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Ön söz 
 

 
       Bəşər mədəniyyətinin tacı hesab edilən kitab bütün 

dövrlərdə üstün tutulmuş, ən qiymətli sərvət kimi qorunub 

saxlanılmış və nəsildən-nəsilə ərməğan olunmuşdur. Təsadüfi 

deyil ki, babalarımız kitaba and içmiş, kitabı həmişə müqəddəs 

saymışlar. Bu mənada, yenicə işıq üzü görən hər hansı kitabı 

təqdim, təqdir etmək, onu zəmanəsinə xidmət mövqeyindən 

saf-çürük eləmək çox xeyirxah, çox faydalı bir işdir. İllah da 

həmin kitab sənət adamları, xalqımızın qaymağı sayılan 

ziyalılar, elm və mədəniyyət xadimləri, bir sözlə, seçilmiş 

insanlar haqqında yazılmış kitab olsun. 

      Tanınmış yazıçı-publisist Camal Zeynaloğlunun “Ömrün 

qızıl payızı” toplusu həm məzmun - mündəricisinə, həm də 

qoyulan məsələlərin əhatə dairəsinə, mükəmməl şərhinə, 

aktuallığına görə diqqətimi daha çox çəlb elədi. 

      Kitaba “Ömrün qızıl payızı” adı da təsadüfən 

verilməmişdir. Camal Zeynaloğlunun bu il 60 yaşı tamam olur 

və müəllif ömrünün payızından dönüb, keçdiyi həyat yoluna 

nəzər salmaqla, gəlib gedən o illər ərzində nə iş gördüyü, xalqı 

üçün nələr etdiyi, hansı ictimai-siyasi mühitdə yetişdiyi barədə 

oxucusuna sanki hesabat vermək istəmişdir. 
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      Əksər elm, maarif, mədəniyyət xadimlərimizin, 

yazıçılarımızın şahidi və iştirakçısı olduğu hadisələr, 

müasirləri, ictimai-siyasi və ədəbi həyat haqqında xatirələr, 

avtobioqrafiyalar yazması çoxumuza bəllidir. Kitabın ilk 

bölməsindəki “Ömürdən səhifələr...” başlığı altında gedən 

yazılar məhz bu ənənəyə sadiqliyin göstəricisidir. 

     Əlbəttə, dünyaya göz açan hər bir insanın həyat yolu, ömür 

tarixi var. Bu tarixin də məzmunu o insanın keçdiyi ömür 

yoludur – başqalarına qarşı münasibətidir, işidir, əməlidir. Bu 

mənada Camal Zeynaloğlu uşaqlıq, gənclik illərindən söhbət 

salır, erkən yaşlarından əməyə, zəhmətə qurşandığını 

söyləyir, əməyin insan həyatının başlıca məzmunu olduğu 

fikrini bir daha təsdiqləyir. O, ömür yolunun heç də hamar 

olmadığını, çoxlu daşlı-kəsəkli, enişli-yoxuşlu yollar keçdiyi 

haqda da oxucusuna məlumat verir; özünün həyat təcrübəsinə 

istinadən bildirir ki, həyatda hər bir uğursuzluğa, 

müvəffəqiyyətsizliyə tez təslim olmaq lazım deyil, insan son 

nəfəsinə qədər məqsədi uğrunda mübarizə aparmalı, 

döyüşməlidir... 

       Camal Zeynaloğlu ədəbi yaradıcılığa keçən əsrin 80-ci 

illərində İngilis-Amerikan ədəbiyyatından bir çox görkəmli 

yazıçıların əsərlərini orijinaldan Azərbaycan dilinə tərcümə 

etməklə başlamışdır. Özünün xatirələrində qeyd etdiyi kimi, bu 

tərcümələr yaradıcılıq həvəsi ilə yaşayan C.Zeynaloğluya 

axtarış cığırlarında mənəvi stimul olur və o, nəsr sahəsində 

qələmini sınayır. Beləliklə, “İnam” dünyaya gəlir. Bu hekayə 

Camal Zeynaloğlunun gələcəkdə öz yeni dəsti-xətti, yeni yazı 

manerası ilə seçiləcək bir yazıçı olacağından xəbər verir. 

Sonralar müəllif bir-birinin ardınca ona yaradıcılıq uğurları 

qazandıran “Yaxşılıq”, “Dua”, “Ağrı”, “Qul bazarında”, 
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“Ləyaqət”, “İlanbalığı”, “Güllü yorğan”, “Qanlı məktub”, “Haram 

tikə”, “Qızıl külqabı”, “Ağlayan qu quşu” və adını çəkmədiyim 

neçə-neçə hekayə yazır. 

        Camal Zeynaloğlu bizim gündəlik müşahidə elədiyimiz, 

gördüklərimiz, bəzən də, belə desək, “görə bilmədiyimiz” adi 

həyat həqiqətlərini elə duyub qavrayır, yaradıcılığında onları 

detallarına, incəliklərinə qədər elə təsvir edir ki, oxucu istər-

istəməz bu “xırdalıqlar”, “əhəmiyyətsiz hesab etdiyimiz 

hadisələr” fonunda böyük ictimai bəlaların şahidi olur. 

     C.Zeynaloğlunun yazılarının ruhunda bir qeyri-adi müəllif 

özünəməxsusluğu vardır. Konkretlik, yığcamlılıq, həm də bu 

müəllif özünəməxsusluğu tamamlayır. Təbii ki, bunlar həmin 

əsərlərin oxunaqlığını bir az da artırır, onları daha da 

rəvanlaşdırır, yaddaqalan edir... 

      Bu və sadaladığımız digər məziyyətlər kitabın “Ədəbi 

yaradıcılıq haqqında fikirlər” bölməsində yazıçının qələm 

dostları, elm, mədəniyyət və maarif xadimləri tərəfindən geniş 

şəkildə öz şərhini tapmışdır. 

      Camal Zeynaloğlunun yaradıcılığında vətənpərvərlik 

mövzusu xüsusi yer tutur. Onun bu mövzuda qələmə aldığı 

povest, hekayə və esselərini ürəkağrısız oxumaq olmur. Bu da 

təbiidir. Çünki həmin əsərlərdə torpaqlarımızın azadlığı 

uğrunda gedən qanlı döyüş səhnələri, Vətən yolunda şəhid 

olmuş əsgərlərimizin qəhrəmanlığı, əsir götürülmüş qız-

gəlinlərimizin, bacı-qardaşlarımızın başına gətirilən müsibətlər, 

onların acı taleyi işıqlandırılır. 

       Diqqəti çəkən məqamlardan biri də odur ki, bu povest və 

hekayələr həm real tarixi faktlar, həm də erməni əsirliyinin 

bütün amansızlığını, qəddarlığını yaşamış soydaşlarımızın, 

onların yaxın qohumlarının məlumatı əsasında qələmə 
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alınmışdır. Kitabdakı “Vətənpərvərlik salnaməsindən notlar”, 

“Vətən mənə oğul desə...”, “Narahat bir ömrün yaşantıları”, 

“Sadəlik səmimiyyətə qovuşanda”, “Gəncləri döyüşə, qələbəyə 

səsləyən kitab”, “Vətən sevdalı yazıçı”, “Belə oğulları 

unutmayacağıq”, “Cəsur kəşfiyyatçı haqqında xatirələr”, “Haqq 

yolunun yolçusu”, “Qarabağ dərdi-erməni vandalizimi”, 

“Vətəndaş və vicdanlı yazıçı”, “Tarixi salnaməmizə işıq salan 

yazıçı”, “Həyatdan gələn səslər”, “İnsan psixologiyasının 

tərcümanı”, “İnsanları xeyirxahlığa səsləyən yazıçı” və s. məhz 

C.Zeynaloğlunun Vətənimizin azadlığı uğrunda vuruşan, əsir 

düşən, hər cür təhqirlərə məruz qalanların real həyatından 

bəhs edən povest və hekayələri barəsindədir. 

        M.A.Şoloxov yazırdı ki, həqiqət nə qədər acı olsa da, 

yazıçı onu oxucuya deməyi bacarmalıdır. Bu mənada Camal 

Zeynaloğlu günümüzün həqiqətlərini real bədii lövhələrlə 

oxucusuna çatdırmaqla yanaşı, torpaqlarımızın zaman-zaman 

bölüşdürülməsi, kənd və şəhərlərimizin dağıdılaraq xarabazara 

çevrilməsi, soydaşlarımızın öz tarixi dədə-baba yurdlarından 

vəhşi soyğunçuluqla döyülərək-söyülərək, təhqirlərə məruz 

qalaraq qovulması və s. tarixi faktlara təkrar-təkrar bələdçilik 

edir, hər bir azərbaycanlını bu tarixi ağrı-acılarımızı 

unutmamağa çağırır. Müəllifin başlıca qənaəti budur ki, 

torpağa o vaxt Vətən deyə bilərsən ki, sən onun sahibi 

olasan... 

       Camal Zeynaloğlu Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər 

Universitetinin məzunu kimi uzun illər orta məktəbdə gənc 

nəslin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olub; ingilis dilini tədris edib; 

dərslərini ideya-siyasi, elmi-pedaqoji və metodik cəhətdən 

yüksək səviyyədə quran nümunəvi müəllim kimi tanınıb. 

Həmin illərdə o, təlim-tərbiyənin inkişafına təkan verən bir çox 
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metodik tövsiyələr, o cümlədən, “Şagirdlərə fərdi yanaşma 

prinsipi”, “Şagirdlərin şüurlu intizam tərbiyəsi”, “Sinifdənxaric 

oxu və onun aparılması”, “Şagirdlərin əmək tərbiyəsi”, “Təlim 

fəaliy-yətinin psixoloji prosesi”, “Şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri 

və qabiliyyətlərinin formalaşması”, “Mənfi emosiyalar və onun 

aradan qaldırılmasında özünüələalmanın rolu”, “Xarici dili 

öyrənərkən hansı üsul və vasitələrdən istifadə etmək lazımdır”, 

“Stressin insan həyatına təsiri və onun aradan qaldırılması 

yolları” və s. yazıb, mətbuatda dərc elətdirib və yeri gələndə 

həmin mövzularda müəllimlərin elmi konfranslarında çıxışlar 

edib. 

        Kitabdakı müəllifin yaradıcılığı haqqındakı fikirlərlə 

yanaşı, onun şəxsiyyəti, insani keyfiyyətlərindən bəhs edən 

yazılar da maraqla oxunur. 

         Əminliklə demək olar ki, “Ömrün qızıl payızı” kitabı 

Camal Zeynaloğlunun yaradıcılığını izləyən, onu sevən, onun 

pərəstişkarı olanların böyük marağına səbəb olmaqla, 

ədəbiyyatşünas alimlər, müasir Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi ilə 

məşğul olanlar, xüsusilə gənc tədqiqatçılar üçün də mötəbər 

bir istinad mənbəyinə çevriləcəkdir. 

 

 

                                                        Səyadulla Kərimli, 
                                                             yazıçı-publisist. 
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                   Ürək sözləri... 
 

 

  “...C. Zeynaloğlunun əsərlərində uydurulmuş obrazlar yoxdur. 

O, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda vuruşan, əsir düşən, hər 

cür söyüşə, təhqirə məruz qalanların real həyatlarını qələmə 

almışdır. Onların içərisində vətənin qeyrətini, namusunu öz 

namusu bilənlər də var, dönüklər və satqınlar da. Burada 

insanlar ölməmək üçün hətta, düşmən bayrağını da öpməli 

olur, qəbir üstündə qurban kəsilmiş həmvətənlərinin ətindən də 

yeməli olur.Təzadlar və kontrastlarla dolu insan həyatı necə 

varsa, eləcə də qələmə alınmışdır. Bəlkə də bunları başqa 

şəkildə, bir qədər ustalıqla başörtülü, eyhamlarla da təsvir 

etmək olardı. Amma müəllif əsərlərində elan olunmamış 

müharibənin dəhşətlərinə, erməni insan sallaqxanasının 

bənzərsiz eybəcərliklərinə qarşı ittiham yazmışdır... 

    ...C. Zeynaloğlunun yaradıcılığında cərəyan edən hadisələr 

hər cür utopik-xəyalpərvər qəhrəmanlıqlara və ultra-

vətənpərvərlik hərəkətlərinə yaddır. Müəllif real həyata 

söykənir, olanları baş verdiyi kimi təbii halda əks etdirir, nə 

artırır, nəşişirdir, nə də ki azaldır. Bu hadisələr bir lent kimi 

gözlərimiz önündən keçir...” 

 

 

                                                   Əlikram Tağıyev, 

                                         fəlsəfə elmləri doktoru, professor. 
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     “...Mənim Camal Zeynaloğluna olan hörmət və ehtiramım 

tamamilə başqa müstəvidədir. Camal oxucusunun ürəyinin ən 

dərin rişələrinə sözlə nüfuz etməyi bacaran qələm sahibi, 

azərbaycançılıq ideyasına sadiq qalan cəsarətli, vətənpərvər 

bir insandır. 

      O, Azərbaycan Tarixinin ən yaralı yerinə - Qarabağ 

həqiqətlərinə sədd çəkməyə çalışanlara, ermənilərin 

törətdikləri işğalçılıq siyasətinə barışmaz olan düşüncələrin 

nifrət dolu sətirlərə çevirərək xalqımıza çatdırır. Açıq, realist 

dünyagörüşünə malik fikirləri ilə insanı düşünməyə sövq edir. 

Bu od saçan sətirlər Azərbaycan tarixi üçün, baş vermiş 

hadisələri gələcək nəsillərə çatdıran bir salnamədir. Düşmənə 

nifrət, vətənə məhəbbət təlqin edən cəsarətli fikirləri onun əsl 

psixoloji aləmini açıqlayır. Camal Zeynaloğlu əsrimizin qan 

yaddaşının qoruyucusu kimi hər şeyi ən xırda təfərrüatına 

qədər işıqlandırmağa çalışan, günün ən aktual problemlərinə 

toxunan yazıçı-tədqiqatçıdır. Bəzən düşünürəm: “ bəlkə bunlar 

onun şəxsiyyətində cəmləşən peşəyönümlü fəaliyyətinin - 

müəllim, psixoloq, yazıçı-publisist olmasının nəticəsidir? Lakin 

bir həqiqət də var ki, Vətənpərvərlik müxtəlif sahələrin 

püxtələşmiş təcrübəsindən doğulmur...” 

 
                                    Hacı İsmayıl Məhəmmədov, 
                                              tarix elmləri doktoru, professor. 

 
    “Camal müəllimlə şəxsən yaxından tanışlığımız yoxdur, 

ancaq onun əsərləriylə tanışam. Onu deyim ki, Camal 

Zeynaloğlu bizim ən məhsuldar yazıçılarımızdandır. Belə ki, o, 

çoxsaylı kitabların, povestlərin, hekayələrin, cinayət oçerklərin, 

esse və elegiyaların, tərcümələrin müəllifidir. Səhv etmirəmsə, 
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Camal müəllim iyirmidən çox kitabın müəllifidir. Bu statistik 

rəqəmin arxasında çox ciddi bir yaradıcılıq fəaliyyəti, bir 

istedad dayanır. Düzü, Camal müəllimi mən əvvəllər bir 

publisist kimi qəzetdəki yazılarından tanıyırdım. Amma 

sonradan məlum oldu ki, o, həm də bədii yaradıcılıqla da 

məşğul olur...  

       Camal müəllim yazdığı əsərlərində həm həyati 

modulyasiyaları düzgün tədqiq edir, həm də həyatın ictimai-

fəlsəfi qayəsini doğru-dürüst göstərməyi bacaran 

yazıçılardandır. 

        Bəzən həcmcə balaca bir əsərdə oxucu yaddaşını bir 

neçə səbəblə düşündürmək Camal Zeynaloğlunun uğurudur. 

Yazıçının əsərlərində düşündürücülük bir missiya olaraq ön 

plandadır, müqayisə və manevretmə də fəaldır. 

         Bu cəhət müəllifin həyatla, ictimai istiqamətlərlə bağlı 

müvafiq nəzəri biliyə malik olması faktını da ortaya qoyur. 

Məhz bu bilik onun oxucu ilə əlaqəsini təmin edir, bir qism 

fikirlərinin gerçək hissi-emosional parametrlərdə təzahürünə 

zəmin yaradır...” 

 

 

                                                               Asif Rüstəmli, 
                                   filologiya elmləri doktoru, professor. 

 
       “ ... Mən Camalın əsərlərindəki bir cəhəti xüsusi qeyd 

etmək istəyirəm. Bu cəhət nədən ibarətdir? Təbii ki, cinayət 

xarakterli, ailə-məişət, sevgi, detektiv mövzular klassik 

mövzulardır. Və bu mövzular Camalın ədəbi yaradıcılığının 

əsas ana xəttini təşkil edir. Onun ən çox müraciət etdiyi mövzu 

hamımızın yaralı yeri olan Qarabağ savaşıdır. Camal 
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Zeynaloğlunun bu sahədə yazdığı əsərlər - “”Qaniçənlər” 

povesti, “Qanlı məktub”, “Ölüm düşərgəsindən qaçış”, “İntiqam 

hissi”, “Mühasirə”, “Snayper qız”, “Zəfər dolu dörd gün” və s. 

hekayələri oxucuları daha çox düşündürür və onlar tərəfindən 

daha çox  sevilir. Çünki o, hadisələrin bədii təsvirini elə verir ki, 

oxucu özünü sanki müharibənin içində hiss edir. Yazıçı 

proseslərin içində yaşadığı üçün, qəhrəmanlarıyla həmsöhbət 

olduğuna görə o, mövzunu daha ağrılı verə bilir. Digər tərəfdən 

də  gərək yazıçı mövzunu əsərdə, mətndə həll edə  bilsin. 

Camal bu işi öz əsərlərində ustalıqla bacarır. Bədii mətndə 

mövzunun həll olunması vacib şərtdir. Mən onu da qeyd edim 

ki, Camalın əsərlərində istər mövzu olsun, istər mövzunun həlli 

olsun, istər forma, istər süjet xətti, istər məzmun olsun, bütün 

bunlar yazıçının əsərlərində kompleks şəkildə, vəhdət halında 

öz həllini tapa bilir. Camalı fərqləndirən cəhətlərdən biri də 

onun realizmidir...” 

 

 

                                                              Kamran Nəzirli, 

     filologiya üzrə fəlsəfə doktori, yazıçı-publisist, tərcüməçi. 

 

 
   “...Mübarizə, döyüş əhval-ruhiyyəsi yalnız döyüşçüyə xas 

olacaq keyfiyyət deyil. Bəzən mənə elə gəlir ki, ən böyük 

mübarizə və döyüş ideoloji cəbhədədir. Kəsərli qələm sahibi 

olmaq, acı göz yaşına bürünmüş ömür səhifələrini olduğu kimi 

qələmlə əks etdirmək hər insana nəsib olmur. Yazıçı dostum, 

publisist qardaşım Camal Zeynaloğlunun vətən sevgisinin 

zərrələrindən rişələnmiş “Ölümlə üz-üzə” sənədli povesti bu 

günün reallığı ilə uzlaşan, erməni separatizminin iyrənc 
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siyasətini Azərbaycan oxucularına çatdıran dəyərli bir 

kitabdır...” 

 

                                                       Həqiqət  Kərimova, 
             fəlsəfə elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, yazıçı-publisist. 

 

   “...C.Zeynaloğlu yaradıcılığında müasir həyatımızda 
rastlaşdığı hadisələri məharətlə qələmə alır, gənclərin sevgi 
işığında ailə qurması, ailə qurduqdan sonra isə onu qoruyub 
saxlaya bilməsi və müasir həyatda çətinliklərlə qarşılaşmasını 
açıqlayır. 
        Müəllifin dövrümüzün ən vacib və önəmli məsələlərindən 

olan əxlaq, tərbiyə mövzusuna müraciət etməsi təsadüfi 

deyildir. Onun əxlaq, tərbiyə mövzusundakı düşüncələri 

oxucunu daha dərindən düşünməyə, gənclərimizin tərbiyə və 

əxlaqının hələ kiçık yaşlardan - ailədən formalaşmasını, bir 

qədər sonra məktəb skamyaları arxasından həyata 

boylanmasını, gənclik dövrünə çatdıqda isə müstəqil həyatda 

insanlarla necə davranması, onların hansı hisslərlə həyat 

qurması və onun acı nəticələrinə açıq gözlə baxmasına 

çağırır...” 

 

                                                                   Azər Əliyev, 
                                filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru. 

 
 
       “... Camal Zeynaloğlunda vətəndaşlıq ruhu çox güclüdür.  

O, hadisələrə seyrci gözü ilə baxmır, onların kökünə, 

mahiyyətinə çatmağa çalışır. Dərdi özününküləşdirir, kədəri 

içindən keçirib gedir. Ağrılar ona güc gələndə hay- küy salmır, 

boğazdan yuxarı danışmır, sakitcə için-için alışıb yanır. Bu 
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yanğı ötəri, keçib gedəsi deyil. Bu yanğı Vətən yanğısı, torpaq 

yanğısıdır. Nə qədər ki, torpaqlarımız yağı tapdağındadır, bu 

yanğı od olub çoxumuzu yandıracaq. Bu yanğını yaşamaq nə 

qədər çətindirsə, onu qələmə alıb, göründüyü kimi də 

yaşatmaq daha çətindir. Çünki adına insan dediyimiz 

məxluqun kor xislətindən bəzən elə dəhşətlər, vəhşətlər törəyir 

ki, onları söz çalarına salmaq, məna axarına yönəltmək heç də 

asan başa gəlmir. Yüksək istedad, dərin düşüncə, iradə 

möhkəmliyi bir-birini tamamlamalıdır ki, hissiyata qapılmadan 

mahiyyətə qovuşub məntiqi nəticəyə gələ biləsən. Camal 

məntiqi nəticəni elə böyük həssaslıq, yüksək duyum 

səviyyəsiylə oxucuya çatdırır ki, onun təsirindən uzun zaman 

qopub qurtulmaq olmur. Bütün əsərlərin sənətkarlığı, qüdrəti 

də elə onların təsir etmək imkanındadır...” 

 

                                                            Əzizağa Elsevər, 
                                    filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru. 

 
 
  “...Müasir ədəbiyyatımızın qarşıya qoyduğu mühüm 

vəzifələrdən biri də xalqımızın, xüsusilə də gənc nəslin 

sağlam, gümrah, əməksevər, möhkəm iradəli, milli mənliyi, 

ləyaqətini, insanpərvərliyini qorumağı bacaran, həyatın bütün 

çətinliklərinə sinə gərə bilən yeni nəsil yetişdirməkdən 

ibarətdir. 

       Bu baxımdan gənc yazar və tərcüməçi Camal 

Zeynaloğlunun “Uğursuz nikah” adlı kitabı olduqca 

maraqlıdır. Cəmiyyətimizdə, əxlaq və mənəviyyatımızda baş 

alıb gedən, lakin çoxlarının tükünü belə tərpətməyən bir çox 

vacib məsələlər kitabda böyük vətəndaşlıq qeyrəti ilə təsvir 



Camal Zeynaloğlu 

 

 
14 

 

edilmişdir. Yeri gəlmişkən onu da xatırladırıq ki, kitaba daxil 

edilmiş “Onun etirafı”, “Ana məhəbbətinin qurbanı” adlı 

povestlər də müəllif təxəyyülündən daha çox bugünkü 

həyatımızda baş verən hadisə və faktlar əsasında yazılmışdır. 

      C. Zeynaloğlunu ən çox düşündürən məsələlərdən biri də 

qadın təmizliyi, qadın ləyaqəti, qadın isməti olmuşdur. Bu 

məsələ onun kitabının ana xəttini təşkil edir. O, qadını zərif, 

incə, nəcib bir varlıq kimi təsvir etməyə, onun ləyaqətinin 

qorunması yolları barəsində fikir yürütməyə çalışır, qadın 

ismətinin nə qədər şərəfli və uca olduğunu bir daha xatırladır, 

qadının bugünkü ailədə çox ciddi məsuliyyət daşıdığı real 

şəkildə təsvir olunur...” 

 

                                                          Razim Məmmədli, 
                                    filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru. 

 
 
   “...Azərbaycan ədəbiyyatında son illərin vurnuxmaları bu 

prinsiplər üzərində müəyyən gəzişmələrlə nəticələnsə də, 

sonda nəinki onları sıxışdıra bilməyib, əslində ictimai-siyasi 

struktur transformasiyalarının doğurduğu ciddi sosial 

problemlər həmin prinsipləri ədəbi baxımdan daha da 

aktuallaşdırır. Doğrudur, bu mənada bayağı qəzet, jurnal 

serialları, “romanlar” az olmayıb, ancaq istedadla yazılmış, 

düşünən və düşündürən ədəbi məhsullar da meydana çıxıb. 

       Bu mənada yazıçı Camal Zeynaloğlunun son illərdə ardıcıl 

təqdim etdiyi kitabların qayəsindən, ictimai dəyərindən 

danışmamaq mümkün deyil. C.Zeynaloğlu heç vaxt öz 

obrazlarını süni mürəkkəb situasiyalara salmaqla, kəskin 

konfliktlər arxasında yüngül macəra axtarmaqla, onları ictimai 
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mahiyyətdən kənarlaşdırmır, əksinə, burada hadisələr 

qəhrəmanların xarakterlərinin açılmasına, fərdin ictimai mühitin 

məhsulu olduğuna yönəldiyindən oxucu tez-tez özünü həmin 

personajların yerində hiss edir. Bununla da bir tərəfdən ədəbi 

əsərin həyatla birbaşa əlaqəsi təmin olunur, digər tərəfdən 

oxucu öz taleyini gözləyirmiş kimi hadisələri həyəcanla 

izləyir...” 

                                                             İbrahim Quliyev, 
                                    filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru. 

 
 
    “... Camal müəllimin əsərləri real faktlara söykəndiyi üçün 

oxucularına daha cəlbedici və dərin təsir bağışlayır. Oxucu 

dərhal hiss edir ki, bu əsər yazıçının təxəyyülü deyil, həyatda 

baş vermiş real hadisələrə  istinadən yazılıb. Bu cəhətə görə 

Camal müəllimin əsərləri oxucuları tərəfindən sevilə-sevilə 

oxunur və rəğbətlə qarşılanır... 

   ... O, eyni zamanda yazdığı hər bir əsərdə öz oxucularının 

fikir və düşüncələrini, istək və arzularını, onların maraq 

dairələrini də nəzərə alır. Ona görə də Camal müəllim həmişə 

deyir: “Mən oxucularımın istək və arzularına, onların maraq 

dairələrinə uyğun, həyatdan götürülmüş real hadisələri əks 

etdirən əsərlər yazmağa çalışıram...” 

 

                                                 Məzahir Süleymanzadə, 
         Ahıl Jurnalistlər Birliyinin sədr müavini, yazıçı-publisist. 

 
     “Camal Zeynaloğlunun 60 yaşı tamam olur. Bu altmış ilin 

on yeddi ilini biz bir kollektivdə çalışmışıq. Camal müəllimin 

cəlalı, varı-dövləti onun intellektual və ədalətli düşüncəsi, 

səmimi və zəhmətkeş insan olmasıdır. Ətrafındakı insanların 
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qəlbini duyan, ürəklərini oxuyan, onlara çətinlikləri dəf etməyə 

köməklik göstərən, sevinclərinə qoşulan bir şəxsiyyətdir Camal 

müəllim. Bu xüsusiyyətlərə malik olan insanlar sonda yazıçı 

olurlar. Camal müəllim də bu ”xəstəliyin” daşıyıcılarından 

biridir. Yazıçlıq çox məsuliyyətli bir sənətdir. Oxucuları 

düşündürən, kədərləndirən, ya da ki, güldürən, minlərlə 

insanın həyatı haqqında hər şeyi yaza bilən, evə çox zaman 

kitablardan başqa, heç nə gətirmədiyinə görə ailədə danlana-

danlana qalan bir insandır Camal müəllim. Təbiətcə saf olan 

Camal müəllim öz roman, povest, hekayə, esse və 

oçerklərində insanlara inam, vətənpərvərlik, ləyaqət, dürüstlük, 

qürurlu və şərəflə yaşamağı öyrədir. Mən Camal müəllimə 

bundan sonra da ədəbi yaradıcılığında yeni-yeni uğurlar 

arzulayıram. Mən inanıram ki, Camal müəllimin daha sanballı 

əsərlər yazması üçün potensial imkanı var və o bunu 

gələcəkdə ədəbi yaradıcılığında tam səfərbər edəcək.  

       Camal müəllimə 60 illik yubileyi münasibətilə uzun ömür, 

can sağlığı, ailə səadəti, sevinc dolu günlər və xoşbəxtlik 

arzulayıram”. 

 

                                                     İbrahim Məmmədov, 
                  “Azpetrol Neft Şirkəti” MMC-nin baş direktoru. 

 
    
  “ ...Mən yaşca Camal müəllimdən 23 il böyüyəm. Mən 

zarafatı, deyib-gülməyi sevən adamam. Həmişə fikir 

vermişəm, bircə dəfə də olsun Camal mənimlə danışığında 

sərhədi aşmayıb, həmişə etik qaydaları, böyük-kiçik arasında 

olan pərdəni gözləyib. O, öz yerini bilən insandır. Böyüklərə 

həmişə hörmətlə yanaşır, kiçiklərlə də dost olmağa çalışır. 
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Camal yol-yolağı, ədəb-ərkanı bilən, cəmiyyət arasında 

etikanı, davranış qaydalarını hər zaman gözləyən şəxsiyyətdir.   

        Mən Camalın əxlaqına və tərbiyəsinə heyran qalmışam. 

Onu öz yolundan çıxarmaq qətiyyən mümkün deyil. Etiraf edim 

ki, elə olur, bəzən mən məsləhətləri ondan alıram. Onun ağıllı 

mühakiməsinə, dəyərli məsləhətinə ehtiyacım olur. Camal 

müəllim eyni zamanda həm nəzakətli, həm qabiliyyətli, həm də 

istedadlı qələm sahibidir. Mən heç bilmirəm ki, əslində Camal 

kimdir?! O, xarici dildən həm tərcümə edir, həm hekayə, 

povest yazır, həm insanlara mənəvi cəhətdən psixoloji yardım 

edir, onlara psixoloji məsləhətlər verir, onları doğru-dürüst yola 

yönləndirir...” 

 

                                                              Ramiz Yusifov, 
“Azpetrol Ltd.” MMC-nin İctimai Əlaqələr şöbəsinin rəisi, 
Şirkətin Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri, Prezidentin fərdi 
təqaüdçüsü. 
 

 
      “Camal Zeynaloğlunu altı ildir ki, tanıyıram. Onun dövri 

mətbuatda çıxan yazılarını oxumuşam. Hər şeydən əvvəl qeyd 

edim ki, C.Zeynaloğlunda vətənpərvərlik hissi, insan təbiətinə 

vurğunluq, torpağa, soykökə bağlılıq çox yüksəkdir. Bunu onun 

yazılarından daha aydın görmək olur. 

       Gənc yazarın işıq  üzü görmüş“Uğursuz nikah”,“Məni 

qınamayın”, “Ölümlə üz-üzə” və “Qanlı fevral gecəsi” 

kitablarında gənc nəslin vətənpərvər, sağlam, möhkəm iradəli, 

milli mənliyini, ləyaqətini qorumağı bacaran, həyatın bütün 

çətinliklərinə sinə gərə bilən yeni nəslin yetişdirilməsi problemi 

qoyulur. 
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      Camal Zeynaloğlu toxunduğu mövzularda bugünkü 

həyatımızdakı inam, etibar, ədalət, şərəf, ləyaqət, ismət kimi 

insani keyfiyyətlərlə yanaşı, riyakarlıq, rüşvətxorluq, xəyanət, 

etibarsızlıq, pul hərisliyi, narkomaniyaya, içkiyə aludəçilik kimi 

qeyri-insani keyfiyyətlərdən, xüsusiyyətlərdən də söhbət açılır. 

       Gənc yazarı hazırda düşündürən problemlərdən ən 

önəmlisi qadın təmizliyi, qadın ləyaqəti, qadın ismətidir... 

 

 

(Oqtay  Salamzadə), 
                       Azər. KİVİHİ -nin sabiq sədri, yazıçı, ilahiyyatçı. 

 

 
      “Camal Zeynaloğlunu 4 ildir tanıyıram. Onun dövri 
mətbuatda çıxan və bir çox psixoloji məsələlərlə bağlı olan 
publisist yazıları şəxsi tanışlığımıza körpü olmuşdur. 
       C.Zeynaloğlunun yazılarında torpağa, Vətənə bağlılıq, 

insana sonsuz məhəbbət və bütün bunların ümumi fonunda 

ülvi hisslərlə tərənnüm edilən ali paklıq, əxlaq, mənəviyyat 

problemləri, ailə və məişət normaları başlıca yer tutur... 

     ...C.Zeynaloğlunun “Uğursuz nikah” və “Məni 

qınamayın” kitablarında gənc nəslin sağlam, möhkəm iradəli, 

milli mənliyini, ləyaqətini qorumağı bacaran, həyatın bütün 

çətinliklərinə sinə gərə bilən yeni nəslin yetişdirilməsi 

problemlərinin qoyuluşu və bədii həlli orijinallığı ilə seçilir...” 

 

 

(Əlibala Hacızadə), 
                                                                    yazıçı. 
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      “C. Zeynaloğlu Vətənini, xalqını sevən söz adamıdır. Onun 

əsərləri ən azından, oxucunu papağını dizinə qoyub düşünmək 

məcburiyyətinə qatır. Kimisi burada özünün iyrənc portretini 

görüb utanır, bəlkə də dodağını büzür, kimisi bir daha boyu 

bərabəri saxlanıb qürur duyur, kimisi də kövrələ-kövrələ, 

doluxsuna-doluxsuna mətinləşir... 

    ...Ədəbiyyat bütün janrları, nümunələri ilə onu oxuyanlar 

üçün yaradılır. Oxucu varsa, ədəbiyyat da həmişə olacaq... 

     ...C.Zeynaloğlu yaradıcılığı daha artıq sosial aktuallığı, 

yığcamlıq və lakonik təhkiyəsilə diqqətçəkəndir. O, sanki 

kəşməkeşli həyatımızda bir parça çörək dalınca yürüyən 

oxucunun vaxtını və səbrini nəzərə alıb. Vətəndaş mövqeyi, 

bəşəri qeyrəti və ürək yanğısı ilə portretini yaratdığı 

qəhrəmanların psixolojisini, ağrı və düşüncələrini 

özünəməxsus xırdalıqları, sözün konkret lokallığı və rəngarəng 

boyaları ilə oxucusuna çatdıra bilir...” 

 

 

                                                        Xeyrulla Balaxanlı, 
                                                        naşir. 

 
 
       “İctimai həyatımızda baş verən hadisələr Camal 

Zeynaloğlunu həm bir vətəndaş kimi, həm də müəllim, qələm 

əhli kimi gözgörəsi narahat edir. Siyasi-iqtisadi keçid dövrünə 

hazır olmayan yurddaşlarımızın dilemma qarşısında çaşıb 

qalmaları, bəzən isə obyektiv-subyektiv səbəblər üzündən 

arzuolunmaz yollara düşmələri heç kəsə sirr deyil. Bazar 

iqtisadiyyatı, pul hökmranlığı milli dəyərlərimizə ağır zərbələr 

vurmaqdadır. İnsanlar arasında, bəzi ailələr daxilində 
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münasibətlər kapitalla tənzimlənməkdədir. Xalqın ən öyünməli, 

ən güvənməli cəhətləri təhlükə qarşısındadır. Bütün bunlar 

Camal Zeynaloğlunun narahat ürəyindən keçib özünün, eləcə 

də oxucuların sinirlərinə, varlıqlarına sirayət edir. Doğrudanmı 

biz başqalaşmışıq? Doğrudanmı Azərbaycan xalqı  minillik 

milli dəyərlərindən uzaqlaşmaqdadır? Mümkündürsə, necə?!  

     Bütün bu suallara  C.Zeynaloğlunun əsərlərində cavab 

tapmaq mümkündür...” 

 

                                                            Hidayət Elvüsal, 

                                                             yazıçı - publisist. 

    
  

      “...Camal müəllim çox işgüzar, tələbkar, istedadlı, 

qayğıkeş, səmimi bir yoldaşdır. Kimsə çətinliyə düşərdisə 

Camal müəllim dərhal ona kömək etməyə tələsərdi. O bu 

xüsusiyyətlərinə görə redaksiyadakıların hörmət və rəğbətini 

qazanmışdı. İstər işçilər olsun, istər oxucular, istərsə də 

redaksiyaya müraciət edən şikayətçilər Camal müəllimdən 

həmişə razılıq edirdilər. Çünki o, adamları başa düşür, onları 

həmişə səmimi və gülərüzlə qarşılayırdı... 

      C.Zeynaloğlunun yaradıcılığı əhatəli və çoxşaxəlidir. Mən 

yazıçının “Məni qınamayın”, “Ölümlə üz-üzə”, “Tanrı 

cəzası”, “Həqiqət işığında”, “Nakam məhəbbət” kitablarını 

oxumuşam. 

      Yazıçı əsərlərində bu günün reallıqlarını əks etdirən 

müxtəlif xarakterli insan surətləri yaratmışdır. C.Zeynaloğlunun 

bütün əsərlərini həyəcansız oxumaq qeyri-mümkündür. 

Xüsusən, yazıçının “Ölümlə üz-üzə” əsəri hər bir oxucuda 

istər-istəməz ermənilərə qarşı hədsiz nifrət yaradır. Çünki 
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erməni faşistlərinin azərbaycanlı əsirlərinin başına gətirdikləri 

vəhşilikləri, qəddarlıqları yazıçı  özünəməxsus ustalıqla 

qələmə alaraq, oxucularına çatdırmağa nail olmuşdur...” 

 

 

                                      Hacı Azadə xanım Hüseynova, 
                                    “Qafqaz-Media” İctimai Birliyin sədri. 
 
 
     “...Xalqımızın istedadlı yazarı yazıb-yaratmaqla məşğuldur. 

Məsələ nə qədər yazmaqda deyil, necə yazmaqdadır. Onun 

yaradıcılığında elə obrazlarla və münasibətlərlə qarşılaşmaq 

olur ki, insan ən təbii hisslərlə hadisələrin axarına düşür. Bu 

mövzunun Camal yozumu insanın içini rahatladır. Bizim 

cəmiyyətin ən yaralı problemlərinə toxunan müəllif oxucusunu 

diskussiyaya cəlb edir, əlindən tutub aparır, onu taleyin 

ixtiyarına buraxır. Yerində mən olsaydım, belə edərdim 

ismarıcını verərək yol göstərməyə, qəhrəmanının dili ilə insana 

yardımçı olmağa çalışır. Uca peyğəmbərimizin (ə.s.ə.) bir 

kəlamı var: “Camalı gözəl olanın kamalı da gözəl olur.” Bu 

fikirlə tam şərikəm. Bu fikri tam mənası ilə Camala aid edirəm. 

Hər dəfə onun üzünə baxdıqda eyni fikir yenidən ağlımdan 

keçir. Onu son vaxtlar ən çox narahat edən problemlərdən biri 

və ən önəmlisi qadın problemidir. O, bütün möminliyi ilə qadını 

“ana-ilahə” görmək istəyir... 

       C.Zeynaloğlu cəmiyyətin ağrı-acısına laqeyd qala 

bilməyən vətəndaş - jurnalist, vicdanlı yazardır. Bütün 

yaradıcılıq fəaliyyəti ilə bərabər Camal özü də bir obrazdır. Öz 

həyatını yaşayan, cəmiyyətin sıravi üzvü, gözəl ailə başçısı 

olan Camal. Ata kimi, vətəndaş kimi, ziyalı kimi... Müxtəlif 
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dillərdə danışan, müxtəlif ədəbiyyatların sintezini özündə 

birləşdirən, lakin daxili “mən”ini həmişə qoruyub saxlayan, 

hətta, imkan daxilində pünhan saxlayan, Allahına və Vətəninə 

çox sadiq olan Camal Zeynaloğlu. Mən onu belə tanıdım, belə 

sevdim.” 

                                                   Mirzəağa Məmmədov,                                                                                                              

                                                   yazıçı-publisist. 

 

 

    “Camal Zeynaloğlunun imzasını ilk dəfə -1980-ci illərdə 

təsadüf etdiyim zaman düşündüm ki, ədəbi mühitimizə yeni 

nəfəs gəlir. Onun bu günlərdə işıq üzü görmüş təxəyyül 

məhsulu -sıradan 8-ci kitabı olan “Nakam məhəbbət” 

müşahidəmdə yanılmadığımın sübutudur. 

      Fərqli yazı manerasına malik olan müəllif bu kitabında da 

öz ənənəsinə sadiq qalaraq, çağdaş həyat tərzimizin sosial-

məişət problemlərini qələmə almış, oxucuları mənəvi-əxlaqi 

saflığa, etik-estetik meyarlara yönəlik, milli-bəşəri dəyərlərə 

sədaqətli olmağa səsləyib. 

     C.Zeynaloğlunun özünəməxsusluğu daha çox sosial-ictimai 

eybəcərlikləri ifşa etməkdən əlavə, onları amansız sarkazmla 

qamçılaması həqiqətinə məhkumdur. 

     Yazıçı oxucunu gərginlikdə saxlamağın, sosial-siyasi 

sferada forsmajor stikasiyaların burulğanında təngnəfəs 

etdirməyin, obrazların mənəvi iztirablarını onun iç dünyasına 

köçürməyin mahiridir...” 

 

                                                                (Z. Hüsna),        
                                                                yazıçı-publisist. 
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        “...Camal müəllimin yazılarının ruhunu real həyat 

hadisələri təşkil edir, yəni onun yazıları həyatdan gələn 

ədəbiyyatdır. Ona görə də onun yazılarında oxucu əsl həyatı 

hiss edir.   Mədəniyyətin ifadə formaları olan yazıçılıq və 

oxuculuq bir-birilərini şərtləndirir. Ralf Uold Emersonun 

təbirincə desək, yaradıcı yazıçılıq kimi yaradıcı oxuculuq da 

var. Buna görə də yazıçı əsər yazmazdan əvvəl oxucunun 

istək və tələbini nəzərə almalı və onun tələbatına cavab verə 

bilən əsər yaratmalıdır, yəni özünü oxucunun yerində hiss 

etməlidir. Cəsarətlə demək olar ki, Camal müəllimin 

əsərlərində bu iki forma arasında tam vəhdət var.   

        Yazıçı ideoloq olmadan qabaq humanist olmalıdır. Bu 

mənada Camal müəllimin yazılarında humanistlik və 

vətənpərvərlik motivləri də çox güclüdür. Onun erməni 

vəhşiliyindən bəhs edən hekayəsini sakit, heç nə olmamış 

kimi, dayanmadan axıra kimi oxumaq heç cürə mümkün deyil. 

Adamın damarında qanı donur. Psixoloji cəhətdən çox gərgin 

ruhda yazılmış bu hekayəni oxumaq insandan nə qədər 

möhkəm iradə, dözüm, səbr, təmkin tələb edir, ilahi! Bu cür 

əsərləri ərsəyə gətirmək asan iş deyil. Görün, müəllifin özü bu 

hekayəni yazarkən nə qədər sarsıntı və  üzüntü keçirib. Sonda 

Camal müəllim erməni faşistlərinə qarşı sonsuz nifrət,  

Vətənimizə qarşı isə dərin məhəbbət hissləri aşılamağı 

bacarmışdır...” 

 

                                                          Lətif  Məhərrəmov, 
         Nərimanov rayonu, 43 saylı liseyin İngilis dili müəllimi. 
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    Ömürdən səhifələr... 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ömrün qızıl payızı 

 

 
25 

 

 
 
 
                     Uşaqlıq illəri 
 
  
      1958-ci ilin aprel ayının ilk günü Cəlilabad rayonunun 

Albalan kəndində dünyaya göz açmışam. 

Həyatda hər kəsin qayğıdan, fikirdən, dərd-sərdən, 

problemlərdən uzaq olan yaşadığı bir zaman var. Həmin anlar 

həyatımızın uşaqlıq illəridir. Nədənsə uşaqlıq illərini yaşadığın 

zaman eşitdiyim; “sən hələ uşaqsan, belə şeylər sənlik deyil”,  

“uşaqsan, bu cür işlərlə məşğul olma!”, “böyüklərin işinə 

qarışma!”, “sənin anlamadığın hələ çox şeylər var, böyüyəndə 

sən də anlarsan” kimi ifadələrə görə böyüklərə qibtə edirsən. 

Amma böyüdüyündə də həyatda səni daim narahat edən  

problemlərlə, sıxıntılarla, üzüntülərlə, fikir və düşüncələr 

burulğanında çabaladığın zamanda, etdiyin səhv hərəkətlərə 

görə vicdanın səndən hesab soranda, dost xəyanəti ilə 

üzləşdiyin anlarda, bəzən insanlara qarşı səndə nifrət hissi 

yarananda, arzu və xəyalların puç olanda, həyatda yaşamaq 

ümidini itirəndə, bu zaman uşaqlıq illərinə həsəd aparmalı 

olursan. 

      Nobel mükafatı laureatı hind yazıçısı, şair, bəstəkar, 

rəssam və ictimai xadim Robindranat Taqor uşaqlıq illəri 

haqqında öz xatirələrində yazırdı: “... Bizim evin xüsusiyyəti 

ondan ibarət idi ki, bizdə ümumiyyətlə, uşaqlara bir o qədər də 

xüsusi diqqət yetirmirdilər... Bizə qulluqçular ağalıq edirdi. 
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Onlar öz vəzifələrini yüngülləşdirmək üçün sadəcə olaraq, bizi 

heç tərpənməyə belə qoymurdular. Lakin bizim əl-qolumuzu 

bağlayan zəncirlər nə qədər ağır olsa da, evdə bizə xüsusi 

diqqətin olmamasının özü bizim üçün böyük bir azadlıq idi, 

bunun sayəsində bizim ruhumuz da azad idi... Bizə küçəyə 

çıxmaq qadağan olunmuşdu, hətta evdə də istədiyimiz yerə 

gedib hərlənə bilməzdik. Buna görə də biz ətrafdakı xarici 

aləmə yalnız hərdənbir oğrun-oğrun baxa bilirdik. Bayırdakı o 

aləm azad  bir dünya idi, mən isə zindanda idim - biz onunla 

görüşə bilmirdik. Buna görə də məndə o aləmə qovuşmağa 

həvəs getdikcə güclənirdi...” 

      Bəli, uşaq ikən gözünə hər şey tər-təmiz görünür. Hər cür 

yalandan, riyadan, fitnə-fəsaddan, dedi-qodudan  uzaq, 

məsum olursan,  özünçün yeni bir dünya qurub, orada 

yaşamaq istəyirsən.  Kiməsə tabe olmaq istəmirsən. Azad, 

sərbəst yaşamaq istəyirsən.  Böyüklərin sənin qarşında 

müəyyən qadağalar qoymasına baxmayaraq, yenə də özün 

bildiyin kimi, özün düşündüyün kimi hərəkət etmək istəyirsən. 

Kimsənin sənin işlərinə qarışmasına əsla razı olmursan. 

Amma həyati qanunauyğunluq buna heç cür icazə vermir. 

Valideynlərin sənin bu cür sərbəst hərəkət etməyinə rəva 

görmür. Sən böyüyürsən və istər-istəməz yaşadığın 

cəmiyyətin bir parçasına çevrilirsən. Elə həyatla mübarizə də 

bu anlardan başlayır. Yeni aləmə adaptasiya olunmaq ilk anlar 

sənin üçün o qədər də asan olmur. İlk çətinliklərlə, sınaqlarla 

da bu zaman qarşılaşmalı olursan. 

       Mənim uşaqlıq illərim həmyaşıdlarımın keçirdiyi uşaqlıq 

illərindən elə də fərqlənmirdi. Amma mənim başqa uşaqlara 

nisbətən fərqli bir iç dünyam, fərqli düşüncə tərzim  vardı. O 

zaman bunu kimsə nə görə bilər, nə də duya bilərdi. Bu dünya 
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yalnız mənə məxsus idi. O, dünya indiki dünyadan tamam 

fərqli idi. Mənim iç dünyamda tam ədalətli bir dövlət qurumu, 

tam bərabərhüquqlu bir cəmiyyət vardı. Orada hər kəs azad və 

sərbəst yaşayırdı. Hamı bir-biri ilə mehriban, səmimi, 

qardaşcasına yaşayır, hər kəs bir-birinə inanır, etibar edir, bir-

birinin köməyinə yetir, kimsə özünü köməksiz hiss etmir, hamı 

bir-biri üçün çalışırdı. İnsanlar arasında ayrıseçkilik yox idi, 

adamlar arasında tam bərabərlik hökm sürdüyündən qazanılan 

hər şey onlarla bərabər bölünürdü. Bu dünyada varlı, kasıb 

deyilən bir məfhum yoxdu. Onlar azad dünyanın azad 

insanlarıydılar... 

      Mən dağ kəndlərin birində həyata göz açmışam. Yəni 

xatırladığım günlər 60-cı illərin ilk ilinə təsadüf edir. Babamgil 

maldarlıqla məşğul idi. Onu xatırlayıram ki, bizim çoxlu mal-

heyvanımız vardı. Həmin illərdə qış möhkəm olurdu. Təqribən 

bir metrə qədər qar yağırdı. Qonşuya getmək üçün kürəklə yol 

açır, mal-heyvana baxmaq üçün tövlənin qarşısını qardan 

təmizləməli olurduq. Qışda ən çox sevdiyimiz oyun qartopu 

oynamaq idi. Qardan Şaxta baba düzəldirdik. Atam yaxşı ovçu 

idi. O, ovdan həmişə əlidolu gələrdi. Onun vurduğu ən çox 

meşə xoruzu, çöltoyuğu, qaratoyuq, məzmək, sığırçın, kəvələ, 

tülkü, canavar, çaqqal, dovşan olardı. Atam vurduğu tülkünün, 

canavarın, çaqqalın və dovşanın dərisini soyub qurudar, sonra 

da onları Rayon Ovçular Cəmiyyətinə təhvil verirdi. Ovçular 

cəmiyyəti də bunun müqabilində atama pulsuz patron, qırma, 

barıt və piston verirdi. Bundan başqa, atam rayonda ən yaxşı 

ovçu kimi Cəmiyyət tərəfindən dəfələrlə pulla da mükafat-

landırılmışdı... 

       Bir gün kolxoz sədri bizə gələrək atamdan xahiş etdi ki, 

gecələr buğda zəmisinə gələn, zəmini yeyib, talayan 
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çöldonuzlarını, yəni qabanları pusquda durub vursun. Sədr 

dedi ki, qabanlar kəndimizin yuxarı tərəfindən, çayın qabağını 

kəsdiyimiz bəndin üstündən keçib əkin sahəsinə  girirlər. Atam 

onun sözünü yerə salmadı. Elə həmin axşam da uzun illərdən 

bəri onunla yoldaşlıq etdiyi qoşalülə tüfəngini götürüb donuz 

ovuna getdi.  

       Səhər tezdən  kənd uşaqları qaça-qaça gələrək, atamın 

böyük bir qaban vurduğunu bizə xəbər verdilər. Onlar dedilər 

ki, qaban çox böyük olduğundan atam onu ata bağlayıb, çayla 

gətirir. Uşaqlarla bərabər mən də çaya tərəf qaçdım. 

Kəndimizin bütün uşaqları  oraya toplaşmışdı. Atamın vurduğu 

qaban doğrudan da çox böyük idi. Mən ilk dəfəydi ki, bu 

böyüklükdə qaban görürdüm. 

       Yeniyetmələrdən kimsə: 

-  Zeynal əmi, Allah köməyiniz olsun ki, bu qabanı 

vurmusunuz. Heç bilirsiniz bunun necə gözəl, dadlı, yağlı 

kababı olur? Ceyran əti bunun yanında heç nədir  - dedi. 

      Uşaqlar gülüşdülər. Bu vaxt atam hamımıza üzünü tutub 

dedi: 

-   Amma donuz əti bizlərə haram buyurulub. Məncə, bunu 

sizlərə xatırlamağa gərək yoxdur. Bunu ona görə gətirdim ki, 

bir dostum məndən onun iç piyini xahiş edib. Siz mənə ancaq 

onu verərsiniz, qalanını isə  daha  özünüz bilərsiniz... 

      Buna baxmayaraq uşaqlar tez çır-çırpı toplayıb ocaq 

qaladılar. Digərləri isə qabanın dərisini  soymağa başladı. Az 

keçmədi ki, ağac budağından hazırlanmış şişlər də hazır oldu. 

Sonra onlar qabanın ətini şişlərə keçirib közün üstünə 

qoydular. Çox keçmədi ki, kababın iyi ətrafı bürüdü. Atam 

qolumdan tutaraq evə getməyə işarə etdi. Mən getmək 
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istəmədim.  Çünki kababın iyi məni yamanca vurmuşdu. 

Mənim getmədiyimi görən uşaqlardan biri: 

-  Zeynal əmi, nə olar, icazə ver, Camala da bir tikə bu 

kababdan verək - dedisə, atam razı olmadı. Əlimdən tutaraq, 

mənə üzünü turşutdu. Bu baxışlardan sonra ürəyim istədiyi, iyi 

hər tərəfə yayılmış o kababdan dadmadan evə gəldim. Qaban 

kababından yemədiyimə görə, qəlbimdə, hətta, atamı qınadım 

da.  Amma başa düşürdüm ki, bu əti yemək olmaz. Atamın 

dediyi kimi, donuz əti dinimizdə bizlər üçün haram buyurulub. 

Bundan başqa,  bizim evdə hamı namaz qılır, oruc tuturdu. 

Evimizdə həm də Qurani-Kərim kitabı vardı. Anam da seyid 

qızıydı... 

     Qış aylarında, qarda biz cələ ilə sığırçın, qara qarğa, 

qaratoyuq, sərçə, alabaxta, məzmək quşları tutardıq. Bizim 

üçün cələni atam at quyruğunun tükündən toxuyardı. Hər tərəf 

qar olduğundan tövlənin arxa tərəfindəki mal peyninin yanında 

cələləri qururduq. Quşlar yalnız peyinin qaraldığını görüb, yem 

üçün oraya qonurdular və cələyə düşürdülər. Biz də uşaq 

həvəsi ilə qaçaraq, cələyə düşən quşları tuturduq... 

     Atam o zaman “Pobeda” markalı maşın sürürdü. Rayonda 

bir idarə müdirini gəzdirirdi. Axşamlar evə həmin maşınla 

gələrdi. Kənddə kimsədə maşın yox idi. O, səhər işə gedərkən 

qonşu kəndə məktəbə gedən iki qardaşımı da həmin maşınla 

aparırdı. Bizim kənddə yalnız bir sinif otağından ibarət olan,  

çiy kərpicdən tikilmiş, uçuq bir dördillik məktəb vardı. Mən də 

birinci sinfə həmin məktəbə getdim. Bir otaqdan ibarət olan 

sinifdə dörd sıra parta qoyulmuşdu. Hər bir sıra bir sinfi təmsil 

edirdi. Yəni 1-ci sırada birinci sinif,  2-ci sırada ikinci sinif,  3-cü 

sırada üçüncü sinif və 4-cü sırada isə dördüncü sinif şagirdləri 

otururdu. Bütün siniflərə bir müəllim dərs keçirdi. 
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Müəlliməmizin adı Sərfi idi.Tənəffüs vaxtı hər birimiz evə 

qaçırdıq. Anamızdan yağ-yaxmacı alıb, yenidən məktəbə 

dönərdik. Məktəb kəndimizin mərkəzində idi. Bəzən isə 

tənəffüs zamanı çay kənarına enib əzgil və qaragilə yığardıq. 

Zəngimiz isə traktor kotanının ağzı idi. Onu məktəbin qapısı 

ağzında asmışdılar. Zəngin vaxtı gələndə bir nəfər şagird 

dəmirlə həmin kotan tiyəni döyəcləyərdi. Amma onu da deyim 

ki, səsi çox güclü idi. Bütün kəndə yayılırdı.  Mən həmin sinif 

yoldaşlarımdan indi yalnız Fəxrəddini, Etibarı, rəhmətlik Əyyarı 

və Mirəvəzi xatırlayıram. Əyyar bu dünyaya çox erkən vida 

etdi. Allah onu rəhmət eləsin! Qəbri nurla dolsun! Məkanı 

cənnət olsun! 

       Kəndimiz o qədər də böyük deyildi.  O zaman kəndimizdə  

cəmi  iyirmi səkkiz  ev vardı.  

        Uşaq vaxtı qazlardan qorxardım. Çünki bir dəfə onlar 

məni möhkəm dişləmişdilər. Anam su gətirmək üçün çaydakı 

bulağa gedirdi. Mən də anamdan xəbərsiz onun arxasınca 

gedirdim. Qonşu həyətin yanından keçərkən onların qazları 

qanadlarını geniş açaraq,  üstümə hücum çəkdilər. Mən 

qışqıraraq geri dönüb qaçmağa başladım. Bu vaxt qazlardan 

biri məni arxadan dişlədi.  Səsimə anam geri dönüb  qazları 

qovdu... 

       Mən babam Museyibin üçüncü nəvəsi idim.  Babam məni 

çox istəyirdi. O məni oxşayarkən: “Mallarım sənə qurban, 

Camal!” deyərdi.  Babam rayon mərkəzinə, bazara atla 

gedəndə məni də özü ilə aparırdı. Nə istəyirdimsə, alırdı 

mənə. Onunla bazara getməyəndə də, həyətə girər-girməz 

məni səslərdi: “Camal balam, gəl gör, baban sənə nə alıb?!” 

Mən xurmanı çox sevərdim. O da hər dəfə bazara gedəndə, 

mənə xurma alardı. Babam atdan düşüb, bazarlıq heybəsini 
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anama verəndən sonra, üzünü mənə tutub deyirdi: “Hə, ağıllı 

nəvəm,  gəl bir əlini sal cibimə, gör cibimdə nə var?!” 

      Mən də sevinə-sevinə gəlib əlimi onun pencəyinin cibinə 

salaraq həmişə olduğu kimi, mənə aldığı kağıza bükülmüş 

xurmanı götürərdim. 

      Babamın ölüm səhnəsi bu günə kimi yaddımdan çıxmayıb. 

Həmin gün atam maşınla evə gəlmişdi. Axşamı qonum-

qonşular da bizə toplaşmışdılar. Atam evə gələndə qonşular 

çox vaxt domino oynamaq üçün bizə gəlirdilər. Atam babama 

dedi ki, sübh namazına duranda onu da oyadar, çünki tezdən 

durub işə getməli idi. Babam da atamı sübh vaxtı oyadacağına 

əmin etdi. Qonşular gedəndən sonra hamımız yatdıq. Hər 

axşam anam mənə şərbət düzəldib, onu pəncərənin qarşısına 

qoyardı. Mən də hər gün sübh vaxtı yataqdan qalxıb, anamın 

axşamdan hazırladığı şərbəti içərək yenidən yatırdım. Adəti 

üzrə həmin gün də mən sübhdən oyanıb, şərbətimi içdim və 

yenidən yatmaq istəyirdim ki, babamın səsini eşitdim: “Zeynal, 

oğul, vaxtdır! Dur, geyin!”  Babamın səsinə atam oyandı. Bu 

zaman babamın xırıltısı eşidildi. Atam ucadan: “Dədə, dədə!” 

deyə çağırdı. Amma babamdan səs çıxmadı. Atam babamdan 

səs-səmir gəlmədiyini görüb, ona yaxınlaşdı və silkələməyə 

başladı. Bu zaman atam bərkdən: “Də-də-ə-ə-ə!!!” deyib 

qışqırdı. Atamın qışqırtısına hamı oyandı. Mən də ağlamağa 

başladım. Həmin sübh çağı ən çox sevdiyim Museyib babamı 

itirdim... 

      Doğulduğum kənddə altı il yaşadım. Dörd ay olardı ki, 

birinci sinfə gedirdim. Həmin vaxt atam  Bakıdakı Neft-qaz 

kəşfiyyat trestində sürücü kimi işə düzəlmişdi. Atamın ayda 7-8 

gün istirahət günləri olurdu. Kəndə sürdüyü idarə maşını ilə 

gəlirdi. Yolun uzaqlığına görə o, aranda yerləşən Alar kəndinə 
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köçməyi qərara aldı. Atamın əmiləri də həmin kənddə 

yaşayırdı, həm də  orada bizim torpaq sahəmiz vardı. Bu kənd, 

eyni zamanda, bizim  ata-baba yurdumuz sayılırdı. 

        Beləliklə, 1965 - ci ildə biz Albalan kəndindən aranda 

yerləşən Alar kəndinə köçdük. Mən birinci sinfə yenidən Alar 

kəndindəki orta məktəbində getdim. Orta məktəb illərim isə 

Alar kəndində keçdi... 
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                     Məktəb illəri 
 
 
      Orta məktəbin ibtidai sinfində bizə Mirbalaş müəllim dərs 

deyirdi. O, seyid nəslindən idi. Kəndimizdə seyidə həmişə 

böyük hörmət və ehtiram olub. O, rayon mərkəzində yaşayırdı. 

Rayon mərkəzi ilə kəndimizin arası on iki kilometrlik məsafə 

idi. Mirbalaş müəllim hər gün bu qədər yolu avtobusla gəlib-

gedirdi. Biz səhər növbəsində oxuyurduq. Onu da deyim ki, 

Mirbalaş müəllimin sinfini bitirən şagirdlərin əksəriyyətinin xətti 

çox yaxşı olub. Bunun birinci səbəbi müəllimimizin öz xəttinin 

gözəl olması, ikinci səbəbi isə onun hər birimizə ayrıca “Hüsnü 

xətt” dəftəri ayırmasını tövsiyə etməsi idi. O,  “Hüsnü xətt” 

dəftərimizi hər gün yoxlayıb, qiymət verirdi. Biz bu dəftərə 

keçmədiyimiz bədii kitablardan maraqlı hekayə və nağıllardan 

parçalar yazardıq. Hər kəs ki, bu dəftərdən istifadə edirdi, 

onun xətti günbəgün yaxşılaşırdı. Biz hər gün üç-dörd səhifə 

yazı yazırdıq.    

      Sinfimizdə tənbəl və nadinc şagirdlər də az deyildi. Dərsə 

maraq göstərməyən şagirdlər çalışırdılar ki, dərs zamanı şuluq 

salsınlar. Bunun müqabilində Mirbalaş müəllim onların acığını 

bizdən çıxır, hamımızı sırasaldı cəzalandırırdı.  

     Bir dəfə növbəti cəzalandırma zamanı sinif nümayəndəsi 

Zeynal dözə bilməyib dedi: 



Camal Zeynaloğlu 

 

 
34 

 

-  Müəllim, niyə bir-iki nəfərə görə bütün sinfi cəzalandırırsınız? 

Bu ki, səs salmayan, sakit oturub yalnız sizi dinləyən, 

günahsız şagirdlərə qarşı haqsızlıqdır. 

      Həmin gündən sonra Mirbalaş müəllim bir də günahsız 

şagirdləri cəzalandırmadı... 

      Bir gün səhər uşaqlardan biri dərsə gecikmişdi. Mirbalaş 

müəllim başını aşağı dikib jurnalı yazırdı. O, gecikmiş şagirdə 

keçib yerində oturmasına icazə verdi. Müəllim jurnalı yazıb 

qurtardıqda,  dərsə gecikmiş İnqilab adlı şagirdin hələ də ayaq 

üstə dayandığını gördü. Və uşaqdan niyə keçib yerində 

oturmadığını soruşdu. Şagird dodağının altında nəsə 

mızıldadı. Müəllim əsəbləşdi: 

-  Ay bala, de görüm, dodağının altında nə mızıldanırsan, ayaq 

üstə niyə durmusan, mən sənə yerində oturmana icazə verdim 

axı? 

-  Müəllim, Qabil yerimdə oturub, durmaq istəmir, -  İnqilab bu 

dəfə ucadan dilləndi. 

-  Qabil, niyə İnqilabın yerində oturmusan, dur get öz yerində 

otur!  

     Qabil isə heç kefini pozmadan dilləndi: 

-   Müəllim, mən bu gün məktəbə İnqilabdan tez gəlmişəm, 

ona görə də bu yerdə oturmuşam. Qoy o da gedib, arxadakı 

boş partada otursun.  

-  Ay bala, sən nə danışdığını bilirsənmi heç? Necə yəni, 

tezdən gəlmisən? Hər kəsin yeri var, hər kəs də öz yerində 

oturmalıdır! Ayağa dur, keç öz yerində otur, yoxsa... - Mirbalaş 

müəllim nəyisə xatırlayırmış kimi, sözünün gerisini 

gətirməyərək ucadan güldü. - Əcəb işdir, deməli, kim səhər 

erkən gəlirsə, istədiyi yerdə otura bilər, hə? Mən də məktəbə 

hər gün hamıdan əvvəl gəlirəm. İş tezdən gəlməyə qalsaydı, 
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mən də gərək gedib oturardım direktor Cəbrayılın kreslosunda. 

Indi deyin görüm, Cəbrayıl müəllimin yerini mənə verərlər?! 

Əlbəttə, verməzlər. Ona görə də, hər kəs yerini tanımalı, öz 

yerində oturmalıdır, a bala! Bəs, ataların məsəlini 

unutmusunuzmu? Atalarımız deyib ki, “Özgə atına minən, tez 

düşər.” 

      Deyəsən, ataların məsəli Qabilin ağlına batdı. O, tənbəl-

tənbəl partanın üstündəki kitab-dəftərini topladı, oturduğu 

yerdən qalxıb, öz yerində əyləşdi...  

      Yuxarı siniflərdə daha yaxşı oxumağa çalışırdım. 

Sinfimizdə dörd-beş nəfər çalışqan şagird vardısa, onlardan 

biri də mən idim. Evə gələn kimi, çörəyimi yeyib dərhal 

dərslərə girişirdim. Onu da deyim ki, mənə oxumağıma, ali 

təhsil almağıma ən böyük kömək və dəstək böyük qardaşım 

Azərdən gəldi. O,  həmişə deyirdi ki, “əgər sən ali məktəbə 

qəbul olunsan, səninçün nə istəsən  edəcəyəm.” Doğrudan da, 

tələbə oxuduğum 5 il müddətində bütün maddi xərclərimi 

qardaşım Azər ödədi. O, maddi xərclərimi ödəməklə yanaşı, 

mənə həm də mənəvi dəstək oldu. Bir sözlə, mənim bugünkü 

mövqeyə gəlib çıxmağımda onun zəhməti, əməyi çox olub. 

Mən onun üzərimdəki əməyini heç bir zaman nə ödəyə, nə də 

unuda biləcəyəm... 

      Sinif yoldaşlarım  məktəbdən gələndən sonra, əllərinə 

çörək götürüb yeyə-yeyə oynamağa gedirdilər. Onlar 

gizlənqaç, mərədöydü, çilingağac, qayışgötürdü, dava-dava və 

s. oyunları oynayarkən, mən onlara həsrətlə baxırdım. 

Qardaşım Azərin qorxusundan onlara qoşulub oynaya 

bilmirdim. O, mənə oynamağı qadağan etməmişdi, ancaq 

tapşırmışdı ki, dərslərimi hazırlayandan sonra uşaqlarla 

oynaya bilərəm.   
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       Bir dəfə dərsdən sonra əmim oğlanları - Cabir və Ramiz 

bizə gələrək, birlikdə  oynamağı təklif etdilər. Mən də razı 

oldum. Düşündüm ki, qardaşım evə gələnə kimi, onlarla bir az 

oynayım. Elə oyunun şirin yerində Ramiz dedi: “Camal, Azər 

gəlir, qaç!” Mən də birbaş evə qaçıb gəldim. Sən demə, 

qardasım mənim oynadığımı uzaqdan görübmüş. O, evə 

gələndə mənə tərs-tərs baxdı. Mən bu baxışların mənasını 

anladım. Bundan sonra dərslərimi hazırlamadan, bir daha 

oynamağa getmədim. 

       Bir gün yenə də əlimdə kitab evimizin qarşısında ayaqüstü 

o tərəf - bu tərəfə gedərək, dərs oxuyurdum. Bu vaxt 

qonşumuz Aşur Abbasov yanımdan keçərkən mənə baxıb 

təbəssüm edərək: “Camal, sən orada oynayan uşaqlara fikir 

vermə, dərslərini oxu! Allah sənin zəhmətini hədər etməz, 

inşallah!” - dedi.     

      Oxumağın vacib olduğunu daha çox 9-cu sinifdə anladım. 

O zaman sinifdən-sinfə keçmək üçün yaz imtahanları verirdik. 

İmtahandan çıxandan sonra bizi maşına mindirib, sovxozun 

üzüm bağlarına işləməyə aparırdılar. Briqadirlər hər bir şagirdə 

uzunluğu yüz metr olan bir neçə sıra üzüm tənəklərinin 

diblərini alaq otlarından təmizləyib, sonra da şumlamağı 

tapşırırdı. Uşaqların çoxusu üzüm tənəklərinin dibini alaqdan 

təmizləmək əvəzinə, kənardan qara torpaqdan götürüb, 

tənəklərin dibinə atırdılar ki, guya oranı artıq şumlayıblar. 

Briqadir də bunu bilirdi və həmin şagirdi yenidən geri 

qaytararaq, təkrarən oranı şumlatdırırdı. Belə vaxtlarda  

briqadir onların üstünə arabir qışqırırdı  da. Düzü, briqadirin 

bizə bu cür əmr verməsi heysiyyatıma toxunurdu. Həmin vaxt 

bir daha anladım ki, hökmən oxumaq lazımdır. Oxuyub böyük 

adam olmaq lazımdır ki, kimsə sənə  
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əmr,  göstəriş verməsin. Briqadirlər o zaman Salyan 

rayonunda yerləşən Kənd Təsərrüfatı Texnikumunu 

bitirirdilər... 

       Bizi həm də pambıq yığımına aparırdılar. Günün sonunda 

sinif yoldaşlarımın bəzisi otuz beş-qırx kiloqram  pambıq  

yığdıqları halda, mən  gün ərzində cəmisi iyirmi-iyirmi üç 

kiloqam pambıq yığardım. Amma yığdığım pambıq  həmişə 

birinci sort olardı, içində bircə dənə də olsa zibil olmazdı. 

Çünki mən onları açmış qozaların  içindən dən-dən seçib 

yığırdım. Buna görə də briqadir həmişə deyərdi ki, Zeynalovun 

yığdığı pambığı  hamıdan axırda, lafetin lap üstündən tökün  

ki, ağ görünsün. Sonradan mənə məlum oldu ki, çox pambıq 

yığan uşaqlar zibilli yığır, kisənin ortasına da böyük bir kəsək 

qoyurmuşlar. Amma briqadir uşaqların bu gizlin əməllərinin 

üstünü açırdı və həmin gün üçün onların adına pambıq 

yazmırdı...    

     Sinif yoldaşlarımdan - Eynulla Hüseynov, Ağahüseyn 

Quliyev, Qabil Hüseynov, Vəlixan Kərimov, Zabit Adışov artıq 

dünyalarını dəyişiblər. Allah onları qəni-qəni rəhmət eləsin! 

Onların valideynlərinə Tanrıdan səbr və dözüm diləyirəm. 

Məkanları cənnət olsun! 

      Onu da qeyd edim ki, başqa siniflərə nisbətən bizim sinifdə 

birlik, kollektivçilik, yoldaşlıq daha möhkəm idi. Bugünkü gündə 

də kənddəki uşaqlarımızı həmişə bir yerdə görmək 

mümkündür. Bu gün onların çoxusu ailə, uşaq, nəvə sahibləri 

olsalar da,  aralarındakı səmimi münasibətlər, ailəvi dostluq 

əlaqələri bu gün də davam etməkdədir. Kənddə onları hər 

zaman bir yerdə görmək olar; xeyirdə - şərdə həmişə bir 

yerdədirlər. Uşaqlarımız arasındakı bu kollektivçiliyi, səmimi 

yoldaşlıq və dostluq münasibətlərinin yaranmasında o 
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zamankı sinif rəhbərimiz olan, bizə biologiyadan dərs deyən 

Cəfərov Yusif müəllimin əməyi və dəyərli tövsiyələri də mühüm 

rol oynamışdı.  O, savadlı olmağıyla yanaşı, həm də hərtərəfli 

istedada malik bir şəxs idi. Məndə müəllimlik peşəsinə olan 

həvəsi də elə Yusif müəllimlə, bizə tarixdən dərs deyən 

Sucəddin Əsgərov oyatmışdı. Deyirdim ki, kaş mən də 

böyüyəndə Yusif müəllim, Sucəddin müəllim kimi olaydım. 

Dərs zamanı sakitcə oturub, həm müəllimə, həm də onun 

oturduğu stula həmişə həsədlə, həsrətlə  baxırdım. 

Düşünürdüm ki, görəsən gələcəkdə mənə də bu stulda 

oturmaq qismət olacaqmı?! Şükür olsun Allaha ki, bu arzum 

gerçək oldu. Orta məktəbi bitirən kimi, qəbul imtahanlarını 

müvəffəqiyyətlə verib, Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər 

İnstitutunun ingilis-alman dilləri fakültəsinə daxil oldum. O 

günlərin sevincini heç bir vaxt unuda bilmirəm...  

      Beş ildən sonra mən vaxtilə parta arxasında şagird kimi  

oturduğum məktəbə, artıq müəllim kimi qayıtdım. Belə bir 

sevinc anları yaşamağı Allah-Təala hamıya qismət eləsin! 

      Yuxarıda adlarını çəkdiyim bu iki müəllim şagirdlərə qarşı  

münasibətlərində, davranışlarında, dərs keçmə 

metodikasında, prinsipiallıqlarında, ciddi xarakter 

möhkəmliyində, həmişə və hər yerdə doğru-dürüst 

olmaqlarında, şagirdləri daha yaxından tanımaqlarında, onların 

iç dünyasına yaxından bələd olmalarında, tələbkarlıqda, 

bugünkü şagirdin sabah böyüyüb, həyata tam müstəqil, azad,  

sərbəst bir insan kimi qədəm qoymasında, hərtərəfli şəxsiyyət 

kimi formalaşmasında, əqidəli, iradəli və geniş düşüncə 

təfəkkürünə malik şəxslər yetişdirilməsində əllərindən gələni 

əsirgəmirdilər. Bu iki müəllim bütün tələbəlik illərində də 

idealım olaraq qaldılar. Bu gün Sucəddin müəllim artıq yoxdur. 
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O, Haqqın Dərgahına qovuşub. Allah ona rəhmət eləsin! Yeri 

cənnət olsun! Amma bütün bunlarla yanaşı, orta məktəbdə 

mənə dərs deyən - dil-ədəbiyyat müəllimlərim Cəbrayıl 

Allahverdiyevə, Elşad Abbasova, rəhmətlik Səyyarə 

Nəhmətovaya, rus dili müəllimlərim rəhmətlik Gülüsüm 

Abışovaya, Qədir Eyvazova, rəhmətlik Nurcahan 

Bayramovaya, ingilis dili müəllimim rəhmətlik Təzəxan 

Rəsulova, coğrafiya müəllimim Məmmədağa Bəhramova, 

fizika müəllimlərim Bağı İmanova, İbrahim müəllimə, Qaçaxan 

müəllimə, kimya müəllimim İxtiyar Bəxtiyarova, biologiya 

müəllimim Hacıbala Əmirova, botanika müəllimim rəhmətlik 

Xudaşükür Əliyevə, tarix müəllimlərim Allahşükür Əliyevə, 

rəhmətlik İbiş Quliyevə, eləcə də adlarını çəkmədiyim, hazırda 

həyatda olan müəllimlərimə dərin minnətdarlığımı və 

sayğılarımı bildirir, Haqqın dərgahına qovuşmuş müəllimlərimə 

isə Allahdan rəhmət diləyirəm. 

      Orta məktəb illərindəki xatirələrim bitib tükənmək bilmir. 

Mən onların yalnız yaddaşımda ilişib qalanlarını qeyd etmək 

istəyirəm. Zeynal Mikayılov bizim sinif nümayəndəmiz idi. O 

bizə düz on il “ağsaqqallıq” etdi. Zeynal çox gözəl yoldaş, 

etibarlı və sədaqətli dost, xaraktercə mehriban, səmimi, 

həmişə yoldaşlarının köməyinə tələsən, sadə, təvazökar bir 

şəxs idi.  Yaxşı oxumaqla yanaşı, geniş mütaliə qabiliyyətinə 

malik olan Zeynalın həm də çox gözəl xətti vardı. Sinif jurnalını 

sinif rəhbərimiz həmişə ona yazdırardı. Yoxlama yazı işləri 

yazarkən hamı Zeynalın dəftərini gözləyirdi. O, sinif 

yoldaşlarına kömək etməkdən zövq alardı. Zeynalın əxlaq və 

tərbiyəsinə də söz ola bilməzdi. Onu da qeyd etmək yerinə 

düşərdi ki, kimyadan bizə dərs deyən İxtiyar müəllimin 

köməkliyi ilə Zeynalla Akif əvvəlcə, rayonda keçirilən kimya 
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olimpiadasında 1-ci yeri, daha sonra isə Pespublika 

Olimpiadasında 3-cü yeri tutdular. Akiflə Zeynal kimya və 

biologiya fənnlərini çox yüksək səviyyədə bilirdilər. Ona görə 

də həm Yusif müəllim, həm də İxtiyar müəllim dərsdənkənar 

məşğələlərdə bunlara orta məktəb proqramından başqa, əlavə 

materiallar da öyrədirdilər. Yəni, tərifləmək kimi çıxmasın, bu 

iki şagird sinfimizin “gözü”, düşünən beyni və fəxri idi... 

      Sinfimizdə ən sakit şagird Abbas Abbasov idi. O, həmişə 

arxa cərgədə oturar, kimsəni dinib-danışdırmadan, sakitcə 

müəllimlərini dinləyərdi. Abbas o qədər də yaxşı oxumurdu. 

Amma bütün müəllimlər dərs zamanı sakit oturduğuna görə 

həmişə ona müsbət qiymət yazardılar. Abbas, eyni zamanda, 

bircə gün də olsa, dərs buraxmazdı. 

       Bir dəfə biologiya fənnindən açıq dərs idi. Müəllim 

tapşırmışdı ki, dərsə hamı hazırlıqlı gəlsin. Yaxşı yadımdadır, 

həmin gün dərsimizin mövzusu qarışqalar idi. Yəni, 

qarışqaların zəhmətsevərliyindən, işi öz aralarında necə 

paylaşmaqlarından, işçi qarışqaların, ana qarışqaların və eləcə 

də gözətçi qarışqaların vəzifələrinin nədən ibarət olduğu 

haqqında söhbət gedirdi. 

       Müəllim dərs danışmaq üçün lövhəyə növbəti şagirdi, 

İnqilabı çağırdı. İnqilab əvvəlcə dərsə qısa giriş verdikdən 

sonra, kitab cümlələrini unudaraq, sanki yoldaşları ilə tənəffüs 

vaxtı söhbət edirmiş kimi dedi: “İşçi qarışqalardan biri tənbəllik 

edərək, yuvaya əliboş girmək istədi. Bu zaman yuvanın 

ağzında növbə çəkən gözətçi qarışqa həmin işçi qarışqanın bir 

şey gətirmədiyini görüb, onu yuvaya buraxmadı. Bunu görən 

işçi qarışqa gözətçi qarışqanın üstünə qışqırdı: 
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-  Kül başına, məni tanımadınmı? Gözlərin kordur məgər, 

görmürsən ki, mən də bu yuvadanam, özgə deyiləm. Məni niyə 

yuvaya buraxmırsan?!”   

      Bu vaxt fənn müəllimi, dərs dinləyən digər müəllimlər və 

bütün sinif İnqilabın bu sözündən sonra gülməkdən uğunub 

getdilər... 

 

                “Müəllim, məni xatırlayırsınızmı?” 

 

       2003-cü ildə orta məktəb illərinin şirinli xatirələrindən 

ayrılmağımızın 30 illiyini qeyd etmək üçün hamımız bir yerə 

toplaşmışdıq. Həmin tədbirə vaxtilə bizə dərs demiş 

müəllimlərimizi də dəvət etmişdik. Bakıdan İxtiyar müəllim də 

dəvətimizi qəbul edib gəlmişdi. İxtiyar müəllim vaxtiylə bizə 

kimya fənnindən dərs demişdi. İndi o, kimya elmləri doktoru, 

professordur. Tədbir hələ başlamamışdı. Uşaqlar iki-bir, üç-bir 

ayrı-ayrılıqda bir-birləriylə görüşüb, söhbət edirdilər. İxtiyar 

müəllimi çoxdan görmədiyimizdən əksəriyyətimiz onun başına 

toplaşmışdıq. Hafizəsi güclü olan İxtiyar müəllim uşaqların 

hamısını bir-bir adıyla tanıdı. Təkcə rəhmətlik Qabildən başqa. 

Allah onu rəhmət eləsin!  O, üzünü Qabilə tutub dedi: 

-     Bax, təkcə səni  xatırlaya bilmirəm. 

-  Müəllim, necə xatırlaya bilmirsiniz? Mənəm də, Qabil 

Hüseynov! - rəhmətlik sağ əlini sinəsinə vuraraq canfəşanlıq 

göstərdi. 

-  Vallah, heç xatırlaya bilmirəm. Sən hansı sinifdə oxuyurdun?  

X a - da, yoxsa, X b - də? - İxtiyar müəllim Qabildən soruşdu. 

-   Müəllim, X b - də, Zeynalla bir sinifdə oxuyurdum. - Qabil 

dedi. 
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- Düzü, xatırlaya bilmirəm. Zeynalı, Akifi daha yaxşı 

xatırlayıram, çünki onlar mənim ən fəal şagirdlərimdi. Səhv 

etmirəmsə, Zeynal həm də sizin sinif nümayəndənizdi. Amma 

səni xatırlaya bilmədim. - İxtiyar müəllim qəti fikrini bildirdi. 

-  Müəllim, məni heç xatırlamırsınız? - Qabil İxtiyar müəllimdən 

əl çəkmək istəmədi. 

      Bu zaman Qabilin bu qədər israr etdiyini  görən Zeynal 

söhbətə müdaxilə etmək məcburiyyətində qaldı. 

-   Qabil, İxtiyar müəllim səni necə xatırlasın? İxtiyar müəllim 

bizə dərs dediyi müddətdə sən bircə dəfə də olsa, lövhəyə 

çıxıb ona dərs danışdınmı ki, müəllim də səni xatırlasın?! 

       Zeynalın sözünə bütün uşaqlar gülüşdü. Rəhmətlik Qabilin 

isə utandığından sifəti pörtdü. 
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                    Tələbəlik illəri 

 
 
      Mən məktəbi bitirən il, 1975-ci ildə ali məktəbə, 

Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutuna qəbul  olundum.  

     Hər şeydən öncə, məni şəhər mühitinə, tələbəçilik 

həyatına,  alışdıran, onun acılı-şirinli xatirələr aləminə 

səyahətə aparan, mənə həyatda dözüm və səbr aşılayan, 

insanlar arasında inam və etibarın qazanılmasında mənə daim 

dəyərli tövsiyələr verən, həyata həmişə nikbin baxmağa 

ruhlandıran, dünyagörüşümün formalaşmasında müəyyən 

dərəcədə əməyi olan, dostluq və yoldaşlığın özünəməxsus 

sirlərini öyrədən, gözəl insan, etibarlı dost və yoldaş Akif 

Əzimova minnətdarlığımı bildirirəm. 

      Birinci kursda “Elmi kommunizm” fənnindən bizə Tahir 

müəllim mühazirə söyləyirdi. Mühazirə zamanı o,ölkəmizdə 

sosializmin insanlara bəxş etdiyi xoşbəxt gələcəkdən, onların 

rifah halının gündən-günə yüksəlməsindən, sovet adamının 

yaxşı yaşamasından, kapitalizm dünyasının eybəcərliklərindən 

ağızdolusu danışırdı. Mühazirənin sonunda müəllim: “Kimin 

sualı var?” - auditoriyaya müraciət etdi. Mən ayağa durub, 

müəllimin sözləri ilə reallıqlar arasındakı ziddiyyətlərdən 

söhbət açdım. Dedim ki, hazırkı şəraitdə siyasi - iqtisadi 

islahatlar lazımi səviyyədə aparılmır. Əslində bu islahatların 

hər ikisi paralel aparılmalıdır. Amma bizdə həmişə siyasət 
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iqtisadiyyatı qabaqlayır. İqtisadi problemlərdən söz açılmır. 

Buna siyasi ideologiya imkan vermir.Yəni sovet adamı heç də 

xoşbəxt yaşamır, onun problemləri çoxdur. Problemləri həll 

edəcək adamlar bu missiyanın öhdəsindən gələ bilmir, 

yuxarılara saxta, yalan məlumatlar verir. Statistikadan məlum 

olur ki, ölkəmizdə hər şey öz qaydasında gedir, plan və 

öhdəliklər vaxtlı-vaxtında yerinə yetirilir, camaat firavan 

dolanır. Real həyat isə bunun əksini göstərir. Bu yalan statistik 

məlumatlar nə vaxtsa cəmiyyətə öz mənfi təsirini göstərəcək. 

Ölkəmiz iqtisadi cəhətdən bütün göstəricilər üzrə İttifaq 

daxilində ən öndə gedən respublikalardan biri hesab olunur. 

Buna hər il iqtisadi göstəricilərinə görə aldığımız Keçici Qırmızı 

Bayraqlar bariz nümunədir. Bəs belə olan halda, niyə görə 

respublikamızda ət, yağ camaata talonla verilir. Biz tarixdən 

oxumuşuq ki, ət, qənd, çörək, yağ və digər ərzaq məhsulları 

yalnız Böyük Vətən müharibəsi illərində əhaliyə talonla 

verilirdi. İndi ki, müharibə yoxdur. Siyasətçilərin dediyi kimi, 

indi biz kommunizmin astanasında yaşayırıq. Bu gün bizdə 

ərzaq bolluğu niyə yoxdur? Mən təhlillər aparmışam, sosializm 

hazırkı şəraitdə özünü doğrultmur... 

       Müəllim sözümü kəsdi, bu zaman zəng çalındı. Tələbələr 

auditoriyanı tərk etdilər. Mən də qapıdan çıxmaq istərkən 

arxadan müəllim: “Siz qalın!”- deyə məni saxladı. Tələbələrdən 

biri: “Sən yandın, cavan oğlan! Adın qara siyahıya düşəcək”, - 

qulağıma pıçıldadı.  

     Tahir  müəllim məni aramla sorğu-suala çəkdi: 

-    De görüm, day-dayın varmı? 

-   Bəli, müəllim, var. Altı dayım var, - sadəlöhvcəsinə cavab 

verdim. 

-    İnstitutdakı dayını deyirəm, a bala!  
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-  Xeyr, institutda dayım yoxdur. Dayılarım ali təhsil almayıb. 

Onlar kənddə təsərrüfatla məşğuldurlar.  

-   Atan harada işləyir? 

-   Atam sürücü işləyir. 

-  Deməli, institutda arxan, dayağın olan kimsən yoxdur. Bəs 

instituta necə qəbul olunmusan? 

-   İmtahan verib, qəbul olmuşam. 

-   Qəbulda kimsə sənə kömək etməyib? 

- Xeyr, müəllim, qəbul olmaq üçün mənə kimsə kömək 

etməyib.  

- Aydındır. Deməli, bu institutda sənə dar ayaqda sahib 

çıxacaq kimsən yoxdur. Onda nə üçün anlamırsan ki, bu 

gedişlə getsən, institutu çətin ki, qurtara biləsən. -  Nəhayət, 

müəllim eyham vurdu. 

-   Nə üçün, müəllim? - maraqla soruşdum.  

-  Onunçün ki, çox ağzıboşuna danışırsan. Bu cür danışmaq 

sənə heç də  başucalığı gətirməz, əksinə, başına bəla 

açarsan. Ağlına gələn hər sözü danışmaq olmaz! Elə sözlərə 

görə bilirsən adama nə edərlər?! 

- Müəllim, düşündüklərimizi söyləmək məgər cinayətdir?  

Konstitutsiyamızda söz azadlığı deyilən maddə var axı. Bu 

maddəyə əsasən, hər kəs öz fikrini sərbəst şəkildə ifadə edə 

bilər. 

-  Konstitusiyamızda çox şey var, oğul. Amma elə şeylər var ki, 

onları demək olmaz! Əgər desən, onda özün öz fatihəni 

oxumuş olarsan. Görürəm ki, bu institutda səni müdafiə 

edəcək kimsən də yoxdur. Mənim sənə böyük kimi məsləhətim 

budur. Əgər institutu sağ-salamat qurtarıb, sonra sevdiyin 

peşəni davam etdirmək istəyirsənsə, onda gərək oxuduğun bu 

beş il müddətində dilini dinc saxlayasan. Yoxsa, sevdiyin 
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peşəyə yiyələnə bilməyəcəksən. Gəl, otur. Mən sənə başıma 

gələn bir əhvalatı söyləyəcəyəm.  Bəlkə, bu sənə dərs oldu. 

On il bundan öncə, Laçın rayonundakı sovxozların birində 

partkom işləyirdim. Günlərin birində planın yerinə yetirilməsi ilə 

bağlı işçilərin birgə iştirakı ilə iclas keçirilirdi. İclasda Rayon 

Partiya Komitəsinin nümayəndəsi də iştirak edirdi. Partkom 

olduğum sovxoz planı həmin il yerinə yetirməmişdi. İclasda 

sovxoz direktorunu “yıxıb, sürüdülər.” Əslində, direktor pis 

adam deyildi, əlindən gələni edirdi. Haqqı deyəsən, işgüzar 

adamdı. İşçilərinin də qayğısına qalırdı. Amma “yuxarılar”ın 

dedikləri rəqəmlərlə planı doldura bilmirdi. Mən də həmin 

iclasda çıxış etdim.  Dedim ki: “hər bir rəhbər işçi işini bu 

günün tələbləri baxımından qurmalıdır... Əgər mən hər hansı 

sovxoza rəhbərlik etsəm, onda işimi sosializmin bizdən tələb 

etdiyi prinsiplər əsasında qurardım və planı artıqlamasıyla 

yerinə yetirərdim...”  

       Çıxışımdan sonra başa düşdüm ki, sonuncu cümləni 

gərək deməyəydim. Artıq gec idi, ox yayından çıxmışdı. Bir 

həftədən sonra məni raykoma çağırdılar və həmin gün ucqar 

dağ kəndinin birinə sovxoz direktoru təyin etdilər. Mən nə 

edəcəyimi bilmirdim. Bildim ki, dilimin bəlasına düşmüşəm. 

Direktor olduğum kəndin camaatı çox qonaqpərvər idi. Məni ilk 

gündən yaxşı qarşıladılar. Amma  cəmi bir il işlədim. Həmin il 

qış çox ağır keçdi. Yem ehtiyatı tükəndiyindən mal-qara tələf 

oldu. İşimi raykomda büro iclasına qoydular. Hətta, mənim 

həbs olunmaq təhlükəm vardı. Ölmüş mal-qaranın 

məsuliyyətini əlbəttə ki, mən daşımalıydım. Sağ olsun, yenə 

də kənd camaatı. Hər kəs öz şəxsi təsərrüfatından sovxoza 

heyvan ayırdı və məni məsuliyyətdən qurtardılar. Digər 

tərəfdən də necə deyərlər, “məni bir şələyə yük elədilər.” Bax, 
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oğlum, görürsən, iclasda o bircə cümləni deməsəydim, başıma 

da bu cür bəlalar gəlməzdi. Budur sənə deyirəm, bu gün 

dediklərin sosializm cəmiyyəti əleyhinə əks-təbliğatdır. Bundan 

sonra ictimaiyyət arasında bir daha bu cür sözlər danışma! 

Başın ağrıyar, özü də bərk ağrıyar. Eşitdinmi?! 

-   Çox sağ olun, Tahir müəllim. Məsləhətinizə əməl edəcəyimə 

söz verirəm. 

     O gündən dilimi dinc saxlamağa çalışdım.  

     Dördüncü kursda oxuduğumuz zaman rus bölməsindən iki 

tələbəni institutdan xaric etdilər. Biz bunun səbəbini 

öyrəndikdə, məlum oldu ki, onlar axşamlar “BBC” radiosuna 

qulaq asırmışlar. Ertəsi gün də eşitdiklərini tələbə yoldaşları 

arasında danışırmışlar. 

      Bu hadisə də mənə dilimi dinc saxlamaq məsələsində 

ikinci dərs oldu...   

     Bir dəfə də növbəti filmdən çıxıb evə getmək istərkən, Sabir 

bağında üç nəfər gənc qarşımı kəsib dedi: 

-  Qaqaş, sənin yardımına ehtiyacımız var. Bizə sabaha qədər 

bir az borc pul lazımdır. Kefimiz yarımçıq qalıb, onu 

tamamlamaq istəyirik. Əgər varınsa, bizi qırma. Sabah pulunu 

hökmən artıqlamasıyla  qaytaracağıq. 

      Mən bu cavan oğlanların kefinə soğan doğramaq 

istəmədim. Belə halda gənclərin qəlbini qırmaq insafsızlıq 

olardı. Hiss etdim ki, onlar yalan danışmırlar. Ona görə də əl 

atıb, köynəyimin döş cibindən tələbə biletimi çıxardım. Tələbə 

biletimin içində bir 25 manatlıq və bir 5 manatlıq pul vardı. 

Oğlanlardan biri əlimdəki tələbə biletimi pulqarışıq alaraq, 

onun arasındakı 25 manatlığı götürüb, tələbə biletimə diqqətlə 

nəzər yetirdikdən sonra, onu yenidən mənə qaytardı. 
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-    Bu pulu səndən sabaha kimi borc götürürük. Sabaha kimi o 

beş manatla birtəhər keçinərsən. İndi diqqətlə bizi dinlə! Sabah 

səni düz bu vaxt, bu yerdə gözləyəcəyik. Əgər gəlməsən, 

səninçün yaxşı olmayacaq. Çünki harada oxuduğunu, hətta 

hansı qrupda olduğunu da bildik. Biz kiməsə borclu qalan 

oğlanlardan deyilik. Bu gün sadəcə, əlimiz bir balaca aşağı idi. 

Ona görə sənin qarşını kəsməli olduq. Sən də maşallah, 

dəliqanlı çıxdın. Mərd oğlana oxşayırsan, - deyə bığlı oğlan 

şaqqanaq çəkib güldü.  

 -   Bu nə deməkdir, qardaşlar. O pulu sizlərə halal edirəm. Sizi 

çox gözəl anladım. Mən də gəncəm. Yeyib-içən oğlanlara can 

qurban! - dedim. 

-   Bura bax, Camal, - deyə o biri oğlan mənə adımla müraciət 

etdi. - Unutma, sabah bu vaxt səni burada gözləyəcəyik! 

Hökmən gəl, yoxsa biz zarafatı xoşlamırıq. 

 -   Yaxşı, gələrəm, - mən söhbəti daha uzatmaq istəmədim. 

      Onlardan ayrılandan sonra məni qorxu hissi bürüdü. 

Həmin gecə çox narahat yatdım. Dərs zamanı da elə hey o 

cavan, dəliqanlı oğlanları düşünürdüm. Düşünürdüm ki, bəlkə 

onlarla görüşə getməyim. Amma onlar mənə xəbərdarlıq 

etdilər ki, gəlməsəm...  

      Dərsdən çıxıb birbaş Sabir bağına gəldim. Görüş yerinə 

elə təzəcə çatmışdım ki, dünənki cavan oğlanlar gülə - gülə 

mənə yaxınlaşdılar. İndi anladım ki, bu gənclər sözlərinin 

üstündə duran, sözlərini tutan insanlardır. Onlar mənə 

yaxınlaşan kimi, bir-bir əl verib görüşdülər. Adlarını söylədilər - 

Ramin, Elnur və  Rəşad. Onlardan biri, Ramin əl atıb, 

şalvarının arxa cibindən bir paçka 25-lik çıxarıb mənə 

uzadaraq: 
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-  Kefin nə qədər istəyir, götürə bilərsən - dedi. - Hamısını da 

kötürə bilərsən. Biz də bu pulları sənə halal edirik. Çünki sən 

buna layiq oğlansan. Bizim pul sarıdan ehtiyacımız yoxdur. Nə 

qədər istəsən pulumuz var. Dünən sadəcə, sıxışdığımızdan 

əlimiz bir balaca aşağı idi. Yaxşı ki, gəldin, yoxsa qərara 

gəlmişdik instituta gələk. Götür, bu pulları! Hamısı sənə 

qurbandır! 

-  Xeyr, xeyr! Mən bunları götürə bilmərəm. Mənki dünən sizə 

verdiyim pulu halal etdim. Məgər insanlara dar ayaqda 

təmənnasız kömək etmək olmazmı?! İnsanlar bir-birlərinə 

kömək etmək üçün yaranıblar. Dünən sizin durumunuzu dərhal 

anladım və sadəcə  sizə kiçicik kömək etdim. Hamısı bu 

qədər. 

-   Xeyr, elə deyil. Sən tələbə ola-ola bizə necə bir böyük ürək 

sahibi olduğunu göstərdin. Bilirik, hər bir insanın pula ehtiyacı 

var, o ki qala tələbə olsun. Əgər sən bu pulları götürməsən, 

inciyərik və sənin qarşında özümüzü alçaldılmış sanarıq. 

 -   Əstəğfürullah! Siz niyə özünüzü alçaldılmış hesab edəsiniz 

ki? Mən bunu qardaşlar arasında bir-birinə ediləcək yardım 

kimi başa düşürəm. Qardaşlar arasında da heç bir zaman 

təmənna söhbəti ola bilməz! Mən belə düşünürəm - dedim.   

-  Səndən xoşumuz gəldi. Camal, sən ağıllı oğlana oxşayırsan. 

Səninlə dostluq etməyə dəyər. - Rəşad yenidən əlini mənə 

uzatdı. 

     Mən də onun əlini sıxdım. Sonra Ramin və Elnur da əlimi 

sıxdılar. Bu vaxt Ramin yenidən əlindəki pul paçkasını mənə 

uzatdı: 

-   Dostluğumuzun xatirinə, bu pulu götür!  
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-  Əgər bu qədər israr edirsinizsə, o zaman burdan ancaq sizə 

verdiyim pulu götürə bilərəm, - Raminin mənə uzatdığı 

paçkadan yalnız bir 25-lik çəkdim.  

 -  Elə isə, bu da bizdən sənə kiçicik dost hədiyyəsi! - Ramin 

paçkadan daha iki ədəd 25-lik çıxarıb, zorla köynəyimin döş 

cibinə basdı. 

- Camal, indi bizə diqqətlə qulaq as! Burada oxuduğun 

müddətdə nə çətinliyin olsa - istər dərs sarıdan, istər maddi 

cəhətdən, istərsə də kimsə xətrinə dəyərsə, biz hər vaxt sənin 

qulluğunda hazırıq. İnstitutu qurtardıqdan sonra, əgər şəhərdə 

qalmaq fikrin olarsa, bizə söylərsən. Sən heç narahat olma, biz 

o işi həll edərik. Əlimiz çox uzundur, hər yerə çatır. Bu  da  

telefon nömrəmiz, istədiyin vaxt bizi narahat edə bilərsən. 

Burada oxuduğun müddətdə kimsə sənə “gözün üstə qaşın 

var” deyə bilməz! 

      Doğrudan da həmin oğlanlar tələbəlik illərində mənə 

gizlicə,  hiss etdirmədən həyan durdular, məni uzaqdan-uzağa 

da olsa qorudular... 

      Bir gün axşam tərəfi dərsdən çıxıb, “Nizami” metrosunun 

qarşısındakı ərzaq mağazasına girmək istərkən, mağazanın 

qarşısında dayanıb siqaret çəkən üç cavan oğlandan biri mənə 

qəsdən badalaq atdı. Yerə yıxılmaqdan özümü güclə 

saxladım. Geri qanrılıb oğlanlara tərs-tərs baxdım. Oğlanlar 

gülərək, dişlərini ağartdılar. Onlardan qızıldişlisi mənə 

yaxınlaşıb əlini üstümə uzadaraq: 

-  Alə, korsan?! Yeriyəndə bir ayağının altına bax də! Elə 

gedirsən ki, sanki alçaq dağları sən yaratmısan - dedi. 

      Düzü, hirsimdən tutuldum. Əvvəlcə bu yaramazlara nə 

deyəcəyimi bilmədim. Elə bu zaman hardansa üç nəfər 

idmançı forması geyinmiş gənc peyda oldu və onlardan biri 
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heç bir söz demədən, əlini mənə uzadan oğlanın sifətinə güclü 

bir yumruq zərbəsi vurdu. Oğlan əlləri ilə sifətini tutub aşağı 

oturdu. Digər oğlanlar isə bunu görüb, dərhal aradan çıxdılar. 

Sonra havadarlarımdan biri mənə üzünü tutub dedi: 

-  Sən narahat olma! Onlar sənə bir də ilişə bilməzlər. Bu 

şəhərdə kimsə sənin xətrinə dəyə bilməz! Çünki biz hər zaman 

sənin yanındayıq! 

     Bu mənə möcüzə kimi göründü. Çaş-baş qaldım. Deməli, 

dostlarım məni izləyirmişlər. Mən bir daha əmin oldum ki, onlar 

məni doğrudan da gizlicə qoruyurlar. Sonralar da bunun bir 

neçə dəfə şahidi oldum. 

     İnstitutu bitirdikdən sonra, daha doğrusu, dövlət imtahanını 

verdikdən sonra məni “Abşeron” mehmanxanasına çağırdılar. 

Onlar mənə burada tərcüməçi kimi qalıb işləməyi təklif etdilər. 

Mən isə buna razı olmadım. Müəllim işləmək həvəsim 

tərcüməçiliyi üstələdi... 
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   O illər unudulmur... 
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                    Pedaqoji fəaliyyət 

 
 
     1980-ci ildə Azırbaycan Pedaqoji Xarici Dillər institutunu 

bitirəndən sonra, rayonumuzda ingilis dili müəlliminə ehtiyac 

olduğu üçün təyinatımı da elə öz rayonumuza, Cəlilabad 

rayonuna verdilər. 

      Müəllimlik həyatım ömrümün ən gözəl və yaddaqalan 

anlarından oldu. Bu peşənin vurğunuydum, bu peşəni çox 

sevirdim. Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, hələ orta məktəb 

illərindən müəllim olmaq arzum gerçəkləşdi. Beş ildən sonra 

şagird kimi ayrıldığım orta məktəbə yenidən qayıtdım. Amma 

bu dəfə müəllim kimi. Beş il bundan öncə mənə dərs deyən 

müəllimlərimlə bir həmkar kimi çiyin-çiyinə işləməyə başladım. 

Həmin dövrdə gözəl illər, gözəl aylar, gözəl və maraqlı anlar 

yaşadım. İndi yaddaqalan və həmişə düşündürən xatirələr dolu 

anları yenidən yaşamaq mənimçün çox xoşdur. 

      Gənc, enerjili olduğum üçün pedaqoji fəaliyyətə çox böyük 

həvəslə başladım. Onu bilirdim ki, ilk oncə müəllimin zahiri 

görünüşü, onun səliqəli geyimi, özünü həm məktəbdə, həm də 

ictimaiyyət arasında necə aparması əsas şərtlərdəndəndir. Bir 

sözlə, həm məktəbdə, həm də cəmiyyət içində rəftar və 

davranışlarıma diqqət verirdim. Bilirdim ki, şagirdlər məktəbə 

təzə gələn müəllimə hər cəhətdən fikir verirlər. Müəllimin 

kiçicik bir qüsuru, səhv hərəkəti onların nəzərindən qaçmır. 

Ona görə də istər müəllimlərlə, istərsə də şagirdlərlə 
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ünsiyyətdə olduğum zaman çalışırdım ki, həm danışığımda, 

həm də davranışımda artıq hərəkətlərə, söz və ifadələrə yol 

verməyim. Bunları özümçün əsas meyar götürmüşdüm. Çünki 

müəllim hər yerdə özünün danışığı, əxlaqı, ədəb qaydalarına 

ciddi riyaət etməsi, etik normaları gözləməsi baxımından 

cəmiyyətdə başqalarından fərqlənməliydi. Buna görə də 

məndə özünənəzarət çox güclü idi. Bacardıqca çalışırdım ki, 

hamıyla mehriban, səmimi münasibət yaradım. Və tezliklə də 

buna nail oldum... 

       Mən şagirdlərə ingilis dilinin tədrisi ilə yanaşı, özümçün 

bəzi tərcümələr də edirdim. Əvvəlcə maraqlı əhvalatlar və 

ixtiralar barədə ingilis dilli ədəbiyyatından Azərbaycan dilinə 

kiçik tərcümələr etdim. Sonra tanınmış İngilis şairləri – Corc 

Qordon Bayrondan, Persi Biş Şellidən, Uilyam Şekspirdən, 

Tomas Eliotdan bəzi şeirlər tərcümə elədim. Həmin 

tərcümələri məktəbin dil-ədəbiyyat müəllimləri Ələddin Əzimli 

və İlham Əsgərov, Qubad Əliyevlə birlikdə müzakirə edirdik. 

Çünki onlar poeziyaya daha yaxın müəllimlərdi. Mən bu 

tərcümələri çap olunmaq üçün deyil, sadəcə ingilis dili 

dərsində şagirdlərimə İngilis ədəbiyyatından bir nümunə kimi 

təqdim edirdim. Sonra mən Alman ədəbiyyatından Villi 

Bredelin “Qırmızı General” adlı kiçik bir hekayəsini tərcümə 

etdim. Hekayə Alman Kommunist Partiyasının sədri Ernest 

Telman haqqında idi. Hekayədə alman-faşistlərinin 

hakimiyyətə gəlmə ərəfələrindən və onların partiya sədrinə 

qarşı hazırladıqları sui-qəsddən söz açılırdı. Həmin tərcüməni 

istedadlı qələm ustası, yazıçı-publsist, Cəlilabad rayonun “Yeni 

gün” qəzetinin baş redaktoru, gözəl insan, əksər yaradıcı 

şəxslərin özlərinə ustad adlandırdığı və şəxsən mən də onu 

həmişə özümə ədəbi ustadım adlandırdığım, xatirəsi daim 
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qəlbimizdə yaşayacaq mərhum Böyükxan Bağırlı qəzetdə dərc 

etdi. Tərcüməm qəzetdə çıxdıqdan sonra mən tərcümə ilə 

mütamadi məşğul olmağa başladım. Belə ki, mən müəllim 

işlədiyim dövrdə İngilis-Amerikan ədəbiyyatından dünya 

şöhrətli detektiv yazıçı Aqata Kristinin “Baş nazirin 

oğurlanması”, “Bir milyonluq istiqrazın oğurlanması”, “Mavi 

kuzənin sirri”, Artur Konan Doylun “Brilyant tac”, “Göy yaqut”, 

Oskar Uayldın “Nümunəvi dilənçi”, A.C.Kroninin “İki veronalı”, 

Cek Londonun “Meksikalı”, Ernest Heminqueyin “Qatillər”, 

Somerset Moemin “Muzdlu tərəfdaşlar”, Cessi Stuartın 

“Məhəbbət”, Uilyam Saroyanın “Filippinli və sərxoş” adlı 

hekayələrini Azərbaycan dilinə tərcümə etdim. Sonradan 

həmin tərcümələr mətbuatında işlədiyim dövrlərdə “Mütərcim” 

və “Dünya” ədəbi - bədii jurnallarda dərc edildi. 

       İngilis dilinin tədrisi ilə yanaşı, mən eyni zamanda 

pedaqoji fəaliyyətlə bağlı məqalələr də yazmağa başladım. 

1980-1989-cu illər ərzində “Xarici dil tədrisinin məqsədi”, 

“Sinifdənxaric oxu və onun aparılması”, “Şagirdlərə fərdi 

yanaşma prinsipi”, “Xarici dili öyrənərkən hansı üsul və 

vasitələrdən istifadə etmək lazımdır”, “Şagirdlərin şüurlu 

intizam tərbiyəsi”, “Yeni sözlərin izahı zamanı İngilis atalar 

sözü və məsəllərindən istifadə olunması”, “Yenidənqurma 

siyasətilə əlaqədar dil dərslərində şagirdlərin ideya-siyasi 

tərbiyəsinə verilən müasir tələblər”, “Şagirdlərin əmək 

tərbiyəsi”və s.  məqalələr yazıb mətbuatda dərc etdirdim. 

       1989-cu ildə Rayon Xalq Təhsil şöbəsi tərəfindən mənə 

pedaqoji fəaliyyətimdəki səmərəli  və yaradıcı çalışmalarımı 

nəzərə alaraq “Baş müəllim” adı verildi. 

      1989-cu ildə Cəlilabad RXTŞ-dan BDU-nun Psixologiya 

fakültəsinə üç müəllim göndərdilər. Onlardan biri də mən idim. 
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Həmin kursda respublikamızın müxtəlif bölgələrindən yüzə 

yaxın müəllim iştirak edirdi. Onu da qeyd edim ki, kursa daxil 

olmaq üçün bizdən imtahan götürdülər. İmtahandan sonra 

məlum oldu ki, kursda altmış yeddi müəllim təhsil alacaq. 

1990-cı ildə Psixologiya kursunu uğurla başa vurduqdan sonra 

mən yenidən Cəlilabad rayonunun Alar kənd orta məktəbinə 

qayıtdım. RXTŞ məni Alar kənd 2 saylı orta məktəbə Praktik 

psixoloq vəzifəsinə təyin etdi.  

      Təhsil aldığım müddətdə mənə psixologiyadan dərs deyən 

hörmətli müəllimlərimə - professor Əkbər Bayramova, 

professor Əbdül Əlizadəyə, Bəxtiyar Əliyevə, Rövşən  

Cavadova, Səməd Seyidova, Rəna İbrahimbəyovaya, Zülfiyyə 

xanıma, psixiatr həkim Əliağa Həsənova və zəhməti 

üstümüzdə olan hər bir kəsə dərin minnətdarılığımı bildirirəm... 

       Mən praktik psixoloq kimi həmin məktəbdə fəaliyyətə 

başladım. Psixoloq vəzifəsi çox məsuliyyətli və zəhmət tələb 

edən bir işdi. Məktəbin bütün müəllim və şagird kollektivinin 

fəaliyyətini araşdırmaq, məktəbin ümumi psixoloji xəritəsini 

yaratmaq, ayrı-ayrı şagirdlərin fərdi-psixoloji xəritəsini tərtib 

etmək, şagirdlərin ev şəraitini, maddi və digər xüsusiyyətlərini 

öyrənmək, şagirdlərin fiziki inkişafı və sağlamlığı, fiziki 

qüsurların olub-olmaması haqqında dəqiq, düzgün məlumata 

malik olmaq, şagirdlərin psixi (duyğu, qavrayış, hafizə, nitq, 

təfəkkür, təxəyyül) və emosional proseslərin xüsusiyyətlərini, 

inkişaf səviyyəsini öyrənmək, şagirdlərin təlim prosesində 

qabiliyyət və bacarıqlarının üzə çıxarılması, onlarda 

özünüqiymətləndirmə və özünə hörmət, onların maraq və 

meyllərinin, davranışın xarakterik xüsusiyyətlərini, peşə 

maraqlarının və s. öyrənilməsi psixoloqdan böyük məsuliyyət 

və bacarıq tələb edirdi. Bütün bunların öhdəsindən layiqincə 
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gəlməyə çalışırdım. Buna görə vaxtımın çox hissəsini 

məktəbdə keçirirdim. Şagirdlər məktəbdən evə gedəndən 

sonra mən kabinetdə oturub şagirdlərlə apardığım gündəlik 

müşahidə və təcrübələrimin nəticələrini təhlil etməklə məşğul 

olurdum. Bu mənimçün çox maraqlı idi. Psixoloq birbaşa 

insanlarla işləmək deməkdi.  

      Kursu altmış yeddi müəllim bitirmişdi. Bu müəllimlər 

respublika məktəblərində fəaliyyət göstərən ilk praktik 

psixoloqlar olacaqdı. Bizə onu da tapşırmışdılar ki, hər birimiz 

işlədiyimiz məktəbdəki bir illik fəaliyyətimizlə bağlı hesabat 

xarakterli diplom işi də hazırlayıb gətirməliyik. Kim ki, bu 

diplom işini, hesabatı hazırlayıb gətirərsə, ona praktik psixoloq 

diplomu veriləcək. Mən Alar kənd 2 saylı orta məktəbdə bir ili 

ciddi səylə işlədim və otuz səkkiz səhifədən ibarət hesabat 

hazırlayıb Bakıya gəldim. Hesabatı BDU-ya təqdim etdim. İki 

gündən sonra mənə orta məktəbdə işləmək üçün praktik 

psixoloq diplomu verdilər. Onu da qeyd edim ki, kursu 67 

müəllim bitirməyinə baxmayaraq, bu diplomu ancaq 8 nəfər ala 

bildi. Diplomu alandan sonra mən işimlə daha ciddi məşğul 

olmağa başladım... 

        Məktəbdə praktik psixoloq işlədiyim müddətdə 

psixologiyadan elmi məqalələr də yazmağa başladım. Belə ki, 

“Şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri və qabiliyyətlərin formalaşması”, 

“Mənfi emosiyalar və onların aradan qaldırılmasında 

özünüələalmanın rolu”, “Kollektivdə konflikt şəraitinin aradan 

qaldırılması”, “Təlim fəaliyyətinin psixoloji prosesi”, “Stressin 

insan həyatına təsiri və onun aradan qaldırılması yolları”, 

“Məktəbin idarə olunmasında rəhbər şəxsin qarşısında duran 

əsas vəzifələr”, “Müəllim şəxsiyyətinin pedaqoji fəaliyyətində 

rolu”, “Sinif kollektivinin daha yaxşı öyrənilməsi”, “Şagirdlərlə 
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aparılacaq əxlaqi söhbətlər”, “Ailədaxili münaqişələr və onların 

aradan qaldırılması” və s. bu qəbildəndir. Həmin məqalələr 

sonradan “Təlim fəaliyyətinin psixoloji prosesi” adlı 

kitabımda (Bakı, “Print-S” nəşriyyatı, 2017, - 144 səh.) 

toplanmışdır.  

     1992-93-cü illərdə kəndimizdə “İran bazarı” deyilən bir 

ticarət mərkəzi açdılar. Bu ticarət mərkəzi təhsil sisteminə 

böyük zərbə vurdu. Kəndin bütün şagirdləri, hətta, müəllimləri 

də alver etmək üçün həmin bazara axışdılar. Mən onda 

anladım ki, bazar, ticarət təhsil, məktəb üzərində “böyük 

qələbə qazandı”. Belə olan halda vurğunu olduğum peşəylə 

vidalaşmaq məcburiyyətində qaldım... 
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Jurnalistik fəaliyyəti 
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             Qəzetçilik çətin sahədir... 
 

       Xəyalıma gəlməzdi ki, nə vaxtsa mən həm də jurnalist 

kimi fəaliyyətə başlaya bilərəm. 1993-cü ilin qışında iş tapmaq 

üçün Bakıya gəldim. Ailəm kənddə qaldı. Düşündüm ki, iş 

tapandan sonra ailəmi də gətirərəm. Tanışlarımdan biri, 

İbrahim Quliyev həmin vaxt “Müxalifət” qəzetində işləyirdi. 

Arada onun yanına gəlib-gedirdim. Bir gün məndən  yazı 

yazmaq qabiliyyətimin olub-olmadığını soruşdu. Dedim ki, 

indiyə qədər qəzet üçün məqalə yazmamışam. Dedi ki, bu 

sahədə özünü sınamaq lazımdır. Kim bilir, bəlkə gələcəkdə 

səndən jurnalist çıxdı. Mən gülərək dedim: “Mən hara, jurnalist 

olmaq hara? Jurnalist olmaq üçün həmin sahəni yenidən 

oxumaq lazımdır”. O dedi ki, jurnalist olmaq üçün əlavə təhsil 

almağa gərək yoxdur. Bunun üçün sadəcə yazı yazmaq 

bacarığı olmalıdır. Sonra mənə mövzu verdi və sabah həmin 

mövzuda bir yazı hazırlayıb gətirməmi tapşırdı. Mövzu o 

dövrün ictimai-siyasi hadisələrini əks etdirən bir məqalə 

olmalıydı. İbrahim ixtisasca şərqşünas idi. Əfqanıstanda 

tərcüməçi işləmişdi. İndi isə o, artıq peşəkar jurnalist kimi 

tanınırdı. Uzun illərdir ki, bu sahədə çalışırdı. Mən tez-tez onun 

məqalələrini oxuyurdum. Gözəl yazırdı, ictimai-siyasi 

hadisələri hərtərəfli, doğru-düzgün təhlil edirdi. İbrahim 

redaksiyada ən güclü yazarlardan hesab edilirdi. Nəsə... 

       Ertəsi gün üç səhifəlik bir məqalə yazıb İbrahimə verdim. 

O, məqaləni elə yanımdaca redaktə etməyə başladı. Onu da 
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deyim ki, İbrahimin həm də gözəl redaktə etmək qabiliyyəti 

var. O mənim üç səhifəlik yazımdan bir səhifə yarımlıq məqalə 

düzəltdi. Mən yazıdakı düzəlişlərə baxıb dedim: “Bax, 

gördünmü, sənə demişdim ki, məndən jurnalist çıxmaz. Gör bir 

nə qədər düzəlişlər etdin!” Sonra İbrahim dedi: “Bu işlərin 

əvvəli hamı üçün belə başlayır. Ruhdan düşməyə ehtiyac 

yoxdur. Yaza-yaza öyrənəcəksən, yetər ki, səndə bu peşəyə 

həvəs, maraq və istək olsun. Bir vaxtlar mən də bilmirdim ki, 

mətbuat sahəsində çalışacağam. Sadəcə, başladığın işə ciddi 

və məsuliyyətlə yanaşmaq lazımdır. O zaman istədiyini əldə 

edə bilərsən”. 

      Ertəsi gün yenə də İbrahimin yanına gəldim. O məni 

görcək gülərək dedi: “Təbrik edirəm, qəzetdə ilk məqalən 

çıxdı”. İbrahim mənə əlində tutduğu qəzeti uzatdı. Mən tez-

tələsik qəzeti alıb öz imzamı axtardım. “Gələcəyimiz yetkin 

təfəkkürdən asılıdır” adlı ilk məqaləm Camal Zeynaloğlu 

imzasıyla qəzetdə dərc edilmişdi. Həmin vaxt nəyisə kəşf 

etmiş adam kimi çox sevindim. Bu sevincli günüm 1993-cü il 

iyunun 18-də olmuşdu. Daha sonra İbrahimin köməkliyi ilə 

həmin qəzetdə mənim bir neçə məqaləm çıxdı... 

       Bir gün İbrahim mənə dedi ki, bu qəzetin məsul katibi 

işləyən Şəmsi Mirzəyev yaxın günlərdə özü üçün qəzet 

açacaq. Sənin haqqında onunla danışmışam, səni də həmin 

redaksiyada işə götürəcək. 

       İki həftədən sonra Şəmsi Mirzəyevin baş redaktorluğuyla 

“Mühakimə” adlı hüquq qəzetinin ilk sayı işıq üzü gördü. 

Beləliklə, mən həmin qəzetdə müxbir kimi işə başladım. Baş 

redaktor mənə əvvəlcə cinayət hadisələri haqqında qısa 

məlumatlı yazılar yazmağı tapşırmışdı. Mən həmin 

məlumatları polis idarə və şöbələrindən götürürdüm. Sonra 
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mən həmin məlumatların ən maraqlısından cinayət oçerki 

hazırlayıb redaktora təqdim edirdim. Redaktor cinayət oçerkini 

oxuyandan sonra bildirdi ki, mən bu sahədə yazılarımı davam 

etdirim. Odur ki mən məqalələrlə yanaşı, cinayət oçerkləri də 

yazmağı başladım. İşimə çox ciddi və məsuliyyətlə 

yanaşırdım. Digər müxbirlərə nisbətən məhsuldar işləyirdim. 

Yəni qəzetin hər sayında mənim ən azından iki yazım dərc 

olunurdu... 

       Bir dəfə baş redaktor məni yanına çağırıb dedi: “Camal 

müəllim, bildiyimə görə sizin İngilis-Amerikan ədəbiyyatından 

tərcümələriniz var. O tərcümələrdən bir neçəsini gətirərsiniz. 

Xoşumuza gəlsə, onu qəzetdə dərc edərik”. 

       Ertəsi gün mən Aqata Kristidən etdiyim “Bir milyonluq 

istiqrazın oğurlanması” adlı detektiv hekayəni gətirib qəzetin 

redaktoruna təqdim etdim.Tərcüməni həm baş redaktor, həm 

də məsul redaktor bəyənmişdi. Qəzetin növbəti sayında həmin 

tərcüməm dərc olundu. Sonra mən redaktora belə bir təklif 

verdim. Ona dedim ki, qəzetdə “Əxlaq və mənəviyyat” adlı 

rubrika açılsın. Həmin rubrikada mən milli-mənəvi 

dəyərlərimiz, əxlaq və mədəniyyət, ailə-məişət, vətənpərvərlik, 

cəmiyyətdə vətəndaşlıq mövqeyi və s. barədə mövzular 

yazacağımı əmin etdim. Redaktor təklifimlə razılaşdı. Mən 

həmin rubrika altında əxlaq və ailə-məişət mövzusunda silsilə 

yazılar hazırlayıb redaktora təqdim edirdim. Bununla bərabər, 

mən cinayət oçerkləri, məqalə və müsahibələr də yazırdım. 

“Əxlaq və mənəviyyat” rubrikası altında “Uğursuz nikah” adlı 

ilk bədii yazım oldu .Mən həmin yazını redaktora qəzetdə 

hissə-hissə verməyi təklif etdim. Yazı oxucular tərəfindən 

rəğbətlə qarşılandı və oxucular bu yazının ardının bir də nə 

vaxt çıxacağıyla maraqlanmağa başladı. Redaksiyaya ardı-
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arası kəsilmədən zənglər olurdu. Qəzetimiz köşklərdə saat 12-

yə qədər satılıb qurtarırdı. Oxucular redaksiyaya zəng edərək 

qəzetin tirajını artırmağı məsləhət görürdülər. Oxucuların 

təklifini nəzərə alaraq, baş redaktor qəzetin tirajını qaldırdı.O 

zamanlar bugünkü qədər qəzet nəşr olunmurdu. Qəzetlərin 

sayı az idi. Mən daha həvəslə işləməyə başlamışdım. Baş 

redaktor məni məhkəmə sədrləriylə, prokurorlarla, polis 

rəisləriylə müsahibə götürməyə göndərirdi. Müsahibələr də 

məndə pis alınmırdı, baş redaktorun xoşuna gəlirdi. 

      Bir gün baş redaktor məni yanına çağırıb dedi: “Camal 

müəllim, Sabunçu Rayon Xalq Məhkəməsinin sədri Oqtay 

Bayramovdan müsahibə götürmək lazımdır. Mən bu işi sizə 

tapşırmağı qərara aldım. Açığını deyim ki, müsahibələriniz də 

yaxşı alınır”. 

      Elə həmin gün Oqtay müəllimlə əlaqə saxladım və onunla 

görüş vaxtını dəqiqləşdirdim. Bu müsahibə də maraqlı alındı. 

Müsahibə qəzetdə dərc olunandan üç gün sonra Oqtay 

müəllim mənə zəng edərək bildirdi: “Camal müəllim, siz 

başıma nə oyun açmısınız?! Tez yanıma gəlin!” 

      Bu zəngdən sonra düzü, mən çox narahat oldum. Tez 

müsahibəni bir də diqqətlə oxudum. Hər şey qaydasındaydı. 

Hətta müsahibə çapa getməzdən öncə onu Oqtay müəllimin 

özü də oxumuşdu. Müsahibədə heç bir qüsur, artıq-əksiklik 

yoxdu. 

      Mən bu barədə baş redaktora məlumat verdim və Oqtay 

müəllimlə görüşə getdim. O məni gülərüzlə qarşıladı. İçimdəki 

təlaşı söndürmək üçün Oqtay müəllimdən tələsik soruşdum: 

-      Oqtay müəllim, müsahibədə bir yanlışlıqmı var?! 

-  Xeyr, xeyr. Müsahibə əla alınıb. Hətta bu müsahibə 

haqqında oxucular tərəfindən mənə təşəkkür məktubu da 
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gəlib, buyurub baxa bilərsiniz, - deyə Oqtay müəllim stolun 

üstündən bir məktub götürüb mənə uzatdı. 

        Mən məktubu tələsik açıb oxudum. Məktubu Oqtay 

müəllimə Bakı Volodarski adına Tikiş fabrikinin kollektivi 

yazmışdı. Məktubda deyilirdi: “Biz “Mühakimə” qəzetinin 03 

noyabr 1994-cü il tarixində Sabunçu Rayon Xalq 

Məhkəməsinin sədri Oqtay Bayramovdan götürülmüş “Bu bir 

an idi və mən də həmin an manevr etməyə məcbur oldum” 

adlı müsahibəni oxuduq. Düzü, əvvəlcə bu müsahibəyə inana 

bilmədik və bu faktın nə dərəcə doğru olduğunu başqa bir 

mənbədən öyrəndik. Biz inanmazdıq ki, Azərbaycanda da bu 

cür hakimlər var. Oqtay müəllim, həmin məhkəmədə Adil 

haqqında doğru, düzgün qərar çıxardığınız üçün bütün 

kollektiv adından sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Kaş 

respublikamızda sizin kimi hakimlərin sayı çox olaydı...” 

        Məktubu oxuduqdan sonra üstümdən sanki ağır bir yük 

götürüldü. Mən həmin müsahibənin sonunda Oqtay müəllimə 

belə bir sual vermişdim:  

-    Oqtay müəllim, əldə etdiyim məlumata görə, siz adam 

öldürmüş yaşlı bir kişiyə icbari iş verib, onu məhkəmə 

zalından birbaş azadlığa buraxmısınız. Bu fakt 

doğrudurmu?” 

       Oqtay müəllim həmin suala belə cavab vermişdi: 

-    Bəli, mən belə bir riskə getmişəm. Çünki o kişi 13 yaşlı 

qızının namusuna toxunmuş adamı öldürmüşdü. Həm də qız 

namusunun ləkələndiyinə dözməmiş özünü zəhərləyib 

öldürmüşdü. Düzünü deyim ki, mənim çıxardığım bu hökmdən 

yuxarı instansiyalarda razı qalmamışdılar. Amma bu 

hökmümdən ictimaiyyət xeyli razı qalmışdı və bu barədə mənə 

çoxlu təşəkkür məktubları da gəlmişdi... 
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      Sonradan mən həmin hadisə barədə qəzetdə “Qızcığaz 

özünü niyə zəhərlədi?” adlı cinayət öçerki yazdım. 

      Qəzetdə işlədiyim dövrlərdə bu cür maraqlı hadisələr çox 

olub... 

      Mənim necə jurnalist olmağım“Ləyaqət” adlı hekayəmdə 

də ətraflı, dolğun şəkildə öz bədii ifadəsini tapıb... 

 
                          Ляйагят 
 
... Нащар  фасиляси  йениъя  гуртармышды.  Иш  отаьымын  гапысы  

дюйцлдц. Ичяри танымадыьым цч  няфяр  дахил  олду. 

-- Салам, бизя  Ъямил  мцяллим  лазымдыр,  - дейя  онлардан  

щцндцрбойлу,  цзцтцклц,  орта йашлы   бириси  диллянди. 

-- Мяням,  буйурун, сизи  ешидирям,  - дейя онлара  отурмаг  

цчцн  йер  эюстярдим. 

-- Бизи  сизин  йаныныза  щямкар  йолдашларыныздан  бириси  

эюндярди. Деди  ки,  бу  ишдя бизя ancaq siz кюмяк  едя  

билярсиниз. Бизим  сиздян  бир  риъамыз  олаъаг. Bir yazını 

гязетинизин  нювбяти  сайында  dərc  етdirмяyiнизи  хащиш  едирик. 

Буйурун, бу  мягаля, бу  да  йазынын  зящмят щаггы, - дейя  

щямин  адам  ялиндя  тутдуьу  йазıyla bərabər, bir zərf də 

mənə узатды. 

-- Йазыны  мяня  верин, zərfi  ися  ъибинизя  гойун -  дедим. 

-- Йох,  йох, Ъямил  мцяллим. Siz nə danışırsınız? Бу,  сизин  

зящмят  щаггыныздыр,  - цзцтцклц  адам етираз етмяйимя  

бахмайараг, ялиндяки  zərfi  столумун  цстцня  гойду. 

-- Сизя  дедим  ки, zərfi  эютцрцн! -ясяби  щалда  сясимин  тонуну  

галдырдым. - Сизя  ким  дейиб  ки, Ъямил  мцяллим  гязетдяки щяр  

щансы  йазыйа  эюря  кимдянся  пул  алыр!  Дедим  ки, эютцрцн  бу 



Camal Zeynaloğlu 

 

 
66 

 

zərfi! Йохса,  эятирдийиниз  мягаляни  охумадан  юзцнцзя  

гайтараъаьам. 

-- Йахшы, йахшы, Ъямил  мцяллим. Даща  ясябiляшмяк  ня  цчцн?! 

- Цзцтцклц  адам  bu dəfə  яйилиб  столун  цстцня  гойдуьу  

zərfi  эютцрдц.  

-- Йахшы,  сиз  эедя  билярсиниз. Мягаляни  охуйаъаьам, 

мяслящят  оларса, гязетин  нювбяти  сайlarында  веряъяйям, - 

дедим. 

-- Ъямил  мцяллим,  бу  йазы  щюкмян  эетмялидир! - Онлардан  

арыг, алчагбойлусу  тез  диллянди. - Üмид  едирик  ки, бу  мягаляни  

веряъяксиниз. 

-- Дедим  ки, бахарыг. - Sющбяти  даща  узатмаг  истямядим. 

İşim çox idi,  диэяр  йазылара  да  бахмалыйдым. 

-- Йахшы, Ъямил  мцяллим,  саь   олун! -Hяр  цчц  айаьа  галхыб  

мянимля  эюрцшdülər və гапыйа  тяряф  эетдиляр. 

-- Саь -саламат! - дедим. 

-- Бир  дягигя,  Ъямил  мцяллим! - дейя  онлардан  бириси  ъялд  

эери  дюняряк, bayaqkı zərfi йенидян  столумун  цстцня  гойду  

вя  эери  дюнцб,  ити  аддымларла  отаьы  тярк  етди. 

-- Беля  олан  щалда,  бу  йазыны  вермяйяъяйям! - Онларын  

архасынъа səslənib, qeyri-ixtiyarı başımı buladım. 

       Онлар  эедяндян  сонра  столун  цстцндяки zərfi  ачыб  

бахмадан  сийирмяйя  гойдум. Беля  шейляри  щеч  вахт  

севмяздим. Ялбяття  ки, бу,  рцшвят  щесаб  олунурду. Рцшвят  

верян, рцшвят  алан  адама да  щямишя  нифрят  етмишям. Рцшвят  

инсаны  эюзцкюлэяли  едяр, башгаларындан  асылы вязиййятя  салар. 

Она  эюря  дя,  баъардыьым  гядяр  инсанлара  тямяннасыз  

кюмяк етмяйи  хошлайырdм. Щям  маашым  йахшы  иди,  щям  дя  

йазыларыма  эюря  гязетин  рящбяри  мяня йцксяк гонорар, ики  

айдан  бир  isə мцкафат верирди. Bаш  редактор bилирди  ки, Ъямил  
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мцяллим qəzetin mənafeyini hər şeydən üstün tutur. Ону щяр 

щансы  бир “васитяйля” йолдан  чыхармаг  гятиййян  мцмкцн  

дейил... 

     Bir дяфя  редаксийада  baş redaktorun ад  эцнцнц  гейд  

едирдик. Мяълисин  апарылмасыны  baş redaktor  мяня  тапшырмышды. 

Мян  дя  цряк сюзлярини демяк цчцн ишчиляря бир-бир сюз 

верирдим. Щамы истяйирди  ки, baş redaktor щаггында даща  чох  

тяриф,  даща  чох  хош  сюзляр  десин. Мяддащлыг  еля  бир  

сявиййяйя  чатды  ки, axırda сябябкар онларын сюзлярини йарымчыг  

кясмяк мяъбуриййятиндя  галды. Чцнки  baş redaktor 

мяддащлыьы  гятиййян  севмязди. Ахырда o айаьа галхыб, бир 

нечя кялмя сюз демяк истядийини  билдирди. Щамы марагла 

gözünü onun ağzına dikmişdi. 

-- Яввяла,  цряк  сюзляринизя  эюря  щамыныза  тяшяккцр  едирям. 

Сиз мяни о гядяр  тярифлядиниз  ки, юзцм-юзцмдян  

шцбщялянмяйя  башладым. Дцшцндцм  ки, доьрудан да, мян  

бу  дейилян сюзлярин щамысына лайигям?! Мян ися дейирям: 

Xейр! Бу сюзляр мяддащлыгдан башга бир шей дейилдир. Няйинся  

хатириня  хош  сюзляр ешитмяйи щеч севмирям. Mяндя  о гядяр 

чатышмайан ъящятляр вар  ки, щеч  бириниз  онлардан  зярряъя  

олса данышмадыныз. Инсаны  цзцня  тярифлядикъя юзцня вурьунлуг 

йараныр. Əн йахшы одур ки, йолдашынын  чатышмайан ъящятлярини 

онун цзцня  дейясян. Тябиидир ки, ад эцнцндя щамы сябябкара  

хош сюзляр  демяk istəyir. Анъаг мян буну хошламырам. 

Щамыныз  мяни  тярифляди, мян ися дейирям, галдырын бу бадяляри 

индийя кими юз  доьру, дцзэцн  йолундан  дюнмяйян, истяр 

ъямиййят  арасында,  истярся  дя  коллективдя  həmişə юз  шяряф  

вя  ляйагятини  горуйуб  сахламаьы  баъаран,  щеч  бир тясир  

алтына  дцшмяйян, daima    ягидясиня  вя  мянлийиня  садиг  

галан, киминся  гаршысында  няйя эюряся яйилмяйян, ишиня 
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həmişə ъан  йандыран, йолдашлыьы  йцксяк  гиймятляндирян, 

инсанларла  həmişə  мещрибан  доланмаьа  чалышан,  онлара  

даим  щюрмятля  йанашан... 

-- Эюрясян, бу хошбяхт  инсан кимдир?! - ишчилярдян  кимся  

йериндян  реплика  атды. Baş redaktor  ися  она  фикир  вермядян  

сюзцнц  давам  етдирirди:   щяр  бир  иши  сябрля,  тямкинля  

эюрмяйи  хошлайан, истяр  давранышында,  истярся  дя  сюзляриндя  

щямишя  диггятли  олмаьа  чалышан,  йалан  данышмаьы    

севмяйян,  фикир  вя  дцшцнъяляриндя  сабит  вя  дюнмяз олан,  

эюзцтох,  гцрурлу,  щеч  бир  шейля  сатын  алынмайан, етибарлы  

достум,  коллективиmizin  севимлиси Ъямил  мцяллимин  саьлыьына! 

-- Ъямил  мцяллим доьрудан  да, дейилянляря  лайиг  инсандыр, - 

дейя  ишчи  ханымларымыз  бир аьыздан  дилляндиляр. 

-- Ону йолундан  чыхармаг  мцмкцн  дейил! - диэяр  бир  ханым  

ишчимиз  бяркдян  эцляряк, йолдашларынын  sözünə qüvvət verdi.  

-- Инъисяниз дя,  инъимясяниз  дя щамынызын  йанында  ачыг  

дейирям  ки, Ъямил  мцяллими  щамыныздан  даща чох  истяйирям,  

она  даща  чох  инанырам, - дейя  baş redaktor сюзцнц  

тамамлады...   

 

                                               *** 

 

    ... Гязетин  нювбяти  сайына  эедяъяк  материаллары  щазырлайыб  

бахылмасы  цчцн  баш  редактора  тягдим  етдим. Сонра   

эюзлянилмяз «гонаглар»ын  эятирдийи  материалы  охумаьа  

башладым. Мягаля  бир  няфяря  гаршы  йазылмышды. Йазыда  

тянгиддян  даща  чох  тящгиря  йер  верилмишди. Щямин  

мягалядя   мялум  бир  идаря  рящбярини неъя  дейярляр,  «йыхыб,  

сцрцмцшдцляр». Мян  йазыны  охуйуб,  сийирмяйя  гойдум. 

Фикирляшдим  ки, бялкя  мягалядя  ады  эедян  бу  идаря  рящбяри  
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иля  юзцм тякбятяк  эюрцшцм. Ялбяття  ки,  онун  щаггында 

йазылан мягаляни  она  эюстярмядян. Бялкя,  бу  йазы  щямин  

адама  гаршы  гярязли  hazırlanıb. Бялкя,  бу  адам  щеч  

орадакы  йазыланлара  лайиг  дейил. Бялкя, йени  рящбяря  чамыр  

атырлар,  дцшмянляри ону инсанлар  арасында эюздян,  коллектив  

ичиндя щюрмятдян  салмаг  истяйирляр. Беля  щалларын  шащиди чох  

олмушдум. Она  эюря  дя yazı  щяртяряфли  арашдырма tələb 

edirdi  ки, сонракы  эцнdə чыхылмаз  вязиййятя  дцшмяyim.  

      Дцздцр, еля  журналистляр  дя  олурду  ки,  щяр  щансы  бир  

идарядян редаксийайа  шикайят  мяктубу  дахил  олан  кими  ону  

эютцрцб, дярщал щямин  идаряйя  гачырдылар. Вя  билдирирдиляр  ки,  

онлардан  редаксийайа  шикайят  мяктубу дахил  олуб. Бязян  

ися  гязет  редакторлары  беля  шикайят  мяктубларыны  юзляри  тяшкил  

етдирирдиляр. Шикайят мяктубунун  гязетдя  дяръ  едилмямяси  

цчцн  тябиидир  ки, щямин  идаря  вя  йа  тяшкилат  рящбяри 

журналистля  базарлыьа  эетмяк  мяъбуриййятиндя  галырды. Йяни, 

истямирди  ки,  ады  гязет  сящифяляриндя  щаллансын. Мян  ися  

ишлядийим  дюврлярдя  бу  ъцр  щаллара  гятиййян йол вермirdим. 

Няйя  эюряся,  киминся  бостанына  даш  атмаьы, киминся  

щаггында  олмайан йалан мялумат  вермяйи,  сифаришли, гярязли,  

мягсядли  йазылары  щеч  бир  вахт  йазмаздым.  Чцнки  буна он  

цч  ил ишлядийим мцяллимлик  етикам  йол  вермирди.  Он  цч  ил  орта  

мяктябдя  шаэирдлярин  тялим - тярбийяси  иля  мяшьул  олмушдум. 

Журналистика  сащясиндя  дя  мцяллим  ишлядийим  кими  чалышырдым. 

Онunçün бу  материалы да щеч  кимин  хябяри  олмадан 

йохламаьы гярара  алдым. 

      Иш эцнцн гуртармасына  аз  галырды. Мягалядя  ады чякилян  

идарянин  телефон  нюмрясини  йыьдым. Катибя гыздан мцдири  

сорушдум  вя  мцмкцнся  онунла  данышмаг  истядийими  

билдирдим. Катибя гыз кимлийими сорушду. Мян  дя  кимлийими вя  иш 
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йерими  сюйлядим. Аз кечмяди  ки, мцдир  мянимля  ялагяйя  

эирди.  Яэяр  мцмкцнся,  онунла  еля  бу  эцн  ишдян  сонра  

эюрцшмяк  истядийими  билдирдим. О, идарядя  мяни  

эюзляйяъяйини  деди. Щятта,  лазымса  машыныны  архамъа  

эюндярмясини  билдирди.  Мян чох  мцдирлярля,  полис  ряисляри,  

прокурор  вя  мящкямя  сядрляри  иля  тямасда  олмушдум,  

онлардан  мцсащибяляр  эютцрмцшдцм, баряляриндя  мягаляляр  

йазмышдым, амма onların heç birindən бу  ъцр  нязакятли  

сюзляри  eşitməmişdim. Mən onun arxamca машын  

эюндярмясиня  разы олмадым. Ишдян  чыхыб,  щямин  идаряйя 

эетдим. Катибянин  йанында  чох  эюзлямядим,  гыз мцдиря 

эялдийими билдирян  кими, о мяни дярщал гябул  етди.  

Мян ичяри эирян  кими  мцдир  отурдуьу  йердян  айаьа галхыб, 

габаьыма  эялди  вя  кющня  танышы тяк  сямимиййятля: 

--   Хош эялмисиниз! - деyə mənimlə əl görüşdü. 

      Мян юзцмц тягдим етдим, журналист вясигями чыхарыб  она 

эюстярмяк истядим. 

--  Lазым дейил, сиз ки  юзцнцзц телефонда тягдим етмисиниз,  

даща  рясмиййятя  ня ещтийаъ, - дейя мцдир эцлцмсяди. - Чай, 

кофе? 

--   Зящмят олмазса,  чай! - onun  тяклифиня етираз  етмядим. 

Мцдир селектор васитясиля катибя гыза ики финъан чай сифариш  етди. 

      Mцдир эялишимин  мягсядини сорушмады. Мян дя  онунла  

садяъя  танышлыг  хатириня  эялдийими  билдирдим. Онун  щаггындакы  

материал  барясиндя  ися  биръя  кялмя  дя  данышмадым.  

Sадяъя  олараг,  бу  адамын,  щям  инсани  кейфиййятлярини,  щям 

ишэцзарлыьыны,  щям  дя танымадыьы  инсанларла  илкин  цнсиййяти  

неъя  гурдуьуну  юйрянмяйя  чалышырдым. Бурада  мяним  

икинъи  ихтисасым,  психолог  олмаьым  кюмяйимя  эялди. Мян 

мцдиря суаллар верирдим, о ися  щеч  бир  тяряддцд  етмядян  
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суалларымы  ъавабландырырды. Mцдирля  бир саатдан чох мцхтялиф 

мювзуларда сющбят apardım. 

       Сонда  онунла  танышлыьыма  мямнун  олдуьуму  билдирдим. 

Артыг  эеъ иди,  эетмяк  вахты  иди. Mцдирля  саьоллашыб,  айаьа  

галхдым. О, да  отурдуьу  йердян  галхыб,  мяни  гапыйа  гядяр  

ютцрдц. Вя бирдян  онун  ялинин  ъибимя  эирдийини  щисс  етдим. 

-- Сиз ня eдирсиниз, мцдир  бяй? - дейя  пюртмцш  щалда  

сорушдум. 

-- Бу, еля дя бир шей дейил, биз  журналистляря  щюрмят  яламяти  

олараг... 

-- Баьышлайын, мян сизин дцшцндцйцнцз журналистлярдян  дейилям, 

- дейя  онун ъибимя  гойдуьу «щядиййя»ни чыхарыб, юзцня  

гайтардым. - Яэяр  билсяйдим ки, сиз buraya эялишимин  məhz, 

буна эюря oлдуьуну зянн  етмисиниз, онда сизинля бу гядяр 

вахты  сющбят  етмяздим. Мян, садяъя, сизинля таныш  олмаг  

истяйирдим. Щамысы бу гядяр. Йяни, инсанлары  даща  йахындан 

юйрянмяк  мяним  щям  дя  икинъи  пешямдир. Чцнки  инсанлары  

йахындан  юйрянмядян  онлар  щаггында  доьру, yanlış  фикир  

йцрцтмяк  мцмкцн  дейилдир. 

--  Сиз  Аллащ, баьышлайын! Мян  еля  билдим  ки, сиз  дя... 

-- Сизи  баша  дцшцрям. İndi zəmanə başqa cürdür. Идаряйя  

журналист  эялибся,  она  “щюрмят”  олунмалыдыр. Амма  щамы  

ейни  дейил. Мян  сизинля  танышлыгдан  мямнун  оlдум,  чцнки  

щардаса  сящв  едя  билярдим. Инди  дахилимдя  бир  ращатлыг  щисс  

етдим.  

--  Сиз  доьрудан да, щеч журналистя  охшамырсыныз. Эялишинизин  

сябябини  дя билмядим. - Мцдир  тяяъъцбля  цзцмя  бахды. 

-- Дедим ахы, бу gəlişimin məqsədi sizinlə бир танышлыг  кюрпцsü 

yaratmaq idi - gülümsədim.  
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-- Еля  ися,  мяниm  визит  картымы  эютцрцн! Истядийниз  вахт  мяни  

арайа  билярсиниз. Щяр  щансы  бир  проблеминiz  оларса,  мян  сизя  

йардымчы  ола  билярям. Мян  дя  сизинля  таныш  олмаьыма  шад  

олдум, - дейя  мцдир ялими  бярк- бярк  сыхды. - Щя,  сцрцъцмя  

тапшырмышам, сизи  евя  гядяр  апараъаг. 

-- Хейр, хейр,  лазым  дейил! Onsuz da mən şəhərdə yaşamıram. 

Uzaqda yaşayıram. Зящмят  олар! Мян йахынлыгдакы  метройа  

эедяъяйям, - дейя sürücünün məni evə aparmasına qəti 

етираз  етдим. 

--  Щеч  бир  зящмяти  йохдур.  Еля  ися  сцрцъцм  сизи  метройа 

кими апарар  - dedi. 

     Sцрцъц  мяни  йахынлыгдакы  метройа  эятирди.  

     Mən artıq birmənalı şəkildə qərara gəlmişdim ki, gətirilən o 

yazını  гязетдя  дяръ  етмяйим. Чцнки  ямин  олдум  ки, бу йазы 

щямин  мцдиря  гаршы  гярязли вя  сифаришли  йазылыб. Эюрцнцр, бу 

йазынын  архасында  кимлярся  durur. Çалышырдым  ки, bu cür 

галмагаллардан  узаг  олум. Bir sözlə, гязетимизин  нювбяти  

сайында  щямин  мягаляни  вермядим.  

Гязет  чыхан  эцнц  иди. Сящяр  саат  on bir  радяляри  оларды.  

Щямин  адамлар  йенидян  мяним  отаьыма  эялдиляр  вя  

йазынын qəzetdə эетмямясинин  сябябини  сорушдулар.  

      Мян: 

--   Мяслящят  билмяди, - дедим.  

      Онлардан  бири: 

-- Айдындыр, демяк, сиз  эедиб,  мцдирля  эюрцшмцсцнцз,  

щаггынызы  да артыгламасы  иля  алмысыныз. Еляsə ня  гядяр 

истяйирдиниз, биз  верярдик дя... -  ясяби щалда  диллянди. 

    Onun sözlərinə mən də  ясябiляшдим: 

-- Яввяла, данышыьыныза  фикир  верин! Сиз  мяни танымайа - 

танымайа,  о сюзляри  неъя  дилинизя  эятирирсиниз?!  Мян  
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кимсядян  индийя  кими  пул  эютцрмямишям! О  ки  галды, сизин  

кимилярдян. Башгасына  бющтан  атмаг, щагсыз  йеря  адамлары  

нцфуздан  салмаг, нормал ишляйян  адамларын  ишиня  кюлэя  

салмаг,  онлары  шантаж  етмяк  кишийя  йарашан  иш  дейил!  Мян  

беля  йазыларын  гязетдя  эетмясиня  щеч  вахт  йол  веря  

билмярям! Чцнки  бунун  мясулиййятини  гязет  вя  гязетин  

рящбярliyи дашыйыр. Bunu heç fikirləşmisinizmi?! Мягалядя  

ишлянмиш o ифадяляря  эюря  мясулиййяти  ким  бойнуна  эютцряр?! 

- deyib, siyirmədəki onların qoyub getdiyi zərfi və gətirdikləri 

yazını юзляриня  гайтардым. 

--  Ня  олсун,  сиз  вермяzsiниз,  апарарыг  башга  гязетдя  dərc 

elətdirərik! Бу пулдан  щеч  бир  журналист  имтина  етмяз! Щеч  

ким  газанъындан  гачмыр ki,  сизин  кими! Сиз  чюряк  йейян  

адама  охшамырсыныз, - hцндцрбойлу  оьлан  яда  иля  диллянди. 

--  Мян  юмрцм бойу  бу  ъцр  ишлярдян  чюряк  йемямишям. 

Апарын,  истядийиниз йеря верин! Мянъя, виъданы олан журналист  бу  

мягаляни  qəzetdə dərc etdirməz! - дедим. 

-- Она бахарыг! Биз бу мягаляни  чап етдиряъяйик вя щяля  

цстялик эятириб, сизя дя эюстяряъяйик! - дейя  онлар инъимиш  

щалда  отаьы  тярк  етдиляр. 

      Ики эцндян сонра “достларым” йенидян отаьыма эялдиляр. 

Онлар ялляриндяки гязетляри мяня эюстяряряк, эцля - эцля: 

--  Ъямил мцяллим, бяс дейирдиниз  ки, бу  мягаляни щеч ким  

qəzetində dərc edə bilməz. Бахын, эюрцн неъя  верибляр! - 

dedilər. 

      Мян гязетя  бахмадан: 

--  Вай сизин вя oну  дяръ  едян  журналистин  бундан  сонракы  

щалына! Инанмырам  ки, бу йазыйа эюря  кимся həmin jurnalistə 

və сизляря “чох саь  олун” десин! - дедим. 
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       Həmin ящвалатдан  бир айдан чох keçirdi. Иш эцнцн сонуна  

аз  галmış  телефонум  зянэ чалды. Дястяйи галдырдым. Назик  

сясли  гыз  мяни  сорушурду. Дедим  ки, данышан  еля Ъямил  

мцяллимdir. О bildirди  ки, мцдирляри  мянимля  данышмаг  истяйир. 

Мян мцдирляринин  кимлийини  сорушдум. Ханым гыз деди  ки, о, 

мяни таныйыр. Чох  кечмяди  ки, йоьун сясли бириси  саламдан  

сонра,  мяним  hal-ящвалымы  сорушду  вя  ишдян  сонра  

мянимля  эюрцшмяк  истядийини  билдирди. Мян  етика  хатириня  ону  

танымадыьымы  вя  мцмкцнся  юзцнц  тягдим  етмяйи  хащиш  

етдим.  О  ися  ъавабында  билдирди  ки,  биз  артыг  танышыг  вя  бир  

дяфя  дя  эюрцшмцшцк. Мян  isə onun məni hardan tanıdığını 

щеч  ъцр  хатырлайа  билмядим. Müdir onu da dedi ки, артыг  

сцрцъцсцнц  мяним  архамъа  эюндяриб, инди  иш  йеримя  

чатмыш  олар. O,  машыны  танымаьым  цчцн  онун  дювлят  нюмря  

нишаныны, маркасыны  вя  рянэини  сюйляди.   

       Ишдян  чыхыб  няшриййатын  гаршысында мцдирин  нишан  вердийи  

машыны  ахтардым. Тез  дя  тапдым.  

       Мяни  идарядя  бир  ай  бундан  юнъя  эюрдцйцм  катибя  

гыз  гаршылады. О мяни  дярщал  мцдир  бяйин  отаьына  апарды. 

Мцдир  бяй  мяни  эюръяк,  кечян дяфяки  тяк  отурдуьу  

креслодан  галхыб,  мянimlя  сямими  эюрцшдц. Вя  эери  

гайытмаг  истяйян  катибя  гыза: 

--   Бизя мцряббяли pürrənqi bir чай gətir!- dedi. 

      Мцдир бяй даща йериндя  дейил, эялиб мянимля  цзбяцз  

стулда  отурду. 

--   Щя, даныыш  эюряк,  ишляриниз  неъя  эедир, Ъямил  мцяллим?  

--  Ишлярdir də,  яввялки  гайдасыйла  эедир. İş deyəndə,  bизим  дя  

ялимиздян йазмаг  эялир, -  астадан  дилляндим. 

--   Бяли, йазмаг  эюзял  пешядир, амма йаздыьын  щягигят  ола! 

Йохса,  бу  эцн гялям  мяним  ялимдядир  дейя, щяр  ня  эялди  
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йазмаг  да  дцзэцн  дейил. Qялям  ящлиня  щямишя  щюрмятля  

йанашмышам. Анъаг  ачыьыны  дейim  ки,  инди бязи  журналистляр  

вар, онлар  бу  гялямдян  суи-истифадя  едирляр. Мянъя, ясл  

журналист  виъданлы olmaqla,   пешясинин  вурьуну  олмалыдыр. Hяр 

шейдян юнъя,  имзасына щюрмят  етмялидир. Ня йаздыьыны, нядян 

йаздыьынын мащиййятиня вармалыдыр, йаздыьынın мясулиййятини 

дярк етмялидир. Чцнки  журналист  йаздыьы  щяр мягалянин алтындан 

имзасыны гойур, - deyə mцдир  эилейлянди. 

--   Мян  сизин  сюйлядийиниз  фикир  вя  ирадларынызла  тамамиля  

шярикям, - дейя билдирдим. 

--  Ъямил  мцяллим, сюзцмцн ъаны вар. Дейирям  ки, сиз дя  

журналистсиниз, мясялян, Вяли дя журналистдир. Анъаг  бахыр,  kim  

бу  пешяйя  неъя  йанашыр? Тябии ки, бурада  фяргли  йанашмалар  

олаъаг. Сиз   ишинизя  виъданла  йанашырсыныз, нядяся,  кимдяся  

эюзцнцз  олмур, диэяринин  ися  йаздыьы  щяр мягалядян няся 

уммаьа  чалышыр. - O,  фикирини даща да  ятрафлы  изащ етмяйя  

чалышды. 

--   Мцдир бяй, дедикляриниз  тамамиля  дцздцр, анъаг  билирям  

ки, бцтцн  бунларын  архасында  няся  дайаныр, ону сюйляйин - 

дедим. 

       Бу  заман  мцдир  айаьа  галхыб,  сейфя  доьру  эетди,  

seyfi  ачыб, орадан галын  бир zərf эютцrərək, йенидян  мянимля  

цзбяцз  отурду. O,  ялиндяки zərfi  габаьыма  гойараг: 

--  Ъямил  мцяллим, бу  эцндян  етибарян  мян  сизинля  ян  

йахын дост, гардаш  олурам. Индики  заманда  бу  сюзлярин  щяр  

икиси  чох  аьыр  вя  мясулиййятлидир. Анъаг сиз  бунлара  лайиг  

инсансыныз! Бу ися сизин  кишилик  щаггыныздыр. Сиз  еля  бир  иш  

эюрмцсцнцз  ки, о иши  Vяликимиляр  щеч  заман  едя билмяздиляр. 

Чцнки  бир  аз  юнъя,  дедийим  кими, щяр  шейи маддиййятля  
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юлчян адамлар  бу ъцр  щярякят  етмяздиляр. Сиз  буну  

лайигинъя  газандыныз! Щалал хошунуз олсун! - деди. 

      Мян  тяяъъцбля  сорушдум: 

--  Мцдир  бяй, бир шей анламадым! Бу нядир?! Вя  буну  нийя  

эютцрмялийям?!         

--  Ъямил  мцяллим,  инди  щяр  кясин  пула  бюйцк  ещтийаъы  вар. 

Сиз  Аллащ, буну  рцшвят щесаб  етмяйин! Яксиня, бу zərf 

мяним  цчцн эюрдцйцнцз  кишийана  ишин щалал  щаггыдыр. Сиз  

Аллащ, эютцрцн! Мяни мяйус  етмяйин! Мян  инди  сизя  щяр  шейи  

анладаъаьам. 

--  Мян йеня  дя  бир шей анламадым, мцдир бяй. Мян  ня  

етмишям ки, буну мяня лайиг  билирсиниз. Икинъиси,  фярз  едяк  ки, 

мяним  сизя  няся  бир  кюмяйим  дяйиб. Ня  олсун  ки, исанлар  

бир-бириня  кюмяк etməlidir də, yoxsa бунун  мцгабилиндя 

щюкмян  бир  тямянна  эцдмялидир  бяйям?  Мян  шяхсян  

кимяся   кюмяк едяндя, явязиндя  ондан щеч  бир təmənna 

эüdмямишям. Dinimizdə дə кимяся тямянналы  йардым  вя  йа 

кюмяк  етмяк  эцнащ  сайылыр. Диэяр  тяряфдян,  сиз  мянимля  

дост, гардаш  олмаг  истяйирсиниз. Йахын  дост,  гардаш  арасында  

пул  сющбяти  олармы  щеч?! Мян щяйатымда  ян  юням  вердийим 

şey etibarlı достлугдур. Достлуьу  йцксяк дяйярляндирирям.  

Дост  мянимчцн  явязолунмаз  немят, бюйцк сярвятдир. 

Достсуз  инсан  йазыг,  касыб  вя  бядбяхтдир. Мян   шад  олдум 

ки, сиз мяни  юзцнцзя  дост тутдунуз! Инди  ися  бу zərfi арадан  

эютцрцн,  йохса  сющбятимиз  алынмайаъаг. 

--  Йахшы,  сиз дейян  олсун, - дейя  мцдир ял атыб zərfi  столун  

цстцндян  эютцрdü, öz столунун  цстцня  атды. - Мян  ютян  

дяфяки  эюрцшцмцздян  щисс  етмишдим  ки,  сиз  башга  

журналистляр  кими  дейилсиниз. Щямин  вахт  кечмиш  мцдирин  

адамлары  мяндян  шикайят  formalı  бир  мягаля yazaraq  сизин  
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редаксийаныза эятирибляр.  Sизя щямин  мягалянин  дяръ  

олунмасыны  тякид  едибляр, щятта, буна  эюря  сизя  пул да  

верибляр. Анъаг  сиз мягаляни  охуйуб  вя  эялиб  мянимля  

сющбят  едяндян  сонра,  ону  гязетдя  дяръ  етмякдян  имтина  

етмисиниз. Онлара да йахшы  ъаваб  вермисиниз. Бах, ясл  журналист 

öz шяряфини, журналист  ляйагятини, ян  башлыъасы  кишилик  гцруруну  

бу ъцр горуйар! 

-- Bəs, bцтцн бунлары сиз щарадан  билирсиниз? - тяяъъцбля  

сорушдум.   

-- Ачыьыны дейим, о цч няфярдян  бири  мяним  адамым  иди. 

Мягаляни  дя кечмиш  мцдир  йаздырмышды. Дцздцр, сиздян  

сонра, щямин мягаляни башга гязетдя виъданыны пула  сатан бир 

журналист дяръ еlətdirди. Анъаг  каш ки, сиз эюряйдиниз щямин  

журналист sonradan  мяним  айагларыма  дцшцб,  неъя  

йалварырды. Щямин ан  сиз эялдиниз  эюзцмцн  юнцня. Ону сизя  

баьышладым. Дцшцндцм ки, журналистлярин  щамысы виъданыны пула 

сатан дейил. Онларın  арасында гяляминя  щюрмят едян, саф, 

ягидяли,  пешясини  црякдян севян, йазыларында обйективлийи  

щямишя  горуйуб  сахламаьы  баъаран журналистляр дя чохдур. 

Elə o zaman  баша  дцшдцм  ки, сиз  мяни йахындан юйрянмяк  

цчцн   йаныма  эялмисиниз. Бяли, редаксийайа  дахил олмуш  щяр 

щансы йазыны вя йа  мялуматы журналист ятрафлы  арашдырмалыдыр,  

фактын ня  дяряъядя  доьру олуб - олмадыьыны  мцяййян  

етмялидир. Бу бахымдан сиз дцзэцн мювгедя  олмусунуз. - Ani 

fikrə gedib söhbətin məzmununu dəyişdi.  - Йахшы, Ъямил  

мцяллим, дейин эюряк, щарада  йашайырсыныз? Йяни, шяхси евиниз 

вармы? Билдийимя  эюря, журналистлярин яксяриййятинин еви йохдур. 

Чцнки  алдыглары  мяваъиб  онлары  лазымынъа təmin etmir... Ъямил  

мцяллим, яэяр сирр  дейился, маашыныз ня гядярдир?  
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-- Шящяр ятрафындакы гясябялярин бириндя  йашайырам. Евим  

щялялик  йохдур, кирайядя  галырам. Шцкцр ки, маашым  щялялик  

доланышыьımа  bəs edir. Йяни, indi aldığım maaşdan şükür 

Allaha ki, наразы дейилям.  

-- Ъямил  мцяллим, дейяъяйям,  йеня  дя  етираз  едяъяксиниз. 

-- Эюрцрсцнцз də, проблеминиз  вар. Мян  бир  гардаш  кими  

сизин  проблеминизи  щялл  етмяк  истярдим. Мясялян,  ев  

проблеминизи. Сиз  гязетдян  алдыьыныз  маашла  щеч  вахт  ев  

ала  билмяйяъяксиниз. Диэяр  тяряфдян  дя,  сизин  кими дцзэцн  

ишляйянin  бириси. Шцкцр Аллаща  ки,  инди  мяним  щяр ъцр имканым  

вар. Şящярин  щансы  тяряфиндян  истяйирсинизся,  орадан  сизя  бир  

ев  алым. Гой  бу, мяндян  сизя  бир  гардаш  щядиййяси  олсун! 

Əэяр истяйирсинизся, сизя  йцнэцлвари  бир вязифя  дя tapa 

bilərəm, - deyə  мцдир  мяня  сынайыъы  нязярлярля  бахды. 

-- Tяклифляриниз цчцн  сизя  дярин  вя  сямими тяшяккцрцмц  

билдирирям. Мян  щяйатымда  ики  шейя  нифрятля  йанашmışам. 

Буну  ешидян  щяр  кяс  мяня  эцлцр. Оnlardan  бири  чохлу  

пулун  олмасы,  икинъиси  дя, вязифя  сащиби  олмагдыр. Чцнки бу  

ики  шей инсаны  чох тез дяйишдирир, адамы  достлардан, йахын 

гощумлардан  беля узаглашдырыр. Мянся  дяйишмяк  истямирям,  

еля  неъя  варамса,  еляъя дя галмаг  истяйирям.  

-- Сиз ня  данышырсыныз, Ъямил  мцяллим! Еля  инсанларын  бцтцн  

юмцрляри  бойу  ъан  атдыглары  бу  ики  шейдир  дя... - мцдир  

qəhqəhə çəkib  бяркдян  эцлдц. - Доьрудан  да,  чох гярибя  

адамсыныз, Ъямил  мцяллим!  Демяк, мяним  щеч  бир  тяклифими  

гябул  етмирсиниз? Бяс,  бу  неъя  гардашлыг  олду?!  Йахшы, щеч  

олмазса,  бу zərfi  эютцрцн, мцяййян  проблеминизи  щялл  едяр. 

Dединиз  ки,  ики  тяклифи  эюрмяйя  эюзцнцз  йохдур. Буну  баша  

дцшдцк. Elə isə  мян  сизя  бир  машын  щядиййя  едирям. Ону  

неъя?! Машына  да нифрят  едирсиниз? Машын ки,  адама  эцндялик 
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лазым  олур. Üstəlik сиз  шящяр  ятрафында  йашайырсыныз! Демяк,  

сизинчцн  ян  ялверишлиси  машындыр. Щя, неъядир?! Разылашдыг?! -

O, ялими  тутуб сыхмаг истяди. 

-- Мцдир,  мянимчцн  ян  бюйцк  щядиййя  сизин  кими  бир  

инсанла  дост олмаьымдыр. Мяня  бундан  бюйцк  щядиййя  ола  

билмяз! Бу  мяним  сонунъу  сюзцмдцр! Яксиня, бу ъцр  

данышыглар  едилмиш  йахшылыглары да эюздян  салыр. Биз  бундан  

сонра  тез- тез  эюрцшяъяйик. Няся, проблемим  оларса, онда  

сизя  дейярям. Даща  эеъдир, эедим, - дейя  бир  тящяр  

“базарлыг”  сющбятини  тамамламаьа  чалышдым. 

--    Бу  щеч йахшы олмады, Ъямил мцяллим. Мяни   бу щярякятиниз 

чох  наращат  едяъяк. Ейби йохдур, башга вахт  эюрцшярик, - 

дейя  o da дя айаьа галхды. 

         Мцдир сцрцъцсцнц  кабинетinя  чаьыртдырды, она  йахынлашыб,  

гулаьына  няся  pıçıldadı. Сцрцъц  дя  башыны  йырьалады. Сонра  

она  бярк- бярк тапшырды  ки, мяни  дцз  евя  кими  апарсын. Мян 

етираз  етмяк  истядим, амма дцшцндцм  ки, буна  да  йох 

десям, мцдир  мяндян  инъийя bilər.  

     Сцрцъц  мяни йашадыьым  гясябяйя,  блокуmuzun  аьзына  

кими  эятирди. Ону  евя  дявят  етдим, амма  тялясдийини  билдирди. 

O,  мяндян  нечянъи  мяртябядя  олдуьуму  вя  мянзилин  

нюмрясини  сорушду.  Мян  дя  дягиг  цнваныmы  сцрцъцйя  

дедим. 

     Aradan  ики  эцн  ютмцшдц.  İшдян  евя  дюняндя эюзляримя  

инанмадым. Ев картон  гутулары  иля  долу  иди.    Tяяъъцбля щяйат 

йолдашымдан  сорушдум: 

--   Бунлар  нядир?!  Ким эятирди  бунлары?! 

     Йолдашым  деди: 

-- Бир няфяр  иди. Деди  ки, бунлары Ъямил  мцяллим  цчцн  

эюндярибляр. 
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 Bилдим  ки, бцтцн  бунлар  мцдир  бяйин  ишидир. Инди  бунлары  мян  

эери  неъя  гайтараъагдым?  Бир-бир  картон  гутулары  ачмаьа  

башладым: телевизор,  видео  магнитафон,  електрик  истилик  

гыздырыъысы,   бир  дяст дя  компцтер  иди.  Компцтерин  ичиндя  бир 

zərf də   варды. Щямин zərf  иди. Ики  эцн бундан  юнъя,  мцдирин  

столунун  цстцня  гойдуьу zərf. Анъаг  бу zərf еля  бил, 

яввялкиндян  бир  аз да “шишмишди”... 

        Zərfi  ачдым. Диггятими  dərhal da вярягдя  йазыланлар  

ъялб  еləди:  “Язиз Ъямил  мцяллим, ляйагятинизя  вя  ягидя  

бцтювлцйцnüзя  эюря  бу бяхшейиши  кичик  достлуг  тющфяси  кими  

гябул  етмяйинизи дюня -дюня  хащиш  едирям.  

        Бцтцн дюврлярдя алимляри, шаирляри, гялям  ящлини  мящз  адил 

падшащлар, ягидяли сащибкарлар, сяхавятли варлылар 

гиймятляндирмiş, ялиндян эялян кюмяклийи ясирэямямишляр. 

Чцнки  ляйагяти  щяр шейдян  цстцн  тутан  бяшяр  ювлады  тарихдя  

даим  хатырланыр... Шаир  демишкян: 

                       

                       Щяйат  бизя  верилибдир  яманят, 

                       Пак  йашайаг,  эял  етмяйяк  хяйанят. 

                       Инсанлары  йаратмаьа  сювг  едян, 

                       Ляйагятдир,  ляйагятдир,  ляйагят!” 

 

        Növbəti gün işdən çıxan kimi, xəbərdarlıq etmədən, 

birbaş müdirin yanına getdim. Müdir məni həmişəki kimi 

gülərüzlə qarşıladı. 

-   Arif müəllim, sizin mənə göndərdiyiniz digər hədiyyələri 

qəlbinizi qırmamaq üçün qəbul edirəm. Amma bu zərfi, 

bildiyiniz kimi, heç cür qəbul edə bilməyəcəm. Hər şey üçün 

sizə təşəkkür edirəm. Dostluğumuzun davam etməsi üçün 
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lütfən bunu geri götürün, - deyə zərfi qoltuq cibimdən çıxarıb 

ona uzatdım.  

      Arif müəllim  tezcə də  xarakterimə bələd olmuş adam kimi, 

heç bir söz demədən, gülümsəyərək: “ay səni, Cəmil müəllim!” 

- deyib,  məktubu məndən almaq zorunda qaldı... 
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Vətənpərvərlik salnaməsindən 
notlar 

 
      70-ci illərdə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunda 

Camal Zeynaloğluna dərs demişəm. Hələ tələbə ikən bədii 

ədəbiyyata həvəs göstərən Camal hekayələri, oçerkləri və 

tərcümələri ilə böyük ümidlər doğururdu. 

       İllər keçdi bu ümidlər özünü doğrultdu. Budur, bir-birinin 

ardınca dörd kitab yazıldı. Bu kitabların mövzusu müxtəlifdir. 

Lakin onları birləşdirn bir ideya, bir qayə var: vətənpərvərlik! 

       Müəllif müxtəlif situasiyalarda öz qayəsinə sadiq qalaraq 

“öncə vətəndir!” şüarını əsərlərinin əsas leytmotivinə çevirir. 

Bu kitabların məntiqi nəticəsi kimi yaranan “Ölümlə üz-üzə” 

sənədli povesti müxtəlifliyi və problematikasının aktuallığı ilə 

seçilir. Kitab erməni işğalına və işğal zonasında qalan əsirlərin 

həyatına həsr olunmuşdur. 

       Əsirlikdə qalan soydaşlarımız saysız-hesabsız 

məşəqqətləri real boyalarla qələmə alınmışdır. 

       C.Zeynaloğlu əsərində uydurulmuş obrazlar 

yaratmamışdır. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda vuruşan, əsir 

düşən, hər cür söyüşə, təhqirə məruz qalanların real 

həyatlarını qələmə almışdır. Onların içərisində vətənin 

qeyrətini, namusunu öz namusu bilənlər də var, dönüklər və 

satqınlar da. Burada insanlar ölməmək üçün hətta, düşmən 

bayrağını da öpməli olur, qəbir üstündə qurban kəsilmiş 

həmvətənlərinin ətindən də yeməli olur. Təzadlar və 
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kontrastlarla dolu insan həyatı necə varsa, eləcə də qələmə 

alınmışdır. Bəlkə də bunları başqa şəkildə, bir qədər ustalıqla 

başörtülü, eyhamlarla da təsvir etmək olardı. Amma müəllif 

elan olunmamış müharibənin dəhşətlərinə, erməni insan 

sallaqxanasının bənzərsiz eybəcərliklərinə qarşı ittiham 

yazmışdır. 

      Erməni milli ideyasını “Türkə ölüm!” şüarı, “Böyük 

Ermənistan” ideyası təşkil edir. Bu ideya yolunda onlar 

azərbaycanlılardan təmizlənmiş torpaqlara sahib olmaq, nəyin 

bahasına olursa olsun, Azərbaycan torpağını ilhaq etmək 

siyasətini yeridirlər. 

      Bütün bunlar əsər boyu gözlərimiz önündə canlanır, 

azərbaycanlı əsirlərə, xüsusilə əsgərlərə qarşı edilən zülmlər, 

işgəncələr, heç bir hüquq normaları ilə bir yerə sığmayan 

vəhşiliklər, tükürpədici əməllər və s. hər şey sanki insan 

idrakından kənarda baş verir. Adam öz-özünə fikirləşir ki, 

əcaba, bu gün nə üçün bu qədər zəifik və öz zəifliyimizə 

qəzəbimiz tutur. Ömür boyu qapımızın artıq-urtuğu ilə dolanan 

bu adamcığazlar nə əcəb birdən-birə qüvvətlənib bizə meydan 

oxumağa başladı. Şuşanı, Kəlbəcəri, İstisuyu, İsa bulağını  

zəbt etdilər. Bir sözlə, Azərbaycanın tacı adlanan Qarabağı 

onun başından götürdülər. 

       Qorxaq xislətli erməni xoflanır ki, işğal zonalarında 

azərbaycanlılar sağ qalsalar, gələcəkdə bu, onlar üçün bir 

problemə çevrilə bilər. Ona görə də tutduqları yerin əhalisini ya 

öldürür, ya da ki qovub oradan uzaqlaşdırırlar. Həm də xaricdə 

belə bir fikir yarada bilsinlər ki, guya bu torpaqlarda heç 

əzəldən azərbaycanlı yaşamayıb. Oranın guya əsl aborigen 

əhalisi ermənilərdir. Bunun üçün də onlar qəbirləri dağıdır, 
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abidələri sökür, torpağa müxtəlif saxta nümunələr basdırıb 

ağacların üstünə erməni  simvollarını həkk edirlər. 

      Əsərin qayəsinin, ana xəttini, əsas ideya istiqamətini də 

məhz bu yuxarıda deyilənlər təşkil edir. C. Zeynaloğlunun 

əsərində cərəyan edən hadisələr hər cür utopik-xəyalpərvər 

qəhrəmanlıqlara və ultra-vətənpərvərlik hərəkətlərinə yaddır. 

Müəllif real həyata söykənir, olanları baş verdiyi kimi təbii 

halda əks etdirir, nə artırır, nə şişirdir, nə də ki azaldır. Bu 

hadisələr bir lent kimi gözlərimiz önündən keçir. 

      Camal Zeynaloğlunun kitabını oxuyandan sonra bizlərdə 

belə bir ümid yarandı ki, biz mütləq qələbə çalacağıq, 

torpaqlarımız erməni tapdağından qurtaracaq. O zaman C. 

Zeynaloğlu da  yeni bir əsər yazıb adını da “Həyatla üz-üzə” 

qoyar.       

                                                                          

                                                         Əlikram Tağıyev, 
                                 fəlsəfə elmləri doktoru, professor. 
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          Vətən mənə oğul desə... 
 
 
       Mübarizə, döyüş əhval-ruhiyyəsi yalnız döyüşçüyə xas 

olacaq keyfiyyət deyil. Bəzən mənə elə gəlir ki, ən böyük 

mübarizə və döyüş ideoloji cəbhədədir. Kəsərli qələm sahibi 

olmaq, acı göz yaşına bürünmüş ömür səhifələrini olduğu kimi 

qələmlə əks etdirmək hər insana nəsib olmur. Yazıçı dostum, 

publisist qardaşım Camal Zeynaloğlunun vətən sevgisinin 

zərrələrindən rişələnmiş “Ölümlə üz-üzə” sənədli povesti bu 

günün reallığı ilə uzlaşan, erməni separatizminin iyrənc 

siyasətini Azərbaycan oxucularına çatdıran dəyərli bir kitabdır. 

Onun əsərinin qəhrəmanları hissi, duyğusu ələ salınmış, 

ləyaqəti ayaqları altına salınıb tapdansa belə, vətənin hədsiz 

məhəbbətlə sevən, bu yolda hər işgəncəyə namusla sinə 

gərən vətən övladlarıdır. 

      Ən maraqlısı isə budur ki, yazıçının bir-bir axtarıb tapdığı, 

faciəli həyatını qələmə aldığı bu adamlar bu gün özləri onu 

arayıb axtarır, görüşüb, məsləhət alırlar. 

      Vətənpərvərlik və düşmənə nifrət hissi aşılayan bu kitabı 

oxuduqdan sonra bir müddət özümə gələ bilmədim. 

     Yazıçı İlhamın bütün iyrənc əməllərini məharətlə əks etdirir, 

ermənilərə satılan bütün şərəfsizlərə xas olan səciyyəvi 

xüsusiyyətləri bu obrazda cəmləşdirir. Cəbrayıl rayonunun 

Süleymanlı kənd sakini Məmmədov Azər Zabit oğlunun, 
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Beyləqan rayonunun Dünyamalılar kəndində anadan olmuş 

Sarıyev Əli Zöhrab oğlunun və onun atsının, Kəlbəcər rayonu 

Bozlu kənd sakini Abutalıbov Mikayıl Musa oğlunun və adlarını 

çəkmədiyim bir çox soydaşlarımızın erməni həbs 

düşərgələrində çəkdikləri əzab və gördükləri iyrənc səhnələr 

ardıcıllıqla, bütün qabarıqlığı ilə əks etdirilsə də, müəllif bəzi 

ağılasığmaz faktları açıqlamağa xəcalət çəkdiyi üçün 

oxuculardan üzrxahlıq diləyir. 

       Mina qoyub partladılmış, başı bədənindən ayrılmış, 

üzünün dərisi işgəncələrlə soyulmuş, küt alətlə qol-qıçları 

kəsilmiş soydaşlarımız haqqında ən tutarlı məlumatı qeyrətli 

oğlumuz “General Əli bəy” adı ilə tanınan Əlövsət Zöhrab oğlu 

Qasımov vermişdir. 

      Ermənistanın Vedi rayonunun Yengicə kəndində anadan 

olmuş bu şəxs haqqında geniş məlumat verilməli, Azərbaycan 

vətəndaşları onun yazılmayan qəhrəmanlıq dastanını 

oxumalıdırlar. Fikrimcə Camal Zeynaloğlunun bu obrazı Vətən 

təəssübü çəkən hər bir oxucuda dərin təəssüratlar 

oyadacaqdır. “Siz kimsiniz, general Əli bəy!” sərlövhəli yazı 

bizi iki dilemma ilə üz-üzə qoyur. O, doğrudanmı generaldır? 

      Yox, oxucum bu sualla sizi intizarda qoyacağam. Yazıçı-

publisist C.Zeynaloğlu əsrin ən böyük dəhşətləri ilə üz-üzə 

dayanmış qəhrəman el oğlumuz haqqında az məlumat versə 

də, göstərdiyi xidmətləri lazımi səviyyədə açıb. Ümidvaram ki, 

“General Əli bəy”in xidmətləri ilə tanış olanlar onunla 

maraqlanacaq, ünvanını öyrənəcək, onu öz gözləri ilə görmək 

istəyəcəklər. 

      Müasir dövrün tələblərindən doğulan belə əsərlərin 

yazılması zərurətdir. C.Zeynaloğlunun “Ölümlə üz-üzə” 

kitabını alın! Övladlarınızda düşmənə nifrət ruhu aşılamaq 
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istəyirsinizsə, bu günün həqiqətlərini tarixə köçürmək 

istəyirsinizsə, onu oxuyun. Diqqətlə oxuyun. Göz yaşlarınızı 

aldığınız təəssüratlardan sıxılmış yumruqlarınızla silin. Tarixin 

qan yaddaşıdır bu kitab! Bu elə bir həqiqətdir ki, onun gur 

işığında bədxahlar, namussuzlar, qana susayan vəhşilər daha 

aydın görünür. Oxuduqdan sonra mənimlə həmrəy olacağınıza 

əminəm. 

        Şair Rüstəm Bağırın “Dərd”şeirində deyildiyi kimi: 

 

               Necə unutmuşduq biz keçənləri, 

               Bir mələk donuna girmişdi yağı, 

               Başda oturtmuşduq qaniçənləri, 

               İndi yaramızın qopur qaysağı. 

 

       Mən əziz həmkarıma bundan sonra da yeni-yeni 

yaradıcılıq uğurları arzulayıram. 

 

                                                          Həqiqət Kərimova, 
                                      fəlsəfə elmləri üzrə fəlsəfə doktoru. 
                                    “Ziyalı”qəzeti, 1-7 sentyabr 2000-ci il. 
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    “Ana”  ləyaqətinin yüksək adı 
 
      Camal Zeynaloğlunun “Uğursuz nikah” (1998) adlı və 

müasir həyatımızın əxlaqi-etik, ailə mövzusunda olan bu kitabı 

“Qızıl şərq” mətbəəsində çap edilmişdir. 

      Kitabı müəllifin, müasir həyatımızda gənc nəslin düzgün 

tərbiyəsi və onların düzgün həyat tərzi, ailə birliyinin mənəvi 

saflığına, əxlaqi-etik normaların qorunub saxlanmasına 

səslənməsinin nəticəsi hesab etmək olar. 

      Müəllif ətrafımızda baş verən hadisələri, həyatda insan 

talelərinin çoxmənalı və sirli aləmin dərinliklərini ailə həyatının 

incəliklərinin qorunub saxlanması ilə yanaşı, cəmiyyətdə baş 

alıb gedən pozğunluqları, insanların bir-birinə qarşı 

etinasızlığını məharətlə açıb göstərə bilmişdir. 

       Kitaba filologiya elmləri namizədi Razim Məmmədli “Ön 

söz” yazmışdır. O, müəllifin sənətkarlığından söz açarkən 

onun müşahidəçilik qabiliyyətini, hadisələrə yanaşma üsulunu, 

onları təsvir etmək bacarığını və kitabın gənclərimizdə milli 

ləyaqətin, dəyanətin, sağlam ruh, təfəkkür və mənəviyyata 

dərin təsir göstərə biləcəyini əminliklə açıb göstərmişdir.  

        Həqiqətən də C.Zeynaloğlu müasir həyatımızda 

rastlaşdığı hadisələri məharətlə qələmə almış, gənclərin sevgi 

işığında ailə qurması, ailə qurduqdan sonra isə onu qoruyub 

saxlaya bilməsi və müasir həyatda çətinliklərlə qarşılışmasını 

açıqlamışdır. 

        Müəllif dövrümüzün ən vacib və önəmli məsələlərindən 

olan əxlaq, tərbiyə mövzusuna müraciət etməsi təsadüfi 
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deyildir. Onun əxlaq, tərbiyə mövzusundakı düşüncələri 

oxucunu daha dərindən düşünməyə, gənclərimizin tərbiyə və 

əxlaqının hələ kiçık yaşlardan - ailədən formalaşmasını, bir 

qədər sonra məktəb skamyaları arxasından həyata 

boylanmasını gənclik dövrünə çatdıqda isə müstəqil həyatda 

insanlarla necə davranması, onların hansı hisslərlə həyat 

qurması və onun acı nəticələrinə aşıq gözlə baxmasına 

çağırır. Bu mənada müəllifin qələmə aldığı “Uğursuz nikah”ı 

göstərmək olar. Züleyxanın ailədə necə böyüməsi, hansı 

hisslərlə qonşusu Natiqlə ailə qurmağa dəvət etməsi və 

sonrakı baş vermiş acı nəticələri müəllif oxucuya tam aydınlığı 

ilə açıqlaya bilmişdir. Bu hadisələri göstərməklə müəllif 

gənclərə saxta ailə həyatı qurmaqdan uzaq olmağı, ailə 

həyatını təmiz, ülvi duyğular və saf məhəbbət üzərində 

qurmağı və onu həyatda çətinliklərlə rastlaşsa da, qoruyub 

saxlamağa səsləyir. 

       Bununla belə, C.Zeynaloğlunun qələmə aldığı mövzularda 

qadın zəifliyi, incəliyi, qadın ləyaqətinin qorunması, onun  

şərəfinin uca tutulması əsas yer tutur. Onun mövzularında 

qadının təkcə bugünkü yox, eləcə də bütün zamanlarda ailədə 

ciddi məsuliyyət daşıdığı bir daha real şəkildə göstərilmişdir. 

      Təsadüfi deyildir ki, müəllif kitabda qələmə alınmış hər 

mövzunun başlığında qadının yüksək adına tanınmış 

şəxsiyyətlərdən: - Mari Küyo, Lifler və Məhəmməd 

peyğəmbərdən (s.ə.s.) sitatlar gətirmişdir. 

     Müəllif kitabda “Qızlarımızın həyatda uğursuzluğa və 

bədbəxtliyə düçar olmasının əsas səbəbkarı biz özümüzük” - 

deyə (“Onun etirafı” povestindən) – “Qızlar daha şox hisslərlə 

yaşamağa meyllidirlər” - göstərərək qızların həqiqətən nə 

qədər hisslərə qapılmasını və hisslərin təsiri altında 
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yaşamasını - həyatda başına gəlmiş hadisəni nəql edən 

Samirənin diliylə aydın şəkildə göstərir. Bir az sonra hisslərlə 

yaşayan insanların həyatın amansız məngənəsində necə 

sıxıldığını, həyatın istədiyi səmtə necə yönəltdiyini, onu öz 

təsir altına aldığını əyani olaraq təsvir edir. 

        Hələ məktəb skamyaları arxasından başlayaraq bir-birini 

sevmiş iki gəncin (“Ana məhəbbətinin qurbanı” povesti) ailə 

qurması, sonradan həyatın çətinliklərinə hələ hazır olmayan bu 

cütlüyün, həyatın amansız məngənəsində sıxılması burada da 

tam çılpaqlığı ilə öz əksini tapmışdır. 

        Sevimli oxuculara təqdim edilən bu kitab, dövri mətbuatda 

ara-sıra getmiş iri və qısa həcmli yazıları nəzərə alınmazsa, 

Camal Zeynaloğlunun geniş oxucu kütləsi ilə böyük görüşüdür. 

 Bu böyük mənəvi və əxlaqi dəyərlər bəxş edən, kökü 

dərinliklərə gedib çıxan, lakin üzərində öz ibrətamiz fikir və 

düşüncələrini ifadə edən müəllifin mənəvi həyata baxışıdır. 

Kitabda bu gün hər bir azərbaycanlını düşündürən ailə və 

əxlaq problemləri, sadə bir azərbaycanlı oğlunun 

düşüncələrində öz əksini necə tapmasıdır. 

       Kitab oxucu tərəfindən qavranıla bilən, sadə-anlaşıqlı 

dildə yazılmışdır. Bu da kitabın asanlıqla oxunub qavranılması 

işini asanlaşdırır. 

       Ümid edirik ki, kitabda əksini tapan fikirlər, oxucuları hər 

işdə, ailədə və məişətdə ləyaqətli, daim sağlam ruhda, 

vətənimizdə baş verən ictimai-iqtisadi proseslərin milli 

şüurumuzda düzgün əks olunmasını, ailə və əxlaq haqqında 

düzgün düşünməyə sövq edəcəkdir. 

                                                                   Azər  Əliyev,   
                                      filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru. 
                                     “Güzaran”qəzeti, noyabr 1998 - ci il. 
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       Hadisələrin ədəbiyyatından  
           ədəbi  hadisəyə doğru 
 
      “Ədəbi hadisə” termini əslində məzmun və mahiyyət 

anlamında daha çox, forma və metod proyeksiyasında 

cərəyan etdiyindən “hadisə” adı altında təqdim olunan hər bir 

bədii əsər köhnə faktın yeni ruha daxil edilməsindən başqa bir 

şey deyil. Ümumiyyətlə, sənətə, ədəbiyyata Platon nöqteyi-

nəzərindən yanaşsaq, “kölgənin kölgəsində” fövqəladə hadisə 

axtarmaq qeyri-məntiqi və bəsitdir. Elə isə ədəbiyyatda, söz 

sənətində daim təzə olan nədir? Adi söz elementinin yaratdığı 

və insanı ovqatdan-ovqata gətirərək, sonradan az qala bütöv 

nəsillər üçün genetik heyrət keyfiyyətinə çevrilən söz 

möcüzəsinin əsasında nə dayanır? 

       Bu suallara cavab verməyin qeyri-mümkünlüyünü nəzərə 

almaqla bərabər, hər bir bədii əsərin emosional təzahürlərinin 

sonda ümumi bir məntiqi nəticədə “ağıllandığını” və bununla 

da intellekt və qəlb dəyərinə sintez olunduğunu qeyd etməliyik. 

Məntiqi nəticələr isə müxtəlifdir - individual dəyərlər, dünya 

üçün nəzərdə tutulmuş dəyərlər, anti-dəyərləri təkzib edən 

dəyərlər. 

       Azərbaycan ədəbiyyatında son illərin vurnuxmaları bu 

prinsiplər üzərində müəyyən gəzişmələrlə nəticələnsə də, 

sonda nəinki onları sıxışdıra bilməyib, əslində ictimai-siyasi 

struktur transformasiyalarının doğurduğu ciddi sosial 

problemlər həmin prinsipləri ədəbi baxımdan daha da 

aktuallaşdırır. Doğrudur, bu mənada bayağı qəzet, jurnal 
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serialları, “romanlar” az olmayıb, ancaq istedadla yazılmış, 

düşünən və düşündürən ədəbi məhsullar da meydana çıxıb. 

       Bu mənada yazıçı Camal Zeynaloğlunun son illərdə ardıcıl 

təqdim etdiyi kitabları qayəsindən, ictimai dəyərindən 

danışmamaq mümkün deyil. C.Zeynaloğlu heç vaxt öz 

obrazlarını süni mürəkkəb situasiyalara salmaqla, kəskin 

konfliktlər arxasında yüngül məcara axtarmaqla, onları ictimai 

mahiyyətdən kənarlaşdırmır, əksinə, burada hadisələr 

qəhrəmanların xarakterlərinin açılmasına, fərdin ictimai mühitin 

məhsulu olduğuna yönəldiyindən oxucu tez-tez özünü həmin 

personajların yerində hiss edir. Bununla da bir tərəfdən ədəbi 

əsərin həyatla birbaşa əlaqəsi təmin olunur, digər tərəfdən 

oxucu öz taleyini gözləyirmiş kimi hadisələri həyəcanla izləyir. 

       Camalın ilk publisistik yazılarından olan “Məni 

qınamayın”əsəri yazıçının birbaşa həyati müşahidələrinin 

nəticəsində yaranıb. Həmin əsərin qəhrəmanları bizim 

müasirlərimizdir, adi adamlardır. Lakin bu “talesizlərin” əxlaqi 

kateqoriyalara münasibəti sosial-ictimai mühitlə tərs mütənasib 

olduğundan, onlar cəmiyyətin nəzərində məhv olmuş 

adamlardır, həyatın dibindədirlər və bəlkə də faciənin 

böyüklüyü ondadır ki, onlar özləri də bunları görür, duyur, hiss 

edirlər. Lakin həmin “uçurumdan” çıxmağa cəhd etmirlər, 

“taleyə” qarşı müqavimətsizdirlər. 

       Faciənin parametrlərini hadisələrin təsviri hesabına 

müəyyənləşdirən müəllif sonra xüsusi təhkiyə, ricətlərlə onları 

ictimai analizə “göndərir”, oxucunu nəticəni hesablamağa 

istiqamətləndirir. Yazıçının qənaətincə, yeni əxlaq, yeni 

mənəviyyat yoxdur və ola da bilməz. Sadəcə olaraq, pozulmuş 

əxlaq və pozulmuş mənəviyyatlar var, onlara qarşı dayanmaq, 

mübarizə aparmaq lazımdır. 



Ömrün qızıl payızı 

 

 
115 

 

       “Uğursuz nikah” povestinin də qayəsi yeni əxlaq 

uyduranlara, yeni mənəviyyat yaradanlara qarşı mübarizə 

motivlərinə söykənir. Müəllif hadisələri real planda təsvir 

etdikdən sonra oxucu ilə birgə ictimai mühakimə aparır, bəraət 

və cəza hökmünü isə cəmiyyətə tapşırır. 

       C. Zeynaloğlu üçüncü kitabında - “Qanlı fevral gecəsi” 

əsərində mövzu və ideyanı yeni fona - müharibə, Vətən, 

azadlıq və müstəqillik proyeksiyasına keçirsə də, öz əvvəlki 

ənənəsinə-əxlaq və mənəviyyat problemlərinin qabardılmasına 

- sadiq qalır. Dünən bar və restoranlarda, şəhərin küçə və 

meydanlarında özünü biruzə verən “əxlaq” bu dəfə 

barrikadalarda, səngərlərdə sınağa çəkilir. Təbii ki, o şəxslər 

qalib gəlir ki, onlar kök və ənənə prinsiplərini,  Vətən və torpaq 

instinklərini yaşada biliblər. “Tarixin qan yaddaşı” ona görə 

pozulur ki, Vətənin taleyini yaddaşsız adamlar həll edirlər. 

Nəticədə təkrar-təkrar “Ölümlə üz-üzə” dayanırıq. Əslində elə 

bu gün çapa hazırlanan dördüncü kitab - “Ölümlə üz-üzə” əsəri 

maddi və mənəvi bəlalarımızın tarixçəsidir. Müəllif yalnız 

onların üzərinə vicdan işığı salır. Həm də o şəxslərin vicdan 

işığını ki, onlar düşmənin ölüm düşərgəsində sınmadan, 

əyilmədən bütün fiziki və mənəvi əzabları yaşayır, bəşəri 

sınaqlardan çıxırlar. Hər gün, hər saat ölüm təhlükəsi altında 

yaşayan keçmiş Azərbaycan əsgəri sonrakı əsir hadisələrə 

Vətənin prizmasından yanaşmağı bir an belə yadırğamır. 

      Əslində C.Zeynaloğlunun ilk kitabı“Uğursuz nikah” dan 

tutmuş “Ölümlə üz-üzə”əsərinə qədər bütün yaradıcılığı bir 

ideyanın məntiqi davamıüzərində qurulub - yeni, müstəqil 

Azərbaycanın vətəndaşı problemi! Son kitabın qəhrəmanı 

ölüm düşərgəsindəki əsir elə “Uğursuz nikah”dakı 

qəhrəmanlardan biridir, onların müasiridir, lakin korroziyaya 
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uğramamış, qan yaddaşı itməmiş, yeni mühitdə əxlaqi və 

mənəviyyatı pozulmamış obrazlardan biridir. Demək, cəmiyyət 

nə qədər mənfi transformatik proseslərdən keçsə də, ümidsiz 

vəziyyətə düşməyib, onun potensialı Vətəni sevən, onun 

uğrunda ölməyə hazır olan insanlar yetişdirib, tərbiyə etməyə 

gücü çatır və çatacaq. Vətən də məhz belələrinin çiynində və 

qəlbində yaşayır, Vətən olur. 

      Təbii ki, C.Zeynaloğlu ideal qəhrəman obrazları yaratmaq 

arzusunda deyil, sadəcə o, yazıçı fəhmi ilə cəmiyyəti 

müşahidə etmək, fərdi və tipik keyfiyyətlərin təhlili hesabına öz 

obrazlarını inkişaf etdirərək ictimai nümunəyə çevirmək istəyir. 

Uğurlu axtarışdır və inanırıq ki, bu axtarışlar hadisələrin 

ədəbiyyatından  “ədəbi hadisə”yə gedən yolun başlanğıcıdır. 

 
                                                            İbrahim Quliyev, 
                                 filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru. 
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          Biz özümüz olmalıyıq! 
 
 
     “Uğursuz nikah” kitabının müəllifi Camal Zeynaloğlu 

ixtisasca müəllimdir. Onu yaxından tanıyanlar, şəxsiyyətinə, 

əqidəsinə, amalına, bələd olanlar Camal müəllimin adını 

hörmətlə, məhəbbətlə çəkirlər. 

       İctimai həyatımızda baş verən hadisələr Camal 

Zeynaloğlunu həm bir vətəndaş kimi, həm də müəllim, qələm 

əhli kimi gözgörəsi narahat edir. Siyasi-iqtisadi keçid dövrünə 

hazır olmayan yurddaşlarımızın dilemma qarşısında çaşıb 

qalmaları, bəzən isə obyektiv-subyektiv səbəblər üzündən 

arzuolunmaz yollara düşmələri heç kəsə sirr deyil. Bazar 

iqtisadiyyatı, pul hökmranlığı milli dəyərlərimizə ağır zərbələr 

vurmaqdadır. İnsanlar arasında, bəzi ailələr daxilində 

münasibətlər kapitalla tənzimlənməkdədir. Xalqın ən öyünməli, 

ən güvənməli cəhətləri təhlükə qarşısındadır. Bütün bunlar 

Camal Zeynaloğlunun narahat ürəyindən keçib özünün, eləcə 

də oxucuların sinirlərinə, varlıqlarına sirayət edir. Doğrudanmı 

biz başqalaşmışıq? Doğrudanmı Azərbaycan xalqı  minillik 

milli dəyərlərindən uzaqlaşmaqdadır? Mümkündürsə, necə?!  

       Bu suallar kitabı vərəqlədikcə sizi də mütləq 

düşündürəcək. 

       Və siz Camal müəllimin bu əxlaq dərsliyindən bəzi 

nəticələr çıxara biləcəksiniz. Bir oxucu, bir azərbaycanlı kimi 

həyat dərsliklərindən çox şey öyrənib, çox şey əxz 
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edəcəksiniz. Amma bir həqiqətlə mütləq barışacaqsınız. Biz 

özümüz olmalıyıq. Dünya sivilizasiyasında, amerikan, fars, 

alman, ingilis, qiyafəsində düşüncəsində deyil, məhz 

azərbaycanlı kimi layiqli yerimizi tutmalıyıq. Özü də tezliklə, 

“Sinif Otaqlarında” yerlər tutulmamış...      
 
                                                           Hidayət Elvüsal,                                                                                                                                                                                                                          
                                                           yazıçı-publisist. 
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           İnsan təbiətinin vurğunu 
 
      Camal Zeynaloğlunu altı ildir ki, tanıyıram. Onun dövri 

mətbuatda çıxan yazılarını oxumuşam. Hər şeydən əvvəl qeyd 

edim ki, C.Zeynaloğlunda vətənpərvərlik hissi, insan təbiətinə 

vurğunluq, torpağa, soykökə bağlılıq çox yüksəkdir. Bunu onun 

yazılarından daha aydın görmək olur. 

     Gənc yazarın işıq  üzü görmüş“Uğursuz nikah”, “Məni 

qınamayın”, “Ölümlə üz-üzə” və “Qanlı fevral gecəsi” 

kitablarında gənc nəslin vətənpərvər, sağlam, möhkəm iradəli, 

milli mənliyini, ləyaqətini qorumağı bacaran, həyatın bütün 

çətinliklərinə sinə gərə bilən yeni nəslin yetişdirilməsi problemi 

qoyulur. 

      Camal Zeynaloğlu toxunduğu mövzularda bugünkü 

həyatımızdakı inam, etibar, ədalət, şərəf, ləyaqət, ismət kimi 

insani keyfiyyətlərlə yanaşı riyakarlıq, rüşvətxorluq, xəyanət, 

etibarsızlıq, pul hərisliyi, narkomaniyaya, içkiyə aludəçilik kimi 

qeyri-insani keyfiyyətlərindən də söhbət açılır. 

     Gənc yazarı hazırda düşündürən problemlərdən ən 

önəmlisi qadın təmizliyi, qadın ləyaqəti, qadın ismətidir. 

      Bundan əlavə, C.Zeynaloğlunun “Ölümlə üz-üzə” kitabı 

da çapa hazırdır. Gələcəkdə C.Zeynaloğlunun yaxşı bir yazıçı 

olduğuna qətiyyən şübhə etmirəm, çünki onun bədii yaradıcılıq 

sahəsində lazımi qədər potensial imkanı və istedadı var. 

 

(Oqtay  Salamzadə), 
                    Azər. KİVİHİ -nin sabiq sədri, yazıçı, ilahiyyatçı.  
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      Narahat bir ömrün yaşantıları 
 
      Dünyada sözdən qüdrətli, sözdən işıqlı heç bir şey yoxdur. 

Bu qüdrətə tapınıb, işığa söykənən öz ömrünü söz ömrünə 

calayır. Bu ömür zamanın yaddaşına yazılır, nəsillərin axarına 

körpü salır. Gələnlə gəlib, gedənlə qoşulub getmir. İlmə-ilmə, 

naxış-naxış ürəklərə köçür, bahar çiçəkləri kimi ətirli, təzə-tər 

qalır. Söz ömrü günümüzün reallıq zirvəsindən boylanıb, 

narahat bir taleyin yaşantıları üstündə köklənir. Qətrə-qətrə, 

gilə-gilə söz işığına bürünüb, fikir qaranlıqlarını dağıdır. 

     Üçüncü kitabı - “Qanlı fevral gecəsi”ylə oxucularının 

görüşünə gələn Camal Zeynaloğlu narahat, qayğılı bir ömür 

yaşayır. Elə bir ömür ki, özünə, sözünə tələbkar, çoxlarına 

görk olası bir ömür. Sadəliyə, cəmiyyətə söykənib sabahımıza 

ümidlə baxan ömür. 

       C. Zeynaloğlu xırda hisslərlə deyil, böyük, bəşəri 

duyğularla yaşayır. Onu daha çox insan, onun taleyindəki 

müxtəlif dönümlər, əxlaqi-etik problemlər düşündürür. Əlbəttə, 

insanı kəşf etmək  Xristofor Kolumb qəhrəmanlığı qədər heç 

də asan deyil. Milyon illərdir, insanlar doğulur, “dünya bir 

pəncərədir” qənaətinə çatıb, “hər gələn baxıb gedir”,  ancaq bir 

baxışda görünməyən min baxış nədir? - müəmması açılmamış 

qalır. İnsan özü-özünü dərk edə bilmir, dərk etsəydi, bütün 

ziddiyyətlərin düyünü açılar, aləmi yaxıb-yandıran dəhşətlər,  

vəhşətlər toxumu cücərməzdi. İnsan özü də kəşf olunmamış 

bir planetdir, bu böyük dünyada dünyanın özü boyda bir 
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dünyadır. Hələ insan - dünyaya sarı yollar uzanır, o yolların 

sonuna kim çatacaq? Bilinmir. 

     C. Zeynaloğlu insan - dünya planetinin açılmamış “niyə? nə 

üçün?” müəmmasının sonsuzluğundan qorxmur, düşünür və 

bizi də düşündürür. 

     C. Zeynaloğlu yazılarında kimisə təqlid etmir. Onun öz 

yaradıcılıq üslubu, dəst-xətti var. Hadisələrə heç də seyrçi 

gözü ilə baxmır, obrazlarının taleyinə qoşulub yaşayır. Buna 

görə də onun qəhrəmanları canlı və oxuculara yaxındır. O, 

qəhrəmanlar yazıçı fantaziyasının məhsulu, uydurması deyil, 

bizim öz içimizdən çıxan, bizimlə yollaşıb yol gedən 

insanlardır. Sevinci, kədəri ilə bizə yaxın, doğma olanlardır. 

     C. Zeynaloğlunun yaradıcılığında  publisistika üstün yer 

tutur. Publisistika günümüzün səsi, böyük problemlərin həllinə 

doğru bir cəhddir. Bəzən Camal publisistikasını hekayəçilik 

üstələyir, bunlar bir-birinə o dərəcədə qaynayıb-qarışır ki, hətta 

həssas oxucu belə bu ustalıqla keçidə heyranlıq gətirməyə 

bilmir. 

      C. Zeynaloğlunda vətənpərvərlik ruhu çox güclüdür. Bu ruh 

onun əsərlərinə də hopmuş və hər biri məhz bu ab-hava 

üstündə köklənmişdir. “Böyük şəxsiyyət böyük iradə üzərində 

yüksəlir”, “Gələcəyimiz yetkin təfəkkürdən asılıdır”, “İrad 

tutmazdan əvvəl...” yazıları həyat haqqında müəllif qənaətinin 

fəlsəfi düşüncələr fonunda əksidir. Maraqlı adamlar, böyük 

talelərdən soraq verən müsahibələr, portret yazılar da oxunaqlı 

və yaddaqalandır. 

       Kitabda toplanmış kriminal məsələlərlə bağlı  oçerklər 

sənətkarlıq baxımından yüksək səviyyədə yazılmışdır. Əxlaqi 

baxımdan onların hər biri tərbiyəvi və təsiredici əhəmiyyətə 

malikdir. Müəllif yeri gəldikcə klassiklərimizə üz tutur, onların 
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artıq müdrikləşən, aforizmləşən kəlamlarının işığında əxlaqi-

etik problemlərin açılmasına çalışır. Məntiqi nəticəni özü yox, 

oxucunun çıxarmasına meyllənir. Oçerklərdəki həyəcanlı 

intizar dolu səhnələr onları daha çox oxunaqlı və yaddaqalan 

edir. 

     C. Zeynaloğlu hadisələri o qədər sadə, şirin və yapışıqlı bir 

dillə qələmə alır ki, oxucu qətiyyən onlardan usanıb qaçmır. 

Hadisədən - hadisəyə keçdikcə düşünüb - daşınır, hər şeyə 

daha ayıq, sayıq nəzərlərlə baxır. 

      Camal Zeynaloğlu əminəm ki, narahat, qayğılı ömrünün 

işığına bürünüb, yaradıcılıq axtarışlarını yorulmadan davam 

etdirəcək, mənəviyyatımızın zənginləşməsinə böyük təsir 

göstərə biləcək oxunaqlı və yaddaqalan əsərlər yaradacaq. 

 

 

                                                           Əzizağa  Elsevər, 
                                      filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru. 
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Pozulan sükut və Camal Zeynaloğlunun 

“Tanrı  cəzası” kitabı 
 

Tanıtdıran tərcüməçi 
 

 
     Camal Zeynaloğlunun istedad sahibi olduğunu ilk  cümlədə 

təsadüfən vurğulamadım. O, istedadını tərcümə sahəsində də 

sübut edib. Təkcə yazıçı kimi deyil, həm də peşakar tərcüməçi 

kimi tanınmağı bacarıb, bu sahədə yetərincə uğur qazanıb. 

1980-cı ildən başlayaraq ingilis və alman dillərində yazılan 

xeyli bədii əsəri dilimizə çevirib. Dünya ədəbiyyatına şedevrlər 

bəxş edən Ernest Heminqueyin, Aqata Kristinin, Konan 

Doylun, Somerset Moemin, Cek Londonun bəzi 

qəhrəmanlarını  dilimizdə məhz Camal Zeynaloğlu 

“danışdırıb”. Tərcümə etdiyi əsərlərin tam siyahısı isə belədir - 

“Bir milyon dollarlıq istiqrazın oğurlanması”, “Baş nazirin 

oğurlanması”, “Mavi kuzənin sirri” (Aqata Kristi), “Qırmızı 

general” (Villi Bredel - Alman yazıçısı), “Brilyant tac”, “Göy 

yaqut” (Konan Doyl), “ Məhəbbət” ( Cessi Stuart), “İki veronalı” 

(A.Kronin), “Filippinli və sərxoş” (Uilyam Saroyan), “Muzdlu 

tərəfdaşlar” (Somerset  Moem), “Qatillər” (Ernest Heminquey), 

“Meksikalı” (Cek London). Oxucular bu tərcümələrlə dövrü 

mətbuat, o cümlədən, “Dünya” və “Mütərcim” jurnalları 

vasitəsilə tanış ola biliblər. 
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                                Tanınan yazıçı 

     

 Dünya klassiklərinin əsərlərini uğurla  tərcümə etməklə 

yanaşı, Camal Zeynaloğlu qələmini bir yazıçı kimi də sınayıb. 

Artıq oxuculara ünvanlanan beş kitabı var. Təbii ki, söhbət 

burda saydan, kəmiyyətdən yox, keyfiyyətdən gedir. Gündəlik 

həyatda, çalışdığı sahədə olduqca tələbkar olan Camal 

dostumuz kəmiyyətə üstünlük verib, bəlkə də daha çox yaza 

bilərdi. Yaxşı ki, bu yolu seçməyib. Daha keyfiyyətli əsərə imza 

atmaq üçün bayaq xatırladığım kimi, hətta 10 il fasilə verməyi 

də bacarıb. 

       Camal Zeynaloğlunun “Uğursuz nikah”  (1998), “Məni 

qınamayın” (1998). “Qanlı fevral gecəsi” (1999) və “Ölümlə üz-

üzə” (2000) kitabları, bu kitablarda toplanan əsərlər öz 

oxucularını tapıb. Bu məsələdən yazıçı dostumuz arxayın ola 

bilər. 

 

                           Yazıçını tanıtdıran    

     

      “Camal Zeynaloğlunun bu kitabda toplanmış povesti və 

hekayələri yığcam, lakonik şəkildə yazılmış, sanki bu 

keşməkeşli həyatımızda bir parça çörək dalınca qaçan 

oxucunun vaxtını və səbrini nəzərə almışdır... Buna görə də o 

bu povestlərə vətəndaş mövqeyi və milli qeyrətlə, ürək yanğısı 

ilə qəlbini qoymuş, portretini yaratdığı qəhrəmanların 

psixolojisini, ağrılarını, düşüncələrini özünəməxsus 

xırdalıqlarla, sözün rəngarəng boyaları ilə oxucusuna çatdıra 
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bilmişdir. Camal qəhrəmanlarının çoxusunu şəxsən tanıyır. 

Onlarla dostluq edir. Duz-çörək kəsir. Dərd-sərini bölüşür. 

     Oxucu onun əsərlərində özümüzün dərd - sərinə çevrilmiş 

yuxarıda atüstü sadaladığımız problemləri öz məsələsinə, öz 

iç işinə çevirir... 

  ... Camalın povestlərindəki dünya malına gözucu belə 

baxmayanlar, mənəviyyat atının belində özünü kişi kimi 

aparanlar üçünsə doyunca sevinmək var. Utanmaq yoxdur...” 

     Bu fikirlər “Tanrı cəzası” kitabına Xeyrulla Balaxanılının 

yazdığı “Ön söz”dəndi. 

     Yazıçını tanıtdıran onun əsərlərinin qəhrəmanlarıdır. Camal 

Zeynaloğlunun “Tanrı cəzası”, “Həsrətin sonu”, “Qaniçənlər”, 

“Acı tale” və “Məni qınamayın” povestlərindəki, “İnam”, “Qul 

bazarında”. “Son görüş”, “Güllü yorğan” hekayələrində təsvir 

olunan hadisələr, oradakı qəhrəmanlar sizi düşündürəcək. 

“Qardaş yanğısı”na biganə qala bilməycəksiz. 

     Camal Zeynaloğlunun “Səda” nəşriyyatında yeni çapdan 

çıxan “Tanrı cəzası” yazıçı dostumuzun sizlərlə həmsöhbət 

olmaq üçün növbəti fürsətidir. İnşallah sonuncu kitabı deyil. 

 

                                                       Etibar Cəbrayıloğlu,  
                                  “Ədalət” qəzeti, 20 avqust 2010 - cu il. 
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  Sadəlik səmimiyyətlə qovuşanda... 
 

       Sadəlik səmimiyyətlə qovuşanda gözəllik, nəciblik, 

doğulur. Ürək söz çırağı yandırıb məna güzgüsündə cilvələnir. 

Dünya fikir qanadlarında sevinci, kədəriylə ilmə-ilmə, gilə-gilə 

gözümüzə, kölnümüzə köçür. Öz kiçik dünyamızdan böyük 

dünyaya boylanıb yaşayırıq. Söz qəlbində, fikir tutumunda 

düşüncəmizi kökləyə-kökləyə... 

         Camal Zeynaloğlunda vətəndaşlıq ruhu çox güclüdür. O, 

hadisələrə seyrci gözü ilə baxmır, onların kökünə, mahiyyətinə 

çatmağa çalışır. Dərdi özününküləşdirir, kədəri içindən keçirib 

gedir. Ağrılar ona güc gələndə hay-küy salmır, boğazdan 

yuxarı danışmır, sakitcə için-için alışıb yanır. Bu yanğı ötəri, 

keçib gedəsi deyil. Bu yanğı Vətən yanğısı, torpaq yanğısıdır. 

Nə qədər  ki, torpaqlarımız yağı tapdağındadır, bu yanğı od 

olub çoxumuzu yandıracaq. Bu yanğını yaşamaq nə qədər 

çətindirsə, onu qələmə alıb, göründüyü kimi də yaşatmaq daha 

çətindir. Çünki adına insan dediyimiz məxluqun kor xislətindən 

bəzən elə dəhşətlər, vəhşətlər törəyir ki, onları söz çalarına 

salmaq, məna axarına yönəltmək heç də asan başa gəlmir. 

Yüksək istedad, dərin düşüncə, iradə möhkəmliyi bir-birini 

tamamlamalıdır ki, hissiyata qapılmadan mahiyyətə qovuşub 

məntiqi nəticəyə gələ biləsən. Camal məntiqi nəticəni elə 

böyük həssaslıq, yüksək duyum səviyyəsiylə oxucuya çatdırır 

ki, onun təsirindən uzun zaman qopub qurtulmaq olmur. Bütün 

əsərlərin sənətkarlığı, qüdrəti də elə onların təsir etmək 
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imkanındadır. Əsər əgər təsirsiz ötüb keçərsə, onda onun 

yaşamaq və yaratmaq ehtimalından söhbət gedə bilməz. 

        Camalın Qarabağ dərdləri üstündə köklənmiş“Ölümlə üz-

üzə”,“Erməni faşizmi”, “Cəhənnəmdən qayıtmışlar” 

əsərlərini necə oxudum, bilmirəm. Ancaq onu bilirəm ki, sanki 

gözlərimlə cəhənnəm dediyimiz o dünyanı gedib görüb gəldim. 

Göz yaşlarım içimə axdı, sinəm göyüm-göyüm göynədi. 

Kitablardan oxuduğum, müharibə iştirakçılarından eşitdiyim  

alman faşizmindən erməni faşizminin daha dəhşətli olduğunu 

dərk etdim. Bu necə qonşuluqdur, bu necə haqq-saydır? Dar 

günündə arxa durub, yaşamağa yer verdiyimiz bir millətin 

alicənablığımıza qarşı bu işləkləri “minnətdarlıqlarıdırmı”?! 

Arxalı köpəyə çevrilib, ağır günlərimizdə müstəqilliyimizə 

düşmən kəsilmələri heç vaxt, heç zaman bağışlanmasın, 

unudulmasın gərək! Bu dərdlərimiz bu günümüzün içindən 

sayrılıb yaddaşımıza elə yazılmalıdır ki, onu zaman-zaman 

yaşada, nəsil-nəsil ötürə bilək, qan yaddaşımıza, can 

yaddaşımıza çevirə bilək. Bu baxımdan, Camal qələmi öz 

məqamında yüksək kəsəri ilə sözünü deyə bilib.  

        Camal Zeynaloğlu o qədər sadə, şirin, yapışıqlı bir dillə 

hadisələri qələmə alır ki, oxucu qətiyyən onlardan usanıb 

qaçmır. Hadisədən-hadisəyə keçdikcə düşünüb-daşınır, hər 

şeyə ayıq-sayıq nəzərlərlə baxır. 

       Bu kitab Camal Zeynaloğlunun dördüncü uğurlu 

addımıdır. Əminəm ki, belə uğurlu addımlar daha çox olacaq, 

ədəbiyyatımızın, söz sənətimiz o addımların əzəmətiylə daha 

işıqlı və yaddaqalan əsərlərlə zənginləşəcəkdir. 

 

                                                           Əzizağa Elsevər, 
                                  filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru. 
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                 Qələmin sehri 
 
 
       Bismillahir - rəhmanir - rəhim! 

      “Qurani - Kərim”in 114 surəsindən biri “Qələm” adlanır. 

“Qələm” surəsi isə belə başlanır: “Nun. Qələmə və onun sətir-

sətir yazdıqlarına and olsun...” 

       Bəli, Uca Tanrı özü də qələmi, yazını müqəddəs sayır və 

ona and içir!.. 

        Dahi Hüseyn Cavid isə belə demişdir: “Əsiri olduğum bir 

şey varsa, o da həqiqət və yenə də həqiqətdir”. 

        Allah-Təalanın müqəddəs saydığı qələmə daima sadiq 

qalan, həmişə həqiqəti deyən, həqiqəti yazan qələm 

sahiblərindən  biri də Camal Zeynaloğludur. 

        Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitunda təhsil almış 

C. Zeynaloğlu ixtisasca müəllim-psixoloq olsa da, publisist, 

tərcüməçi və jurnalist kimi fəaliyyət göstərir. O, obyektiv 

gerçəkliyi dərk etmək bacarığına və bütün bunları aydın, 

məntiqi ardıcıllıqla qələmə almaq qabiliyyətinə malik olan bir 

yazardır. 

        Əziz oxucular! Əlinizdəki bu kitab (“Məni qınamayın”) C. 

Zeynaloğlunun sizinlə ikinci görüşüdür. Əxlaqi məsələlərə həsr 

edilmiş bu kitabda da müəllif mənəviyyat mövzusundan söz 

açması zəruri sayır. 

        Əsərin əsas mövzusunu insan tərbiyəsi və əxlaq gözəlliyi 

təşkil edir. Milli psixologiyamıza dərindən bələd olan müəllif, 
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insan talelərinin çoxmənalı və sirli aləmindən qələmin “dili” ilə 

söhbət açır və cəmiyyətimizin qarşısında duran problemlərə 

toxunur. 

      Əziz oxucular! “Məni qınamayın” povestinin məzmunu 

haqqında çox danışmayacağam. Çünki bilirəm ki, əsl obyektiv 

qiyməti Siz özünüz verəcəksiniz. Lakin bir neçə kəlmə ilə 

C.Zeynaloğlunun bədii sənətkarlığından söz açmaq yerinə 

düşərdi... 

      Belə rəvayət edirlər ki, keçmiş zamanlarda Çində anadan 

olan uşaqların dilinə bal çəkərmişlər ki, böyüyəndə dilləri bal 

kimi şirin olsun... Camalın yazılarının “dili” də bal kimi şirindir. 

Sadə, aydın, şirin, ahəngdar və rəvan bir dillə yazılmış bu 

sənədli povest də birnəfəsə oxunur və sanki bir stəkan su kimi 

birnəfəsə içilir... 

      Camalı yaxından tanıyanlar onun üçün xarakterik olan 

sadəlik və səmimilik kimi cəhətlərin şahidi olurlar ki, bütün 

bunlar onun yaradıcılığnda da öz əksini tapmışdır. 

       C.Zeynaloğlu oxucuların ürəyinə yol tapan yazarlardandır. 

Çünki o, oxucularla möhkəm təmas yaratmağı, ünsiyyətdə 

olmağı bacarır. Camalın əsl sənətkarlığı da elə bundadır... 

       Azərbaycan bədii dilinin incəliklərindən bacarıqla istifadə 

edən müəllif, özünəməxsus sadə və aydın bir dillə müasir 

oxucunu həyəcanlandıran və düşündürən problemləri 

canlandıra bilmişdir. Xalqımıza layiqli bir övlad kimi 

vətəndaşlıq cəsarəti ilə sözünü deyən Camalın 

müvəffəqiyyətinin sirri də məhz bundadır. 

      İstəkli oxucular! Sadiq dostum və sevimli qardaşım     

Camalın ilk kitabının adı “Uğursuz nikah” olsa da, kitabın  

taleyi çox uğurlu  oldu və tez bir zamanda oxucuların 

məhəbbətini qazandı. 
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      Ümidvaram ki, günümüzün reallıqlarını əks etdirən “Məni 

qınamayın” kitabı da Sizin tərəfinizdən rəğbətlə qarşılanacaq 

və sevilə-sevilə oxunacaq... 

 

 

                                              Məşədi İlham Cəfəroğlu, 
                                 Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü. 
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  Milli ləyaqəti dərinləşdirəcək əsər 
 

 
      Tarix boyu ən böyük şəxsiyyətlər əxlaqi kamilliyi, mənəvi 

zənginliyi çox mühüm şərt hesab etmişlər. 

       Xalqımızın istər folklor nümunələrində, istərsə də klassik 

ədəbiyyatda gənclərimizin kamil, mənən sağlam böyüməsi, 

onların düzgün tərbiyəsi, ismətli və namuslu olması haqqında 

külli miqdarda tövsiyə və məsləhətlərlə rastlaşılır. Müasir 

ədəbiyyatımızın qarşıya qoyduğu mühüm vəzifələrdən biri də 

xalqımızın, xüsusilə də gənc nəslin sağlam, gümrah, 

əməksevər, möhkəm iradəli, milli mənliyi, ləyaqətini, 

insanpərvərliyini qorumağı bacaran, həyatın bütün 

çətinliklərinə sinə gərə bilən yeni nəsil yetişdirməkdən 

ibarətdir. 

       Bu baxımdan gənc yazar və tərcüməçi Camal 

Zeynaloğlunun “Uğursuz nikah” adlı kitabı olduqca maraqlıdır. 

Cəmiyyətimizdə, əxlaq və mənəviyyatımızda baş alıb gedən, 

lakin çoxlarının tükünü belə tərpətməyən bir çox vacib 

məsələlər kitabda böyük vətəndaşlıq qeyrəti ilə təsvir 

edilmişdir. Yeri gəlmişkən onu da xatırladırıq ki, kitaba daxil 

edilmiş “Onun etirafı”, “Uğursuz nikah”, “Ana məhəbbətinin 

qurbanı” adlı hekayələr müəllif təxəyyülündən daha çox 

bugünkü həyatımızda  baş verən hadisə və faktlar əsasında 

yazılmışdır. Kitabda inam, etibar, hörmət, ədalət, şərəf, 

ləyaqət, ismət və s. kimi nəcib keyfiyyətlərlə yanaşı, riyakarlıq, 
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rüşvətxorluq, etibarsızlıq, xəyanət, pul hərisliyi, narkomaniya, 

içkiyə aludəçilik kimi cəmiyyətimizdə rastlaşdığımız qeyri-

insani keyfiyyətlərdən də söhbət açılır. 

       Belə bir əsərin yazılması ilk növbədə müəllifin özünün əsil 

insanlıq və vətəndaşlıq ləyaqətindən irəli gəlmişdir. Böyük ürək 

ağrısı və təəssüf  hissilə qələmə alınmış bu kitabda 

C.Zeynaloğlu mövcud cəmiyyətimiz haqqında öz fikirlərini 

ümumiləşdirməyə çalışmış, cəmiyyət üzvlərində daha çox 

təvazökarlığı, mədəniyyəti, ləyaqəti, inamı formalaşdırmaq 

istəmişdir. 

       C. Zeynaloğlunu ən çox  düşündürən məsələlərdən biri də 

qadın təmizliyi, qadın ləyaqəti, qadın isməti olmuşdur. Bu 

məsələ onun kitabının ana xəttini təşkil edir. O, qadını zərif, 

incə, nəcib bir varlıq kimi təsvir etməyə, onun ləyaqətinin 

qorunması yolları barəsində fikir yürütməyə çalışır, qadın 

ismətinin nə qədər şərəfli və uca olduğunu bir daha xatırladır, 

qadının bugünkü ailədə çox ciddi məsuliyyət daşıdığı real 

şəkildə təsvir olunur. 

        C. Zeynaloğlu qələmə aldığı mövzularla qapanıb qalmır. 

O, bədii sözün geniş imkanlarından məharətlə istifadə edərək 

həyatımızda baş verən ədalətsizlikdən, insanların bir-birinə 

biganəliyindən, etinasızlıqlarından söhbət açan maraqlı 

səhnələr yaratmağa nail olmuşdur. Bu baxımdan maşın 

qəzasına düşmüş yaralıya xəstəxanada göstərilən soyuq 

münasibət səhnəsi istər-istəməz adamda ikrah hissi oyadır 

(“Uğursuz nikah”). İndi heç kəsə sirr deyil ki, respublikamızın 

səhiyyə ocaqlarında çalışan savadlı, qayğıkeş tibb işçiləri ilə 

yanaşı, ancaq öz mənafeyini düşünən həkimlər də az deyil. 

         Belə səhnələr yaratmaqla C. Zeynaloğlu insanları 

nəcibliyə, xeyirxahlığa çağırmışdır. Onun əsərlərində 
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başqasının ağrısını özününkü hesab edən qohum və 

valideynlərlə yanaşı, çoxlu yad insan surətləri ilə də rastlaşırıq. 

Bu mənada Samirənin başına gələn faciədən sonra onu 

hörmətlə rayonlarına yola salan cavan oğlan (“Onun etirafı”), 

vaxtında tibbi yardım edilmədiyindən keçinən yaralıya görə iş 

yoldaşlarını tənbeh edən həkim (“Uğursuz nikah”) surətləri 

daha səciyyəvidir. 

      C. Zeynaloğlunun sənətkarlığından söhbət açarkən onun 

müşahidəçilik qabiliyyətini, hadisələrə yanaşma üsulunu, onları 

təsvir etmək bacarığını və dilini xüsusilə vurğulamaq lazımdır 

ki, son vaxtlar dilimizi yad sözlərlə, yerli - yersiz işlədilən 

ifadələrlə ucuzlaşdıran müəlliflər çoxalmışdır. Belə müəlliflər 

isə istər-istəməz oxucunu əsəbləşdirir. Yaxşı ki, C. 

Zeynaloğlunun yaradıcılığında bu cür yersiz ifadə və sözlərlə 

rastlaşmırıq. O, hadisələri elə şirin, rəvan və səlis dillə təsvir 

etməyə nail olmuşdur ki, oxucu əsəri oxuyub tamamlamamış 

ondan ayrılmaq istəmir. Bunu gənc yazarın müsbət 

məziyyətlərindən  biri hesab etmək mümkündür. 

      İnanıram ki, gənc qələm sahibi C. Zeynaloğlunun “Uğursuz 

nikah” kitabı gənclərimizdə milli şüurun, milli özünüdərkin 

təşəkkülünə və formalaşmasına kömək edəcək, onlarda milli 

ləyaqəti və dəyanəti daha da dərinləşdirəcək, gənclərimizdə 

sağlam ruh, təfəkkür və mənəviyyat oyadacaqdır. Mən buna 

şübhə etmirəm. 

 
                                                        Razim  Məmmədli,                                                                           
                                                  filologiya elmləri doktoru. 
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Talelər dünyası 
 

 
          Daha bir kitabla (“Məni qınamayın”) öz oxucularının 

görüşünə gələn Camal Zeynaloğlu yaradıcılıq palitrasında yeni 

talelərin real əksini təqdim edir. Qadın taleyi millətin taleyidir. 

XX  əsrin sonundakı yolayrıcında bu taleyin sanki əsrin 

zirvəsindən bir uçuruma yuvarlanacağı qorxusu milli 

psixologiyanın yeni çatından aydınca görünür. Camal 

Zeynaloğlu azərbaycanlının iç dünyasını o zaman qələmə alıb 

ki, bu dünya daha böyük dünyanın – kapital, aldanış,  yüksəliş, 

tənəzzül... okeanında kağızdan düzəldilmiş qayıq kimi hara 

üzdüyünü  hələ dərk etmir və dərk etsə belə, istədiyi səmtə 

üzmək iqtidarında deyil. Kapitalizmin, dollar, kazino, səyahət 

sərxoşluğunun  qanlı dişləri bu gün gözümüzün önündə 

ətürpədən səslə qıçayır. 

      Nə etməli? 

      Son gününü, genlərində olan təpəri, qan yaddaşını 

səfərbər edib milli özlüyünü özgələşmədən qorumaq ən real, 

ən yaxın, ən ümidli addımdır. Adicə bir ehtiyatsızlıq, aldanış 

qadını nəinki əldən-ələ tullayır, hətta onu bircə anda qanadına 

alıb kökündən, mənliyindən, milliliyindən qoparır. Qoparır və 

Azərbaycanın yaralı ürəyindən bir ağrı ilə keçirib, qana 

bələyib, dünyanın, pulun, dövlətin ayaqları altına atır. Müəllif 

azərbaycanlılığı, milliliyi, adət-ənənəni qorumağa çalışır, var 

səsiylə qışqırıb, haray salır. Bu hay - haray, sakit, bədbin, 
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bədbəxt talelərin sızıltısının, iniltisinin qəmli ağlaşmasında 

doğrudanmı eşidilmir? 

Gülnarəni kim bədbəxt edib? Biz! Cəmiyyət! 

Rənanı kim o günə qoyub? Biz! Cəmiyyət! 

Bəs bu bədbəxtliklərin cavabını kim verməlidir? Biz! Cəmiyyət! 

       Varmı bir cavab? Yox! Hələ yoxdur! Hələ ki, suallar Camal 

Zeynaloğlunun qələmindən süzüldükcə süzülür - biz hara 

gedirik?! Biz niyə beləyik?! Biz nə etməliyik?! 

Və özü də cavab verir - özümüzdən, bir-birimizə 

münasibətindən, anaya, qadına, məhəbbətə, inama 

qayğımızdan başlamalıyıq. Milli dəyərlərimizdən başlamalıyıq. 

Uca, dəbdəbəli saraylardan qabaq yumruq boyda həssas, 

küskün, incidilmiş ürəklərdən başlamalıyıq. O yumruq boyda 

ürəklərdə milyon-milyon dünya var. Xoşbəxtlik, böyüklük o 

dünyanı görməkdir, o dünyaya qədəm basmaqdır, o dünyada 

yaşamaq, o dünyanı bəzəmək,ssevmək, qiymətləndirməkdir. 

      Camal Zeynaloğlu o ürəklərin, o dünyaların daimi, əziz 

qonağı, sahibi, qoruyanı və qiymətləndirənidir. Siz də onun 

qarşınızda açdığı ürəklərə, dünyalara qədəm qoyun. Görün 

yaşadığımız bu kiçik dünyada  necə böyük dünyalar var...  

 

 

                                                            Hidayət Elvüsal, 
                                                           yazıçı -publisist. 
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“Tanrı cəzası” 
 

 

      Bu yaxınlarda yazıçı Camal Zeynaloğlunun sayca beşinci 

olan “Tanrı cəzası” kitabı – “Səda” nəşriyyatında çap 

olunmuşdur. Müəllif beş povest, on bir hekayə və bir 

elegiyadan ibarət olan kitabda müasir dövrün aktual 

problemlərinin bədii həllinə çalışmışdır. 

      “Tanrı cəzası” povestini həyəcansız oxumaq mümkün 

deyil. Kasıb, lakin xoşbəxt olan bir ailənin başına gələn 

müsibətlər, eləcə də cəmiyyətdə ədalətsiz, qəddar, rüşvətxor, 

ikiüzlü və başqa ləyaqətsiz insanların əməlləri kitabda elə 

təsvir edilmişdir ki, hər bir oxucu istər-istəməz müəlliflə 

razılaşır, haqsızlığa qarşı ürəyində üsyan edir, hadisələrin 

sonunun necə bitəcəyini həyəcanla gözləyir. 

       Kitabda bu günümüzün reallıqlarını əks etdirən sosial 

həyat tərzindən, haqsızlığa və ədalətsizliyə qarşı 

mübarizədən, milli dəyərlərdən, Vətənə sevgidən, Qarabağ 

dərdindən, erməni faşizmindən, əxlaq və mənəviyyatdan, 

narkomaniya və içkinin törətdiyi faciələrdən, var-dövlət 

hərisliyindən, dost xəyanətindən, uğursuz məhəbbətdən, 

etibarlı dost və yoldaşdan, acı insan talelərindən, insanların 

inamından və imanından və s. söhbət açılır.         

         C.Zeynaloğlunun kitabda toplanmış “Həsrətin sonu”, 

“Qaniçənlər”, “Acı tale” və “Məni qınamayın”povestləri, 
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“İnam”, “Dua”, “Qul” bazarında”, “Ölüm doğmalığı”, “Son 

görüş”, “Ayrılıq”, “Ləyaqət”, “Güllü yorğan”, “Ölümə 

döğru”, “İlanbalığı” hekayələri birnəfəsə oxunan əsərlərdir. 

       Ürəyimizdən keçənləri olduğu kimi deyən  redaktordan 

sonra müəllif haqqında söz deməyə ehtiyac qalmır. Xeyrulla 

Balaxanlı deyir: “Bu kitabda toplanmış povest və hekayələr 

yığcam, lakonik şəkildə yazılmış, sanki bu keşməkeşli 

həyatında bir parça çörək dalınca qaçan oxucunun vaxtını və 

səbrini nəzərə almışdır.” 

       İnanırıq ki, “Uğursuz nikah” (1998), “Məni qınamayın” 

(1998), “Qanlı fevral gecəsi”(1999) və “Ölümlə üz-üzə” 

(2000) kitablarından sonra işıq üzü görən “Tanrı cəzası” 

kitabı müəllifə daha da şöhrət gətirəcək, oxucularda ona olan 

rəğbəti daha da artıracaqdır. 

 

 

                                                         Akif  Şahverdiyev, 
                                                        yazıçı-publisist. 
                             “Xural”  qəzeti, 24-30 oktyabr 2010-cu il. 
                          “Yeni xəbər” qəzeti, 23 oktyabr 2010-cu il. 
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İncə ruha və yüksək əxlaqa malik ziyalı 
 
 

      Camal müəllimi mən əsas etibarı ilə bir işçi kimi tanıyıram. 

Vaxtımızın əksər hissəsinin işə sərf etdiyimizi nəzərə alsaq, 

onun barəsində deyəcəklərim heç də subyektiv yanaşma kimi 

qiymətləndirilməməlidir. 

       Camal müəllim haqqında tam qətiyyətlə malik olduğu 

mənəvi-əxlaqi dəyərini sözünün və əməlinin vəhdətində özünü 

göstərən insan kimi danışmaq olar. 

       O, səmimi təvazökarlığı ilə rəvan, ahəngdar bir ləngərlə öz 

işini axıradək, səriştəli, doğru-düzgün və ciddi -əsgəri intizamla 

icra edən bacarıqlı bir mütəxəssisdir. Incə ruha və yüksək 

əxlaqa malik ziyalıdır... 

       Tanrının ən böyük kəşfi sayılan sözə xidmət etməkdən 

gözəl nə ola bilər ki, dünyada?! Bu baxımdan Camal müəllimin 

əxlaqında, xasiyyətində, düşüncələrində, rəftarında, bir sözlə 

onun bir insan kimi təqdimatında birmənalı bəyəndiyimiz bütün 

məziyyətləri onun aldığı ailə tərbiyəsindən, mükəmməl 

təhsilindən savayı, həm də sözə xidmətindəndir desəm, yəqin 

ki, yanılmaram. 

        Onun yazılarının istisnasız  olaraq bütün müsbət 

qəhrəmanları bir məqamda birləşirlər - incə bir kövrəkliyin 

sarsılmaz inamla qovuşması, ülvi amallara can atılması, 
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halallıq, haqqı heç bir vəchlə nahaqqa verməmək və milli 

mentalitetimizə xas olan bütün cəhətlərə sadiqlik... 

      Ömrünün çox müdrik bir dönəmini haqlamış Camal 

müəllimə ilk növbədə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, ailə 

səadəti, işlərində daha böyük müvəfəqiyyətlər və yeni-yeni 

yaradıcılıq uğurları arzulayıram. 

 

 
                                                    Hüseynağa Rəhimov, 
              “Azpetrol Ltd.”  MMC-nin sabiq baş direktoru. 
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"Tanrı cəzası"ndan qaçmaq 
sadəlövhlükdür 

 

Camal Zeynaloğlunun eyniadlı kitabı haqqında 
oxucu təəssüratları 

 
       Hörmətli Azərbaycan cümhuriyyəti! 

       Mən sözün müstəqim mənasında ədəbiyyat dəlisiyəm. 

Ancaq nə yazıqlar ki, son iyirmi ildə, yəni dünyanı bürümüş 

postmodern və şou-biznes xaosundan sonra nə dünya, nə də 

milli ədəbiyyatımızda ələgələsi bir mətn tapıb oxuya 

bilməmişəm. Nobel mükafatı verildikdən sonra tanıdığım 

Orxan Pamuku oxumaq istədim, əgər belə demək mümkünsə, 

gördüm ki, donuz itdən murdar!.. Mən bu müstəvidə tək 

deyiləm, tanıdığım ədəbiyyatsevərlər də qənaətimi bütürün 

bölüşür. ("Nobel"in ona verilməsinin məlum səbəblərini 

sonradan bəllədim). 

        Bu yaxınlarda dostlarımdan biri mənə işdə iki kitab verdi: 

"Aşiqənin aşiqlik tornadası" və "Tanrı cəzası". Kitabları 

tələsik vərəqlədim, cəlbedici təsir bağışlayırdılar. Evə gələn 

kimi öncə bir stəkan çay içib, özümü "Tanrı cəzası"na bələdim. 

Demək olar ki, saat "01" radələrinədək birnəfəsə oxuyub başa 

vurdum. Dünyada ən güclü şeyin yuxu olduğunu, şübhəsiz, siz 

də bilməmiş deyilsiniz. O biri kitabı yarıya vurmuşdum ki, yuxu 

mənə güc gəldi. Ertəsi gün işdən icazə alıb, bu kitabın da 

axırına çıxdım. Kitab məni çox mətləblərdən agah etsə də, 
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müəllifi qohumum olduğu üçün ikinci kitab, daha doğrusu, 

təkcə kitaba ad seçilmiş povest haqqında oxucu 

mülahizələrimi sizinlə bölüşməyi özümə borc bildim. Çünki 

kitab özü bütövlükdə peşəkar tənqidin predmetidir. Tənqid də 

bizdə, göz dəyməsin, "itidən itidir". Amma bir həqiqəti diqqətə 

çatdırmasam olmaz: peşəkar tənqidin nə olduğunu bilmək 

üçün elə həmincə "Aşiqəni..." və orada seçmələr verilmiş 

"Əsarət" roman-trioepopeyasının proloq və epiloquna nəzər 

yetirmək kifayətdir. 

      Məni "Tanrı cəzası"nda cəlb edən ən əsas meyar bədii 

əsər üçün öncə tələb olunan dil faktıdır. Burada toplanan 

bütün başqa povest və hekayələrdə olduğu kimi, sözügedən 

povest də uğurlu alınmasına görə, düşünürəm, müəllifin 

lakonik və dolğun dilinə minnətdar olmalıdır. Məncə, bu 

məqamda daha aydın təsəvvür yaratmaq üçün köklü 

müqayisəyə ehtiyac var. Həmin ehtiyacı ödəməkdən ötrü 

həmin povestin, yetmişi çoxdan adlamış məşhurlardan birinin 

əsərinin və barəsində danışmaq istəmədiym romanın 

preambulasını örnək gətirməksyerinəsdüşərdi: 

      "Tanrı cəzası"dan: "Səbinə bir Şərq gözəli idi. Abrı, isməti, 

məkr və şərdən uzaq olan mənəviyyatı insanlara müsbət enerji 

verən bu gözəlliyi yetərincə tamamlayırdı. Hətta çoxları bəşəri 

dəyərlərin aşılandığı, murdarlandığı zaman kəsimində belə 

qənirsiz gözəl yaratdığı üçün Yaradana şükranlıq edirdi". 

      Məşhurun romanından: "... amma qəfilcən sükut çökdü. 

Yuxunun seyrək toranlığı içində o, hətta bir qədər təəccübləndi 

də. Axı necə oldu ki: böyük hotelin bütün hay-küyü, yad, özgə 

dilli danışıqların hənirtisi, haradansa, çox uzaqlardan eşidilən 

musiqi sədaları (saksafon, royal, zərb alətləri çalırdılar), liftin 
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hərəkəti - bütün başqa səslər - qəfilcən qeyb oldu və bütün bu 

tanış səslərlə birlikdə okeanın da uğultusu kəsildi. 

       "Aşiqənin aşiqlik tornadası"ndan: "Bu nə bəla idi, 

mübtəla olmuşdu, uyğusundan heç cür qurtula bilmirdi. 

Həftələrlə düşünüb-daşındı, ürəyində nələr atlatdı, beynində 

nələr çatlatdı, bir özünə çatdı, bir Tanrısına. Axır yumruğunu 

düyüb gərildi: "Əsla yox, qisası Qiyamətə yükləmək yalnız 

Allahın səlahiyyətində olan cəza kompleksidir! Allahınsa səbri 

geniş - geniş olmasaydı, satqın səhl sumbatların törəmələri, 

köləliyin bənzərsiz, əbədi və alfons simvoluna çevrilmiş etnik 

haykanaklar əzəmətli babəki türkünün başında zaman-zaman 

qətliamlar gerçəkləşdirib də (xatırladım ki, adicə sərçə də filin 

qulağına girməklə, onu öldürür), qeyri millətləri dünən ağacdan 

düşmüş meymun yerində təsəvvür edən sionaklar aborigen 

fələstinlilərin anasını mələr qoya bilməzdi. Yerləri, dünyanı 

çapıb-talamaqdan nəfsi doymayıb, göylərə, kosmosa da diş 

qıcadan, xalqları bir-birinə qırdırıb da, torpaqlarını qanla 

doyuzduran masonaklara, onların havadarlıq etdiyi - vətəndaşı 

olduğu ölkəni minimüharibə regionuna çevirən pekakanaklara 

həddini tanıdardı".  

        Mətnlərdən estetik zövq və mənəvi qida almağı həmkar 

soydaşlarımın öhdəsinə buraxıb, mətləbin episentrinə 

qayıdıram... Təbii ki, ilahi sözdən yoğrulan sənət əsərinin 

dəyərlilik əmsalı həm də onun replika və dialoqlarından keçir. 

"Tanrı cəzası"nda bəsit replika və dialoqlara çox nadir 

hallarda rast gəlinir ki, bu da povestin əsas qanını-canını təşkil 

edən dolğun dialoq və replikaların müqabilində hiss olunmur... 

"- Sənəm xala, mənə elə gəlir ki, Elşadın işini düzüb-qoşmaq 

olar. Bu günlərdə prezidentin bayramla bağlı əfv fərmanı 



Ömrün qızıl payızı 

 

 
143 

 

olacaq. Oğlunuzu da bağışlananların siyahısına salmaq 

mümkündür. 

- Əlbəttə, hər şey pulun başının altındadır, Tamilla. Pul 

olandan sonra nə var ki... -  Sənəm xala münasibət bildirdi..." 

      Söhbət burada şəksiz ki, yalınz replikaların qeyri-

bəsitliyindən getməməlidir. Hər bir replika müəyyən sosial 

gücə malik olmalıdır ki, müəllif buna da bəyənilən tərzdə nail 

olub. Belə ki, təqdim edilən ətli-qanlı replikalarda bir neçə 

mətləb qabardılmışdır. Birincisi, türmələrdə rüşvətin at 

oynatdığına, əfv fərmanının heç də obyektiv xarakter 

daşımadığına işarə edilmiş, ikincisi, bu minvalla ölkə 

başçısının nüfuzuna xələl gətirilməsi ortaya qoyulmuş, 

üçüncüsü, bütün zamanlarda olduğu kimi, pulun-paranın yenə 

əlahəzrət hökmdar rolunu oynadığını qabartmışdır.  

      Povestin süjet xətti ənənəvi təhkiyədə təqdim olunsa da, 

məzmun tamamilə yenidir. Mən geniş mütaliəli oxucu kimi 

deyə bilərəm ki, ayrı-ayrı nüans və elementləri istisna 

edilməklə, əsərdə cərəyan edən hadisələrə nə qeyri kitabda, 

nə də həyatda təsadüf etmişəm. Bu isə təbii ki, yazarın bədii 

təxəyyülünün güclü olmasından irəli gələn reallıq kimi qəbul 

edilməlidir. 

       Povestin əsas mütəhhərik qəhrəmanı Səbinədir. Kimdir 

Səbinə? Müəllif suala əsərin əvvəlində qismən cavab versə 

də, sözsüz, bununla kifayətlənə bilməzdi. Odur ki, hadisələr 

inkişaf etdikdə, Səbinənin iç dünyasının bu və digər 

amplualarda, variantlarda açılmasını təmin edir: "Tamilla bilirdi 

ki, Səbinə ərini çox istəyir, onun həbsxanadan çıxması üçün 

vurnuxur, özünü oda-közə vurur. Amma çıxış yolu tapa bilmir. 

Saf qadındı, amma avamdır, üzü üzlər görməyib. Beləsini 

asan tora salmaq olar". 
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      Müəllif bütün personajlarını, beləcə, qısa abzasda təqdim 

və təlqin etməyi bacarır: "Müstəntiq İntiqamın həm də oliqarx 

məmurlardan birinin oğlu ilə yaxın dostluq əlaqəsi var idi. 

Tamilla o oğlana bir dəfə 15 say-seçmə qız gətirmişdi. 

Oliqarxın oğlu qızların hamısını lüt-ətcəbala soyundurmuş, 

axırda birini seçmişdi. Tamilla kimlərisə onun səxavətinə 

inandırmaq üçün deyirdi: "O, təkcə soyunmağa görə, qızların 

hər birinin döşünə bir yüzlük yapışdırdı.” 

      Yəqin siz də razılaşarsınız ki, bu epizod oxucunun 

təsəvvüründə hansı konkret oliqarxları və onların harınlamış 

gülbalalarını canlandırır. 

       Adətən, dolğun fikir izhar etmək üçün on və daha artıq 

sözdən istifadə etməyə üstünlük verir. Ədəbi-bəddi 

yaradıcılıqda daha bir mühüm çalar üç-dörd sözdən ibarət 

dolğun və lakonik dialoqlar qurmaq qabiliyyətindən rişələnir.  

Bu sıradan, C.Zeynaloğlu daha çox müvəffəq olur desəm, 

yəqin ki, səhv etmiş olmaram... 

-   Tanımadınmı, a Səbinə  xanım? 

-    Düzünü deyim ki, tanımadım... 

-    Oy, oy, səsimi nə tez unutdunuz? 

-    Axı kimsiniz, nə istəyirsiniz? 

-  Heç nə, sizin məlahətli səsinizin tilsimində rahat uyumaq 

istəyirəm!.. 

      Sözümün canını ona gətirirəm ki, C.Zeynaloğlu sadəlövh 

türk banusunun Tamilla və İntiqam kimi soydaşları tərəfindən 

alçaldılmasını heç də seyrçi kimi qəbul etmir. Onları Tanrının 

ötən əsrdə yaratdığı cəza komplekslərindən biri - avtoqəza 

vasitəsilə cəzalandırır (Yəni heç kəs özünü Tanrı nəzarətindən 

gizlində olduğunu zənn edib arxayın olmasın). Amma bununla 

da kifayətlənmir - povestin əvvəlində utancaq, qarışqanı 
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tapdalayanda belə, Tanrıdan bağışlanmasını istəyən Səbinəni 

sonda hadisələrin, başına gətirilən müsibətlərin məntiqi 

nəticəsi olaraq, hətta onun ismətilə alver edənləri boğazlayıb 

öldürmək səviyyəsində mübariz qadına çevirir. Etiraf edək ki, 

bu, özü də bir uğurdur. 

      Haşiyə çıxım ki, mən bu sətirlərə bələnməklə ədəbi 

tənqidimizin (görən doğrudanmı, mənəvi təsərrüfatımızda elə 

bir şey var) vəzifəsinə müştərəklik etmək istəməzdim. Ancaq 

onun məişət qayğılarından başını itirdiyi, 

bülbüloqrafomaniyaya aludə olduğunu nəzərə alıb vaxtınızı 

yordum. Üzürlü bilin. 

      Nəhayət, icazənizlə təəssüratlarıma hər üç mənbədən  

nümunə gətirdiyim povest və romanların bitirilməsi məqamı ilə 

son verim...  “Bu müqəddəs ailəni qəfil yaxalayan tufan onun 

nizamını pozdusa da, gərgin anlar yaşadıb, məhrumiyyətlərə 

düçar etdisə də, məhv edə bilmədi. Fəqət, mənhus izini 

Səbinənin ay işığı tək qənirsiz simasının qırışlarında, bir də 

mavi gözlərinin dərinliklərində ilişib qalmış kədər notlarında 

qoymağa macal tapdı..." 

     "Tanrı cəzası" ilə baş-başa qaldıqdan sonra məndə belə 

bir inam yarandı ki, Camal Zeynaloğlunun daha geniş 

diapazonlu əsərlərə imza atmağa kifayət qədər potensialı var.  

 

 

(Fateh HüSNA),           
“Təzadlar” qəzeti, 17 mart 2011-ci il. 
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“Tanrı cəzası” - əxlaq və mənəvi 
dəyərlərin  təcəssümüdür 

 
 
     Ədəbiyyat bütün janrları, nümunələri ilə onu oxuyanlar 

üçün yaradılır. Oxucu varsa, ədəbiyyat da həmişə olacaq. 

      Bəlli həqiqətdir ki, sovet dövründə mütaliyəsiz adama 

birtəhər baxırdılar. Amma nə yazıqlar ki, müstəqilliyimizin 

zaman kəsimində kitab oxumaq, nəinki oxumaq, hətta bu 

barədə danışmaq belə, az qala keçmişin qalığı kimi düşünülür. 

Beyni dolu, cibi boş ziyalını isə heç itirib axtaran yoxdur: cibin 

doludursa, buyurub yuxarı başda əyləşə bilərsən. 

      Nəyin bahasına olursa-olsun, pul-para, var-dövlət 

toplamaq bəyənilir, təqdir edilir. Halal-haram bilmədən, iyrənc 

vasitələrlə, qadağan olunan qaydalarla milyonlar qazanmaq 

hər zaman olduğu kimi, bu gün də qoçaqlıq hesab edilir. Bu 

“fövqəladə qoçaqlıq”dan dünyaya gələnlər hansısa gecənin 

birində hətta doğmalarının qatilinə çevrilir. 

      Halal və halallığın sevincini, onun gətirdiyi səadəti dərk 

etməkdən uzaq olub da, haram və zinanı ömür fəlsəfəsinə 

çevirənlər, yetimin göz yaşlarını silmək əvəzinə, onların səfalət 

və məhrumiyyətlər qovğasında yaşamasını Tanrıdan hesab 

edənlər Əzrayıla can vermək, çənəyə dəsmal bağlamaq 

mərasimini nədənsə unudurlar. Qan-qarğış, ah-nalə, göz 
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yaşları və fəryad üzərində yatrım toplayanlar Allah-Təalaya 

hesabat gününü, Tanrı cəzasını əfsanə hesab edirlər. Məhz bu 

səbəbə də, Anasının əmcəyini kəsənlərin, ev yıxıb-könül 

qıranların, ədalət və dürüstlüyə tüpürənlərin sayı durmadan 

artır. Tanrıdan iznsiz dünyaya gələnlərin törətdiyi qlobal 

fəsadları sadalamağa, əlbət ki, ehtiyac duyulmur - hamısı göz 

önündədir. 

     Müharibələr təkcə ölüm-itim deyil, həm də imtahandır- 

humanizm imtahanı. Vətəni, xalqı, torpağı sevmək, bu dəyərlər 

uğrunda can fəda etmək imtahanı. Xoşbəxt o insandır ki, bu 

imtahanlardan ləyaqətlə çıxmağı bacarır. 

      Daşnak faşistlərinin zaman-zaman başlarında çatlayan 

məkrli niyyətləri ucbatından, qədim Odlar Yurdunda, baş verən 

müharibələr də bu qəbildəndir. 

       Müqəddəs kitablarda göstərildiyi kimi, dünyada hər şeyin, 

eləcə də, müharibənin öz oyun qaydaları var. Az adam tapılar 

ki, bu qaydaları pozmağa cürət etsin. Daşnak vampirlərininsə, 

bu ucdan analoqu yoxdur. 

      Onların əsir götürdüyü soydaşlarımızın başına gətirdiklərini 

heç faşistlər də gətirməmişlər. Hay vəhşiliyini-barbarlığını 

düzün-meşənin vəhşiləri də etməmişdir. Hayıkmış barbarlığı 

ancaq antik yamyamların barbarlığı ilə müqayisəyə gələ 

bilərdi: qocalarımızı çılpaqlayıb kürəyində samovar 

qaynatmaq, hamilə qadınlarımızın qarnını diri-diri yarıb Tanrı 

varlığını süngüyə taxmaq, insanları məscidə - Allah evinə 

doldurub yandırmaq, çörəyi dizi üstə olan haylar üçün adi 

məşğuliyyət idi. Onlar videoya aldığı bu məşğuliyyətdən indinin 

özünədək həzz alırlar. Halbuki, işləri düz gətirmədikdə, 

quraqlıq-qıtlıq və yoxsulluq zamanında həmin insanların 

qoltuğuna sığınaraq, ölümdən qurtulublar. 
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       Bəşəriyyətin öz əli ilə “icad” etdiyi uyuşdurucuların-

narkotiklərin, hər növ alkoqolun nə qədər faciələrə səbəb 

olduğunu hər gün eşidib görürük. Bu ayaqdan, “bomj” həyatı 

yaşamağa məhkum dəyərli insanların da sayı-hesabı yoxdur. 

Nə qədər ailələr dağılıb, evlər viranə qalıb, həyət-bacalarda yel 

vurub-yelkənlər oynayıb. 

      Qızlar-gəlinlər gərdək  sevincini dadmamış, elə gəldikləri 

kimi, anadan təzəcə doğulmuş körpə təmizliyi ilə ata evinə 

dönmüşlər. Narkomanlıq və içki oğlanların-kişilərin belinə-

sünbülünə gələcək debillərin, potensial narkomanların, vətən 

adlı, millət adlı nazəndə gözələ biganə olanların, balasının 

(əgər bu xoşbəxtlik ona nəsib olacaqsa) taleyini, dərdini-sərini 

başlı-başına buraxanların, bir qarın dolusu yemək üçün 

yaltaqlığı həyat məramına çevirənlərin, azadlığa yox deyib, 

köləliyi qəbul edənlərin nütfəsi yığılır. 

     Kimdir günahkar?! 

     Camal Zeynaloğlu sualı özünəməxsus kontekstdə 

cavablandırmağa çalışıb. “Nə qədər nail olub?” sorumunun 

cavabı isə oxuculuqdur... 

      Bütün bu gəlişmələr, insanın öz əlilə yaratdığı kataklizmlər 

fonunda, nə yaxşı - az da olsa, mütaliəni həyatının kredosuna 

çevirənlər, ədəbi nəşrlərə sayğı bəsləyənlər var. Yoxsa heç bu 

kitab da yaranmazdı. 

      C. Zeynaloğlu yaradıcılığı daha artıq sosial aktuallığı, 

yığcamlıq və lakonik təhkiyəsilə diqqətçəkəndir. O sanki 

kəşməkeşli həyatımızda bir parça çörək dalınca yürüyən 

oxucunun vaxtını və səbrini nəzərə alıb. Vətəndaş mövqeyi, 

bəşəri qeyrəti və ürək yanğısı ilə portretini yaratdığı 

qəhrəmanların psixolojisini, ağrı və düşüncələrini 
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özünəməxsus xırdalıqları, sözün konkret lokallığı və rəngarəng 

boyaları ilə oxucusuna çatdıra bilib. 

       Kitabda yer alan “Tanrı cəzası”, “Həsrətin sonu”, 

“Qaniçənlər”, “Acı tale”, “Məni qınamayın”və s. əsərlər 

yuxarıda sadaladığımız məqamların əhatə dairəsindədir. 

      İçki, eyş-işrət düşkünü Tamillanın həyatda hər şeyi var. 

Namusunu satmaq və adamları tora salmaqla yaxşı qazanc 

götürür. Lakin ürəkdən sevinə bilmir. Başa düşür ki, maddi 

sıxıntılardan keçsə də, namuslu ailə həyatı böyük səadətdir. 

      Halal nütfədən əmələ gəlmiş Səbinələr, Elşadlar, Arif 

müəllimlər... cəmiyyətimizdə heç də yox deyillər. Fəqət, 

acınacaqlı məqam burasıdır ki, həbsxana rəisi, müstəntiq 

İntiqam və eyni sıradan olanların sayı günbəgün artır. Bu tiplər 

rüşvət və korrupsiyadan rişələnmiş nütfənin məhsullarıdır 

desək, təbii ki, yanılmarıq. Müəllifin əsas qayəsi bu aspektdə 

həyəcan təbili çalmaq və çalğı ilə sağlam əxlaqın daşıyıcısı 

olan insanları, xalqın çörəyini yeyib şellənən məsulları 

qayğısını çəkməyə borclu vətəndaşını xilas etməyə səsləyir. 

      “Həsrətin sonu” narkomanlığın və içki aludəçiliyinin 

gətirdiyi bəlalara, dostluğa həsr olunub. 

      “Qaniçənlər” povesti isə tamam fərqli - Qarabağ 

müharibəsi mövzusunda qələmə alınıb. Əsirlik həyatı, hayların 

vandallığı həm də təkzibsiz faktlarla ortaya qoyulub.  

       C. Zeynaloğlu Vətənini, xalqını sevən söz adamıdır. Onun 

əsərləri ən azından, oxucunu papağını dizinə qoyub düşünmək 

məcburiyyətinə qatır. Kimisi burada özünün iyrənc portretini 

görüb utanır, bəlkə də dodağını büzür, kimisi bir daha boyu 

bərabəri şaxlanıb qürur duyur, kimisi də kövrələ-kövrələ, 

doluxsuna-doluxsuna mətinləşir. 



Camal Zeynaloğlu 

 

 
150 

 

       Fikrimiz kitabda toplanmış əsərlərin elmi tənqidini, təhlilini 

vermək deyil. Sadəcə, oxucunu kitabın aurasına salmaq, 

damarlarını atdırmaq, hərəkətlərinə türk ərənliyinin ləngərini 

qatmaqdır. 

       Biz potensialına güvəndiyimiz müəllifdən, şübhəsiz, daha 

samballı əsərlər gözləyirik... 

 
                                                      Xeyrulla  Balaxanlı, 
                                                            naşir. 
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“Xoşbəxt” sözün sorağıyla 
 

     
       Camal Zeynaloğlunun hekayələri elə onun özünə oxşayır: 

özü kimi sadə, ancaq koloritli, özü kimi ciddi, ancaq həm də 

yumor hissiylə zəngin... Hadisəyə, obyektə bədii münasibətdə 

ciddiliklə ironik yanaşmanın üzvi bağlılığı... 

      Camal Zeynaloğlu yazıçı kimi çox təvazökardır. Təkəbbür, 

mənəm-mənəmlik qətiyyən gözə çarpmır. Ancaq bu 

iddiasızlığın içində özünəməxsus, mübhəm bir özünütəsdiqə 

can atmanı da görməmək olmur. 

      C.Zeynaloğlu fərdi üslubu, yazı manerası, bədii axtarışları 

ilə söz-söz, kəlmə-kəlmə özüdür, öz mövzuları, öz məhrəm 

obrazlar sistemi var... 

      C.Zeynaloğlunun hekayələrində həyat var, insan var, 

talelər var. Camal fantaziyadan, təxəyyüldən daha çox real 

həyat lövhələrinə söykənir, öz orijinal üslubu, təhkiyəsiylə 

müxtəlif təbiətli, fərqli taleli adamların bədii portretini cıza bilir 

(“Ölüm döğmalığı”nda Rahib, “Yanlış analiz”də Arif, 

“Ləyaqət”də Cəmil müəllim və s.) 

      Bir sözlə, Camalın hər hekayəsində sanki bir həyat 

fraqmenti ilə rastlaşır, hər obrazı, qəhrəmanı öz yaxının, 

tanışın sanır, sanki onun əlini sıxıb “dost” olmaq istəyirsən... 

     C.Zeynaloğlunun ədəbi təfəkkürü, bədii düşüncələri çox 

zərifdir, incədir. O, hətta böyük mətləblərdən, həqiqətlərdən 
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yazanda da sanki pıçıltıyla danışır, yersiz ritorikaya, pafosa, 

gəlişigözəlliyə qətiyyən yol vermir. Fikrimcə, ədəbi 

yaradıcılıqda bu,  mühüm keyfiyyətdir. 

        Camal Zeynaloğlunun daxili mahiyyətindəki səmimiyyət, 

saflıq, sadəlik məni həmişə özünə cəlb edib. Onun 

səmimiyyəti, saflığı onun yaradıcılığına, sənətinə, əxlaqına da 

hopub. Camal müəllim çox aktual mövzulara toxunur. O, 

əsərlərində müasir dövrdə insanların mənəvi, əxlaqı 

deqredasiyaya uğramsına qarşı çıxır, insanları mənəvi 

zənginliyə, mənəvi kamilliyə dəvət edir. 

         Yazıçılar, şairlər Ulu Tanrının ədəbiyyatdakı elçiləridir. 

Qoy, C.Zeynaloğlu “Ədəbiyyat evi”nə etdiyi elçiliklərdən boş 

qayıtmasın, qoy bu “elçilik” neçə-neçə sözü, neçə-neçə obrazı, 

neçə-neçə mövzunu “xoşbəxt” eləsin! 

          İstedadlı yazıçı dostuma daha böyük ədəbi uğurlar 

arzusuyla: 

 

                                                                    Əlizadə Nuri, 
                                                                     şair. 
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                 “Tanrı cəzası” 
 
       Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliyinin üzvü, yazıçı-

junalist Camal Zeynaloğlunun “Tanrı cəzası” kitabı 6 povest, 

11 hekayə və bir elegiyadan ibarətdir. 

     “Səda” nəşriyyatı tərəfindən işıq üzü görən bu kitab 

müəllifin oxucularla artıq beşinci görüşüdür. İnsan həyatını 

formalaşdırıb, onu kitabda canlandırmaq çox çətindir. Şair 

Məhəmməd Hadi deyərdi: “Oxumağa layiq o kitabdır ki, yatmış 

hissləri, sönmüş vicdanları, qaralmış qəlbləri işıqlandırıb, 

hərəkətə gətirsin, ziyalandırsın”. Bir oxucu kimi deyirəm: 

Yatmış vicdanları oyatmağa çalışan “Tanrı cəzası” kitabı 

böyük Məhəmməd Hadinin sözləri ilə tam üst-üstə düşür. 

Kitabın və onun redaktoru Xeyrulla Balaxanlının ürək sözləri 

oxucuda maraq doğurur, onu düşünməyə sövq edir. Bəzəksiz- 

düzəksiz ürəyimizdən keçənləri olduğu kimi deyən Xeyrulla 

Balaxanlının sonra müəllif haqqında söz deməyə ehtiyac 

qalmır. Ön sözün müəllifi yazır: “ Bu kitabda toplanmış povest 

və hekayələr yığcam, lakonik şəkildə yazılmış, sanki bu 

keşməkeşli həyatında bir parça çörək dalınca qaçan oxucunun 

vaxtını və səbrini nəzərə almışdır. Uzunçuluq yoxdur, 

konkretdir”. Kitabda toplanan “Tanrı cəzası”, “ Həsrətin 

sonu”, “Qaniçənlər”, “Acı tale”, “Məni qınamayın” və s. 

əsərlər sadalanan məsələləri əhatə edir. 

        Elə götürək ki, jurnalistlərimizin həyatından bəhs edən 

“Ləyaqət” hekayəsini. Hekayənin baş qəhrəmanı Cəmil qəzet 
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redaktorudur. Cəmil sübut etməyə çalışır ki, qloballaşan 

dünyada bütün dəyərləri yox, yalnız bizə uyğun olanları 

götürmək lazımdır. Bəzi fikirlərin qəzetdə yazılması insanların 

sağlamlığında psixoloji baxımdan problem yaradır. Adi 

oxucudan fərqli  olaraq Camal Zeynaloğlunu yaxından tanıyan 

qələm dostları və ətrafındakılar hekayədə Camal 

Zeynaloğlunu, Cəmil obrazında görürlər. Cəmilin həyata 

baxışı, mövqeyi, düşüncəsi saflıq, düzlük üzərində qurulub. 

       “İnsan yem dalınca quş kimi qaçmasın gərək” və ya “qızıl 

taxıl dənəsidir yaxşılıq, ver özgəyə dönəsidir yaxşılıq”. Böyük 

şəxsiyyətlərin dahiyanə kəlamları Cəmilin-Camal 

Zeynaloğlunun başlıca amil kimi fəaliyyətinin əsasını təşkil 

edir. Ortabab, maddi durumu o qədər də yaxşı olmayan qəzet 

redaktoru Cəmil elədiyi yaxşılığa görə adi işçidən  tutmuş 

böyük zavod direktoruna kimi heç kəsdən bəxşiş gözləmir. 

Cəmil qəzet redaktoru kimi, həm də vətəndaş kimi birmənalı 

olaraq haqqın tərəfində duraraq, insanlığın təhqir olunmasına 

qarşı çıxır. 

        Müdriklər deyiblər: “İnsan əlli yaşından sonra əsl həyata 

qədəm qoyur. Bu yaşdan sonra bütün fitri istedadını nümayiş 

etdirə bilir”. Ömrünün 52 - ci baharını yaşayan qələn dostum 

Camal Zeynaloğlu xoşbəxt  insandır. Oxucunu düşündürən 

“Tanrı cəzası” kitabı ilə o, bütün istedadını ortaya qoydu.  

        Demək, yol artıq açıqdır. O, hələ bir neçə sanballı əsərlər 

yaza bilər. Xeyrulla Balaxanlı demişkən: “Onun yetərli, bəs 

qədər istedadı var.” 

 
Mirzəağa  Məmmədov, 

 “Paritet” qəzeti, 12-13 oktyabr  2010-cu  il.  
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         “Tanrı cəzası” haqqında 

       Camal Zeynaloğlu barəsində  çox şey yaza bilərəm. 

Ancaq mən C. Zeynaloğlunun yaradıcılığında bir çox müsbət 

xüsusiyyətləri özümdə əxz etdim və insanda lazım olan bəzi 

keyfiyyətləri kəşf etdim. İlk öncə, C.Zeynaloğlunun Aqata 

Kristinin “Baş nazirin oğurlanması” tərcümələr toplusu 

kitabında orijinaldan edilmiş tərcümələr diqqətimi daha çox 

cəlb etdi. Sözün düzü, çox tərcümələr oxuyurdum, amma 

bəyənmirdim. Həmin əsərin orijinalını tapıb yenidən 

oxuyurdum. Lakin C.Zeynaloğlunun tərcümələrində buna 

ehtiyac duymadım. Səlis, aydın tərcümə edib. Məncə, bu 

tərcümələr toplusu ingilis dili fakültəsində oxuyan tələbələr 

üçün ən dəyərli töhfədir. Çünki bunlar dərslik üçün lazımi 

tərcümələrdir. 

       Tərcümə toplusundan sonra C.Zeynaloğlunun daha bir 

kitabı, “Tanrı cəzası” adlı kitabı da diqqətimi çəkdi. Bu kitabda 

ən çox Camal müəllimin hekayələrini bəyəndim. Əsərin əsas 

qəhrəmanı Cəmil müəllim obrazını daha çox sevdim.   

C.Zeynaloğlunun yaradıcılığı geniş və çoxşaxəlidir. O, 

əsərlərində uğursuz insan talelərindən, dostluğa, yoldaşlığa 

sədaqətlilikdən, insanlar arasında olan qarşılıqlı sevgidən, 

məhəbbətdən, milli dəyərlərdən, sevgiyə xəyanətdən, insan 

əxlaqı və mənəviyyatından, hiyləgər, paxıl, riyakar, rüşvətxor 

məmurlardan, öz elmi və zəkası ilə tələbələrinə bilik verən 

həqiqi ziyalıdan, və s. geniş söhbət açılır. Ancaq bir şeyi 

təəssüf hissi ilə qeyd etmək istərdim. Başqa oxucular 

C.Zeynaloğlunun kitablarını əl-əl gəzdirib oxuduqları halda, 
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əldə etdiyim məlumata görə, yazıçının həyat yoldası isə onun 

yaradıcılığı ilə qətiyyən maraqlanmır, hətta bu günə kimi 

yazıçının heç bir əsərini də oxumayıb. Çünki həyat yoldaşının 

fikrinə görə, yazılmış kitablarla qarın doymur. Yazıçının həyat 

yoldaşınıən çox düşündürən ailə büdcəsidir. Lakin mən 

deyərdim ki, əksinə, C.Zeynaloğlunun xanımı özü də bilmədən 

onun yazıçı olmağına çox böyük təsir edib. Camal müəllim 

xanımına çox minnətdar olmalıdır, çünki biz bunu xüsusən 

"Inam" hekayəsində aydınca görə bilərik. Xanımının kitaba 

olan bu cür münasibəti Camal müəllimi yaradıcılıq işində  daha 

da inadkar edir.   

        Ümumiyyətlə, C.Zeynaloğlunun bütün əsərlərinin 

həyatdan götürüldüyü açıqca hiss olunur. Əsərlərin dili də o 

qədər asan, başa düşüləcək tərzdə, axıcı yazılıb ki, əsəri nə 

zaman başlayıb, nə zaman bitirdiyini xatırlamırsan. Sonda 

hekayə bitdiyi zaman üzülursən, çünki heç bitməsini 

istəmirsən. Mənə ən çox təsir edən və məni üzən “Son 

görüş” hekayəsidir. Həqiqətən də bir qadın üçün sevmədiyi 

bir insanla ailə həyatı qurub, ömrünü onunla çürütmək əsl 

faciədir. Hətta, bu hekayəni oxuduğum zaman göz yaşlarımı 

saxlaya bilmədim.  

          Bu kitabdakı “Ayrılıq” hekayəsini də bəyəndim, çünki 

uşaqlıqdan ailəsindən uzaq düşmüş Tofiq sonda ailəsini tapır 

və onlara qovuşur.  

        Bəyəndiyim əsərlərdən biri də “Həsrətin sonu” 

povestidir. Əsərin baş qəhrəmanı  üçün yaxşı bir dərs olur ki, 

içki bir insanın içindəki insanlığı necə məhv etdiyini göstərir. 
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İçki insanı bir anlıq vəhşi canavara çevirə bilir və bir zamanlar 

canından əziz sevdiyi ailəsini dağıdır, özünü  miskin günə 

salır, hamının gözündən düşür. Hər kəsə olan inamını, 

etibarını, hörmətini itirir, sonda tək-tənha qalır. Onu deyərdim 

ki, bu əsərdə yaxşı ki, baş qəhrəmanın qarşısına Oqtay kimi 

xeyirxah, mərhəmətli, doğru-dürüst bir insan çıxıbdır. Oqtay 

Nadiri düşdüyü bataqlıqdan çıxarır və onu yanidən normal 

həyata qaytarır. Amma həyatda həmişə belə olmur. Həyatda 

elə insanlar da var ki, içkinin təsirindən heç cür xilas ola bilmir 

və həyatın qaranlıq dibinə yuvarlanaraq orada məhv olurlar...  

       Ümumiyyətlə, C. Zeynaloğlunun yaradıcılığı geniş, əhatəli 

olduğuna görə, onun hər bir insan  üçün ibrətamiz və tərbiyəvi 

əhəmiyyəti böyükdür. Hər bir gəncə C.Zeynaloğlunun 

əsərlərini oxumağı tövsiyə edərdim. Bu əsərlər insanları doğru-

düzgün yola, paklığa, Allaha inama, valideynlərə, yaşlılara, 

ağsaqqallara hörmət etməyə səsləyir. 

        Camal müəllim özü də bir insan kimi başqalarına örnək 

olası yaxşı dost, etibarlı yoldaş, gözəl şəxsiyyət və ən əsası da 

nümunəvi bir ziyalıdır.  

       Məncə, Camal müəllim təhsil ocaqlarına gedib, gənclərlə 

görüşlər keçirib, onlarla müxtəlif mövzularda müzakirələr və 

açıq söhbətlər aparsa, bu işin xeyrinə olar. Gənclərimiz Camal 

müəllim kimi yazarlardan çox şey götürüb, çox şey öyrənə 

bilərlər və sonda bundan cəmiyyətimiz qazanar. 

Xəyalə Zeynalova,                                                                     

                                                                            İngilis dili müəllimi. 
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Göstərdiyi doğru yol - Allah 
yoludur 

 
       İnsan haqqında təsəvvürü ifadə etmək, cəmiyyət 

tərəfindən ona olan münasibəti tənzimləmək, hörmət və 

mənəvi prinsiplərini lazımi səviyyədə əks etdirmək olduqca 

məsuliyyətlidir. Çağdaş dövrün bizə məlum çətinliklər 

məngənəsində əsl şəxsiyyət nüfuzuna sahib olmaq və onu 

qorumağın hansı təzadlara rəğmən əldə edilməsi dərk 

edilməyə bilməz. Bu baxımdan ilk redaktorum, rəhbərim olmuş 

və bioqrafiyasının çox hissəsinin canlı şahidi kimi Camal 

Zeynaloğlu haqqında yazmaq mənim üçün məsuliyyətli 

olmaqla  yanaşı, həm də sevindirici bir haldır... 

       Tanınmış yazıçı Camal Zeynaloğlunun yaradıcılığı 

zənginliyi ilə diqqət çəkməklə bərabər, daha çox əxlaq və 

mənəviyyat silsiləsinə xidmət edən əsərlər təkcə insan taleləri 

və hadisələrin inkişafı ilə məhdudlaşmır. O, cəmiyyətdə 

mənəvi problemlərin yaranma səbəblərini və fəsadlarını 

hadisələrin fonunda oxucusuna çatdırmağı bacarır və buna 

nail olur. Fəsadlardan xilas yollarını göstərir, oxucusunu 

həyəcanlandırdığı qədər də düşündürməyə vadar edir. Bir 

sözlə, hadisələrin inkişafı proyeksiyasında yeni ədəbi cərəyan 

mühiti yaradır. 

        C.Zeynaloğlunun vətənpərvərlik mövzusu ilə bağlı yazıları 

sırf erməni vəhşiliyindən bəhs edir. Düşmənə nifrət, Vətənə 

məhəbbətdən başlayır. Düşünürəm ki, nasirin “Ölümlə  üz-
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üzə” povestini hər bir azəri türkü stolüstü kitabı kimi istifadə 

etməlidir... 

       C.Zeynaloğlu təkcə yazıçı kimi deyil, həm də bir ziyalı kimi 

mənəvi və əxlaqi böhranın cəmiyyətdə geniş vüsət almasına 

qarşı bütün ictimaiyyəti daim mübarizəyə səsləyib... 

Ölkəmizdə keçid dövrü hesab edilən vaxtlarda, yenicə 

müstəqillik əldə etmiş respublikamıza ayaq açmış xarici 

emissarların sapı özümüzdən olan baltalardan istifadə etməsi 

də yazıçının diqqətindən yayınmır. Mənəvi dəyərlərimizi məhv 

etməyə çalışan ünsürlərə qarşı Camal Zeynaloğlu mətbu 

orqanlarında həmişə kəsərli yazıları ilə həyəcan təbili çalan 

ziyalılarımızdan və jurnalistlərimizdən idi. 

 O vaxtlar C.Zeynaloğlunun “Mühakimə” və “Son söz” 

qəzetlərində əsərləri serial şəklində hissə-hissə dərc olunurdu. 

Yaxşı xatırlayıram, oxucular o serialları ardıcıllıqla izləyir, 

qəzetin çap olunduğu günü intizarla gözləyirdilər. Dəfələrlə 

redaksiyaya zəng vuraraq, “bəs qəzet hər yerdə satılıb, tapa 

bilmirik, redaksiyaya gəlsək, ala bilərikmi?”, yaxud “mən bu 

həftə ölkədə olmayacağam, olarmı qəzetdən saxlayasınız, 

gayıdanda sizdən götürüm” və s. kimi saysız-hesabsız oxucu 

zənglərini unutmaq mümkün deyil. Camal müəllim haqqında 

yazarkən həmin vaxtların nostalji hissləri mənə qəribə 

duyğular bəxş etdi. Necə olursa, həyat yaşantılarının izləri və 

xatirələri səni həyatın qanunlarını dərk etməyə başladığın 

dövrə aparır... 

   Mənim gənclik çağlarım uzun müddət Camal Zeynaloğlu 

ilə bir redaksiyada keçib. Onun hər kəsə səmimi münasibət 

bəsləməsini nəzərdən qaçırmaq mümkün deyil. Ona görə də 

gənclər onunla söhbətdən xüsusi zövq alır və məsləhətlərinə 

böyük ehtiyac duyurdular. Camal müəllim gəncləri başa 
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salmağa çalışırdı ki, (oğlan və ya qız olmasından asılı 

olmayaraq) onlar səhv yola düşməsinlər, onları qarşıda 

gözləyən həyatın amansız sınaqlarına hazır olsunlar və bu 

sınaqlardan necə çıxmağın yollarını onlara göstərirdi. O, 

məsləhətlərilə ən doğru, dürüst yol Allahın yolu olduğunu 

gənclərə anlatmağı özünün mənəvi borcu hesab edirdi. Onun 

iş otağı günün istənilən vaxtı qonaq-qaralı olurdu. Gün ərzində 

onlarla insan -müxtəlif yaş hədlərində onunla söhbət etməkdən 

sanki mənəvi rahatlıq tapmaq məqsədilə ona başçəkməyə 

gəlirdilər... 

Əminliklə söyləyə bilərəm ki, Camal müəllim sərvəti, var-

dövləti kitabları və  çapını gözləyən əsərlərində görürdü. Yaxşı 

yadımdadır, onun ilk “Uğursuz nikah” kitabı  çap olunanda o, 

necə də sevinirdi. “Uğursuz nikah”la başlayan ilk uğuru bir-

birinin ardınca “Məni qınamayın”, “Ölümlə üz-üzə”, “Qanlı 

fevral gecəsi”, “Tanrı cəzası”, “Həqiqət işığında” , “Nakam 

məhəbbət” və Aqata Kristinin “Baş nazirin oğurlanması” 

tərcümələr toplusu kitabları ərsəyə gəlməklə nəticələndi. 

 Camal müəllim əsərlərinin qəhrəmanlarının əksəriyyətilə 

daim təmasda olub. Nasir bunu “Məni qınamayın” povestində 

peşəkarcasına oxucusuna çatdırır. “Ölümlə üz-üzə” kitabının 

qəhrəmanları da tez-tez “Azərbaycan nəşriyyatı”na gələrək 

Camal müəllimə baş çəkirdilər. Yazıçı həyatda sıxıntılar çəkən 

qəhrəmanlarına həm mənəvi, həm də maddi cəhətdən əlindən 

gələn köməkliyini də əsirgəmirdi. 

 C.Zeynaloğlu özü hansısa çətinliklə üzləşəndə heç vaxt 

ətrafındakılara hiss etdirməzdi. Hər zaman başını dik tutar, 

özünü qürurlu göstərərdi. Camal müəllim hər şeydən öncə, 

imanlı bir insandır. O, eyni zamanda ləyaqətini, şərəfini, 

qürurunu, şəxsiyyətini qoruyan bir adamdı. O, özü doğru-
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dürüst birisi olduğundan dürüst insanları sevərdi, onlara 

həmişə hörmətlə yanaşardı. Amma yaltaq, riyakar, əqidəsiz, 

yalançı, rüşvətxor, dikbaş, şöhrətpərəst, vəzifəpərəst insanları 

qətiyyən sevməzdi, həmişə çalışırdı ki, belələrindən uzaq 

dursun. O dövrdə Camal müəllimin dostları, tələbə yoldaşları 

ona hansısa bir vəzifə və ya yaxşı bir iş təklif edəndə, o 

bunlardan imtina edirdi. Onun fikrincə, harda vəzifə və yaxşı iş 

varsa, orada rüşvət də var. Onun vəzifə və rüşvətə necə nifrət 

etdiyini mən daha yaxşı bilirəm. Camal müəllim sıxıntılar 

içərisində yaşasa da, ona təklif olunan “hədiyyə”lərdən həmişə 

imtina edərdi. O, adını, şərəfini və ləyaqətini hər şeydən uca 

tuturdu, şəxsiyyətinə azca olsa, xələl gətirəcək hər şeydən 

uzaq durmağa çalışırdı həmişə. 

  Camal müəllimin çoxlu dostları var. Çünki o, dostluqda 

çox etibarlı və sədaqətlidir. 

  Həyat təcrübəm deməyə əsas verir ki, bəzən elə insan 

ola bilər ki, o, istedadlı yazar və ya peşəsinin ən böyük alimi 

olsun, ancaq insani keyfiyyətlər baxımından görürsən ki, 

həmin adamda müsbət xarakterə aid insani keyfiyyətlər yox 

dərəcəsindədir. Etiraf etməliyəm ki, indi Camal müəllim kimi 

insanlar həyatda çox azdır. Cəmiyyət hər zaman ləyaqətlə 

yaşayan, və humanist dəyərləri özünün həyat amalına çevirən 

insanları daim uca tutur. Camal müəllimin ən müsbət 

keyfiyyətlərindən biri də onun dar gündə, çətin vəziyyətdə 

köməksiz  insanların yanında olmasıdır. 

  Zaman sürətlə keçir. Bu il yazıçı Camal Zeynaloğlunun 

60 illik yubileyidir. Bu münasibətlə nasiri səmimi qəlbdən təbrik 

edir, ona uzun ömür, can sağlığı, ailə səadəti, xoşbəxtlik və 

yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram.                                                                                                                      

                                                   Emin Quliyev 
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 Yaşa, yarat, bizi də sevindir! 
 

Mən söz adamı deyiləm, torpağa bağlı insanam. Ona görə 

də kiminsə haqqında nəsə demək, öz fikirlərini kağıza 

köçürmək mənim üçün çox çətindir. Ancaq Camal müəllim 

haqqında yazmamaq, söz deməmək mümkün deyil. 

Qardaşımın qarşıdan 60 illik yubileyi gəldiyini bilirdim. Çünki 

həyatımızın 10 ilini bir sinifdə oxumaqla başa vurmuşuq. 

Əslində mən bugünkü saf dostluğumuzdan, səmimi isti 

münasibətimizdən söz açmaq istəyirdim, amma özümdən asılı 

olmayaraq, xəyalım, nostalji hisslərim məni çəkib 1965-1975 -

ci illərə apardı. Yaddaşımın, hafizəmin toz basmış səhifələrini 

yavaş-yavaş vərəqlədim. 

İnsan ömrü qalın bir kitaba bənzəyir. “Ömür” adlı bu 

kitabın elə səhifələri var ki, aylar, illər ötsə də, qərinələr keçsə 

də heç vaxt unudulmaz, heç vaxt yaddan çıxmaz. Bu kitabın 

belə səhifələrindən biri də orta məktəb illəridir. 

Camal müəllimlə on il bir sinifdə oxumuşuq. Sinifimizdə bir 

neçə əlaçı şagird var idi. Onlardan biri də Camal idi. Çox 

tərbiyəli, çalışqan, nizam-intizamlı şagird idi. Hamının sevimlisi 

idi, hamı ondan ağızdolusu danışırdı. O, boy-buxunca bizdən 

xeyli uşaq görünürdü, amma çox şirin uşaq idi, hamı onu çox 

istəyirdi. Mən onu ilk dəfə görən kimi ürəyimə yatdı. O gündən 

Camal müəllimlə dostluq münasibətlərimiz başladı. 

 Biz orta məktəbdə oxuyan illərdə belə bir adət vardı. 

Onuncu sinif şagirdləri özlərinə “Xatirə dəftəri” düzəldirdilər. 
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Sinfin bütün uşaqları bir-birlərinin “Xatirə dəftəri”nə öz 

şəkillərini yapışdırıb, ürək sözlərini yazırdılar. 

  Budur, həmin “Xatirə dəftəri” qarşımdadır. Yavaş-yavaş 

onu vərəqləyirəm, o illər kino lenti kimi gözlərim önündən keçir. 

Nəhayət, Camal müəllimin mənə yazdığı ürək sözlərinə 

çatıram: “...Kaş indi yenidən birinci sinifdə oxuyaydıq. 

Çünki bir neçə aydan sonra bir-birimizdən ayrılacağıq. 

Sənin arzun həkim olmaqdır. Mən isə zabit olub həmişə 

vətənin keşiyində durmaq istəyirəm. Lazım olarsa, doğma 

vətənim uğrunda canımdan belə keçməyə hazıram. 

Həkimlik peşəsi də müqəddəs və şərəfli bir peşədir. 

Deməli, mən ön cəbhədə, sən isə arxa cəbhədə vətənə 

xidmət edəcəyik...” 

                            Hörmətlə, sinif yoldaşın  Camal Z.Z. 

                            Alar kəndi, 18 dekabr 1974 - cü il. 

 

Bəli, o vaxtlar arzusu zabit olmaq idi. Hər ikimiz uşaqlıq 

arzumuza çatmadıq. Amma heyifsilənməyə heç bir əsas 

yoxdur. Mənə elə gəlir ki, vətənə, xalqa hər hansı bir sahədə 

xidmət göstərmək olar. 

 Camal müəllim Xarici Dillər Universitetinə daxil oldu. On 

ildən çox doğma Alar kəndində ingilis dili müəllimi işlədi. 

Kənddə savadlı, işgüzar, tələbkar bir müəllim kimi tanındı. 

Şagirdlərinin və işlədiyi müəllim kollektivinin çox böyük 

hörmətini qazandı. 

“Bir də gözünü açıb görürsən ki, hər şey düm ağdır.” 

(Jül Renar). Ona görə ki, hər bir insan gənclikdən özünün, 

xalqın, vətənin mənafeyinə istifadə etməlidir. Çünki gənclik hər 

bir insan üçün bir növ xitabət kürsüsüdür. O kürsüdən insan öz 

səsini bütün insanlara çatdırmalıdır. İnsan o kürsüdən yer 
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kürəsinə bildirməlidir ki, dünyada mən də varam. Yoxsa bir az 

geciksən o kürsü yox olacaq, sözlərin də ürəyində qalacaq. 

Mənim fikrimcə, Camal müəllim bu kürsüdən lazımınca istifadə 

edib, öz sözünü lazımınca deyib, sübut edib ki, bu dünyada 

Camal adlı bir insan da yaşayır. 

   Bir alimdən soruşurlar ki, “dost yaxşıdır, yoxsa qardaş?” 

Alim cavab verir ki, “qardaş da dost olsa yaxşıdır.” Camal 

müəllim mənim üçün təkcə sinif yoldaşı deyil, həm də 

sədaqətli, vəfalı, etibarlı bir dostdur. Camal müəllim sonralar 

BDU-nun psixologiya fakültəsində ikinci ali təhsil aldı. Bir 

müddətdən sonra Bakıya getdi, “Mühakimə” qəzetində 

jurnalist kimi fəaliyyət göstərdi. “Axşam” qəzetində redaktor, 

“Son söz” və “Mister-X” qəzetlərində baş redaktor 

vəzifələrində çalışdı. Hazırda isə Azpetrol Şirkətində Mətbuat 

katibi vəzifəsində işləyir. 

 Kənddə müəllim işləyəndə tez-tez görüşərdik. Axşamüstü 

sinif uşaqları ilə bir yerə toplaşıb kənd çayxanasında maraqlı 

söhbətlər edərdik. Camal müəllimin bizdən ayrılıb Bakıya 

getməsi bizim əlaqələrin kəsilməsinə qətiyyən mane olmayıb. 

Onunla həmişə telefon vasitəsilə əlaqə saxlayırıq. Camal 

müəllim çox həssas və diqqətli yoldaşdır. Etiraf edim ki, çox 

vaxt o, zəng edib hal-əhval tutur. 

   Camal müəllim hələ kənddə müəllim işləyərkən bədii 

yaradıcılıqla məşğul olurdu. O, tanınmış İngilis detektiv 

yazıçısı Aqata Kristidən, A.K.Doyldan, Cek Londondan,  

E.Heminqueydən və s. xarici yazarlardan tərcümələr edirdi. 

 O, Bakıya gedəndən sonra bir neçə kitabı çapdan çıxdı. 

Bu məni çox sevindirirdi. Xüsusən 2000-ci ildə “Nurlu qələm 

ustası” mükafatına layiq görüləndə, sevincimin həddi-hüdudu 

yox idi. Təzəlikcə eşitdim ki, qardaşım daha böyük mükafata 
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layiq görülüb. Camal müəllimin artıq səkkiz kitabı işıq üzü 

görüb. Ona görə də onu “Qızıl qələm” mükafatı laureatı adına 

layiq görüblər. Bu mükafat məni ürəkdən sevindirməyə 

bilməzdi. Buna görə qardaşımı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. 

Ən gözəl arzularımı Camal müəllimə yazımın sonunda bildirə-

cəyəm. 

 Camal müəllimin yaradıcılığı ilə həmişə maraqlanmışam. 

O, kitablarının əksəriyyətini mənə göndərib. Axırıncı dəfə o, 

imzası ilə “Tanrı cəzası” və “Nakam məhəbbət” kitablarını 

mənə şəxsən təqdim etdi. 

 Camal müəllimin əsərlərini demək olar ki, birnəfəsə 

oxuyuram, çünki onlar çox maraqlıdırlar. Əsərlərdə qaldırdığı 

problemlər cəmiyyətimizdə sosial aktuallığı ilə seçilir. Yaratdığı 

qəhrəmanların psixologiyasını, onların fikir və düşüncələrini 

oxucuya çox gözəl çatdırır. 

       Camal müəllim indi ömrünün ikinci baharını yaşayır. 

Amma hər şey hələ qabaqdadır. Mən inanıram ki, o vətəninə, 

xalqına hələ uzun illər şərəflə xidmət edəcək. Elminə, 

qabiliyyətinə və potensialına yaxından bələd olduğum bir insan 

kimi əminəm ki, Camal müəllim bundan sonra da daha aktual, 

daha samballı əsərlər ərsəyə gətirəcək. 

 Camal müəllim, əziz dostum, Sizi 60 illik yubileyiniz 

münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizə uzun ömür, 

can sağlığı, xoşbəxtlik, xoş gələcək, firavan həyat, ailə səadəti 

və yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Bil ki, hər uğurun 

özün qədər məni də sevindirir. Yaşa, yarat, bizi də sevindir! 

 
Sinif yoldaşın və dostun,                                                                            

Zeynal Mikayılov.          
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 Həssas qəlbli, dostcanlı və 
           yaradıcı  insan 
 
 
Camal müəllim haqqında yazmaq istəyəndə ilk növbədə 

orta məktəbdə oxuduğum illər yadıma düşür. Yaxşı 

yadımdadır, 5-ci sinifdə oxuyurdum, müəyyən səbəblər 

üzündən öz sinfimdən ayrılıb, Camalgilin sinfinə keçdim. 

Məktəbi qurtarana kimi həmin sinifdə oxudum. Elə o günlərdə 

hamıyla səmimi münasibətdə olan Camal ilə ünsiyyət 

yaratdım. Daha doğrusu, başqa sinifdən gəldiyim üçün Camal 

özü mənə yaxınlaşıb mənimlə köhnənin tanışları tək kef-əhval 

sorub, məni darıxmağa qoymadı. O, çox istiqanlı, səmimi, 

qəlbitəmiz, mülayim xasiyyətli və mehriban bir yoldaş idi. 

Camal dərs əlaçısı idi. O, bütün fənnləri yaxşı oxuyurdu. 

Bundan savayı, onun əxlaqına və tərbiyəsinə söz ola bilməzdi. 

O, həmişə çox səliqəli geyinərdi. Qarlı-yağışlı günlərdə belə 

onun şalvarında azca da olsa palçıq tapmaq mümkün deyildi. 

Çünki hər işində olduğu kimi, yol gedərkən də çox diqqətli və 

səliqəli yeriyirdi. Şalvarı da həmişə ütülü olurdu. Camalın bu 

cür səliqəliliyinə düzü, bəzən paxıllığımız tuturdu. Hiss edirdim 

ki, günü-gündən onunla münasibətlərimiz daha qırılmaz tellərlə 

bir-birinə bağlanır. Camal dostluqda və yoldaşlıqda çox 

sədaqətli, etibarlı və vəfalı bir insandır O, yalan danışan, 

ikiüzlü insanlara nifrət edir. Həmişə  çalışır ki, belə adamlardan 
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uzaq dursun. Əgər onun inandığı adam ona bircə dəfə yalan 

danışarsa, həmin adamla birdəfəlik qurtarır. Etirafı xoşlayır. 

İlk dəfə Camalgilə gedəndə gözlərimə inana bilmədim. 

Həyətə girəndə səliqə-sahman göz oxşayırdı. Həyət -baca tər-

təmiz, bağçada hər növ meyvə ağacları, qızıl güllərin ətri 

adamı bihuş edirdi. Bütün bunların səsəbkarı Camalın atası 

Zeynal əmi idi. O, zəhmətkeş, çalışqan, mehriban, hamıya 

kömək əlini uzadan bir insandı. İndi mən başa düşdüm ki, 

Camalda bu səliqəlilik haradandır. Zeynal əminin əlindən hər iş 

gəlirdi. Onların ailəsi mömin ailə idi. Camalın anası Qızqayıt 

xala ağır seyid nəslindən idi. Ailənin bütün üzvləri namaz qılıb, 

oruclarını tuturdular. Atalar yaxşı deyib: “Ot kökü üstə bitər.” 

Camal da belə bir ailədən çıxmışdı. 

1975-ci ildə Camal orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirib 

Xarici Dillər İnstitutunun ingilis-alman dilləri fakültəsinə qəbul 

olundu. Onu xüsusi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, həmin il orta 

məktəbi qurtarmış 67 şagirddən yalnız 2 nəfər ali məktəbə 

qəbul olundu. Həmin iki nəfərdən biri də Camal idi. 

  Tələbəlik illərində də mən Camalın yanına tez-tez 

gedirdim. Camalgilin qrupunda 10 nəfər tələbə var idi. Onların 

9-u qız idi. O, qrupda yeganə oğlan idi. Onu da deyim ki, qrup 

qızları Camalın xətrini çox istəyirdilər... 

 Camal müəllimlə birgə keçirdiyimiz günlərdən mənə 

məlum oldu ki, bu insan böyük ürəyə, dünya malında qətiyyən 

gözü olmayan, son tikəsini yoldaşıyla paylaşan, qayğıkeş, 

mehriban və ən ümdəsi də vətənpərvər bir insandır. Camal 

müəllim dostun, yoldaşın səhv hərəkətlərinə heç zaman göz 

yummazdı. O, yoldaşlarını və dostlarını etdikləri səhv 

hərəkətlərinə görə həmişə məzəmmət edər, onlara doğru-

dürüst yol göstərməyə çalışırdı. Onun məsləhətləri olmasaydı, 
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mən həyatda çox səhvlərə yol verərdim. Camal müəllimin 

dostcasına mənə verdiyi məsləhətlər həmişə işimə yarıyırdı, 

məni səhv hərəkət etməkdən çəkindirirdi. Camal müəllim 

harada işləməsindən və olmasından asılı olmayaraq, tez bir 

zamanda kollektivin rəğbət və hörmətini qazanırdı. O, harada 

olursa-olsun çalışırdı ki, həmişə millətinin, xalqının başını uca 

eləsin. Buna misal olaraq bir epizodu xatırlayacağam. Camal 

müəllimlə buna bənzər çoxlu hadisələr olub, amma bu 

hadisəni hökmən qeyd edəcəyəm. O, kənddə müəllim işlədiyi 

dövrdə yay məzuniyyətində onunla Moskvada olurduq. Növbəti 

yay məzuniyyətinin birində Moskvada, küçədə gedərkən bizə 

19-20 yaşlı gözəl bir qız yaxınlaşdı və bizdən “Praqa” 

mağazasına necə getməyi soruşdu.  Biz həmin mağazaya 

necə getməyi ona başa saldıq. Qız bir neçə addım bizdən 

aralandıqdan sonra yenidən geri qayıdıb, bizim ona kömək 

etməyimizi xahiş etdi. Qız dedi ki, o, yaxınlarda ərə köçəcək 

bacısı üçün əlindəki siyahıda olan şeyləri almalıdır. Onun 

Moskvaya ilk gəlişidir və şəhəri qətiyyən tanımır. 

 Mən qıza bir söz demədim. Çünki bizim də görüləsi 

işlərimiz vardı, amma Camal müəllimin məsləhətindən keçə 

bilmədim. O dedi: “Əli, görürsən ki, qız bizdən kömək istəyir, 

ona hökmən kömək etməliyik. Həm də qız ilk dəfədir ki, 

Moskvada olur, heç yeri tanımır, onu aldada bilərlər, hər şey 

ola bilər. Gəl, biz insanlıq borcumuzu yerinə yetirək, bu qıza 

xeyir iş üçün kömək edək.” Mən Camal müəllimin sözündən 

çıxa bilməzdim ki. Biz Novorossiyskdən olan bu qıza iki gün 

vaxtımızı sərf etdik. Onun siyahısında olan bütün şeyləri aldıq. 

Onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, qız mağazaya daxil 

olarkən pul dolu “koşilyok”unu əl çantasından çıxarıb Camal 

müəllimə verdi və dedi: “Pullar sizdə qalsa yaxşıdır, onsuz da 
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şeyləri siz alacaqsınız, həm də biz yeməkxanaya gedəcəyik. 

Nə lazım olsa, buradan xərcləyərsiniz.” Camal müəllim qızın 

təklifinə etiraz etmədi. Biz iki gün ərzində qıza lazım olan 

bütün şeyləri aldıq və bu müddət ərzində onu həm darıxmağa, 

həm də yalqız qalmasına imkan vermədik. Qızın evlərinə 

getmək üçün yol biletini də aldıq. Onu yola salarkən Camal 

müəllim əl atıb cibindən qızın ona verdiyi pulqabısını çıxarıb 

ona qaytardı. Qız pulqabını açıb təəccüblə bizə baxdı: “Siz ki, 

bu puldan yalnız şeylərin alınması üçün istifadə etmisiniz. Bəs 

mən sizə dedim ki, bu pullardan siz hər şey üçün istifadə edə 

bilərsiniz. Bunlar indi mənim nəyimə lazımdır. Onsuz da bu 

pulları buraya xərcləmək üçün gətirmişdim. Siz bu iki gündə 

hətta, yemək pullarını da özünüz vermisiniz. Buna heç cür 

inana bilmirəm. İndi sizdən bir xahişim var. Siz mənə bu iki 

gün ərzində heç kəsin eləmədikləri hörmət və köməkliyi 

göstərmisiniz. Sizin bu yaxşılığınızı heç zaman 

unutmayacağam. Bu mənim ünvanımdır. İstədiyiniz vaxt gələ 

bilərsiniz. Əgər işiniz olmasaydı, elə mənimlə bərabər bacımın 

toyuna gedərdik. İnanın ki, onlar da çox sevinərdilər. Mən sizin 

haqqınızda hər kəsə danışacağam. Düzü, mən Moskvaya 

gələndə, mənə dönə-dönə tapşırmışdılar ki, orada özümü qara 

millətdən, xüsusən də azərbaycanlılardan gözləyim. Amma 

görürəm ki, onlar sizin millət barəsində yanılıblar. Siz 

həqiqətən də gözəl insanlarsınız! Mən sizə necə təşəkkür 

edəcəyimi bilmirəm. Əgər nə vaxtsa, haradsa sizin millət 

haqqında nəsə xoşagəlməz ifadə işlətsələr, mən onların 

cavablarını necə lazımsa verəcəyəm. Siz çox alicənab, mərd, 

etibar ediləsi, əxlaqlı, yüksək mədəniyyət sahibinə malik olan 

insanlarsınız. Mən sizin milləti bu cür təsəvvür etmirdim. İndi 

başa düşdüm ki, millətiniz haqqında mənə doğru-düzgün 
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məlumat verməyiblər. Siz çox qonaqpərvər, istiqanlı, qayğıkeş, 

səmimi adamlarsınız. Bu iki gündə mənim hər cür qayğıma 

qaldınız, hər nazımı çəkdiniz, hər şıltaqlığıma dözdünüz. 

Düzünü deyim ki, heç valideynlərim mənə bu cür münasibət 

bəsləməmişdi. Siz bu iki gün ərzində mənimlə ən doğma bacı 

kimi rəftar etdiniz. Mən sizə heyran qaldım. Mən sizi unuda 

bilməyəcəyəm! Sizdən heç ayrılmaq istəmirəm. Son bir 

xahişim var. Siz allah bu pulları götürün!” Camal müəllim qızın 

əlindəki pulqabını alıb onun əl çantasına qoydu və: “Yol 

gedirsiniz, lazım olacaq” dedi. 

 Qız bizdən ayrılıb qatara qalxdı və az keçməmiş yenidən 

qatardan düşdü, qaça-qaça gəlib Camal müəllimi möhkəm 

qucaqlayaraq onun hər iki üzündən öpdü və yenidən qaçıb 

tərpənməkdə olan qatara mindi. O, kupenin pəncərəsinə 

yaxınlaşdı və eşidiləcək səslə dedi: “Mən sizi gözləyəcəyəm!” 

Özündən asılı olmayaraq qızın gözlərindən yaş axdı.  

Camal müəllimlə buna bənzər çoxlu hadisələrlə 

qarşılaşmışıq. Ancaq bu hadisəni heç zaman unuda bilmirəm. 

  Camal müəllim mətbuatda jurnalist kimi fəaliyyət 

göstərəndə də onunla daim əlaqə saxlayırdım. Onun ilk 

kitabının adı “Uğursuz nikah” olsa da, amma bu kitab Camal 

müəllimə böyük uğur qazandırdı. O, bir-birinin ardınca “Məni 

qınamayın”, “Ölümlə üz-üzə” və “Qanlı fevral gecəsi” 

kitablarını ərsəyə gətirdi. 

 Camal müəllimin əsərlərində cərəyan edən hadisələr 

fantastik və ya bir yazarın uydurması deyil. Bu günün 

reallıqlarını əks etdirən əsərlərdir. Onun əsərlərinin əsas süjet 

xəttini insanların sosial həyat tərzi, vətəndaş mövqeyi, 

haqsızlığa, ədalətsizliyə qarşı mübarizə, milli dəyərlərin 

qorunub saxlanması, Vətənə, torpağa sevgi, Qarabağ dərdi, 
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düşmənə sonsuz nifrət, narkomaniya və içkinin törətdiyi 

faciələr, rüşvətxor və harınlaşmış məmurlar, uğursuz ailələr və 

insan taleləri, etibarlı dost və yoldaş, əxlaq və mənəviyyat 

problemləri, xəyanət, milli şüurda gedən deqredasiya, gənc 

nəslin düzgün tərbiyəsi və həyat tərzi və s. bu kimi amillər 

təşkil edir. 

Yazıçını bu gün ən çox narahat edən amillərdən ən 

önəmlisi, rüşvətxorluğa qarşı mübarizə, milli dəyərlərin 

qorunub saxlanmasına qarşı laqeydlik, insan talelərinə 

biganəlik, adamlara qarşı haqsız və ədalətsiz ittihamlar, 

məmur özbaşınalığı, cəmiyyətdə daha çox “Şah qanundur, 

qanun şah deyil!” prinsipinin üstün tutulması, qadın isməti, 

qadın təmizliyi və qadın ləyaqətidir. 

Mən Camal müəllimin “Ölümlə üz-üzə” kitabını oxuyanda 

özümü heç cür saxlaya bilmirdim. Yazar əsir düşmüş 

soydaşlarımızın erməni dığaları tərəfindən necə amansız 

işgəncələrə məruz qaldığını tam çılpaqlığı ilə açıb göstərə 

bilmişdir. Bu əsəri oxuyandan sonra insanda azğın düşmənə 

qarşı elə nifrət hissi oyanır ki, adam deyir ki, həmin anda əlinə 

erməni keçsə, onu qətiyyən bağışlamaz. Vətənə, torpağa 

sevgi düşmənə nifrətdən doğur. Bu doğrudan da belədir. 

Camal müəllimin əsərlərinin təsir gücü çox böyükdür, 

əhatəlidir. 

 “Məni qınamayın” kitabında yazıçı bu günümüzün 

reallıqlarını əks etdirən oxunaqlı, oxucunu dərindən 

düşündürən problemlərdən söz açır. Əxlaq və mənəviyyata 

həsr edilmiş bu əsərdə bu gün hamımızı narahat edən 

məsələlərə toxunulmuşdur. “Tanrı cəzası” və təzəcə  çapdan 

çıxan “Nakam məhəbbət” kitablarında isə müəllif qadın 

ləyaqətindən, qadın şərəfindən, qadın ismətindən söz açır. Hər 
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iki kitabda göstərilir ki, həyatda yalnız iradəsi zəif olan 

qadınlar, şan-şöhrətə uyanlar, pulu hər şeydən üstün tutanlar 

əxlaqsızlıq girdabına yuvarlanırlar. Amma bütün bunlara 

rəğmən yazıçı əsərlərində Arif kimi, Sevda kimi, Zərifə kimi, 

Əsəd kimi, Cəmil müəllim kimi, Səbinə kimi, Sənəm kimi və s. 

gözəl insan surətləri yaratmışdır. 

 Mən Camal müəllimin bütün yaradıcılığı barədə geniş 

danışmaq istəmirəm. Ancaq bir onu bilirəm ki, yazıçının 

yaradıcılıq imkanları daha genişdir və əminəm ki, Camal 

müəllim bundan sonra da daha samballı əsərlər yaradacaq və  

oxucularını sevindirəcək. Camal müəllimə bu yolda uğurlar 

arzu edirəm. Hər şeydən öncə, qardaşıma can sağlığı, xoşbəxt 

və firavan həyat, sevinc dolu günlər, ailə səadəti arzulayıram. 

Səndən neçə-neçə gözəl əsərlər gözləyirik! Allah daim 

yardımçın olsun! 

 

                       Uşaqlıq dostun,                                                                                       

Əli bəy Əzimli. 
 Alar kəndi, 24 yanvar 2013-cü il. 
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  Yaradıcı şəxsiyyət və Allah adamı 
 
 

Həyatda elə insanlar var ki, ömrünün çox az hissəsini 

özünə həsr edir. Qalan hissəsini isə başqalarının işinə 

yarımaqla, onlara kömək etməklə, dərd-sərinə şərik çıxmaqla, 

acılarını bölüşməklə, sevinclərini paylaşmaqla keçirir. 

Həyatının mənasını başqalarına kömək etməkdə görən 

insanlardan biri də uzun illərdən bəri xarakterinə və 

şəxsiyyətinə yaxından bələd olduğum yazıçı-publisist Camal 

Zeynaloğludur. 

 Mən kimlərisə nəyin xatirinə və kimə görəsə tərifləməyi 

xoşlamıram. Doğru-dürüst, imanlı, etibarlı, ləyaqət və şərəfini 

qoruyub saxlamağı bacaran, əqidəsi bütöv insanlara həmişə 

hörmətlə yanaşıram. Camal müəllim də belə insanlardan 

biridir. Mən onu iyirmi ilə yaxındır ki, tanıyıram. O, insana xas 

olan ən gözəl keyfiyyətləri özündə cəmləşdirən, yoldaşa, dosta 

etibarlı, sədaqətli, sözübütöv bir şəxsdir. Vaxtilə onunla 

qəzetdə bir redaksiyada işləmişik. O, çox işgüzar, tələbkar, 

istedadlı, qayğıkeş, səmimi bir yoldaşdır. Kimsə çətinliyə 

düşərdisə Camal müəllim dərhal ona kömək etməyə tələsərdi. 

O bu xüsusiyyətlərinə görə redaksiyadakılarıın hörmət və 

rəğbətini qazanmışdı. İstər işçilər olsun, istər oxucular, istərsə 

də redaksiyaya müraciət edən şikayətçilər Camal müəllimdən 

həmişə razılıq edirdilər. Çünki o, adamları başa düşür, onları 

həmişə səmimi və gülərüzlə qarşılayırdı. Heç bir zaman 
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kiminsə könlünü qıran görmədim Camal müəllimi. Onun 

şəxsiyyəti haqqında çox danışmaq olar. Amma bu gün mən 

Camal Zeynaloğlunun yaradıcılığı barədə fikirlərimi oxucularla 

bölüşmək istəyirəm. 

C.Zeynaloğlunun yaradıcılığı əhatəli və çoxşaxəlidir. Mən 

yazıçının “Məni qınamayın”, “Ölümlə üz-üzə”, “Tanrı cəzası”, 

“Həqiqət işığında”, “Nakam məhəbbət” kitablarını oxumuşam. 

 Yazıçı əsərlərində bu günün reallıqlarını əks etdirən 

müxtəlif xarakterli insan surətləri yaratmışdır. C.Zeynaloğlunun 

bütün əsərlərini həyəcansız oxumaq qeyri-mümkündür. 

Xüsusən, yazıçının “Ölümlə üz-üzə” əsəri hər bir oxucuda 

istər-istəməz ermənilərə qarşı hədsiz nifrət yaradır. Çünki 

erməni faşistlərinin azərbaycanlı əsirlərinin başına gətirdikləri 

vəhşilikləri, qəddarlıqları yazıçı özünəməxsus ustalıqla qələmə 

almışdır. Bütün bunlar yazıçının uydurmaları deyil, həyatın 

gerçək üzüdür. Yazar ermənilərə əsir düşmüş hər bir 

soydaşımızla ayrı-ayrılıqda görüşüb söhbət edib. Ona görə 

C.Zeynaloğlunun hər bir əsəri canlı alınır. 

 C.Zeynaloğlunun “Məni qınamayın” əsərində uğursuz 

insan talelərindən, həyatın gənclərlə oynadığı amansız 

oyunlardan, pul və şöhrətin rolundan, yüngül həyat  tərzi 

keçirməyə məcbur olan qızlarımızdan, əxlaq və mənəvi 

səbatsızlıq girdabına düçar olmuş gənclərdən söhbət açılır. 

Sonda yazıçı belə gənclərə doğru yolu göstərməyi unutmur, 

onları həyatın bu amansız girdabından çəkib çıxarmağa 

çalışır. Səhvləri görüb, etiraf etmək özü də böyük qəhrəmanlıq 

sayılır. Məhz C.Zeynaloğlunun qəhrəmanları səhvlərini sonda 

etiraf etmək məcburiyyətində qalırlar. 

“Tanrı cəzası” (2010) kitabında yazar ailə məişət 

problemlərini, insanların inamını, var-dövlət hərisliyini, 
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harınlaşmış məmurları, əxlaqi qüsurlu, mənəviyyatı kasıb 

insanları, şöhrət və pul aludəçilərini, narkomaniya və içkinin 

törətdiyi faciələri, insan laqeydliyini, etibarsız dost və 

xəyanətkar yoldaş surəti yaratmaqla yanaşı, milli dəyərlərdən, 

Vətənə, torpağa sevgidən, yüksək vətəndaş mövqeyindən, 

haqsızlığa və ədalətsizliyə qarşı mübarizədən, etibarlı dost və 

yoldaşdan, ər-arvad münasibətlərindən, öz vəzifəsinə vicdanla 

yanaşan, ləyaqətini və şərəfini hər kəsdən və hər şeydən uca 

tutan insanlardan da söhbət açılır. 

 Camal müəllim ixtisasca dilçi müəllim-psixoloq olduğu 

üçün əsərlərindəən çox əxlaqi və mənəvi dəyərlərə üstünlük 

verir. O, bütün əsərlərində yolunu azmış qəhrəmanlarını çalışır 

ki, düzgün yola istiqamətləndirsin. Sonda o buna nail olur. 

Yazar qəhrəmanlarına sanki parta arxasında oturmuş 

tələbələri tək dərs keçir, onlara həyatda öz ayaqları üstə 

durmağı öyrədir, düzgün yoldan sapmamağı, kimlərinsə təsir 

altına düşməməyi tövsiyə edir. 

C.Zeynaloğlunun sayca səkkizinci kitabı “Nakam 

məhəbbət” (2012) təzəcə işıq üzü görüb. Yeni çapdan 

çıxmasına baxmayaraq, yazıçının digər kitabları kimi bu kitab 

da artıq geniş oxucu kütləsinin rəğbətini qazanmışdır. Hər 

şeydən öncə, kitabın adı elə oxucunu özünə cəlb edir. 

Yazıçı bu kitabda ailə birliyinin mənəvi saflığına, əxlaqi-

etik normaların qorunub saxlanılmasına yönələn, milli dəyərləri 

yüksək qiymətləndirən əlicənab insan surətləri yaratmışdır.  

C.Zeynaloğlunu narahat edən problemlərdən ən önəmlisi 

bu gün cəmiyyətdə baş alıb gedən insan naqisliyi, insan 

nadanlığı, insanların bir-birinə olan laqeydliyi, riyakarlığı, 

inamsızlığı, zülmə başəymələri, rüşvətxorlara, məmur 

özbaşınalığına qarşı löyal mövqe tutmaları, həsəd, paxıllıq, 
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kimi qeyri-insani xüsusiyyətlər, xüsusən də qadınlara qarşı 

əxlaqsız və qeyri-etik davranışlardır.  

Yazıçını bu gün ən çox düşündürən məsələ qadın 

təmizliyi, qadın ləyaqəti və qadın ismətidir. Qadın ləyaqəti 

onun yazdığı bütün əsərlərinin ana xəttini, leytmotivini təşkil 

edir. O, buna layiqincə nail ola bilib. 

 C.Zeynaloğlunun yaradıcılıq imkanları daha genişdir. Mən 

əminəm ki, yazıçımız bundan sonra da gözəl əsərləri ilə həm 

bizləri, həm də oxucularını sevindirəcək.  

Əziz qardaşım, Sizi 60 illik yubileyiniz  münasibətilə 

səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizə həyatda can sağlığı, uzun 

ömür, xoşbəxtlik, ailə səadəti, yaradıcılıq üçün yüksək enerji 

və yeni-yeni əsərlər yazıb-yaratmağı arzulayıram. Allah daim 

yardımçınız olsun və Sizi qorusun! Amin!!!    

 

Hacı Azadə xanım Hüseynova, 
“Qafqaz-Media” İctimai Birliyinin sədri, “Borçalı” 

qəzetinin  və “Kardioloq” jurnalının təsisçisi və baş redaktoru. 
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    “Uğursuz nikah”dan  “Nakam    
                məhəbbət”ə qədər 

 
  

Bu günlərdə yazıçı-publisist Camal Zeynaloğlunun sayca 

səkkizinci kitabı –“Nakam məhəbbət” işıq üzü gördü. “Yazıçı” 

nəşriyyatı tərəfindən çap olunan kitabın redaktoru yazıçı-

publisist Nadir Hüseynzadədir. Kitabda müəllifin son 

zamanlarda yazdığı povest və hekayələri toplanmışdır.  

  Kitabda müasir həyatımızda gənc nəslin düzgün 

tərbiyəsi, onların həyat tərzi, ailə birliyinin mənəvi saflığına, 

əxlaqi-etik normaların qorunub saxlanılmasına yönələn, milli 

dəyərləri yüksək qiymətləndirən, Vətənə, torpağa hədsiz 

sevgidən, düşmənə sonsuz nifrətdən qaynaqlanan müxtəlif 

xarakterli insan surətləri verilmişdir. 

   Müəllif həmçinin ətrafımızda baş verən hadisələri, insan 

talelərinin çoxmənalı və sirli aləmin dərinliklərinin açılmasına 

və ailə həyatının incəliklərinin qorunub saxlanılması ilə yanaşı, 

cəmiyyətdə baş alıb gedən əxlaqi pozğunluqları, milli şüurda 

gedən degredasiyanı, insanların bir-birinə qarşı etinasızlığını, 

riyakarlıqlarını, şöhrətpərəstliyini, pula, var-dövlətə hərisliyini 

və s. xüsusiyyətləri də məharətlə açıb göstərə bilmişdir. 

“Uğursuz nikah” povestində bir-birinə yaxından bələd 

olmayan, bir-birlərinin xarakterini bilməyən iki gəncin ailə 
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həyatı qurmasında onların öz fikirləri deyil, valideyninin fikri 

nəzərə alınır. Yəni valideyn təkidi ilə ailə həyatı qurulur. 

Əlbəttə, iki könül bir olmayan yerdə, xoşbəxt ailədən söhbət 

gedə bilməz. Kiminsə vasitəsilə ailə həyatı quranların aqibəti 

hamımıza bəllidir. Əgər ailədə qarşılıqlı inam, etibar yoxdursa, 

o ailənin ömrü də çox qısa olur. Hər bir yeni qurulmuş sağlam 

ailənin təməli doğru-dürüstlük, sədaqət, vəfa, namus, qeyrət 

üzərində qurulmalıdır. Ailənin ömrünü qısaldan ən mühüm 

amillərdən biri də xəyanətdir. Xəyanət ailə faciəsi deməkdir... 

 Müəllif yuxarıda sadaladığımız bütün xüsusiyyətlərin bədii 

və psixoloji durumun açılmasına çalışmış və sonda buna nail 

olmuşdur. Bu povest yeni ailə həyatı qurmaq istəyən gənclərə 

bir örnək olmalıdır. Bu fürsəti qaçırmayın... 

  Biz əminik ki, C.Zeynaloğlunun kitabda verdiyi “Nakam 

məhəbbət”, “Baş tutmayan intihar”, “Haram tikə”, 

“Tövbə”, “Ölüm düşərgəsindən qaçış”, “Qanlı məktub”, 

“Pul”, “Vicdan məsələsi”, “Ağlayan qu quşu” və s. kimi 

maraqlı hekayələri oxucuların böyük marağına səbəb olacaq. 

 
 

Bəxtiyar Yolocaqlı, 
“Ədalət” qəzeti,  20 fevral  2013-cü il. 
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 “Nakam məhəbbət”in  uğurları 
 
Camal Zeynaloğlunu 1990-cı illərdən dövri mətbuatdan 

tanıyıram. Onunla «Azərbaycan» nəşriyyatında tanış olmuşuq. 

Camal istedadlı jurnalist, istedadlı nasir olmaqla yanaşı, həm 

də etibarlı dost və sədaqətli yoldaşdır. Camal Zeynaloğlu 

ixtisasca ingilis-alman dilləri üzrə mütəxəssisdir. Bu ixtisas da 

ona Qərb ədəbiyyatı nəhənglərini orijinaldan oxuyub 

mənimsəməsinin nəticəsidir ki, o, dünyaca tanınmış detektiv 

janr ustası Aqata Kristinin «Baş nazirin oğurlanması» adlı 

tərcümələr toplusunu yüksək səviyyədə tərcümə edib, kitab 

şəklində Azərbaycan oxucularına çatdırıb. 

Camal Zeynaloğlu həm də istedadlı bir nasirdir. Onun 

povest və hekayələrinin əsas mövzusu həyatdan 

götürülmüşdür. Onun obrazları canlı və diridir. Bu yaxınlarda 

«Yazıçı» nəşriyyatı tərəfindən buraxılmış «Nakam məhəbbət» 

kitabı ilə tanış oldum. Kitabda «Uğursuz nikah» povesti və 

bir-birindən təsirli, ürəkləri riqqətə gətirən, oxucuda həyəcanlı 

anlar yaşadan gözəl hekayələri də toplanmışdır.    

«Uğursuz nikah» povesti Natiq adlı bir gəncin başına 

gələn həyatı, onun keçirdiyi ağır iztirablar dolu bir ömür 

yoludur. Atasız böyüyən bu gənci anası Xədicə xanım min-bir 

əzab-əziyyətlə böyüdür. Ana başqaları kimi oğlunu evləndirib 

ev-eşik sahibi etmək, nənə olmaq arzusu ilə yaşayır. İki ildir 

Moskvada yaşayan Natiq anasının öyüd nəsihətindən çıxmır 

və sonda Vətənə dönür. Anasının dediyi qızla evlənir. Lakin bu 

nikah uğursuz alınır. Bütün bu psixoloji məqamları yazıçı  çox 
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ustalıqla qələmə alır. Ümumiyyətlə, Camal Zeynaloğlunun istər 

povestlərində, istərsə də hekayələrində insan psixologiyası 

durur. Və bu məqamları Camal bir yazıçı kimi çox məharətlə 

açıb oxucusuna göstərir… 

Bir sözlə, Camalın bir yazıçı kimi dili çox səlis və rəvandır. 

Onun əsərləri oxucular tərəfindən birnəfəsə oxunur və onların 

hər birində dərin təəssürat yaradır. Yazıçı oxucusunu həm də 

düşündürməyə məcbur edir, onu bu günün reallıqlarını 

anlatmağa çalışır. Camal Zeynaloğlu gənclərə tövsiyə edir ki, 

həyatda addım atarkən yüz ölçüb, bir biçmək lazımdır. Kor-

korana atılmış addım və ya çıxarılmış yanlış bir qərar 

gələcəkdə insan həyatında necə acı, kədərli izlər buraxdığının 

şahidi olurlar… 

Bundan əlavə, yazıçının hekayələri də çox ürəyə 

yatımlıdır, oxunaqlıdır. Bu günün tələblərilə səsləşən Camalın 

hekayələri inanıram ki, hər bir oxucuda sabaha bir ümid 

qığılcımı yaradacaq, onlarda insanları, Vətəni, torpağı sevmək 

inancını, əzmini daha da artıracaqdır. Çünki yazıçının “Baş 

tutmayan intihar”, “Qanlı məktub”, “Ölüm düşərgəsindən 

qaçış”, “Tövbə”, “Ağrı”, “Vicdan məsələsi”, “İftira”, “Ölüm 

doğmalığı”, “Ayrılıq”, “İlanbalığı” və s. bu kimi hekayələri 

bunu deməyə əsas verir. Əsl söz oxucularındır və mən tam 

əminliklə deyirəm ki, Camal Zeynaloğlunun oxucuları onu bir 

yazıçı kimi sevir və həm də şəxsiyyətinə hörmət edirlər.    

Dostum, xatirini həmişə əziz tutduğum Camala bundan 

sonra da yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Tanrı daim 

yardımçısı olsun! 

 
Vəli  Xramçaylı, 

 “Ocaq” qəzetinin baş redaktoru, şair. 
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       Uğurlarına  sevinirik 
 
 
Bu yaxınlarda qələm dostumuz Camal Zeynaloğlunun 

daha bir yeni kitabı ilə tanış olduq. “Nakam məhəbbət” adlı 

bu kitabda nasirin “Uğursuz nikah” adlı povesti və iyirmiyə 

yaxın –“Baş tutmayan intihar”, “Haram tikə”, “Tövbə”, “Ölüm 

düşərgəsindən qaçış”, ”Qanlı məktub”, “Pul”, “İlanbalığı”, 

“Vicdan məsələsi”, “Ağlayan qu quşu” və s. bu kimi bir-birindən 

maraqlı hekayələri toplanmışdır. Bu kitab C.Zeynaloğlunun 

oxucuları ilə səkkizinci görüşüdür. Kitabda müasir həyatımızda 

gənc nəslin düzgün tərbiyəsi, onların həyat tərzi, ailə birliyinin 

mənəvi saflığı, qayğıkeş, mehriban, öz övladını tək-tənha min 

bir əzabla böyüdüb boya-başa çatdıran zəhmətkeş Xədicə 

xanım kimi müsbət ana obrazı verilmişdir. 

  C.Zeynaloğlu həqiqətən də maraqlı mövzular, yaxşı 

insanlar sorağında və daim axtarışda olan yazarlardandır. 

Onun Qarabağ müharibəsinə həsr etdiyi “Ölümlə üz-üzə” 

kitabını həyəcansız oxumaq mümkün deyil. Bu kitabı oxuyan 

hər kəsdə düşmənə hədsiz nifrət, Vətənə, torpağa sevgi və 

məhəbbət aşılayır. Yazıçının dili çox sadə və səlisdir. Ona 

görə də onun əsərlərini oxucu birnəfəsə oxuyur. 

  Camal müəllim bu millətə lazım olan dəyərli elm 

adamlarını, ziyalılarını da unutmur. Onların elm sahəsində 

xalqına verdiyi töhvələri, xidmətlərini dəyərləndirir və onları öz 

oxucuları ilə yaxından tanış edir. C.Zeynaloğlunun “Həqiqət 
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işığında” kitabı bu qəbildəndir. Kitab tanınmış ziyalı, nadir 

istedad sahibi, yazıçı-publisist, şair, filosof, tarixçi, teoloq, 

astronom, ictimai xadim, Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətinin 

məsul katibi Həqiqət Kərimovanın həyat və yaradıcılıq 

fəaliyyətinə həsr edilmişdir. Bu kitabda yazıçı sanki özünü 

publisistika sahəsində də sınaqdan keçirmək istəmişdi. Etiraf 

edim ki, Camal müəllim bu sahədə də uğur qazanmağa nail 

olmuşdur. Çünki o, eyni zamanda jurnalistikaya qəlbən bağlı 

insandır. Təsadüfi deyildir ki, Camal müəllim 1993-cü ildən 

Azərbaycan mətbuatında çalışıb və mütəmadi çıxış edib. Mən 

onu hələ “Mühakimə” qəzetindən işlədiyi zamandan 

tanıyıram.  

 C.Zeynaloğlu ixtisasca ingilis-dili müəllimidir. O, eyni 

zamanda psixoloqdur. Hər iki ixtisas üzrə Camal böyük uğurlar 

əldə etmişdir. Dilçi kimi o, bir çox İngilis-Amerikan klassik 

ədəbiyyatından dünyada tanınmış yazıçıların əsərlərini 

orijinaldan birbaşa Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir. Belə ki, 

onun tərcümə etdiyi Aqata Kristinin “Baş nazirin oğurlanması”, 

“Bir milyonluq istiqrazın oğurlanması”, “Mavi kuzənin sirri”, 

Artur Konan Doylun “Brilyant tac”, “Göy yaqut”, Oskar Uayldın 

“Nümunəvi milyonçu”, “A.C.Kroninin “İki veronalı”, Cek 

Londonun “Meksikalı”, Ernest Heminqueyin “Qatillər”, 

S.Moemin “Muzdlu tərəfdaşlar”, Cessi Stuartın “Məhəbbət”, 

Uilyam Saroyanın “Filippinli və sərxoş” və Alman yazıçısı Villi 

Bredelin “Qırmızı general” əsərləri həm mətbuatda, həm də 

“Dünya” və “Mütərcim” jurnallarında çap edilmişdir. Sonralar 

tərcüməçi bu əsərləri Aqata Kristinin “Baş nazirin 

oğurlanması” tərcümələr toplusu adı altında kitab şəklində 

buraxmışdır. 
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C.Zeynaloğlu yaradıcılığı qarşılıqsız qalmayıb. Onun həm 

jurnalist, həm də ədəbi yaradıcılıq sahəsindəki uğurları ayrı-

ayrı media mükafatlarına layiq görülüb. O, Azər.KİVİHİ-nin 

“Nurlu qələm ustası” və “Qızıl qələm” mükafatı laureatı 

adlarına layiq görülmüşdür. Bu sahədə Camal müəllimin 

mənim bilmədiyim digər mükafatları da vardır. 

 Etibarlı dostumuz, gözəl insan, yadadıcı şəxsiyyət və 

Allaha daha yaxın bəndələrindən olan Camal qardaşımıza 

bundan sonra da yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. 

Onun hər uğuruna biz də ürəkdən sevinirik. 

 

Rizvan Hilaloğlu,                                                                                      

“Azərbaycan” qəzetinin şöbə müdiri. 
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      Onun yaradıcılığı çoxşaxəlidir 
 
 

 Camal Zeynaloğlunun yaradıcılığı ilə tanış olmamışdan 

öncə özünü yaxşı tanıyıram. O, safqəlbli, dostcanlı, etibarlı və 

sadiq bir yoldaşdır. Hamıyla mülayim, mehriban, səmimi, 

qayğıkeş davranan Camal müəllim eyni zamanda, çətinliyə 

düşən, hər hansı problemi, müşkül işi olan adamlara da daim 

kömək edən, onlara həmişə həyan durmağa çalışan bir 

insandır. O, əlindən gələn köməkliyi heç zaman kimsədən 

əsirgəməyən bir dost, sirdaşdır. Ona hər sahədə güvənmək 

mümkündür. O, sirr saxlamağı bacaran yoldaşdır. Onun 

yaradıcılığı ilə yaxından tanış olan hər kəs anlayır ki, 

C.Zeynaloğlunun yaratdığı obrazlarla onun şəxsiyyəti arasında 

heç bir ziddiyyət yoxdur. Onun əsərlərindəki əksər müsbət 

qəhrəman obrazlarında Camal müəllimə xas olan xarakterik 

xüsusiyyətləri görmək mümkündür. 

 Mən Camal müəllimin “Uğursuz nikah”, “Məni 

qınamayın” əsərləri ilə hələ qəzet səhifələrində tanış 

olmuşam. Hələ o zaman onun əsərləri oxucular tərəfindən 

dərin rəğbətlə qarşılanmışdı. Elə eyni adlı əsərləri kitab 

şəklində işıq üzü görərkən Camal müəllimin yaşadığı sevinc 

hisslərini onunla birgə yaşamışdıq. Bu yaşantıların üstündən 

xeyli vaxt keçib, çox şeylər dəyişib. Ondan sonra Camal 

müəllim bir-birinin ardınca “Qanlı fevral gecəsi”, “Ölümlə üz-

üzə”, “Tanrı cəzası”, “Həqiqət işığında”, “Nakam 
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məhəbbət” və “Ölüm doğmalığı” kimi kitablarını çap 

etdirərək, oxucularının ixtiyarına verdi. Bundan başqa, 

C.Zeynaloğlu eyni zamanda tərcüməçidir. O, dünya 

klassiklərinin bir sıra əsərlərini orijinaldan birbaşa Azərbaycan 

dilinə tərcümə etmişdir. Və əminəm ki, bu tərcümələr uğurlu 

olubdur. O, həmin tərcümələr toplusunu Aqata Kristinin “Baş 

nazirin oğurlanması” adlı kitab şəklində nəşr etdirmişdi. 

 C.Zeynaloğlunun yaradıcılığı çoxşaxəlidir. Onun bütün 

əsərlərinin əsas qayəsini insan taleyi, haqsızlığa qarşı 

mübarizə, qadın ləyaqəti, qadın isməti, insan gözəlliyi, ailə 

həyatı, gənc nəslin yeni dünyagörüşü, düzgün tərbiyəsi, içkiyə 

və narkotikaya aludəçiliyin acı və faciəvi sonluqları və s. kimi 

xarakterik xüsusiyyətlər təşkil edir. Onun əsərlərində bütün 

bunlarla yanaşı, istər cəmiyyətdə, istərsə də ailədə, sevgi 

münasibətlərində aldadan və aldanan insan taleləri də geniş 

yer alır. Camal müəllim bu əsərləri ilə cəmiyyətdə baş alıb 

gedən yalan üzərində qurulan ailə həyatına, haqsızlığa, 

riyakarlığa, xudbinliyə, rüşvətxorlara, məmur özbaşınalığına, 

yabançı musiqiyə, milli dəyərlərimizə xələl gətirən əcnəbi 

ünsürlərinə, öz soy kökündən uzaqlaşmağa çalışan gənclərə 

sanki “durun!” deyir. Bu ifadə daha yumşaqdır. Camal müəllim 

isə “durun” deməklə kifayətlənmir, səsini daha da ucaldır, 

qışqırır, fəryad edir. O, millətin gələcəyini indidən gördüyü 

üçün belə fəryad qoparır, bəzən də o, için-için ağlayır, sızlayır 

və öz-özünə” “nədən belə olduq?” sualını verir. 

C.Zeynaloğlunun əsərlərində insanların bir-birinə olan 

etinasızlığı, riyakarlığı, xəyanətkarlığıözünü qabarıq şəkildə 

göstərir. Yazıçının “Tanrı cəzası” kitabı bu deyilənləri tam 

sübuta yetirir.  
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 Camal müəllim yaşadığı cəmiyyətdə heç bir şeyə etinasız 

qalmır, ətrafda baş verən ən kiçik hadisələr belə yazarı 

narahat edir, onu dərindən düşündürməyə vadar edir. Çünki o, 

insanları hədsiz bir məhəbbətlə sevir, onlara inanır və etibar 

edir. Camal müəllim həmişə deyirdi ki, “həyatda pis insan 

yoxdur. Sadəcə, insanı əhatə edən mühit, şərait onu bəzən öz 

sferasından çıxmağa məcbur edir. Şeytanın həmişə bizimlə 

birlikdə olduğunu, bizləri daim təqib etdiyini də unutmamalıyıq. 

Amma bütün bunlara rəğmən Allahın yaratdığı bəndələrin 

hamısı gözəldir...” 

Camal müəllim dostlarına, yoldaşlarına sadiq bir insandır. 

O, dostlarını heç zaman unutmur, harada olmasından asılı 

olmayaraq Camal müəllim onları daim arayıb-axtarır, onlarla 

ünsiyyət qurur. O, eyni zamanda dostlarını sevdiyi qədər 

Vətənini, torpağını, xalqını da ürəkdən sevən bir vətəndaşdır. 

Əminəm ki, Camal müəllim bundan sonra da 

cəmiyyətimizdəki hər cür neqativ hallara qarşı barışmaz 

mövqe tutaraq, bizi yeni-yeni əsərləri ilə sevindirəcək və böyük 

insan, kamil insan surətləri yaradacaq. Ona bu yolda uğurlar 

diləyirəm. 

 

Telman Məmmədli, 
 “Sərbəst qəzet”in təsisçisi və baş redaktoru. 

 
 
 

 
 



Ömrün qızıl payızı 

 

 
187 

 

 
 

 
Dünya kalibrinə köklənmiş yazıçı 
 
 
Camal Zeynaloğlunun imzasını ilk dəfə -1980-ci illərdə 

təsadüf etdiyim zaman düşündüm ki, ədəbi mühitimizə yeni 

nəfəs gəlir. Onun bu günlərdə işıq üzü görmüş təxəyyül 

məhsulu-sıradan 8-ci kitabı olan “Nakam məhəbbət” 

müşahidəmdə yanılmadığımın sübutudur. 

  Fərqli yazı manerasına malik olan müəllif bu kitabında da 

öz ənənəsinə sadiq qalaraq, çağdaş həyat tərzimizin sosial-

məişət problemlərini qələmə almış, oxucuları mənəvi-əxlaqi 

saflığa, etik-estetik meyarlara yönəlik, milli-bəşəri dəyərlərə 

sədaqətli olmağa səsləyib. 

 C.Zeynaloğlunun özünəməxsusluğu daha çox sosial-

ictimai eybəcərlikləri ifşa etməkdən əlavə, onları amansız 

sarkazmla qamçılaması həqiqətinə məhkumdur. 

  Yazıçı oxucunu gərginlikdə saxlamağın, sosial-siyasi 

sferada forsmajor stikasiyaların burulğanında təngnəfəs 

etdirməyin, obrazların mənəvi iztirablarını onun iç dünyasına 

köçürməyin mahiridir. 

  Kitabda toplanmış povest və hekayələr ədəbi dil 

normalarından doğan yığcamlıq, dolğunluq, lakoniklik, sivil 

təxəyyül normalardan doğan aktuallıq, peşəkarlıq, müasirlik 

kimi məziyyətlərlə dopdoludur desək, heç də səhv etmərik. 
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C.Zeynaloğlu ədəbi ömrünün ən məhsuldar dövrünü 

yaşayır. Biz indən sonra onun daha böyük əzmkarlıq nümayiş 

etdirəcəyinə, hətta dünya kalibrinə cavab verə biləcək əsərlər 

yaradacağına əminik. 

 

 

(Z.HüsNa İm), 
 “Borçalı” qəzeti,  13 aprel  2013-cü il. 
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      Əsl dost, ləyaqətli ziyalı  
 
 
Camal Zeynaloğlunu 1993-cü ilin sentyabr ayından 

tanıyıram. O zaman «Mühakimə» qəzetini yenicə 

qeydiyyatdan keçirmişdim. Qəzetin nəşrinə başlamaq üçün 

təşkilati tədbirlər görürdük. Əvvəllər bir yerdə çalışdığım, 

istedadlı şərqşünas alim İbrahim Quliyev yanıma gələrək 

Camal Zeynaloğlunu mənə təqdim etdi: «İngilis dilindən 

tərcümələr edir, özünəməxsus yaxşı dil üslubu var. Qəzetinizə 

işə götürsəniz uduzmazsınız». Mən bildirdim ki, İbrahim 

istedadsız adamı kimliyindən asılı olmayaraq boş yerə 

tərifləməz və işə götürməyi təklif etməz. 

 Camalı müxbir kimi işə götürdük. Az bir müddətdə 

Camalın imzası başqalarından seçilməyə başladı. Onun bədii-

publisistik janrda qələmə aldığı «Onun etirafı», «Uğursuz 

nikah», «Ana məhəbbətinin qurbanı» və başqa silsilə 

yazıları oxucular arasında ona dərin rəğbət qazandırmışdı. 

Camalın yazılarının sayəsində həftədə bir dəfə çıxan qəzet 

gündəliyə keçmişdi. Qəzetin tirajı da xeyli artmışdı. 

Səmimiyyətimə inanın; qəzeti köşklərdə tapmayan oxucular 

gəlib redaksiyada Camalın silsilə yazılarını oxuyurdular. 

Oxucular zəng edib, Camal müəllimdən onun əsərindəki 

obrazların sonrakı taleyi ilə maraqlanırdılar. 
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Yuxarıda dediyim kimi, Camal tərcümə sahəsində də 

qələmini sınayıb. Onun dilimizə çevirdiyi Aqata Kristinin «Baş 

nazirin oğurlanması», «Milyon dollarlıq istiqrazın 

oğurlanması», «Mavi kuzənin sirri», Artur Konan Doylın 

«Brilyant tac», «Göy yaqut», Oskar Uayldın «Nümunəvi 

milyonçu», A.C.Kroninin «İki veronalı», Cek Londonun 

«Meksikalı», Ernest Heminqueyin «Qatillər», Uilyam 

Saroyanın «Flippinli və sərxoş», Alman yazıçısı Villi Bredelin 

“Gırmızı general” əsərləri oxucular tərəfindən sevilə-sevilə 

oxunur. 

 Bundan sonra Camal müəllimin bir-birinin ardınca “Qanlı 

fevral gecəsi”, “Məni qınamayın”, “Tanrı cəzası”, “Həqiqət 

işığında”, “Nakam məhəbbət” kitabları geniş oxucu kütləsi 

tərəfindən böyük maraqla qarşılandı. Onun əsərlərinin əsas 

ana xəttini haqsızlığa qarşı barışmazlıq, milli dəyərlərin 

qorunub saxlanması, vətənpərvərlik, düşmənə nifrət, torpağa 

bağlılıq, qadın ləyaqəti, qadın isməti, əxlaqi-etik məsələlər, ailə 

problemi, içkiyə və narkomaniyaya qarşı ictimai mübarizə və s. 

təşkil edir. 

  Camal müəllim həm də bacarıqlı təşkilatçı və 

ictimaiyyətçidir. «Azpetrol» şirkətində Camal ictimaiyyətlə 

əlaqələrin qurulması işində fərqli üslubda çalışır. Şirkətin 

qapıları necə deyərlər onun sayəsində bütün jurnalistlərin, 

qələm adamlarının üzünə həmişə açıqdır. 

  Digər bir məqamı da yada salmaya bilmərəm. Heç 

zaman ağlıma gətirə bilmərəm ki, Camaldan hansısa bir insan 

narazı olsun və ya Camal kiminsə xətrinə dəysin, ya da kimisə 

incitmiş olsun. Ətrafdakılar hamı onun xətrini istəyir, ona 

hörmətlə yanaşır. Camal bütün yaxşı nə varsa, hamısına 

layiqdir. Çünki, bütün bunları o özü zərrə-zərrə qazanıb. 
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  Camal Zeynaloğlu bir insan kimi, şəxsiyyət kimi də 

başqalarından fərqlənir. Bütöv xarakterə malikdir. O, etibar 

ediləsi, inanılası, dost yolunda hər şeyə hazır olan, dostluğun, 

yoldaşlığın qədrini və dəyərini bilən bir şəxsdir. Ondan heç 

zaman kimə və nəyə görəsə fikir yürütdüyünü hiss 

etməmişəm. Sözü və özü bütöv insandır.  

 Bir sözlə, Camal əsl dost, ləyaqətli ziyalı, yaxşı ailə 

başçısı, gözəl insandır. 

 

Şəmsi Vəfadar, 
«Yazıçı» nəşriyyatının baş direktoru, AYB-nin üzvü, «Qızıl 

qələm» mükafatı laureatı. 
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          Tamam fərqli proza 
   
 Məlum olduğu kimi, indi “hayıxmışların Akulisi” kimi 

tanınan andeqraundun heç bir ədəbi kriteriyaya cavab 

verməyən “yaradıcılığı”nın növbəti məğlub “raundu” olan “.... 

yuxular”ı ədəbi mühiti iki yerə böldü. Hakimiyyətdən narazı az 

qism yazarlar - Qan Turaldan başlamış Seyran Səxavətə 

qədər -onun şəxsiyyətilə yanaşı, “əsərləri”nin məziyyətlərindən 

də bol-bol danışdılar. Amma hər iki halda cüzi belə, arqument 

sərgiləyən olmadı ki, adam sovet dövründə siyası sistemi bax, 

bu sayaq qamçılayıb, istedadlı gənclərə, erməni məkrini 

beləcə, uzaqgörənliklə ifşa edib, məmur özbaşınalığının 

qurbanı olmuş filan vətəndaşa yardım əlini uzadıb və s. 

sərgiləyə də bilməzdilər, çünki analoji nüanslar Akulislik 

olmayıb. Hansı səbəbdən, bu da məlum. Amma türk insanına, 

xüsusilə, qadınlarına qarşı yetərincə həqarət dolu epizodlar 

sətirləyib - hətta hayıxmış dığasına zorlatdırmağa qədər. Onun 

müdafiəsinə qalxanlar barı bu realdan utanıb xəcalət çəksinlər.  

 Yəqin diqqət kəsilmisiniz: sovet dövründən fərqli olaraq, 

son iyirmi ildə ədəbi inkişafımızı pərgilləyən ifrat bir tendensiya 

yaranıb - kim kmin mətni, kitabı haqqında söhbət açır, ümumi 

şərhlərdən uzaq getmir. Çünki həmin mətnlərdə ələ gələsi, 

sitat gətiriləsi bir nümunə araya bilmirlər.  

  Bu baxımdan, yeganə olaraq, iki-üç il öncə “Yeni Xəbər” 

qəzetinin altı sayında getmiş altı səhifəlik “Ədəbiyyatı ölüm 

eşafotuna qaldırmış adam” adlı rüsvayçı yazı xarakterik idi. 

Hədəfə alınmış məşhur “yazıçı”nın yerinə kim olsaydı, bu 

yazıdan sonra ədəbi cəmayedə bir daha görsənməzdi.  
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Üst-üstə qalansaydı, yazıda bəlkə bir qəzet səhifəsi qədər 

şərh və təhlil yox idi. Müəllif yazının mətnləri ilə bağlı bir 

cümlədə ifadə etdiyi tənqidi fikri, ədəbi arqumenti beş-altı 

cümləlik sitatlarla isbata yetirib bərkitdi.  

  Məqalədə adamın üç romanı təhlil olunur və sübut edilir 

ki, özünü söz köhləninə süvar etmiş həmin adam üç tərifli 

“romanı”nın üçündə də orta məktəb şagirdi səviyyəsində 

yarıtmamışdı. Hadisələr hər üç halda necə primitiv 

başlanmışdısa, eləcə də bitmişdi.  

İndi gələk yazımızın mövzusu olan, təqimatına elə də 

ehtiyac duyulmayan yazar dostumuz    Camal Zeynaloğlunun 

povest və hekayələrdən ibarət növbəti “Nakam məhəbbət” 

toplusunun üstünə. Biz də bu topludakı mətnləri boğazdan 

yuxarı ibarələrlə geninə-boluna tərifləmək fikrindən uzaq 

olmaq niyyətindəyik, təbii. 

 Buna görə də düşünürük ki, seçim kimi qəbul edilməsin 

deyə, ard-arda dörd mətnin üzərində dayanmaq daha obyektiv 

olardı. 

  Məlum tendensiyaya uyğun olaraq, “Uğursuz nikah” 

povestindən başlayaq. Adından da göründüyü kimi, mövzu 

yeni deyil, amma povestdə cərəyan edən olaylara, məhəbbət 

və sosial mühitə yanaşma tərzi yeni rakursda təqdim olunub: 

“Sən demə, Natiqə şər atıb tutdurmaq istəyirmişlər. Pulun 

gücünü nə bilirsən. Ancaq dünya yaxşı insanlardan xali deyil, 

vicdanını puldan üstün tutan insanlar heç də az deyil. Sadəcə, 

biz onların fərqinə varmırıq. Biz adət etmişik ki, yaxşı 

insanlarda da eyib axtaraq”. 

C.Zeynaloğlunun müsbət obrazları özünün və 

duyğularının prototipidir desək, yanılmarıq. Bu səbəbdən də, 
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ədəbiyyatımızda yer almış obrazlara ya az oxşayır, ya heç 

oxşamır... 

 Bu ara Lalə guya canıyananlıq etmək istədi:  

-      Zara, yaman arıqlamısan, görünür, çox işləyirsən. 

-     Zaraya nə olub, Lalə xanım?! - Xədicə xala özünü saxlaya 

biməyib səsləndi. 

  Yersiz mübahisəni xoşlamayan Natiq söhbətə son 

qoymaq üçün üzünü qayınanasına tutdu: 

-       Bəlkə çayı anam bizim qabağımıza gətirsin?! 

-   Yaxşı, Natiq, sən qarışma! - Xədicə xala oğlunun 

bozardığını görüb sakitləşdirmək istədi. 

  Lalə xanım Natiqin tutarlı müdaxiləsinə söz tapa bilməyib 

susdu. 

  Müəllifin povestə necə start verdiyinə və bədii həllinə 

necə nail olduğuna, yəni hadisələri neçə yekunlaşdırdığına 

nəzər yetirək: 

  Natiq iki il idi ki, Moskvada yaşayırdı. Deyən, geri 

qayıtmaq fikri yox idi. Dəfələrlə anası Xədicə xanımın “Bala, 

qəriblikdə yaşadığın yetər, daha yığış, gəl Vətənə!” deməsi də 

ona təsir etmirdi. 

 Xədicə xanım oğlunun başını halal süd əmmiş birisilə 

bağlamaq, nənə olmaq arzusu ilə alışırdı. Oğlu isə bu haqda 

söhbət düşdükdə, deyirdi ki, evlənməyinin zamana ehtiyacı 

var. Qaldı ki, onun Vətənə gec-gec ayaq basması tutarlı 

səbəblərdən qaynaqlanırdı”.  

 “Müstəntiq işi bütün detalları ilə təhqiq etdikdən sonra 

saxta sənəd verdiyinə görə həkim-ekspertin, ginekoloqun və 

böhtan faktına görə Zara haqqında cinayət işi qaldırdı. Bu, 

mövcud Azərbaycan gündəmini, reallıqlarını əks etdirməsə də, 

həqiqəti əks etdirirdi”. 
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Göründüyü kimi, mətnlərı sözün müsbət mənasında, heç 

bir redaktəyə yem ola bilməz. Dolğunluq, axıcılıq, bağlılıq, 

obrazlılıq və s. yerli-yerindədir. 

  Adı kitabın üz qabığında yer almış hekayənin mövzusu 

da ailə problemləri ətrafında çözələnirdi. Amma episentirində 

nakam olduğu qədər də sınanılmış, inanılmaz bir məhəbbət 

dayanırdı. Bu məqam iki sevən ürəyin qovuşduğu dialoqda 

daha səmimi səslənir... 

Ədalət ənənəvi xanımlar bayramında mənə kitab və 

fransız ətri hədiyyə etdi. Güllərı sevdiyimi bildiyi üçün dedi: 

-    İncimə, Solmaz, indən sonra sənə gül almayacağam. 

      Təəccübümü gizlədə bilmədim: 

-    Anlamadım, bu nə deməkdir, Ədalət?    

-   Bu o deməkdir ki, sən özün elə gül... – Nəsə səhv etdiyini 

düşünüb düzəliş verdi. - Yox, səni gülə bənzətməzdim. Çünki 

gül tez solur. Sənə hədiyyə edəcəyim güllər kimi. Mən isə 

Solmazımın solmuş güllərə baxıb kədərlənəcəyini istəmirəm. 

İstəyirəm ki, onun ceyran gözlərində daim sevinc notları 

cilvələnsin. 

İndi diqqətinizi bu hekayənin girişi ilə çıxışına - bədii 

həllinə yekununa yönəldək... 

       “Onunla qonşuluqda yaşayırdıq. Ali təhsilli həkim, ailəcanlı 

həyat yoldaşı, mehriban ana idi. Tanrı ona gözəllikdən da pay 

ayırmışdı. Ailənin bütün ağırlığı onun üstünə tökülmüşdü. 

Qısqanclıqdan özünü-sözünü bilməyən əri Zahidinsə sır-

sifətindən zəhər tökülürdü...”. 

“Ədalətin sağalıb ayağa qalxdığı gün özümü dünyanın ən 

xoşbəxt insanı sanırdım. Sevincimin həddi-hüdudu yox idi”. 

Buna bənzər sevinci son dəfə sevgimizin şahidi olmuş söyüd 

ağacının altında Ədalətlə birlikdə yaşamışdıq”. 
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  Camalın “Tövbə” hekayəsində süjet xətti tövbə etmək 

istiqamətində qurulsa da, ana-övlad sevgisi ön xətdə çıxaraq, 

daha qabarıq təsir bağışlayır... 

 “Qaynım bu yaxınlarda mənə telefon açdı ki, uşaqları da 

götür gəl, Mir Möhsün ağanın məqbərəsini ailəvi ziyarətə 

gedirik. Bu mənə göydəndüşmə kimi bir şey oldu. Fikirləşdim 

ki, gedib həm ziyarət edərəm, həm də içkini tövbə edərəm.” 

 “Mənə artıq hər şey əyan olub, ana! Əyan olub ki, sən 

canını məndən ötrü fəda etmisən! Sən bir mələk idin, ana” 

Tanrının yaxın-uzaq, doğma-ögey, bütün tanıyanların nümunə 

götürməsi üçün göylərdən ərməğan göndərdiyi mələk! Bilsən 

sən ana nəvazişindən, saçlarıma sığal çəkən şəfqətli 

əllərindən, ətirli nəfəsindən, hikmətli sözlərindən ötrü necə 

xiffət çəkirəm, ay ana!  

Nə yaxşı ki, siz varsınız, analar! Yoxsa uşaqların ağrı-

acısını, nazını kim çəkərdi, gözünü gecə-gündüz yollara dikib 

pışvazına kim çıxardı! 

 Mən fəqirinə nədən “ana” dağı çəkdin, Tanrım?!..” 

      “Baş tutmayan intihar“ hekayəsinin məzmunu isə tamam 

fərqlidir. Müəllif insanlıq missiyasının mahiyyəti və doğurduğu 

xoşbəxtlik dolu bəhrəsindən, missiyanı çiynində daşıyan hər 

kəsin Tanrı dərgahına aparacağı dividentdən bəhs edir: 

 “Ağaclar artıq çiçəklənməyə başlamışdı. Adətim üzrə 

nahar fasiləsində hava udmaq üçün Dənizkənarı parka 

yollandım... Burda qeyri-adi insan axını yaşanırdı. Kimisi 

xanımı, kimisi uşaqları, sevgilisi, rəfiqi ilə başmaq seyrinə 

çıxmışdı. İt-pişiyi ilə çıxanlar da gözə dəyirdi”. 

    “...Telefon nömrəmi xanıma verib dedim: 

-    Körpənizin sağlam böyüməsini istəryirsinizsə, çalışın ac 

saxlamayın! Lazım gəlsə, mənə hər vaxt zəng edə bilərsiniz. 
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-  Heç bilmirəm, sizə necə təşəkkür edim, qardaşım! Deyirdilər, 

dünya yaxşı insanların çiyni üstündə dayanıb, inanmırdım! Siz 

əsl ərənsiniz!..- Sevda yuxudan indicə oyandığından, toppuş 

yumruqları ilə gözlərini ovuşduran ciyərparəsini bağrına basıb 

kövrəldi. 

Ozümü həyatım boyu indiki qədər məmnun və rahat hiss 

etməmişdim. Və bu an mənə elə gəldi ki, dünyada insanın 

Allah lütfü olan inamını özünə qaytarmaqdan şərəfli missiya 

yoxdur.  

 C.Zeynaloğlunun nəsral-prozaik xarizması təqdim olunan 

çıxarışlarda bir daha özünün təsdiqini tapır. Onun idraki 

məhsullarında oxucunu  heç də az çəkməyən, ovsunlayan 

onun canlı obrazlara çevrilən düşüncə və duyğuları, məzmun 

rəngarəngliyi, mövzu aktuallığı həqiqətidir.  

Kəskin sarkazmlarla zənginləşdirdiyi təhkiyəsində 

sənətkarlığın sirlərindən qədərincə yararlanmış nasir 

ruhaniyyət aşıladığı qəhrəmanlarının timsalında özünün də 

düz yolda olduğuna və bu yoldan çəkilməyəcəyinə oxucuda 

sarsılmaz inam yaradır.  

Təhkiyəsində ifadə edilən pozitiv mahiyyət, böyük 

mətləblər, yüksək peşəkarlıq xüsusiyyətləri sübüt edir ki, 

Camal Zeynaloğlu bu gün yaradıcılığının çiçəkləndiyi 

mərhələsinə qədəm qoyub. Ona görə də ömür karvanının 55-

ci baharını yaşayan dostumuzdan “Nakam məhəbbət”dəki 

qeyri-ciddi olsa belə, xətalara yol vermədən, həqiqi ədəbi 

hadisə ola biləcək daha sanballı, daha xarizmatik, dərin fəlsəfi-

psixoloji tutumlu, hədəfi daha sözün qaubitsa artilleriyası ilə 

daha uzaq vuran əsərlər gözləməyə mənəvi haqqımız var.  

(Alqış Hüseyn), 

yazıçı-publisist. 
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   Onun yerinə bir başqası olsaydı... 
 
 Camal Zeynaloğlunun “Baş nazirin oğurlanması”ndan da 

xəbəri var, “Qatillər”dən də.  

 Bəs necə, onun yerinə bir başqası olsaydı, ən azından 

hər gün qəzet səhifələrində görünərdi. Hələ mən telekanalları 

demirəm.  

Öz reklamını qurmaq istəsə, nə dağlar aşmağa ehtiyac 

var, nə dərələr keçməyə. Bu gün ən oxunaqlı qəzetlərdə, 

xəbər saytlarında, televiziya kanallarında və çeşidli FM 

radiolarında Camal Zeynaloğlunun dostları çalışır. Camal 

həmin dostlarını mətbuatda çalışdığı illərdə qazanıb. Özü 

qazandığı dostlarına həmişə sadiqdir.  

  Dostumuzun mətbuatda görünməyinə heç bir problem 

olmamalıdır. Kəsdiyimiz duz-çörək, aramızdakı xətir-hörmət öz 

yerində. Daşıdığı vəzifə də buna tam imkan verir. Camal 

Zeynaloğlu bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatında önəmli yerə 

sahib məşhur bir şirkətlər qrupunun mətbuat xidmətinə 

rəhbərlik edir.  

Onun yerinə bir başqası olsaydı, ədəbi məclislərdə 

yuxarıbaşa keçməkdən yorulmazdı.  

Camal Zeynaloğlu ədəbi aləmdəki yerini çoxdan haqq 

etsə də, nə iclaslarda, təqdimat mərasimlərində özünə ön 

cərgələrdə yer axtarır, nə də ədəbi proseslərdəki mübahisələrə 

qoşulur.  

  Amma ön cərgədə görünməyə, mübahisələrdə haqlı 

olduğunu sübut etməyə yetəri qədər əsası və haqqı var. Çünki 
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Camal Zeynaloğlu bu gün istedadlı tərcüməçilərimizdən biridir. 

“Cinayətlərin Kraliçası” adlandırılan Aqata Kristinin “Baş 

nazirin oğurlanması”, “Mavi kuzənin sirri”, “Bir milyon dollarlıq 

istiqrazın oğurlanması” əsərlərini uğurla tərcümə edib. 

Ədəbiyyata kiçik həcmli “Sesassa vadisinin sirri” hekayəsi ilə 

gələn, sonralar dünyanın ən məşhur yazıçılarından birinə 

çevrilən Artur Konan Doylun bəzi qəhrəmanları Camal 

Zeynaloğlunun köməyi ilə bizim dildə danışıb. Detektiv əsərlər 

ustasının “Brilyant tac”, “Göy yaqut” əsərlərini Azərbaycan 

oxucularına dostumuz Camal təqdim edib. Dünya 

ədəbiyyatının nəhənglərindən sayılan Uilyam Somerset 

Moemin “Muzdlu tərəfdaşlar”ını Camal Zeynaloğlunun 

tərcüməsində oxumağın ayrı ləzzəti var. Təkcə doğulduğu 

Çikaqonun deyil, bütün dünyanın fəxr etdiyi Ernest 

Heminqueyin “Qatillər”inə Camal Zeynaloğlu öz uğurlu 

tərcüməsi ilə özgə bir nəfəs verib.  

İstedadlı dostumuz dünya şöhrətli yazılardan Oskar Uayldı 

da tərcümə edib, Cek Londonu da, Arçibald Kroninin də 

əsərlərini çevirib, Cessi Stuartın da. Amma elədiklərini əlində 

bayraq kimi tutaraq gəzmir.  

Onun yerinə bir başqası olsaydı, yazdığı kitabları təbliğ 

etməkdən yorulmazdı. Camal Zeynaloğlu istedadlı tərcüməçi 

olmaqla yanaşı, istedadlı da yazıçıdır. “Qanlı fevral gecəsi”,  

“Ölümlə üz-üzə”, “Tanrı cəzası”, “Nakam məhəbbət”, 

“Ölüm doğmalığı”, kimi maraqlı povest və hekayələrin 

müəllifidir.  

 Lakin aşırı dərəcədə mütəvaze olan dostumuz özünü 

reklamdan, bayağı tərifdən uzaq qalmağı bacarır. Belə 

şeylərdən qaça-qaça dostlarına bir qədər də yaxınlaşır. Yəqin 

elə bu üzdən ona olan hörmətimiz illər ötdükcə daha da artır.  
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Onun yerinə bir başqası olsaydı, 55 illik yubileyini belə gec 

yada saldığıma görə məndən inciyər, hər dəfə mehribancasına 

görüşüb söhbətləşəndə, buna bir eyham vurub narazılığını 

bildirərdi.  

   Amma onun yerinə heç kim ola bilməz. Axı o, Camal 

Zeynaloğludu...     

 

Etibar Cəbrayıloğlu, 
“Ədalət” qəzeti, 13 iyul 2013 - cü il. 
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      Qəlbləri fəth edən insan 

 
Camal Zeynalov!.. Bu insanı dərk edənlər üçün Tanrının 

bizlərə göndərdiyi bir lütfdür, bir ismarıcdır, bir insanlıq 

nümunəsidir! Camal təkcə gözəl ailə başçısı deyil, o eyni 

zamanda ideal dostdur! Təəssüflər olsun ki, bu gün hamı bir-

birinə dost deyərək, bu ideal və mən deyərəm ki, həm də 

müqəddəs sözü şablon sözə çevirərək onu dəyərsizləşdirirlər, 

onu ucuzlaşdırırlar. Halbuki dost sözünün hər bir hərfi onun 

dərin və əsla fəth edilə bilməyəcək bir məna və qala olduğunu 

dərk edə bilmirlər. Camal kimi bir dostum olduğu üçün onunla 

həmişə qürur duymuşam. Mən Camalın timsalında insanlığın 

hələ tam ölmədiyini görüb, özümdə təsəlli tapıram. Camal 

haqqında çox şey demək olar, onun barəsində səhifələrlə yazı 

yazmaq olar. Camal Zeynalov elə bir şəxsiyyətdir ki, o, bizim 

üçün hələ də örtülü dəftər, bağlı kitabdır. O, əməlləri ilə mən 

deyərdim ki, Həcc ziyarətinə getməsə də, artıq Hacı adına 

layiq birisidir. Mən əminəm ki, o, tezliklə bu müqəddəs məkanı 

da görəcək. Onu da deyim ki, uçurumdan düşərkən məni xilas 

edəcək uzanmış əllərdən yalnız Camalın əlini tutardım. Çünki 

ona heç kəsin güvənmədiyi qədər güvənirəm. Bilirəm ki, o 

məni nəyin bahasına olursa-olsun, hətta həyatı bahasına başa 

gəlsə belə xilas edəcək. Onu bir dost kimi həmişə qırmaqdan, 

incitməkdən çox qorxmuşam. Çünki Camal incidiləsi, qəlbinə 

dəyiləsi bir insan deyil! Camal Zeynalov mənim üçün bənzərsiz 

və dostların baş tacıdır! Mübaliğəsiz və cəsarətlə deyə bilərəm 
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ki, Camal yolunda baş qoyula biləcək ən etibarlı dost və 

sirdaşdır! 

Camal Zeynalovu on beş ilə yaxındır ki, tanıyıram. O 

zamanlar mən tanınmış qəzetlərin birində jurnalist kimi 

fəaliyyət göstərirdim. Məni Camal müəllimlə jurnalist rəfiqəm 

tanış etmişdi. Onunla həmsöhbət zamanı məlum oldu ki, 

Camal müəllim ixtisasca İngilis dili müəllimidir. O, eyni 

zamanda jurnalistika sahəsində çalışdığı vaxta qədər orta 

məktəbdə həm də psixoloq vəzifəsində işləyib. Onunla söhbət 

zamanı nədənsə özündə bir yüngüllük, rahatlıq hiss edirsən. 

Yəni Camal müəllim pozitiv insan olduğundan onunla 

həmsöhbət olmaqdan doymaq olmur. O, müsahibinə qarşı 

həddindən artıq səmimi, xoşrəftar, mehriban və diqqətcildir. O, 

tez bir zamanda insanların qəlbinə yol tapmağı bacarır. Onun 

qadınlara qarşı bütün əxlaq və etik normalar çərçivəsində 

davranması, onun alicənab, yüksək mədəniyyətə malik bir 

şəxs olmasından xəbər verir. Mən Camal müəllimdə başqa 

kişilərə xas olmayan bir çox müsbət insani keyfiyyətlər gördüm 

və kəşf etdim. Hər şeydən öncə, onu qeyd edim ki, hər bir 

qadın Camala inana bilər və ona heç kəsə demədiyi sirrini 

söyləyə bilər. Çünki o, sirr saxlamağı bacaran insandır, 

başqalarının nöqsanları, eyibləri, həyatda etdiyi xətaları 

barədə kimsəyə söz açmır, onları öz içində qoruyub saxlayır. 

Məncə, əsl insan belə olmalıdır!.. 

  C.Zeynalov yaxşı insan olmaqla bərabər, həm də 

istedadlı  yazardır. Mən onun “Tanrı cəzası”, “Nakam 

məhəbbət”, “Gecikmiş sevgi”,“Ölüm doğmalığı” və 

“Talelər dünyası” kitablarını oxumuşam. Müəllifin əsərlərini 

oxuduqdan sonra bir müddət onun təsir sferasından çıxmaq 

mümkün olmur. Yazılarından hiss edirsən ki, müəllif qadın 



Ömrün qızıl payızı 

 

 
203 

 

dünyasına daha yaxından bələddir. O, qadınları daha tez 

anlayır, onları başa düşür, dərdlərini duyur, onlara mənəvi 

dayaq durur, çıxış yolları göstərir. Etiraf edim ki, mən 

C.Zeynalovun “Nakam məhəbbət” hekayəsini oxuyanda, 

özümdən asılı olmayaraq göz yaşlarıma hakim ola bilmədim... 

 Müəllifin əsərlərinin qəhrəmanları bu gün bizimlə birgə 

həyatda yaşayan insanlardır. Yazıçının bütün əsərləri bugünkü  

həyatdan götürülmüşdür. C.Zeynaloğlunun əsərlərində 

şişirtmə, özündən artırmaq, əskiltmək halları yoxdur. O, həyatı 

olduğu kimi qələmə aldığı üçün oxucularının dərin rəğbətini 

qazanmışdır. 

Onun əsərlərinin əsas qayəsini insan taleyi, haqsızlığa 

qarşı mübarizə, qadın ləyaqəti, qadın isməti, insan gözəlliyi, 

gənclərin düzgün tərbiyəsi, içkiyə və narkotikaya aludəçiliyin 

acı və faciəvi sonluqları və s. kimi xarakterik xüsusiyyətlər 

təşkil edir. Onun əsərlərində bütün bunlarla yanaşı, istər 

cəmiyyətdə, istərsə də ailədə, sevgi münasibətlərində uğurlu 

və uğursuz insan taleləri də geniş yer alır... 

 Camal müəllimə bundan sonra da yeni-yeni yaradıcılıq 

uğurları arzulayıram! 

 

 
                                             Rövşanə Nağıyeva, 
                                               dil-ədəbiyyat müəllimi. 
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Ağrı haqqında ballada 
 

 

İnsan var ki, özünün yalnız insan görkəmini, fikir var ki, 

özünün dəyişkən xarakterini qoruyur. Zənnimizcə, istedadlı 

qələm sahibi Camal Zeynaloğlunun da yaradıcılığı özünün əsl 

mahiyyət qatını məhz bu prinsip üzrə qoruyub saxlayır. Onun 

2013-cü ildə “Səda” nəşriyyatı tərəfindən işıq üzü görmüş 

“Tanrı cəzası” kitabında da biz bu prosesi müşahidə edirik. 

Xatırladaq ki, Xeyrulla Balaxanlının redaktorluğu ilə çap olunan 

bu kitabda müəllifin müxtəlif illərdə qələmə aldığı əsərləri 

toplanıb. Və annotasiyadan da göründüyü kimi, kitabda 

ənənəvi olaraq vətən, yurd sevgisi, şəhidlik ağrısı, təbiətə, 

insanlığa çağırış hissləri, günümüzün reallıqlarını əks etdirən 

sosial həyat tərzi, vətəndaş mövqeyi, haqsızlığa və 

ədalətsizliyə qarşı mübarizə, Qarabağ dərdi, düşmənə hədsiz 

nifrət, əxlaq və mənəvi dəyərlər və s. barədə fikri-hissiyyat 

geniş yer tutur. 

  Səmimi deyək ki, peşəyə bağlılıq ucalıq vəd edir. Bu gün 

hər bir sahədə bu meyar demək olar, əsas ölçü vahididir. Əsl 

vətəndaş, ürəyi sevgi ilə dolu Camal müəllimin yaradıcılığa 

başladığı gündən əsas məqsədi bu prosesə düzgün yanaşma 

ilə təzahür edib. Camal Zeynaloğlu həm də Allaha bağlı, ürəyi 

müqəddəslik alovu ilə bərkiyən bir insandır. Buna görə onun 

baxışlarında və əsərlərində insanı vəcdə gətirəcək bir rahatlıq 

var. 
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 Xeyirxah adamlar Allahın vəd etdiyi müqəddəs həyatın 

kamil daşıyıcılarıdır. Dədə-babalarımızdan üzü bəri 

cəmiyyətdə xeyirli məqsədlər birinci dərəcəli missiya hesab 

olunub. Bu gün həmin missiya Camal Zeynaloğlu kimi xeyirxah 

Tanrı bəndələrinin insanlığı və yaradıcılığı sayəsində özünü 

qabarıq nümayiş etdirir. Bütün yüksək və nəcib insani 

keyfiyyətləri özündə və yaradıcılığında birləşdirmiş Camal 

müəllim yaradıcılıq kodeksləri bədiyyat məqsədinə dəlalət edir. 

 Milli-mənəvi dəyərləri müqəddəs sayan, mənən zəngin 

insan Camal Zeynaloğlu öz ürəyinin təpəri, dərin düşüncə 

tərzi, xüsusi dərketmə qabiliyyəti, dərrakə qüdrəti bahasına 

mənəvi zənginliyə qovuşub və böyük oxucu kütləsinin 

hörmətini qazanıb. Dözümlü, dəyanətli, mətin olması onu daha 

yüksək zirvələrə çəkib. 

 C.Zeynaloğlu ictimai işlərdə də fəallığını nümayiş etdirir. 

Əməksevərdir, özünün əsl insan qayğısını heç kimdən 

əsirgəmir. Təbiətən xeyirxah, fitrətən fazil insandır. O, insanlıq 

deyilən uca zirvəni halal zəhməti ilə fəth edib. Bəlkə də bu 

səbəbdən, o, həyata nikbinliklə, tükənməz həyat eşqi, sevgi ilə 

yanaşır. Nə edirsə, böyük həvəslə, səylə, sevgi ilə edir. Bu, 

nəinki onun öz ailəsində, həmçinin ətrafdakı insanlara qarşı 

münasibətində də aydın hiss olunur. Bu böyük ürək sahibi, əsl 

vətəndaşın bütün həyat və fəaliyyəti xalqına, Vətəninə 

əvəzedilməz bir nümunə, örnəkdir. 

Əsərlərini oxuduqca düşünürük ki, Camal Zeynaloğlu hələ 

gənc yaşlarında belə şüurdan dəyərli şəkildə istifadə edən 

vətəndaş olmuşdur. Ona görə də onun ictimai və ədəbi 

düşüncələri bu gün cəmiyyətə böyük töhfə verir. 

İnsanlığa zərgər dəqiqliyi ilə yanaşan Camal müəllimin 

barəsində deyilmiş fikir və rəylər onun xarakter cizgilərini 
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çoxdan geniş auditoriyaya tanıtdırıb. Əslində, insan qəlbini 

oxşamaq, ona mənən və maddi cəhətdən dayaq durmaq əsl 

Tanrı bəndələrinin bacardığı işdir. Bu mənada Camal 

Zeynaloğlu Tanrı müqəddəsliyini qazanmaqdan ötrü bəlkə də 

bütün həyatını insanlar üçün xərcləməyə hazır olub. Buna görə 

artıq Tanrı onun yüksək insani keyfiyyətlərini arzuolunan 

dərəcədə qiymətləndirib. 

  C.Zeynaloğlu kimi yaradıcı insanların aydın əməlləri 

Vətənə xidmət anlamına gəlir. O, həmişə çalışıb ki, saf və 

təmiz əməlləri ilə xalqa fayda versin. Əlbəttə, o, işlədiyi 

vaxtdan ta bugünədək üzərinə düşən işin öhdəsindən 

bacarıqla gəlib, xidməti işində və yaradıcılığında əsas olaraq 

insanlığa geniş yer ayırıb. Onun milli qayə və bədii düşüncələri 

cəmiyyətin fəaliyyət mexanizmini daha da gücləndirir, 

qayğıkeşliyini daha da artırır. Sərvət yığmaq deyil, rəhmət 

qazanmaq  iddiası ilə böyük gələcəyə start götürən Camal 

Zeynaloğlu məhz bu gün özünün insan-vətəndaş qətiyyəti ilə 

gələcək işlərini xeyirxahlıq və insanlıq meyarı üzərində 

stimullaşdırır. 

 Həyatın kamalını yalnız kamil adamlar başa düşər, onu 

layiqincə qiymətləndirə bilərlər. Camal müəllimin insanlara 

diqqət və qayğısı, humanist prinsipləri, xeyirxahlıq mövqeyi-

məramı şübhəsiz, hamı tərəfindən alqışlanmalıdır. 

  Hamı onu sözü açıq deyən, haqqın, ədalətin tərəfini 

tutan, əqidəli, sözünə daim sadiq qalan, cəmiyyətin inkişafına 

əmək sərf edən xeyirxah insan, sevilib-seçilən, sevincli-kədərli, 

acılı-şirinli anları könül duyğuları ilə ovunduran bir şəxs kimi 

tanıyır. Biz də onu yaradıcılığı ilə diqqət çəkən bir yazıçı kimi 

tanıyırıq. 
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  Maraqlıdır ki, “Tanrı cəzası” kitabında C.Zeynaloğlunun 

nəsr əhatəsi çoxşaxəli zəka və hisslərlə doludur. Kitabdakı 

əsərlərin bir qismi ictimai proseslərə daha xasdır. Belə olan 

halda, o, bu fikirlərin təqdimatında büdrəmir, onu dolğunluğu 

ilə əxz edə bilir. 

  Kitabda həyat qabarıqlığı, zamana çılğın nəzər və tale 

miqyasları da diqqət çəkir. Müəllif bu məqamlara səmimi 

yanaşma etməklə  özünün fikri-hissiyyatlarını bütün çək-

çevirlər üçün ortaq məxrəc hesab edir. O, kitab boyu həm 

həyati modulyasiyaları düzgün tədqiq edib, həm də həyatın 

ictimai-siyasi qayəsini doğru-dürüst göstərib. 

 Sevindirici haldır ki, insanlığın təsnifi məsələləri, tədqiqi, 

tarixi əsasları, insan-cəmiyyət münasibətləri və s. “Tanrı 

cəzası” kitabında özünü təcəssüm etdirə bilib. Əslində, bu hal 

Camal müəllimin yaradıcılığında diqqət çəkən ən vacib 

məqamlardır və bu, onun adıçəkilən kitabında cərəyan edən 

hadisələrin növbələşmə nizamlılığını yaradır. 

  Kitabda dolu, məzmunlu, qabarıq fikri-izharlara da rast 

gəlirik. Həmçinin burada bir çox uğurlu əsərlər var; bu əsərlər 

həm epik fikir ifadə edir, həm də həyatın, ictimai gerçəkliyin 

konkret, emosional və fəlsəfi təhlilini verir. Anlayışlı oxucu bu 

sətirlərdə həyati təfəkkürdən ictimai proseslərə fəlsəfi keçidi 

aydın görür. 

Kitab müəllifin həyatla, ictimai istiqamətlərlə bağlı müvafiq 

nəzəri biliyə malik olması faktını da ortaya qoyur. Məhz bu bilik 

onun oxucu ilə  əlaqəsini təmin edir, bir qism fikirlərinin gerçək 

hissi-emosional parametrlərdə təzahürünə zəmin yaradır. 

Ən xoşagələn cəhət odur ki, Camal müəllim kitab boyu 

həyatın təfsirində heç bir ifrata varmır. Əksinə, o, dünyanın 

mahiyyəti, cəmiyyətin ictimai-estetik dəyəri barədə bədii fikirlər 
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sıralayır, özünün ədəbi qənaətini ortaya qoyur. Kitabı 

bütövlükdə ağrı haqqında ballada hesab etmək olar. 

 Müəllifi təbrik edir, ona yeni yaradıcılıq uğurları 

arzulayırıq. 

 

 

                                       Fərqanə Museyibqızı, 
            “Real - press” qəzeti, 17 dekabr 2013-cü il. 
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      Fəxr ediləsi etibarlı dost 
 
 
 Ey fəxr eyləyən söylə, bu dünyada nəyin var? 

 Keçmiş, gələcək günləri sal yadə nəyin var? 

 Zənn etmə ki, ömrün quşu pərvaz edər hər gün, 

 Son gündə sənin çatmağa imdadə nəyin var? 

 

1975-ci ilin payızında Bakı şəhərində  B.Sərdarov 

ünvanında yerləşən Plan-uçot Texnikumunun həyətində 

rəhmətlik Zeynal kişi həmən il Azərbaycan Pedaqoji Xarici 

Dillər İnstitutuna qəbul olunmuş oğlu Camalı mənimlə tanış 

etdi. O gündən Bakı şəhərinə öyrəşə bilməyən, “bu güllü 

köynəkli” kənd uşağı həyatımın sevdiklərim kateqoriyasına 

daxil olan, barmaqla sayıla biləcək  insanların cərgəsinə 

qoşuldu. Nə xoşbəxtəm ki, Camal müəllim indi də oradadır. 

Təvazökar və dürüst, etibarlı, vəfalı, vətənsevən və ailəcanlı, 

sözün əsl mənasında ziyalıdır Camal müəllim. Erudisiyası və 

qərəzsiz müşahidə qabiliyyəti onun povest və hekayələrində 

ətrafımızda baş verən, hamımızın aşkar və hər gün 

gördüklərimizi bir özgə yanaşmayla qələmə alması Camalın iç 

dünyasının nə qədər zəngin olmasının bariz nümunəsidir. 

Camal yazılanların ya əsas qəhrəmanı, ya da ki 

iştirakçılarından biridir. Onun yaratdığı əsərlər uydurma 

olmadığına görə də, oxucularına bu qədər inandırıcıdır. Hər 
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hansı kitabını əlinə aldığın bəs edər ki, axıra qədər oxuyub 

yerə qoymayasan. 

  Camal müəllim yaratdığı əsərləri ilə cəmiyyətdə baş alıb 

gedən yalan üzərində qurulan ailə həyatına, haqsızlığa, 

riyakarlığa, xudbinliyə, rüşvətxorlara, məmur özbaşınalığına,  

milli dəyərlərimizə xələl gətirən əcnəbi ünsürlərinə, öz soy 

kökündən uzaqlaşmağa çalışan gənclərə sanki “durun!” deyir.   

Mən Camalın əsərlərini təhlil etmək fikrindən uzağam. Əminəm 

ki, onun əsərləri haqqında müxtəlif sahənin elm adamları, 

yazıçılar, jurnalistlər və digər qələm sahibləri yetərincə söz 

deyiblər. 

Ötən 40 ildə o qədər xatirələr və olmuşlar var ki... Onları 

yazmaq yox, danışmaq  mənimçün daha yaxşıdır. Bir cümlə ilə 

fikrimi başa çatdırmaq istərdim. Şəms Təbrizi Mövlanə üçün 

kim idisə, Camal da mənimçün odur.  

 Faydalı ömrün uzun olsun, Dostum! 

 

           Bu dünyanın son qapısı Ölümsə, 

           Hər qapıdan ağla, keç. 

           Son qapıda, Gülümsə!  

 
 

                             Əzimli Akif Mirzəbəy oğlu. 
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Etibarlı dost, yaradıcı şəxsiyyət, 
              əxlaqlı insan 
 
 
Hər şeydən öncə onu qeyd edim ki, Camal müəllim 

canlara dəyən oğlandır. O, etibar ediləsi  ən yaxşı  dost və 

yoldaşdır. İnsan insanı yaxından tanımaq üçün ya onunla yol 

yoldaşı olmalıdır, ya da bir yerdə işləməlidir. Mən Camal 

müəllimlə 17 ildir bir yerdə işləyirəm. Düzünü deyim ki, mən 

onun sadəliyinə, təvazökarlığına, səmimiliyinə, 

mehribançılığına, yoldaşlarla həmişə xoş rəftarına, 

qayğıkeşliyinə heyran olmuşam. Camalın əxlaq və tərbiyəsinə 

də söz ola bilməz. Mən onun ailəsini - atasını, anasını, 

bacısını, qardaşlarını da yaxşı tanıyıram. Zeynal kişini Allah 

rəhmət eləsin! Elə bir atadan elə Camal kimi də əxlaqlı, 

tərbiyəli, ağıllı övlad gözləmək olardı. Atalar yaxşı deyib: “Ot 

öz kökü üstə bitər.”  Rəhmətlik Zeynal çox qonaqpərvər, 

mehriban, sadə bir insandı. Hər dəfə onlara gedəndə, o,  heç 

bilmirdi ki, bizim üçün nə etsin, əldən-ayaqdan gedirdi. 

Başımıza pərvanə tək fırlanırdı. Zeynal kişini bütün kənd 

camaatı da tərifləyirdi. Çünki əlindən gələn köməkliyi onlardan 

heç zaman əsirgəməzdi. Gözəl insandı Zeynal kişi... 

Mən yaşca Camal müəllimdən 23 il böyüyəm. Zarafatı, 

deyib-gülməyi sevən adamam. Həmişə fikir vermişəm, bircə 

dəfə də olsun Camal mənimlə danışığında sərhədi aşmayıb, 
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həmişə böyük-kiçik arasında olan pərdəni gözləyib. O, böyük-

kiçik yerini bilən insandı. Böyüklərə həmişə hörmətlə yanaşır, 

kiçiklərlə də dost olmağa çalışır. Camal yol-yolağı, ədəb-ərkanı 

bilən, cəmiyyət arasında etikanı, davranış qaydalarını hər 

zaman gözləyən şəxsiyyətdir.  Mən Camalın əxlaqına və 

tərbiyəsinə heyran qalmışam. Onu öz yolundan çıxarmaq  

mümkün deyil. Etiraf edim ki, elə olur, bəzən mən məsləhətləri 

ondan alıram. Onun ağıllı mühakiməsinə, dəyərli məsləhətinə 

ehtiyacım olur. Camal müəllim eyni zamanda həm nəzakətli, 

həm qabiliyyətli, həm də istedadlı qələm sahibidir. Mən heç 

bilmirəm ki, əslində Camal kimdir?! O, xarici dildən həm 

tərcümə edir, həm hekayə, povest yazır, həm insanlara 

mənəvi cəhətdən psixoloji yardım edir, onlara psixoloji 

məsləhətlər verir, onları doğru-dürüst yola yönləndirir. 

Camal müəllim eyni zamanda istedadlı yazıçıdır. Onun 

indiyə kimi 20 kitabı işıq üzü görüb. Hər dəfə yeni kitabı 

çapdan çıxanda, Camal müəllim ilk öncə yeni kitabını mənə 

təqdim edir. Mən onun kitablarını oxumuşam. Camalın dili 

sadə olduğu üçün onun kitabları birnəfəsə oxunur. Onun 

“Tanrı cəzası”, “Nakam məhəbbət”, Aqata Kristinin “Baş 

nazirin oğurlanması” adlı tərcümələr toplusu, “Həqiqət 

işığında”, “Ölüm doğmalığı”, “Talelər dünyası”, “Baş 

tutmayan intihar”, “Qarabağ dərdi - erməni vandalizmi”, 

“Snayper qız” və s. kitablarını sevə-sevə oxumuşam. Camal 

müəllimdə çox həssas duyum qabiliyyəti var. Mən onun 

yaradıcılığı haqqında danışmaq istəmirəm. Qoy bu barədə 

müəllifin dəyərli oxucuları öz fikirlərini bildirsinlər. Mən sadəcə, 

Camal müəllimə bir insan, hərtərəfli inkişaf etmiş bir şəxsiyyət 

kimi dəyər vermək istəyirəm. O, genişqəlbli, xoşxasiyyət, 

mehriban, səmimi, işində məsuliyyətli və prinsipial, fikir və 
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düşüncəsində sərbəst, erudisiyalı, geniş dünyagörüşlü, ideya 

və əqidəsinə sadiq bir insandır. 

Camal müəllimin eyni zamanda təbiblikdən də başı çıxır. 

Mən bəzən xəstələnən zaman nə etmək lazım olduğunu 

ondan soruşuram. Sağ olsun ki, o, mənə nə edəcəyimi 

söyləyir. Onun  verdiyi dəyərli məsləhət mənə həmişə düşərli 

olub, tez sağalmışam. Camal müəllim haqqında çox danışmaq 

olar. Amma çox yaxşı bilirəm ki, onun yersiz tərifdən heç xoşu 

gəlmir. Onu olduğu kimi təsvir etmək,  ona verilən ən obyektiv 

qiymətdir. Ona görə də mən Camal müəllimə hər şeydən öncə, 

cansağılığı, uzun ömür, xoş gələcək və yaradıcılıq işlərində 

uğurlar arzu edirəm. Yazan əllərin var olsun, Camal müəllim! 

Bundan sonra da daha  çox yaşa, yarat, bizi də sevindir!!! 

 

 
                                                         Ramiz Yusifov, 

                                        Prezidentin fərdi  təqaüdçüsü. 
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         Əsl yazıçı şəxsiyyəti  
 
 

                                   Çalışqan insan uğursuzluq  

                                   yaşamaz. Fövqəladi yazıçı olmaya  

                                   bilər, amma dayanmadan işləsə,  

                                   yazıçı kimi  karyera qurar.  

 

                                                               Rey Bredberi 

 

Əvvəla, şəxsiyyətinə böyük hörmət bəslədiyim əziz 

dostum və qardaşım Camal müəllimdən bəhs edən bu kitabda 

mənə yer ayrıldığına görə təşəkkür edir və bunu özüm üçün 

şərəf hesab edirəm. Düzü, yazıya haradan və necə başlamaq 

haqqında bir az düşünməli oldum. Çünki yazılacaq yazının 

məsuliyyətini çox gözəl başa düşürdüm. Söhbət özünü dərk 

edəndən bəri qələmə sarılan bir şəxs haqqında yazmaq 

məsuliyyətini öz üzərinə götürməkdən gedir. Necə yazasan ki, 

haqqında yazdığın şəxsi olduğu kimi, onu tanımayanlara və ya 

az tanıyanlara tanıda biləsən. Görəsən, bunu bacara  

biləcəyəmmi? Məsələ bundadır.... 

Hər dəfə Camal müəllim haqqında söhbət düşəndə, 

xəyalən 1975-ci ilin sentyabr ayının əvvəllərinə qayıdıram. 

Talenin hökmü ilə həmin il hər ikimiz bir-birimizdən xəbərsiz 

eyni seçim etdiyimizdən APXDİ (indiki Azərbaycan Dillər 
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Universiteti) -nin ingilis-alman dili fakültəsinə daxil olmuşduq. 

Qonşu qruplarda oxusaq da, seminar və mühazirələrdə 

həmişə bir yerdə olurdıq. İlk gündən Camal müəllim məndə 

sadə, təvazökar, səmimi və bir qədər utancaq adam təsəvvürü 

yaratmışdı. Görünür, məndə olan keyfiyyətlər də onda xoş 

təəssürat yaratdığından tez bir zamanda bir-birimizə çox 

isinişdik və aramızda çox səmimi münasibət yarandı. 

Dərslərdən sonra da çox zaman bir yerdə olardıq. Ali 

məktəbdə beş il bir yerdə oxuduqdan sonra yolumuz ayrıldı. 

Hərəmiz öz doğma kəndimizə - o, Cəlilabad rayonunun Alar 

kəndinə, mən isə Ermənistan SSR Ararat rayonunun Xalisa 

kəndinə ingilis dili müəllimi vəzifəsinə təyin olunduq. Kənar 

düşməyimizə baxmayaraq, aramızdakı dostluq və qardaşlıq 

münasibətləri həmişə davam edib, sonra isə   ailəvi xarakter 

alıb. Ona görə də Camal müəllimi çox gözəl tanıyıram. Talenin 

hökmü ilə hal-hazırda hər ikimiz yenidən Bakı şəhərində 

yaşayırıq. 

 Kimdir Camal müəllim - pedaqoq, psixoloq, publisist,  

tərcüməçi, yoxsa yazıçı? Görəsən, Camal müəllim bu 

sahələrin hansı birində əsl özünü tapa bilib? Onu bu qədər 

zaman kəsiyində tanısam da, bütün yaradıcılığını izləsəm də, 

açıq etiraf etməliyəm ki, bu suala cavab verməkdə çox acizəm.  

Mənə elə gəlir ki, elə Camal müəllimin özü də bu suala cavab 

verməkdə çətinlik çəkəcək, çünki onun bu sahələrin hər birində 

özünəməxsus dəst-xətti, sanbalı var. Gəlin bu sualın cavabını 

onu tanıyanların və oxucuların öhdəsinə buraxaq.  

 Hələ universitetdə oxuyarkən onun publisistikaya böyük 

maraq göstərdiyinin,  yazmağa  böyük həvəsi olduğunun 

şahidi olmuşdum.Yapon yazıçısı Murakamiyə görə yazıçı 

olmaq üçün bunlar kifayət etmir. Bunlarla yanaşı, istedad çox 
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vacib amildir. İstedadın yoxdursa, yazıçılıqdan əlini üzməlisən. 

İstedad hər şeydən əvvəl gəlir. Üstəlik istedad öz xəmirini özü 

yoğurur, onu artırmaq, yaxud azaltmaq sənin əlində deyil. Bu 

baxımdan, Camal müəllimdə həm də istedad var idi. Tələbə 

ikən orijinaldan ingilis dilindən Azərbaycan dilinə bir neçə 

tərcümə etmişdi. Demək olardı ki, onun bütün yazılarının  

əlyazma formasının ilk oxucusu mən olardım. O vaxtdan mən 

onun qələminin gücünə və qüdrətinə bələd idim. Bilirdim ki, 

onun beynində tumurcuqlayan fikirlər çiçəklənərək qələmində 

meyvəyə çevriləcək. Zənnim məni aldatmadı, Camal müəllim 

artıq iyirmi kitabın müəllifidir.   

  Mən Camal müəllimin əsərləri haqqında ayrı-ayrılıqda 

danışmaq və onları təhlil etmək fikrindən tam uzağam, çünki 

bu geniş oxucu kütləsinin işidir və son söz onlarındır. Mən 

sadəcə olaraq onun əsərlərinin diqqəti cəlb edən və 

digərlərindən seçilən əsas cəhəti haqqında öz fikrimi bildirmək 

istəyirəm. Camal müəllimin əsərlərinin əksəriyyətində 

haqsızlığa, ədalətsizliyə, məmur özbaşınalığına, zülmə və 

cəmiyyətin tör-töküntülərinə qarşı kəskin etiraz, mübarizlik, 

agressivlik motivləri dayanır. Cəmiyyətimizin bütün sahələrində 

demokratiyanın geniş vüsət aldığı və zəfər çaldığı bir 

məqamda humanist, demokratik, öz işini layiqincə yerinə 

yetirən insanlarla yanaşı, bəzi üzdəniraq harınlamış 

məmurların, bürokratların  hələ də mövcud olmasını Camal 

müəllim bir Azərbaycan ziyalısı kimi qəbul edə , başqa sözlə 

desək, “həzm edə” bilmir, onlara qarşı cihad elan edərək 

üsyankar mövqedə dayanır, mənfi personajları ədalət 

məhkəməsinin mühakiməsinə verməyə sanki səbri çatmır, özü 

onları məhv edib cəmiyyəti onlardan təmizləmək istəyir. Bəzi 

yazarlar çatışmazlıqları müəyyən sətiraltı və ya bədii ifadələrlə, 
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bəzən də eyhamlarla nəzərə çatdırdıqları halda, Camal 

müəllim onları olduğu kimi təsvir etməkdən çəkinmir. 

Ümumiyyətlə, hər bir yazıçı nəzərə almalıdır ki, yazıçı 

şəxsiyyəti deyilən bir anlayış var. Yazıçının şəxsiyyəti Xan 

Rəsuloğlunun dili ilə desək, bütöv olmalıdır. Əgər parça-parça 

olsa, o heç vaxt dünyaya çıxa bilməz. Bunun üçün yazıçı 

həqiqəti deməkdən çəkinməməlidir. 

Camal müəllimin yazılarının ruhunu real həyat hadisələri 

təşkil edir, yəni onun yazıları həyatdan gələn ədəbiyyatdır. 

Ona görə də onun yazılarında oxucu əsl həyatı hiss edir.   

Mədəniyyətin ifadə formaları olan yazıçılıq və oxuculuq bir-

birilərini şərtləndirir. Ralf Uold Emersonun təbirincə desək, 

yaradıcı yazıçılıq kimi yaradıcı oxuculuq da var. Buna görə də 

yazıçı əsər yazmazdan əvvəl oxucunun istək və tələbini 

nəzərə almalı və onun tələbatına cavab verə bilən əsər 

yaratmalıdır, yəni özünü oxucunun yerində hiss etməlidir. 

Cəsarətlə demək olar ki, Camal müəllimin əsərlərində bu iki 

forma arasında tam vəhdət var. 

Yazıçı ideoloq olmadan qabaq humanist olmalıdır. Bu 

mənada Camal müəllimin yazılarında humanistlik və 

vətənpərvərlik motivləri də çox güclüdür. Onun erməni 

vəhşiliyindən bəhs edən hekayəsini sakit, heç nə olmamış 

kimi, dayanmadan axıra kimi oxumaq heç cürə mümkün deyil. 

Adamın damarında qanı donur. Psixoloji cəhətdən çox gərgin 

ruhda yazılmış bu hekayəni oxumaq insandan nə qədər 

möhkəm iradə, dözüm, səbr, təmkin tələb edir, ilahi! Bu cür 

əsərləri ərsəyə gətirmək asan iş deyil. Görün, müəllifin özü bu 

hekayəni yazarkən nə qədər sarsıntı və üzüntü keçirib. Sonda 

Camal müəllim erməni faşistlərinə qarşı sonsuz nifrət,  
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Vətənimizə qarşı isə dərin məhəbbət hissləri aşılamağı 

bacarmışdır. 

Bilmirəm, yerinə düşər, ya yox. Əgər yersiz alınıbsa, 

oxuculardan üzr istəyirəm. Bir-iki il bundan əvvəl bir yas 

məclisində idim. Məclisdə həm də görkəmli alimlərimizdən biri  

iştirak edirdi. Söhbət əsnasında qardaşım,  təvazökarlıqdan 

uzaq olmasın, mənim növbəti kitabımın da işıq üzü gördüyünü 

ona bildirdi. O, məni təbrik edərək dedi: “Oğlum, sən heç vaxt 

ölməyəcəksən, çünki yazdığın kitablar səni heç zaman ölməyə 

qoymayacaq.” 

Əvvəlcə bu sözlər mənə qəribə gəldi, lakin sonralar o fikrin 

dahiliyini və hikmətini dərk etdim. Camal müəllim də yazdığı 

kitablar sayəsində ölməzlik zirvəsinə ucala bilmişdir. Onda 

yazıb-yaratmaq həvəsi və qabiliyyəti güclüdür. İnanıram ki, 

hələ neçə-neçə yaxşı əsərlər yazmaqla o, oxucularını 

sevindirəcək. Unutmaq olmaz ki, oxucular çox tələbkardırlar. 

Onlar həmişə yazıçıdan yeni-yeni yaxşı əsərlər gözləyirlər. Bu 

yolda hörmətli Camal müəllimə  möhkəm can sağlığı və 

yaradıcılıq uğurları arzulayıram! Qeyd etmək lazımdır ki, yaxşı 

əsər pəncərə şüşəsi kimidir... 

 
Lətif  Məhərrəmov, 

Nərimanov rayonu 43 saylı liseyin İngilis dili müəllimi. 
 “Ədalət” qəzeti, 24 sentyabr 2015-ci il. 
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                 Sən əbədi varlıqsan 
 
 

1958 - ci il baharının ilk gəlişi təkcə xalqımızı deyil, 

Cəlilabad rayonunun Albalan kəndində həyata göz açmış  

Zeynalovlar ailəsini də çox sevindirdi. Ona görə ki, gələcəyin 

pedaqoqu, tərcüməçi-psixoloqu, yazıçı - publisisti, “Qızıl 

qələm” mükafatçısı  Camal Zeynaloğlu həyata göz açmışdı. O, 

öz xarakterik  xüsusiyyətlərinə görə hamıdan fərqləndiyi üçün 

gələcəyin nadir bir tapıntısı olduğunu artıq hər kəs hiss edirdi 

və bu belə də oldu. Onun yazılarında vətənpərvərlik öndə 

gedən mövzulardan biridir. Vətənə və Xalqına sadiqliyi Camal  

Zeynaloğlunu oxucularına bir daha sevdirdi, onun kimliyini 

tarixlərə yazdı. Yaz, dostum, yaz!  Yaz ki, ruhun qanadlansın, 

gələcəyə işıq saçsın! Camal yazdığı əsərləri ilə oxucularının 

qəlblərini fəth etdi, onları həmişə  doğru yola səslədi, həyatı 

sevdirdi, fikir və düşüncələrində əsl “inqilab” etdi. Müəllifin 

əsərləri o qədər sadə dildə yazılmışdır ki, onları birnəfəsə 

oxuyursan... 

 

                   Nə yaxşı ki, doğulmusan, 

                   Türk qanından sovrulmusan. 

                   Sabahına yol açmısan, 

                   Günəş dolu nur saçmısan. 

                   Sən əbədi bir varlıqsan, 

                   Tarixlərin yaddaşısan. 
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                   Turanısan,  Qoşqarısan 

                   Hər bir kəsin qardaşısan. 

                  Öz adınla, öz imzanla 

                  Tarixlərdə qalasısan. 

                  Dədə - Qorqud diyarısan, 

                  Kürün – Arazın  qolusan, 

                  Çəkilən İpək  yolusan. 

                  Səsin avazı, tonusan, 

                  Sən bir ömrün laylasısan. 

                  Xoş baharın nübarısan, 

                  Şəlalənin  gur səsisən, 

                  Yasəmənin  nəfəsisən. 

                  Qönçə gülün dəstəyisən, 

                  Əbədisən, əbədisən. 

                  Çünki dillər əzbərisən. 

                  Yol göstərdin hər bir kəsə, 

                   Mayakısan gəmilərin, 

                   Dayağısan əmilərin, 

                   Dayıların, bibilərin, 

                   Xalaların, gəlinlərin, 

                   Bacıların, qardaşların. 

                   Başındakı ağ saçların, 

                   Örpəyisən dağ - daşların. 

                   Unudulmaz bir qüvvəsən, 

                   Haqq yolunu düşünənsən. 

                   Qəlbi təmiz, saf  ürəksən. 

                   Uğurların sayı çoxdur, 

                   Səni ki, sevməyən yoxdur. 

                   Yaşa, yarat, daha da art! 

                   Yazan əlin olsun rahat. 
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                  “Qızıl qələm” əlindədir, 

                          Evində sönməsin heç zaman soban. 

                         Tarixlərdə qalacaqdır adın hər zaman, 

                         Oxuyub anacaq, səni hər insan. 

 

Etibarlı dost, xeyirxah insan, pedaqoq, tərcüməçi-psixoloq, 

yazıçı-publisist qardaşım Camal Zeynaloğluna bundan sonra 

da yeni-yeni ədəbi yaradıcılıq uğurları arzulayıram. 

 

 

Bəxtiyar Yolocaqlı, 
                            şair 
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Вятяндаш гайьылы йазычы Ъамал  
                 Зейналоьлу 
 
 

Сямимиййят охуъу гялбинин ачарыдыр. Чцнки  сямимиййят 

тябииликля якиздир. Тябиилик ися щяйатын юзц гядяр инандырыъыдыр, 

зещня вя гялбя йол тапандыр. Ядябиййатда, ядяби мцщитдя бу, 

даща ваъибдир. Йазычы сюзц, йазычы гялби  щисслярин вя дуйьуларын 

сясляшмясидир, ян сямими цнсиййятидир. Дярд, кядяр йазычынын 

йарадыъылыьынын майасы олса да, сон иллярин ядябиййатында, 

нясриндя бу мотивляр цмумян апарыъы йер тутмушдур. 

Зяманямизин бцтцн актуаллыглары барядя нясрля охуъу арасында 

чох сямими дярдляшмя диалогу формалашмышдыр. Истедадлы йазычы, 

Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин, Азярбайъан Журналистляр 

Бирлийинин цзвц Ъамал Зейналоьлунун сон илляр цчцн бир нюв 

йарадыъылыг щесабаты сайылаъаг "Накам мящяббят", "Талеляр 

дцнйасы", "Танры ъязасы", “Gecikmiş sevgi”, “Ölüm 

doğmalığı”, “Baş tutmayan intihar”, “Qarabağ dərdi-

erməni vandalizmi” адлы китаблары да бу ъящятдян даща 

мараглы эюрцнцр. Оnun kitablarını vərəqləyirəm. Kитабlarынda о, 

охуъуну дцшцндцрцр, мцхтялиф прийомларла ъямиййятдя баш 

верянляри охуъулары иля бюлцшцр, вятяндаш щарайы иля эюрдцклярини 

садя инсанлара чатдырмаьа ъящд едир.   
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  Диггят едился, щяр бир сяняткарын (шаир вя йа насир олсун) 

цмуми йарадыъылыьында онун юзцнямяхсус мцяййян сяс-

интонасийа тембрини, фикри, ифадя тярзиндяки цмуми пафос 

диапазонуну мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. Щяр бир инсанын 

фярди характери вя сяс тембири олдуьу кими, сяняткарларын щяр 

биринин дя фярди тябиятиня мцвафиг охуъу иля "данышмаг" 

хцсусиййяти, цнсиййят мядяниййяти вя тялгин баъарыьы олур. Шаир 

вар поезийасы од-алов пцскцрцр, йазычы вар йарадыъылыьы щясрят вя 

нисэил налясидир, шаир-йазычы да вар ня йазырса-йазсын, щеч 

охунмур… 

Ъамал Зейналоьлунун нясри ися фярди характеринин тязащцрц 

олмагла даща чох тямкинли вя сямими дярдляшмя 

интонасийасындадыр. Юз юмцр йолунун кешмякешли, ширинли-аъылы 

тале пайыны зяманясинин вя мцасирляринин талейини кювряк йазычы 

гялби иля нясря чевирир вя охуъусу иля еля бил ки, кющня, мещрибан 

бир дост кими дярдляшир, эилейлянир, щятта бязян севинир дя… 

Müəllifin ilk китабы олан "Уьурсуз никащ"да Ъамал мцяллим 

мцасир щяйатымызда эянъ няслин тярбийясинин, дцзэцн щяйат 

тярзинин гурулмасыны юня чякир, милли-мяняви принсипляримизин 

онларын щяйатларындакы тясирини мящарятля ачыглайыр, миллятин 

сафлыьына хидмят едян яхлаги дяйярляримизин горунмасыны, етик 

нормаларын эюзлянилмясини мцхтялиф образларла охуъулара 

чатдырыр. C.Zeynaloğlu ъямиййятин щяйатында ъяряйан едян 

олайлары, инсан талеляри иля сирли алямин вящдятини тяшкил едян 

принсипляри, милли шцурда эедян дегредасийаны, инсанларын бир-

бириня гаршы етинасызлыьыны, хяйаняткарлыгларыны усталыгла гялямя 

алмышдыр. Ъамал Зейналоьлу повест вя щекайяляриндя гадын 

тямизлийиня, ляйагятиня, исмятиня, Азярбайъан мцщити цчцн 

ваъиб ъящятляря хцсуси юням вермишдир. Бу китабда онун 

вятяндаш мювгейи, вятяндаш мцнасибяти даща дольун эюрцнцр. 
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  Йазан адамлар ъямиййятдя дярдя даща щяссас олурлар - 

йазычы илщамы дярддян даща тез алов тапыр… Вя хошбяхтликляри дя 

одур ки, истедадлары эцъцня сянят дилиндя охуъуларла дярдляшир, 

шяхси талеляриндян тутмуш глобал, бяшяри мятлябляря гядяр. 

Ъамал Зейналоьлу да бу ъящятдян даща ъазибялидир. Юзц дя 

онун яксяр щекайяляриндя мящз сярлющвяляр йазарын ясас 

мятлябиндян аэащ едир. Ясярляринин адлары онун илщам 

мараьынын цнванларыны, мювзуларынын диапазонуну чох вахт 

дягиг айдынлашдырмыш олур. "Баш тутмайан интищар", "Щарам 

тикя", "Тювбя", "Юлцм дцшярэясиндян гачыш", "Виъдан 

мясяляси", "Аьлайан гу гушу", "Quru çörək", “Ölüm 

doğmalığı”, “Qanlı məktub” вя с. 

 Йазычынын мцхтялиф проблемли няср йарадыъылыьы цчцн ясас 

лейтмотив инсан юмрцнцн мянасы, эюзяллийи вя вяфасызлыьыдыр. 

Чох щалда да инсан талейиндян тябият лющвяляри иля мцгайисядя, 

уйарлы паралеллярдя данышылыр. Мящз бу мцгайися вя паралеллярдя 

онун əsərlərində инсан хисляти, инсан талейи даща габарыг, 

ифадяли, бядии  образлы тяъяссцмцнц тапа билиб.     

  Ъ.Зейналоьлу бюйцк мятлябляри, бюйцк дярдляри бир-бирини 

тамамлайан, бир-бириня дайаг олан силсиля щекайяляриндя ифадя 

едиб. Ана дярди, ата хиффяти, юмрцн етибарсызлыьы, эянълийин нисэилли 

хатиряляри беляъя мoзаик лювщялярдя бирляшиб зянэин вя биткин 

бядии овгат ойадыр, эилейли дярдляшмя цнсиййяти йарадыб. 

"Танры ъязасы" kitabı щаггында да бир нечя сюз демяк 

истяйирям. О бу ясярдя дя  йашадыьы сарсынтылары охуъу гялбиня 

кючцрмяк вя лазымы бядии еффект йаратмаг цчцн бядии образлылыг 

имканларындан оржиналлыгла истифадя едя билиб. Вятяндаш 

мювгейиндян чыхыш едяряк милли дяйярляримизин горунуб 

сахланылмасы, щагсызлыьа вя ядалятсизлийя гаршы мцбаризяси, 

Гарабаь кими аьрылы дярдимизи, ермяни фашизминин ъямиййятимизя 
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эятирдийи, вурдуğу зийанлары, милли мцсибятляримизи, еляъя дя 

ъямиййятдя пис вярдишляря мейллилийи, вар-дювлят щярислийини дя 

гялямя алмагла  мцяййян образлылыг еффекти йарада билиб вя 

охуъу гялбини дя риггятляндириб. Китаба юн сюз йазмыш Хейрулла 

Балаханлы Ъамал мцяллимин бу китаб васитясиля йарадыъылыьынын 

инъя мягамларыны хырдаламаьа чалышыб: "Гызлар-эялинляр эярдяк 

севинъини дадмамыш, еля эялдикляри кими, анадан тязяъя 

доьулмуш кюрпя тямизлийи иля ата евиня дюнмцшляр. Наркоманлыг 

вя ички оьланларын, кишилярин белиня-сцнбцлцня эяляъяк дебиллярин, 

потенсиал наркоманларын, Вятян адлы, миллят адлы назяндя эюзяля 

биэаня оланларын, баласынын (яэяр бу хошбяхтлик она нясиб 

олаъагса) талейини, дярдини, сярини башлы-башына бураханларын, бир 

гарын долусу йемяк цчцн йалтаглыьы щяйат мярамына 

чевирянлярин, азадлыьа йох дейиб, кюлялийи гябул едянлярин нцфтяси 

йыьылыр. 

 Кимдир эцнащкар? 

Ъамал Зейналоьлу суалы юзцнямяхсус контексдя 

ъавабландырмаьа чалышыб. "Ня гядяр наил олуб?" сорумунун 

ъавабы ися охуъулугдур…"  

Бу китабы охуйаркян эюрмяк олур ки, Ъамал Зейналоьлунун 

йарадыъылыьынын башлыъа тясир эцъц мящз сямимиййят вя 

тябииликдядир. Ясярляриндяки лирик щиссялярин сямимиййяти иля бядии 

ифадя тярзиндяки тябиилик бир-бирини уьурла тамамлайыб. "Танры 

ъязасы", "Щясрятин сону" вя "Ганичянляр" повестляриндя 

щямин мягамлары айдын эюрмяк олур. "Ганичянляр" повесини 

охуйаркян Гарабаь мцщарибясинин вящшиликляри, ермяни 

вандализми иля цзляширикся, "Щясрятин сону" повестиндя 

наркоманлыг кими цмуми бяланын фясадлары, ички алудячилийи эюз 

юнцня эялир.  
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Ъамал Зейналоьлу щям дя тябият вурьунудур. О, тябиятин 

сирли, фцсцнкар эюзялликлярини бюйцк щяссаслыгла, щяйяъанла 

мцшащидя едяркян чохларынын дуйа билмядийи яламятляри бядии 

мяналандырма, образлы ъазибядарлыгла диггят йетириб, тябиятин 

наьыллы мюъцзялярини дярк етмяйя, ону "охумаьа", ондан зювг 

алмаьа чаьырыб. Йазычы тябиятин щяр вахтында еъазкар эюзялликляри 

эюря билир вя санки щяйатын, йаранышын илащи мюъцзяляринин сиррини, 

мянасыны дярк етдирмяйя чалышыб… Ъамал мцяллимин тябият 

деталлары бязян инсан хисляти иля баьланыб, конкрет психоложи 

овгатла ассосиатив паралелляр кими верилиб. 

  Бцтцн йазарлар кими, истедадлы йазычы Ъамал 

Зейналоьлунун да йарадыъылыьында мцгяддяс, пак мящяббят 

мотивляри гцввятлидир, тяравятлидир, юзцнямяхсусдур. Бу 

бахымдан гадын дцнйасына бяляд олан мцяллиф щамымызы уьурлу-

уьурсуз гадын талеляри иля баш-баша бурахыб, ейни заманда 

билмяйярякдян щисслярин ясириня чеврилмиш, севэи вя 

мящяббятдя уьурсузлуьа дцчар олмуш, сящв йоллара вармыш 

гызлара доьру йол эюстяриб. Мящяббят мясялясиндя Ъамал 

мцяллим бязи йазарлар кими щарай гопармыр, щяйяъанларынын 

ятяйиня дцшцб узун-узады наля чякмир, юз тябиятиня уйьун 

тямкинли, щязин, бир аз да утанъаг шякилдя эянълик нисэиллярини 

йада салыб.  

"Бющтан", "Щяйат цзцмя эцлмяди", "Накам 

мящяббят", "Аъы тале", "Мяни гынамайын", "Онун етирафы", 

"Ялим йетмяди сяня", "Сянсизям" вя с. hекайялярi, esseləri 

дя дярдли мящяббятин чарясиз щарайлары кими тябиидир, сямимидир. 

Щяряси дя, йазычынын юзц гейд етмишкян, бир щяйат щекайясидир.  

 Ъ.Зейналоьлунун бу ясярляри цмумиликдя онун бир нюв 

щям тяръцмейи-щалынын ян гяти дюнцмляриня, щям дя фярди 

тябиятинин ян характер, йалныз она мяхсус ъизэиляринин 
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тязащцрцня аиддир. Мялум олур ки, Ъамал мцяллим тале 

яркюйцнляриндян олмамышдыр. О, щяйатын бир чох аьыр 

имтащанларына, чятинликляриня дюзмяли олмуш, щалал вя мющнятли 

бир инсан юмрцнцн аъылы-ширинли тязадларыны ясас пянащы олан 

истедадынын дили иля няср нцмуняляриндя веря билмишдир. Бурада 

мцряккяб инсан талейи дя, ясрарянэиз тябият эюзялликляри дя, 

ъямиййят щяйатынын рянэарянэ сяъиййявиликляри дя зяриф, кювряк 

йазычы гялбиндян гопан дуйьулара, щарайлара, эилейляря  

чеврилмишдир. 

   Онун бир сыра повестляри гейд етдийимиз кими, Гарабаь 

мцщарибяси дюврцнцн, ганлы-гадалы иллярин аъы дящшятляриндян вя 

инсанларын мцбаризя язминдян, талеляриндян сющбят ачыб. 

Щямин повестлярин щамысында конкрет заманын вя мяканын 

сяъиййяси ъанландырылыб, инсанларын психолоэийасы вя вятян севэиси 

щаггында поетик тясяввцрляри йарадылыб. "Шящид анасы" ессесини 

щяйяъансыз охумаг гейри-мцмкцндцр: "Щяр ютян ахшамы, 

ачылан сящяри интизарла, щясрятля, гящярля гаршылайыр Шящид анасы! 

О, гящряман оьлу щаггындакы хатиряляри инди эюз йашларыйла 

йуйараг язизляйир. 

Инди шящид анасы щеч кясин эюря билмядийи, дуймадыьы шящид 

оьлуна гялбиндя аьры-аъыдан, дярддян, кядярдян, истирабдан, 

щясрятдян ябяди бир щейкял гойубдур!".  

Мянъя, Ъамал мцяллимин бу эюзял фикирляриня шярщ вермяйя 

артыг ещтийаъ йохдур. Чцнки о, шящидин, онун анасынын дярдлярини 

еля язизляйир ки, ону сюзля демякдя чятинлик чякирям. Чцнки о, 

Шящид анасынын дярдляриндян, аьры-аъыларындан, нисэилиндян 

ябяди, мющтяшям абидя гурур. Еля бир абидя ки, щамы о абидянин 

юнцндя дайанараг тязим етмялидир.  

 Ону таныйандан мцхтялиф характерли публисист йазыларында 

юзцнцн кешмякешли щяйат йолу вя мцщитинин бир сыра бюйцк 
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щадисяляри вя шяхсиййятляри щаггында мараглы, ъазибядар 

сющбятляря, фикир мцбадилясиня раст эялмишям. Вятян, Гарабаь 

щаггында йаздыгларында Ъ.Зейналоьлунун щяссас 

мцшащидячилийи, бир дя кювряк, лирик цслубу диггяти ъялб едир. Щисс 

олунур ки, мцяллиф зяманясинин вя мцасирляринин гящряманына 

чеврилмиш шящидляримизин талейиня ясл вятяндаш гайьысы иля 

йанашыб вя онун йарадыъылыьы да яслиндя бу щяйяъанларын бядии 

тяъяссцмцндян ибарятдир.  

  Сонда ону демяк истяйирям ки, "Уьурсуз никащ", "Мяни 

гынамайын", "Ганлы феврал эеъяси", "Юлцмля цз-цзя", "Танры 

ъязасы", “Щягигят ишыьында", "Накам мящяббят", Агата Кристинин 

"Баш назирин оьурланмасы" адлы китабларын мцяллифи, Азярбайъан 

Йазычылар və Журналистляр Бирлийинин цзвц, истедадлы йазычы Ъамал 

Зейналоьлуnа уьурлар арзулайыб oндан даща самбаллы, мараглы 

ясярляр эюзляйирик.  

 

 
Ъейран Бəhlulova, 

"Обйектив  Сюз" гязетинин тясисчиси вя баш редактору.     
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   Camal Zeynaloğlunun “Talelər  
                   dünyası” 
 
 
        Sovet hökuməti dağılandan sonra ədəbi mühitdə mövcud 

olan çərçivələr tədricən aradan qalxdı. Sözə fərqli münasibət 

yeni ədəbi meyarların ortaya çıxmasına səbəb oldu. Ölkədə 

söz və mətbuat azadlığı sahəsindəəldə olunan tərəqqi yeni 

əsərlərin yazılmasına stimul verdi. 

       Müstəqillik dövrünün parlaq imzalarından biri də yazar 

Camal Zeynaloğludur. Camal Zeynaloğlu Azərbaycan 

Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun ingilis-alman dilləri 

fakültəsini bitirib. O, Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər 

Birliyinin üzvü, “Uğursuz nikah”, “Məni qınamayın”, “Qanlı 

fevral gecəsi”, “Ölümlə üz-üzə”, “Tanrı cəzası”, “Nakam 

məhəbbət”, “Ölüm doğmalığı”, “Baş tutmayan intihar”, 

“Gecikmiş sevgi” və başqa kitabların müəllifidir. 

      “Talelər dünyası” müəllifin sayca 10-cu kitabıdır. Bu 

kitabda yazar ictimai həyatımızda baş verən hadisələrə 

toxunur, onların səbəbləri üzərində dayanır, vəziyyətdən çıxış 

yolları axtarır. Əsərdə müəllifin narahatlığı açıq-aşkar 

müşahidə olunur. Səhifələri çevirdikcə Camal Zeynaloğlunun 

milli-mənəvi dəyərlərə bağlılığı üzə çıxır, onun narahat qəlbinin 
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döyüntüsü eşidilir. Əsər boyu yazıçı mentalitet təəssübkeşi 

kimi qarşımıza çıxır, oxucunu insan ləyaqətinin böyüklüyünə 

inandırmağa çalışır. Azərbaycan ailəsi müəllifin yaradıcılığında 

qırmızı xətlə keçir. Maraqlısı isə odur ki, Camal Zeynaloğlu bu 

cür həssas mövzulara müraciət edəndə həyat təcrübəsi ilə 

ədəbi təfəkkürünü birləşdirib, ortaya maraqlı ədəbi nümunə 

çıxara bilir. 

        Qadın dünyasına yaxın bələd olan müəllif  “Talelər 

dünyası” əsərində oxucunu uğurlu-uğursuz qadın taleləri ilə 

baş-başa buraxır, eyni zamanda bilməyərəkdən hisslərinin 

əsirinə çevrilmiş, sevgidə uğursuzluğa düçar olmuş, yanlış 

yollara varmış qızlarımıza doğru yol göstərərək, buraxdıqları 

səhvləri düzəltmək üçün onlara daha bir şans verir.   

        C.Zeynaloğlu oxucuya işıqlı yol göstərən yazıçılardandır. 

Bu, ilk növbədə onun ziyalı missiyasına sadiqliyindən 

qaynaqlanır. 

         İnsanlar kimi talelər də müxtəlif olur. C.Zeynaloğlunun 

“Talelər dünyası” müxtəlif insan talelərinə işıq tutur, oxucunu 

doğru istiqamətə yönləndirir. İnanırıq ki, müəllifin digər əsərləri 

kimi bu kitabı da oxucular tərəfindən maraqla qarşılanacaq, 

onların qəlbinə yol tapacaq. 

 
 

Afiq Mirzəbəyli,                                                            
“Reytinq” qəzetinin baş redaktoru. 

 “Reytinq” qəzeti, 26 yanvar 2014-cü il. 
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    Tale ağrısında həyat göynəmi 
  
   

       Mətbuat və ədəbiyyatda xalqımızın tarixi-ictimai əsaslarını 

özündə əks etdirən müstəqil yazılar çoxluq təşkil edir. Belə 

yazıların çoxunda vətənpərvərlik hissləri, ictimai-fəlsəfi 

münasibərlərə ədəbi yanaşma, hətta ailə-məişət məsələləri 

geniş anlam təşkil edir. İstedadlı yazıçı Camal Zeynaloğlunun 

ictimai həyat, milli xüsusiyyətlər, ailə dəyərləri, məişət 

məsələləri və tale uğursuzluğunu özündə əks etdirən “Talelər 

dünyası” kitabında biz ictimai münasibətlərin, xalq sevgisi 

ənənələrinin, ictimai qaynarlığın qabarıqlığını müşahidə edirik. 

      Bilirik ki, yaşayış ötəri hiss deyil. Hissi düşüncədə bu 

kodeksə münasibət daha realdır. Belə olmasaydı, həyat 

insanla münasibətdə qabarıq görünməzdi... 

      Təbii ki, dəyərlər müxtəlif, münasibətlər də bir o qədər 

fərqlidir. İnsan qayəsi də hissləri coşdurur, kütlə bu ovqatın 

istisində sığallanır. Bu mənada çoxları kimi, istedadlı yazıçı 

Camal Zeynaloğlunun da ictimai rəyə baxışı fərqli aspektdə 

özünü təzahür etdirir. Onun insan qayəsi yaradıcılığı boyu 

məhz ictimai məğzlərə söykənir. Və səmimi deyək ki, yazıçının 

2013-cü ildə “Ünsiyyət” nəşriyyatı tərəfindən işıq üzü görmüş 



Camal Zeynaloğlu 

 

 
232 

 

“Talelər dünyası” kitabında da ictimai məğz-məna özünü açıq 

göstərə bilir. 

       Camal Zeynaloğlu epik-ictimai əsərlər müəllifi kimi tanınır. 

Hərdən o, həyat-tale uğursuzluğu barədə də hekayələr yazır. 

Onun bu tip əsərləri özünün mahiyyət qatını məhz oxucu ağlı 

və vətəndaş təfəkkürü ilə xarakterizə edir. Onun “Talelər 

dünyası” başlıqlı müxtəlif janrlı kitabında da bu ədəbi səciyyə 

özünü təcəssüm etdirir. Kitab boyu biz bu prosesi tamlığı ilə 

müşahidə edə bilirik. 

       Xatırladaq ki, Camal Zeynaloğlunun “Talelər dünyası” 

kitabında müxtəlif illərdə qələmə aldığı və bu gün üçün də 

təzətər əsərləri toplanıb. Bu kitabda ənənəvi olaraq vətəndaş, 

ailə və həyata sirayət edən hisslər cəmdir. Müəllifin idrak 

aləminə düzgün yanaşması kitab boyu xoşagələn epik 

məğzlərlə təzahür edir və buradakı yaradıcılıq kodeksləri 

bədiyyat məqsədlidir. 

        Camal Zeynaloğlu kitabda saldığı əksər əsərdə həyati 

yaddaşı milli-mənəvi dəyərlərə çəkir, insan təfəkküründə 

yetişən həyat işartılarınıürəyinin təpəri, dərin düşüncə tərzi, 

xüsusi dərketmə qabiliyyəti, dərrakə qüdrəti bahasına mənəvi 

zənginliyə qovuşdurur. Həm də ailə-tale məsələlərini elə 

qarşılıqlı şəkildə verir ki, həyat, ağrı-acı, uğursuz cəmiyyət və 

s. kodekslər burada məna kəsb edə bilir. 

       “Talelər dünyası” kitabına nəzər yetirdikcə, əmin oluruq ki, 

müəllif oxuculara - ailə-məişət müstəvisində ah-vayda olan 

ömür yiyələrinəşüurdan dəyərli şəkildə istifadə etməyi tövsiyə 

edir, insanlığa zərgər dəqiqliyi ilə yanaşmağı məsləhət görür. 

Əslində, insan qəlbini oxşamaq, ona mənən dayaq durmaq əsl 

Tanrı bəndələrinin bacardığı işdir. Bu mənada Camal 
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Zeynaloğlu bu prosesi insan-oxucu yaddaşında çözmək üçün 

bəlkə də bütün bacarığını sərf edib. 

      Kitab boyu önə çəkilən milli qayə və bədii düşüncə 

vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətinə güclü təsiri ilə diqqəti çəkir. 

Camal Zeynaloğlu bu kitabı ilə özünün insan-vətəndaş 

qətiyyətini nümayiş etdirmiş olub və oxuculara olan 

məhəbbətini xeyirxahlıq və insanlıq meyarı üzərində 

stimullaşdırıb. Hətta ağrı və acını onlara elə təqdim edib ki, 

heç kim onu götürməkdən çəkinməyib. Bax, yazıçı uğuru 

budur.                   

      Maraqlıdır ki, Camal Zeynaloğlu yeni kitabında tale-ailə 

məsələlərindən doğan suallara ictimai məğzlərlə cavab verir, 

oxucu təfəkkürünü daha iti məqamlara çəkir. Yəni, “dərd-qəm” 

məsələsində oxşar müstəvi yaradır. Ən əsası, oxucu əmin olur 

ki, ağ rəngdə bir həyat sirri var və o, insana həm qəm gətirə 

bilir, həm sevinc. Və əslində, bu kitabda idraki təcəssüm həyat 

suallarına cavab tapmaq üçün oxuculara ip ucu verir. 

     Həmçinin, kitabda həyat qabarıqlığı, zamana çılğın nəzər 

və tale miqyasları diqqət çəkir. Müəllif bu məqamlara səmimi 

yanaşma etməklə özünün fikri-hissiyyatlarını bütün çək-çevirlər 

üçün ortaq məxrəc hesab edir. 

      Kitabda bu formalı fikri-hissiyyata çox yerdə rast gəlirik. 

Burada müəllif həm həyati modulyasiyaları düzgün tədqiq edib, 

həm də həyatın ictimai-fəlsəfi qayəsini doğru-dürüst göstərib. 

      Həcmcə balaca bir əsərdə oxucu yaddaşını bir neçə 

səbəblə düşündürmək Camal Zeynaloğlunun uğurudur. 

Müəllifin yeni kitabında düşündürücülük bir missiya olaraq ön 

plandadır, müqayisə və manevretmə də fəaldır. 

      Kitab müəllifin həyatla, ictimai istiqamətlərlə bağlı müvafiq 

nəzəri biliyə malik olması faktını da ortaya qoyur. Məhz bu bilik 
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onun oxucu ilə əlaqəsini təmin edir, bir qism fikirlərinin gerçək 

hissi-emosional parametrlərdə təzahürünə zəmin yaradır. 

        Müəllifi təbrik edir, ona yeni uğurlar arzulayırıq. 

 
 

Fərqanə Museyibqızı, 
 “Yeni Təfəkkür”qəzeti,  07 fevral 2014-cü il. 
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               Йaşamaq  istəyirsən... 
 
 

 

   Cамал Зейналоьлу. Àðòûã îíó õåéëè âàõòäûð êè, òàíûéûðàì. 

Áó èìçàíû òåç-òåç ìÿòáóàò ñÿùèôÿëÿðèíäÿn îõóéóðäóì. 

Ìöÿééÿí âàõòäàí ñîíðà êèòаáлаðûнû, пуáлèсèсòèê йазûлаðûнû 

îõóäóì. Îíà ñþç äемÿйÿ, уьуðлаðûнû, ãÿлÿмèнèн эцълц 

олäуьуну шÿхсÿн юзцнÿ äемÿйÿ äàõèëè áèð åùòèéàc äóéóðäóì. 

Ñîíðàëàð þçöíö øÿõñÿí òàíûäûì.  

      Áèð ýöí C.Зейналоьлунун êèòàáûíû ìÿíÿ òÿãäèì åòäèëÿð. 

Îíóí йазûлаðûнû, пуáлèсèсòèê ãейäлÿðèнè ùÿâÿñëÿ îõóäóì. 

Cÿìèééÿòèìèçäÿ, ùÿéàòäà áàø âåðÿí àüðûëàð îíóí йазûлаðûна 

ùîïìóøäó. Ùÿì ùþðìÿòëè йазаðûн óüóðëó ãÿëÿìè, ùÿì äÿ 

ãàëäûðäûüû ùàðàé, ñàëäûüû ictiìàè-ñèéàñè âÿ ÿõëàãè ïðîáëåìëÿð 

ìÿíè áó йазûнû,  C.Зейналоьлунун éåíè êèòàáûíà éàçìàüà 

ìÿcáóð åòäè. 

   Ñèéàñÿòäÿ, èãòèñàäèééàòäà, òÿáèÿòäÿ áàø àëûá ýåäÿí 

áþùðàíëàð, àøûíìàëàð õåéëè âàõò èäèêè, ìÿíÿâè äÿéÿð îëàí ÿõëàãà 

äà êå÷ìèøäè. Øöóðëó ñóðÿòäÿ äöøöíöëìöø èìïåðèéà ñèéàñÿòè, 

íÿùàéÿò êè, Àçÿðáàécàí òöðêöíöí ïñèõîëîýèéàñûíà, äóðóìëó 

àèëÿ-ìÿèøÿò ÿíÿíÿëÿðèíÿ òÿñèð åòìèøäè.     

 Øÿðãëèëèéè þçöíäÿ åùòèâà åäÿí õàëãûìûçûí äåìîãðàôèê 

âÿçèééÿòè òÿùëöêÿ ãàðøûñûíäà ãàëìûøäû. Áåëÿ êè, ÿðñÿéÿ ÷àòàí 
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îüëàíëàðûìûç áèð ócäàí òÿáëèüàòûí, áèð ócäàí äà ñîñèàë òÿçéèãèí 

âàñèòÿñèëÿ øèìàëà “ðепðессèйа” îëóíóðäóëàð. Îíëàðû ýåòäèêëÿðè 

éåðëÿðäÿ ýÿëèðëè áàçàðëàð, éöêñÿê ìààøëû èø éåðëÿðè, ÿcíÿáè 

ãûçëàðëà ócóç áàøà ýÿëÿí òîé ìÿðàñèìëÿðè ýþçëÿéèðäè.   

Ãûçëàðûìûçà ãèñìÿò îëóíàñûëàð éàä åëëÿðäÿ áåëÿcÿ ÿðèéèá 

“йоха”÷ûхûðäûлаð.   

  Àçÿðáàécàíäàí áàøëàíàí âÿ ùÿëÿ äÿ äàâàì åäÿí сосèал 

мцнаãèшÿлÿð ãÿëÿì àäàìëàðûìûç òÿðÿфèнäÿн îõócóëàðûí íÿçÿð-

äèããÿòèíÿ ÷аòäûðûлмûшäûð. Белÿ йазû÷ûлаðäан áèðè äÿ щюðмÿòлè 

ãÿлÿм äосòумуз Cамал Зейналоьлуäуð. Мÿн онун хейлè 

êèòаáлаðûнû (ÿсÿðлÿðèнè) ÷ап еòмèшÿм.  Öмумè øÿêèëäÿ áèëäèðìÿê 

èñòÿéèðÿì êè, онун áÿäèè äèëè ðÿâàí, càíëû âÿ ñÿëèñäèð. Òÿôÿððöàòà, 

ñþç÷öëöéÿ óéìàã àçàðûíäàí óçàãäûð.   

       Öìóìèééÿòëÿ, éazmaq, yaratmaq, äilsiz, boø vÿrÿqlÿri 

gþzÿl misralarla bÿzÿmÿk, kþnöl oxøayan, özdÿ tÿbÿssöm vÿ 

eyni zamanda kÿdÿr hissi oyadan hÿyatdan mÿnzÿrÿlÿrÿ ÿäÿáè 

dil  ilÿ qulaq asmaq - áu, hÿm шair, щÿм йазаð,  hÿm dÿ 

dinlÿyici ö÷ön baøqa bir alÿmdir. Sevinc dÿ, kÿdÿr dÿ, qössÿ dÿ, 

qÿm dÿ hamûsû insan ö÷öndör. Kimisi bu hisslÿri i÷indÿ 

saxlayûr, kimisi dÿ bunlarû baøqalarû ilÿ bþlöøör. Baøqa sþzlÿ  

desÿk, bu hisslÿri i÷ÿrisindÿ yaøayanlara iøûq tutub tÿrcöman 

olurlar. Bu ilahidÿn gÿlÿn bir vÿhdir. Hÿr kÿsin istÿsÿ dÿ sahib 

ola bilmÿyÿcÿyi bir istedaddûr.  

      Sþzlÿri dilÿ gÿtirib onlara mÿna vermÿk insanû bir anlûq 

xölyaya aparmaq, yaøanmûølarû, acûlû-øirinli gönlÿri, gÿncliyin, 

qocalûüûn xoø vÿ sûzûntûlû anlarûnû bir kino lenti kimi gþz 
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þnöndÿn ke÷irmÿk yalnûz yazû÷ûlara, øairlÿrÿ nÿsib olur. C. 

Зейналоьлуäа mÿhz belÿ йазаðлаðäанäûr. 

       Гÿлÿм äосòумузун йаðаäûcûлûьûнda щÿм äÿ àíà òÿáèÿòèí 

ýþçÿëëèêëÿðè, âÿòÿí ìÿùÿááÿòè, åë-îáà òÿÿññöáö, ìèëëè àäÿò âÿ 

ÿíÿíÿëÿðèìèçÿ áàüëûëûã йазаðûн ÿñàñ ìþâçóñó êèìè íÿçÿðÿ 

÷àðïûð. ßëáÿòòÿ êè, ÿäÿáèййаòûн ÿíÿíÿâè ñåâýè-ìÿùÿááÿò 

ìîòèâëÿðè, àòà-àíà ìÿùÿááÿòè, íÿñèë-ñîéàä áàüëûëûüû îíà äà éàä 

äåéèë. Èíñàíè äóéüóëàð îíà ùÿìèøÿ äîüìà îëäóüóíäàí, áó 

ùèññëÿðè ÿsÿrëÿðèíäÿ äÿ áiðóçÿ âåðèð.  

       Ùÿññàñ ãÿëáëè, íÿcèá öðÿêëè èíñàí êèìè C.Зейналоьлу 

йаðаäûcûлûьû äà ñÿìèìè âÿ þçöíÿ ìÿõñóñäóð.  

       Äåìÿê èñòÿéèðÿì êè, Cамал Зейналоьлу ýþçÿë êèòаáлаð 

ìöÿëëèôè îëìàãëà áÿðàáÿð, ùÿì äÿ àëîâëó âÿòÿíïÿðâÿð, åëÿ-îáàéà 

ãÿëáÿí áàüëû îëàí ãåéðÿòëè áèð îüóëäóð. Áó ãÿáèëäÿí îëàí 

ÿсÿðлÿðèнäÿ î, âÿòÿíÿ, áîéà-áàøà ÷àòäûüû òîðïàüà, îíó áþéöäöá 

òÿðáèéÿ åäÿí èíñàíëàðà ñîíñóç ñåâýèñè, äÿðèí ìÿùÿááÿòè à÷ûã-

àøêàð ùèññ îëóíóð. Áèð äÿ î ùèññ îëóíóð êè, îíóí äàõèëèíäÿ áó 

ùèññëÿð, áó äóéüóëàð þòÿðè äåéèë, äàèìèäèð, ÿáÿäèäèð. 

       Áÿëè, äöíéàéà ýÿëÿí ùÿð áèð èíñàí ùÿéàòäà îíóí àëíûíà 

éàçûëìûø òàëåíè éàøàéûð. Ùÿéàòäà òóòäóüó ìþâãå èñÿ ùÿð êÿñèí 

áàcàðûüûíäàí, èøýöçàðëûüûíäàí, äóéóá-ãàâðàìàã 

ãàáèëèééÿòèíäÿí ÷îõ àñûëûäûð. Õöñóñèëÿ èñòåäàäëû, éàðàäûcû, 

äóéüóëó àäàìëàðûí ùÿéàòû ìöÿééÿí äÿðÿcÿäÿ áàøãàëàðûíûí 

ùÿéàòûíäàí се÷èлèð. Cамал Зейналоьлу äà ùÿéàòäà áàøãàëàðûíäàí 

ñå÷èëìÿéÿ, îíó äöøöíäöðÿí âÿ äóéüóëàíäûðàí ãÿлÿмèн äèëè èëÿ 

èçùàð åòìÿéÿ ñÿé ýþñòÿðìèøäèð.  
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       Əlavÿ шÿhrÿ ehtiyac yoxdur. Cамал Зейналоьлу nÿ yazûr, 

necÿ yazûrsa hamûsû oxunaqlûdûr, yaddaqalandûr. Bu da ondan 

irÿli gÿlir ki, onun yaradıcılığı xalq dili, millÿt sevgisi, yurd 

mÿhÿbbÿti ilə kþklÿnmişdir. Əslindÿ onun йазûлаðû torpaьûn 

damarûndan sözölöb  gÿlÿn dupduru bulaqdûr, ÷eømÿdir. È÷dikcÿ 

i÷irsÿn vÿ éàøàìàã èñòÿéèðñÿí... 

 
Сцлейман Мustafaoğlu, 

                                                нашèð-пуáлèсèсò. 
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Etibarlı dost, ləyaqətli insan 
 

 
Mən Camal Zeynaloğlunu tələbəlik illərindən, yəni 1975-ci 

ildən bəri tanıyıram. Onunla dostluq, yoldaşlıq 

münasibətlərimiz bu gün də davam edir. Tələbəlik illərində 

ayrı-ayrı qruplarda oxusaq da, həmişə bir yerdə olardıq. Camal 

müəllim bacarıqlı və qabiliyyətli pedaqoq-psixoloq, istedadlı 

yazıçı, tərcüməçi və gözəl insandır. O, əlindən gələn köməkliyi 

heç zaman kimsədən əsirgəməyən əsl dost, sirdaşdır. Ona hər 

sahədə güvənmək mümkündür. O, sirr saxlamağı bacaran 

yoldaşdır. Onun ən müsbət keyfiyyətlərindən biri yalanı, 

riyakarlığı, xudpəsəndliyi sevməməsi, vəzifəyə, pula, 

şöhrətpərəstliyə, təkəbbürlüliyə nifrət etməsidir. Camal müəllim 

eyni zamanda imanlı inasanlardandır. O, Allah adamıdır, 

namaz əhlidir. Belə insanlardan adama qətiyyən zərər gəlməz, 

əksinə həmişə çalışar ki, darda qalan adamlara, imkansızlara, 

çarəsizlərə kömək əlini uzatsın. Camal müəllim həm də çox 

gözütox adamdır. Çətin vəziyyətdə olsa belə, kimsədən 

kömək, yardım istəməz heç zaman. O, şəxsiyyətinə hörmətlə 

yanaşmağı bacaran, qürurlu bir insandır. Camal müəllim çox 

təvazökar və sadə adamdır. O, “Azərbaycan” nəşriyyatında 

qəzetdə baş redaktor işləyəndə, onun yanına tez-tez gedirdim. 
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Onun işçiləri ilə necə səmimi, mehriban davrandığının 

dəfələrlə şahidi olmuşam. O, son tikəsini imkansızlarla 

bölüşməyə həmişə hazır olan insanlardandır. Mən bilirdim ki, 

qəzetdə Camalın maddi durumu o qədər də yaxşı deyil, amma 

bütün bunlara baxmayaraq, bircə dəfə də olsun onun nədənsə 

şikayətləndiyini nə gördüm, nə də hiss etdim. O, insanlara, 

həyata bağlı bir adamdır. O, xarakterindən asılı olmayaraq, 

bütün insanlara inanır. Elə adamlara inandığına görə də, 

həmişə özü çətin durumda qalmalı olurdu. Mən buna görə onu 

hətta, bir neçə dəfə məzəmmət də etdim. Amma buna rəğmən 

Camal müəllim mənə deyirdi: “Hacı, həyatda pis insan yoxdur. 

İnsanların hamısı təbiətcə gözəldir, sadəcə onları yalan 

danışmağa, həyatdakı doğru-dürüst yolundan azdırmağa 

məcbur edən səbəblər var. Bu səbəblərdən ən önəmlisi 

onların düşdüyü durum və onları əhatə edən mühitdir. Və bir 

də ki onların inandığı insanlar tərəfindən aldadılması. Bu 

zaman adamların bir-birinə olan inamı itir və bir-birlərinə qarşı 

rəftar və davranışlarında istər-istəməz qeyri - səmimi 

münasibət sərgiləmək məcburiyyətində qalırlar. Belə olan 

halda gərəkdir ki, insanların sənə olan inamını və ümidini 

qırmayasan. Onlar sənə qarşı haqsız olsalar belə, sən onlara 

qarşı həmişə səmimi, mehriban və dostcasına  

davranmalısan.” 

 Camal müəllimin “Uğursuz nikah”, “Məni qınamayın”,  

“Ölümlə üz-üzə”, “Tanrı cəzası”, “Baş tutmayan intihar”, 

“Ölüm doğmalığı”, “Gecikmiş sevgi” və s. kitablarını 

oxumuşam. Onun əsərlərindəki qəhrəmanlar yaşadığımız 

bugünkü həyatdan götürülmüş və hər gün küçədə, işdə bizimlə 

birlikdə addımlayan və çalışan insanlardır. C.Zeynaloğlunun 

əsərlərində şişirtmə heç bir şey yoxdur, onun kitabındakı 
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hadisələr bu günün reallıqlarını əks etdirir. Mənim  kitab 

oxumaqla o qədər də aram yoxdur, amma Camalın kitabları 

məni özünə o qədər cəlb etdi ki, onları birnəfəsə oxumalı 

oldum. Kitabı oxuyandan sonra da, əsərin qəhrəmanları 

haqqında düşünməli olursan. Bir neçə gün bu kitabın 

təsirindən yaxa qurtara bilmirsən.  

       Camal müəllim dostlarına, yoldaşlarına sadiq bir insandır. 

O, dostlarını heç zaman unutmur, harada olmasından asılı 

olmayaraq, onları daim arayıb-axtarır, onlarla ünsiyyət qurur. 

O, eyni zamanda dostlarını sevdiyi qədər Vətənini, torpağını, 

xalqını da ürəkdən sevən bir vətəndaşdır. 

Mən qardaşımı 60 illik yubileyi münasibətilə səmimi 

qəlbdən təbrik edir, həyatda ona can sağlığı, uzun ömür, xoş 

gələcək, sevinc dolu günlər, ailə səadəti və xoşbəxtlik 

arzulayıram. Camal qardaşıma bundan sonra da yeni-yeni 

ədəbi yaradıcılıq uğurları diləyirəm. Əminəm ki, Camal müəllim 

bu gündən sonra daha sanballı və bir-birindən maraqlıə sərlər 

yazaraq oxucularını sevindirəcək. 

 

 
Hacı Eldar Nuri, 

Tələbə yoldaşı və dostu. 
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 Dördüncü hakimiyyətin gücü 
 
 
 Adətən  deyirlər  ki,  qəzetin  bir  günlük  ömrü  olur. 

Doğrudur,  hətta  elə  qəzetlər,  elə  məqalələr  var  ki,  heç  bir  

gün, bir  saat  yaşamır, oxucunun  diqqətini əsla  cəlb  eləmir.   

Ancaq  söhbət  əsil  jurnalistikadan, ictimai  məna  

daşıyan,  oxucuya  yol  göstərən,  cəmiyyəti  kamilliyə   

səsləyən  sanballı  məqalələrdən  gedir. Elə məqalələr  olur ki, 

elin  qayğılarından  yaranır, qəlblərə  yol  tapır, əsil  hadisəyə 

çevrilir, əldən-ələ gəzir, müvafiq  qurumları  tərpədir, konkret  

tədbir  görülməsinə  yol  açır. Bax, belə  hallarda  mətbuat   

dördüncü  hakimiyyət  rolunu  görür вя дюрдцнъц щакимиййят 

адланыр. 

Ъамал Зейналоьлунун  “Аьрылы дцшцнъялярим”  китабında 

ölkənin  ictimai-siyasi  həyatına  fəal  təsir  edən,  müəyyən   

sahələrdə  sistem  halında  kök  salmış   qüsurları,   yanlış  iş 

üslubunu   açıb  göstərən  yazılar  geniş  rəğbət  qazanır   və  

bu  zaman  jurnalistika   əslində  dördüncü  hakimiyyət  rolunu  

oynayır.  

Bəllidir  ki, üç   hakimiyyət  növü  mövcuddur. 

Qanunvericilik, icra  və  məhkəmə  hakimiyyəti. Onların  hər  

birinin  rəsmi    statusu,  konkret   təsir  sahəsi  və üsulları  

vardır.  Dördüncü  hakimiyyət  saydığımız  jurnalistikanın  isə  

belə  statusu yoxdur. Mətbuatın   rolu    ictimai-siyasi  dəyəri  
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və   cəmiyyətə  təsir   gücü  ilə əsaslanır. Jurnalistikaya  

dördüncü  hakimiyyət  anlayışını  ilk  dəfə   on  səkkizinci  

əsrdə -1776-cı ildə  ingilis  filosofu  və  publisisti  Edmund  Bek  

gətirmişdir. E.Bek  dördüncü  hakimiyyət  deyiləndə   jurnalis-

tikanın  hakim  dairələrə  nəzarət  funksiyasını  nəzərdə   

tuturdu.  

  Sonralar  bu  barədə  bir  sıra   fikirlər  söylənilmiş,  hətta   

“xalqdan  sonra  birinci  hakimiyyət  mətbuatdır”   deyənlər  də  

var  idi. Mətbuata  dördüncü  hakimiyyət  funksiyası  rəsmi  

qaydada  verilmir,  dərin  ictimai məna  daşıyan  sanballı  yazı-

larla bu  mərtəbəni   özü  qazanır. Axı  mətbuat ictimai  rəyin  

formalaşmasına ən güclü təsir  edən bir  qurumdur. Əbəs   

demirlər  ki,  mətbuat  həyatın  güzgüsüdür. Məhz  buna  görə  

də  müdrik  H.B.Zərdabi  yazırdı  ki,  “hər  bir   vilayətin qəzeti 

gərək o vilayətin aynası   olsun... yaxşı-yamanlığın aşkar  

eləsin”,  xalqın  “hər   bir  dərdi  və  xahişi  o  qəzetdə çap  

olunsun  ki,  o  qəzetə   baxan  xalqı  aynada  görən kmi  

görsün”. 

Hələ ötən  əsrin  əvvəlində, xüsusən     əsrin  ikinci  

yarısında  ictimai  mahiyyət  daşıyan  belə  yazılar  istər  

oxucunun, istərsə  də  müvafiq  rəhbər  orqanlarının  diqqətini  

cəlb  edir,  bir qayda olaraq  irəli  sürülən   nöqsanların  aradan  

qaldırılması üçün konkret  tədbirlər  görülürdü. Bu  sahədə  ulu  

öndər  Heydər  Əliyev  çoxcəhətli  fəaliyyəti  ilə hamıya  

nümunə  göstərirdi.  

Gözəl  bir  ənənə  var idi. Mətbuatın   dəyərli  çıxışları  ilə 

əlaqədar  konkret  tədbirlər  görülür,  müntəzəm  surərdə  

redaksiyaya cavablar  verilirdi.  Bu  kitabı  tərtib  eləməklə   

demək  istəyirik  ki, bizdə  jurnalistikanın  dördüncü  hakimiyyət  
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dövrü  olub  və  bu  da  ölkəyə  heç  də az  fayda  

gətirməmişdir .   

Jurnalist  sadəcə  məqalə  yazan  mirzə  deyildi. Öz  

dəyərli  axtarışları  ilə  müəyyən  problemlərin  həllinə çalışır, 

məhz  dördüncü  hakimiyyət   rolunda   ölkənin  ictimai-siyasi  

həyatında  fəal   iştirak  edir,  kitaba  toplanan  yazıları  

nəzərdən  keçirir, mövzuların, məqalələrin  istiqamətinə  

verilən  cavabların, görülən  tədbirinin  mahiyyətinə  baxırsan. 

Jurnalistin  fəaliyyət  dairəsi  necə  də  genişdir!  

Jurnalist - yollar  boyu  ağaclar  əkir.  

Jurnalist  - yarımçıq  obyektlərin  inşasını   sürətləndirir.   

Jurnalist - İstehsalatdakı  cinayətin  üstünü  açır.  

Jurnalist - Teatrın  repertuarını  təmizləyir,  

Jurnalist - Mənzil  bölgüsündə  hərc-mərcliyi  ifşa  edir. 

Jurnalist - Qədim  abidələr  aşkarlayır..  

Jurnalist -  Partizan Tahir  İsayevə  abidə  qoyur.             

Bütün  bunlar  və  onlarca digər  yazılar  barədə  nüfuz  

sahibləri   tərəfindən   verilən  cavabları  oxuduqca  iftixarla  

deyirsən. Jurnalistika  öz  dövründə dördüncü  hakimiyyət  

rolunu   necə  cəsarətlə, ləyaqətlə   yerinə  yetirirdi!  

Görünür  kütləvi   mətbuat  haqqında  qanunlara  yenidən  

baxılmalıdır. Demokratik  cəmiyyətdə    jurnalistikanın  rolunun   

yüksəldilməsi, ona  rəsmi  qaydada   dördüncü  hakimiyyət   

funksiyasının   verilməsi   çox   yaxşı  olardı.  

Oxuculara  təqdim  olunan  “Аьрылы дцшцнъялярим”  

kitabındakı  materiallar  və ötən  əsrin  sonlarında   fəaliyyət  

göstərmiş  onlarca   jurnalistin,  mətbuat  orqanının   nümunəsi  

buna  əsas  verir. Yaxşı ənənələri  isə  yaşatmaq,  inkişaf  

etdirmək  lazımdır. 
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Ъамал Зейналоьлуну хейли вахтды таныйырам. 90-ъы иллярин 

орталарындан. Гязетдя ишляйирди, юзц дя мцхбир кими. Мя нону 

ъидди, тявазюкар, ишиня инамла йанашан, йери эяляндя мцбаризя 

апаран бир журналист кими, гялям адамы кими танымышам. Вя бу 

эцн дя белядир. Чцнки, артыг мян онун 7-8 китабыны чап 

елямишям. Тале еля эятирди ки, Ъамал мцяллимля мян щардаса 5-

6 ил бир-биримизи эюрмядик. Йяни щяр биримиз юз ишимизля мяшьул 

идик. Мян Ичяри Шящярдя Азярбайъан Енсиклопедийасында 

ишляйирдим. Ара-сыра китаблар чап еляйирдик. Эцнлярин бир эцнц 

енсиклопедийанын габаьында Ъамал Зейналоьлу иля эюрцшдцм. 

Щал-ящвал тутдуг. Мялум олду ки, сян демя о, еля 

енсиклопедийайа битишик бинада ишляйирмиш. Беляъя мцнаибятимиз 

йеня баьланды. О, биляндя ки, мян йеня китаблар чап еляйирям, 

чох севинди. Деди ки, мяним чапа щазырланмыш чохлу китабларым 

вар. Иншааллащ, биз эюрцшяъяйик.  

Сонралар иш бирлийимиз башлады. Вя мян Ъамал мцяллимин 

китабларыны чап елямяйя башладым. Ону гейд едим ки, Ъамал 

мцяллим чох зящмяткеш, юз цзяриндя ишляйян бир гялям 

адамыдыр, журналистдир. Мян онун китабларыны ишляйяндя шащиди 

олдум ки, о, бир журналист кими щяр шейи юлчцб-бичян, реаллыьа 

дягиг гиймят верян адамдыр. Ъ.Зейналоьлунун йарадыъылыьы чох 

рянэарянэдир, чох сащялидир. О, щяр шейдян йазыр: Гарабаьдан, 

аьрылы йерляримиздян, касыбчылыгдан, мящяббятдян, щяйатын аьры-

аъыларындан вя с. 

Ъамал мцяллимин бу китабыны чап етмямишдян габаг юзц 

мяндян хащиш еляди ки, бу китабына цряк сюзлярими йазым.  

Мямнуниййятля разы олдум. Чцнки мян ону демяк олар ки, щяр 

тяряфиня таныйырам. О, алиъянаб, щуманист, йахшы дост, йахшы аиля 

сащиби вя нящайят эюзял инсандыр. Мян 20 иля йахындыр ки, гялям 

адамлары иля ишляйирям. Щяля Ъамал мцяллим кими юз цзяриндя 
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эярэин чалышан, йазы-позудан горхмайан, ишини дягиг билян 

инсан эюрмямишям. Мян онун щаггында щуманист сюзцнц еля-

беля ишлятмирям. Чцнки, Ъ.Зейналоьлу щямишя бцтцн гялям 

адамларына ялиндян эялян кюмяйи тямяннасыз еляйир. Чох садя 

бир адамдыр. Ишиндя, йяни иш йериндя бюйцк щюрмяти вар. Щамы 

онун щаггында йахшы фикирдядир. Бир инсан кими. Амма, Ъамал 

Зейналоьлу журналистдир, дюрдцнъц щакимиййятин 

нцмайяндясидир. Ешг олсун беля зийалыларымыза, гялям 

достларымыза. 

Allah hяr adama qяlяm tutmaьa istedad vermяz, шцkr 

qцdrяtinя. O elя kяramət sahibidir ki, hяr kяsя elя qяlbinя gюrя 

verir.  

Nя isя, яziz qardaш, elя olduьun kimi dя ol, belя daha 

yaxшıdı, юmrцn uzun, canыn saь, qяlяmin iti, sюzцn keчяrli, iшin 

asan, яlin qazanclы olsun ki, arvad-uшaьыn iчindя, dost-tanышыn 

yanыnda utanmayasan, чцnki indi “dцnya, zamana dяyiшib” 

deyirlяr,  bu da mяnim arzumdu, amma deyяsяn adamlыq 

dяyiшib, nя isя sяn dяyiшmя. Mяnim чox adam tяriflяmяkdяn 

xoшum gяlmir, amma sяn tяrifini юzцndя gяzdirяn kiшisяn, gюz 

qabaьыndasan, юmrцnя bяrяkяt. 

 

                        Адам вар эюзляри зцлмят ичиндя,  

                       Адам вар хяйалы нур ишыьыдыр, 

                       Адам вар тябият безиб ялиндян, 

                            Адам вар щяйатын йарашыьыдыр… 

Ъамал мцяллим, сиз щяйатын йарашыьысыз. Танры аманында! 

 

Сцлейман МУСТАФАОЬЛУ, 

                                   naşir-publisist. 
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        Sözü və özü bütöv insan 
 
 
       Kitab nəsillər arasında bir körpüdür. Dəyəri, tutumu, fikir 

yükü, məntiqi olan kitab xalqın sərvətidir, bu günümüzün tarixi 

salnaməsidir. Camal Zeynaloğlunu 90-cı illərdən, dövri 

mətbuatdan tanıyıram. Son dərəcə təvazökar, ləyaqətli, ziyalı, 

alicənab insan kimi. Tanışlığımızın uzun müddət olmasına 

baxmayaraq mən onun bu dərəcədə istedadlı jurnalist, 

tərcüməçi, nasir olduğunu bilmirdim. Lakin onun kitabları ilə 

yaxından tanış olduqdan sonra bir neçə söz deməyi özümə 

borc bilirəm. Qədirbilən oxucularımız onun “Ölümlə üz-üzə" 

əsərini yəqin ki, həyəcansız oxumayıblar. Bildiyimiz kimi 

müharibə dəhşətlidir, fəlakətlidir, sağalmaz yaradır, nəhayət 

yatalaq xəstəliyi kimi bir şeydir. Neyləyək ki, arzulamadığımız 

belə bir faciəli, ölüm, itimli, qanlı-qadalı günlər bizim də 

bəxtimizə çıxıb. Barlı-bərəkətli torpaqlarımızı, yurdlarımızı, 

obalarımızı itirmişik. Qalmışıq göynəyə-göynəyə, yana-yana. 

Camal Zeynaloğlunun yaradıcılığının, xüsusən onun 

kitablarının da əsas mövzusu bu göynərtimiz, can yanğımızdır. 

Camal Zeynaloğlu cəmiyyətin ağrı-acısına biganə qalmayan 

vətənpərvər yazıçıdır. Bütün bunları sadalamaqda özgə bir 

fikrim yoxdur. Yalnız demək istəyirəm ki, hər bir kitabı işıq üzü 

görüncə Camal nələr çəkib. Yuxusuz gecələr, gərgin 
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axtarışlar, yeni forma tapmaq arzusu. Bir tərəfdən elə 

müharibə iştirakçıları, şəhid ailələri ilə, görüşmək, onların 

ağrısını, acısını eşitmək hər qələm sahibinin hünəri deyil. 

Amma Camal dözüb göz yaşlarını içinə axıdıb, ürəyi sancıb, 

məqsədindən dönməyib. Yazıb, min bir əziyyətə qatlaşıb, 

kitablarını araya-ərsəyə gətirib. Camal Zeynaloğlunun 

kitablarında xoşuma gələn cəhət nədir? Yazıçı oxucularını 

gərginlikdə saxlamağı, hadisələrin burulğanına salmağı 

bacarır. Oxucu o zaman özünə gəlir ki, əsərin qəhrəmanları 

onları milli, bəşəri dəyərlərə sədaqətli olmağa səsləyir.  

       Camal Zeynaloğlu işgüzarlığı ondadır ki, xalqımızın 

tərəqqisi, bütövlüyü uğrunda çarpışanları elə bil yenidən 

dünyaya gətirir, onların örnək olacaq keyfiyyətlərini təsvir və 

tərənnüm edir. Axı onların hər biri bütöv xarakterli insanlar 

olublar!.. Bu sözlər böyük yazıçı  Maksim Qorkinindir: "İnsan! 

hər dəfə bu barədə düşünəndə sinəm dəniz kimi qabarır" 

Camalın obrazları, qəhrəmanları da oxucuda bu duyğuları 

oyadır. 

        Camal Zeynaloğlu cəmiyyətdə baş verən proseslərə 

biganə qala bilməyən vətəndaş yazıçıdır. Kitablarında igid 

soydaşlarımızın işıqlı obrazlarını yaradan yazıçı müharibənin 

vurduğu mənəvi, psixoloji yaraları da ustalıqla, məharətlə 

göstərə bilir. Tanınmış nasir Xeyrulla Balaxanlı haqlı olaraq 

qeyd edir ki, "Tanrı cəzası" əxlaq və mənəvi dəyərlərin 

təcəssümüdür. Bəli, bu həqiqətdir. Bu həqiqət isə Camal 

müəllimin "Tanrı cəzası" kitabında öz əksini tapıb. Müəllifin 

qələmə aldığı əsərlərdə ləyaqət-təmizlik insana ömür borcu 

kimi verilir. Baxır kim bu borcdan necə çıxır. Cəmiyyətdə belə 

bir tendensiya üstünlük təşkil edir. Nəyin bahasına olursa-

olsun, pul-para, var-dövlət toplamaq dəbdədir. Halal-haram 
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bilmədən, müxtəlif vasitələrlə (pis vərdişlərlə) milyonlar 

toplamaq qəhrəmanlığa bərabər hesab olunur: Yazıçı çox 

inandırıcı, bədii boyalarla belə milyon sahiblərinin qatilə 

çevrildiklərini oxucularına çatdırmağı bacarır.  

       Yazıçının "Tanrı cəzası", "Həsrətin sonu", "Qaniçənlər", 

"Acı tale", "Məni qınamayın" əsərləri  yuxarıda qeyd etdiyimiz 

məsələlərə bir daha aydınlıq gətirir.  

       "Talelər dünyası" kitabında Camal müəllimin müxtəlif 

illərdə qələmə aldığı və bu gün də aktual olan əsərləri toplanıb. 

Kitabda xoşuma gələn əsas cəhət nədir? İnsanlara sevgi, milli-

mənəvi, dəyərlərə hörmət, ailə-tale məsələlərinə münasibət, 

önə çəkilən milli qayə və bədii düşüncə yazıçının uğurudur.  

       Camal Zeynaloğlu Azərbaycan təbiətinin vurğunudur. 

Torpaq sevgisi onun qanında-canındadır. Yazıçı doğma 

diyarımızı elə səmimi, elə ürəkdən təsvir və tərənnüm edir ki, 

sevinməyə, heyrətlənməyə bilmirsən. Əlyetməz, ünyetməz 

dağlarımız, ormanlarımız, nəhayətsiz düzlər, göz işlədikcə 

uzanan vadilər qadir fırça ustasının mənzərəsi kimi göz 

önündə canlanır. Bəs bütün bu milli sərvətlərimizin əsl sahibi 

insanlar necə? Müəllif həmin insanların hünərini, 

qəhrəmanlığını bədii cizgilərlə, yadda qalan boyalarla verməyə 

nail olub.  Ədəbi mühitimizdə Camal sevilir, tanınır. Niyə? Ona 

görə ki, Camalın təsvir etdiyi qəhrəmanlar xalqın içindən 

çıxanlardı. Camalın qəhrəmanları həmişəyaşardılar, özlərinə 

əbədilik qazanıb, bu gün də, sabah da xatırlanacaqlar. Elə 

onlarla bərabər, müəllif də müxtəlif olaylarda, vaxt kəsiyində 

dönə-dönə xatırlanacaq, yad olunacaq! 

      Camal Zeynaloğlunun yaradıcılığını çağdaş 

ədəbiyyatımızın uğurlarından biri kimi qəbul edir və müəllifə 

yeni-yeni yaradıcılıq nailiyyətləri arzulayıram! İnanıram ki, 
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zornan pərçimləndiyimiz müharibə qələbəmizlə, ürəyimizcə 

başa çatacaq. Bax onda qələm dostum Camalın yeni-yeni 

hünər ovqatlı kitabları işıq üzü görəcək. 

 
Sabir Hüseynov, 

“Kənd həyatı" qəzetinin baş redaktoru. 
 “Bütöv Azərbaycan” qəzeti, 9-15 aprel 2015-ci il. 
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Йazıçının vətəndaş mövqeyi 
 

   
      Охуъулара тягдим олунан бу китабын мцяллифи Азярбайъан 

Йазычылар Бирлийинин цзвц Ъамал Зейналоьлу Республикамызын 

танынмыш йазычыларындандыр. Мян дейярдим ки, о, эянъ гялям 

йолдашлары арасында ян мящсулдар бир насирдир. Индийядяк онун 

далбадал on altı  китабы няшр едилиб охуъулара чатдырылмышдыр. Щяля 

мян инэилис дили мцяллими олан бу йазычынын дцнйа классикляриндян 

етдийи тяръцмя китабларыны демирям. Бу китабларын кямиййяти иля 

йанашы кейфиййяти дя диггяти ъялб едир. Бир охуъу кими хошума 

эялян одур ки, Ъ.Зейналоьлунун ядяби мятнляри садя вя 

лаконикдир. Сялис вя ахыъыдыр.  

        Ъ.Зейналоьлунун бир йазычы кими цстцн ъящятляриндян бири 

дя будур ки, о, йазыларында ядяби щоггабазлыьа, бядиилик наминя 

бярбязякли сюз ойунуна вармадан реалист цслубда юз сюзцнц 

дейир, охуъуну йаздыгларына инандырмаьы баъарыр. Ъ.Зейналоьлу 

дилин бядии ифадя васитяляриндян баъарыгла истифадя етмяк 

технолоэийасына йахшы бяляд олдуьундан щяйат материалыны 

ядяби материала чевирмякдя щеч бир чятинлик чякмир. Садя, сялис, 

тямкинли тящкийяси иля бизим охуъу зювгцмцзц чох эюзял 

охшайыр.  

        Истедадлы бир йазычы кими Ъ.Зейналоьлунун мювзу даиряси 

эенишдир. Мяфкуря ъящятдян ися йазыларынын идейасыны али вя 

бяшяри бир мягсяд – инсана мящяббят, Вятяня севэи дуйьулары 

тяшкил едир. Реалист тясвир Ъ.Зейналоьлунун щям криминал 

мювзуда йаздыьы очерк, щeкайя вя повестляриндя, щям дя 
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Гарабаь мцщарибясиндян аиля-мяишят мцнасибятляриндян бящс 

едян йазыларында диггяти ъялб едир. Ъ.Зейналоьлунун повеsт вя 

щекайялярини охуйанда адам юзцнц эащ Гарабаьда эедян 

аьыр дюйцшлярдя, эащ яфган талибляринин ящатясиндя, эащ да 

узаг вя сакит Бакы баьларында амансыз силащлы басгына мяруз 

галмыш эцнащсыз инсанларын йанында щисс едир. Бу эцн 

ъямиййятимиздя мцяййян мянфи цнсцрлярин юзбашыналыьы, 

ядалятсизлийи, мяням-мянямлийи сайясиндя щагг-ядалят 

деградасийайа уьрайыр. Инсанын гялбиня дяйян, она бядбин 

щиссляр ашылайан мейлляр ат ойнадыр вя бцтцн бунлар Ъамал 

Зейналоьлунун йарадыъылыг палитрасында сойуг рянэлярля 

мящарятля ифадя олунур. Ялбяття, бу, цз гатдакы эюрцнтцдцр. 

Диггятля баханда Ъ.Зейналоьлунун прозасына щяссаслыгла 

йанашанда инкишаф едян щадисялярин мащиййят вя майасына 

варанда бу щекайя вя повестлярдя дан улдузу кими парлайан 

никбин овгаты эюрцб тяскинлик тапырсан. Йазычы Ъ.Зейналоьлу 

нясринин эцъц дя еля бундадыр. Охуъу щаггын, ядалятин галиб 

эяляъяйиня, зяфяр чалаъаьына инаныр. Ъ.Зейналоьлу прозасынын 

тярбийяви гцдряти дя бах еля бундадыр.  

         Мян бир охуъу кими Ъамал Зейналоьлунун повест вя 

щекайяляриндя публисистик рущу йахындан мцшащидя едир вя 

алгышлайырам. Ня цчцн?! Она эюря ки, бу публисистик рущда артыг 

«бишмиш» бир йазычы кими щюрмятли Ъ.Зейналоьлунун гайнар 

вятяндашлыг мювгейини щадися вя фактлара сейрчи дейил, 

тенденсийалы мцнасибятини эюрцрям. Бу йердя онун ялиндяки 

гяляm йазы васитясиндян чох сцнэцйя бянзяйир. Bu, xцсусян 

Гарабаь щекайяляриндя бариз шякилдя юзцнц эюстярир. Вятянинин 

20 фаизи хаин гоншу тяряфиндян ишьал олунан бир йазычыйа нясрдя 

юз сяняткар мювгейини – тенденсийасыны ортайа гоймамасыны 

щансы ядябиййат тянгидчиси гадаьан едя биляр?! 



Ömrün qızıl payızı 

 

 
253 

 

        Ъ.Зейналоьлу сюз цзяриндя йорулмадан чалышан, тяр тюкян 

зящмяткеш, истедадлы вя енержили йазычыларымыздандыр. О цздян дя 

бир охуъу кими ондан чох шей тяляб етмяйя щаггымыз вар. 

 

(Бюйцкхан БАЬЫРЛЫ), 

                                                 йазычы-публисист.  
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Vətəndaş və fədakar yazıçı 

 
        Yazıçı-publisist, tərcüməçi-psixoloq Camal Zeynal-

oğlunun  adı ədəbi mühitdə yaxşı tanınır. Mübarizə, döyüş 

əhval-ruhiyəsi yalnız döyüşçüyə xas olacaq keyfiyyət deyil. 

Bəzən mənə elə gəlir ki, ən böyük mübarizə və döyüş ideoloji 

cəbhədədir. Kəsərli qələm sahibi olmaq, acı göz yaşına 

bürünmüş ömür səhifələrini olduğu kimi qələmlə əks etdirmək 

hər insana nəsib olmur. Yazıçı dostum, qardaşım Camal 

Zeynaloğlunun əsərləri vətən sevgisinin zərrələrindən 

rişələnmiş, bu günün reallığı ilə uzlaşan, oxucularını 

düşünməyə məcbur edən, onlara doğru, düzgün yol göstərən, 

onlara böyük mənəvi və əxlaqi dəyərlər bəxş edən, milli 

dəyərlərə ciddi önəm verən, onun üzərində öz ibrətamiz fikir və 

düşüncələrini ifadə edən mənəvi həyata baxışıdır. 

         C.Zeynaloğlunda vətəndaşlıq ruhu çox güclüdür. O, 

yaratdığı əsərlərdəki hadisələrə seyrçi gözüylə baxmır, onların 

kökünə, mahiyyətinə varmağa çalışır. Yazıçı əsərlərində 

boğazdan yuxarı danışmır, qəhrəmanlarının dərdini, kədərini 

özünküləşdirir, onu içindən keçirir. Sanki yazarın içində bir 

yanğı var. Oxucu bu yanğını görür, bu Vətən yanğısı, torpaq 

yanğısıdır. Nə qədər ki, torpaqlarımız yağı düşmənin tapdağı 

altındadır, bu yanğı od olub hamımızı yandıracaq. Bu yanğını 

yaşamaq nə qədər çətindirsə, onu qələmə alıb, gördüyü kimi 

də yaşatmaq daha çətindir. 

         C.Zeynaloğlunu ən çox düşündürən, narahat edən 

məsələlərdən biri də qadın təmizliyi, qadın ləyaqəti, qadın 
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ismətidir. Bu düşündürücü məsələ yazıçının əsərlərinin ana 

xəttini təşkil edir. Burada hadisələr qəhrəmanlarının 

xarakterlərinin açılmasına, fərdi ictimai mühitin məhsulu 

olduğuna istiqamət götürdüyündən oxucu özünü yazarın 

məharətlə yaratdığı əsərlərdəki həmin personajların yerində 

hiss edir. 

      Yazıçı Camal Zeynaloğlunda vətənpərvərlik hissi, insan 

təbiətinə vurğunluq, torpağa, soykökə bağlılıq çox yüksəkdir. 

Bunu onun yaradıcılığından daha aydın görmək olur. Məsələn, 

onun “Ölümlə üz-üzə”,  “Qanlı fevral gecəsi”, “Gecikmiş 

sevgi”, “Qarabağ dərdi - erməni vandalizmi” kitabları bu 

qəbildəndir. Yazıçının “Uğursuz nikah”, “Məni qınamayın”, 

“Ölüm doğmalığı”, “Nakam məhəbbət”, “Tanrı cəzası”, 

“Talelər dünyası” kitablarında isə gənc nəslin sağlam, 

möhkəm iradəli, milli mənliyini, ləyaqətini qorumağı bacaran, 

həyatın bütün çətinliklərinə sinə gərən yeni nəslin yetişdirilməsi 

problemi qoyulur. 

     C.Zeynaloğlu toxunduğu mövzularda bugünkü 

həyatımızdakı inam, etibar, ədalət, şərəf, ləyaqət, əqidə saflığı, 

həyata bağlılıq kimi insani keyfiyyətlərlə yanaşı, riyakarlıq, 

rüşvətxorluq, xəyanət, etibarsızlıq, pul hərisliyi, 

narkomaniyaya, içkiyə aludəçilik kimi qeyri-insani 

keyfiyyətlərdən də söhbət açılır. 

      O, eyni zamanda çox işgüzar, özünə qarşı tələbkar, 

istedadlı, qayğıkeş,  etibarlı dost  və səmimi bir yoldaşdır. 

Camal müəllim adamları tez başa düşür, anlayır və onlarla 

asanlıqla səmimiyyət körpüsü yarada bilir. Hər şeydən öncə, 

onu qeyd edim ki, o, insanlara inanır. Buna görə də Camal 

müəllim sadə və təvazökardır. 
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       Camal Zeynaloğlu hər şeydən öncə, cəmiyyətin ağrı-

acısına laqeyd qala bilməyən vətəndaş-jurnalist və vicdanlı 

yazardır. Onun yazılarının əsas qayəsini real həyat hadisələri 

təşkil etdiyindən oxucu onun əsərlərində əsl həyatı hiss edir. 

Camal müəllimin sevilməsi onun oxucularının istək və 

tələblərinə uyğun əsərlər  yarada bilməsindədir. O, həm də bir 

xeyirxah insan kimi, hər zaman darda olan adamların 

köməyinə yetişir, onlara maddi və mənəvi köməyini əsirgəmir. 

Yazarın  həmkarı haqqında hazırladığı bu kitabı da onun 

növbəti xeyirxah əməllərindən hesab etmək olar. Camal 

müəllim sözə, sənətə, yaradıcı insana, əsl ziyalıya dəyər 

verən, vətənpərvər olan hər bir azərbaycanlını sevir, ona  

hörmətlə yanaşır və rəğbət bəsləyir.  

       C.Zeynaloğlunun şair, yazıçı-publisist Böyükxan Bağırlı 

haqqında yazdığı “Xəyalındakı ağ yaylıqlar” adlı kitab da 

onun xeyirxah əməllərinin təcəssümüdür. Əsl ziyalı, sənətkar 

və yaradıcı insandan yazmaq böyük savab işlərdən hesab 

olunur. Camal müəllim də özünün dediyi kimi, bu savab işi 

başqalarına buraxmaq istəməyib. O, çalışır ki, həyatda daha 

çox savab işlər görsün. Bu yolda qələm dostum və qardaşıma 

uğurlar arzu edirəm. 

      Yaradıcı ziyalı, həyatını bədii sözü rövnəqləndirməyə, ona 

əvəzsiz dəyər verməyə, onu oxucuları üçün zinətləndirməyə 

həsr edən bir qələm sahibi haqqında yazmaq, şərəfli, ləyaqətli 

və xeyirxah bir missiyanı yerinə yetirmək zəhmət tələb edən və 

təqdirəlayiq işdir. Məhz yazıçı qardaşım Camal Zeynaloğlu bu 

xeyirxah missiyanın öhdəsindən layiqincə və məharətlə gəlib. 

        C.Zeynaloğlunun bundan bir həftə öncə daha bir kitabı, 

“Qəfil döyülən qapı”sı çapdan çıxmışdır. Bu Camal müəllimin 

sayca on yeddinci kitabıdır. Kitab bütünlüklə kriminal dünyaya 
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həsr edilmişdir. Kitabda onun bir povesti və  on altı cinayət 

oçerki -“Qanlı gecə”, “Qonaq gülərüzlə qarşılandı, 

amma...”, “Qızcığaz özünü niyə zəhərlədi?”, “Altı saat 

davam edən əməliyyat”, “Uşaq oğruları”, “Silahlı 

qarətçilər”, “Ata təhqirinə dözə bilmədi”, “Son sözü tətik 

dedi” və s. verilmişdi. Yazıçı kitabda bu gün cəmiyyətimizdə 

müəyyən mənfi ünsürlərin özbaşınalığı, mənəm-mənəmliyi, öz 

maddi imkanlarına arxalanması, ətrafında toplanmış pul 

hərislərinin cinayət aləminə necə sürüklədikləri sayəsində 

haqq-ədalətin deqredasiyaya uğradığını açıq şəkildə oxucuya 

çatdırır. Bununla o, oxucusunu məyus etmək fikrində deyil, 

əksinə bu ünsürlərə qarşı ciddi mübarizə aparan əsl vətəndaş 

hüquq-mühafizə işçilərinin əməyini də yüksək 

qiymətləndirməyi unutmur. Öz oxucusunu bədbin əhval-

ruhiyyədən qurtaran yazıçı sonda ədalətin necə zəfər 

çalmasını onlara böyük məharətlə çatdıra bilir. 

       Göründüyü kimi, Camal müəllim bədii sözdən ilmə-ilmə 

əbədi abidə yaradan fədakar insanları həmişə yüksək 

qiymətləndirməyi bacaran bir insandır. 

       Əziz qardaşım, yorulmadan yaz, yarat! İnsan öz xeyirxah 

əməlləri və yazıb-yaratdığı əsərləriylə həyatda özünə əbədi 

abidə ucaldır. Yazdığın dəyərli əsərlər, çap etdirdiyin onlarla 

kitablar sənin bədii sözdən yaratdığın yaraşıqlı abidələrdəndir. 

Sən sağlığında özünə abidə yaradanlardansan. Yazan əllərin 

var olsun, qardaşım! 

Həqiqət  KƏRİMOVA, 
 fəlsəfə elmləri üzrə fəlsəfə doktoru. 

 “Respublika” qəzeti, 13 oktyabr 2015-ci il. 
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Etibarlı dost və yaradıcı insan 
 

 

 Camal Zeynaloğlu ilə ilk tanışlığımız 1997-ci ilə təsadüf 

edir. O zaman Camal “Son söz” qəzetinin baş redaktoru 

vəzifəsində çalışırdı. Dövrü mətbuatda az-çox tanınan 

dərgilərin yayım səbəbi çox vaxt onun redaktorunun 

şəxsiyyətilə bağlı olur. Əslində bu onun şəxsi işi idi. Bir şeir, bir 

hekayə, bir povest, nəhayət birinci kitab səviyyəsinə qədər... 

 Bu gün C.Zeynaloğlu doqquz kitab müəllifidir, amma 

buna baxmayaraq onun qarşısında hələ çoxlu perspektiv 

planları vardır və bunun üçün onun bəs qədər yaradıcılıq 

potensialı da vardır. 

 90-cı illərin sonlarında Camalın Qarabağ mövzusunda 

kitabı çapa hazırlanırdı. Azərbaycan ziyalısının ruhunu incidən 

bu mövzu ona da əzab verirdi. O zamandan mən Camalın 

yazılarını izləyirəm. İndi düşünürəm ki, nə yaxşı ki, yollarımız 

kəsişdi, nə yaxşı ki, onu tanıdım. O zamandan bu günə kimi 

çox şeylər dəyişib. Bu sözü xüsusilə Camala aid etmək 

istəyirəm. Çünki o, indi mənim üçün bir zaman tanıdığım bir 

naşir deyil. Sevdiyim və sənətinə rəğbət bəslədiyim 

dostlardandır. 

 Dünyanın çox qəribəlikləri var. Bəlkə əvvəllər də belə 

olub, bilmirəm. Bu gün insanın ən ümumi ehtiyaclarından biri 

həmdərd tapmaqdır. Vəzifəsindən, milliyyətindən, cinsindən, 

irqindən, hətta əqidəsindən asılı olmayaraq insanlar bu 

axtarışdadır. Tapırlar və dostlaşırlar. Hiss edirəm ki, insan bəlli 
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bir yaşda dünyanın faniliyini daha aydın dərk edir. Həyat 

adlandırdığımız intervalı isti münasibətlərlə yaşamağın 

dəyərini anlayırlar. 

 Haradasa beş-altı il əvvəl Camalla tez-tez görüşər, hal-

əhval tutar, qayğılarımız ancaq bədii yaradıcılıq barədə olardı. 

Amma, indi arxaya boylanıb təəccüblənirəm. Bu illər nə taz 

keçdi, bu illər içində qocaldıqmı? Düşünürəm ki, yox 

qocalmadıq. Sadəcə həyatımızın, dövrümüzün çətinlikləri bizi 

yaşımızdan tez böyüməyə, müdrikləşməyə məcbur etdi. 

Camalın gənc olmasına baxmayaraq ona müdrik deyə bilirəm. 

Dahi Sokrat deyir ki, danış səni görüm. Mən də Camalı 

görürəm, çünki onu oxuya bilirəm. Hər yaradıcı insanın sərvəti 

onun dilindədir. Özü nə boydadırsa, yaradıcılığı da o boydadır. 

Onun çap edə bildiklərindən, çap edə bilmədikləri daha 

çoxdur. Lakin bəzən kiçik bir yazı, bir hekayə, insana 

münasibət onun haqqında qəti fikir söyləməyə imkan verir. 

Camal bu qəbildən olan yazarlardandır. Bəlkə də, camal kimi 

yazarlar respublikada yetərincədir. Amma, onlardan heç biri 

məhz Camal deyil, hər fərdin qiymətli şəxsi dəyərləri onun 

yaradıcılığını tamamlamaqdadır. 

Niyə Camala müdrik deyə bilirəm, çünki onda dünya 

ədəbiyyatının və klassiklərin bu günə qədər yaratdığı böyük 

ədəbiyyatın bəhrəsi, öyrəndiyi dillərin və ana dilinin harmonik 

vəhdəti var. İstər tərcümələrində, istərsə də ana dilində 

yaratdıqlarında eyni dərəcədə uğurludur. Onun nə qədər 

püxtələşdiyini yazılarının xronikasında açıq-aydın hiss etmək 

olur. 

 Bizim dövrümüzdə kitab oxumaq dəbdə idi. Mənim 

yaşıdlarımın çoxu dövrümüzün dəbdə olan müəlliflərini və 

məşhur əsərlərini xatırlayırlar. Onların arasında mənim üçün 
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Salam Qədirzadənin xüsusi yeri var. Onun “Kəndimizdə bir 

gözəl var” əsərini sevə-sevə, həyəcanla oxuduğumu hələ də 

xatırlayıram. Bu gün onu xatırlamağımın bir səbəbi də Camalın 

Salam Qədirzadə stilinə çox yaxın olmasıdır. Bunu əvvəllər də 

hiss etmişdim, amma özünə heç vaxt deməmişəm. Mənə 

Camalın lirik-romantik qəhrəmanı ədəbiyyatımızda Salam 

Qədirzadə qələminin duzunu, şirinliyini yaşadan birinin 

olduğunu deyir. C.Zeynaloğlunun “Tanrı cəzası”, “Nakam 

məhəbbət”, “Ölüm doğmalığı” kimi əsərləri bu qəbildəndir. 

Odur ki, deyirəm, əziz dostum, səndə Salam Qədirzadə qələmi 

var. 

 Camal heç vaxt mövzu dalınca qaçmayıb. Mövzu özü onu 

tapıb. Ürəyinin döyüntüsü sətirlərində həkk olunub. Buna görə 

də səmimidir. Səmimiyyət isə sevgi yaradır. Daim nəşr olunur 

və oxunur. 

Əhli-beytə bağlı olan bu mömin insan pafoslu çıxışlardan, 

qalmaqallardan, diqqət mərkəzində olmaqdan daim uzaq 

qaçır. Əxlaq və mənəvi dəyərlər onun üçün bütün 

münasibətlərin fövqündədir. Qəlbi insan sevgisi, məhəbbətilə 

doludur. İnsana sevgi və etibardan yoğrulub onun mayası. 

Ləyaqətini bayraq edib, daim başı üstündə saxlar. Bu 

dəyərlərinə görə onu çox sevib qiymətləndirməyə bilmirəm. 

Camal kimi yaxşı bir dostum olduğu üçün mən dəçox 

şanslıyam. Mən ondan soruşanda ki: “Camal, indiki dövrdə, 

riyakarlığın, yalanın, saxtakarlığın, inamsızlığın tüğyan etdiyi 

bir zamanda nədən insanlara bu qədər inanırsan, nədən onları 

bu qədər çox sevirsən?” sualına dostum gülərək belə cavab 

verir: 

- Qardaşım Mirzəağa, mən insanların müxtəlif xarakterə 

və müxtəlif tiplərə malik olmasından asılı olmayaraq onları 



Ömrün qızıl payızı 

 

 
261 

 

sevirəm, onlara inanıram, onlara rəğbət və hörmət bəsləyirəm. 

Çünki Allah-Təala insanları bir-birləri üçün yaratmışdır. 

Həyatda pis insan yoxdur. Sadəcə bizə “o, yaxşı insan deyil”, 

deyə irad tutulması, qeyri-obyektiv fikirdir. Adamlarla ünsiyyətə 

girərkən ilk öncə, səmimi olmaq lazımdır. Onların daxilinə 

varmaq, nüfuz etməyi bacarmalısan. O zaman görərsən ki, 

sənə pis insan kimi qələmə verilən bu adamın içində necə də 

gözəl insani duyğular, mərhəmət, mehribançılıq, sədaqət, 

inam, qayğıkeşlik kimi yüksək insani hisslər yatır. Biz insanlara 

zahiri görkəminə, rəftar və davranışına görə qiymət veririk. 

İnsanlara verilən bu cür qiymət heç zaman düzgün və obyektiv 

ola bilməz. Hər birimiz adamlarla ünsiyyət yaradarkən onların 

içlərində yatmış o gözəl mələkləri oyatmaq bacarığına və 

qabiliyyətinə malik olmalıyıq. O zaman bəlli olar ki, həyatda pis 

insan yoxdur. Sadəcə, həmin insanları bizim nəzərimizdə pis 

adam kimi qələmə verən, onu əhatə edən qeyri-sağlam mühit 

və cəmiyyətdir. Məncə, bütün insanlar gözəldir. Sadəcə, onları 

başa düşmək, onları anlamaq, onların iç dünyasına varmaq 

lazımdır... 

 Sizə elə gələ bilər ki, onu çox yaxından tanıdığım, yaxud 

bir məsəldə deyildiyi kimi yaxşı yol-yoldaşı olduğu üçün 

haqqında bu cür qiymətli fikirlər söyləyirəm. Sizə məsləhət 

görürəm ki, Siz də onu oxuyasınız. Çünki, Camalı tanımaq 

üçün onunla yol-yoldaşı olmaq deyil, onu oxumaq kifayətdir. 

Dahi yazarlar etiraf edirlər ki, hər əli qələm tutan mütləq 

bioqrafiyasını yazır. Bu belədir. Bunsuz səmimiyyət də yoxdur. 

İnsan yaşamadığı hissləri oxucusuna izah etməyə çalışsa, 

eybəcər bir uğursuzluqdan yaxa qurtara bilməz. Yazarlar da, 

Camal da bunu bilir. Oxucular yəqin ki, onun jurnalist Cəmil 
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obrazını xatırlayır. Bəli, bu Camalın özüdür-halal zəhmətə 

münasibəti, insana sevgisi, bəşəri dəyərlərə bağlılığı ilə. 

 Xalqımızın istedadlı yazarı yazıb-yaratmaqla məşğuldur. 

Məsələ nə qədər yazmaqda deyil, necə yazmaqdadır. Onun 

yaradıcılığında elə obrazlarla və münasibətlərlə qarşılaşmaq 

olur ki, insan ən təbii hisslərlə hadisələrin axarına düşür. Bu 

mövzunun Camal yozumu insanın içini rahatladır. Bizim 

cəmiyyətin ən yaralı problemlərinə toxunan müəllif oxucusunu 

diskussiyaya cəlb edir, əlindən tutub aparır, onu taleyin 

ixtiyarına buraxır. Yerində mən olsaydım, belə edərdim 

ismarıcını verərək yol göstərməyə, qəhrəmanının dili ilə insana 

yardımçı olmağa çalışır. Uca peyğəmbərimizin (ə.s.ə.) bir 

kəlamı var: “Camalı gözəl olanın kamalı da gözəl olur.” Bu 

fikirlə tam şərikəm. Bu fikri tam mənası ilə Camala aid edirəm. 

Hər dəfə onun üzünə baxdıqda eyni fikir yenidən ağlımdan 

keçir. Onu son vaxtlar ən çox narahat edən problemlərdən biri 

vəən önəmlisi qadın problemidir. O, bütün möminliyi ilə qadını 

“ana-ilahə” görmək istəyir. Allahın gözəl, nəcib, yaradan bir 

varlıq olaraq yaratdığı qadının problemlərinə Camalın 

münasibəti, ona kömək etməyə çalışması mənim yadıma 

mərhum şairimiz Rafiq Atəşin bir bənd şeirini saldı: 

 

               Rafiqəm işim yox şöhrətdə, şanda, 

               Yazıram hələ ki, həvəs var canda. 

               Özüm olmayanda bir gün cahanda, 

               Nəyim qalacaqdır işimdən başqa. 

 

Yuxarıdakı fikrimə bir daha qayıdaraq demək istəyirəm ki, 

C.Zeynaloğlu cəmiyyətin ağrı-acısına laqeyd qala bilməyən 

vətəndaş-jurnalist, vicdanlı yazardır. Bütün yaradıcılıq 
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fəaliyyəti bərabər Camal özü də bir obrazdır. Öz həyatını 

yaşayan, cəmiyyətin sıravi üzvü, gözəl ailə başçısı olan 

Camal. Ata kimi, vətəndaş kimi, ziyalı kimi... Müxtəlif dillərdə 

danışan, müxtəlif ədəbiyyatların sintezini özündə birləşdirən, 

lakin daxili mənini həmişə qoruyub saxlayan, hətta, imkan 

daxilində pünhan saxlayan, Allahına və Vətəninə çox sadiq 

olan Camal Zeynaloğlu. Mən onu belə tanıdım, belə sevdim. 

 Etibarlı dostum və qardaşım Camal Zeynaloğluna bundan 

sonra da yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram.  

 

 

Mirzəağa Məmmədov, 
yazıçı-publisist. 

 “Ədalət” qəzeti, 08 iyul 2015-ci il. 
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"Talelər  dünyası" 
 
 

 Camal Zeynaloğlunun kitabı barəsində biri 
neçə söz 

 
       İki aya yaxındır ki, yazı masamın üzərində bir çanta var. 

Bu çantada mənə çox dəyərli hədiyyə göndərilib. Həmin 

hədiyyələr bir neçə kitabdı. Bu kitabların müəllifi də 

şəxsiyyətini və qələmini çox böyük sayğı ilə özümə doğma 

bilib qiymətləndirdiyim Camal Zeynaloğludu. Etiraf edim ki, bu 

gün mən öz kitab rəfimi daha çox dostların aftoqraflarla, 

bağışladıqları kitablarla zənginləşdirirəm. Bax, həmin dostların 

və kitabların sırasında Camal Zeynaloğlunun da ayırca yeri 

var. Burda onu da etiraf edim ki, mən Camal dostumun dövrü 

mətbuatda çap olunmuş yazılarını daha çox oxumuşdum. Və 

onun mənim kitab rəfimdə aftoqrafla heç bir əsəri yox idi. 

Birdən-birə dostumun mənim arzumu nəzərə alıb göndərdiyi 

kitablar mənə doğurdan da böyük hədiyyə oldu. Elə həmin o 

gündən də vaxt tapdıqca Camalın kitablarını gözdən 

keçirməyə, oxumağa başladım... 

 

        Öncə demək olar ki, əlimin alıtnda olan kitabın dördünü 

də vərəqlədim. Amma sonra adətim üzrə diqqətimi daha çox 

çəkən kitabdan başladım. Çünki bu kitabın adındakı "tale" 

sözü mənim üçün müəyyən nüanslarla bağlıdı və mən həmişə 

yazı-pozumda talelə üz-üzə dayanmağı, talelə haqq-hesab 

çəkməyi daxilən istəmişəm və buna da çalışmışam. Amma 
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neyləyim ki, tale həmişə güclü olubdu. Çünki onun kürəyində 

Tanrının əlim var. Yazan, söz sahibi Tanrıdı... 

        Bax, bu dediyim məqama söykənib “Talelər dünyası” 

kitabını oxumağa başladım. Bəri başdan deyim ki, kitabda 

verilmiş hekayə və esselər ilk baxışdan bir-birinə çox bənzəyir. 

Çünki bu kitabdakı qəhrəmanların hamısı, eləcə də həmin 

qəhrəmanların yaşadıqları, şahidi olduqları, iştirak etdikləri 

hadisələr, mənzərələr demək olar ki, hər gün görüb eşitdiyimiz 

hadisələrin az qala təkrarıdı. Yəni müəllifin özünün də 

vurğuladığı kimi, bu həyat hekayələri demək olar ki, hər kəsin 

başına gələ bilən bir gerçəklikdi. İstər nakam məhəbbət olsun, 

istər quru böhtana düşmək, istər ailə xəyanəti, istər kiminsə 

evini yıxmaq, haqqını tapdamaq üçün atılan addımlar, 

gösitərilən cəhdlər… Bütün bunlar yenə də deyirəm, 

həyatımızın özüdü. Ona görə də bu kitabdakı hekayələri mən 

nağıldan çox söhbətə bənzətdim. Mənə elə gəldi ki, müəllif bu 

hekayələri mənimlə çay süfrəsi arxasında üzbəüz əyləşib 

mənə danışır. Və mən də onun söhbətinin qanadlarında az 

qala eşitdiklərimin iştirakçısına çevrilirəm. Və gözümün 

qarşısına orta məktəb, kənd həyatı, ilk görüşlər, tələbəlik illəri, 

daha nələr, daha nələr gəlir... 

        Hətta, hərdən mənə elə gəlir ki, Camal Zeynaloğlunun 

yazıçı qələmiylə mənə söylədiklərinin hardasa şahidi də 

olmuşam. Odur ki, mən hərdən hekayənin müəyyən bir 

yerində, kitabın müəyyən bir səhifəsində dayanıb bir anlıq 

düşünürəm, bu söhbət, bu epizod tanıdığım, bildiyim 

adamlardan kimlərin başına gəlib? Kimlərin həyat hekayələri 

ilə oxşarlıq, eynilik təşkil edir?.. 

       Düşünürəm ki, yazıçının uğuru təkcə təsvirdə yox, həm də 

təqdimatdadı. Çünki istənilən mənzərəni rəssam fırçasıyla 
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təsvir etmək olar. Ancaq onun hər kəsin qəbul edə biləcəyi, 

hər kəsin dinləmək istəyəcəyi dildə danışmaq artıq peşəkrlıqdı, 

oxucunun qəbinə yol tapmaqdı. Təbii ki, indi barəsində 

danışdığım kitabda məhz bu məqam, bu üslub üstünlük təşkil 

edir. Yəni həyat hekayələrinin hər birində aydınca hiss olunur 

ki, müəllif öz hekayələrini, yəni özünün həyatdan götürdüyü 

hekayələri bu həyatın adamlarına həm səmimi, həm də 

inandırıcı bir şəkildə danışır. Və biz də onu oxuyub söylənilən 

hekayənin həqiqətini qəbul edirik. Çünki bu hekayəəvvəldə də 

deymildiyi kimi, həyatımızın "şinelindən" çıxır, ordan boy 

göstərir. Mən böyük maraqla oxuduğum "Talelər dünyası" adlı 

kitabın birinci hisəsində qəhrəmanların adlarını da çəkmək 

istəyirdim. Ədaləti, Solmazı, həmçinin Sevinci, Rəmanı, Vaqif 

müəllimi, Rəşidi, eləcə də digərlərini. Amma fikirləşdim ki, 

qəhrəmanların adlarını çəkib onların həyat hekayələrini bir-bir 

təhlil etməmək hardasa günah ola bilər. Ona görə də bu 

kitabın qəhrəmanları ilə, ordakı həyat hekayələri ilə oxucuların 

baş-başa qalmasını daha doğru seçim saydım. Düşündüm ki, 

bu daha ədalətli qərar olar. Ən azından mənim bu hekayələri 

oxuyarkən yaşadıqlarımı, düşündüklərimi digər oxucular da bu 

və ya digər formada yaşayar və düşünər... 

       O ki, qaldı esselərə… Bu esselərin hər birində şeirlən, 

poeziyadan gələn bir hava var, bir ritm var. Ona görə də həmin 

esselərin hər birində insanın içini dilləndirən duyğular şəxsən 

bir oxucu kimi məni öz aurasına alır. Və elə bilirəm ki, mən də 

"Sən gedəni", "Həsrət"in yaxasından tutub "Sənsizəm" deyə-

deyə "Yuxularına gələcəyəm". Onda "Şəhid anası" barəsində 

də danışarıq. Yəqin ki, esselərin adları sizə mənim demək 

istədiklərimi də, müəllifin qələmə aldıqlarını da az-çox anlatdı. 
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O ki, qaldı onları bütünlüklə duymağa, onda Camal 

Zeynaloğlunun "Talelər dünyası" adlı kitabını alıb oxuyun. 

 

Əbülfət MƏDƏTOĞLU, 

“Ədalət” qəzeti, 03 fevral 2015-ci il. 
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İnsanları xeyirxahlığa səsləyən 
yazıçı 

 
 

 
        Hörmətli oxucunun əlində tutduğu bu kitabın müəllifini on 

səkkiz ildir ki tanıyıram. İlk tanışlığımız “Azərbaycan” 

nəşriyyatında olub. O vaxtlar “Son söz” qəzetinə redaktorluq 

edirdi. Ciddi, işinə diqqətli, səliqə-səhmanlı cavan idi. Bizi 

yaxınlaşdıran, birləşdirən cəhət nə idi - bilmirəm. Amma onu 

bilirəm ki, elə ilk vaxtlardan onun adını etibarlı, dürüst adam 

kimi qəlbimə yazdım: Camal müəllim! 

         Dostluğumuzun ilk vaxtlarından öyrəndim ki, ixtisasca 

jurnalist olmasa da, yaradıcılığa olan marağı onu bu sahəyə 

gətirib. Bir vaxtlar müəllim işləyən Camal qazandığı təcrübəni 

iş yerində elə tətbiq edirdi ki, istər - istəməz ona həmkar kimi 

yox, müəllim kimi baxar, müraciət edərdik. Az-az adama nəsib 

olan üstün cəhəti odur ki, Camal müəllimin xarakteri ilə 

yaradıcılığı üst-üstə düşür. İndiyədək onun nəşr etdiyi 

kitabların çoxunu oxumuşam. Həmişə diqqətimi çəkən o olub 

ki, Camal müəllim oxucusuna ehtiramla yanaşıb və ona 

ehmalca müəllim tövsiyəsi verib, ibrətamiz sözləri ilə yol 

göstərib.  

           Sovet dövründən fərqli olaraq indi kitab çap etdirmək 

asanlaşıb. Senzuranın ləğvi, ədəbi tənqidin susduğu indiki 

zamanda saysız-hesabsız kitablar baş gicəlləndirir. Yaxşını 
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pisdən ayırmaq çətinləşib. Bir tərəfdən də internetin geniş 

vüsət aldığı bir vaxtda informasiya bolluğu adamları sanki 

girinc edib. Daha adamlarda əvvəlki vaxtlarda olduğu kimi 

mütaliə etməyə, qalın-qalın kitablar oxumağa hövsələ 

qalmayıb. Belə bir zamanda yazıçının işi çətinləşir. Haradan 

başlamalı? Hansı janrda yazmalı? Oxucunun marağını necə 

müəyyənləşdirməli? Onun qəlbinə necə yol tapmalı? İstədiyin 

sözü ona  hansı yolla çatdırmalı? və s. kimi suallara cavab 

tapmadan qələmə əl uzatmaq istəmirsən.  

      Görünür Camal Zeynaloğlunu  da bu suallar düşündürmüş 

və o, doğru olaraq böyük mətləbləri kiçik hekayələr şəkilində, 

bəzən qısa deyimlər formasında çatdırmağı lazım bilmişdir.  

      Əlbəttə, sizə təqdim olunan kitabı oxumadan mənimlə 

razılaşmaya bilərsiniz. Lakin səbrlə tanış olduğunuz hər bir 

hekayədə narahat bir qəlbin döyüntüsünü eşidəcək, səmimi bir 

insanın mehrini duyacaqsınız. Müəllifin yazıları ünvanlıdır. O 

yazarkən səni, onu, məni - bizi nəzərdə tutub. Bu yazılarda 

hərənin öz payı var. Bacaran öz payını götürəcək. 

      İnanıram ki, insanları ünsiyyətə səsləyən, onları biri-birinin 

dərdinə şərik olmağa çağıran, acı doğrunu şirin  yalandan  

üstün tutan, insanları haqq yoluna səsləyən, hamının qəlbində 

ilahi eşq görmək istəyən Camal müəllimin bu kitabı da oxucu 

məhəbbəti qazanacaqdır. 

 

Akif Şahverdiyev, 
                                                          yazıçı-publisist. 
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Həyatdan gələn səslər 
 
      Camal Zeynaloğlu indiyə kimi iyirmiyə yaxın kitabın 

müəllifidir və yaşı qırxı keçmiş bir müəllif üçün doğrudan da 

qibtə ediləsi bir nəticədir. İndi kitab çap elətdirmək heç də çətin 

deyil və Camal müəllim də yazıb ərsəyə gətirdiklərini heç bir 

maniə olmadan nəşriyyatlara təqdim edir. Hətta keçən il onun 

bir-birinin ardınca dörd kitabı çapdan çıxıb. Amma əsas 

məsələ nə qədər yazmaq yox, necə yazmaqdadır və bu 

meyarla yanaşanda Camal müəllimin bir çox yazıları haqqında 

xoş sözlər deyə bilərik. 

        Onun "Talelər dünyası" (2013) və "Baş tutmayan intihar" 

(2015) kitabları ilə tanış oldum. Bu kitablarda müəllifin 

hekayələri toplanıb. Bu hekayələrin bir qismi ailə-məişət və 

sevgi mövzusundadır, digər qismi isə Qarabağ 

müharibəsindən söz açır. 

         Əlbəttə, ailə-məişət və sevgi anlayışları bir-birindən fərqli 

anlayışlardır, amma Camal müəllimin hekayələrində bunlar 

birləşir, vəhdət təşkil edir. Ailə hər bir azərbaycanlı üçün 

müqəddəs ocaqdır, cəmiyyətə, dünyaya yol ailədən başlayır 

və onun saflığını, mənəvi meyarlarını qorumaq həmişə birinci 

sırada durub. Ən dəruni sevgi də elə ailədən başlayır. Sevən 

insan (qız ya oğlan) mükəmməl ailə tərbiyəsi görürsə, sevgidə 

də sabitqədəm olar. Əlbəttə, burada başqa nüanslar da ola 

bilər. Çünki bütün sevənlərin yolu xoşbəxtlik darvazasından 

keçmir, sevgi yolu təkcə vüsala aparmır, bəzən sevənlərin 
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qarşısına elə maniələr çıxır ki, onları dəf eləmək mümkün 

olmur. Gözəl niyyətlə, ürəkdən gələn səsin təkidilə evlənənlər, 

ailə həyatı quranlar çox keçmədən ayrılırlar. Həyat çox 

mürəkkəbdir və təzadlar içində yaşayan dünyamızda sevgilər 

də ucuzlaşır, dəyərdən düşür. 

        Camal Zeynaloğlunun hekayələrində də elə bu 

məsələlərdən söz açır. 

        "Onlar hələ orta məktəbdə, səkkizinci sinifdə oxuyarkən 

ürəklərini bir-birinə açmışdılar". "Acı tale" hekayəsi bu cümlə 

ilə başlayır və oxucu təbii ki, gözəl bir sevginin başlanacağına 

ümid edir. Amma belə olmur. Sevinclə Rəhmanın ailə həyatı 

tez bir zamanda tənəzzülə uğrayır. Əvvəlcə qaynananın zülmü 

başlayır. Uşaq olmadığı üçün boşanma söhbəti ortaya çıxır. 

Rəhman bu qeylü-qala dözməyərək kirayə ev tutur, ancaq 

burada da qaynana ondan əl çəkmir. Sevincin atası onu 

müalicə üçün Moskvaya aparır və məlum olur ki, Sevinc ancaq 

ağır əməliyyatdan sonra dünyaya uşaq gətirə bilər. O isə buna 

razılıq vermir. Ona görə də onlar uşaq evindən bir körpə 

götürürlər və gənc ailədə bir müddət dinclik hökm sürür. Amma 

bu da uzun sürmür. Rəhman narkotik alverə qurşanır, özü də 

bu dərdə mübtəla olur. Beləliklə, əvvəli sevgi ilə başlayan ailə 

uçuruma yuvarlanır. Sevinc işə düzəlir və iş yerində müdir 

Fazil müəllimin ona gözü düşür və Sevinc Rəhmana xəyanət 

edir, Fazil müəllimlə gizli şəkildə yaşayır. Rəhman bundan 

xəbər tutur və Sevinci qətlə yetirmək istəyəndə polislər gəlib 

çıxır, onu narkotik maddə alveri üstündə həbs edirlər. Çox 

keçmir ki, Rəhman islah əmək müəssisəsinin xəstəxanasında 

dünyasını dəyişir. Və Sevinc Fazil müəllimin ailəsi dağılmasın 

deyə ona vida məktubu yazır. 
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          Bu hekayənin məzmununu ona görə nəql elədik ki, bir 

sevginin necə iflasa uğradığını, necə məhv olduğunu, özü də 

nə səbəbdən uçuruma yuvarlandığını nəzərə çarpdıraq. Camal 

Zeynaloğlunun əksər hekayələrində hadisələr beləcə kəskin 

konfliktlər üzərində qurulur. Oxucuya elə gəlir ki, müəllif tanış 

olduğu, müşahidə etdiyi hadisələri olduğu kimi yazıya köçürüb 

(bir sıra yazılarını müəllif "həyat hekayəsi" kimi təqdim edir). 

Camal Zeynaloğlunun "Böhtan" və "Nakam məhəbbət" 

hekayələri də təxminən eyni süjet üzərində qurulub. Amma 

bəzi fərqlər də nəzərə çarpır. Məsələn, "Nakam məhəbbət"də 

həqiqi sevgi sonra yaranır, amma bu da faciə ilə bitir. 

Ümumiyyətlə, C.Zeynaloğlunun sevgidən söz açan 

hekayələrində nakam məhəbbətlər süjeti daha çox diqqəti cəlb 

edir. 

         Camal Zeynaloğlunun bir sıra hekayələri "insan insanın 

dostu, xeyirxahıdır" motivi üstündə qurulub. Ədəbiyyatın daimi 

mövzusudur bu və hər qələm sahibi bu mövzunu 

özünəməxsus bir şəkildə bədii materiala gətirir. Müəllifin "Baş 

tutmayan intihar" hekayəsi fikrimizcə, onun ən maraqlı 

hekayələrindəndir. Müəllifin təqdim etdiyi qəhrəman 

Dənizkənarı parkda təsadüfən 25-30 yaşlarında bir xanımın 

pərişanlığı ilə üzləşir. Bu qadın intihar haqqında düşünür və 

ona kömək etmək istəyən adamın təklifini rədd edir. Qadın 

doğrudan da özünü öldürmək istəyir, amma intihar baş tutmur, 

özünü hadisə yerinə çatdıran həmin gənc qadını xəstəxanaya 

çatdırır və onu ölümdən xilas edir. Bu hekayədə qeyri-adi bir 

hadisə təsvir olunmur, sadəcə belə bir fikir aşılanır ki, insan 

insanı sevməli, ona qayğısını əsirgəməməlidir. "Tində 

dayanmış qadın" hekayəsində də eyni mətləb çözülür. 

Hekayənin qəhrəmanı küçədə əlində kağız tutmuş 70-75 yaşlı 
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nurani bir qadınla rastlaşır. Məlum olur ki, bu qarının 10 yaşlı 

nəvəsi evdə qızdırma içində yanır. Bu qarının əri çoxdan 

dünyasını dəyişib, uşaqları da dünyanı tərk edib, bircə 

nəvəsiylə tək qalıb. Hekayəni nəql edən gənc bu qarıya 

köməyini əsirgəmir və bundan məmnunluq duyur, içində bir 

rahatlıq hiss edir. 

        Müəllifin hekayələrinin məzmununda onun peşəsi-

müəllimliyilə bağlı pedoqoji fikirlər də diqqətdən yayınmır. 

Əlbəttə, hər hansı bir hekayədə nəsihətçilik baş alıb gedərsə, 

həmin hekayə bədiilik məzmununu itirər. Lakin bu nəsihətvari 

fikirlər hekayədə təsvir olunan hadisələrin məntiqindən 

doğursa, bu daha yaxşı. Camal Zeynaloğlunun "Haram tikə" 

hekayəsində bunun bariz ifadəsini görürük. Müəllif sovet 

dövründə baş vermiş bir hadisəni nəql edir. Rusiyanın Lipetsk 

şəhərində, hərbi xidmətdə olan Kamil adlı bir cavan ipə-sapa 

yatmır, komandirin sözünə qulaq asmır, özünü ərköyün uşaq 

kimi aparır və hərbi hissənin komandiri məcbur olur ki, Kamilin 

atasına teleqram vursun. Və Kamilin atası Rəhim kişi özünü 

hissəyə yetirir. Rəhim kişi oğlunun yoldaşlarına şəhərdəki 

restoranların birində yaxşıca qonaqlıq verir və cavanlığında 

başına gəlmiş bir hadisəni nəql edir. Məlum olur ki, Rəhim kişi 

cavanlığında bir nəfərin maşında unutduğu pul bağlamasını 

görüb, onu sahibinə qaytarmayıb və həmin pulla özünə ev 

tikdirib, evlənib, oğul-uşaq sahibi olub, həyatdan zövq alıb, 

əylənib, istədiyi kimi yaşayıb. Amma o var-dövlətdən bir 

kimsəyə kömək əli uzatmayıb, buna görə də Allah onu 

cəzalandırıb, Kamil kimi yarımçıq, nadan bir övlad dünyaya 

gəlib. Odur ki, bu dünyada haram tikə yemək olmaz. Müəllifin 

"Paxıllıq" adlı bir hekayəsi də var və hekayədə (əslində, buna 

kiçik povest də demək olar) insana xas olan mənfi bir xasiyyət-
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paxıllıq hissi tənqid hədəfinə çevrilir. Gülsüm xalanın iki oğlu 

var-Rauf və Anar. Rauf və həyat yoldaşı Rəna nümunəvi ailə 

qurmuşlar, övladlarını da düzgün tərbiyə edirlər. Amma Anarın 

həyat yoldaşı Aynurun övladı olmur. Bu isə onda hədsiz 

qısqanclıq və paxıllıq hissi yaradır. O, evdə, ailədə özünü 

ötkəm aparır, qaynı arvadına qarşı böhtanlar yağdırır, 

qaynanası onu nə qədər dilə tutursa, haqq yoluna dəvət 

edirsə, faydası olmur. Günlərin birində Anar maşın qəzasına 

düşür, bir ayağını itirir. Aynurun əsl sifəti bu zaman meydana 

çıxır. O, ərinə xəyanət edir, ondan boşanır. Və Anar son anda 

dərk edir ki, gör kimlə yaşamışam. 

         İbrətli hekayədir! 

         Camal Zeynaloğlunun "Snayperçi qız", "O müdhiş gecə", 

"Mühasirə", "Qanlı məktub" hekayələri Qarabağ 

müharibəsindən söz açır və deyək ki, bu yazılarda müəllifin 

müşahidələri müharibə haqqında dolğun təsəvvür yaradır. 

Əsas odur ki, Camal Zeynaloğlu oxuculara vətənpərvərlik ruhu 

aşılayır. Özü də bəzi hekayələrindəki nəsihətçilik yolu ilə deyil, 

müharibə dəhşətlərini, döyüşçülərimizin igidlik və 

qəhrəmanlığını canlı lövhələrlə göstərmək yolu ilə gedir.  

"Snayperçi qız"da əsas qəhrəman Rəhilədir. O, sevgilisi 

Azadın ölümündən sonra könüllü olaraq Qarabağ uğrunda 

döyüşlərə yollanır, bir snayperçi kimi igidliklər göstərir, 

ermənilərə qan uddurur. Və döyüşlərin birində həlak olur. 

Öləndən sonra sevgilisi Azadın ona yazdığı bir məktub ələ 

keçir və bu məktub da vətənpərvərlik hissilə yazılıb. Azad 

yazırdı: "Mənim Vətənimə olan sevgim, düşmənimə olan 

nifrətim qədərdir. Həmişə düşünmüşəm ki, şərəfi və ləyaqətilə 

ölən insanlar necə də xoşbəxtdirlər. Əgər başıma bir şey 

gəlsə, heç vaxt kədərlənmə. Əksinə, mənimlə qürur 
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duymalısan ki, Sənin belə bir sevgilin vardı. Təki Vətən sağ 

olsun!". 

        "O müdhiş gecə" və "Mühasirə" hekayələri sənədlidir və 

müəllif Xocalının işğalı zamanı həlak olan Azərbaycan 

oğullarının qəhrəmanlığından söz açır. Bu hekayələr bizi ötən 

illərin qanlı savaşlarına aparır. Arzu edərdik ki, Camal müəllim 

bu mövzuda daha yeni hekayələr qələmə alsın. 

        Ümumiyyətlə, Camal Zeynaloğlu həyatdan gələn səsləri, 

olmuş hadisələri təsirli boyalarla canlandırır və bu yolda ona 

uğurlar diləyirik. 

       Ancaq bir iradımızı da onun nəzərinə çatdırmaq istəyirik. 

Müəllif bir sıra hekayələrində hadisəçiliyə çox meyl edir. Çalışır 

ki, təsvir etdiyi obrazları hadisələrin içərisindən keçirsin, 

onların başına gələn heç bir olayı yaddan çıxarmasın. Amma 

müəllif unudur ki, onun təqdim etdiyi obrazların daxili dünyası 

da var, psixoloji aləmi kənarda qoymaq olmaz. Hərəkət, 

dinamika öz yerində, amma qəlbin çırpıntılarını da unutmaq 

olmaz. 

       Camal Zeynaloğludan daha yaxşı hekayələr gözləyirik! 

 

 
Vaqif YUSİFLİ, 

 
filologiya elmləri doktoru. 

 
 “Ədalət”qəzeti, 19 yanvar 2016-cı il. 
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Qarabağ dərdi və yazıçı mövqeyi 

 
Can yanğısı ilə qələmə alınan real qəhrəmanlar 

haqqında kitab 

 

       Camal Zeynaloğlu roman və povestləri, publisistik 

yazıları, ingilis dilindən etdiyi tərcümələrlə yaxşı tanınan qələm 

adamlarındandır. İstedadlı yazıçının müxtəlif illərdə işıq üzü 

görən "Məni qınamayın", "Uğursuz nikah", "Qanlı fevral 

gecəsi", "Ölümlə üz-üzə", "Tanrı cəzası", "Ölüm doğmalığı", 

"Həqiqət işığında", “Baş tutmayan intihar”, “Talelər dünyası”, 

"Gecikmiş sevgi" və s. kitablarını ədəbi ictimaiyyət və oxucular 

maraqla qarşılayıb. Tanınmış alim və tənqidçilər mətbuatda 

müəllifin yaradıcılığı barədə dəyərli fikirlər səsləndiriblər. 

         O zamankı Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun ingilis-

alman dilləri fakültəsində təhsil aldığı illərdə dünya 

ədəbiyyatının ölməz nümunələrinə dərin maraq göstərən 

Camal Zeynaloğlu sonralar bacarıqlı tərcüməçi kimi də tanındı. 

Dünya şöhrətli yazıçılar Aqata Kristinin "Baş nazirin 

oğurlanması","Mavi kuzənin sirri", Artur Konan Doylın 

"Brilyant tac", "Göy yaqut", Cek Londonun "Meksikalı", 

Ernest Heminqueyin "Qatillər", Somerset Moemin "Muzdlu 

tərəfdaşlar"əsərlərini orijinaldan Azərbaycan dilinə tərcümə 

edib. 

        Camal Zeynaloğlunun maraqla oxunan kitablarından biri 

də "Qarabağ dərdi-erməni vandalizmi" adlanır. Bu yazıda 

müəllifin həmin kitabı barədə ətrafı söhbət açacağıq. 
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                           Yazıçının qəhrəmanları... 

 

       "Qarabağ dərdi-erməni vandalizmi" kitabının birinci 

hissəsində Camal Zeynaloğlunun "Qaniçənlər" sənədli povesti, 

"Ölüm düşərgəsindən qaçış", "Qanlı məktub", "Xeyirxah 

düşmən" hekayələri, "Erməni faşizmi" və "Siz kimsiniz 

"General Əli bəy?" adlı publisistik məqalələri yer alıb. 

      "Qaniçənlər" real hadisələr əsasında qələmə alınan 

povestdir. Azər doğulub boya-başa çatdığı Cəbrayıl rayonunun 

işğal olunması xəbərini Bakıda eşidir. Yaxınlarının taleyindən 

narahat olan Azər doğma rayona qayıtmaq istəyərkən yolda 

ermənilərə əsir düşür. Əsir düşərgəsinə gətirilən Azər oradakı 

azərbaycanlıların başına açılan vəhşiliklərin şahidi olur. 

İnsanlıq hissindən məhrum olan ermənilər Rəhimə və onun 

arvadı Gülgəzə, ağsaqqal Nizami kişiyə olmazın işgəncələrini 

verirlər. Bu cəhənnəm əzabından qurtulmağa çalışan Rövşən 

düşərgədən qaçmağa cəhd göstərdiyinə görə güllələnir. 

Müəllifin əsərdə yaratdığı obrazlardan biri isə İlham 

Qurbanovdur. İlham azərbaycanlı olsa da ermənilərə nökərçilik 

edən xaindir. O, öz millətindən olan insanlara zülm edir, 

işgəncə verir və bu "qəhrəmanlıqda" ermənilərdən heç də geri 

qalmır. Yazıçı bu obrazı inandırıcı boyalarla təsvir etdiyindən 

povesti oxuyan hər kəsdə satqına qarşı sonsuz kin yaranır. 

       "Qaniçənlər" povestində erməni vəhşilərinin bütün 

səylərinə baxmayaraq üç rəngli bayrağımızı öpüb gözünün 

üstünə qoyan, düşmən ölkənin bayrağını isə ayaqları altına 

atıb təpikləyən İlqar, hər an ölümlə üz-üzə qalan Azər əsl 

azərbaycanlı qəhrəman, gənclərimizə nümunə kimi təsvir 

olunub. Torpaqlarımızı işğal edən ermənilərin törətdiyi 
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insanlığa zidd hərəkətləri olduğu kimi çatdırmaq, 

gənclərimizdə vətənpərvərlik hissini daha da gücləndirmək 

baxımından "Qaniçənlər" povestinin əhəmiyyəti böyükdür. 

        Camal Zeynaloğlunun "Ölüm düşərgəsindən qaçış" 

hekayəsinin qəhrəmanları da igid, ermənilərə boyun əyməyən 

Azərbaycan övladlarıdır. Müəllif on altı aylıq əsirlik həyatından 

sonra doğmalarının yanına qayıda bilən Mikayılı, işgəncələrlə 

dolu erməni əsirliyindən qaçmağa çalışarkən həlak olan 

Rahibi, ayağının birini itirən Aydını oxuculara nümunə kimi 

göstərir. 

       "Qanlı məktub" hekayəsi isə Qarabağ uğrunda savaşda 

qəhrəman kimi vuruşan, sonda isə düşmən gülləsinə tuş gələn 

Zaurun yarımçıq qalan həyatı, vəfasız sevgilisi haqqındadır. 

        Camal Zeynaloğlunun bu kitabında yer alan povest və 

hekayələri həcmcə kiçik olsalar da, bu əsərlərdə erməni 

işğalçılarının törətdiyi vəhşiliklər, bütün çətinliklərə rəğmən 

qaniçən düşmənə qarşı müqavimət göstərən, vətəni işğaldan 

azad etmək üçün ölümə belə getməyə hazır insanlar haqqında 

çox dolğun məlumat verilir. 

        Kitaba "Ön söz" yazan fəlsəfə elmləri namizədi, dosent 

Həqiqət Kərimovanın qeyd etdiyi kimi, bu qəhrəmanlar 

uydurulmuş, mübaliğəli şəkildə şişirdilmiş sadə adamlar 

olmayıb erməni vəhşiliyindən əzab çəkən insanlardır: "Camal 

Zeynaloğlunun vətənpərvərlik hissi və can yanğısı ilə yazdığı 

kitablar real həyat hadisələrinin bədii təcəssümüdür". 

        Oxucular bu bədii əsərlərdə xalqımızın Qarabağ boyda 

dərdinə Camal Zeynaloğlunun bir yazıçı kimi baxışını öyrənir, 

mövqeyi ilə tanış olurlar. 
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                                ... və tarixi faktları 

 

         "Qarabağ dərdi-erməni vandalizmi" kitabının ikinci 

hissəsi isə "Tarixi həqiqətlər, faktlar..." adlanır. Bu bölümdə 

müəllif ermənilərin təkcə Azərbaycana deyil, bütün Türk 

dünyasına qarşı zaman-zaman həyata keçirdikləri cinayətlər 

və vandalizm haqqında ətraflı məlumat verir. 

         "Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində erməni terror 

dəstələrinin yaradılması və Rusiya tərəfindən ermənilərin 

Türkiyə əleyhinə silahlandırılması", "Türklərə qarşı erməni 

terroru", "Azərbaycanlılara qarşı erməni terroru", "Qarabağ: ən 

qədim zamanlardan xanlıqlar dövrünədək", "Qarabağ 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə", "Əsrin faciəsi", 

"Erməni vandalizmi", "Xocalı soyqırımı beynəlxalq cinayət 

kimi", "Şeyxülislamdan bütün dünyaya müraciət" kimi yazılar 

müəllifin uzun illər boyu apardığı araşdırmaların, gərgin 

axtarışların məhsuludur. 

        Kitabın "Ön söz"ündə qeyd edildiyi kimi, yazıçının 

gənclərə çatdırmaq istədiyi acı həqiqətlər tarixi keçmişimizi 

unutmamaq üçün yazdığı bu kitabda öz cavabını tapıb. 

        Əsl vətəndaşlıq mövqeyi nümayiş etdirən Camal 

Zeynaloğlu kitabın sonunda Xocalı soyqırımını tanıyan ölkələr 

barədə məlumat verib, əsrin faciəsini real əks etdirən şəkillərə 

də geniş yer ayırıb. 

 

 

 Etibar  Cəbrayıloğlu, 
“Ədalət” qəzeti, 23 yanvar, 2016-cı il. 
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İstedadlı qələm sahibi – Camal 
Zeynaloğlu 

 
 
       Hörmətli yazarımız, istedadlı qələm sahibi Camal 

Zeynaloğlunun oxucularına təqdim etdiyi “Baş tutmayan 

intihar” kitabı ilə otaqda baş-başayam. Bu kitab burulğan kimi 

ötüb keçən Camal Zeynaloğlu ömrünün acılı-şirinli poetik 

ovqatına, onun yaşam tərzinə bir güzgü tutur. Yazıçı taleyinin, 

dəyərli bir insan həyatının dolanbac yollarının kövrək və 

unudulmaz duyğu ləçəkləri olan bu hekayələr adamı 

düşündürür, ovsunlayır, oxucunu sanki bir quş kimi öz qanadı 

altına alaraq göylərə qaldırır. Hekayələrindən görünür ki, 

Camal Zeynaloğlu çağdaş nəsrimizdə özünəməxsus bir yolu 

olan yazarlarımızdandır və o, uzun illərdir ki, qət etdiyi bu yolu 

ardıcıl addımlamaqla, şərəflə getməkdədir. Deyim tərzi, orijinal 

ifadə baxımından onun yaradıcılığının unikallığı ədəbi vicdanı 

olan hər kəsdə təbii ki, böyük maraq doğurur. 

       Yazılarından görünür ki, Camalın həyatını, taleyini, 

yaradıcılığını, duyğularını, şəxsiyyətini Vətənsiz təsəvvür 

etmək qeyri-mümkündür. 

        Dərindən düşünsək, bu qənaətə gələrik ki, hər bir insanın 

müqəddəs Vətən, ana qarşısında bir mənəvi borcu olmalıdır. 

Bu borc Vətənə layiqli övlad olmaqdan, valideynlərə 

hörmətdən, həqiqətə sədaqətdən ibarətdir. Camal 
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Zeynaloğlunun yaşadığı keşməkeşli tale, yurd, Vətən 

həsrətindən dolayı dərdli bir yazar taleyidir. Onun dərdi 

yükündən yoğrulan kədərli fikirləri bəzən insanı göz yaşlarına 

bələyir. Amma eyni zamanda onun haray çəkən o dərdli 

yazılarında ümid işığı da vardır. Yazıçının qəmli könül pıçıltıları 

Vətən, Yurd həsrətli el-obanı qisasa haraylayır, intiqam 

savaşına səsləyir. Onun Yurda, Vətənə aid olan hekayələri, o 

cümlədən bu günümüzün reallıqlarını əks etdirən mövzuları 

məhz Azərbaycan kimi mənalandırılaraq qavranılır, bütövlükdə 

Azərbaycan anlamını daşıyır. Buna misal olaraq onun “Tində 

dayanmış qadın” hekayəsini misal göstərmək olar. 

       Demək olar ki, əksər şairlərimizin, yazarlarımızın Qarabağ 

dərdi ilə bağlı şeirləri, povestləri, hekayələri mövcuddur. Hər 

bir Azərbaycan türkünün ağır dərd yükü olan Qarabağ 

problemi C.Zeynaloğlu yaradıcılığında daha qabarıq görünür. 

Murdar yağıların ayaqları altında tapdalanıb-inləyən 

Qarabağın bu gün düşmən əsarətində olması vətənpərvər 

yazıçını ağrıdır, sarsıdır, sıxır. Hekayələrindən görürük ki, 

müəllif canında qövr eyləyən Qarabağ dərdini yaşadır –

“Snayper qız”  hekayəsindəki kimi. 

        Keçmişə, tarixə baxsaq, görərik ki, bütün zamanlarda söz 

adamlarını düşündürən ən böyük məsələlərdən, mövzulardan 

biri də məhəbbət mövzusu olmuşdur. Camal da bu bəşəri hissi 

kövrək ürəyinin lirik duyğusuna qulaq asaraq qələmə alır. 

Onun yeni nəslə, gəncliyə ünvanladığı yüksək bədii zövqə 

malik lirik esseləri çoxdur. Bu esselər gəncləri düşündürür və 

onları milli ruhda böyüməyə səsləyir. Onun məhəbbəti, sevgini 

vəsf etdiyi esseləri sanki bir inci kimi sapa düzülərək, onun 

ruhunda ilham çeşməsi olub, qaynayır və öz nağılvarı axını ilə 

oxucuları ovsunlayır. Yazıçı xəyalında yaşatdığı sevgilisinin 
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həsrətindən, nigarançılığından üzülüb “qara bağlayır”, narahat 

olur. “Gizli eşq” essesini buna misal çəkmək olar. 

       Camal Zeynaloğlu nədən yazırsa, yazsın, sözün qədrini 

bilir; onu necə işlətməyi bacarır, fikri özünəməxsus şəkildə, 

obrazlı deməyə çalışır və buna da nail olur. Onun yaradıcılığı 

oxucunu düşündürən, heyrətləndirən, ürəyini riqqətə gətirən 

dərin məna elementləri ilə zəngindir. Ümumiyyətlə, müəllifin 

istənilən publisistik yazılarında, eləcə də hekayələrində məna 

dərinliyi çox aydın və qabarıq verilmişdir. 

        Bugünkü dünyamıza münasibət C.Zeynaloğlu 

yaradıcılığını daima düşündürən və narahat edən bir 

məsələdir. O, ruhunu sözə kökləyərək, zamanın diqtəsindən, 

taleyin qəzəbli olaylarından pəhsinməyib, inam duyğusu ilə 

söz silahını işə salır. Bu mənada o, müxtəlif fəndlərlə oxucunu 

müəyyən ovqata kökləməyi bacarır. 

        İstedadlı qələm sahibi, yazıçı Camal Zeynaloğlunun dərd, 

ağrı, düşüncə, qəzəb hekayələri özünəməxsusluğu ilə seçilir, 

diqqəti cəlb edir, sadə, adi deyimliyilə yadda qalır. Yazıçının 

ürək ağrısı ilə yazdığı bu hekayələrdə bir ünvan var: İNSAN. 

Bu ağrıları yaradan da, həmin ağrıları çəkən də İnsandır. Bu 

İnsanın nisgilləri yazıçı dili ilə sanki tablolarda öz əksini 

tapmışdır və bütünlükdə müdrik oxucunu fəlsəfi düşüncəyə 

qərq edir – “Quru çörək” hekayəsindəki kimi. 

         Düşünmək, anlamaq dərdi bəşər övladının taleyinə 

yazılan bir dərddir. Bəzən bu ucsuz-bucaqsız dünyanın özü də 

nədənsə insana dar gəlir. Amma burası da var ki, İnsan da 

düşündükcə, anladıqca İnsan olur. Bu mənada adama dar 

gələn bu dünyada Camalın hekayələri də İnsanı düşündürür, 

ona anlamaq dərdini anladır. 
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        C.Zeynaloğlunun cəmiyyətdə ağır ittiham kimi səslənən 

müxtəlif səpkili hekayələri ona əsil əhli-qələm, ədəbiyyat 

adamı, yazıçı deməyə əsas verir. Onun bu qəbildən olan 

yazıları çoxdur. 

         Yazıçı C.Zeynaloğlunun həyatının uzun illərinin, gərgin 

əməyinin nəticəsi olaraq araya-ərsəyə gətirdiyi gözəl ədəbi 

məhsul hesab etdiyim bu kitab – “Baş tutmayan intihar”-

çağdaş ədəbiyyatımıza, bütövlükdə mədəniyyətimizə böyük bir 

töhfədir. Poetik istedadına, ilhamlı təfəkkürünə, obrazlı 

təxəyyülünə görə, qələm dostumuz Camal Zeynaloğlunu yeni 

kitabının işıq üzü görməsi münasibətilə  ürəkdən təbrik edir, 

ona həyatda möhkəm cansağlığı, işlərində və yaradıcılığında 

yeni-yeni uğurlar, nailiyyətlər arzulayıram. 

         Tanrı səni qorusun! 

 

 
Mübariz Dözümlü, 

Şair, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Prezident 
təqaüdçüsü. 

                      “Qafqazmedia.az” saytı, 16 fevral  2016-cı il. 
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       Dövrün  nəbzini  tutan yazıçı 

 
      
        Bütün ədəbiyyat adamları kimi qələm dostumuz Camal 

Zeynaloğlu da baharın sirrini, təbiətin möcüzəsini, həyatın bəzi 

sirlərini, sehrini lap gənc çağlarından müşahidə etmiş və bu 

sehri özünün ilham çeşməsi hesab etmişdir. Ona görə təsadüfi 

deyil ki, yazıçı-jurnalistin qələmə aldığı əsərlərinin 

(hekayələrinin, esselərinin, povestlərinin) əksərində bahar 

çiçəklərinin adı çəkilir, həyatın keşməkeşli yollarından, 

ürəklərə bəxş etdiyi əvəzsiz ruhdan bəhs edilir. Həm də bu 

duyğuları Camal müəllim elə bir mərhəm, doğma, məlahətli 

hissələrlə təsvir edir ki, oxucu bu hisslərin təsirindən az qala 

məst olur. Bu da təsadüfi deyil. Axı, onun uşaqlığı, gəncliyi 

doğma Cəlilabadın Albalan kəndinin yamaclarında, bu sehrkar 

çiçəklərin arasında keçib. 

        Ona görə də təsadüfi deyil ki, Camal Zeynaloğlunun 

yaradıcılığında təravətli bahar çiçəklərinin iyisi gəlsə də, 

dövrümüzün, yaşadığımız həyatın ağrılı-acılı anları da öz 

əksini tapır. Misal çəkmək istədiyim hekayələri («Haram tikə», 

«Xəcalət təri», «Qanlı məktub», «Sevgi və hikmət dolu 

sətirlər» və b.) əzmlə belə deməyə əsas verir. 

        Camal Zeynaloğlunun «Baş tutmayan intihar» kitabında 

qələmindən çıxan yazılarını araşdırarkən görürük ki, onun 

yaradıcılığı çox genişdir. Əvvəlcə onu demək istərdik ki, 

qələmə aldığı nəsr əsərləri xüsusilə diqqəti cəlb edir. Bu 
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kitabda oxuculara təqdim olunan hekayələri və esseləri  

nəsrimizin yetgin əsərlərindən biri hesab oluna bilər. Kitabdakı 

hekayələrin gözlənilməz hadisələrlə dolu süjet xətti, sadə dili, 

maraqlı təşbehləri diqqəti cəlb edir. Real hadisələrdən 

yaranmış hekayələr çox da uzaq olmayan keçmişin və bu 

günün hadisələrini reallıqlarla əks etdirir. 

         Müəllifin kitaba daxil edilmiş müxtəlif səpkili hekayələri 

poetik duyğular və düşündürə bilən məzmun sarıdan nəzəri 

cəlb edir. Maraqlıdır ki, bütün yazarlarımız kimi C.Zeynaloğlu 

da  öz qəlbinin səsinə qulaq asır, öz düşüncə və duyğularını 

qələmə alir. Həm də onun bədii yazılarının əsas mövzusunu 

vətənpərvərlik, milli adət-ənənələrimizə bağlılıq, 

zəhmətsevərlik və əlbəttə, şəxsi duyğular təşkil edir. 

         Müəllifin tövsiyə xarakterli  hekayələri də maraqlı və 

yaddaqalandır. O, özünün həyat təcrübəsinə arxalanaraq 

həyat həqiqətlərini öz oxucusuna, ədəbiyyat həvəskarlarına 

sadə dili ilə çatdırmağa çalışır. 

         Onun qələmə aldığı «Sevgi və hikmət dolu sətirlər» 

bölməsində eşitdiyi əhvalatlar və  hekayələr də çox maraqlıdır. 

Kitabda ayrıca bir bölmədə verilmiş bu hədislər və hekayətlər 

müasir gənclərimizə ağsaqqal öyüdü kimi qiymətləndirilə bilər. 

Ümumiyyətlə, C.Zeynaloğlu öyüd-nəsihət verməyi, hikmətli 

sözlərlə cilalanmış misraları vasitəsilə  yetişməkdə olan nəslə, 

xüsusən də bədii əsərlərə, xalq poeziyasına hədsiz maraq 

göstərən gənclərimizə tövsiyə etməyi üstün tutan 

yazarlarımızdandır. Qələmə aldığı hədislər və rəvayətlər də, 

xalqdan qavradığı deyimlər də, hikmətli kəlamlarla bəzəməyə 

çalışdığı esselər də ancaq bu məqsədi daşıyır. Hətta, bəzən 

oxucusuna çatdırmaq istədiyi fikir və arzuları özünə də şamil 

etməyi unutmur. Öz oxucuları ilə səmimi ünsiyyət quran Camal 
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müəllim bir neçə deyimlərində həyatda məqsədini, amalını və 

nəyə nail olmaq istədiyini açıq etiraf edir.  Bu  səmimiyyəti  

duyan  hər kəs onun  etirafına inanır  və məqsədini alqışlayır. 

        Bütün başqa yazarlarımız kimi, Camal Zeynaloğlunun  

yaradıcılığında da vətənpərvərlik, el-oba məhəbbəti əsas 

mövzu kimi diqqəti cəlb edir. İlk növbədə onun əsərlərinin  

əksərində Vətən sevgisi, insanlıq ideyası çox qabarıq 

verilmişdir. Bu əsərləri oxuduqca aydın hiss olunur ki, insanlıq 

onun qanında, canındadır, vətən sevgisi onun sevən 

ürəyindədir. «Dərdim dağlar əridər», «Qəndəharda «ov» 

əməliyyatı» əsərləri müəllif  bütün varlığı ilə ana torpağa bağlı 

olduğunu, onun yolunda şirin canı qurban verməyə hazır 

olduğunu  səmimi şəkildə izhar edir. 

         Bəzən düşmən tapdağı  altında olan bu doğma yerləri 

yada salanda  onunla birlikdə bizim də qanımız qaralır, kefimiz 

pozulur. Ürəkdən bağlı olduğumuz  əzəli torpaqlarımızda, 

qədim yaylaqlarımız  olan əzəmətli  dağlarımızda indi yağı 

düşmən at oynadır.  Bu dərd söz adamı kimi  Camal müəllimi 

də  narahat edir, doğma oylaqlarımıza  həsrətlə baxmaqdan 

bezdirir  –  «Mühasirə» sənədli hekayəsindəki kimi… 

         Neçə illərdən bəri davam edən  “Qondarma Qarabağ 

oyunu” vətən qeyrətli neçə oğullarımızın həyatına son qoydu, 

elimizə-obamıza  nə qədər fəlakətlər  gətirdi. Son illərdə bu 

mövzuda  qələmə aldığı hekayələrdə  vətənpərvər yazıçı  odlu 

misraları ilə  qeyrətli oğullarımızı  tezliklə düşməndən  intiqam 

almağa çağırır, doğma torpaqlarımızı  yağı tapdağından  azad 

etməyə səsləyir. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından 

keçən şəhid oğul-qızlarımıza həsr olunan bədii əsərlər 

içərisində C.Zeynaloğlunun da yazıları seçilir. Onun Qarabağ 

şəhidlərinə həsr etdiyi əsərlərində bu şanlı yolda şəhid olan 
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balalarımızın  ümumi obrazı yaradılmışdır. O, üzünü bütün 

qəhrəman oğullarımıza tutub müraciətlə deyir: - Biz doğma 

torpaqlarımızı azad etməliyik! 

        Yəqin ki, oxucular bu kitabla yaxından tanış olandan 

sonra müəllifin qəlbindən gələn ədəbiyyat nümunələrindən 

bəhrələnərək öz  hiss və duyğularının təcəssümünü tapa 

biləcəklər.  

         Hər bir qələm adamının da əsas məqsədi odur ki, oxucu 

qəlbinə yol tapa bilsin. İnanırıq ki, öz səmimiyyəti, duyumu və  

istedadı ilə Camal Zeynaloğlu  buna nail olacaqdır. 

         Mən də bir qələm sahibi kimi,  bir oxucu kimi  Camal 

müəllimi yeni kitabının – «Baş tutmayan intihar» kitabının 

işıq üzü görməsilə ürəkdən təbrik edir, ona yeni yaradıcılıq  

zəfərləri  arzulayıram! 

 

 
Ələddin İNCƏLİ, 

şair, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü. 
“Qafqazmedia.az” saytı, 20 fevral 2016-cı il. 
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İnsanları xeyirxahlığa və 
vətənpərvərliyə səsləyən 

kitab 
 

   
     Camal Zeynaloğlunun bu yaxınlarda yenicə capdan cıxmış  

novbəti kitabı “Baş tutmayan intihar” adlanır. Bu kitabda 

müəllifin son dövrdə yazdıgı  hekayə və esseləri toplanıb. 

Kitabı mənə  hədiyyə edəndə,  düzü kitab haqqında bir yazı 

yazmaq keçdi könlümdən. Onu da xatırladım ki, bu Camalın 

sayca on doqquzuncu kitabıdır. Camal Zeynaloğlu ilə 

tanışlığımın 20 illədək tarixçəsi var. Onu Azərbaycan 

nəşriyyatından tanıyıram. Camal həmin illərdə “Son söz” 

qəzetində, mən isə “Azərbaycan təbiəti” jurnalında 

çalışırdım. Camalla coxlu ədəbi sohbətlərimiz olub. Onu bir 

jurnalist,  bir tərcüməçi, bir gözəl hekayələr ustası kimi həmişə 

dəyərləndirmişəm, bu gündə dəyərləndirirəm. Qələmini həmişə 

qiymətləndirmişəm. Onun capdan cixan kitablarının hamısı 

məndə var və hamısını oxumuşam. Onun yazdığı kitabların 

hamısı da bir-birindən maraqlıdır. Onun ingilis dilindən, 

orijinaldan etdiyi tərcümələri cox yüksək səviyyəli 

tərcümələrdir. Belə ki, onun dünya şöhrətli detektiv yazıçı 

Aqata Kristidən etdiyi “Baş nazirin oğurlanması”, “Bir milyon 

dollarlıq istiqrazın oğurlanması”, “Mavi kuzənin sirri”, A.Konan 

Doylun “Brilyant tac”, “Göy yaqut”, Oskar Uayldın “Nümunəvi 
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milyonçu”, Ernest Heminqueyin “Qatillər”, Cek Londonun 

“Meksikalı”, S.Moemin “Muzdlu tərəfdaşlar”, Cessi Stuartın 

“Məhəbbət” və digər tərcümələri oxucuları tərəfindən rəğbətlə 

qarşılanmışdır. Onun kitabları haqqında dəyərli soz adamları-  

alim və ədəbiyyatşünaslar genis məqalələr yazıblar, onun 

əsərləri hər tərəfli təhlil olunub. Bu günlərdə filologiya elmlər 

doktoru Vaqif Yusiflinin “Ədalət” qəzetində Camalın yaradıcılığı 

haqqında gözəl bir məqaləsini oxudum. Bütün bu dediklərimi 

nəzərə alaraq, bu günlərdə isıq üzü görmüş “Bas tutmayan 

intihar” kitabı haqqında düşüncələrimi oxucularla bölüşməyi 

özümə borc bildim. Kitabda C.Zeynaloğlunun bir-birindən 

maraqlı hekayələri və esseləri toplanıb. 

        Camal Zeynaloğlunun hekayələrinin mövzusu real canlı 

həyatdan götürülmüşdür. Yazıçının əsas qayəsi  obrazlarının 

dili ilə danısmaqdı ki, Camal bunu peşəkar bir yazıçı kimi 

öhdəsindən ustalıqla gəlmisdir. Onun hekayələrinin ana 

xəttində insan psixologiyasi durur. Yazıçı bu məqamları çox 

ustalıqla, ziddiyyətli xarakterləri məharətlə qələmə almışdır. 

“Baş tutmayan intihar”, “Tində dayanmış qadın”, “Quru 

cörək”  bu qəbildən olan hekayələridir. Onun hekayələrində 

hər bir obraz canlı və diridir. Bu obrazlar oxucunu düşündürür, 

onu arxasınca aparır. Bu da yazıçının heç şübhəsiz böyük 

uğurudur. Camalın bir yazıçı kimi üstünlüklərindən biri də onun 

əsərlərindəki hər bir obrazı  yazıçı kimi öz süzgəcindən 

keçirməsidir. O, bir yazıçı kimi obrazları öz xarakterinə uyğun 

seçir. Onun hekayələrinin əsas qayəsini  insan taleyi  və bu 

insanların keçdiyi həyat yolu  təşkil edir. Və bu  insanların 

haqsızlığa qarşı mübarizəsi qadın ləyaqəti, qadın ismətinin 

qorunması, ailə həyatı,  gənclərin yeni dünyagörüşlərinin ana 

xəttini təşkil edir. Camal Zeynaloğlu əsərlərində bunun 



Camal Zeynaloğlu 

 

 
290 

 

öhdəsindən bir yazıçı kimi uğurla gəlir. O, əsərlərində milli 

dəyərlərə bağlı olduğu üçün bu dəyərlərə yüksək qiymət verir, 

oxucusunu da buna səsləyir. Bir yazıçı kimi, bir özəl 

xüsusiyyəti də insanlarda tərbiyə və əxlaq məsələlərini ön 

plana çıxarmasıdır. Hazırda bu problem demək olar ki, bütün 

dünyanı başına götürüb.                       

       Hər bir yazıçı əsər yazmazdan öncə, oxucunun istək və 

tələbini nəzərə almalı və onun bugünkü tələbatına cavab verə 

bilən əsər yaratmalıdır, yəni özünü oxucunun yerində hiss 

etməlidir. Cəsarətlə deyə bilərəm ki, Camal müəllimin 

əsərlərində bu iki forma arasında tam vəhdət var. 

       Yazıçı ideoloq olmazdan qabaq humanist olmalıdır, onun 

daxili aləmi bəşəri duyğularla dolu olmalıdır. Bu mənada 

Camal müəllimin əsərlərində humanistlik və vətənpərvərlik 

motivləri də çox güclüdür. Xüsusən onun Qarabağ savaşına 

həsr etdiyi povest və hekayələri buna sübutdur. “Qaniçənlər” 

povesti, “Ölüm düşərgəsindən qaçış”, “Qanlı məktub”, 

“Snayper qız”, “O müdhiş gecə” adlı hekayələrində olduğu 

kimi.  

       Onun əsərlərində mədəniyyətin ifadə formaları olan 

yazıçılıq və oxuculuq bir-birlərini şərtləndirir. Sadaladığımız 

əsərlərdə yazıçı oxucusunu gərginlikdə saxlamağı, baş verən 

hadisələrin fonunda təngnəfəs etdirməyi, obrazların mənəvi 

iztirablarını onun iç dünyasına keçirməyi bacarır. 

       Kitabda toplanmış hekayə ədəbi dil normalarından doğan 

yığcamlıq, dolğunluq, lakoniklik, sivil təxəyyül normalarından 

doğan aktuallıq, peşəkarlıq, müasirlik kimi məziyyətlərlə 

doludur desək, heç də səhv etmərik. 

       Camal Zeynaloğlunun esseləri də çox maraqlı və 

oxunaqlıdır. Bu esselərdə Camalın necə bir Vətənpərvər, 
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elinə-obasına, yurduna baglı olduğu açıq-aydın görünür. Onun 

“O gecə ölüm mələyi enmisdi yerə”, “Aqil yanğısı” esseləri 

tarixi faciyəmiz olan Xocalıya həsr olunub. Bu esse çox lirik, 

kədərli bir notla yazılıb. Onu hiss-həyəcansız oxumaq olmur. 

Ümimiyyətlə, istər hekyələrində, istər esse və məqalələrində 

Camal çox millidir. Vətənin keçdiyi ağrılı-acılı yolların hamısını 

ürək agrısıyla  qələmə alıb.  

       Bundan əlavə, C.Zeynaloğlunun “Uğursuz nikah”, “Məni 

qınamayın”, Tanrı cəzası”, “Həqiqət işığında”, “Nakam 

məhəbbət”, “Ölüm doğmalığı”, “Talelər dünyası”, 

“Qarabağ dərdi - erməni vandalizmi”, “Ağrılı 

düşüncələrim”, “Qəfil döyülən qapı” və s. kitabları da 

oxucular tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. 

        20 il bundan öncə tanıdığım saf, səmimi dostum, qələm 

yoldaşım və bu gün də zərrə qədər dəyişməyən, qəlbi Vətən, 

yurd, torpaq sevgisiylə dolu olan Camal Zeynaloğluna yeni-

yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. 

 

 

Vəli Xramçaylı, 
şair-publisist. 

“ZİM.az” saytı, 01 mart 2016-cı il. 
 “Yeni Sözçü” qəzeti, 02 mart 2016-cı il. 
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Millətin ziyalısı xalqın qaymağıdır 
 

Camal Zeynaloğlu və onun “Baş tutmayan 
intihar” kitabı haqqında 

 
 

       Bir-birindən cazibədar, bir-birindən vüqarlı dağların 

əhatəsində məskən salmış Albalan kəndi füsunkar gözəlliyi, 

saf havası, zümrüd meşələri, Zəm-zəm bulaqları ilə həmişə 

diqqəti çəkib, nəzəri cəlb edib. Maraqlıdır ki, bu gözəllik, bu 

saflıq, bu təmizlik bu məkanda yaşayan insanlara da sirayət 

edib. Kəndin adamları da dağların havası kimi təravətli, bulaq 

suyu kimi saf, göz oxşayan dərələr kimi dərin, ormanlar kimi 

genişürəkli, yamyaşıl meşələr kimi qonaq-qaralıdırlar. 

         Bu elin-obanın övladlarından biri olan Camal müəllimlə 

tanış olandan onu da məhz bu cür tanımışam. Bu qəlbi 

dağların görkəmindəki vüqar-əzəmət, təbiətindəki doğmalıq, 

mehribanlıq, səmimiyyət bütünlüklə hopub onun şəxsiyyətinə, 

xarakterinə. Üstəlik bu elin-obanın füsunkar gözəlliyi, ab-

havası, əsrarəngiz təbiəti öz ziyalı oğlunu həm də yazıçı edib. 

Hal-hazırda Camal müəllim Bakı şəhərində yaşayır və yazıb-

yaradır. Ötən əsrin birinci yarısında Səməd Vurğun, Mir Cəlal 

Paşayev, Hüseyn Arif, Musa Yaqub, Nüsrət Kəsəmənli və 

başqa böyük söz sahibləri qələm çalandan sonra paytaxta 

gəliblər. Çünki ataların belə dir məsəli var: “Balıq dəryada 

böyüyər”. 
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        Bəli, Camal Zeynaloğlu ixtisasca dilçi olmaqla bərabər, 

gənc yaşlarından sözə, ədəbiyyata bağlanmış, ədəbi 

yaradıcılıqla da məşğul olmuşdur. Onun müxtəlif illərdə çap 

olunmuş kitablarında həyatımızın müxtəlif sahələrinə aid bədii 

yazılar öz əksini tapmışdır.  

         Qələm dostumuz Camal Zeynaloğlunun dərin, güclü 

müşahidəsi var. O, mövzuları adətən həyatdan alır. Ona görə 

də hamının ürəyindən xəbər verir. Camal müəllim deyir ki, 

yenicə işıq üzü görmüş “Baş tutmayan intihar” kitabının da 

mövzusunu bugünkü həyatımızdan götürüb.  Tarixçi filosof 

Polutarx  deyir ki, insanın xarakteri  heç də həmişə ən şanlı 

əməllərlə deyil, hər hansı bir kiçik hərəkətdə, sözdə və ya 

zarafatda açıla bilər. Camal Zeynaloğlunun da vətənpərvərliyi 

və xarakteri bu hekayələrdən, bu esselərdən açıq-aydın hiss 

olunur. 

         Dərindən düşünsək, bu qənaətə gələrik ki, hər bir insanın 

müqəddəs Vətən, Ana qarşısında bir mənəvi borcu olmalıdır. 

Bu borc Vətənə layiqli övlad olmaqdan, valideynlərə 

hörmətdən, həqiqi sədaqətdən ibarətdir. Camal Zeynaloğlunun 

yaşadığı keşməkeşli tale, yurd, Vətən həsrətindən  dolayı 

dərdli bir yazar taleyidir. Onun bu kitabdakı dərd yükündən 

yoğrulan kədərli hekayələri bəzən insanı göz yaşlarına bələyir. 

Amma eyni zamanda onun haray çəkən o dərdli hekayələrində 

ümid işğı vardır. Şairin qəmli könül pıçıltıları Vətən, Yurd 

həsrətli el-obanı qisasa haraylayır, intiqam savaşına səsləyir. 

Onun Yurda, Vətənə, Qarabağa aid olan hekayələrinin 

əksəriyyətində “Vətən” məfhumu məhz Azərbaycan kimi 

mənalandırılaraq qavranılır, bütövlükdə Azərbaycan anlamını 

daşıyır. 
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       Camal Zeynaloğlu “Baş tutmayan intihar” kitabında 

dövrünün əyər-əksiklərinə, zamanın və dünyanın 

ədalətsizliklərinə dözə bilmir və onu tənqid atəşinə tutur. 

Dünya haqqında demək olar ki, əksər şairlərimiz, yazıçılarımız 

yazıb və dünyanın düz olmadığını, ədalətsiz olduğunu, haqdan 

çox nahaq hadisələr olduğundan şikayətlənir. Bu barədə 

Camal Zeynaloğlunun da dünyanın mizan tərəzisinin düz 

olmadığını kitabında qeyd edir.  

       Bəli, haqqı deyəndə, haqsız da Allahın ətəyindən yapışır. 

Allah da yəqin ki, haqqa üstünlük verəcək. Deməli, gör nə 

qədər haqsız Allah ətəyindən yapışıb ki, ətək cırılıb. Buradan 

başqa bir məna da çıxır ki, Allahın daha ətəyi qalmayıb ki, 

haqlar ondan yapışsın. Hə qədər gözəl bir deyimdir.  

       Camal Zeynaloğlunun yaradıcılığı çox rəngarəngdir. О, 

nədən yazmayıb ki. О, kasıb yaşamaqdan, millətin pis gündə 

yaşamağını qələmə alanda, adama elə gəlir ki, о, mənim 

həyatmı yazıb. Yazıçı da borc alıb yaşayır, mən də. Ancaq bir 

fərqi var, yazıçı kimdənsə borc alır, onu verə bilməyəndə 

borcu verən adam qapını döyür, ona görə borc verəndən 

gizlənmək üçün «evinin iki qapısı var», digər qapı borc 

istəyənin əlindən qaçmaq üçündür. Yazıçı qardaşım, biz- 

şəhərdə yaşayanlar da borcla dolanırıq, ancaq biz (yəni, mən) 

heç kəsdən borc almıram, yalnız banklardan kredit alıb, 

aybaay kreditlərin pulunu ödəməklə məşğuluq. Yazıçıyla ziyalı 

- ikisi də bir gündədir. 

       Camal Zeynaloğlu о qədər Vətənini, Аzərbaycanı sevən 

bir yazıçıdır ki, hətta nə doğulduğu Albalan kəndini, nə də 

boya-başa çatdığı Alar kəndini unutmur. Camal müəllimin 

yaradıcılığının əsas qayəsini insanın psixoloji aləmi, hazırkı 

durumu və sabaha olan ümidi təşkil edir. O, bütün əsərlərində 
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insanları hər şeydən öncə, xeyirxah əməllər görməyə, 

vətənpərvər olmağa səsləyir. İnsanlıq - Camal müəllimin 

yaradıcılığının əsas leytmotividir. Dahi filosofumuz Asif Ata 

deyirdi: “Bəşərin nicatı insanlaşmaqdadır. İnsanlaşın - 

İnsanlaşdırın!!!”  

        Məhz bu baxımdan Camal Zeynaloğlunun yaradıcılığında 

insan - insanlaşmaq həmişə ön planda durur. 

         Camal müəllimin yaradıcılığı ilə tanış olduqda başqa 

fərqli cəhətləri mücbət mənada çox gördüm. Onun 

yaradıcılığında - hekayələrində sevgi-məhəbbət, Vətən 

sevgisi, el sevgisi, xalq sevgisi ilə yanaşı xalqı haqqa, ədalətə, 

imana, vicdanı təmizliyə və paklığa çağırır. 

         Onun yaradıcılığında haqsızlıqların səbəbini dünyanın 

düzəninin pozulmasında görür. Sonra yazıçı danışır ki, dünya 

həmin dünyadır, dövr edə-edə yaşayır. Yəni, dünya elə də 

dəyişməyib - əvvəlki kimi yazdan sonra yay gəlir, yaydan 

sonra payız və nəhayət qış gəlir. Bu dünya demək olar ki, 

düşündüyümüz kimi pis tərəfə dəyişməyib. Sonra yazıçı 

düşünür ki, bütün dünyanı idarə edən bir qüvvə var ki, о da 

Allahdır. Tanrı adildir, haqdır, ədalətlidir. Lakin ədalətsiz 

insanlar, haqsızlar və yalançılar çox olduğundan – hamı 

Allahın ətəyindən tutublar (özləri isə heç bir fəaliyyət 

göstərmirlər). Sonda, «Allahın ətəyi cırıldı, getdi»… 

        Camal müəllim! Əfsus ki, gənclərimiz bir parça çörək 

qazanmaq ucbatından indi kitab az oxuyurlar. Ancaq mən 

əminəm ki, gələcəkdə gənclərimiz sizin və başqa şair və 

yazarlarımızın əsərlərini oxuyacaqlar. Ona da inanıram ki, 

sizin dövrünüzdə yaşayan bir çox ədəbi əsərlərimizə bu millət 

heykəl qoyacaq.    Ümumiyyətlə, ziyalı xalqın düşünən beynidir 

və xalqı qabağa aparandır. Millətin ziyalısı həmişə bir xalqın, 
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millətin qaymağı sayılıb. Və ziyalılar içərisində şairlərin, 

yazıçıların xüsusi yeri var.  Mən belə ziyalıların yüksəkdə 

duranın birini də - Camal Zeynaloğlunu da böyük ziyalı 

sayıram. 

        Mən Camal müəllimin “Tanrı cəzası” (2010), Aqata 

Kristinin “Baş nazirin oğurlanması” adlı tərcümələr toplusu 

(2011), “Həqiqət işığında” (2012), “Nakam məhəbbət” (2013), 

“Ölüm doğmalığı” (2013), “Talelər dünyası” (2013), “Paslı 

qılınc” (2014), “Gecikmiş sevgi” (2014), “Qarabağ dərdi - 

erməni vandalizmi” (2014), “Xeyirxah əməllər yolçusu” (2015), 

“Ağrılı düşüncələrim” (2015), “Qəfil döyülən qapı” (2015), 

“Xəyalındakı ağ yaylıqlar” (2015) və “Baş tutmayan intihar” 

(2015) kitablarını çap edən bir naşirəm. Bütün bunlarla yanaşı, 

həm də yazıçının son  kitabı haqqında öz fikirlərimi sizinlə 

bölüşməyi özümə borc bildim.  

        Əziz ədəbiyyat sevərlər! Camal Zeynaloğlu mənim üçün 

bir Haqq yazarıdır. О, xalqına Tanrını, haqqı və imanı 

tanıtdıran yazar kimi həmişə bizlərin yadında qalacaq və 

gələcək nəsillərimiz onun yaradıcılığından bəhrələnəcəkdir. 

Sizə bu haqq yolunuzda və ədəbi yaradıcılığınızda böyük 

uğurlar arzulayıram, Camal müəllim! 

 

 
Süleyman MUSTAFAOĞLU, 

naşir-publisist. 
 “Analoq.az” saytı, 03 mart 2016-cı il.  

“ZİM.az” saytı, 03 mart 2016-cı il.  
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  İnsan psixologiyasının tərcümanı 
 
 

 

       Bütün psixoloji problemlərin əsasında insan durur. Vaxtilə 

qədim Yunanıstanda “insan və insan keyfiyyəti”  haqqında 

elmin təşəkkül tapması hər şeydən əvvəl maarif, təhsil və 

tərbiyə sahəsində kök salmışdı. Insanların mənşəyi sərvəti 

deyil, biliyi və əqli üstünlüyü yüksək qiymətləndirilir, bu 

keyfiyyətlərin yalnız təbii amillərlə deyil, təlim-tərbiyə ilə əldə 

edilməsi qeyd olunurdu. 

      Camal Zeynaloğlu özünün pedaqoji fəaliyyəti dövründə 

tədqiqat apararaq mənimsəmə psixologiyası, öyrətmə və 

yaddaş, şəxsiyyət və ünsiyyət, yaradıcılıq psixologiyaları 

haqqında tövsiyələr hazırlamışdır. Camal Zeynaloğlu uşaq 

tərbiyəsi, uşaq psixologiyasını öz praktiki fəaliyyətindən irəli 

gələn bir diqqətlə tədqiq edərək, psixologiyanı bioloji elm 

səviyyəsinə qədər təhlil edir, beyində gedən psixoloji 

prosesləri açmağa çalışır. Əlbəttə unutmaq olmaz ki, insan 

həm də sosial varlıqdır. C.Zeynaloğlunun tövsiyələrində bu 

xüsusi qeyd olunur, insanın sosial-psixoloji keyfiyyətləri, onun 

davranış və psixikasında bioloji mahiyyətin saxlanılması 

məsələlərinə toxunulur. 

         Emosiyalar - mənfi - müsbət emosiyalar, insan 

fəaliyyətinə və davranışına güclü təsir göstərən emosional 

hallar və stresslər, idarəetmə psixologiyasının əsas məsələləri 

Camal Zeynaloğlunun tövsiyələrində tam mənada öz əksini 

tapmışdır.   Məlumdur ki, emosiya insan şüurunun xarici 
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aləmin predmet və hadisələrinə öz münasibətini əks etdirən 

təsirlənmə forması, insanın öz-özü ilə hissi sual cavabıdır. 

Gərgin və gözlənilmədən yaranan emosional hal stressdir. 

Stress halında psixi fəaliyyətin tam ləngiməsi, yaxud da 

qismən pozulması baş verə bilər. “20 yanvar” hadisələrini 

misal çəkən müəllif onun doğurduğu acı nəticələrin psixoloji 

təhlilini verir, akademik P.Anoxinə istinadən “zərərli 

emosiyaların yaranması üçün stimulla emosiya arasında 

intellekt və məntiq durmalıdır” məsləhətinə üstünlük versə də, 

onun həyata keçirilməsi çətinliyini qeyd edir. 

        İdrak ziddiyyətinin yaranması və subyekt tərəfindən onun 

həll edilməsi daxili emosional gərginliyi artırır və təfəkkür 

prosesinə güclü təsir edir. 

        Müəllif stressi sağalmaz bir epidemiya adlandıraraq onun 

planetin müxtəlif guşələrində tüğyan etdiyini, sanki “qaynar 

vulkanlar” kimi fəaliyyət göstərdiyini qeyd edərək yazır: “Əgər 

biz bu gün hamı üçün uzun və xoşbəxt həyat arzulamaq 

istəyiriksə, adamlar arasında mütləq xeyirxah qardaşlıq 

münasibətlərinin bərqərar olmasına, xalqın ruhuna uyğun 

hərəkət etməyə, kin, paxıllıq və eqoizm kimi hisslərin 

kəsilməsinə birgə nail olmalıyıq.” 

        Dilçi-psixoloqun “Xarici dili öyrənərkən hansı üsul və 

vasitələrdən istifadə etmək lazımdır?” adlı tədris vəsaiti də 

maraqlıdır. Çoxşaxəli yaradıcılığında önəmli yer tutan 

tövsiyələrində öz oxucusuna böyük təsir bağışlayan əhatəli 

statistik göstəricilər, dilçilik sahəsində tədqiqatlardan əldə 

etdiyi nəticələr, şifahi nitqi inkişaf etdirmək üçün metodlar 

diqqətəlayiqdir. Xüsusi dil qrupları, sözlərin kök etibarı ilə 

eyniliyi və dil öyrənmək üçün əvvəlcədən psixoloji cəhətdən 

hazırlığıə sas götürən Camal Zeynaloğlu öyrətmə sahəsində 
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müəllim məsuliyyətinin nə demək olduğunu öz tövsiyələrində 

izah edir. Tövsiyələrin effektli olması çox güman ki, onun 

tərcümə etdiyi sahələrdən - xarici ədəbiyyatdan etdiyi 

tərcümələrdən mənbə götürməsi ilə əlaqədardır. Ginnesin 

Rekordlar Kitabında əsərləri 103 dildə, 2 milyard nüsxədə çap 

edilən Aqata Kristinin “Baş nazirin oğurlanması”, “Bir milyon 

dollarlıq istiqrazın oğurlanması”, “Mavi kuzənin sirri” kimi ingilis 

dilindən etdiyi tərcümələr buna əyani sübutdur. A.K.Doyl 

haqqında çox məlumatımız olmasa da, biz onun Şerlok 

Holmsunu yaxşı tanıyırıq.  

       Bu əsərin yazılması qəribə bir təsadüf nəticəsində 

olmuşdur. Həkim Konan Doyl bir dəfə Edinburq Universitetinin 

professoru, həkim Jozef Bellinin yanında olarkən, professorun 

yanına bir xəstə gəlir. Professor onu müayinə etdikdən sonra 

ondan soruşur: 

-     Siz ordudan tərxis olunmusunuz? 

-     Bəli, ser - xəstə hərbçi kimi cavab verir.  

-     Dağ-atıcılıq polkunda xidmət etmisiniz?  

-     Bəli, ser. 

-     Yəqin ki, ordudan təzəcə tərxis olunmusunuz? 

-     Bəli, ser. 

-     Serjantsınız? 

-     Bəli, ser. 

-     Barbadosdamı xidmət etmisiniz? 

-     Bəli, ser. 

      Bu işə tələbələr və Konan Doyl heyran qalır. Professor 

tələbələrin heyrətləndiyini görüb izahat verir: “Bu adam içəri 

girdikdə özünü hərbçi kimi apardı. Papağını çıxarmadı, bu da 

ancaq hərbçilərə xasdır. Şotlandlar yalnız serjant olurlar. Onun 

xəstəliyinə gəlincə, bu xəstəlik ancaq Barbados adasında olur. 
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Konan Doyl sonralar bundan istifadə edərək professora Şerlok 

Holms adı vermişdir. Deməli, bizim sevə-sevə oxuduğumuz və 

tamaşa etdiyimiz Şerlok Holmsın prototipi həmin professor 

olmuşdur. 

       Camal Zeynaloğlu Azərbaycan oxucularına A.K.Doylun 

“Brilyant tac”, “Göy yaqut”, Oskar Uayldın “Nümunəvi 

milyonçu”, A.C.Kroninin “İki veronalı”, C.Londonun “Meksikalı”, 

E.Heminqueyin “Qatillər”, S.Moemin “Muzdlu tərəfdaşlar”, 

C.Stuartın “Məhəbbət”, U.Saroyanın “Filippinli və sərxoş”, 

V.Bredelin “Qırmızı general” kimi tərcümə əsərlərini töhfə 

etmişdir. 

        Xarici dili öyrənərkən hansı vasitələrdən istifadə etmək 

zərurətini o, sadə anlaşıqlı şəkildə izah edir. Bir qədər də 

psixoloqun “Şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri və 

qabiliyyətlərin formalaşması” adlı tövsiyəsi barədə fikrimi 

bildirmək istəyərdim. Ümumi və xüsusi qabiliyyətlər haqqında 

çox danışmaq olar. Lakin qabiliyyətlərin formalaşması 

məsələsində qaranlıq qalan, təzadlar yaradan fikirlər var. 

Böyük filosof Əl-Fərabi 70 dil bilirdi. Musiqi sahəsində 

heyrətamiz bir şəxs olmuşdur. Hisslərə təsir göstərən qəribə 

bir musiqi aləti düzəltmiş, simləri çıxarıb quraşdıraraq elə çalır 

ki, hamı qəhqəhə çəkib gülür. Sonra simləri dəyişib elə 

qurqşdırır ki, çalanda göz yaşlarına sahib ola bilməyən məclis 

əhli hönkürtü ilə ağlayır. Nəhayət, o, simləri açaraq elə 

quraşdırıb çalır ki, məclisdə əyləşənlər və gözətçilər dərin 

yuxuya gedirlər. 

       Yaxud ədəbiyyat mənbələrində göstərilir ki, Albert 

Eynşteyn 11 yaşına qədər ağılca inkişaf etməmiş, Anri 

Puankare 5 yaşında difteriya xəstəliyindən ayaqları və boğazı 

iflic, lal olmuş, 9 yaşında danışmağa başlamışdır. Baxmayaraq 
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ki, psixoloqların əksəriyyəti xüsusi qabiliyyətlərlə bağlı ümumi 

rəyə malikdirlər. Əslində bu barədə konkret fikir söyləmək 

çətindir. 

         Bir qədər də Camal Zeynaloğlunun yeni yaradıcılıq janrı 

olan esseləri haqqında söz demək istəyirəm. Etiraf edim ki, 

mən bu esseləri daha diqqətlə oxudum. “Əlim yetmədi sənə”, 

“Yuxularına gələcəyəm”, “Sənsizəm”, “Həsrət”, “Sən gedəni”, 

“Şəhid anası” kimi esselər yazıçının dərin psixoloji dünyasının 

güzgüsü kimi daxili duyum hissini, düşüncələrini özündə əks 

etdirə bilmişdir. Elə buna görə də qələm sahibinin kövrək 

hisslər üzərində köklənmiş esselərinin dostları və oxucuları 

tərəfindən uğurla qarşılanacağına əminəm. Esselərdə öz 

əksini tapmış inam, etiraf, inad, küskünlük, itirdiklərindən 

doğulan can yanğısı düşündürücü olduğu qədər də bir qəlbin 

etiraz səsidir. Bu esseləri düşünə-düşünə, təhlil edə-edə 

oxudum. Nəhayət ki, səni sıxan, qətrə-qətrə ürəyində közərən 

hisslərini ifadə edə biləcək bir üslub tapa bilmisən. Təbrik 

edirəm, dostum, qələmin kəsərli olsun! 

 

                          Dəyərli insanın öz xiridarı var, 

                          Alınmaz, satılmaz, şəxsiyyət, vüqar. 

                          Sənin qiymətini versə dostların 

                          Nankor adamlara ehtiyacmı var? 

 

Həqiqət Kərimova, 
fəlsəfə elmləri üzrə fəlsəfə doktoru. 
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Azərbaycanlı yazıçının səkkizinci 

kitabı işıq üzü gördü 

 
 

       Bu günlərdə yazıçı-publisist Camal Zeynaloğlunun sayca 

səkkizinci kitabı –“Nakam məhəbbət” işıq üzü gördü. “Yazıçı” 

nəşriyyatı tərəfindən çap olunan bu kitabın redaktoru yazıçı-

publisist Nadir Hüseynzadədir. Kitabda müəllifin son 

zamanlarda yazdığı povest və hekayələri toplanmışdır. 

      Milli.Az xəbər verir ki, kitabda müasir həyatımızda gənc 

nəslin düzgün tərbiyəsi, onların həyat tərzi, ailə birliyinin 

mənəvi saflığına, əxlaqi-etik normaların qorunub 

saxlanılmasına yönələn, milli dəyərləri yüksək qiymətləndirən, 

Vətənə, torpağa hədsiz sevgidən, düşmənə sonsuz nifrətdən 

qaynaqlanan müxtəlif xarakterli insan surətləri verilmişdir. 

       Müəllif, həmçinin ətrafımızda baş verən hadisələri, insan 

talelərinin çoxmənalı və sirli aləmin dərinliklərinin açılmasına 

və ailə həyatının incəliklərinin qorunub saxlanılması ilə yanaşı, 

cəmiyyətdə baş alıb gedən əxlaqi pozğunluqları, milli şüurda 

gedən deqredasiyanı, insanların bir-birinə qarşı etinasızlığını, 

riyakarlıqlarını, şöhrətpərəstliyini, pula, var-dövlətə hərisliyini 

və s. xüsusiyyətləri də məharətlə açıb göstərə bilmişdir. 

      “Uğursuz nikah” povestində bir-birinə yaxından bələd 

olmayan, bir-birlərinin xarakterini bilməyən iki gəncin ailə 
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həyatı qurmasında onların öz fikirləri deyil, valideyninin fikri 

nəzərə alınır. Yəni valideyn təkidi ilə ailə həyatı qurulur. 

Əlbəttə, iki könül bir olmayan yerdə, xoşbəxt ailədən söhbət 

gedə bilməz. Kiminsə vasitəsilə ailə quranların aqibəti 

hamımıza bəllidir. Əgər ailədə qarşılıqlı inam, etibar yoxdursa, 

o ailənin ömrü də çox qısa olur. Hər bir yeni qurulmuş sağlam 

ailənin təməli qarşılıqlı inam, doğru-dürüstlük, sədaqət, vəfa, 

namus, qeyrət üzərində qurulmalıdır. Ailənin ömrünü qısaldan 

ən mühüm amillərdən biri xəyanətdir. Xəyanət ailə faciəsi 

deməkdir... 

       Müəllif yuxarıda sadaladığımız bütün xüsusiyyətlərin bədii 

və psixoloji durumun açılmasına çalışmış və sonda buna nail 

olmuşdur. Bu povest yeni ailə həyatı qurmaq istəyən gənclərə 

bir örnək olmalıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. 

        Biz əminik ki, C.Zeynaloğlunun kitabda verdiyi “Nakam 

məhəbbət”, “Baş tutmayan intihar”, “Haram tikə”, 

“Tövbə”, “Ölüm düşərgəsindən qaçış”, “Qanlı məktub”, 

“Pul”, “Vicdan məsələsi”, “Ağlayan qu quşu” və s. kimi 

maraqlı hekayələri oxucuların böyük marağına səbəb olacaq. 

 

Milli.az 

01.02.2013 /19:09/ 
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Camal Zeynaloğlunun “Talelər 
dünyası” işıq üzü gördü 

 

       Modern.az  xəbər verir ki, yazıçı-publisist Camal 

Zeynaloğlunun “Talelər dünyası” kitabı işıq üzü görüb. Bu 

yazıçının sayca 10-cu kitabıdır. Bundan əvvəl müəllif 

“Uğursuz nikah”, “Məni qınamayın”, “Qanlı fevral 

gecəsi”, “Ölümlə üz-üzə”,“Tanrı cəzası”, “Nakam 

məhəbbət”, “Ölüm doğmalığı”, Aqata Kristinin “Baş 

nazirin oğurlanması” adlı tərcümələr toplusu kitabları ilə 

oxucularının görüşünə gəlib.   

      “Talelər dünyası”nda ictimai həyatımızda baş verən 

hadisələr müəllifi həm bir vətəndaş kimi, həm də qələm əhli 

kimi gözgörəsi narahat edir. Xalqımızın ən öyünməli, ən 

güvənməli cəhətləri olan milli dəyərləri – ailə məsələləri, 

qadın ləyaqəti, qadın şərəfi, isməti  mənəvi, əxlaqi, etik 

baxımından təhlükə qarşısında olduğunu cəmiyyətə mesaj 

verir. Bütün bunlar Camal Zeynaloğlunun narahat ürəyindən 

keçib özünün, eləcə də oxucuların sinirlərinə, varlıqlarına 

sirayət edir. Əsərlərdə səhifələri çevirdikcə C. Zeynaloğlunun 

milli-mənəvi dəyərlərə bağlılığı üzə çıxır, onun narahat 
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qəlbinin döyüntüsü eşidilir. Əsər boyu yazıçı mentalitet 

təəssübkeşi kimi qarşımıza çıxır, oxucunu insan ləyaqətinin 

böyüklüyünə inandırmağa çalışır. Azərbaycan ailəsi müəllifin 

yaradıcılığında qırmızı xətlə keçir. C. Zeynaloğlu bu cür 

həssas mövzulara müraciət edəndə, həyat təcrübəsi ilə ədəbi 

təfəkkürünü birləşdirib, ortaya maraqlı ədəbi nümunə çıxara 

bilir.  

        Qadın dünyasına yaxından bələd olan müəllif sizləri 

uğurlu-uğursuz qadın taleləri ilə baş-başa buraxır, eyni 

zamanda bilməyərəkdən hisslərinin əsirinə çevrilmiş, sevgi 

və məhəbbətdə uğursuzluğa düçar olmuş, yanlış yollara 

varmış qızlarımıza doğru yol göstərərək, həyatda bu 

yanlışlarını düzəltmək üçün onlara daha bir şans verir... 

 

 

  Modern.az   
 

                                                             19.02.2014, /12:11/ 
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Yazıçı Camal Zeynaloğlunun sayca 
11-ci kitabı nəşr olunub 

 

       “Gecikmiş sevgi” yazıçı Camal Zeynaloğlunun sayca 

on birinci kitabıdır. Modern.az xəbər verir ki, kitab yazıçının 

yeni hekayələri və esselərindən ibarətdir. Camal Zeynaloğlu  

zamanın nəbzini tutan, yazıçı-publisist, tərcüməçi-psixoloq 

kimi öz əsərləri ilə ədəbiyyatımıza yeniliklər gətirən 

yazarlardandır. O, qələmə aldığı hekayə və povestlərdə 

haqsızlığa qarşı mübarizə, qanunun aliliyini qoruyub 

saxlayan, ona hörmətlə yanaşan bəzi hüquq müdafiəçilərin 

hələ də cəmiyyətdə var olmaları, insan ləyaqətini, şərəfini hər 

şeydən uca tutan qəhrəmanların mövcudluğu və onların 

cəmiyyətdə tör-töküntülərinə qarşı mübarizə aparması 

oxucularda istər-istəməz sabaha ümid və inamla baxmasına 

stimul verir.     

         Kitabda toplanmış “Ziyarət”, “Paxıllıq”, “İftira”, “Qızıl 

külqabı”, “Quru çörək”, “Qonşu tikəsi”, “Nərəy dərəsində qanlı 

döyüş”, “Ölüm düşərgəsindən qaçış” adlı hekayələrində hər 

bir oxucunu düşündürən, onu narahat edən, onun 

psixolojisinə təsir göstərən, iç dünyasını titrədən və ibrət 

götürüləsi mətləblər var.    

                                                                            Modern.az   

14.05.2014, /13:59/ 
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“Qarabağ dərdi - erməni   
vandalizmi” kitabı çapdan çıxıb 

Yazıçı-publisist Camal Zeynaloğlunun daha bir kitabı 

işıq üzü görüb. 

       Sayca on ikinci olan “Qarabağ dərdi - erməni vandalizmi” 

adlı kitab “UniPrint” nəşriyyatı tərəfindən işıq üzü görüb. 

       Kitab iki hissədən ibarətdir. Kitabın birinci hissəsində 

müəllifin Qarabağ savaşına həsr olunmuş sənədli povesti, 

hekayələri, məqalələri yer alıb. İkinci hissədə isə o, əsir və 

girov götürülmüş soydaşlarımızla şəxsən görüşüb söhbət 

etməsini, onların erməni əsirliyində başlarına gətirilmiş qeyri-

insani hərəkətləri, görünməmiş işgəncələri, müsibətləri, erməni 

vandalizminin canlı şahidlərini dinləyib ürək ağrısı ilə qələmə 

alıb. 

        Müəllif kitabda ayrı-ayrı tanınmış yazarların Qarabağ 

haqqındakı məqalələrini, eləcə də Dağlıq Qarabağın tarixi, 

əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımına dair tarixi həqiqətləri, 

faktları toplayaraq oxucularına daha geniş məlumat verməyə 

çalışıb. Kitabda ermənilərin vəhşiliklərini öz gözləriylə görmüş 

soydaşlarımızın və Xocalı şahidlərinin ifadələri və 

qandondurucu şəkilləri verilib. 
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      Qeyd edək ki, kitab bu günümüzün reallıqlarını əks etdirən, 

bütün soydaşlarımız və bu günün gəncliyi üçün, eləcə də 

tariximizin qan yaddaşıdır. 

                                                             Arxiv.az 
11.12.2014,/13:48/  
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“Qarabağ dərdi-erməni vandalizmi” 

 
      Yazıçı-publisist Camal Zeynaloğlunun bu günlərdə daha 

bir kitabı - sayca on ikinci kitabı “UniPrint” nəşriyyatı tərəfindən 

işıq üzü görüb.  

       Kitab iki hissədən ibarətdir. Kitabın birinci hissəsində 

müəllifin Qarabağ savaşına həsr olunmuş sənədli povesti, 

hekayələri, məqalələri yer alıb. İkinci hissədə isə o, əsir və 

girov götürülmüş soydaşlarımızla şəxsən görüşüb söhbət 

etməsini, onların erməni əsirliyində başlarına gətirilmiş qeyri-

insani hərəkətləri, görünməmiş işgəncələri, müsibətləri, erməni 

vandalizminin canlı şahidlərini dinləyib ürək ağrısı ilə qələmə 

alıb. Müəllif kitabda ayrı-ayrı tanınmış yazarların Qarabağ 

haqqındakı məqalələrini, eləcə də Dağlıq Qarabağın tarixi, 

əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımına dair tarixi həqiqətləri, 

faktları toplayaraq oxucularına daha geniş məlumat verməyə 

çalışıb.  

         Kitabda ermənilərin vəhşiliklərini öz gözləri ilə görmüş 

soydaşlarımızın və Xocalı şahidlərinin ifadələri və 

qandondurucu şəkilləri verilib. Müəllif eyni zamanda bəzi 

mənbələrə istinad edərək Birinci Dünya müharibəsi dövründə 

erməniləri hər vasitə ilə himayə və müdafiə edən rusların 

onları türklərə qarşı necə silahlandırmasından,  törətdikləri 

kütləvi qırğından, terrordan, erməni vandalizmindən söhbət 

açır və dünyadakı erməni terror təşkilatlarının adlarını 

açıqlayır, Erməni terrorçularının 1973 -1987-ci illərdə bütün 
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dünyada törətdikləri terror əməliyyatlarının xronoloji icmalını 

verir. C. Zeynaloğlu oxucularına həm də Azərbaycanlılara 

qarşı Erməni terroru haqqında da  geniş məlumat verir. 

      Müəllif kitabda həmçinin soydaşlarımızın 1948-1953-cü 

illərdə Ermənistandan deportasiyaya necə məruz qaldıqlarını 

və Azərbaycanlılara qarşı iki əsr davam edən soyqırımlar 

barədə, beynəlxalq hüquq normalarına görə və insanlığa qarşı 

cinayət hesab olunan Xocalı soyqırımını dünya ictimaiyyətinə 

çatdıran tarixi sənədləri və müraciətləri verib. 

      Kitab bu günümüzün reallıqlarını əks etdirən, bütün 

soydaşlarımız və bu günün gəncliyi üçün, eləcə də tariximizin 

qan yaddaşıdır. 

 
Adəm Abbaslı, 

AZADİNFORM. 
                                                                 11.12.2014  /14:06 / 
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“Qarabağ dərdi-erməni vandalizmi” 
  
        Azərbaycanda, daha geniş coğrafi məkanda götürsək, 

türk dünyasında qanlı terror törətməklə özlərinin vandalizm 

siyasətini yeridən erməni daşnaklarının çirkin niyyətləri barədə 

az yazılmayıb. Dünyanın tanınmış ictimai-siyasi xadimləri belə, 

onların bu iyrənc əməllərini ifşa edən hadisələri tarixin 

arxivində yerləşdiriblər. 

      Ermənilərin vandalizm siyasəti imperiya xislətlilərin 

məqsədinə xidmət etdiyi üçün daşnaklar zaman-zaman  

törətdikləri bəşəri cinayətə görə layiq olduqları cəzanı 

almadıqları üçün “iki addım da irəli atılıblar”:  türkləri məruz 

qoyduqları soyqırımını ünvanlarına yazmaqla, özlərini məzlum 

xalq kimi sırımağı bacarıblar. 

       Yenicə çapdan çıxmış nəşrlərdən biri olan “Qarabağ 

dərdi - erməni vandalizmi” kitabı da daşnakların saxta 

soyqırımı iddialarına əsaslı cavab kimi qiymətləndirilir. Camal 

Zeynaloğlunun sayca on ikinci kitabını məhz bu ağrı-acılarla 

dolu mövzuya həsr etməsi heç də təsadüfi deyil. 

       Kitabda müəllifin  birinci Qarabağ savaşlarına həsr etdiyi 

sənədli povesti, hekayələri,  eləcə də Xocalı sakinlərinin 

əsirlikdə çəkdiyi müsibətlər əsasında qələmə aldığı məqalələri, 

tanınmış ictimai-siyasi  və dövlət xadimlərinin  erməni 

vandalizmini ifşa edən fikirləri yer alıb. 
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        Zaman  keçdikcə bu iyrənc siyasət ifşa olunsa da, təəssüf 

ki, dünyada davam etdirilən ikili standartlar daşnakların əl-

qolunu bir az da açmağa imkan yaradıb. Buna görə onlar tarixi 

Azərbaycan ərazilərində özlərinə dövlət qurmaqlarına 

baxmayaraq, “böyük Ermənistan” xülyasından əl çəkmir, 

qonşulara, əsasən də türk xalqlarının torpaqlarına diş qıcayır,  

Türkiyəni isə “erməni soyqırımı”nı bütün dünyada tanıtmağa  

cəhd göstərirlər, havadarlarını bu saxta oyuna qoşmağa və 

beləliklə, çirkin niyyətlərini reallaşdırmağa çalışırlar. 

       Kitabın özəlliklərindən biri də dünyadakı erməni terror 

təşkilatlarının harada və nə vaxtdan fəaliyyət göstərmələri 

barədə məlumatların burada xronoloji ardıcıllıqla verilməsidir. 

       Ümumiyyətlə, kitab Qarabağın tarixi, ermənilərin dəfələrlə 

törətdiyi qanlı olaylar, indiki Ermənistan torpaqlarında, öz 

dədə-baba yurdlarında yaşayan azərbaycanlıların  bir əsrdə 

dörd dəfə deportasiyaya məruz qalması, o yerlərdə 

daşnakların törətdiyi soyqırımılar barədə məlumat əldə etmək 

nöqteyi-nəzərdən dəyərli topludur. 

 

 

Məhəmməd NƏRİMANOĞLU, 
             “Azərbaycan” qəzeti, 30 dekabr 2014-cü il. 
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           “Qəfil döyülən qapı”  

Camal Zeynaloğlu  yeni  kitabını oxucularının 

ixtiyarına verib 

      Yazıçılar Birliyinin üzvü, yazıçı Camal Zeynaloğlunun yeni 

“Qəfil döyülən qapı” kitabı oxucuların ixtiyarına verilib. 

Kitabda “Qəfil döyülən qapı” povesti ilə yanaşı yazıçının bir 

sıra cinayət oçerkləri də yer alıb. Bu müəllifin sayca 16-cı 

kitabıdır. İstedadlı bir yazıçı kimi Camal Zeynaloğlunun mövzu 

dairəsi genişdir.  Camal Zeynaloğlu  zamanın nəbzini tutan, 

yazıçı-publisist, tərcüməçi-psixoloq kimi öz əsərləri ilə 

ədəbiyyatımıza yeniliklər gətirən yazarlardandır. O, qələmə 

aldığı hekayə və povestlərdə haqsızlığa qarşı mübarizə, 

qanunun aliliyini qoruyub saxlayan, ona hörmətlə yanaşan bəzi 

hüquq müdafiəçilərin hələ də cəmiyyətdə var olmaları, insan 

ləyaqətini, şərəfini hər şeydən uca tutan qəhrəmanların 

mövcudluğu və onların cəmiyyətdə tör-töküntülərinə qarşı 

mübarizə aparması oxucularda istər-istəməz sabaha ümid və 

inamla baxmasına stimul verir.  “Qəfil döyülən qapı” povestinə 

qədər  Camal Zeynaloğlu oxucuların görüşünə “Uğursuz 

nikah”, “Məni qınamayın”, “Qanlı fevral gecəsi”, “Tanrı cəzası” 

,”Gecikmiş sevgi” və“Ölümlə üz-üzə” kitabları ilə gəlib. 

Fərman Nəbiyev, 

“mi-news.az” saytı,   / 27 iyul 2015-ci il./ 

 

http://www.mi-news.az/
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Tarix salnaməmizə işıq salan 

yazıçı 
 
       Camal Zeynaloğlu kimi şəxsiyyətli, gözəl elmi təfəkkürə 

malik bir insan haqqında nə yazacağımı götür-qoy etdim. 

Yazıçılar ona realist yazıçı kimi, müəllimlər peşəkar pedaqoq 

kimi, psixoloqlar daim araşdırmalar aparan tədqiqatçı kimi, 

jurnalistlər isə kəsərli qələm sahibi kimi qiymət veriblər. Vaxtilə 

Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunda mühazirəsini 

dinlədiyi elm adamlarının da ona xüsusi hörmətlə yanaşması 

təqdirəlayiqdir. Sadaladığım bütün sahələrdə o, özünü sözün 

tam mənasında doğrulda bilmiş, ona etimad göstərənlərin 

fəxarət yeri olmuşdur. 

       Mənim Camal Zeynaloğluna olan hörmət və ehtiramım 

tamamilə başqa müstəvidədir. Camal oxucusunun ürəyinin ən 

dərin rişələrinə sözlə nüfuz etməyi bacaran qələm sahibi, 

azərbaycançılıq ideyasına sadiq qalan cəsarətli, vətənpərvər 

bir insandır. 

      O, Azərbaycan Tarixinin ən yaralı yerinə - Qarabağ 

həqiqətlərinə sədd çəkməyə çalışanlara, ermənilərin 

törətdikləri işğalçılıq siyasətinə barışmaz olan düşüncələrin 

nifrət dolu sətirlərə çevirərək xalqımıza çatdırır. Açıq, realist 

dünyagörüşünə malik fikirləri ilə insanı düşünməyə sövq edir. 

Bu od saçan sətirlər Azərbaycan tarixi üçün, baş vermiş 

hadisələri gələcək nəsillərə  çatdıran bir salnamədir. Düşmənə 

nifrət, vətənə məhəbbət təlqin edən cəsarətli fikirləri onun əsl 
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psixoloji aləmini açıqlayır. Camal Zeynaloğlu əsrimizin qan 

yaddaşının qoruyucusu kimi hər şeyi ən xırda təfərrüatına 

qədər işıqlandırmağa çalışan, günün ən aktual problemlərinə 

toxunan yazıçı-tədqiqatçıdır. Bəzən düşünürəm: “bəlkə bunlar 

onun şəxsiyyətində cəmləşən peşəyönümlü fəaliyyətinin – 

müəllim, psixoloq, yazıçı-publisist olmasının nəticəsidir? Lakin 

bir həqiqət də var ki, Vətənpərvərlik müxtəlif sahələrin 

püxtələşmiş təcrübəsindən doğulmur. Vətənpərvərlik göz 

açdığın, böyüdüyün mühitdə aldığın tərbiyədən doğulur. Şeyx 

Məhəmməd adlı Cəlilabadlı bir dostum vardı. Ağıllı, təvazökar, 

Vətən məhəbbətini Allah sevgisinə qədər yüksəltməyi bacaran 

dindar bir insan idi. Güclü mühakimələrə söykənən fikirləri 

məni heyran edərdi. Allah ona rəhmət eləsin. Onun böyüdüyü 

mühitdə hər şey halallıq haləsinə bürünmüşdü. Mən Camal 

Zeynaloğlunda da bu halallığın şahidi olmuşam. Əgər insan 

özünü yaşadığı cəmiyyətə borclu hesab edib, onun obyektiv 

tələbatına uyğun hərəkət etməyi bacarırsa, bu onun gerçəkliyə 

olan fəal-praktik münasibətin stimuludur. Camal 

Zeynaloğlunun şəxsində bu keyfiyyətlər cəmləşmişdir. 

       “Ölümlə üz-üzə”, “Erməni terroru”, “Erməni faşizmi”, 

“Cəhənnəmdən qayıtmışlar”, “Qarabağ dərdi-erməni 

vandalizmi” kimi tarixi süjetə malik əsərlərinə görə bir tarixçi 

kimi müəllifə təşəkkürümü bildirir, ideoloji cəbhədə apardığı 

mübarizədə ona müvəffəqiyyətlər arzulayıram. 

 

 
Hacı İsmayıl Məhəmmədov, 
Tarix elmləri doktoru, professor. 
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Nəsir Əhmədli  - “Ulduz”umuzun 
səkkizinci guşəsi 

 

 
         “Camal Zeynaloğlunun  “Nəsr” rubrikasında verilmiş 

“Snayperçi qız” adlı sənədli hekayəsini birnəfəsə oxudum. 

Rəhilə ilə Azadın qarşılıqlı məhəbbəti və vətən sevgisi, hər 

ikisinin həm bu məhəbbət, həm də sevgi uğrunda Tərtər 

cəbhəsində canlarını fəda etdiklərini təsvir edən səhnələr 

gözümü yaşartdı. Hekayənin dili sadə və təsirlidir. Bununla 

belə, müəllifə gələcəkdə nəzərə alması üçün xırda bir iradımı 

da bildirmək istəyirəm: dilimizdə “snayperçi” sözü yoxdur, 

“snayper” sözü var, “sərrast atıcı” deməkdir.” 

                                                                  Ayb.az 

05.10.2015 /13:56 / 

 
 

 

 

 

http://www.ayb.az/index.php/kose-yazilari/3679-n%C9%99sir-%C9%99hm%C9%99dli-%E2%80%9Culduz%E2%80%9Dumuzun-s%C9%99kkizinci-gu%C5%9F%C9%99si.html
http://www.ayb.az/index.php/kose-yazilari/3679-n%C9%99sir-%C9%99hm%C9%99dli-%E2%80%9Culduz%E2%80%9Dumuzun-s%C9%99kkizinci-gu%C5%9F%C9%99si.html
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"Baş tutmayan intihar”  
 

      Yazıçı-publisist Camal Zeynaloğlunun "Print-S” 

nəşriyyatı tərəfindən "Baş tutmayan intihar” adlı daha bir 

yeni kitabı çapdan çıxıb.  

      Bu müəllifin sayca on doqquzuncu kitabıdır. Kitabda 

müəllifin son dövrlərdə qələmə aldığı insanları xeyirxah 

əməllər görməyə, onlarla daim səmimi ünsiyyətdə olmağa, 

incik könüllərə qüdrətli Sözün köməyilə məlhəm qoymağa, 

paxıl insanlardan uzaq durmağa, müqəddəs, saf eşqə sahib 

çıxmağa, onu qorumağa, lazım gəldikdə canından belə 

keçməyə hazır olmağa səsləyən və eləcə də Qarabağ 

savaşına həsr etdiyi hekayə və esseləri toplanmışdır. 

       Kitabda yazıçının "Baş tutmayan intihar”, "Tində 

dayanmış qadın”, "Quru çörək”, "Qonşu tikəsi”, "Tövbə”, 

"Haram tikə”, "Xəcalət təri”, "Paxıllıq”, "Snayperçi qız”, "O 

müdhiş gecə”, "Mühasirə”, "Qanlı məktub” və 

"Qəndəharda "ov” əməliyyatı” adlı hekayələri və 

Azərbaycanın Milli qəhrəmanı Aqil Quliyevə həsr etdiyi "Aqil 

yanğısı”, "O gecə ölüm mələyi enmişdi yerə”, "Dərdim 

dağlar əridər”, "Gizli eşq” esseləri də yer almışdır.  

         Müəllif kitabını "Sevgi və hikmət dolu sətirlər”lə bitirir. 
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        İnanırıq ki, C.Zeynaloğlunun bu kitabı da oxucuları və onu 

sevənləri tərəfindən maraqla qarşılanacaq. 

 

                                                                       “MİA.az” 
                                                           10 Dekabr 2015-ci il.  
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Haqq yolunun yolçusu 
 
       Sözü yaşadan istedadlı yazıçı-publisist Camal 

Zeynaloğlunun yaradıcılığı haqqında düşünərkən   

 

       Mən söz adamı olsam belə, söz haqqında danışmağa 

çətinlik çəkirəm. O mənada çətinlik çəkirəm ki, sözün nə 

olduğunu bilirəm. Bildiyim üçün də öz məsuliyyətimi dərk 

edirəm. 

       Söz də insan kimidir. Doğulur, mübarizə aparır və qocalır. 

Söz də “ölə” bilər, əgər şairlər olmasa. ”Şair dili (sözü) diri 

saxlayandır” (Oden). Şair sözü cavanlaşdırandır. 

       Söz hər dünyaya gələn qələm sahibi kimi təzədən 

doğulur. Sözün (onun) xoşbəxtliyi də bundadır. Qələm sahibi 

həm sözü yaradan, həm də yaşadandır. Sözə (dilə) qadağalar 

qoymaq olar, ancaq onu məhv etmək olmaz. Söz (dil) mənəvi 

olmaqla bərabər, həm də maddidir. Sözün (dilin) də abrı, 

həyası var. Vay o günə ki söz abırsızın əlinə düşə. Söz bütün 

olayları qeydə alır (yaddaşına köçürür) və nəsildən 

nəsiləötürür. ”Dil (söz) insandan uzunömürlüdür”  (İ.Brodski). 

       Müəyyən zaman kəsiyndə söz deformasiyaya məruz qala 

bilər. Ancaq o, nəyisə unuda bilməz. Söz insandan etibarlıdır. 

O, köləliyi sevmir və itaətdən çıxandır, həm də ifşa edəndir, 

İsgəndərin sirrini faş edən qamış tütək kimi. Yazıçının vəzifəsi 

təkçə nəsə yazmaq deyil. Onun vəzifəsi sözü (dili) qorumaqdır. 

Yazıçının cəmiyyətdəki rolu insan orqanizmində qara ciyərin 
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roluna bənzəyir. O, sözü hər cür zir-zibildən, tör-töküntüdən 

təmizləyib, saflaşdırıb cəmiyyətə qaytarır və qaytarmağa 

borcludur. 

 

*** 

       İstedadlı qələm sahibi, tanınmış yazıçı-publisist Camal 

Zeynaloğlu indiyə kimi iyirmiyə yaxın kitabın müəllifidir və bir 

gənc olaraq bu nəticəyə, sözün yaxşı mənasında, doğrudan 

da qibtə etmək olar. Bu gün kitab çap etdirməyin necə asan 

olması hər kəsə məlumdur.  C.Zeynaloğlu da qələminin və 

ağlının gücü ilə ərsəyə gətirdiklərini heç bir maneə olmadan 

çap etdirə bilir. Hətta keçən illərdə onun bir-birinin ardınca 

dörd kitabının çapını alqışlamaq gərəkdir.  Əsas məsələ nə 

qədər yazmaq yox, necə yazmaqdadır və bu meyarla 

yanaşanda Camalın bir çox yazısı haqqında xoş söz söyləmək 

mümkündür.  

        Onun hekayələrinin toplandığı "Talelər dünyası" (2013-

cü il) və "Baş tutmayan intihar" (2015-ci il) kitabları ilə tanış 

oldum. Bu nəsr nümunələrinin bir qismi ailə-məişət və sevgi 

mövzusundadır, digər qismi isə Qarabağ müharibəsindən söz 

açır. 

       Əlbəttə, ailə-məişət və sevgi anlayışları bir-birindən fərqli 

anlayışlardır, amma Camalın hekayələrində bunlar birləşir, 

vəhdət təşkil edir. Ailə hər bir azərbaycanlı üçün müqəddəs 

ocaqdır, cəmiyyətə, dünyaya yol ailədən başlayır və onun 

saflığını, mənəvi meyarlarını qorumaq həmişə birinci sırada 

durub. Ən dəruni sevgi də elə ailədən başlayır. Sevən insan 

(qız ya oğlan) ailədə mükəmməl tərbiyə alarsa, onun sevgisi 

də sabitqədəm olar. Əlbəttə, burada başqa məqamlar da ola 

bilər. Çünki bütün sevənlərin yolu xoşbəxtlik darvazasından 
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keçmir, sevgi yolu təkcə vüsala aparmır, bəzən sevənlərin 

qarşısına elə maneələr çıxır ki, onları dəf eləmək mümkün 

olmur. Gözəl niyyətlə, ürəkdən gələn səsin təkidilə evlənənlər, 

ailə həyatı quranlar çox keçmədən ayrılırlar. Həyat çox 

mürəkkəbdir və təzadlar içində yaşayan dünyamızda sevgilər 

də ucuzlaşır, dəyərdən düşür. 

       C.Zeynaloğlunun hekayələrində də elə bu məsələlərdən 

söz açır. 

       "Onlar hələ orta məktəbdə, səkkizinci sinifdə oxuyarkən 

ürəklərini bir-birinə açmışdılar". "Acı tale" povesti bu cümlə ilə 

başlayır və oxucu təbii ki, gözəl bir sevginin başlanacağına 

ümid edir. Amma belə olmur. Sevinclə Rəhmanın ailə həyatı 

tez bir zamanda tənəzzülə uğrayır. Əvvəlcə qaynanın zülmü 

başlayır. Uşaq olmadığıüçün boşanma söhbəti ortaya çıxır. 

Rəhman bu qeylü-qala dözməyərək kirayə ev tutur, ancaq 

burada da qaynana ondan əl çəkmir. Sevincin atası onu 

müalicə üçün Mosuvaya aparır və məlum olur ki, Sevinc ağır 

əməliyyatdan sonra dünyaya uşaq gətirə bilər. O isə buna 

razılıq vermir. Ona görə də onlar uşaq evindən bir körpə 

götürürlər və gənc ailədə bir müddət dinclik hökm sürür. Amma 

bu da uzun sürmür. Rəhman narkotik alverə qurşanır, özü də 

bu dərdə mübtəla olur. Beləliklə, əvvəli sevgi ilə başlayan ailə 

uçuruma yuvarlanır. Sevinc işə düzəlir və iş yerində müdir 

Fazil müəllimin ona gözü düşür və Sevinc Rəhmana xəyanət 

edir, Fazil müəllimlə gizli şəkildə yaşayır. Rəhman bundan 

xəbər tutur və Sevinci qətlə yetirmək istəyəndə polislər gəlib 

çıxır, onu narkotik maddə alveri üstündə həbs edirlər. Çox 

keçmir ki, Rəhman islah əmək müəssisəsinin xəstəxanasında 

dünyasını dəyişir. Və Sevinc Fazil müəllimin ailəsi dağılmasın 

deyə ona vida məktubu yazır. 
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     Bu hekayənin məzmununu ona görə nəql elədik ki, bir 

sevginin necə iflasa uğradığını, necə məhv olduğunu, özü də 

nə səbəbdən uçuruma yuvarlandığını nəzərə  çarpdıraq.   

Camal Zeynaloğlunun əksər hekayələrində hadisələr beləcə 

kəskin konfliktlər üzərində qurulur. Oxucuya elə gəlir ki, müəllif 

tanış olduğu, müşahidə etdiyi hadisələri olduğu kimi yazıya 

köçürüb. Camal Zeynaloğlunun "Böhtan" və "Nakam 

məhəbbət" hekayələrinin də süjet xətti təxminən eynidir. 

Amma bəzi fərqlər də nəzərə çarpır. Məsələn, "Nakam 

məhəbbət"də həqiqi sevgi sonra yaranır, amma bu da faciə ilə 

bitir. Ümumiyyətlə, C.Zeynaloğlunun sevgidən söz açan 

hekayələrində nakam məhəbbətlər süjeti daha çox diqqəti cəlb 

edir. 

       Camal Zeynaloğlunun bir sıra hekayələri "insan insanın 

dostu, xeyirxahıdır" motivi üstündə qurulub. Ədəbiyyatın daimi 

mövzusudur bu və hər qələm sahibi bu mövzunu 

özünəməxsus bir şəkildə bədii materiala gətirir. Müəllifin "Baş 

tutmayan intihar" hekayəsi fikrimizcə, onun ən maraqlı 

hekayələrindəndir. Müəllifin təqdim etdiyi qəhrəman 

Dənizkənarı parkda təsadüfən 25-30 yaşlarında bir xanımın 

pərişanlığı iləüzləşir. Bu qadın intihar haqqında düşünür və 

ona kömək etmək istəyən adamın təklifini rədd edir. Qadın 

doğrudan da özünü  öldürmək istəyir, amma intihar baş tutmur, 

özünü hadisə yerinə  çatdıran həmin gənc qadını xəstəxanaya 

çatdırır və onu ölümdən xilas edir. Bu hekayədə qeyri-adi bir 

hadisə təsvir olunmur, sadəcə belə bir fikir aşılanır ki, insan 

insanı sevməli, ona qayğısını əsirgəməməlidir. "Tində 

dayanmış qadın" hekayəsində də eyni mətləb çözülür. 

Hekayənin qəhrəmanı küçədəəlində kağız tutmuş 70-75 yaşlı 

nurani bir qadınla rastlaşır. Məlum olur ki, bu qarının 10 yaşlı 
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nəvəsi evdə qızdırma içində yanır. Bu qarının əri çoxdan 

dünyasını dəyişib, uşaqları da dünyanı tərk edib, bircə 

nəvəsiylə tək qalıb. Hekayəni nəql edən gənc bu qarıya 

köməyini əsirgəmir və bundan məmnunluq duyur, içində bir 

rahatlıq hiss edir. 

*** 

        Mən Camal müəllimin “Tanrı cəzası” (2010), Aqata 

Kristinin “Baş nazirin oğurlanması” adlı tərcümələr toplusu 

(2011), “Həqiqət işığında” (2012), “Nakam məhəbbət” (2013), 

“Ölüm doğmalığı” (2013), “Talelər dünyası” (2013), “Paslı 

qılınc” (2014), “Gecikmiş sevgi” (2014), “Qarabağ dərdi - 

erməni vandalizmi” (2014), “Xeyirxah əməllər yolçusu” (2015), 

“Ağrılı düşüncələrim” (2015), “Qəfil döyülən qapı” (2015), 

“Xəyalındakı ağ yaylıqlar” (2015) və “Baş tutmayan intihar” 

(2015) kitabları ilə tanışam. Bir dost və həmkar kimi onları 

mənə həvəslə təqdim edib. Bunlarla yanaşı, həm də yazıçının 

son kitabı haqqında öz fikirlərimi sizinlə bölüşməyi özümə borc 

bildim.  

        Bütün bunlardan sonra onu deyə bilərəm ki, Camal 

Zeynaloğlu mənim üçün bir Haqq yazarıdır. О, xalqına Tanrını, 

haqqı və imanı tanıtdıran yazar kimi həmişə sadiq və etibarlı 

oxucularının xatirindən silinməyəcək və gələcək nəsillər bu 

istedadlı yazarın yaradıcılığından bəhrələnəcək.  

        Sizə bu haqq yolunuzda və ədəbi yaradıcılığınızda böyük 

uğurlar arzulayıram, Camal müəllim! 

 
Daşdəmir TAĞIYEV 

“Hakimiyyət və gələcək” qəzeti, 16-23 aprel 2016-cı il. 

 

 



Camal Zeynaloğlu 

 

 
324 

 

 
 

Çiçəkləri təravətləndirən eşq 
 

 
       Çağdaş Azərbaycan nəsrində imzası kifayət qədər 

tanınmış yazarlardan hesab olunan Camal Zeynaloğlunun 

“Baş tutmayan intihar” kitabı stolumun üstündədir. Bu, 

sevimli yazıçı-publisistin sayca 19-cu kitabıdır. Açığını deyim 

ki, qısa zaman ərzində bu sayda sanballı və hər biri kifayət 

qədər mükəmməl olan nəsr əsərləri yaratmaq bir çox 

yazıçılara nəsib olmur. Camal Zeynaloğlunun əvvəlki kitabları 

və bu kitablarda toplanmış povest, hekayə, esse və 

aforizmlərindən yetərincə bəhs olunduğundan, mən onun bir 

neçə ay bundan öncə işıq üzü görmüş “Baş tutmayan intihar” 

hekayələr toplusundakı  əsərlərindən söhbət açmağa üstünlük 

verdim. İlkin olaraq qeyd edim ki, yazıçının əksər əsərlərində 

mənfi və müsbət qütblər, əsil insanın keyfiyyətə mənsub olan 

qəhrəmanlar, qaranlıq və işıq effektləri geniş yer tutur. Elə 

yazıçının qarşımdakı kitabı da bu baxımdan istisna deyil. 

Toplunun adını daşıyan ilk hekayə bu cümlə ilə başlayır: 

“Ağaclar artıq çiçəkləməyə başlamışdı.” Təsadüfi olsa da, mən 

bu qeydləri edərkən yaz fəsli yurdumuza yenicə qədəm 

qoymuşdu. Hər tərəf yaşıllığın içində idi. Camal müəllim 

demiş, “ağaclar artıq çiçəkləməyə başlamışdı.” Mən kitabda 

yer alan tutarlı hekayələri oxuduqca bahar nəfəsli, bahar kimi 

təmiz insanların əhatəsində olduğumu, onlarla çiyin-çiyinə 

işlədiyimi və bir səma altında yaşadığımı hiss etdim. Yazı boyu 
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bahar mövzusuna ola bilsin ki, yenidən qayıdacağam. Əsas 

məqsədim isə bu kitabda toplanan hekayələrin ideya-məzmun 

və bədii xüsusiyyətlərinə diqqət yetirməkdir. 

        Məlum faktdır ki, həyat qəribə hadisələrlə zəngindir. 

Camal Zeynaloğlunun “Baş tutmayan intihar” hekayəsində 

qeyri-adi bir olayla rastlaşırıq. Heç bir sirri bilinməyən gənc bir 

qadın dəniz kənarına - daha dəqiq desək, dənizkənarı parka 

gələrək özünü suların ağuşuna ataraq intihara cəhd edir. Lakin 

xeyirxah insanlar vaxtında onu ölümün pəncəsindən xilas 

edirlər. Sonradan məlum olur ki, 25-30 yaşlarında olan Sevda 

adlı bu qadını belə bir hərəkətə sövq edən onun kiçik yaşlı 

körpəsi ilə tək-tənha və maddi sıxıntılar içərisində qalması 

məcbur edib. Əsərin əsas yükünü daşıyan, hekayənin sonuna 

qədər adı belə bəlli olmayan kişi qəhrəmanı Zeynəb adlı 

namuslu, qeyrətli bir xanımla bu düşkün qadını evlərinə 

gətirirlər. Qısa vaxt içərisində bu əsil azərbaycanlı ziyalısı 

Sevdaya iş yeri də tapır, Zeynəb xanımla onun, demək olar ki, 

bir çox problemlərini həll edir. Əsası isə, bu namuslu qadını 

ölümdən xilas edirlər. Ürək ağrısı və kövrək duyğularla qələmə 

alınan hekayə bu sözlərlə başa çatır: “Özümü həyatım boyu 

indiki qədər məmnun və rahat hiss etməmişdim...” Müəllif 

əvvəldə dediyimiz kimi mənfi və müsbət qütbləri real bir planda 

ümumiləşdirməyə nail olub. Elə buradaca, təzədən yadıma 

hekayənin ilk cümləsi  düşür: “Ağaclar artıq çiçəkləməyə 

başlamışdı.” Bəli, Sevda kimi kimsəsiz və çarəsiz insanların 

həyatı yaxşı insanların köməyi sayəsində öz axarına düşməyə 

başalmışdı... Hekayənin sənətkarlıqla qələmə alınması təsvir 

olunan hadisənin uzun müddət oxucuları düşündürəcəyinə 

məndə bir əminlik yaradır. Kitabda ardıcıllıqla gələn “Tində 

dayanmış qadın” və “Quru çörək” hekayələri də dünyanın 
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yaxşılığından və yaxşı insanlardan hələ xali olmadığını 

göstərir. Bu hekayələri həyəcansız, bəzən hətta göz yaşları 

olmadan belə oxumaq mümkün deyil. Bu isə Camal 

Zeynaloğlunun artıq yetkin və püxtələşmiş bir yazıçı 

olmasından xəbər verir. 

        Bu kitabın maraqlı cəhətlərindən biri də hekayələrin 

tematik, ideya-məzmun və bədii cəhətdən bir-birini izləməsi, 

bir-birinin davamı kimi sıralanmasıdır. “Tövbə” və “Haram 

tikə” əsərləri bu baxımdan diqqəti cəlb edir. Hekayələrin 

qəhrəmanları Rauf və Rəhim obrazları incə detallarına qədər 

açıqlanmışdır. Hər iki insan həyatın ən sadə məntiqini belə 

qəbul edə bilməmələri ucbatından həqiqəti, ləyaqəti 

ayaqlayaraq, haram yolunu seçirlər və sonda Rauf dünyadan 

cavan gedirsə, Rəhim kişi isə əzabların məngənəsində sıxılır. 

       “Paxıllıq” hekayəsi isə ailə-məişət mövzusunda qələmə 

alınmışdır. Erkən yaşlarında həyat yoldaşını itirən Gülüsüm 

xala 9 və 12 yaşlı oğlanlarını böyük əzab və məşəqqət 

içərisində böyüdür. Sonralar bu ailədə də baş verən daxili 

intiriqalar, yersiz söz-söhbətlər, xüsusən kiçik gəlinin - Aynurun 

daxili çirkinliyi hesabına bu xoşbəxt ailə faciəylə  üzbəüz gəlir. 

Camal Zeynaloğlu  bütün hekayələrində və esselərində 

mənəvi paklığı, psixoloji tarazlığı sənətkarlıqla izləyir və 

problemləri özünəməxsus şəkildə həll edir. 

         C.Zeynaloğlunun hekayələrinin bir qismi Qarabağ 

müharibəsinə həsr olunmuşdur. Bu hekayələrin içərisində 

“Snayperçi qız” hekayəsi bədii tamlığı və sənətkarlıq 

xüsusiyyətləri ilə yadda qalır. Əsərin məzmunu haqqında bir 

neçə kəlmə: Rəhilə adlı bir qız döyüş bölgəsinə gəlir. O, 

snayperçidir. Usta atıcıdır. Sonradan məlum olur ki, Rəhilənin 

nişanlısı Azad bu bölgədə şəhid olub. O, bura düşməndən 
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nişanlısının intiqamını almaq üçün gəlib. Onlarla düşməni 

“ovlayan” Rəhilə axırda özü də qəhrəmanlıqla həlak olur. Bu 

bizim şanlı tariximizdən bir səhifədir. Qəhrəmanlıq səhifəsi. “O 

müdhiş gecə”, “Mühasirə”, “Qanlı məktub” hekayələri də 

müharibədən bəhs edir. Gənclərimizdə Vətənə məhəbbət hissi 

aşılayan bu əsərlər hələ neçə-neçə igid oğullarımızı 

tərbiyələndirəcək. Son günlərdə Azərbaycan Milli Ordusunun 

cəbhədəki uğurları da inanıram ki, Camal müəllimin yeni 

əsərlərinin mövzusuna çevriləcək. Yazıçının aforizmlərinin 

birindən seçdiyim “Çiçəkləri təravətləndirən eşq” ifadəsi elə 

belə yaranmayıb. Dünya eşq üstə bərqərar olub. Dünyəvi eşq 

üstə! Yaradana olan eşq üstə. Ataya-anaya, qardaşa, bacıya, 

dosta, yoldaşa eşq üstə! Camal Zeynaloğlu da bu eşqi - 

“çiçəkləri təravətləndirən eşq”i tərənnüm edir, bədii detalla, 

mövzuya çevirərək bizi dərindən - dərinə düşündürür. Bir də 

xatirimə yenə də kitabdakı ilk hekayənin ilk cümləsi düşür: 

“Ağaclar artıq çiçəkləməyə başlamışdı.” Bəli, bizi - qəhrəman 

Ordumuzu qələbəyə aparan yol daşdan-kəsəkdən 

təmizlənmişdir. Səngərlər çiçəkləməyə başlamışdır. Doğma 

torpağa olan eşqimiz sayəsində! Camal Zeynaloğlu kimi qəlbi 

Vətən sevgisi ilə çırpınan yaradıcı yazarlarımız sayəsində!.. 

 

 
Ələddin Əzimli, 

şair-publisist. 
“Ədalət”qəzeti,  19  may  2016-cı il. 
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Cəsur kəşfiyyatçı haqqında 
xatirələr 

 
       Adətən  deyirlər  ki,  qəzetin  bir  günlük  ömrü  olur. 

Doğrudur,  hətta  elə  qəzetlər,  elə  məqalələr, elə materiallar, 

eləəsərlər  var  ki,  heç  bir  gün, bir  saat  yaşamır, oxucunun  

diqqətini əsla  cəlb  eləmir.   

       Ancaq  söhbət  əsil  jurnalistikadan, ictimai  məna  

daşıyan,  oxucuya  yol  göstərən,  cəmiyyəti  kamilliyə   

səsləyən  sanballı  məqalələrdən  gedir. Elə məqalələr, elə 

əsərlər  olur ki, elin  qayğılarından  yaranır, qəlblərə  yol  tapır, 

əsil  hadisəyə çevrilir, əldən-ələ gəzir, müvafiq  qurumları  

tərpədir, konkret  tədbir  görülməsinə  yol  açır. Bax, belə  

hallarda  mətbuat   dördüncü  hakimiyyət  rolunu  görür. 90-cı 

illərin ortalarından tanıdığım Camal Zeynaloğlu da belə 

yazıçı-jurnalistlərdən biridir. 

     Jurnalist  sadəcə  məqalə  yazan  deyil. Öz  dəyərli  

axtarışları  ilə  müəyyən  problemlərin  həllinə çalışır, məhz  

dördüncü  hakimiyyət   rolunda   ölkənin  ictimai-siyasi  

həyatında  fəal   iştirak  edir,  kitablarda  toplanan  yazıları  

nəzərdən  keçirir, mövzuların, məqalələrin  istiqamətinə  

verilən  cavabların, görülən  tədbirinin  mahiyyətinə  baxır. 

Jurnalistin  fəaliyyət  dairəsi  necə  də  genişdir! 
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       Bu yaxınlarda yazıçı Camal Zeynaloğlunun oxuculara  

təqdim  olunan “Cəsur kəşfiyyatçı, igid partizan” kitabındakı  

materiallar da   ötən  əsrin  ortalarında   bütün dünyanı 

dəhşətə gətirən İkinci Dünya müharibəsindən bəhs edir. 

Əsərin qəhrəmanı igid azərbaycanlı, cəsur kəşfiyyatçı Xanlar 

Babanlıdır. Mən bu əsəri çapa hazırlayarkən o materialları 

oxudum. Bir anlıq gözümün önündə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı 

Mehdi Hüseynzadə (Mixaylo) dayandı. Sanki Xanlar Babanlı 

da “Mixaylo”nun taleyini yaşamışdı. Eyni vəziyyət, eyni - yəni 

oxşar hadisələr və oxşar xarakterlər... 

        Bildiyiniz kimi, 1941-1945-ci illər İkinci Dünya 

müharibəsinin bəşəriyyətə vurduğu yaralar hələ də 

sağalmamış, yaddaşlardan silinməmişdir. İllər keçsə də, bu 

ölüm-dirim müharibəsi unudulmayacaq. Keçmiş SSRİ-nin elə 

bir ucqar məkanı olmamışdır ki, bu vahiməli və dəhşətli 

müharibə həmin yerlərə aclıq, səfalət, müsibət, ölüm və göz 

yaşları gətirməsin. O dövrdə Vətən anlayışı milliyyətindən, 

dilindən, yaşadığı yerindən asılı olmayaraq hər bir insan üçün 

əziz və müqəddəs idi. Bir sözlə, İkinci Dünya müharibəsi 

bəşəriyyət tarixində xüsusi və dəhşətli iz qoymuşdur. 

       Kimdir Xanlar Babanlı? Sovet Ordusunun zabiti 

X.Babanlı yerli komunistlərin köməyi ilə 1942-ci ilin dekabrında 

əsir düşərgəsindən qaçıb, saxta sənədlə, alman zabiti 

libasında Krivoy Roq şəhərində kəşfiyyat-təxribat əməliyyatları 

aparmışdı.  

         Bir müddət keçəndən sonra Ханлар чахнашмадан 

истифадя едяряк ъябщя хяттини кечмяйя ъящд эюстярmiş, лакин 

щитлерчилярля цz-цзя эялmişди. Və о, Таман йахынлыьында 

эизлянmişди. Нящайят, юзцмцзцнкцляря тяряф кечмяйин 

мцмкцн олмадыьыны юзцндя йягин едян Ханлар сонрадан 
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алман комендантынын йанына эяляряк, щиссядян айры 

дцшдцйцнц елан етди. Алман забити она инаныr вя каьыз верir: 

«Гафгаз йефрейтору Бабанлы гайытмаг  щаггында  ямр  

алмышдыр.  Хцсуси  гейд: йолцстц  няглиййатла». 

         Бу арайыш Ханлара имкан верди ки, ахтарыш вя эизли 

ямялиййатларыны  сярбяст  щяйата  кечирсин.  О,  Таманда фашист 

дцшярэяляриндян гачан совет щярби ясирляриня раст эялди. Онларын 

арасында кющня танышы - Эянъя филармонийасынын солисти Надир 

Теймур оьлу Теймурзадя дя вар иди. 

        Ханлар гярара алды ки, консерт бригадасы йаратсынлар вя бу 

ад алтында да щярякят етсинляр. Ханлар она верилмиш арайыша 

сечдийи даща 8 няфярин адыны ялавя етди. Ханлар бу арайышын  

кюмяклийи  иля  Керчи,  Крым  йармадасыны  кечяряк Николайевя 

эялиб чатдылар. Бурада комендантлыьын лейтенанты онлара беля бир 

сяняд сатды: «кунстгруппа (консерт  бригадасы) йефрейтор 

Ханлар Бабанлынын рящбярлийи  алтында  Dнепропетровск,  

Nиколайевск  вя  Kировоград вилайятляриня гастрол сяфяриня 

чыхыр». 

        Ханларын  дястяси  тядриъян  алман  палтары,  силащ,  ат, 

араба ялдя етди. Ханлар бюйцк мящарятля резиндян мющцр вя 

штамп дцзялтмяйи юйрянди. Тезликля дястянин консерт фяалиййяти  

башга  ишля  явяз  олунду.  Ханлар  Бабанлынын «артистляри»  ящали    

арасында  вярягяляр  йайыр,  алманлара гаршı тяхрибат ишляри 

апарыр, ишьалчылары вя йерли полисляри «овлайырдылар».  

        Алман  палтары эеймиш азярбайъанлылар эцнц – эцндян 

фяалиййят  даирялярини  эенишляндирмяйя  башладылар.  Онлар 

дцшмяня  даща  сарсыдыъы  зярбя  вурмаьы  планлашдырдылар. Беля 

ки, «Гафгаз варйетеси»нин цзвляри йефрейтор Ханлар Бабанлынын 

рящбярлийи алтында алманларын ярзаг вя щярби сурсат  анбарларыны  

партладыр,  дцшмянин  йцксяк  рцтбяли забитлярини  арадан  
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эютцрцр,  лазым  олан  мяхфи  сянядляри ялдя едирдиляр. Тезликля 

Ханлар Кривой Рогда эизли иш апаран  партизан  дястясиля  ялагя  

йарада  билди. Бу  заман Кривой  Рогда Доmна Самсоновна 

бюйцк эизли груп йаратмышды. Чох кечмядян Кривой Рог 

вятянпярвярляри азярбайъанлы «мусигичилярин»ин тимсалында 

дюйцш кюмяйи алдылар. Ханлар Бабанлынын рус ады «Костйа» иди. 

         Ханлар Бабанлынын щазырладыьы сахта сянядлярля йцзлярля 

ясир Алманийайа сцрэцн олунмагдан хилас едилди. Онлар 

тяряфиндян щазырланмыш ярзаг карточкалары иля йерли сакинляри вя 

мяркязин эизли тапшырыгларыны йериня йетирян ъясур партизанлар 

ярзагла тямин олунурдулар. Сянядляр вя ярзаг карточкалары 

Ханлар тяряфиндян еля мящарятля щазырланырды ки, алманларын 

експертляри беля онун сахта олдуьуну айырд едя билмирдиляр. 

         Ханларын дястяси бир нечя щярби сурсат апаран гатары да 

партладараг  дцшмяня  сарсыдыъы  зярбя  вурмушду.  Онлар 

дцшмянин стратежи ящямиййятли кюрпцлярини партладыр, онларын ясас 

щиссялярля ялагя йаранмасынын гаршысыны алырдылар. Арды - арасы 

кясилмяйян даьыдыъы партлайышлар алманларын йухусуну яршя 

чякмишди. Бу партлайышлардан  эизли  партизан щярякаты да чаш 

галмышды. Сонрадан Кривой  Рог эизли партизан  щярякаты  

Ханларын  «мусигичиляри»нин  юзфяалиййятиндян хябяр тутдулар вя 

она бир мяркяздян идаря  олунма  тапшырыьы  верилди. 

         Бундан сонра Ханларын дястяси «Гафгаз варйетеси» ады 

иля алманларын гаршысында мцхтялиф програмларла чыхыш едир, алман 

ясэяр вя забитлярини яйляндирирдиляр. Щяр дяфя дя бу «кейф» 

алманлара баща баша эялирди. Чцнки консертдян аз сонра щямин 

бина эюйя  соврулурду. 

         X.Babanlının dəstəsi Krivoy Roqdakı “Oktyabr” 

mədənindəki kömür şaxtasını su ilə doldurmuş və 17 elektrik 

motorunu partlatmışdı. O, gizli təşkilatın tapşırığı ilə sovet-
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alman cəbhəsindəki həqiqi vəziyyət haqqındakı məlumat 

kağızlarını şəhərdə 5000 nüsxədən çox yaymışdı. 1943-cü ilin 

yayında Babanlı sərxoş alman komendatından Krivoy Roq 

yaxınlığındakı faşist qarnizonuna 7 araba hərbi ləvazimat və 

ərzaq göndərəcəyini öyrənmiş, gecəöz dostları ilə birlikdə 

faşistlərin yolunu kəsib 15 əsgəri məhv edib, hərbi ləvazimatı 

kömür mədəninə tökmüş və ərzağı isə gizli təşkilat üzvlərinə 

paylamışdı. O, öz dəstəsi ilə növbəti əməliyyatların birində 5 

faşist tərəfinədn aparılan 2 nəfər partizanı xilas etmiş və 

faşistləri öldürmüşdü. 

        Cəsur kəşfiyyatçı yerli əhalinin hörmət və məhəbbətini 

qazanmış, buna görə də o,  ələkeçməz, məğlubedilməz 

olmuşdur. O, Krivoy Roqa yaxınlaşan Sovet Ordusunu 

ləyaqətlə qarşılamaq üçün əlindən gələni etmişdi. Lakin bu xoş 

saat ona nəsib olmamışdı. 1944-cü ilin yanvarında X.Babanlı 

onun dəstəsinə soxulmuş gestapo agenti  tərəfindən 

xaincəsinə öldürülmüşdü. 

        Yazıçı Camal Zeynaloğlu bu kitabda çox böyük bir 

araşdırma aparmış, Xanlar Babanlı kimi alman faşistlərinə qan 

udduran cəsur azərbaycanlını xalqımıza bir daha 

tanıtdırmışdır. Bu əsəri oxuyanda bütün hadisələr sanki göz 

önünə gəlir, elə bil ki, özündən asılı olmayaraq bu hadisələrin 

içində olursan. Mənə elə gəlir ki, cəsur Xanlar Babanlı 

haqqında yaxşı kino çəkmək olar. Mənim fikrimcə, (əlbəttə ki, 

bu mənim fikrimdir) əsərdə Camal Zeynaloğlunun qələmə 

aldığı və topladığı materillarla tanış olandan sonra demək olar 

ki, Xanlar Babanlının qəhrəmanlığı heç də Mehdi 

Hüseynzadədən az olmayıb. Bir sözlə, bu faktlara əsasən 

Sovetlər birliyi zamanı Xanlar Babanlıya Sovet İttifaqı 

Qəhrəmanı adını vermək olardı. Təəssüflər ki... 
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         Həmçinin kitabda müharibədən sonrakı illərdə ayrı-ayrı 

mətbuat səhifələrində dərc olunan materiallar fakt kimi öz 

yerini tapıb. Uzun illər mətbuat orqanlarında cəsur kəşfiyyatçı 

haqqında geniş materiallar onun doğrudan da necə igid 

partizan olduğundan xəbər verir. 

         Mən sevinirəm ki, Azərbaycanın Camal müəllim kimi 

qələm sahibləri belə igidlərimizi yaddan çıxmağa qoymur, 

araşdırmalar apararaq bu qəhrəmanları xalqımıza, eləcə də 

yeni nəsillərə tanıtdırır. Sevinirəm ki, Camal müəllim kimi 

ziyalılarımız canını bizdən ötrü qurban vermiş oğullarımızın 

daim qəlbimizdə yaşayacağını, nəsildən nəsilə ötürüləcəyini və 

yaddaşlarda qalacağını bizlərə çatdırır. Çünki heç vaxt heç 

kim, heç nə unudulmur... 

 

 
Süleyman Mustafaoğlu, 

naşir-publisist. 
“Respublika” qəzeti, 29 noyabr 2016-cı il. 
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Belə oğulları unutmayacağıq 
 

(Yazıçı Camal Zeynaloğlunun “Cəsur kəşfiyyatçı, 
igid partizan” kitabı  haqqında mülahizələr) 

 
 
       Bugünkü ədəbiyyata gələn yaradıcı qüvvələr arasında 

Camal Zeynaloğlu öz orijinal xüsusiyyətləri ilə 

başqalarından fərqlənir. Gündəlik həyatımızda rast 

gəldiyimiz onlarca adi hadisələri şirin bir dillə təsvir etmək, 

yığcamlıq, sadəlik, kompozisiya və süjet bitkinliyi onun 

hekayələrinin başlıca məziyyətlərindəndir. Bu əsərlərdəki 

hazırcavablıq, səmimi, mənalı söhbətlər, hadisələrin 

mahiyyətini az sözlə açmaq bacarığı, xüsusilə 

diqqətəlayiqdir. Obrazları təbii, real və yığcam şəkildə 

danışdırmaq hadisələri müxtəsər nəql etmək bacarığı 

C.Zeynaloğlunda çox qüvvətlidir. 

     Camal Zeynaloğlu yaratdığı obrazın daxili aləmini, həyat 

həqiqətlərini bax beləcə dərindən araşdırır və buna görə də 

sevilir, ürəklərə yol tapır, yaddaşlarda yaşayır və uzun illər 

yaşayacaqdır. 

     Camal müəllim istər sənətdə, istərsə də  həyatda 

cəsarətlidir, sözübütövdür və səmimidir. Haqq sözünü 

həmişə birbaşa deyir. Əsla çəkinmədən, tərəddüdsüz, necə 

varsa eləcə. 
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       Hiss olunur ki, yazıçı Camal Zeynaloğlunun dərin 

müşahidəsi var. Mövzuları adətən həyatdan alır. Ona görə 

də hamının ürəyindən xəbər verir. Deyir ki, mənim 

hekayələrimin mövzusunu birbaşa həyatın özü verib. Daha 

doğrusu, yaşlı insanlardan da eşitdiklərimi qələmə almışam. 

       Camal müəllimin “Cəsur kəşfiyyatçı, igid partizan” 

kitabı Böyük Vətən müharibəsindən bəhs eləyir. Görün 

Xanlar Babanlı kimi Azərbaycan oğulları bu dəhşətli 

müharibədə nələrdən keçiblər, hansı anları yaşayıblar. 

Amma var qüvvələri ilə mübarizə aparıblar. Bizim - bugünkü 

nəslin xoşbəxt yaşaması naminə öz həyatlarını qurban 

veriblər. Eşq olsun belə Azərbaycan igidlərinə! Eşq olsun bu 

kitabın qəhrəmanı Xanlar Babanlıya! 

       İndi isə gəlin bugünkü dünyaya bir anlıq nəzər salaq.  

Qırğınlar gedir. Daha çox bir-birini qıranlar  kimlərdir? 

Əlbəttə, müsəlmanlar! Kufə əhli olanlar!  Yoxsa getdikcə 

Kufənin, Kərbala çölünün zülməti bütün Kərbala çöllərinin 

üzərinə çökməkdədir?! Yoxsa bu dünyanın sonu 

yaxınlaşır??? 

       Adamların bir-birini aldatması, söz verib üstündə 

durmamaları, şou göstərmələri həyat normasınamı döndü?! 

Təkcə İmam Hüseynə 500-dən çox məktub yazıb Kufəyə 

dəvət edənlər, sonra da arxasından qaçanlar deyil Kufə əhli! 

Mənim nəzərimdə dünya başdan-başa kufələşib. 

       BMT-də Azərbaycan torpaqlarının erməni faşistləri 

tərəfindən işğal olunmasını guya böyük canfəşanlıqla 

müzakirə etdilər. Torpaqlarımızın azad edilməsi ilə bağlı 4 

qətnamə çıxarıb illər boyu susanlar da Kufə əhli deyil - bəs 

nədirlər?! 

        Nə isə...  
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       Bildiyiniz kimi, 1941-ci il iyunun 22-də gecə saat 4-də 

Hitler Almaniyası xəbərdarlıqsız 190 diviziya, çoxsaylı hərbi 

texnika və təyyarələrlə SSRİ-yə hücuma  keçdi. Hücum 

zamanı Qırmızı Ordunun dislokasiyası Almaniya ilə SSRİ 

arasındakı Pakt nəzərə alındığından, əsasən Qərb 

sərhədlərində yerləşdirilmişdi. Bu səbəbdən müharibənin ilk 

illərdə Hitlerə SSRİ üzərində üstünlük qazandırdı. Beləliklə, 

İkinci Dünya müharibəsi başlandı.  

        Həmyerlimiz gənc Xanlar Babanlı da hamı kimi 

müharibəyə yollandı. Yaralandı. Gözlərini açanda hiss etdi ki, 

almanların sanitar hissəsindədir. Alman dilini mükəmməl bildiyi 

üçün özünü vəziyyətdən çıxardır. Beləcə onun düşmən içində 

mübarizəsi başlayır. 

      Yazıçı C.Zeynaloğlunun ədəbi təfəkkürü, bədii düşüncələri 

çox zərifdir, incədir. O, hətta böyük mətləblərdən, 

həqiqətlərdən yazanda da sanki pıçıltıyla danışır, yersiz 

ritorikaya, pafosa, gəlişigözəlliyə qətiyyən yol vermir. Fikrimcə, 

ədəbi yaradıcılıqda bu, mühüm keyfiyyətdir. Kitabdakı 

hadisələr o qədər ustalıqla yan-yana düzülüb ki, sanki gözəl 

bir filmə baxırsan. Hadisələr canlı şəkildə insanın gözü önündə 

canlanır. Kitabı birnəfəsə oxumaq istəyirsən. Əsərdə belə bir 

məqam var: Almanlar Sovet təyyarəsini vururlar. Təyyarə 

yana-yana yerə düşür. Sovet təyyarəçisi isə paraşütlə yerə 

enməyə başlayır. Bu an Xanlar Babanlı öz dəstəsi ilə oradan 

keçirdi. Görür ki, almanlar enən təyyarəçini tutmaq istəyirlər. 

Tez özünü almanlardan qabaq təyyarəçiyə çatdırır. Elə bu 

zaman almanlar özlərini yetirirlər. Əsərin bu məqamında oxucu 

çox məyus olur ki, indi faşistlər təyyarəçini də, Xanları da 

tutacaqlar. Amma cəsur kəşfiyyatçı Babanlı təyyarəçini 
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almanlara vermir. Bu işdə ona alman dilini bilməyi çox kömək 

edir. Sonra isə Sovet təyyarəçisini buraxır. 

        Kitab demək olar ki, belə hadisələrlə doludur. Hadisələrin 

hamısı oxucunu gərginlikdə saxlayır. Oxucunu intizarda 

qalmağa məcbur edir.  

         Yeri gəlmişkən, bizə aydın olur ki, Xanlar Babanlı kimdir. 

O, - Babanlı Xanlar Salman oğlu - 1918-ci ildə Şuşa 

şəhərində anadan olmuşdur. Sonralar ailəsi ilə birlikdə Tərtər 

rayonuna köçmüşdür. 1932-ci ildə atası Salman vəfat etdikdən 

sonra Xanlar Tərtər uşaq evində tərbiyə almış, sonra isə 

təhsilini artırmaq üçün Qusar Aqrotexnikumuna göndərilmişdir. 

Burada o, pioner dostlarıyla birlikdə bir neçə tamaşa hazırlayır 

və uğurla aktyorluq edir. Xanların istedadını görən Qusar Qızıl 

Ordu polkunun bədii özfəaliyyət dərnəyinin rejissoru Xanlara 

Azərbaycan Teatr Texnikumuna daxil olmasını məsləhət görür. 

Xanlar imtahanları müvəffəqiyyətlə verərək Texnikuma qəbul 

olur və dörd il aktyorluq sənətini mənimsəyir. Xanlar 1936-cı 

ildə Naxçıvan Dövlət Dram Teatrına təyinat alır və tez bir 

zamanda orada öz istedadı ilə seçilir. 

        O, 1937-ci ildə Bakıya qayıdaraq Azərbaycan Dövlət 

Estradasında bədii söz ustası kimi fəaliyyət göstərməyə 

başlayır. 1940-cı ildə Azərbaycan Dövlət Estradasının gənc 

aktyoru Xanlar Babanlı hərbi xidmətə yola düşür. 1941-ci ildən 

1944-cü ilə kimi Ukraynada partizan dəstəsi yaradan Xanlar öz 

silah dostlarıyla birlikdə alman faşistlərinə qarşı 

amansızcasına mübarizə aparır. Partizan dəstəsinə rəhbərlik 

edən Xanlar Babanlı 12 nəfər azərbaycanlı ilə böyük 

qəhrəmanlıqlar göstərir və qələbə günün yaxınlaşması üçün 

son damla qanlarına qədər düşmənə qarşı döyüşürlər. 
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        1944-cü ildə Xanlar Babanlı 26 yaşında canını Vətən 

uğrunda fəda etmişdir. Onun məzarı Ukraynanın Xerson 

vilayətinin Visakopolskiy rayonunun Zaqradovka kəndindədir. 

Allah rəhmət eləsin! Biz - bugünkü nəsil heç vaxt belə 

oğullarımızı unutmayacağıq, heç vaxt!!! 

         Sonda isə istedadlı yazıçı dostuma daha böyük ədəbi 

uğurlar arzulayıram. Bütün kitabların xeyirli olsun, qardaşım! 

 

 

Həmzəli İlyaslı, 
hərbi müxbir, polkovnik.  

“İstedadlara yaşıl işıq” qəzeti, 15 dekabr 2016-cı il. 
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      Yaz-yarat, Camal müəllim! 
 

(Yazıçı Camal Zeynaloğlunun yeni kitabı 
haqqında) 

 

 
      Yazıçı Camal Zeynaloğlu istedadlı yazıçıdır. O elə 

məsələlərdən yazır ki, onlara ancaq cəmiyyəti düşünən və 

bu yoldakı maneələri görən yazıçı əl ata bilər. O, ictimai 

faydalı əsərlər yaratmaqla xalqa real surətdə kömək etmək 

istəyən bir yazıçıdır.  

      Onda yığcam hekayə qurmaq, təbii dialoqlar vasitəsilə 

bədii surətlər yaratmaq istedadı, həm də yumor bacarığı 

vardır. 

      C.Zeynaloğlu kiçik hekayələrində olduğu kimi, böyük 

əsərində də az söz ilə çox şey deməyə, hadisələri 

ümumiləşdirməyə və ictimai cəhətdən mənalandırmağa 

çalışır. 

       Camal Zeynaloğlu bəzi yazarlar kimi hara gəldi əl 

uzadan, hay küylə öz haqqını tələb edən yazarlardan deyil. 

Şəxsiyyəti, abır həyanı hər şeydən üstün tutan insandı. 

Camal müəllimlə ünsiyyətdə olanda o, 1912-ci ildə Paris 

səfərindən qayıdan H.Z.Tağıyevin heyranlıqla söylədiyi bir 

əhvalatı tez-tez yada salıb, xatırlayardı. H.Z.Tağıyev “Bakı” 

qəzetinin müxbiri ilə söhbətində demişdi: “Parisdə faytonda 
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gedirdim, qabaqda mənə sağa burulmaq lazım idi. Faytonçu  

isə sola buruldu. Mən çətirin ucu ilə onun kürəyinə toxunub 

dedim:“Sağa dön”. Nə olsa, yaxşıdır? Faytonçu qəzəblənmiş 

halda yerə atılıb qollarını ölçə-ölçə qışqırmağa başladı. ”Ona 

nə oldu?” - deyə mən mütərcimdən soruşdum. Mütərcim 

dedi: ”O, qəzəblənib, deyir ki, nə cəsarətlə siz çətirlə onun 

kürəyinə toxunmusunuz? Bununla onu təhqir etmisiniz”. 

       H.Z.Tağıyev deyir ki,  mən oradakı camaata təəccüb 

qaldım və hər şeyi başa düşdüm... Bizdə əgər  pulun, 

vəzifən varsa istəyirsən lap adamın belinə min sür, dəxli 

yoxdur, o yenə sənə səcdə eləyəcək. Bizdə də Parisdəki 

kimi camaat olandan sonra başqa həyat olacaq”. Camal 

müəllim hər dəfə bu söhbəti danışdıqca uzun-uzadı xəyala 

dalırdı. ”İnsan bax bu cür  məğrur, bu cür qürurlu olmalıdır”-

deyirdi. Bu ibrətamiz misal onun xarakterinə necə də uyğun 

gəlir! Çünki C.Zeynaloğlu da çox məğrur və qürurlu adamdır, 

səmimi dostdur.  

        Onun “Cəsur  kəşfiyyatçı, igid partizan” kitabını 

oxuduqdan sonra çox məmnun oldum. Bir azərbaycanlı 

balasının alman faşistlərinin başına açdığı ağlasığmaz 

qəhrəmanlıqlar məni bir vətənpərvər insan kimi çox 

sevindirdi. Statistik məlumata görə, 1941-1945-ci illərdə 

Azərbaycandan Sovet Ordusu sıralarına 640 min nəfərədək 

əsgər səfərbər edilib, cəbhəyə göndərilib. Onlar da sabiq 

SSRİ məkanında yaşayan digər xalqların nümayəndələri ilə 

çiyin-çiyinə faşizmə qarşı savaşda iştirak ediblər. 

        Müharibənin ən ağır illərində azərbaycanlı əsgər və 

zabitlər od, alov püskürən cəbhələrdə, o cümlədən  Moskva, 

Leninqrad, Kiyev, Stalinqrad, Ukrayna, Belorusiya, Pribaltika 

respublikaları uğrunda döyüşlərdə cəsarətlə vuruşmuş, 
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faşist ordu hissələrinə mətanətlə müqavimət göstərmiş, 

onların hərbi texnikasını və canlı qüvvəsini məhv etmiş, işğal 

edilmiş yaşayış məntəqələrinin azad edilməsində, Berlinin 

süqutunda fəal iştirak etmiş, bu yolda çoxları ölümləri ilə 

ölümsüzlüyə, əbədiyyətə qovuşmuşlar. Belə insanlardan biri 

də həmyerlimiz - Xanlar Babanlıdır. Qorxmaz, məğrur, gözəl 

qamətli bir azəri balası... 

        Kitabda qeyd olunur ki, Sovet əsgəri Xanlar Babanlı 

faşistlərin sanitar düşərgəsinə düşərkən alman dilini təmiz 

bildiyi üçün özünü vəziyyətdən çıxardır. Alman unter-zabiti 

kimi özünü tanıtdırır. Və düşmənin içində gizli işləməyə 

başlayır. Elə Ukrayna yazarı Anatoli Tutıkın əsəri də belə 

adlanır: “Onlar başqa cür edə bilməzdilər”. Yəni, Xanlar 

Babanlı Ukraynanın Krivoy Roq şəhərindəki gizli təşkilatla 

birgə almanlara qarşı mübarizəyə başlayır. Çünki vəziyyət 

belə tələb etdi. Başqa cür ola bilməzdi. Ümumiyyətlə, 

Azərbaycanlılardan Ukrayna torpaqlarında faşistlərə qarşı 

mübarizədə 5000 nəfərə qədər, Belarusiya torpaqlarında isə 

1000 nəfərə qədər döyüşçü partizan dəstələrində fəal iştirak 

etmişlər. 

         Qələm dostumuz Camal Zeynaloğlu “Cəsur 

kəşfiyyatçı, igid partizan” əsərində bu hadisələri çox 

ustalıqla oxucuya çatdırır. Çünki Camalın fərdi üslubu, yazı 

manerası, bədii axtarışları söz-söz, kəlmə-kəlmə oxucunu 

düşündürür, öz mövzuları, öz məhrəm obrazlar sistemi ilə 

maraqlı aləm yaradır.  C.Zeynaloğlunun hekayələrində həyat 

var, insan var, talelər var. Camal fantaziyadan, təxəyyüldən 

daha çox real həyat lövhələrinə söykənir, öz orijinal üslubu, 

müxtəlif təbiətli, fərqli taleli adamların bədii portretini cıza 

bilir. 
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      Bir sözlə, Camalın hər hekayəsində sanki bir həyat 

fraqmenti ilə rastlaşır, hər obrazı, qəhrəmanı öz yaxının, 

tanışın sanır, sanırsan. Camal müəllimin gücü bax bundadır. 

Ümumiyyətlə, müharibələr təkcə ölüm-itim deyil, həm də 

imtahandır - humanizm imtahanı. Vətəni, xalqı, torpağı 

sevmək, bu dəyərlər uğrunda can fəda etmək imtahanı. 

Xoşbəxt o insandır ki, bu imtahanlardan ləyaqətlə çıxmağı 

bacarır. Ancaq bu müharibələrə kimdir günahkar?! 

      Camal Zeynaloğlu bu sualı özünəməxsus kontekstdə 

cavablandırmağa çalışıb. “Nə qədər nail olub?” sorumunun 

cavabı isə oxuculuqdur... Bütün bu gəlişmələr, insanın öz 

əlilə yaratdığı kataklizmlər fonunda, nə yaxşı - az da olsa, 

mütaliəni həyatının kredosuna çevirənlər, ədəbi nəşrlərə 

sayğı bəsləyənlər var. Yoxsa heç bu kitab da yaranmazdı. 

Hiss olunur ki, müəllif bu əsərin ərsəyə gəlməsi üçün böyük 

araşdırmalar aparıb, kitab üzərində ciddi işləyib. 

       Camal Zeynaloğlu yaradıcılığı daha artıq sosial 

aktuallığı, yığcamlıq və lakonik təhkiyəsilə diqqətçəkəndir. O 

sanki keşməkeşli həyatımızda bir parça çörək dalınca 

yürüyən oxucunun vaxtını və səbrini nəzərə alıb. Vətəndaş 

mövqeyi, bəşəri qeyrəti və ürək yanğısı ilə portretini 

yaratdığı qəhrəmanların psixolojisini, ağrı və düşüncələrini 

özünəməxsus xırdalıqları, sözün konkret lokallığı və 

rəngarəng boyaları ilə oxucusuna çatdıra bilib. Müəllifin 

topladığı və qələmə aldığı “Cəsur kəşfiyyatçı, igid partizan” 

əsəri bugünkü gənclərimizə örnəkdir, tarixin acı dərsləridir. 

Və bu acı dərslərdən biz nəticə çıxartmalı, belə 

qəhrəmanlarımızı unutmamalıyıq. 

          Biz yazarlar, oxucular da potensialına, gücünə, 

dünyagörüşünə güvəndiyimiz müəllifdən - Camal 
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Zeynaloğlundan şübhəsiz, daha samballı  əsərlər 

gözləyirik...  Ona yaz-yarat deyirik! 

 

 
Nəriman Mehdixanlı, 

AYB-nin üzvü, şair. 
“Yurd sevgisi” qəzeti, 15 dekabr 2016-cı il. 
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“Cəsur kəşfiyyatçı, igid partizan” 
     kitabının bəzi məqamları haqqında 
 
 
        AYB-nin üzvü, yazıçı-publisist Camal Zeynaloğlunun 

yaradıcılığında xoşagələn nədir? Müəllifin dərin müşahidəsi, 

obrazların canlılığı, təbii hadisələrin rəvan inkişafı və 

zamanın nəbzi. Hekayənin iştirakçıları sanki birbaşa həyatın 

özündən gəliblər. Buna görə də oxucu bu obrazlara inanır və 

böyük bir diqqətlə onların hərəkətlərini izləyir. Camal 

Zeynaloğlunun əsərləri həm təsir edir, həm də düşündürür. 

       Camal Zeynaloğlunun “Cəsur kəşfiyyatçı, igid partizan” 

kitabı da  xüsusilə maraqlıdır. Əsərdə faşistlər, müharibə 

ifşa olunur. Müəllifin çəkdiyi lövhələr inandırıcı, 

təhkiyəsindəki məntiq güclüdür. Yazıçının işlətdiyi boyalar 

yerli-yerində olmaqla, hər cür sünilikdən uzaqdır. Ona görə 

də sözü daha kəsərli, daha tutarlı olur... 

       Tanınmış yazıçı Camal Zeynaloğlu ilə Azərbaycan 

ədəbiyyatının keçirilən tədbirlərində tanış olmuşam. O, 

təvazökar, dərin bilikli, yüksək tərbiyəli şəxs, milli  

ziyalılarımızın tipik nümayəndəsi kimi çox gözəl təsir 

bağışladı. Onun yaradıcılığını çox bəyəndim. Sözü-söhbəti 

hərdənbir ciddi yumordur, məzə xatirinə olan yumor deyil. O, 

həyatdan yazır, həyatımızın daha gözəl olması naminə 

yazır. Onun hekayələrinin hədəfi müxtəlifdir - mərhəmətli, 
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işıqlı, çox vaxt öldürücü və kədərli anlardır. Mənim yenicə 

oxuyub qurtardığım “Cəsur kəşfiyyatçı, igid partizan” 

əsərində olduğu kimi. Bu əsərin hadisələrinin mənə böyük 

həzz verdiyini də gizlətmək istəmirəm. Hələ də bu maraqlı 

əsərin təsiri altında yaşayıram. 

        Əsərin axırında faşistlərə satılan gizli agent iri cüssəli 

Xanlar Babanlını arxadan qəfil güllə ilə yaxaladı. Xanlar xain 

gülləsi ilə həlak oldu. “Biz onu elə orada, balaca bir təpədə 

basdırdıq. Dedik rahat uyu, igid komandir. Qisasın yerdə 

qalmayacaq, əmin ol!" 

        Bir ömür də beləcə qırıldı. Bir oğul da müharibə 

qurbanı oldu... 

        Aradan aylar, illər keçdi. Həmin yerdə əzəmətli abidə 

ucaldıldı.  Heç kəs unudulmadı, heç nə yaddan çıxmadı. Hər 

kəsin qədri-qiyməti bilindi.  

        Camal müəllim haqqında söhbət açdığı insanın duyğu 

və düşüncələri barədə belə real faktlara əsaslandığı üçün, 

aydın, dolğun təsəvvür yaranır və ürəklərə yol tapır. 

        Camal müəllim obrazlı  danışmağı  xoşlayan bir qələm 

sahibidir. O, belə bir  rəvayəti  tez-tez  bizim yanımızda 

səsləndirirdi. - Bir gün şah  vəzirindən  soruşur: “Badımcanı  

yeyəndən sonra özümü yaxşı hiss edirəm. Bunun  müalicəvi  

əhəmiyyəti varmı?”. Vəzir  dərhal  cavab  verir: “Şah  sağ  

olsun, badımcan  bütün  xəstəliklərin  dərmanıdır”. İkinci  

dəfə şah  vəzirini  yenə   yoxlayır: “Bu   badımcan  güc, 

qüvvət mənbəyidir. Onu yeyəndən pəhləvana dönmüşəm”.  

Vəzir   şahın  sözünü əlüstü   təsdiqləyir: “Qibleyi  aləm, 

mənim  ulu  babalarım  pəhləvanlıq  ediblər. Hamısı da 

badımcanın  hesabına”. Şah   hər  dəfə  onun  sözünü  

təsdiqləyən vəzirini   növbəti   sınağa   çəkir: “Ayə, bu   
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badımcan  nə  zay  məhsuluymuş, gecə  yatmamışam, məni  

ayaqişləməsinə  salıb”. Vəzir   mövqeyini  dəyişmir: “Canım  

sənə  fəda olsun, qohumlarımın  bir  qismi badımcanın  

törətdiyi fəsaddan dünyasını  dəyişib. Tərkini  qıl  bu  

zəhrimarın”. Şah  usta  vəzirinə   gülür: “Elə  bir  ucdan 

mənim   sözümü   təsdiqləyirsən. Bəs badımcan?”. Ayıq  

vəzir də  son  sözünü  deyir: “Mən  şaha  qulluq edirəm, 

qibleyi aləm, badımcana  yox”.   Baxın, necə də obrazlı, 

xarakterli bir baxış... 

        Mən bu kitabın dizaynına xüsusi diqqət yetirmək 

istəyirəm. Dostumuz naşir-publisist, həm də gözəl kitab 

rəssamı Süleyman Mustafaoğlu kitabın tərtibatını yüksək 

səviyyədə işləyib. Demək olar ki, müharibə illərinin abu-

havası əsərdə hiss olunur. Faşistlərin geyimləri, 

partizanların meşə görüntüləri, körpülərin partladılması, 

faşistlərin dəhşətli işgəncələri kitabın tərtibatını bəzəyir, bir 

sözlə, bu illüstrsiyalar bizi - oxucuları birbaşa hadisələrin 

içinə aparır. Görünür Süleyman müəllim dizaynı xüsusi 

zövqlə işləyib. 

        Ümumiyyətlə, qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan 

xalqı döyüş cəbhələrində, səngərlərdə,  arxa cəbhədə 

fədakar əməyi ilə düşmən üzərində qələbə naminə misilsiz 

rəşadətlər göstərmişlər. Yüksək keyfiyyətli Bakı benzini, 

sürtkü yağları, silahlar, döyüş sursatı, mərmi və ərzaqla dolu 

eşelonlar gecə-gündüz, arası kəsilməyən axınla cəbhəyə 

yollanırdı. Analarımız öz əlləri ilə yundan toxuduqları isti 

corabları, quru meyvələri və təsəlli məktublarını cəbhəyə 

göndərirdi. Azərbaycan neftçiləri müharibənin 4 ili ərzində 

ölkəyə 75 milyon ton neft vermişlər. İkinci Dünya 

müharibəsində böyük sərkərdə, marşal, 4 dəfə Sovet İttifaqı 
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Qəhrəmanı, 14 orden və 16 medal sahibi Georgi 

Konstantinoviç Jukov Azərbaycan xalqının xidmətlərindən 

bəhs edərək xatirələrində yazmışdır: "...Bakı neftçiləri 

cəbhəyə və ölkəyə Vətənimizin müdafiəsinə, düşmən 

üzərində qələbəyə kifayət qədər yüksək keyfiyyətli yanacaq 

vermişdir". 

        Və əlbəttə ki, Xanlar Babanlı kimi mərd, cəsur, igid 

Azərbaycan oğulları faşistlərə qarşı  törətdikləri ağlasığmaz 

hadisələrlə onları zəiflətmişdir. O vaxtkı partizan hərəkatı 

almanların məğlub olmasında xüsusi rol oynamışdır. Müəllif 

bu hadisələri çox incəliklə qələmə alıb. Yazıçının yeni 

yetişən gənclərə çatdırmaq istədiyi acı həqiqətlər tarixi 

keçmişimizi unutmamaq üçün yazdığı bu kitabda öz 

cavabını tapmışdır. Qələm dostumuz, yazıçı-publisist və 

psixoloq Camal Zeynaloğlunun adı ədəbi mühitdə yaxşı 

tanınır. Biz məhsuldar yazıçı kimi nəşr etdirdiyi müxtəlif 

məzmunlu əsərlər, tərcümə ədəbiyyatları, dərs vəsaitləri ilə 

yanaşı, onun vətənpərvərlik hissi və can yanğısı ilə yazdığı 

kitablar real həyat hadisələrinin bədii təcəssümüdür - “Cəsur 

kəşfiyyatçı, igid partizan” kitabı kimi. 

        Həyatda yazıb-yaratmaq, fəaliyyət göstərmək, öz 

yaradıcı fəaliyyətinin nəticələri ilə fəxr etmək insana heç bir 

şeylə müqayisə edilməyən məmnunluq duyğusu verir və onu 

yeni-yeni  yaradıcılığa ruhlandırır. İnsan həqiqətən də Allah-

Təalanın yer üzərindəki ən sirli möcüzələrindən biridir ki, 

onu kəşf etmək mümkün deyildir. Bu gün rastlaşdığımız, yol-

yoldaşı olduğumuz, illərlə bir yerdə ömür sürdüyümüz, ilk 

baxışda sadə gördüyümüz insan, əslində, bizim hər birimiz 

üçün oxunmayan sirlər xəzinəsidir. Bu xəzinəni axıra kimi 
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öyrənmək, onun sirrini anlamaq  isə indiyə kimi kimsəyə 

nəsib olmayıbdır. 

      Camal Zeynaloğlu gözəl insan, yaxşı ailə başçısı, etibarlı 

dost və din-iman adamıdır. Bax, bu keyfiyyətlərinə görə mən 

onu əsil insan, özümə dost bilirəm. Allah ürəyinə, qəlbinə 

görə versin, Camal müəllim. Sizə mənalı yaradıcılıq uğurları 

arzulayırıq, əziz dostumuz! 

 

Saqif Qaratorpaq, 

AYB-nin üzvü, şair. 

“Dərələyəz” qəzeti, 19 yanvar 2017-ci il. 
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Vətən sevdalı  yazıçı 

 

 
        Camal, Anadolu türkləri demiş, adam kibi adamdır. 

Normal insan kimi hissi, duyğusu, emosiyası ilə... O hər şeyin 

mötədilliyini - orta həddini, yəni əndazəyə pərçimlənmişini 

sevir. Fəqət Vətən, millət, dövlətçiliyimiz... Onu demə. Onlara 

olan vurğunluq Camalda adi kəslərdən bir az çoxdur. Bəlkə bir 

az daha çoxdur. O, millət sevdalısıdır. Bu ad səslənəndə onun 

vücudu titrəyir. Ürəyi riqqətə gəlir. Elə bil onu məngənə ağzına 

salıb suyunu gözündən çıxarırlar... 

       Aprel döyüşünü Camal çoxdan gözləyirdi. Bu döyüş 

içindən sınmış millət üçün elə lazım idiki! Elə lazım idiki!.. 

       Cəmi iki-üç günə millətin içində mürgüləmiş özünə inam 

hissi, “biz də qəhrəman millətlər sırasındayıq” duyğusu kəllə-

çarxa vurdu. Cəbhədən gələn şad xəbərlər toplumda İsrafil 

Əleyhissəlamın sur düdüyü effektini yaratdı. Bir-iki gündə 

əsgərimizə - Ordumuza sevgi zirvəyə qalxdı. Bu ik-üç gün yox, 

iki-üç ay davam etsəydi... 

       Həmin günlər Camal qabağına kim keçirdi qucaqlayıb 

öpürdü. Yumruqlarını sıxıb: indi görüm, bu vartazarlar 

əsgərimizin gücünə necə duruş gətirəcək!? 

        Xocalı soyqırımı ilindən uzaqlaşdıqca Camalın içini 

qəribə, qorxu-qarışıq, təşviş dolu bir hiss bürüyür. Ona elə 

gəlir ki, soyqırıma qoyulan abidə, hər ilin fevralında onun 

kütləvi ziyarəti bəs eləmir. Ta o vaxta qədər ki, millətimizə bu 
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soyqırımı yaşadanlar layiqli cəzalarını almayıb. Camal deyir ki, 

dədəmin qatilini Allah xatir bağışlayaram. Amma millətimə 

qəsd edənləri, əsla! Camal pəhləvan cüssəli olmayan ziyalı bir 

Tanrı bəndəsidir. Onun gücü diyircəkli qələminə çatır... 

       O bu mövzuda yazdığı esselərində, hekayə və 

povestlərində içinin dərdini püskürür. “Apokalipsis yaxud 

Qiyamətin premyerası”, “Aqil yanğısı”, “O gecə ölüm mələyi 

enmişdi yerə” və b. əsərlərində Xocalı soyqırımının gerçək 

detallarla, faktlarla elə verib ki, elə bil sənədli bir filmə 

baxırsan. Ürəyin gizildəyir, xocalılarla birgə budanırsan, 

gözlərin burqaçla çıxardılır, oda atılırsan. Gözünün qabağında 

ana-bacın, qızın murdarlanır. Diksinirsən. Üşənirsən. 

Gücsüzlüyünü, bir şeylər edə bilmədiyinin faciəsini yaşayırsan. 

İstər-istəməz belə qənaətə gəlirsən ki, haylar dünyanın bütün 

pislilklərini, barbarlığını, yam-yamlığını özündə cəmləşdirən 

vampirləridir. Günahsız qocaları, qadınları, məsum körpələri 

acımasız qətlə yetirməyin, hələ günəşi, ayı görməmiş, 

sərçələrin civiltisini, arıların vızıltısını, çayların şırıltısını 

eşitməmiş, ana bətnində kəndisini güvənlikdə hiss edən Tanrı 

varlığının süngüyə keçirilməsinə özgə nə ad vermək olar ki?!. 

       Haylar fürsət yoxsullarıdır. Azlıqda qalanda ayaqqabı 

yalamağa, dümbül təmizləməyə, əhli-əyallarını sənin döşəyinə 

yıxıb baş tutmağa qədər alçalır. Elə ki, çoxluqda qalırlar... 

Onlar yaşadıqları regionlarda baş verən ictimai-siyasi 

kataklizmlərdən insanlığa, kişiliyə yaraşmayan şəkildə xeyirləri 

üçün yararlanmağı“ bacarırlar”. Bir növ, çaqqalın funksiyasını 

yerinə yetirirlər. 

       Camal əmindir ki, dünyada Hay kimi bir millət yaratdığına 

görə Böyük Yaradan peşmandır. Çünki, onlara sığınacaq, duz-
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çörək, isti bir yuva verənləri həmişə arxadan 

xəncərləmişdirlər... 

      Cini-şeytanı cürdəkdən buraxmışıq, indi də altını çəkmək 

məcburiyyətindəyik. Haylarla qonşu olmaq bizim üçün Tanrının 

ən böyük cəzasıdır. Çox təəssüf ki,  bunu bilə-bilə, qana-qana, 

öz sayıqlığımızı itirmişik. Yaddaşımızı paslandırmışıq. Adekvat 

hərəkət etməmişik. Elə bilmişik ki, mərhəmət göstərməklə 

donuzu darıdan çıxardacayıq. Haylar bizim aşırı 

tolerantlığımızdan həmişə sui-istifadə etmişlər. 

      Ölkəmizdə haylardan əvvəl min illərdir yəhidilər və digər 

xalqlar da yaşayır. Onlar heç vaxt xalqımızın bu qiymətli 

dəyərlərindən - tolerantlığımızdan, qonaqsevənliyimizdən, 

ürəyiyumşaqlığımızdan sui-istifadə etməmişlər. Əksinə, 

istedadları, əməksevərlikləri, dürüstlükləri, canları ilə 

Vətənimizin bütövlüyünə, iqtisadiyyatına, elm və 

mədəniyyətinə böyük töhfələr vermişlər. 

        Xalqımız haylarla zorən girdiyi müharibələrdə, 

çatışmalarda humanistliyini, son tikəsini bölüşdürən kinsiz-

küdurətsiz olduğunu göstərdi. Biz heç vaxt körpüləri 

yandırmırıq. Su içdiyimiz quyuya hay kimi tüpürmür, xörək 

yediyimiz qabı murdarlamırıq. “Elə dalaş ki, barışmağa yer 

qalsın” misalı Tanrının bu millətə verdiyi təfəkküründən 

yaranıb. Kim nə deyir desin, xalqımız belə bəşəri xasiyyətləri 

ilə böyükdür. Qəlbi genişdir. Mərhəməti hüdudsuzdur. Özünü 

sivil dünyanın bir parçası hesab edir. Haylar kimi xristian-

müsəlman amilindən süni, ucuz şou düzəltmir. Ölsə də özünü 

kişi kimi aparır. Hay kimi haray-həşir qoparmır. 

        Camal Zeynaloğlu bütün yaradıclığında haqsız duruma 

düşməyimizi, arxalı çaqqalın - Hayın gödənimizi necə 

parçalamasını beynəlxalq aləmin bildiyi faktlarla, yalnız 
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faktlarla, əşyayi-dəlillərlə, sənədlərlə, Tanrı lütfü ilə salamat 

qalanların göz-qulaq yaddaşlarıyla vermişdir. 

       Camal müəllim maddiyyat adamı deyil, ruh adamıdır, 

mənəviyyat insanıdır. Ona görə də qəhrəmanları özünə 

oxşayır. O, başqları kimi evinə-yuvasına, ailə-uşağının yanına 

əlində ağır bazarlıqla, cibləri dolu para ilə dönmür. Dönə bilmir. 

Çiyinlərinə Xocalı soyqırımını, ürəyinə içi-başı boş, əxlaqı kəm, 

rüşvətxor məmurların xalqımızın mənəviyyatını, minillər boyu 

qazandığı dəyərlərini bilərəkdən məhv etməsinin faciəsini 

yükləyib dönür... 

        Camal Zeynaloğlunun bu kitabında cəmləşdirdiyi  əsərlər  

bu yükdən doğduğu üçün həyatidir, maraqlıdır. Gözəl, təmiz, 

canlı, aydın bir dillə danışır Camalın əsərləri sənnən. Kifayətdir 

ki, qabağına bir fincan pürrəngi çay qoyub oxumağa - Camalla 

ünsiyyətə başlayasan. Vaxtın necə tez gəlib keçdiyinin 

fərqində olmayacaqsan. O çaydan və Camalın qəhrəmanları 

ilə baş-başa qalmaqdan, söhbətdən doymayacaqsan. 

         Camal müharibə mövzusundakı əsərlərində ustadır. 

Onun bu kitabda toplanmış “Snayper qız”, “Qanlı məktub”, 

“Ölüm düşərgəsindən qaçış”, “Mətanət”, “Mühasirə”, 

“Qaniçənlər”, “O gecə ölüm mələyi enmişdi yerə”, “Zəfər dolu 

dörd gün”, “Nərəy dərəsində qanlı döyüş”, “Aqil yanğısı” və b. 

povest, hekayə və esseləri yığcam, lakonik şəkildə yazılmış, 

sanki bu keşməkeşli həyatımızda bir parça çörək dalınca 

qaçan oxucunun vaxtını və səbrini nəzərə almışdır. Uzunçuluq 

yoxdur. Konkretdir. Buna görə də o bu əsərlərə vətəndaş 

mövqeyi və milli qeyrətlə, ürək ağrısı ilə qəlbini qoymuş, 

portretini yaratdığı qəhrəmanların psixologiyasını, düşüncəsini 

özünəməxsus xırdalıqlarla, sözün rəngarəng boyaları ilə verə 

bilmişdir. 
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       Camal Zeynaloğlu Vətənini, xalqını bütün varlığı ilə sevən 

bir vətəndaşdır. Oxucu onun əsərlərində günümüzün dərd-

sərinə çevrilmiş problemləri öz məsələsinə, kəndisinin iç işinə 

çevirir. Buna görə də ən azından papağını dizinə qoyub 

düşünmək məcburiyyətində qalırsan. Orada - Camalın 

əsərlərində hər kəs özünün iyrənc portretini görüb utanır. 

Camalın əsərlərindəki dünya malına gözucu belə 

baxmayanlar, mənəviyyat atının belində özünü kişi kimi 

aparanlar üçünsə, sevinmək var. Utanmaq yoxdur. 

       Fikrim bu kitabda toplanmış əsərlərin elmi-nəzəri tənqidini, 

təhlilini vermək deyildir. Sadəcə oxucunu kitabın aurasına 

hazırlamaq, onun qanını hərəkətə gətirməkdir. Hə, bir də 

yadımdan çıxmamış onu demək istəyirəm ki, Camal müəllim 

müharibə mövzusunda daha sanballı, orijinal əsərlər yarada 

bilər. Çünki onun yetərincə, bəs qədər istedadı və təcrübəsi 

vardır. 

 

Xeyrulla Balaxanlı, 

                                       naşir. 
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Azərbaycan Türkünü ləyaqətlə 
təmsil edən insan 

 
Camal Zeynaloğlunun “Snayper qız” kitabı 

haqqında 
 
      Düşünürəm ki, Azərbaycan sevgisi, Azərbaycan 

sevdasıyla yollara çıxmış qələm dostlarımın hər biri şərəfli bir 

missiyanın daşıyıcılarıdır. O qələm, söz adamlarından biri də 

xeyli, 20-yə qədər kitabların müəllifi olan, gözəl qələm sahibi, 

yazıçı-publisist, vətənpərvər insan Camal Zeynaloğludur. Uzun 

illərdən bəri tanıdığım Camal Zeynaloğlunun yazılarındakı 

yanğı, həyat gerçəkliyi, ağrı həmişə diqqətimi çəkib. Vaxtın, 

zamanın fövqündə dayanmağa çalışan C.Zeynaloğlu müxtəlif 

janrlı əsərlərinin hamısında doğmalara, yaralı vətənə 

dəlicəsinə bir sevgi var. Bu sevgi yerin-göyə sevgisi kimidir. Bu 

sevgi anın qədrini bilən, darıxan, bağrıçatlayan, dünyanı 

gözəlliklərə bürümək istəyən bir yazıçının, bir ziyalının, kövrək, 

incə duyğulu bir insanın sevgisidir.  

      Camal müəllim yaşının elə bir zirvəsində və elə səmimi 

dostların əhatəsindədir ki, hamı onun haqqında danışmağa 

çalışır. Hətta, çox arzu edərdim ki, biz dediyimiz xoş sözlərin 

bu gün də, sabah da  həmişəlik müəllifi olaraq qalaq. Nə 

fikirlərimiz dəyişsin, nə münasibətimiz. Bir də ki, Camal 

qardaşım, xüsusi olaraq vurğulayıram - sən xoşbəxtsən,  

xoşbəxt adamsan ki, yaxın dostumuz, içi-çölü həmişə poeziya 
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ilə döyünən, Hüseyn Arifi əzbər bilən Süleyman Mustafaoğlu 

ilə birlikdə kitablarınızı çap etdirirsiniz. Çox məmnunam... 

        Ümumiyyətlə, həyatın bir qəribəliyi həmişə olub. İnsan 

zaman övladıdır. Bəzən dostluqda da, xoş münasibətlərdə də, 

müəyyən ünsiyyətlərdə də nəsə axtarılır. Mən özümü o 

bəxtiyarlardan sanıram ki, bizi bir-birimizə yaxınlaşdıran 

mənəvi dünyamızın yaxınlığıdır, həyata baxışımızın 

oxşarlığıdır, hər ikimizin qələm sahibi olmağımızdır. İmzanı 

çoxdan tanıyıram, xeyirdə-şərdə, bir sıra ədəbi məclislərdə, 

tədbirlərdə  iştirak etsək də, sənin daxili aləminə, insanlığına, 

dostluq qabiliyyətinə, mənəviyyatına sənin əsərlərindən bələd 

oldum. İnsanı tanımaq üçün onun əsərlərini oxumaq kifayət 

edərmiş.  

         Hörmətli Camal müəllim, sənin yenicə işıq üzü görən 

“Snayper qız” adlı kitabını oxudum. Çox sevindim. Sevindim 

ona görə ki, bugünkü Qarabağ mövzusunu elə ustalıqla 

qələmə almısınız ki. “Zəfər dolu dörd gün” hekayəsi xüsusi 

olaraq məni məmnun etdi. Həmin hekayədə qeyd edirsiniz ki, 

“...mart ayının sonlarında kəşfiyyatçılarımız mühüm bir 

məlumat gətirdilər: düşmən Tərtər rayonu istiqamətində 

genişmiqyaslı təxribat planı hazırlayır. Düşmənin planı beləydi: 

qabaqcadan, gizlicə erməni “sapyorlar”ı tərəfindən eni bir tank 

keçidi olan ərazidə minalanmış sahəni təmizləmək, hərbi 

texnika ilə sürətlə hücuma keçib, rayon mərkəzini darmadağın 

etmək, Azərbaycanda çoxlu əsgər, dinc sakini  məhv etmək və 

yenidən əvvəlki mövqelərinə qayıtmaq. Düşmənin bu planı 

1992-ci ildə törətdiyi Xocalı ssenarisinə bənzəyirdi. Ermənilərin 

belə bir təxribat törətmələrinə qətiyyən yol vermək olmazdı!” 

Bəli, olmazdı, olmadı da!!! 

       Erməni qaniçənləri layiqli cəzalarını alaraq, geriyə 
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qaçdılar... 

      Qeyd etmək istəyirəm ki, Camal Zeynaloğlunun bu 

kitabında cəmləşdirdiyi əsərlər yaşadığımız dövrün, həyatın, 

cəmiyyətin ağrı-acılarını, əyər-əskiyini, torpaqlarımızın azadlığı 

uğrunda gərgin gedən döyüşlərin bəzi məqamlarını güzgü kimi 

əks etdirir. 

       Camal  müəllimin əsərlərində doğma dilimiz gözəl, ədəbi 

şəkildə oxucuya çatdırılır. Dilimizi onlara sevdirir, dilimizin 

şəhdini-şəkərini ana südü kimi onların canına hopdurur. 

Deyərdim ki, onun fəaliyyətini yalnız şərəfli yazıçılıq peşəsi ilə 

məhdudlaşdırmaq olmaz. O, həm də geniş dünyagörüşlü, 

dərin məlumatlı bir yaradıcı insandır. O, Azərbaycan və şərq 

ədəbiyyatının dərindən bilən, dünya ədəbiyyatına bələd olan, 

müasir ədəbi prosesi və bədii dili, şifahi ədəbi dili müntəzəm 

izləyən bir araşdırıcıdır. C. Zeynaloğlunun sözün əsl 

mənasında yazıçı-publisist olduğu kimi, həmçinin yüksək 

insani keyfiyyətlərə malikdir. O, əsl Azərbaycan ziyalısı, 

vətənpərvər bir vətəndaş və ən önəmlisi də qayğıkeş atadır. 

        Mən Camal müəllimin kitabdakı esselərinə də 

münasibətimi bildirmək istəyirəm. Bəli, bu gün hər birimizin 

köksündə Qarabağ dərdi, Qarabağ dağı var. Bu dərd hamımızı 

için-için ağladır, sızladır, göyüm-göyüm göynədir. Qarabağ 

kəlməsində bilsən, nə qədər şəhid yatır?! Şəhid ruhları şahə 

qalxaraq yurdumuzda doğulan balaca körpələrin başı üzərində 

durub onları mərdliyə, mübarizəyə səsləyir. Qarabağ anaların 

ah-naləsidir, axan göz yaşlarıdır, bir an belə rahatlıq tapmayan 

qəlb sızıltılarıdır. Qarabağ dərdi anaların, ataların, bacıların, 

qardaşların saçlarına erkən qar yağdırdı. Burda dərdə qardaş 

olub qardaşını itirmiş bacılar... Qarabağda cavanların talelərini 

güllələr yazır. Qızlar həsrət qalır qardaşına, sirdaşına, 
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istəyinə... 

       Bəli, bu sözlər C.Zeynaloğlunun “Snayper qız”kitabındakı 

esselərindəndir. Müəllif Qarabağ dərdini elə ustalıqla oxucuya 

çatdırır ki, sanki adamın içindən elə bil vulkan püsgürür. 

Düşmənə nifrət hissi çoxalır. Bir anlıq düşməni məhv etmək 

istəyirsən... 

      “Şəhid anası” essesində müəllif  haqlı olaraq qeyd edir: 

...“Gözləri yollara dikilib Şəhid anasının. Təsəlli verir özü-

özünə: “Mənim balam məni belə tənha, belə gözüyaşlı qoyub 

getməz! O, məni heç bir zaman yalqız buraxmayacağına söz 

vermişdi! Vüqar balam mənə heç zaman yalan danışmazdı. 

Onun qəlbində düşmənə hədsiz nifrət hissi vardı. Həmişə 

əsəbiləşib deyirdi: “Haqlı olduğumuz halda, bütün dünya yenə 

də “onlara” gözün üstə qaşın var demək istəmir. 

Torpaqlarımızı işğal etdikləri bəs deyil, hələ bir dünya 

ictimaiyyətinin gözündə özlərini haqlı çıxarmağa çalışırlar. 

Çünki arxaları böyük güc sahiblərinə bağlıdır. Kaş ki, üçcə gün 

ermənilərin ağası onlardan üz döndərəydi... o zaman bizim kim 

olduğumuzu onlara göstərərdik...” 

        Bu yanğılar adamın içində bomba kimi partlayır. Avtomatı 

götürüb düşmən üzərinə hücuma getmək istəyirsən. Bu 

yanğılar hər bir Azərbaycan vətəndaşında böyük ruh yüksəkliyi 

yaradır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, müəllif onu da 

qeyd edir ki, heç vaxt düşməni aciz, zəif bilmək olmaz, çünki 

onun arxasında çox məkrli, güclü bir qüvvə dayanıb. Bunu 

unutmaq olmaz. Heç vaxt... 

        Ümumiyyətlə, Camal müəllimin bir sıra hekayələrində 

ildırımötürən kimi elin-obanın dərdlərini özünəçəkən, amma 

heç kəsə ötürməyən, için-için ağlayan bir insanın daşlaşmış 

heykəli var. Dərd əkib, qəm göyərdən belə insanlardır 
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cəmiyyəti ardınca çəkib aparan... 

       Müəllif bu kitabda yazdığı povest, hekayə və esselərində 

içinin dərdini püskürür. Kitabdakı “Apokalipsis, yaxud 

Qiyamətin premyerası”, “Aqil yanğısı”, “O gecə ölüm 

mələyi enmişdi yerə” əsərlərində Xocalı soyqırımını gerçək 

detallarla, faktlarla elə verib ki, elə bil sənədli bir filmə 

baxırsan. Sanki o tükürpədici səhnələri, dəhşətli anları 

xocalılarla birgə yaşayırsan, sarsıntı keçirirsən, ürəyin sızlayır, 

üşüyürsən, seyr edə bilmədiyin faciə gözlərin önündə canlanır. 

Hər tərəf od tutub yanır, uşaqların qışqırtısı, anaların ah-naləsi  

ərşə dirənib, toplardan, tanklardan atılan mərmi səsləri, güllə 

vıyıltısı sanki yanından ötüb keçir. O müdhiş gecəni sən də 

yaşayırsan. Səni vahimə bürüyür... 

      Camal müəllimi həm də milli təəssübkeşliyinə, böyük vətən 

sevgisinə, insanlıq uğrunda mücadiləsinə görə yüksək 

dəyərləndirirəm. 

      C. Zeynaloğlu yazıçı, publisist,  tədqiqatçı və ən nəhayət 

vətəndaş mövqeyi ilə həmişə insanlar arasındadır. Son dərəcə 

səmimiliyi, canıyananlığı, simsarlığı, xeyirxahlığı ilə seçilən 

Camal müəllimi uşaqlar da, yaşlı nəsil də, qələm dostları da 

çox sevirlər. Əxlaqı, nəcibliyi, mədəniyyəti, mənəvi ucalığı ilə 

Azərbaycan türkünü getdiyi hər yerdə ləyaqətlə təmsil eləyən 

C.Zeynaloğlunda həm də türklərə xas olan cəsurluq, 

döyüşkənlik, yenilməzlik ruhu var. Nəsildən-nəcabətdən genlə, 

südlə, sümüklə gələn bu ruh onun bütün yazılarından, 

çıxışlarından, söhbətlərindən qırmızı xətt kimi keçir.  

       Hörmətli qələm dostum, sənin yeni kitabını  ürəkdən təbrik 

edirəm. Hər bir yeni kitab yazar üçün yeni doğulmuş körpədir, 

övladdır. Arzu edirəm ki, bu körpə böyüyüb güclü əsgərə 

çevrilsin, gənclərimizi arxasınca aparıb torpaqlarımızı azad 
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etsin... 

      Camal müəllim, sən əsl vətənpərvər insanın canlı 

simvolusan. Sənin əsərlərindən torpaq, ana, Vətən iyi gəlir. 

Çox arzulayıram ki, bu tipli əsərlərin tez-tez işıq üzü görsün. 

 

 

Vahid COŞĞUN, 
AYB-nin üzvü, yazıçı-jurnalist. 

“Gencliknews.az” saytı, 06 mart 2017-ci il. 
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Gəncləri döyüşə, qələbəyə 
səsləyən kitab 

 

Yazıçı-publisist Camal Zeynaloğlunun “Snayper 

qız” kitabı haqqında 

       Yazıçı, publisist, gözəl insan Camal Zeynaloğlu haqqında 

söz demək, məqalə yazmaq mənim üçün çox böyük bir 

şərəfdir. Çünki biz belə yazarlara həmişə yüksək qiymət 

verməliyik, belə insanları vaxtında qiymətləndirməliyik. 

        Böyük şairimiz Cabir Novruz da yaxşı deyib: “Sağlığında 

qiymət verin insanlara...” Camal müəllim yüksək  mədəniyyəti, 

ziyalılığı və sadəliyi ilə Azərbaycan insanının timsalıdır. 

        Gözəl ailə başçısı, gözəl ata, sədaqətli həyat yoldaşı və 

təəssübkeş el oğlu, vətənini canından artıq sevən bir insan 

kimi mənim üçün çox əzizdir. 

       Qayaları, sal daşları və qara münbit torpaqdan ucalan 

təpələri yarıb özünə yol açan bulaqlar birdən-birə üzə çıxmır. 

       Su damlaları illərcə öz yatağına yığılır, üzə çıxmağa can 

atır, sərt daşları belə əridib özünə yol açır, bulağa çevrilir. 

İnsanlara həyat bəxş edir, ruh verir. Yaradıcılığa müdrik 

çağlarında başlayan qələm insanları da belədir. Tanrının 

onlara bəxş etdiyi istedad illərin təcrübəsi, ağrı-acısı ilə 

cilalanır, sakit, sanki yuxuya getmiş yazıb-yaratmaq hissi 

birdən baş qaldırır və məcrasından çıxır. Bədii əsərlərə, 
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publisistik qeydlərə çevrilir. Camal Zeynaloğlunun yaradıcılığı 

da illərlə biri-birinin davamı kimi nəşr olunan, istiqamət və 

məzmunca fərqli, ictimai əhəmiyyət daşıyan kitabları uzun illər 

«öz sakit məcrasında mürgüləyən» yaradıcılıq enerjisinin 

göstəricisidir. Demək olar ki, onun hər kitabının ilk 

oxucularından olmuşam və bu barədə rəy bildirmək 

mənimmüçünmçətinmdeyil. 

       Camal Zeynaloğlunun yaradıcılığında diqqətimi ən çox 

çəkən onun saf Azərbaycan türkcəsində fikrini dəqiq ifadə 

etməsi, dil şirinliyi, yorucu olmayan təhkiyəsi və klassik 

türklərin zəngin danışıq koloritinin mətndə qorunub 

saxlanılmasıdır. 

       Onun povest, hekayələr və esselərində hadisələrin 

başvermə məqamları onun yaradıcılığında yeni bir elementin - 

dərin müşahidə qabiliyyətinin olmasını göstərir. Zahirən diqqəti 

çəkməyən detallara toxunmaq, hərbi terminlərdən mahircəsinə 

istifadə etməklə oxuculara çatdırmaq onun müşahidə 

qabiliyyətinin genişliyinə dəlalət edir ki, bu da C.Zeynaloğlunun 

publisist kimi uğurudur. 

       Kitab əsasən, Qarabağ savaşında vətəni, torpağı, dövləti 

uğrunda döyüşən Azərbaycanın cəsur, mərd, qəhrəman 

oğullarına həsr edilmiş povest, hekayə və esselərdən ibarətdir. 

Sevindirici haldır ki, bu kitabın gənc nəsildə vətənpərvərlik 

hissinin aşılanmasında böyük xidməti olacaq.  

        Ədəbi yaradıcılıqla məşğul olan Camal müəllim həm də 

ictimai vəkil kimi cəmiyyətin maariflənməsinə, inkişafına, 

vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmininə öz töhfələrini 

verməkdədir. Fərəhli haldır ki, o, vətənini sevən bir yazar kimi 
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Azərbaycanda kitab mədəniyyətinin təbliği ilə məşğuldur. 

Onun kitabları bütün kitabxanalarda var. 

       Onun “Apokalipsis, yaxud Qiyamətin premyerası”, “Ölüm 

düşərgəsindən qaçış” və “Snayper qız” hekayələri mənim çox 

xoşuma gəldi. Qarabağ savaşında ermənilərə qənim kəsilmiş, 

onların ölüm kabusuna çevrilmiş cəsur snayper qız Orucova 

Rəhilə Əli qızının əziz xatirəsinə həsr etdiyi “Snayper qız” 

hekayəsinin sonu çox məyusedici olur. Ermənilərə qənim 

kəsilən azərbaycanlı qız Rəhilənin meyiti döyüş meydanında 

qalır və onu götürmək üçün on şəhid verilir. Komandir qızın 

ciblərini yoxlayarkən ordan bir məktub çıxır. O, əvvəlcə 

məktubu ürəyində, sonra da döyüşçülərə ucadan oxuyur. Bu, 

Azadın cəbhəyə yola düşməzdən öncə Rəhiləyə verdiyi 

məktubdu. Məktubda yazılmışdı: ...“Əzizim, döyünən ürəyin 

olmaq və səni həmişə yanımda hiss edə bilmək üçün bu 

məktubu yazıram. İnsan qarşı-qarşıya olanda nədənsə 

ürəyindəkilərini sevdiyinə deməyə cürət eləmir. Mənim də 

Səninlə olduğum zamanlarda qəlbimdəkilərini dilimə gətirmək 

cəsarətim çatmırdı...”  

       Bu məktub uzundur. Mən sadəcə bir parçanı yada saldım. 

Görün amansız müharibə bizim nə qədər qızlarımızı ailəsiz 

qoydu, nə qədər oğlanlarımızı ailə qurmaqdan, nəsil 

artırmaqdan, övlad böyütməkdən, həyatdan kam almaqdan 

məhrum elədi... 

       Həyatda bəzən biz yaxından tanıdığımız gözəl insan, bir 

sənətkar haqqında layiq olduğu xoş sözləri deməyə, yazmağa 

xəsislik edirik. Yaxud da bunun üçün müəyyən məqamları, 
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əlamətdar günləri, yubiley tədbirlərini gözləyirik. Düşünürəm ki, 

xalqın gözündə-könlündə olan hansısa bir sənətkarın, 

yazıçının qələmə aldığı kiçik yazısından, hekayəsindən, yaxud 

da böyük bir romanından duyduğumuz səmimiyyəti, hikməti, 

təəssüratları qeydlər şəklində  olsa da, müəllifə ünvanlamaqla 

onu daha şövqlə və məhsuldar işləməyə ruhlandırmış olarıq. 

Bu fikirləri Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, yazıçı-publisist 

Camal Zeynaloğlunun sənət dünyası haqqında təəssüratlarımı 

qələmə almağı qərarlaşdıranda ürəyimdən keçirdim.  

          Ümumiyyətlə, C.Zeynaloğlu çoxçeşidli mövzuları ilə 

ədəbi mühitdə özünü-sözünü tanıdan, təsdiq edən tanınmış 

yazarlarımızdandır. O, yaradıcılığın bir sıra janrlarında əsərlər 

yazmışdır. Bu əsərlərdə yazıçının öz aləmi, bu aləmin də 

içərisində formalaşmış xarakteri aydın görünür. Məni də hər 

zaman məhz onun xarakteri, həyat haqqında düşüncələri, 

insanlara münasibəti, dünyanın mizanında olduqca fərqli, 

özünəxas müşahidələri, həyatın bir-birindən seçimli, təzadlı 

hadisələrinə milli-ictimai baxışları cəlb edib. Və bu səbəbdən 

də yazıçının yaradıcılığını imkanım olduğu qədər izləməyə və 

onlara həssaslıqla yanaşmağa cəhd etmişəm. Yazıçını ruhən 

və xaraktercə tanımağa çalışmışam. Belə düşünürəm ki, 

cəhdlərim uğurlu olub. Çünki onun sənət dünyası xalqın 

dərdlərinə, ağrılarına yanan, eləcə də mübarizlik səhifələrinə 

çoxlu sayda irili-xırdalı əsərləri ilə rövnəq gətirən, yaradıcılığı 

ilə özünəməxsusluq kəsb edir. Onun əsərlərində kiçik 

süjetlərdən tutmuş  çarpaz xətlər boyunca inkişaf edən böyük 

mətləblər bu yaradıcılıq yolunun bədii axtarışları, ideya və 

hadisələrin inkişafı, çeşidli obrazları ilə zəngindir. O, sözə 

qiymət verən, toxunduğu mətləblərə həssaslıqla yanaşan, 
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fərqli, həm də yaddaqalan xarakterlər yaratmağı bacaran 

qələm sahibidir. Biz bunları onun “Tanrı cəzası”, “Baş 

tutmayan intihar”, “Uğursuz nikah”, “Gecikmiş sevgi”, “Ölüm 

doğmalığı”, “Tövbə”, “Tində dayanmış qadın”, “Quru çörək”, 

“Böhtan”, “Paxıllıq”, “Qanlı məktub”, “Nakam məhəbbət”, 

“Ölüm düşərgəsindən qaçış”, “Qəfil döyülən qapı” və s. 

əsərlərində aydın görürük. Bunlar müəllifin ən çox yaddaqalan 

əsərləridir. 

       Camal müəllim, yaradıcılığınızla tanışlığım, ünsiyyətim 

qarşımda son dərəcə yorulmaz tədqiqatçı, ziyalı, ləyaqətli, 

şəfqətli bir yazar gördüm. Yaradıcılığınızı işıqlandıran yazıları 

oxudum. O kəlmələr mənim də ürəyimdən gələn səmimi sözlər 

olduğuna görə təkrarlamıram. 

      Camal müəllim, yaradıcılığınız olduqca zəngindir.  

Ədəbiyyatşünas kimi yaradıcılığınızda mətnşünaslıq, 

toplayıcılıq, tədqiqatçılıq birləşir. 

       Məni Sizə ən çox bağlayan Qarabağ müharibəsinə həsr 

olunmuş silsilə hekayə və esselərinizdir. Belə ki, vətən, yurd 

sevgisi, son nəfəsinə qədər vuruşan qəhrəman igid övladların 

qələbə əldə edəcəyinə inamı, məkrli düşmənə hədsiz nifrət 

hissi çox təsirli, yaddaqalan hadisələrlə əks olunur, oxucunu 

ovsunlayır, bizi qələbəyə səsləyir, mətin, mübariz olmağa 

çağırır. 

       Ömrün rəqəmlərlə ifadəsi üçün deyil, mənsub olduğu 

millətə xidmətlə ölçüldüyü düsturunu əsas həyat amalı kimi 

qəbul edən yazıçı Camal Zeynaloğluna bu yolda cansağlığı, 

tükənməz yaradıcılıq enerjisi arzulayıram. Arzu edirəm ki, sizin 
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növbəti kitablarınızın prezidentasiyası Qarabağda keçirilsin! 

Amin! 

 

Fəxri Müslüm, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyasının dosenti, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, 

şair-publisist, Prezident mükafatçısı,  Azərbaycan Yazıçılar 

Birliyinin və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü. 

“ZİM.Az” saytı,  04 mart 2017-ci il. 
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Yaratdığınız qəhrəmanlardan 
ucadasınız, Camal müəllim! 

 
 

       Artıq neçə illərdir ki, Camal Zeynaloğlu imzası ümumən 

ədəbi ictimaiyyətə tanışdır. Onun publisist, tənqidçi, nasir kimi 

yaradıcılığı ayrı-ayrı nəşrlərdə, toplu, qəzet və jurnallarda dərc 

edilən çox saylı kitab, monoqrafiya və məqalələri vasitəsilə 

təqdim olunur. Camal Zeynaloğlu tanınmış yazıçı-publisistdir. 

Xeyli kitabların müəllifidir. 

      Qarşımda Camal Zeynaloğlunun son günlər işıq üzü 

görmüş “Snayper qız” kitabı durub. Vərəqləyirəm, povest, 

hekayələr və esselər... Oxuduqca qəlbim işıqlanır, ürəyimi 

fəxarət hissi bürüyür. Deyirlər insan bir dünyadır. Öz ömrü, öz 

günəşi, öz baharı, öz qışı var. Ömür var, necə gəldi, necə 

getdi, bilinməz. Ömür də var işığı ürəklərə, diləklərə, arzulara 

köçür, gələcək nəslin yolunu işıqlandırır, uğurlu yol göstərir. 

      Camal Zeynaloğlu doğma Azərbaycanımızı göz bəbəyi 

kimi sevən, onun şöhrətini ucaltmağa çalışan bir millətsevər 

yazardır. O, gördüyü işləri ilə həmişə el-obaya başucalığı 

gətirmək arzusunu reallaşdırmağa çalışır. Onun 

ədəbiyyatımızın inkişafına, bütövlükdə isə 

Azərbaycanşünaslığın tərəqqisinə  önəm verən  “Qarabağ 

dərdi - erməni vandalizmi”, “Ölümlə üz-üzə”, “ Uğursuz nikah”, 
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“Ölüm doğmalığı”, “Baş tutmayan intihar”, “Tanrı cəzası”, 

“Nakam məhəbbət”, “Gecikmiş sevgi”, “Qəfil döyülən qapı”, 

“Məni qınamayın”, “Mühasirə”, “Quru çörək”, “Qanlı məktub”, 

“Tövbə”, “Haram tikə”, “Ölüm düşərgəsindən qaçış”, “Xeyirxah 

düşmən”, “Cəsur kəşfiyyatçı, igid partizan”  və s.  kimi əsərləri 

var. 

       Camal müəllim qısa bir zaman kəsiyində Azərbaycan 

ədəbiyyatına bir-birindən maraqlı, çoxsaylı kitablar töhfə 

vermişdir. O, çoxşaxəli yaradıcılığında yazıçı, publisist, 

tərcüməçi kimi özünü təsdiqləmişdir. İndi isə onun yeni kitabı 

işıq üzü görüb  - “Snayper qız”. Müəllif bu əsərlə geniş oxucu 

kütləsinə malik olan bir toplu hazırlayıb. O, bu kitabda həyatın 

bugünkü reallıqlarını oxucularına çatdırır. Biz bu hekayələri 

oxuduqca sanki içimizdəki vətənpərvərlik hissi daha da 

güclənir, daha da artmağa başlayır. Mən inam və qətiyyətlə 

deyirəm ki, yazıçının bu kitabı bugünkü gənclərimizdə 

vətənpərvərlik, Vətənə, torpağa sonsuz məhəbbət hissinin 

aşılanmasında böyük xidməti olacaq. Ona görə də, 

gənclərimizə C.Zeynaloğlunun yenicə  çapdan çıxmış 

“Snayper qız” kitabını gecikmədən oxumalarını tövsiyə edirəm. 

Müəllifin bu kitabı həm də bugünkü günümüzlə tam səsləşir. 

Çünki düşmənlə müharibə vəziyyətindəyik və hər gün cəbhədə 

ermənilərin yeni-yeni təxribat planlarının şahidi oluruq. 

      Camal müəllim, çox sağ olun ki, belə  vətənpərvərlk 

mövzularını xalqımıza bir daha aşılayırsınız. 

      Camal müəllim, sizi cəmiyyətimizdə səmimi qələm sahibi, 

publisist, daim arayan, axtaran, yaradıcılıq axtarışları arzusu 

ilə çalışan müəllif kimi tanıyırlar. Səmimiyyət naminə etiraf 
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edək ki, sizin xeyli kitablarınız ədəbi ictimaiyyətimiz, 

oxucularımız tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanıb. Doğrusu, 

sizin bu kitabı diqqətlə oxudum. Sevindim ki, siz nəinki 

mövzunun öhdəsindən gəlmisiniz, həm də yaradıcı adam üçün 

vacib olan səmimiyyətinizi də qoruyub saxlamısınız. Mövzuya 

bələdlik, əsərdə baş verən hadisələrin şahidi olmaq, bir çox 

obrazları yaxından tanımaq sayəsində əsərdən yaradıcılıqla 

bəhrələnməklə orijinal, oxunaqlı, dəyərli, ədəbi bir əsərlə 

oxucularınızı sevindirmisiniz. Zənnimcə, “Snayper qız” kitabı 

sizin ədəbi həyata çox tutarlı bir vəsiqəniz, yaradıcılıq xeyir-

duanız olacaq. İnanıram ki, ədəbi-ictimai fəaliyyətiniz 

cəmiyyətdə böyük rəğbətlə qarşılanır. Cəmi - millətin rəğbəti 

fədakar ziyalının mənəvi haqqıdır. Bəlkə də, mükafatıdır, 

desəm, daha düzgün olar. 

      İnsanın ləyaqəti, ucalığı, mənliyi, həyatda, ictimaiyyət 

arasında tutduğu mövqe onun təmiz vicdanı, saflığı, insani 

keyfiyyətləri, təvazökarlığı və nəzakəti, təmiz və açıq ürəyi 

Allahın ona bəxş etdiyi nemətlərdir. Bu nemətlərin hamısı 

Camal Zeynaloğlunun daxili aləmində, çöhrəsində özünü 

qabarıq şəkildə göstərir. 

      Hər kəsi tərifləmək yaxşı iş deyil, əksinə fənalıqdır. 

Yaxşılıq ədalətə, həqiqətə söykənməlidir. Mənim yuxarıda 

sadaladığım dünyəvi və insani keyfiyyətlər Camal müəllimin 

halalca nail olduğu və Allahın ona verdiyi nemətdir. Siz bu 

nemətlə fəxr edə bilərsiniz, Camal müəllim! 

      “Snayper qız” kitabında hekayələr çoxdur. Amma 

“Qaniçənlər” sənədli povestini  xüsusi qeyd etmək istəyirəm. 

Ağrılı-acılı 1992-93-cü illər... Vətənimizin üstünü qara buludlar 
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alıb. Rayonlarımız, kəndlərimiz erməni faşistləri tərəfindən bir-

birinin ardınca işğal olunur. Müəllif  bu hekayədə hadisələri 

olduğu kimi canlandırır. Azərbaycanlı əsirlərə - qadınlara, 

qocalara, uşaqlara dəhşətli işgəncələr verilir. Sanki oxucu 

özünü bu hadisələrin içində hiss edir və düşmənə qarşı nifrət 

hissi də artır. Camal müəllimin bu povesti hazır ssenaridir. 

Çünki insanlığa sığmayan ən qəddar işgəncələri biz bu əsərdə 

oxuyuruq, hiss edirik. 

       Başqa hekayələrin də adlarını çəkmək olar: “Qanlı 

məktub”, “Nərəy dərəsində qanlı döyüş”, “Zəfər dolu dörd gün” 

və başqaları. “Zəfər dolu dörd gün” hekayəsi haqqında bir 

qədər danışmaq istəyirəm. “Bildiyiniz kimi, Azərbaycan xalqı 

dəfələrlə erməni hiyləsinin, erməni təcavüzunun, erməni 

satqınlığının, erməni qəddarlığının, xüsusilə türk millətinə 

yönəlmiş nifrətinin şahidi olmuş və həmişə də bu nifrətin 

acısını dadmışdır. Ermənilərin Qarabağ savaşında dinc 

əhalinin başına açdıqları ağılasığmaz vəhşiliklər II Dünya 

Müharibəsində faşistlərin əsirlər üzərində apardıqları qeyri-

insani eksperimentlərindən də dözülməzdir. Ermənilərin bu 

savaşdakı vəhşilikləri bəşəriyyət üçün qorxulu olan erməni 

faşizmini bir daha sübut etdi. 

       Xocalılardan kimi dindirirsənsə, dərdi alovlanır, gözlərinə 

qəm buludu çökür, ürəyi sızlayır, sıxılır, nəbzi tez-tez 

döyünməyə başlayır, sanki havası  çatışmır kimi dərindən köks 

ötürür. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bu gün Azərbaycan 

dövlətinin güclü ordusu var. Ordumuz hərdən düşmənin 

burnunu əzir. Elə götürək keçən ilki Aprel döyüşlərini. 
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      Aprelin əvvəllərində Azərbaycan Ordusu bu əməliyyatı 

hökmən keçirməliydi, keçirdi də, müəyyən qüvvələr bu hərbi 

əməliyyatın əleyhinə olsalar belə. Ona görə də düşmənlə 

sərhədyanı bütün hərbi hissələr döyüş hazırlığı vəziyyətinə 

gətirilmişdi. Topların hamısı düşmən mövqelərinə tərəf 

tuşlanmışdı. Koordinatlar topçulara qabaqcadan verilmişdi. 

Tanklar və piyada dəstələri hücum əmrini gözləyirdi. Piyada 

döyüşçülərimizə havadan da dəstək olacaqdı...” 

       Bu faktların hamısını Camal müəllim çox böyük 

vətənpərvərlik hissi ilə qələmə alıb. Hekayədə verilən döyüş 

səhnələri bizi bir anlıq 1991-92-ci illərə aparır. Mərd 

Azərbaycan əsgərləri düşmənin cavabını layiqincə verir və 

irəliləyirlər. Və Lələtəpə yüksəkliyinə Azərbaycan bayrağını 

sancırlar. Bu hekayəni oxuyandan sonra bizdə böyük ruh 

yüksəkliyi yaranır və inanırıq ki, yaxınlarda torpaqlarımızı azad 

edəcəyik. 

       C.Zeynaloğlunun 31 Mart soyqırımı, Qarabağ 

müharibəsinə aid olan hekayələri, esseləri öz rəngarəngliyi ilə 

seçilir. Onun yaradıcılığından görünür ki, çox məhsuldar, 

fədakar yazıçıdır. Kitabları rəngarəngdir. Ürəkdən inanıram ki, 

bu kitabları kim əlinə götürsə, sevərək, diqqətlə, birnəfəsə 

oxuyaraq başa vuracaq. 

        Yazımın sonunda isə tam məsuliyyətimlə deyə bilərəm ki, 

sizin kitabınızı oxuyandan sonra bu qənaətə gəlirəm - siz çox 

xoşbəxt bir insansınız. Sizi mən əvvəllərdən də bir qələm 

adamı kimi tanıyırdım. Taleyim elə gətirdi ki, mənə sizin 

kitablarınızı oxumaq qismət oldu və mən sizi bir insan olaraq 

daha yaxından tanıdım, kəşf etdim. Sizin bədii yaradıcılığınız 
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çox zəngindir və demək olar ki, həyatın bütün sahələrini əhatə 

edir. Sizin bir neçə hekayənizi və ya povestinizi oxuyan hər bir 

diqqətli oxucu rahatlıqla deyə bilər ki, siz necə mehriban, hər 

ehtiyacı olana kömək əlini uzatmağa hazır olan, təkəbbür və 

lovğalıqdan tam uzaq, sadə və səmimi bir insansınız. Deyə 

bilərəm ki, yaratdığınız bütün qəhrəmanlarınızdan da çox 

ucadasınız, Camal müəllim! 

       “Snayper qız” adlı yeni kitabınız xeyirli olsun. İnanıram ki, 

siz hələ Qarabağ savaşı haqqında yeni-yeni əsərlər yaradıb, 

Azərbaycan gənclərində vətənpərvərlik hissini daha da 

yüksəldəcəksiniz. Tanrı sizi qorusun! 

                                                                                           
Saqif  QARATORPAQ, 

    Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, şair, Hüseyn Arif 
ədəbi birliyinin rəhbəri. 

http://muasiraz.info//  02.03.2017     
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"SNAYPER QIZ" 
 

 

      Camal Zeynaloğlunun yeni kitabı belə adlanır 
 

      Yaxın günlərin söhbətidir. "Azərbaycan" nəşriyyatının 6-cı 

mərtəbəsində qələm dostum Camal Zeynaloğlu ilə 

qarşılaşdım. Açığını deyim ki, bir şəhərdə yaşasaq da xeyli 

vaxt idi ki, Camal müəllimdən xəbərim yox idi. Bu təsadüfi 

görüşümüz həm də bizim "xəbərsizliyimizin" də sirrini açdı. 

Məlum oldu ki, Camal Zeynaloğlu vaxtı, zamanı boşuna 

xərcləməyib. Yeni bir kitabın dünyaya gəlməsi üçün özünü, 

sözünü yazı masasına köçürüb. Və nəticədə "Snayper qız" 

adlı bir kitab dünyaya gəlib. 

       Nəfis şəkildə çap olunmuş bu kitab 256 səhifə olmaqla 

oxucuların ixtiyarına verilib. Kitabın redaktoru Xeyrulla 

Balaxanlı "Vətən sevdalı yazıçı" adlı ön sözündə vurğulayıb ki, 

Camal Zeynaloğlu "aprel döyüşünü çoxdan gözləyirdi". Mən bu 

fikri oxuyarkən bir anlıq dayandım və düşündüm. Çünki Camal 

Zeynaloğlu yaradıcılığı demək olar ki, mənə bütünlüklə bəllidir. 

Və oxuduğum əsərlərinin böyük hissəsini mövzu baxımından 

vətən, savaş, qaçqınlıq, yuxusuzluq və təbii ki, bir də sabaha, 

qələbəyə inam təşkil edir. Onun əsərlərində əsas xətt, yəni şah 

damar inamdı, ümiddi. Bu da yazıçının həyata baxışından, 

özünün daxili enerjisinin ünvanlandığı yerin, məqsədin 

ifadəsidi. Yəni bir yazıçı olaraq Camal Zeynaloğlu işığın 
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qaranlığa qalib gəldiyini, haqqın zəfər aldığını oxucuya ən ləziz 

yemək kimi təqdim edir. Və nəticədə də oxucu onun fikirlərini 

rahatlıqla özününküləşdirir. 

        Əvvəlki əsərlərində olduğu kimi, "Snayper qız" kitabında 

da Camal Zeynaloğlu oxuculara özünün 16 əsərini təqdim 

edib. Bunların bir qisimi sənədli povestlər, digərləri isə həm 

sənədli, həm də bədii hekayələrdir. Demək olar ki, kitabdakı 

bütün nəsr nümunələri mövzusu Qarabağdı, Qarabağdakı 

savaşımızdı, Qarabağ uğrunda axıdılan qanımızdı və təbii ki, 

bütün əsərlərin sonunda da haqq qalib gəlir. Mən Camalın bu 

kitabında bir məqamın da şahidi oldum. Onun sənədli 

povestlərinin qəhrəmanları millətimizin, xalqımızın fəxri olan 

real insanlardı. Məsələn, "Qaniçənlər" sənədli povestində 

Mehdiyev İlqar Ərşad oğlunun obrazı yaradılıb. İlqar 

Ərşadoğlu öz qəhrəmanlığı ilə tarix yazmış Cəbrayıl rayon icra 

hakimiyyəti başçısının Cəbrayıl şəhər üzrə icra nümayəndəliyi 

vəzifəsində işləyib. Erməni əsirliyində əyilməyib, sınmayıb. 

Bayrağımızı canından üstün bilib, başının üstündə saxlayıb. 

Bax, bu cür tanınan insanların qəhrəmanlığını bədiiləşdirib 

sənədli povestin mövzusuna çevirmək ustalığı Camal 

Zeynaloğlu yaradıcılığında demək olar ki, bədii sözün həlli kimi 

ortaya qoyulubdu. Elə kitabın adını daşıyan "Snayper qız" 

hekayəsinin qəhrəmanı da düşmənə qan udduran, onların 

yuxusuna haram qatan xalqımızın sevimlisi Rəhilə Əli qızı 

Orucovadı. Bu gənc qızın döyüş yolu, onun çevikliyi, qətiyyəti, 

xüsusilə səbirli və son dərəcə diqqətli olması əsərdə təkcə 

ifadə olunmayıb, həm də bir rəsm kimi təqdim edilibdi. 

Hekayəni oxuduqca təkcə sözlərlə, fikirlərlə deyil, həm də 

Rəhilə Əli qızının portreti ilə də üzbəüz dayanırsan. 
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         Mən Camal Zeynaloğlunun aprel döyüşümüzün ünvanı 

olan və bayrağımızın yüksəldiyi nöqtənin Lələtəpənin 

mahiyyətini, onun həm siyasi, həm də psixoloji təsirini ifadə 

etmək peşəkarlığını bütün mövzularda hiss etdim. Bir daha 

əmin oldum ki, Camal Zeynaloğlu özünün vətən sevgisini ifadə 

etməkdə artıq ustalaşıbdı. Həmçinin o, mövzunun əhatə etdiyi 

coğrafi məkanı da bəzi qələm adamlarından fərqil olaraq 

incələməyi bacarır, dəqiqləşdirə bilir. Bu mənada istər 

Cəbrayıl, Füzuli, istər digər bölgələrin təmasını coğrafi 

baxımdan dürüst bir şəkildə bədii əsərin mayasına qatmaq 

onun yaradıcılığında alqışlana biləcək bir haldır. Yəni məkanla, 

zamanla bədii söz Camal Zeynaloğlu ilə yanaşı dayana bilir. 

Düşünürəm ki, qələm dostumun bu kitabı və bütövlükdə bu 

kitabda toplanmış savaşımızla bağlı əsərləri Azərbaycan 

ədəbiyyatının son illərdə daha çox üz tutmağa başladığı 

müharibə mövzusunun yaxşı bir nümunəsidir. Və bu 

nümunəyə görə Camal Zeynaloğlunun bir addım önə çıxmağa 

haqqı var. 

 

Əbülfət MƏDƏTOĞLU, 

“Ədalət” qəzeti, 06 iyun 2017-ci il. 
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   Yazıçının iki kitabının təqdimatı 

                       keçirilib 

      İyunun 9-da Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (AYB) 

“Natəvan” klubunda Camal Zeynaloğlunun “Cəsur 

kəşfiyyatçı, igid partizan” və “Snayper qız” kitablarının 

təqdimatı keçirilib. 

      AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirdə tanınmış jurnalist 

Məzahir Süleymanlı birinci kitabın igid azərbaycanlı döyüşçü 

Xanlar Babanlının həyat və keçdiyi döyüş yolundan bəhs 

etdiyini bildirib. 

     Qeyd edib ki, kitab Böyük Vətən müharibəsi illərində 

Ukrayna torpağında gizli partizan hərəkatında misli 

görünməmiş qəhrəmanlıqlar göstərmiş, alman faşistlərinə qan 

uddurmuş istedadlı aktyor, igid döyüşçü, cəsur partizan Xanlar 

Babanlının keçdiyi məşəqqətli döyüş yoluna işıq salır.  

      İkinci kitab – “Snayper qız” isə Qarabağ müharibəsində 

müqəddəs Vətən torpağı uğrunda canlarını qurban vermiş 

şəhidlərimizin və qəhrəman oğullarımızın əziz xatirəsinə həsr 

edilir. 

      “Qafqaz Media” İctimai Birliyinin sədri Azadə Hüseynova, 

AYB-nin şöbə müdiri Arifə Əliyeva, “Zirvə” İnformasiya 

http://azertag.az/
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Mərkəzinin baş redaktoru Müşfiq Çobanlı, şairlər Süleyman 

Mustafaoğlu, Zərəngiz Qayalı, Sona İsmayılova, Qalibə 

Cəfərova, Samir Abdullayev və başqaları xalqımızın igid oğlu 

Xanlar Babanlının Böyük Vətən müharibəsində Ukraynada 

partizan dəstəsində göstərdiyi igidliyin bu gün gənclərə 

nümunə olduğunu söyləyiblər. İkinci “Snayper qız” kitabı da 

ölkəmizdə gedən qanlı döyüşlərdən, Vətən oğulları ilə birgə 

cəbhədə şücaət göstərən qəhrəman qızlarımızdan bəhs edir. 

      Çıxış edənlər təkcə bu iki kitabda deyil, şair-publisistin 

bundan əvvəl də yazdığı “Ağrılı düşüncələrim”, “Baş tutmayan 

intihar”, “Nakam məhəbbət”, “Ölüm doğmalığı”, “Tanrı cəzası”, 

“Qarabağ dərdi - erməni vandalizmi”, “Xəyalındakı ağ 

yaylıqlar”, “Qəfil döyülən qapı”, “Gizli eşq” və digər onlarla 

əsəri ilə cəmiyyətimizin saflaşmasında, gənclərin əxlaqi 

dəyərlərimizə yiyələnməsində böyük xidmətləri olduğunu 

bildiriblər. 

      Tədbirdə müəllifə “Qafqaz Media” İctimai Birliyinin və digər 
qurumların fəxri diplomları təqdim olunub. 

      Sonda C.Zeynaloğlu tədbirin təşkilatçılarına və 
iştirakçılarına minnətdarlığını bildirib. 

Zərəngiz Mansurova, 

 Bakı, 9 iyun, AZƏRTAC. 

                                   09.06.2017 

 

http://azertag.az/
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  Vətən sevgisinin qəlb çırpıntıları... 
 

 
         C.Zeynaloğlu mənim üçün bir neçə cəhətdən dəyərli 

insanlardan biridir. Birincisi, Camal müəllim mənim iş yoldaşım 

olub. Bir müddət onunla bir məktəbdə müəllim işləmişik və 

xoşbəxtlikdən bu illər ömrümüzün gənclik çağlarına təsadüf 

edib. İkincisi, Camal müəllim mənim dostum, sirdaşım, 

həmdəmimdir. Elə bu dostluq da bizə gənclik illərindən 

yadigardır. Üçüncüsü, Camal müəllim gözəl nasir, publisist, 

tərcüməçi, psixoloq, ədəbiyyatda öz sözünü demiş, öz dəst-

xəttini tanıtmış istedadlı yazıçıdır. Mən özüm də bir ədəbiyyat 

adamı olduğuma görə məhz Camal Zeynaloğlunun bu 

məziyyətlərindən, ədəbi uğurlarından bir neçə kəlmə qeyd 

etmək istəyirəm. Daha çox Camal müəllimin bədii yaradıcılığı 

diqqətimi cəlb edir. Çünki o, bədii əsərlərində öz vətəndaşlıq 

mövqeyini, qəlb çırpıntılarını, daxili narahatlığını ortaya qoyur. 

Əlbəttə, bu xüsusiyyətlər onun ədəbi qəhrəmanları, yaratdığı 

rəngarəng obrazlarda öz əksini tapır. Bu baxımdan onun 

yaradıcılıq manerasının mərkəzində əvvəl-axır bir problem, bir 

xətt özünü bariz şəkildə göstərir: Fərd və cəmiyyət, şəxsiyyət 

və zaman. Təbii ki, insan cəmiyyətdə formalaşır və onun 

formalaşmasında zaman mühüm rol oynayır. Təəssüf ki, 

bəzən mənəvi-əxlaqi dəyərlərdən uzaq düşmüş cəmiyyət və 

qeyri-sağlam mühit insanı saflaşdırmaq, xoşbəxt etmək 

əvəzinə, onu məhv edir, onu ya cinayətkara, ya əxlaqsıza, ya 
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da rəhmsiz, qəddar, “şorgöz” məmura çevirir. C. 

Zeynaloğlunun qəhrəmanları da məhz belə insanlardır. 

“Gecikmiş sevgi” hekayəsində gəncliyini, xoşbəxtliyini, bütün 

həyatını itirmiş Klara kimi, “Ziyarət” hekayəsindəki İradə 

xanım, Hacı Raziyə xanım və yaxud iyrənc xarakterli Aslan 

müəllim, Vaqif Məmmədov və başqaları... 

        Bu qəhrəmanların həyatı, xarakterləri, daxili aləmi, 

düşüncə tərzləri ilə tanış olduqca yazıçıya məxsus iki cəhəti 

müşahidə edirəm: Birincisi ondan ibarətdir ki, oxucu tamamilə 

əmin olur ki, müəllif, şübhəsiz, bu insanları yaxından tanıyır, 

bəlkə də onlarla məhrəmanə söhbət etdiyi üçün iç dünyalarına 

belə bələddir. Ona görə də bu qəhrəmanların sıxıntıları, ağrı-

acıları, əzabları elə müəllifin ağrı-acıları kimi nəzərə çarpır. 

İkinci cəhət isə şəxsən öz qənaətlərimin məntiqi nəticəsidir. Ən 

əsası onu da qeyd edim ki, Camal müəllimin əsərlərində 

həyata möhkəm inam və bağlılıq var. Oxucular məhz buna 

görə onun əsərlərini sevə-sevə oxuyurlar... 

         Böyük İspan yazıçısı, Nobel mükafatı almış Kamilo Xose 

Selo öz yaradıcılığından danışarkən belə bir cümlə işlədir: 

“Mən heç vaxt əsərlərimdə həyatı dəyişməyə çalışmamışam”. 

Amma bu məsələ Camal müəllimdə tam əksinədir. 

C.Zeynaloğlu əsərləri ilə məhz həyatı dəyişməyə, mənfur, 

əxlaqsız, gözlərini vəzifə, pul örtmüş insanları düz yola 

qaytarmağa, onların bəsirət gözlərini açmağa çalışır. Bu böyük 

insani missiya bütün nəhəng söz-sənət adamlarının məqsədi, 

müqəddəs amalı olmalıdır. Məncə, Camal müəllimi qələmə 

bağlayan, müxtəlif xarakterli qəhrəmanları ərsəyə gətirməyə 

məcbur edən məhz bu məqsəd və amaldır. Camal müəllimin 

bu məqsədə nə dərəcədə nail olmağı, inşallah, zaman 

göstərər. 
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       Qəlbi daim Vətən sevgisiylə çırpınan istedadlı qələm 

sahibi, yazıçı-publisist, tərcüməçi, psixoloq C.Zeynaloğlundan 

bundan sonra da sanballı əsərlər gözləyir, ona ədəbi 

yaradıcılığında yeni-yeni uğurları arzulayıram. Yolunuz açıq 

olsun, Camal müəllim! 

 
Hacı İlham Əsgərov, 

dil-ədəbiyyat müəllimi. 
                 “Aktualinfo.org”  saytı, 07 dekabr 2017-ci il. 
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Onun əsərlərinin əsas qayəsi 
vətənpərvərlikdir 

 
 
        Camal müəllimlə məni iyirmi illik yoldaşlıq, dostluq 

birləşdirir. O, çoxsaylı kitabların, yəni iyirmidən artıq kitabın 

müəllifidir. Camal Zeynaloğlu nədən yazırsa-yazsın, onun 

əsərlərinin əsas qayəsi vətənpərvərlikdir. Xüsusən onun 

Qarabağ savaşı haqqında yazdığı əsərlər daha oxunaqlı, daha 

yaddaqalandır. Bu əsərlər bügünkü gənclərimiz üçün böyük bir 

örnəkdir. Onun əsərdə yaratdığı qəhrəmanların həyatı, 

xarakterləri, daxili aləmi, düşüncə tərzləri ilə tanış olduqca 

məndə belə bir qənaət hasil olur ki, Camal müəllim öz 

qəhrəmanlarıyla yaxından tanışdır. Sən demə, bu həqiqətdə 

də beləymiş. Onun əsərləri əsasən real həyatdan 

qaynaqlanan, real faktlara əsaslanır. Camal müəllim hər bir 

əsər üzərində yuxusuz gecələr keçirmiş, qeyd etdiyim kimi, 

əsərlərindəki qəhrəmanlarıyla görüşmüş, onlarla uzun-uzadı 

söhbət etmiş, onların daxilən keçirdikləri hiss, həyəcan, qəlb 

çırpıntılarını özünküləşdirirək onların əzab və iztirablarına da 

yaxından şərik olurmuş.  

        Camal müəllimin əsərləri real faktlara söykəndiyi üçün 

oxucularına daha cəlbedici və dərin təsir bağışlayır. Oxucu 

dərhal hiss edir ki, bu əsər yazıçının təxəyyülü deyil, həyatda 

baş vermiş real hadisələrə istinadən yazılıb. Bu cəhətə görə 
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Camal müəllimin əsərləri oxucuları tərəfindən sevilə-sevilə 

oxunur və rəğbətlə qarşılanır. 

       Camal Zeynaloğlunun yaradıcılığında əsas ana xətt 

həyatdan götürülmüş real hadisələri  həm də bədii sözün həlli 

kimi ortaya qoyması təşkil edir. Camal müəllimin buna nə 

dərəcdə nail olmasını çoxsaylı oxucu kütləsi və qələm 

sahiblərinin onun əsərləri haqqında yazdıqları fikir və 

rəylərində də aydınca görmək mümkündür. O, eyni zamanda 

yazdığı hər bir əsərdə öz oxucularının fikir və düşüncələrini, 

istək və arzularını, onların maraq dairələrini də nəzərə alır. 

Ona görə də Camal müəllim həmişə deyir: “Mən oxucularımın 

istək və arzularına, onların maraq dairələrinə uyğun, həyatdan 

götürülmüş real hadisələri əks etdirən əsərlər yazmağa 

çalışıram”. 

         Mən Camal müəllimə bundan sonra da daha sanballı, 

daha doğrusu, həm bugünkü gənc nəsil, həm də gələcək 

nəsillər üçün örnək və yaddaqalan əsərlər yazaraq 

Azərbaycan ədəbiyyatının xəzinəsini zənginləşdirilməsində 

yeni-yeni ədəbi yaradıcılıq uğurları diləyirəm. Ədəbi yolunuz 

açıq olsun, Camal müəllim. Bir də Azərbaycanın ədəbi 

mühitində layiqli yerinizi tutmağınızı arzulayıram.” 

 

 

Məzahir Süleymanzadə,  
Ahıl Jurnalistlər Birliyinin sədr müavini, yazıçı 

                 “Aktualinfo.org” saytı, 07 dekabr 2017-ci il. 
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        İstedadlı və iddiasız yazıçı 
 
 
       Camal müəllimlə ədəbi mühitdə çoxdan tanışam. Ədəbi 

aləmdə çox adamım iddiası var, istedadı yoxdur, çox adamın 

da istedadı var, iddiası yoxdur. Camal müəllim istedadı olan, 

iddiası olmayan yazıçılardandır. Mən ədəbi mühitdə indiyə 

qədər Camal müəllimin kiminləsə mübahisə etdiyini, kimisə 

tənqid etməsinin, kiminsə “bostanına daş atması”nın şahidi 

olmamışam. Əxlaqi baxımdam Camal müəllim tamamilə fərqli 

bir insandır. O özünə hörmət edən şəxslərdəndir. Özünə 

hörmətlə yanaşmaqla bərabər, qarşısında dayanmış hər bir 

insana da böyük hörmətlə yanaşır, onlara rəğbət bəsləyir, 

səmimi münasibət bəsləyir. Ona görə də kimliyindən asılı 

olmayaraq hamı ona hörmət eləyir. Onu da qeyd edim ki, o, 

çox məhsuldar yazıçıdır. O, başını aşağı salıb sakitcə öz ədəbi 

yaradıcılığı ilə məşğul olur.  

        Bəzi yazıçılar var ki, onlar öz obrazlarının arxasında 

dayanmır, onların taleləriylə maraqlanmır. Amma Camal 

müəllim əsərlərinin bütün obrazlarının arxasında dayanan 

yazıçılardandır. O öz qəhrəmanlarının taleləri ilə maraqlanır, 

onlarla daim əlaqə saxlamağa çalışır. Onların sıxıntılarıyla 

yaxından tanış olur, bacardıqca onlara kömək əlini uzatmağa 

çalışır. Bu onun pedaqoq olmasından, cəmiyyətə maarifçilik 

ideyasını çatdırmaq istəyindən irəli gəlir. O, eyni zamanda dini, 
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əxlaqi, mənəvi dəyərləri çox yüksək şəkildə dəyərləndirən bir 

şəxsdir. Adamların çoxu bu xüsusiyyətlərinə görə Camal 

müəllimə hörmət edirlər. 

       Açığını deyim ki, bizdə ədəbiyyat sahəsində bir 

dəstəbazlıq hökm srürür. Bildiyiniz kimi, istər yuaxrı dairələrdə, 

istər ortya səviyyədə, istərsə də aşağı səviyyədə, qəzetçilik 

səviyyəsində, ədəbi mühitdə və jurnalistlik sahəsində bir-biriylə 

daim çarpışan qruplar var. Camal müəllim bu qrupların heç 

birinə daxil olmayan yazıçılardandır. Ona görə də mən hesab 

edirəm ki, bu qrupların hamısının bu və ya digər şəkildə Camal 

müəllimə böyük hörməti var. 

        Camal müəllimin yazdığı əsərlərindəki dil axıcıdır, 

sadədir, heç bir yerdə ilişgənlik yoxdur. Mövzuya giriş, 

mövzunun şərhinin verilməsi, onun çatdırılması, sadəlikdə 

qurulan məntiq çox gözəl təsvir olunur.  

        Camal müəllim poetik yaddaşa, poetik zamana daxil olan 

yazıçılarımızdandır. O, həm də saf, duru qalmış 

insanlardandır. Mən onun özünə də demişəm ki, sən axırıncı 

sovet müəllimisəm, təmiz qalmış, hər şeydən uzaq olan duru 

qalmış adamsan. Bu zamanın içərisində təmiz, dupduru 

qalmaq hər adama nəsib olan xüsusiyyət deyil. Onun 

əsərlərindəki qəhrəman obrazlar da gerçək həyatla, poetik 

zamanda olan insanların ruhunu, qudsal birliyini axtarıb 

tapmaq Camal müəllimin qələminə xas olan əsas 

amillərdəndir. O, əslində gerçək həyatda nə varsa onları 

yaşayır, o şeylərə müqəddəs yerlərdən baxır. Camal nəyə 

baxırsa müqəddəs tərəfdən baxır, ruhu tərəfdən baxır. Bu 

baxımdan onun yaradıcılığı eyni zamanda sosial yaddaşı olan 

yaradıcılıqdır. 
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        Camal Zeynaloğlu yaradıcılığının fərqli cəhətlərindən biri 

də sosial zamanın poetik yaddaşında olan təkcə fərdi psixoloji 

çalarları deyil, yəni ayrı-ayrı insanların dərdini, kədərini, daxili 

iztirabını, çırpıntılarını verməyi qarşıya məqsəd kimi qoymur, 

o, eyni zamanda gerçək zamanın yaddaşında ümumi sosial 

psixoloji problemləri qabardaraq oxucuya təqdim edir. Bu da 

onun maraqlı bir yazıçı, istedadlı bir publisist olmasından 

xəbər verir. 

       Camal müəllimin yazdığı əsərlərində həm də çox gözəl 

dialoq qurma qabiliyyəti var. Bu onda gözəl, təbii alınır. Sözü 

çox sərrast deyir, dəqiq ünvana söyləyir. Onun qurduğu dialoq 

hər cümlədə, hər mətləbdə qabaqcadan ölçülüb biçilir, onları 

qabaqcadan dəqiqliklə ünvanına çatdırır. Bəzən yazıçılar 

ürəklərində bir mövzu tutur, onun üst hissəsini ğöyərdir, alt 

hissəsini, yəni kökündən isə oxucunu xəbərsiz saxlayır. Amma 

Camal Zeynaloğlu mövzunun hər iki hissəsini - həm üst 

hissəsini, həm də kökünü “sulamağı” bacarır və məlumatı çox 

dəqiqliklə oxucusuna  canlı çatdırmağa nail olur. Bu onun bədii 

yaradıcılıq qabiliyyətindən, ustalığından irəli gəlir. 

         Mən Camal müəllimə bundan sonra da daha sanballı 

əsərlər yazmasında yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. 

 

 

Mübariz Məsimoğlu, 
şair-publisist. 

                   “Aktualinfo.org” saytı, 07 dekabr 2017-ci il. 
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Oxucu ruhunu oxşayan vətəndaş 
                        yazıçı 

 
 
       Camal müəllimlə şəxsən yaxından tanışlığımız yoxdur, 

ancaq onun əsərləriylə tanışam. Onu deyim ki, Camal 

Zeynaloğlu bizim ən məhsuldar yazıçılarımızdandır. Belə ki, o, 

çoxsaylı kitabların, povestlərin, hekayələrin, cinayət oçerklərin, 

esse və elegiyaların, tərcümələrin müəllifidir. Səhv etmirəmsə, 

Camal müəllim iyirmidən çox kitabın müəllifidir. Bu statistik 

rəqəmin arxasında çox ciddi bir yaradıcılıq fəaliyyəti, bir 

istedad dayanır. Düzü, Camal müəllimi mən əvvəllər bir 

publisist kimi qəzetdəki yazılarından tanıyırdım. Amma 

sonradan məlum oldu ki, o, həm də bədii yaradıcılıqla da 

məşğul olur. 

        Camal müəllimin həm də psixoloq olması barədə mənim 

məlumatım var. Bu cəhət onun yaratdığı əsərlərində aydınca 

duyulur. Çünki heç bir yazıçının insan psixolojisini dərindən 

bilmədən, obrazlarda incəliklərə varmaq, ruha, qəlbə təsir 

edən əsər yazması mümkün deyil. Camal müəllim 

psixologiyaya yaxından bələd olduğundan yaratdığı bütün 

obrazlar oxucuların könlünü, ruhunu, qəlbini oxşamağı bacarır. 

Bu baxımdan Camal müəllim istedadlı, bacarıqlı, qabiliyyətli 

yazıçıdır. 
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Camal müəllim yazdığı əsərlərində həm həyati modulyasiyaları 

düzgün tədqiq edir, həm də həyatın ictimai-fəlsəfi qayəsini 

doğru-dürüst göstərməyi bacaran yazıçılardandır. 

      Bəzən həcmcə balaca bir əsərdə oxucu yaddaşını bir neçə 

səbəblə düşündürmək Camal Zeynaloğlunun uğurudur. 

Yazıçının əsərlərində düşündürücülük bir missiya olaraq ön 

plandadır, müqayisə və manevretmə də fəaldır. 

      Bu cəhət müəllifin həyatla, ictimai istiqamətlərlə bağlı 

müvafiq nəzəri biliyə malik olması faktını da ortaya qoyur. 

Məhz bu bilik onun oxucu ilə əlaqəsini təmin edir, bir qism 

fikirlərinin gerçək hissi-emosional parametrlərdə təzahürünə 

zəmin yaradır. 

       Hər şeydən öncə, onu da qeyd edim ki, Camal müəllimin 

Qarabağla bağlı yazdığı əsərlər – “Qaniçənlər” povesti, 

“Snayper qız”, “Ölüm düşərgəsindən qaçış”, “Qanlı məktub”, 

“Mühasirə”, “Zəfər dolu dörd gün”, “Həyata dönüş” hekayələri, 

“Aqil yanğısı”, “Şəhid anası”, “O gecə ölüm mələyi enmişdi 

yerə” esseləri bu gün üçün çox önəmli və təqdirəlayiqdir. Bu 

gün istedadlı qələm əhli çoxdur. Amma dərinə gedəndə, 

bugünkü müharibə şəraitində yaşamaq, onun ağrı-acılarını 

hiss edərək qələmə almağa hər kəs cəsarət etmir, çünki bu 

asan iş deyil. Bu mövzuda yazmaq hər bir yazıçıdan böyük 

məsuliyyət, böyük istedad və hünər tələb edir. Camal 

müəllimin əsərlərindəki Qarabağ müharibəsinə həsr etdiyi 

povest, hekayə və esseləri çox dəyərli, düşündürücü və 

yaddaqalan obrazlar yaratması çoxsaylı oxucu kütləsi 

tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. Camal müəllimin bu günün 

müharibəsiylə bağlı yazdığı  əsərlər Azərbaycan ədəbiyyatında 

hərbi ədəbiyyatın yaranmasında boşluğu dolduran 

əsərlərdəndir. Bu əsərlər bu günümüz üçün çox vacibdir, çox 
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əhəmiyyətlidir və bugünkü gənclərimiz üçün vətənpərvərlik 

ruhunda tərbiyə olunmaq üçün bir örnəkdir.  

        Camal Zeynaloğlunun yaratdığıə  sərlər həm də müharibə 

şəraitində yaşayan bir ölkənin əsgərləri üçün çox vacibdir. Bu 

kitablar deyərəm ki, hərbi and qədər vacibdir. Çünki bir əsgərin 

hərbi andı Vətənə, dövlətə, millətənə qədər sədaqət andı içdiyi 

qədər, bu kitablar da bizim üçün müqəddəs olmalıdır. Bu 

əsərlər Vətənin qədrini bilən, ona sədaqətli olmaq qədər çox 

önəmli və çox dəyərlidir. 

         Camal Zeynaloğlunun Qarabağ müharibəsiylə bağlı 

yazdığı əsərlər həm bugünkü gənc nəsil, həm də gələcək 

nəsillər üçün bir ədəbi abidə kimi yaradılmış, örnək olunası 

ədəbiyyat nümunəsidir.  

          Qarabağ müharibəsindən yazmaq nə qədər məsuliyyətli 

olsa da, həm də  o qədər böyük şərəfli işdir. Bu şərəfli, 

məsuliyyətli və son dərəcə xeyirxah işdə Camal müəllimə yeni-

yeni ədəbi yaradıcılıq uğurları arzulayıram. 

 

 
Asif Rüstəmli, 

filologiya elmləri doktoru, professor. 
                   “Aktualinfo.org” saytı, 07 dekabr 2017-ci il. 
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Ömrün ALTMIŞINCI AŞIRIMINDA 
inamla irəliləyən Camal Zeynaloğlu 

 
         Son iyirmi beş ildə Azərbaycan ədəbi mühitində diqqət 

çəkən imzalardan biri də CAMAL ZEYNALOĞLUdur. Ömrünün 

müdrik çağında yaradıcılığının hansı dövrdə daha parlaq 

olduğunu ayırd etmək olmur. Baxmayaraq ki, o da bir çox 

başqaları kimi ötən əsrin doxsanıncı illərindən yaranmış 

şəraitdən bəhrələnərək təbiətən ona verilən istedadı üzə 

çıxara bilmişdir. Eyni zamanda, o, hələ əyalətdə müəllim 

işlədiyi dövrdə də bədii və publisistik fəaliyyətinin məhsullarını 

vaxtaşırı dövrü mətbuatda dərc etdirərək böyük kütlə qarşısına 

açıq müzakirəyə çıxara bilmişdir. 

        Camal Zeynaloğlu maraqlı imza sahibidir. Onun bədii 

əsərlərinin qəhrəmanları real həyatdan götürülüb. Bəzən ifrat 

dərəcədə dəqiqliklə təsvir olunmuş hadisə, yaxud qəhrəmanın 

hansısa hərəkəti sonradan adamı düşünməyə vadar edir. Hər 

şey acı olsa belə öz çılpaqlığı ilə orijinal təsir bağışladığından 

heç bir boyaq vurulmayan hadisə, yaxud qəhrəman əsl 

həqiqəti göz önündə olduğu kimi canlandırır.  

        Xeyli müddət müəllim işlədiyindən Camal Zeynaloğlunun 

bir neçə əsəri təhsil sahəsinə həsr olunub. Həmin əsərləri 

oxuyarkən özünü qeyd-şərtsiz tədris auditoriyasında hiss 

edirsən; fərq etməz orta məktəb sinifi olsun, ya ali təhsil 

auditoriyası, bu mütləqdir. Istər professorla tələbənin tanışlıq 

söhbəti, istərsə də orta məktəb müəlliminin dərslərini yaxşı 

oxuyan, amma tez-tez dərs buraxan şagirdə diqqət yetirməsi 
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göz önündən yayınmır. Sonda dostluq münasibəti üzərində 

məcraya yönələn hər bir hadisədə MÜƏLLİM qayğıkeşliyi 

hədsiz dərəcədə təqdirəlayıqdir. Bu, həm də yazıçının kəşfidir, 

istəyidir, millət sevgisidir, vətənə, el-obasına bağlılığıdır. 

         Camal Zeynaloğlunun yaradıcılığında Dağlıq Qarabağ, 

Ermənistan - Azərbaycan müharibəsinə həsr olunmuşə  sərləri 

kifayət qədərdir. Həmin əsərlər yüzdə yüz faiz döyüşçülərin 

təəssüratları əsasında ərsəyə gəlmişdir. Hadisələr tam 

təfərrüatı, hətta kiçik detalları ilə dəqiqləşdirilərək qələmə 

alındığından özünü həmin döyüşçülərlə çiyin-çiyinə, ön 

cəbhədə, səngərdə, ermənilərlə  üzbəüz hiss etməyə 

bilmirsən. Yazıçı hər bir situasiyada çıxış yolları cızdığından, 

sanki həmin döyüşçülərin komandiri, böyük silahdaşı olduğunu 

sanırsan. Belə əsərlərin hər sətirindən VƏTƏNPƏRVƏRLİK 

süzülür. 

         C.Zeynaloğlunun kriminal aləmi, cinayətkar şəbəkənin 

əməllərini, onlara qarşı hüquq-mühafizə əməkdaşlarının 

apardığı əməliyyat tədbirlərini özündə  əks etdirən bədii əsərlər 

də az deyildir. Oxucunu hər bir halda ehtiyatlı davranmağa, 

özünü, ailəsini qorumaq üçün qabaqlayıcı və özünümüdafiə 

edici tədbirlərə  əl atmağa çağıran, sövq edən yazıçı həm də 

professional hüquq-mühafizə işçilərinin mükəmməl həyata 

keçirdikləri əməliyyat tədbirlərini təsvir etməyi bacarmışdır. 

Belə əsərlərdə yazıçını bir müstəntiq, polis əməliyyatçısı kimi 

təsəvvür etməmək mümkünsüzdür. 

         İslamın pak əxlaqı sayəsində xeyirxah əməlləri özündə 

ehtiva edən əsərlər fəlsəfi düşüncələrin təzahürü kimi insanı 

insana dost, qardaş, bir sözlə məlhəm olmağa səsləyir. 

Əsərlərinin xeyirxah qəhrəmanları tutduğu mövqedən, çalışdığı 

təşkilatdan, yerinə yetirdiyi vəzifəsindən asılı olmayaraq heç 
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bir zaman öz xeyirxahlıqlarını unutmurlar. Onlar nəinki öz iş 

yerlərində, hətta küçədə, ictimai nəqliyyatlarda insanlara 

diqqətlə yanaşır, əxlaqi davranışları ilə hamıya nümunə 

olmağa çalışır, yeri gələndə naharını belə ehtiyacı olanlarla 

qardaş malı kimi tən ortadan bölməyi bacarırlar. Bu yazıçının 

daxili zənginliyindən, əxlaqından irəli gələn bir normadır.  

         O, həm də tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərib. Bir neçə 

xarici dil bildiyindən dünya ədəbiyyatı incilərindən faydalı ola 

biləcəklərini müəyyənləşdirmiş və bir neçəsini ana dilimizə 

tərcümə edərək dövrü mətbuatda yayılmasına nail olmuşdur. 

Bir psixoloq olaraq orta məktəblərdə tədris vəsaiti kimi istifadə 

edilməsi mümkün kitab çap etdirmişdir. 

         Əvvəlcə əsərləri ilə tanış oldum və haqqında digər qələm 

sahiblərinin yazdığı rəyləri oxudum. İş elə gətirdi ki, “XƏZAN” 

ədəbi-bədii jurnalı ilə əməkdaşlığımız çərçivəsində müsbət 

keyfiyyətlərini öyrənməyim mümkün oldu. Jurnalda dərc 

etdirdiyi hər bir hekayəsinə xüsusi qayğı ilə yanaşır, oxucunun 

zövqünü, əxlaqını, düzgün istiqamət götürməyini əsas hədəf 

seçirdi.  

        Ömrünün müdriklik mərhələsinə - ALTMIŞINCI 

AŞIRIMINA inamla gəlib çatan Camal Zeynaloğlu yaxşı 

müəllim olduğu kimi yaxşı jurnalist, yaxşı yazıçı, yaxşı 

tərcüməçi və yaxşı psixoloq imici formalaşdırmış və 

əhatəsində olduğu insanlardan bir neçə qat çoxları arasında 

rəğbət qazanmışdır.   

Əli BƏY AZƏRİ, 

 “XƏZAN” ədəbi-bədii jurnalın baş redaktoru, Azərbaycan 

Yazıçılar Birliyinin üzvü, keçmiş döyüşçü- müharibə veteranı, 

ehtiyatda olan mayor. 

                  “Aktualinfo.org”  saytı, 07 dekabr 2017-ci il. 
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İstedadlı yazarın vətənpərvərlik 
ruhlu əsəri 

 
  
        Hər bir insan hər şeydən öncə vətənpərvər olmalıdır. 

Çünki doğulub, boya-başa çatdığı, Vətən adı verdiyimiz 

torpağı sevməyənin mənəvi haqqı yoxdur. Axı bu torpaq 

xalqın, millətin, ulu babalarımızın yadigarı, mirasıdır. Bu 

Vətənin bizə qoynunda min illər boyu keşməkeşli həyat 

sürdüyümüz, dilini daşıdığımız bir millətin vətənidir. 

Toxunulmaz, müqəddəs bir varlıq olan torpaqdır vətən. Bu 

mirası göz bəbəyi kimi qoruyub saxlamaq, gələcək nəsillərə 

ötürmək bizim ən azı insanlıq, bəşəri borcumuzdur. 

         Şair, yazıçı adi insan deyil. Onlar Tanrının söz 

nəğməkarlarıdırlar. Bu müqəddəs sözü bizə deyən yazıçı adi 

insandan artıq, vətənpərvər olmalıdır. Axı yerdə Tanrının “Söz 

elçisi” olan şair, yazar hər şeyi görür, yaşayır. Dərin 

müşahidəçilik qabiliyyətinə malik olan yazar çoxlarının baxıb 

görə bilmədiklərini görə bilir. Yazıçı təkcə nasir olaraq qalmır. 

O, eyni zamanda psixoloq və filosofdur. Buna görə də 

hadisələrin gedişatını və mahiyyətini yaxından anlayır, psixoloji 

cəhətdən təhlil edir, öz düşüncə prizmasından keçirməyi 

bacarır. Heç bir əsər boş, quru yerdə yaranmır. Əsərdə süjet 

xətti olduğu kimi, obrazlar da mövcud olur. Obrazlar tam, 

bütöv, təbii şəkildə yazıb-yaratmaq üçün yazıçıda istedadla 

bərabər, dərin təxəyyül və ustalıq olmalıdır. Belə olan zaman 
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yazar obrazları öz dəst-xətti ilə yaradıb, oxucuya təqdim edə 

bilir. Və o da bir aksiomadır ki, əsərin qəhrəmanı bu, ya da 

başqa şəkildə müəllifin prototipi, yəni eynidir. Axı müəllif 

qəhrəmanı öz yaşantılarının süzgəcindən keçirib, ona həyat 

verir. Qəhrəmanın, obrazın fikir və düşüncələri müəllifin 

təfəkkürünün məhsulu olması da buna görə təbiidir. 

       Camal Zeynaloğlunun “Snayper qız” kitabında toplanmış 

povest, hekayə və esselərində müəllifin vətəndaş mövqeyi 

aydın görünür. Onun Vətəni hədsiz dərəcədə sevməsi, mətin 

vətənpərvər olması bütün əsərlərində açıq görünür. Camal 

Zeynaloğlu müharibə mövzusunu yaxından bilir, yazılarını 

böyük ürək yanğısı ilə qələmə alır. Odur ki, bu gün Camal 

Zeynaloğlu təkcə yazıçı deyil. O eyni zamanda əli qələmli 

əsgərdir.O, qələmi, yazıları ilə vuruşur. Bir-birindən sanballı, 

dəyərli povest və hekayələr yazır. Vətən, torpaq ruhlu ədəbi 

yazıları ilə bizlərə vətənpərvərlik hissləri aşılayır. Müəllif 

qəhrəmanlarının timsalında Vətəni, bu torpağı necə sevməyi 

tövsiyə edir. O hər şeyi anlayır, bilir ki, əvəzedilməz milli 

dəyərimiz olan xeyirxahlıq, rəhmdilliyimizin acı nəticəsini on 

illər boyudur ki, görürük. Günah özümüzdədir. Düşməni bu 

qədər bağışlamaq olmaz. Tanrı bizə ermənini qonşu verib, 

cəzaya düçar edibsə, daha deməyib ki, qonşuya yüz illər boyu 

güzəştə get. Axı güzəşt məğlubiyyətin məcazi adıdır. Bizim isə 

artıq məğlub olmağa heç bir haqqımız yoxdur... Biz düşmənə 

dost, kirvə dedik, o isə buna girəvə, fürsət dedi. Imkan yaranan 

kimi özünün iç üzünü, xislətini, alçaqlığını, qanının xarab 

olduğunu dəfələrlə göstərdi... 

       Camal Zeynaloğlunun sadə dildə yazılan əsərlərini 

oxuyanda Vətən, torpaq, bayraq yolunda döyüşən, canlarını 

fəda edən qəhrəman oğullarımızla birgə olur, onlarla eyni 
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amal, əqidə sahibi olduğumuza görə sinəmiz qürur hissi ilə 

qabarır. C.Zeynaloğlu müharibə mövzusunu yaxşı bildiyi üçün, 

baş verənləri ustalıqla da təsvir edir. Düşmənin qəddar, 

rəhmsiz, cəllad olduğuna bir daha oxucunu – bizi inandırır. 

Çünki bu onların genlərində, qanlarındadır. Ermənilərin nə 

qədər məkrli olduğunu yaxın qonşu kimi ilk növbədə biz 

azərbaycanlılar bilməli olduğumuz zaman nədənsə, (sanki 

qəsdən) yaddaşımızı yadlaşdırmışıq. Bu da bizim ən böyük, 

bağışlanmaz səhvimizdir. Axı düşməni bağışlamaq olmaz. 

Xalqımızın başına min bir oyunlar açan, torpaqlarımıza göz 

dikən, onun taleyi ilə oynayan ermənidən insanlıq ummağa 

bizim haqqımız yoxdur. Yüz illər boyu minlərlə azərbaycanlını 

qanına qəltan edən, alçaldan düşməni hər zaman 

soyuqqanlıqla yola vermişik. 

        C.Zeynaloğlunun “Snayper qız” kitabındakı əsərləri 

oxuyanda istər-istəməz erməninin riyakarlığı təsdiq axtarılmır. 

Vətən, torpaq uğrunda can verməyi, şəhid olmağı özünə 

vətəndaşlıq borcu sanırsan. Gec də olsa, ziyanın yarısından 

qayıdıb, artıq düşmənə düşmən kəsilməyi bacarırsan. Bunu 

bizə erməni tapdağı altında bizləri gözləyə-gözləyə inildəyən 

Vətən torpağı və bu torpaq uğrunda canından keçənlərin 

müqəddəs ruhu deyir. 

        Camal Zeynaloğlu təkcə yazıçı kimi yox, eyni zamanda 

bütün şüurlu varlığı ilə Vətəni sevən bir vətəndaş kimi 

gözlərimiz önündə canlanır, böyüyür. Onun “Qaniçənlər” 

povesti, “Snayper qız”, “Mühasirə”, “Ölüm düşərgəsində 

qaçış”, “Qanlı məktub”, “Zəfər dolu dörd gün”, “Şəhid anası”, 

“Aqil yanğısı”, “Həyata dönüş” və başqa hekayə və esselərini 

oxuyanda müəllifin yığcam, dəqiq ölçülü dildə təsvir etdiyi 

hadisə və məqamlar real həyatımızdan götürüldüyü üçün 
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inandırıcıdır. Bu yazılar sadə, axıcı, rəvan və səlis bir dillə 

yazıldığından maraqlı və oxunaqlıdır. Müəllifin ustalığı, eləcə 

də səriştəli yazar olması “Snayper qız” kitabında özünü 

qabarıq büruzə verir. 

        İstedadlı yazıçı müəllif qəhrəmanlarının obrazını 

yaradanda hər bir ştrixi özünəməxsus ustalıqla təsvir edir, 

müxtəlif boyalarla oxucuya çatdıra və sevdirə bilir. Ən 

başlıcası isə Camal Zeynaloğlu torpağa, Vətənə sönməz 

vətənpərvərlik hisslərini oxucularının qəlbinə hopdurmağa 

müvəffəq olur. Bu da onun əsərlərinin artıq püxtələşmiş, usta 

bir yazar tərəfindən yazıldığından xəbər verir. 

        Vətənpərvər yazarın Vətənə sevgi, sayğı, torpağa, xalqa 

böyük hörmət və ehtiram ruhunda yazılmış əsərlərini 

oxuyanda onunla birgə Qələbəyə, Böyük qələbəyə, daha 

doğrusu onun lap yaxında olduğuna bir daha əminlik yaranır. 

Və bir də inanırsan ki, Camal Zeynaloğlu vətənpərvərlik-

müharibə mövzusunda daha dəyərli, sanballı əsərlər 

yazacaqdır. Bu yolda müəllifə uğurlar diləyirik. 

     ...Qoy oxucu da Camal Zeynaloğlunun “Snayper qız” 

kitabını oxusun və onun qəhrəmanları kimi torpaq sevgili 

olsun, Vətən eşqi ilə alışıb-yansın... 

 

                                                               Ülvi Cahangir, 
                Əfqanıstan və Qarabağ müharibəsi veteranı. 

                    “Aktualinfo.org” saytı, 20 sentyabr 2017-ci il. 
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Real həyat həqiqətlərinin 
bədii açımı... 

 
 

      80-ci illərin sonlarında ədəbiyyata gələn istedadlı 

yazıçılardan biri də Camal Zeynaloğludur. C.Zeynaloğlu ilk 

yaradıcılıq nümunələrini qələmə aldığı gündən bu vaxta kimi, 

nə yazıbsa ağlının diqtəsi, ürəyinin hökmü ilə yazıb... 

C.Zeynaloğlunun fikrin-duyğuyla vəhdətindən təbii detallarla, 

aydın, rəvan bir təhkiyə ilə söylənilən hər bir əsəri yaşanılmış 

hisslərin ifadəsi olduğu üçün maraqla oxunur, təsirləndirir, 

düşündürür. 

       Ədəbiyyatın, sənətin əsas missiyası insana-oxucunu 

nikbin ruhda kökləmək, xeyirxahlığa səsləməkdir. Bu mənada 

istedadlı qələm dostumuz ürəyindən keçənləri səmimi bir dillə 

nəql edərkən, heç də öyüd-nəsihət vermir. Qələmə aldığı 

mövzunu ən xırda ştrixlərinə kimi xırdalayır və gəldiyi bədii 

qənaətində bildirir ki, “mən bu hadisəni belə gördüm”, daha 

sonrasını oxucunun öz düşüncə tərzinə və mühakiməsinə 

verir... 

         C.Zeynaloğlunun “Gecikmiş sevgi” kitabında toplanmış 

hekayələr və esselər öz bədii gücü ilə seçilir. C.Zeynaloğlunun 

ilk yaradıcılıq nümunələri ilə tanış olsam da, kitablarından bir 

neçəsini şəxsi kitabxanamda saxlasam da, ötən illərin sürətli 
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axarı və deyə bilmədiyim bəzi həyatı məsələlər, imzasını 

izlədiyim, özünə və qələminə hörmətlə yanaşdığım qələm 

dostumun haqqında söz deyə bilməməyim məni rahat 

buraxmırdı... 

       Hər bir oxucunun diqqətini müəllif o zaman cəlb edir ki, 

kiminsə (və yaxud elə oxucunun özünün) həyatında olan 

hadisələr, olmuş əhvalatlar qələmə alınsın... Uzun illərin bir 

qələm əhli kimi, hər bir bədii uğuruna sevindiyim Camal 

müəllimin yaradıcılığı ilə bütövlükdə tanış olmasam da, 

ümumilikdə onun istedadlı yazar olması barədə fikrim-

qənaətim çox yüksəkdir... 

        Adətən hər hansı bir kitabı əlimə alarkən ilkin olaraq 

(əvvəldən axıra, axırdan əvvələ kimi vərəqləyir), bəzi yazıların 

əvvəlini, bəzilərinin isə sonuna nəzər salıram.“Gecikmiş 

sevgi” kitabının ikinci hissəsi esselərdən ibarətdir. Müəllifin 

“Mənə dözüm ver, İlahi” essesində Tanrıya müraciət-dualar 

kimi səslənir. Bu essedə C.Zeynaloğlu cəmiyyətdə olan 

haqsızlıqları, məmur özbaşınalığını sərt şəkildə (ad 

çəkmədən) tənqid etməklə bədii sillə vurur desək, bu daha çox 

yerinə düşərdi... Həyatı detallarla yüklənmiş bir “sənədli” 

povest silqətində olan bu yığcam esse, günümüzün reallığı, 

yaşadığımız həyatın güzgüsüdür. 

      Yuxarıda qeyd etmişdim ki, oxucu mütaliə zamanı reallığı 

daha çox axtarır. Həmin essedəki oxşar hadisə həyatda 

mənim də başıma gəlmişdir. Ömründə, həyatında ilk dəfə 

rastlaşdığın (şübhəsiz ki, məhkəmədə) bir adam sənin üzünə 

(bu adam qadın olanda daha dəhşətli olur - N.Ə.) at kimi 

dirənir, nəticədə kimisə haqsız yerə həbs edirlər. Ədalət 

məhkəməsindən: “Axı nəyə görə?!” deyə soruşanda, o da 

cavabında: “Yuxarıların göstərişidir. Burada bizlik bir iş yoxdur. 
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Biz də buyruq quluyuq” deyir. Budurmu ədalətli cəmiyyət?! 

Budurmu hüquqi dövlət?! Cəmiyyətdə insanların haqlı 

şikayətinə baxılmayanda, vətəndaş haqsız yerə incidiləndə, 

hüquqları tapdalananda, qüruru, şərəfi, mənliyi şərəfsizlər 

tərəfindən ayaqlar altına atılanda, o zaman insanlar arasında 

intihara cəhd halları çoxalır... 

        Esse İlahidən dözüm istəməklə başladığı kimi, sonu da, -

“Güvəndiyim insanlardan üz döndərəndə də, Tanrım sənə 

sığınıram, sənə pənah gətirdim, sən mənə sahib çıx, ya 

Rəbbim!”  sözləriylə bitməsi heç də təsadüfi deyil! Bu essedə 

yazıçı gördüklərini də bir başa İlahiyə müraciətlə başlayıb, 

qurtarması  çox təbii bir haldır. 

    ... İstedadlı yazıçının, yaşadığımız həyatın reallığını zərgər 

dəqiqliyi ilə qələmə alan C.Zeynaloğlunun “Mənimçün heç 

qocalmadın ki...” essesinin ilk abzasını xatırladıram: “Ana!!! 

Gözümün işığı, döyünən ürəyim, danışan dilim, düşünən 

beynim! Sənsiz sanki mən deyil, bütün dünya yetim qaldı!” 

Əlbəttə, bu esse öz bədii sanbalı ilə, iki cümlə ilə ana 

böyüklüyünü göstərə bilmək və öz ana yanğısını sənətkarlıqla 

vermək yazıçıdan böyük ustalıq tələb edir. Bu yazıçının böyük 

uğuru, bəlkə də poetik tapıntısıdır. 

        Yazıçı dostumuzun bütün əsərlərində milli-bəşəri 

duyğularla döyünən bir böyük vətəndaş ürəyinin hiss-

həyəcanları toplanır. O, əsərlərini ürək yanğısıyla yazır. 

        C.Zeynaloğlu iman sahibi, haqqı demək bacarığı 

olduğunu cəmiyyətə ünvanlamaqla öz yazıçı-vətəndaş, 

müəllim-psixoloq missiyasını ləyaqətlə yerinə yetirir, vicdanına 

hesabat verməyi özünün mənəvi borcu bilir. 

        Uzun illərdən bəri tanıdığım və indiyə qədər qalan üç-beş 

qələm dostlarımdan biri də, insanlığına, yaradıcılığına həmişə 
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hörmətlə yanaşdığım, babalarımızın kişi xarakterini özündə 

yaşadan və “xarakterlər qalareyası” yaratmağın ustası olan 

Camal Zeynaloğluna, sevdiyi və əzabına qatlaşdığı sənət 

yollarında uğurlar arzulayıram... 

 

Nazim Əlioğlu, 

şair-publisist. 

               “Mustaqil.az” saytı, 18 oktyabr 2017-ci il. 
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Torpaq sevgili yazıçı... 
 

     
       1941-1945-ci illərin Böyük Vətən müharibəsində 

Azərbaycan xalqının iştirakı, ümumiyyətlə götürəndə nisbətən 

az öyrənilmiş sahələrdir. Burada tükənməz Azərbaycan nefti 

ilə bərabər vətənpərvər, cəsur, igid oğullarımız yağı düşmənlə 

ölüm ya qalım savaşına girərək nəticədə qəhrəman 

Azərbaycan xalqının oğulları olduqlarını bariz şəkildə sübuta 

yetirərək xalqımızın adını ucaldaraq qalib kimi tanıtmışlar. 

        İndi Qarabağ savaşında o zaman faşist almaniyası ilə 

vuruşan həmyerlilərimizin döyüş yolu çoxlarına örnək olaraq 

hərtərəfli şəkildə öyrənilməlidir. Bu baxımdan yazıçı Camal 

Zeynaloğlunun alman faşistlərinə qan udduran, cəsur 

kəşfiyyatçı, igid partizan Xanlar Salman oğlu Babanlının həyat 

və döyüş yolundan bəhs edən “Cəsur kəşfiyyatçı, igid 

partizan” adlı kitabı çox təqdirəlayiqdir. Müəllif bu kitabda 

Böyük Vətən müharibəsində Ukraynada partizan dəstəsinin 

fəal üzvlərindən birinin, qorxmaz eloğlumuz Xanlar Babanlının 

tam, bütöv, əhatəli obrazını yaratmağa müvəffəq ola bilmişdir. 

         Xronoloji ardıcılıqla Azərbaycan və rus dillərində müxtəlif 

mənbələrdən götürülmüş materiallar əsasında qəhrəman 

həmyerlimizin canlı obrazı gözlərimiz önündə canlanır. 

Nəticədə Camal Zeynaloğlu müharibə mövzusunda yığcam, 

eyni zamanda rəvan, axıcı dildə “Cəsur kəşfiyyatçı, igid 
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partizan” adlı kitab yazmışdır ki, oxucu bu kitabı asan və 

birbaşa oxumağa nail olur. 

        Əsərin qəhrəmanı döyüş zamanı almanlara əsir düşən 

Xanlar Babanlı sağaldıqdan sonra Almaniyaya, arxa cəbhəyə 

getməyə razı olmur. O, almanları dilə tutaraq guya onlarla 

bərabər Sovet ordusuna qarşı vuruşmağa hazır olduğunu 

bildirir, daha dəqiq desək, bunu inandırmağı bacarır. İgid, 

yaraşıqlı olan Xanlar alman hərbi formasını geysə də, əslində 

partizan dəstəsinə qoşulur, onun fəal üzvlərindən birinə 

çevrilir. 

         Ukraynanın faşistlərdən təmizlənib azad olunmasında, 

onlarla alman əsgər və zabitini məhv edir, hərbi texnikasını, 

sursat anbarını partladıb havaya sovurur. Olum ya ölüm 

savaşı çox fərqli və risklidir. Burada ölüm səndən uzaq getmir, 

daima başın üzərindədir. Və bir də, bu müharibədə adamın 

içində qorxmaz, ölümə meydan oxuyan ürək ola. Ulu 

Azərbaycan torpağının qəhrəman oğlu Xanlar Babanlı da 

məhz belə ürək sahibi idi. O, bir artist kimi qanlı-qadalı 

müharibədə yaratdığı konsert briqadası ilə tez-tez Ukrayna 

şəhər və qəsəbələrində guya əsgər və zabitlərin döyüş ruhunu 

yüksəldir, əslində isə partizan Xanlar dəstəsi ilə birlikdə 

qastrollar zamanı konsertdən sonra xeyli düşmən məhv edirdi. 

Xanlar Babanlı xalqımızın böyük övladları Mehdi Hüseynzadə, 

Xarqo təki müqavimət hərəkatlarında yaxından iştirak etmiş 

oğullarımız heç zaman nəsillərin xatirəsindən silinməyəcək 

qəhrəmanlıqlar göstərmişdir. 

         Alman-unter zabiti forması geyən Xanların partizan 

dəstəsi Kerçdən Krıma qədər ərazidə verdikləri “konsert”lər 

düşməni lərzəyə salır. Xanlar saxta ərzaq kartoçkaları düzəldib 

dinc əhaliyə paylayır, onları acından ölməyə qoymur. 
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Rəhbərlik etdiyi partizan dəstəsi müxtəlif təxribatlar törədir, 

almanları Ukrayna cəbhəsində hərbi sursatla təmin edən 

Oktyabr şaxtasını, Doqentsevo dəmiryolu stansiyasında silahla 

dolu qatarın, almanların at oynatdığı Novıy Buqda zabitlər 

evinin və bu kimi bir çox obyektin külünü göylərə sovuran 

“Qafqaz variyetesi” geniş əməliyyatlar həyata keçirirdi. 

Amma çox təəssüflər olsun ki, 1944-cü ilin yanvarında Xanlar 

Babanlı öz dəstəsindən olan bir satqının xəyanətinin qurbanı 

oldu. 

        Xanlar Babanlı az, cəmi 26 il yaşadı. Və bu gənc yaşında 

əbədiyyətə qovuşan Xanlar, Azərbaycan xalqının bu 

vətənpərvər, igid oğlu adını müharibə tarixinə böyük hərflərlə 

yazdı. Qısa ömründə çox işlər görən Xanlar Babanlının həyatı 

və əməlləri nəsillərə  örnək olaraq öyrəniləcək və nümunə kimi 

göstəriləcəkdir. Xalqımızın qəhrəman oğlunun ölməz xatirəsi 

qəlblərdə əbədi yaşayacaqdır. 

         Xanlar Babanlı Ukrayna torpağında uyuyur. Qədirbilən 

Ukrayna xalqı onun azadlığı uğrunda canını fəda edən Odlar 

yurdunun oğlunun xatirəsini həmişə əziz tutur, onun məzarı 

üstündə təzə-tər gül-çiçəklər dəstəsi qoyurlar. 

         Erkən ailə həyatı quran Xanlar Babanlının oğlu Tofiq, 

qızı Aida xanım xalqımızın bu qəhrəman övladının adına layiq 

insan kimi böyüyürlər. Onlar çalışdıqları sahədə, eləcə də 

həyatda atalarının adını yüksək tutaraq, ona həmişə baş 

ucalığı gətirmişlər. Hərbçi nəvəsi, ehtiyatda olan zabit Xanlar 

torpaqlarımızın erməni işğalçılarından azad olunması, 

vətənimiz uğrunda gedən müharibədə məqamı yetəndə canını 

fəda etməyə hazırdır. 

        Camal Zeynaloğlu xalqını, Vətənini ürəkdən sevən bir 

yazıçıdır. O, müharibə mövzusunda yazmağı ustalıqla bacarır. 
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Bu sahədə böyük təcrübəsi olan müəllifin əsərləri mənalı və 

oxunaqlıdır. Onun yazılarında oxucu öz “mən”ini tapır və 

həyata niyə, nə  üçün gəldiyi barəsində düşünməyə vadar olur. 

Bu da Camal Zeynaloğlunun uğurudur. Çünki o, oxucunu 

düşündürən əsərlər yazır. İnanırıq ki, Camal Zeynaloğlu bir 

usta, səriştəli yazıçı kimi gələcəkdə yazdığı kitablarında da öz 

vətəndaş mövqeyindən çıxış edəcək və müharibə mövzusuna 

bir daha yenidən qayıdacaq. Və yəqin ki, onun bu yeni əsərləri 

də müəllifinə daha böyük uğurlar qazandıracaq. 

C.Zeynaloğluna bədii yaradıcılığında bundan sonra da yeni-

yeni uğurlar diləyirik. 

 

Adil Misirli, 
                                                             şair-publisist. 
         “Aktualinfo.org” saytı, 03 oktyabr 2017-ci il. 
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   Mənim dərdimi yazan…. 
 

 
        Camal Zeynaloğlu başqa bir sahənin adamı olsaydı da 

belə, onu az-çox tanıyan birisi kimi, sözsüz ki, ən adi 

günlərində belə haqqında yalnız xoş sözlər danışa bilərdim. 

Çünki xarakterindəki bütün müsbət insani keyfiyyətlər, ən 

başlıcası isə girişdiyi, yaxud cəlb edildiyi hər hansı bir işə 

böyük məsuliyyət hissi, çalışqanlıq, Tanrının yaratdığı ən ali 

varlıq kimi mükəlləşməyə, yeniləşməyə, formalaşmağa doğru 

durmadan can atması istənilən sahədə ona uğurlar 

gətirəcəkdi. Ancaq mənə bu gün qələm əhli və həm də 

tələbkar oxucu olaraq C.Zeynaloğlunun yazıçılıq 

məziyyətlərindən qısaca bəhs etmək nəsib olub. Statistik 

nəticələrə və xronoloji sadalamalara, bir-birindən maraqlı 

əsərlərinin və vətənpərvərlik rəmzi olan ədəbi obrazların 

təhlilinə baş vurmadan İlk növbədə, özümdə bu suala cavab 

tapmağa çalışıram: Mən Camal Zeynaloğlunu niyə oxuyuram, 

yaxud onun yaradıcılığında məni cəlb edən nədir?!... Ən azı 

yarım əsrlik oxuculuq təcrübəsi olan, güclü (məşhur yox) 

ədəbi-bədii məclislərdə, diskussiyalarda ortada-kənarda 

dolanan kitab həvəskarı, qələmini jurnalistika, nəsr və 

poeziyada redaktorluq və müəlliflik sınağında doğrultmuş birisi 

kimi tam əminliklə bildirirəm ki, Camal Zeynaloğlu bu gündən 

sabaha ən tutarlı ədəbi miras qoyan yazıçılarımızdan biridir. 

Həyatda cəmi iki dəfə ani ünsiyyətdə olduğum Camal müəllimi 

jurnallardan, elektron mənbələrdən, əldə etdiyim kitablarından 
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tanıyıram və bu tanışlığa çox şadam. Niyə?! Nə vaxtsa bir 

publisistik yazımda qeyd etmişdim: Dərdi yazmaq ən ağır 

yazmaq dərdidir. Camal Zeynaloğlu mənim, torpaq itirmiş, 

dədə-baba yurduna ayaq basa bilməyən, bu həsrəti ürəyinin 

dərinliyində qara yaraya çevirən, həyatı boyu riyakarlığa, 

mənsizliyə, mənfurluğun hər hansı bir təzahürünə meydan 

oxuyan, belə və bunca yaşadığına görə Allahına min şükr 

eləyən dərdli bir qələm əhlinin ürəyindən yazır. Bu yazıçı 

vaxtilə arxivlərdə işlədiyim, bir hərbi jurnalist kimi səngərlərdə 

rastlaşdığım, əsir və girovlarla, qaçqın və köçkünlərlə bu və 

digər mənada saysız-hesabsız ünsiyyətlərdə olduğum, yaza 

bildiyim və yaza bilmədiyim ən ağrılı məqamlara toxunur, 

Azərbaycan xalqının bu problemini çox yüksək bədii 

priyomlarla oxucusuna çatdırır.  

       Camal müəllim  hər şeydən öncə ruh adamıdır, 

mənəviyyat insanıdır. Ona görə də əsərlərində yaratdığı 

qəhrəmanları da özünə oxşayır. O hər gün evinə digərləri kimi, 

əlində dolu zənbil, deyə-gülə getmir. Camal müəllim hər gün 

evinə içində yaratdığı qəhrəmanların hiss-həyəcanını, dərdi, 

kədəri, torpaq həsrəti, Vətən sevgisi, Xocalı dəhşətini və s.  

yaşayan, çiynində ağır yük kimi daim  Qrabağ dərdini daşıyan 

bir vətəndaş kimi gedir... O hər gün, hər saat, hər an 

torpaqlarımızı işğal etmiş murdar düşməndən nə vaxt intiqam 

alacağımız  haqqında düşünür... Axşamlar yatarkən də ancaq 

və ancaq bu barədə fikirləşir... Səhəri diri gözlü açır... Bunu 

ancaq Vətən sevdalı insanlar edə bilərlər. Camal müəllim də 

belə insanlardan biridir... 

        Camal müəllimin kənd-kəsəyi, doğulub boya-başa çatdığı 

dədə-baba yurdu, şükr ki, yerindədir. Ancaq mənə elə gəlir ki, 

onun halallıq rəmzi olan bu ata ocağı mənim daha çox 
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söykənə biləcəyim dərd sirdaşımdır. Bu ocağın yazar oğlu 

bunu mənə anladır. Bir şəhid uşaqlıq dostum haqqında 

məqaləmi, şəhid oğlunun məzarına baş qoyub gülümsər 

çöhrəsi ilə dünyasını dəyişən ana haqqında hekayəmi, xidmət 

yoldaşım, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Riad Əhmədov 

haqqında poemamı yazanda da, Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsinə dair, əsir və itkinlərlə bağlı onlarla kitab üzərində 

işləyəndə də, bu mövzuda yüzlərlə məqaləni qəzet səhifələrinə 

çıxaranda da nələr çəkdiyimi bilənlər bilir. 26 ildir bu dərdin 

içindəyəm. Məni bu dərddən yalnız torpaqlarımızın işğaldan 

azad olacağı, üçrəngli bayrağımızın ən ucqar Azərbaycan 

guşələrində dalğalanacağı gün ayıra bilər. Nə qədər ki, bu, baş 

verməyib, bu dərd mənimlədir, yüzlərlə, minlərlə mənim kimi 

vətənsevər insanlarladır. Və bizi ağrılı-acılı vətən sevgimizlə 

yaşadan yaradıcı insanlar yanan şam pərvanəni özünə çəkən 

kimi özünə çəkir. Bu yaradıcı insanlardan biri də yazıçı-

publisist, onlarla kitabın müəllifi Camal Zeynaloğludur! Qələmi 

iti olsun!  

 

 
Mahir Cavadlı, 

          şair-jurnalist, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü. 
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                    OXUCU FİKRİ 
 
        Camal Zeynaloğlunun imzasına ilk dəfə “Xəzan” 

jurnalında rast gəlmişəm. “Apokolipsis, yaxud Qiyamətin 

premyerası” hekayəsi dərc olunmuşdu. Sonra bu hekayəni  

“25 yazıçının hekayələri” toplusunda da oxudum.  

        Nəhayət Camal Zeynaloğlunu əyani olaraq Azərbaycan 

Yazıçılar Birliyinin “Natəvan” klubunda yazıçının yeni 

kitablarının təqdimat tədbirində gördüm. Səliqə-sahmanı, 

ədəb-ərkanı, sadə və təvazökar görünüşü ilə məndə rəğbət 

hissi oyatdı. Tədbirdə onun şəxsiyyəti və əsərləri barədə 

müsbət fikirlər söylədilər. Həmin görüşdən mənə xoş təəssürat 

və iki kitab yadigar qaldı; “Cəsur kəşfiyyatçı, igid partizan” və 

“Snayper qız”. 

       Tədbirdə “Cəsur kəşfiyyatçı, igid partizan” sənədli 

povestinin qəhrəmanı Xanlar Babanlının oğlu Tofiq Babanlı da 

iştirak edirdi. Xanlar Salman oğlu Babanlı haqqında xatirələrini 

danışdı, ailəsi adından müəllifə və tədbir iştirakçılarına 

minnətdarlığını bildirdi. Xanlar Babanlı Böyük Vətən 

müharibəsi illərində Ukrayna partizanları ilə birlikdə faşizmə 

qarşı vuruşmuş, igidlik və qəhrəmanlıq  göstərərək  

Azərbaycan xalqının şərəf və ləyaqətini, qeyrətini təmsil 

eləyən bir vətənpərvərdir. Camal Zeynaloğlu bu əsərində 

Dnepropetrovski (Ukrayna) şəhərinin dövlət arxivlərində 

saxlanan sənədlərdən, habelə partizanın döyüş yoldaşlarının 

xatirələrindən, həmçinin qohum-əqrəbalarının dilindən 

eşitdiklərini qələmə almışdır. Kitabda, eyni zamanda müxtəlif  
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illərdə dərc olunmuş qəzet və jurnal materiallarından, film 

kadrlarından nümunələr yer almışdır. Bu kitab haqqında təkcə 

onu demək istərdim ki, rus dilində olan mətnlər tərcümə ilə 

verilsəydi, daha yaxşı olardı.  

       Camal Zeynaloğlunun yaradıcılığında müharibə mövzusu 

mühüm yer tutur. Bu vacib məsələ “Snayper qız” əsərində 

daha qabarıq təsvir olunub. Kitabın redaktoru Xeyrulla 

Balaxanlı haqlı olaraq yazır: “...Camal Zeynaloğlu hər şeydən 

öncə Vətənini, xalqını, millətini, dövlətini bütün varlığı ilə sevən  

bir vətəndaşdır. 

     ...Camal Zeynaloğlu müharibə mövzusundakı əsərlərində 

ustadır”. 

         Camal Zeynaloğlu iyirmi bir kitabın müəllifidir. Bu qədər 

kitabı olan müəllifə mənim fikrimcə, püxtələşmiş yazıçı kimi 

qiymət verilməlidir. 

       “Cəsur kəşfiyyatçı, igid partizan” kitabı zəngin materiallar 

əsasında yazılmışdır. 

     ...Zorla sürükləndiyimiz Qarabağ savaşından hələ çox 

yazılmalıdır. C.Zeynaloğlu Ukraynada, Əfqanıstanda, və 

nəhayət, Qarabağda gedən ədalətsiz müharibələrdən bəhs 

etməklə gənclərimizi doğma vətəni, ana torpağı, el-obanı 

sevməyə və göz bəbəyi kimi qorumağa səsləyir. Bu əsərlər 

erməni vandalizmini, vəhşiliyini, nankorluğunu, qəddarlığını, bir 

sözlə, insanlığa layiq olmayan bütün mundarlıqları göstərməyə 

yönəlib.  

         Bu yolda yazıçı Camal Zeynaloğluna daha böyük 

yaradıcılıq uğurları arzulayıram. 

Hörmətlə:  

 Ramiz İsmayılov, 

Xırdalan şəhəri.  
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Yaxşılar olmasa... 
 
Qələm dostumuz, yazıçı-publisist  
Camal Zeynaloğluna 
 
Yamanlar yaddan da betər yağıdı, 
 Ucayıq, ölməzik yaxşılar ilə. 
 Yaxşı insanların yaxşılığıdı 
 Bizə bu dünyanı sevdirən belə. 
 
 Yamanın şahlığı bir sabahlıqdı, 
 Bulaq ömürləri bulandırır o. 
 Yaxşının silahı xeyirxahlıqdı, 
 Yaxşılıq etməklə utandırar o. 
 
 Yaxşılar dünyadan köçsə də tək-tək 
 Yaxşı ölümünə inanmaq olmur. 
 Təsəlli tapardıq, amma neyləyək 
 Yaxşının yerinə yaxşı doğulmur. 
 
 Yaxşılar olmasa, bezər dünyamız, 
 Məhv edər yamanlıq çatdığı ocaq. 
 Yamanlar əlindən bezar dünyamız 
 Yaxşılar əliylə ovunur ancaq. 
 
 

                                    Ədalət Salman, 
                                    şair. 
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     Camal Zeynaloğlunun şəhid  
                    oxucusu 
 
 
       1941-45-ci illər İkinci Dünya müharibəsində mənim 

babam Baratov Allahqulu Ziyad oğlu da iştirak etmişdir. İlk 

dəfə müharibənin nə olduğunu ondan eşitmiş, Azərbaycan 

əsgərinin qəhrəmanlığını, igidliyini, cəsurluğunu ondan 

duymuşam. Babam müharibə həyatından elə danışırdı ki, 

körpə təfəkkürümlə mənə elə gəlirdi, mən də onunla bərabər 

müharibədə olmuşam. Elə bilirdim, onun danışdığı hansısa 

yaralanmış əsgər mənəm, elə bilirdim, oğlunun ölüm xəbərini 

almış hansısa anayam, elə bilirdim, atası şəhid olmuş körpə 

uşağam. Dəfələrlə babamın dizinin dibində şəhid olmuşam, 

dəfələrlə anamın oğul acısını hiss etmişəm. 

        Babamla bağlı müharibəli xatirələrimdən sonra ilk dəfəydi 

ki, Camal Zeynaloğlunun “Cəsur kəşfiyyatçı, igid partizan” 

kitabını oxuyanda özümü müharibənin tən ortasında hiss 

etdim. Azərbaycanlı kəşfiyyatçı Xanlar Babanlının xatirəsinə 

yazılmış bu kitab məni Azərbaycan əsgəriylə bərabər qanlı 

müharibəyə qədər aparıb çıxardı. Kitab o qədər canlı yazılıb ki, 

mənə elə gəldi, Xanlar Babanlı mənəm. Oxuyanda ki, Xanlar 

iki körpə qoyub getmişdi, biləndə ki, həmişə onu gözləyən iki 

balası olub, yazı masamın üzərində cütlənmiş qollarıma alnımı 

dirəyib hönkürdüm. Səsimə yan otaqdan kiçik qızım gəldi, 
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“niyə ağlayırsan, ay ata?”, ona sarılıb özümdən aslı oladan 

belə dedim: indicə şəhid oldum, qızım.  

      Camal Zeynaloğlunun böyük təfəkkürü, həssas ürəyi, 

yazıçı qələmi bu kitabda bütün oxucularını şəhid etməyi 

bacarıb. Mənə elə gəlir, müharibə şəraitində bir əsgərin 

həyatını, bir şəhidin zirvəsini bundan gözəl təsvir etmək olmaz. 

Zeynaloğlunun qələmi sanki, müharibə iştirakçısıdır, sanki 

onun əlləri qələm yox, oxucularının ürəyinə nişanlanmış ağır 

çəkili silahdır. Məncə, ona bu qəhrəmanlığına görə “Ədəbi Milli 

Qəhrəman” adı verilməlidir. 

      Yazılarından açıq-aydın görünür ki, Camal Zeynaloğlu 

tərəfsiz qələm sahibidir. O, heç vaxt öz qələmini kiminsə, 

nəinsə tərəfində kökləmir. Sanki güzgü rolunu oynayır, yazdığı 

hadisə, insan necədirsə, elə də oxucularına təqdim edir. Bu 

isə, onun böyük qələm sahibi olduğuna, dünyəvi, bəşəri 

düşüncəsinə, ilahi istedadına söykənmiş bir növ sübut kimidir.  

      Uşaqlıqda şahidi olduğum bir məsələni xatırlayıram. 

Deməli, kənddə yaşayırdım. Dərəmizdən həmişə çay axırdı, 

heç vaxt arası kəsilmirdi. Güclü yağış və ya güclü qardan 

sonra çıxan günəş dərə çayımızı coşdururdu. Çay o qədər 

qopalağını götürürdü ki, camaatın dərədə əkdiyi bor-bostan, 

təzə şivlər, çəpər-çüpər də ona qoşulub baş alıb gedirdi. O 

seldən heç istifadə də etmək olmurdu. Camaat yığışıb 

dağlardan gələn selin çaya qoşulduğu yerdə bənd qayırdı. 

Beləcə, güclü sel gələndə narahatçılıq olmadı. Artıq seli idarə 

edirdik. Dərələrdən axan çayı istədiyimiz qədər çoxaldıb, 

azalda bilirdik. Mənə elə gəlir ki, istedad da sel kimidir, onu 

idarə edə bilməsən, həmişə ziyanını görərsən. Camal 

Zeynaloğlu öz istedadını idarə edən yazıçıdır. Ona çay kimi 

istiqamət verməyi də bacarır. Müharibəyə aid yazdığı yazılar 
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onun ürəyinin lap dərinliyindəki bənddən süzülüb gələn çay 

kimidir.  

        Arzu edirəm ki, Camal müəllimin qələmi həmişə belə iti və 

düşündürücü olsun. Müharibəyə aid bütün yazılarında 

oxucularını şəhid etməyi bacarsın. Babanlı kimi 

qəhrəmanlarımızı ədəbi şəkildə əbədiyyətə qovuşdursun. Bu 

yolda ona səbr, həvəs və uzun ömr arzulayıram. 

 

 

 Elşad Barat, 
Yazıçı, müəllim, AYB-nin, DGTYB-nin üzvü,  

                    Axın İB-nin sədri, prezident təqaüdçüsü. 
“Aktualinfo.org” saytı, 15mart 2018-ci il. 
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    Tərcümədən böyük ədəbiyyata  
   (Camal Zeynaloğlunun özü və sözü haqqında)  

 

         Camal Zeynaloğlunu mən uşaq yaşlarımdan tanıyıram. 

Mən onunla eyni məktənbdə oxumuşam, eyni ildə birinci sinfə 

getmişik, eyni ildə orta məktəbi bitirmişik. Camal Zeynaloğlu 

Cəlilabad rayonunun Albalan kəndində anadan olub, amma 

orta məktəbi Alar kəndndə bitirib. 1975-ci il buraxılışı adla 

deyilirdi. 17 məzun elə həmin il, 14 məzun isə 1976-cı ildə ali 

və orta ixtisas məktəblərinə daxil oldu. Camal Zeynaloğlu 

ingilis-alman dilləri üzrə ali təhsil aldı. İş elə gətirdi ki, biz bir 

müddət birlikdə eyni məktəbdə işlədik. Camal müəllim Amerika 

və İngiltərə ədəbiyyatından tərcümələr edirdi. Onun belə 

tərcümələrindən bir qismini ötən yüzilliyin səksəninci illərində 

Cəlilabad rayonunda çap olunan “Yeni gün” qəzetində 

oxucuların ixtiyarına verdik və bu tərcümələr çox yaxşı 

qarşılandı. Bu da yadımdadır ki, Camal müəllim tərcümələrə 

ciddi yanaşır, ideomatik ifadələri və frazeoloji birləşmələri 

orijinala uyğun şəkildə çevirməyə çalışırdı. Sovet dönəmində 

daha çox tarixi mövzularda əsərlər nəşr olunur, məhəbbətə aid 

hekayə, povest və romanlar oxunurdu. Camal Zeynaloğlunun 

tərcümə etdiyi hekayə və povestlər daha çox kriminal 

əhəmiyyətli olurdu. Bunun səbəbini soruşduqda, Camal 

müəllim dedi ki, bizdən fərqli olaraq, Avropa oxucuları 

macəraya, fantastikaya və kriminal hadisələr haqqında 

hekayətlərə üstünlük verirlər. Sonralar onun tərcümələri 
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respublika mətbuatına ayaq açdı, “Dünya” və “Mütərcim” 

jurnallarında dərc edildi. Bu tərcümələr içərisində Aqata 

Kristinin ayrıca kitab halında çap olunmuş “Baş nazirin 

oğurlanması” (2012) xüsusilə seçilir.  

          Camal Zeynaloğlu həm də psixologiya üzrə ikinci ali 

təhsil alıb. Bu da ona imkan verir ki, personajlarının və 

qəhrəmanlarının psixoloji dünyasına daha dərindən nüfuz edə 

bilsin. Camal müəllimin ilk hekayələri bu ovqatla meydana 

gəldi və dərhal rezonans verdi. İlk anda oxucuya elə gəlirdi ki, 

Camal Zeynaloğlu hekayə və povestlərini tərcümə etdiyi 

əsərlərin təsiri altında yazır. Sonra məlum oldu ki, əslində, 

Azərbaycanın özündə o qədər ictimai qınağa məruz qala 

biləcək krimhadisə var, onları sadəcə təsvir etmək kifayətdir. 

Camal müəllim hadisəni deyil, hadisəni törədən səbəbləri 

obrazlı şəkildə qələmə alır.  

           Camal Zeynaloğlunun yazıçı qələmi böyük təcrübəyə 

malikdir. Belə ki, o, bir müddət “Mühakimə” qəzetində əvvəlcə 

müxbir kimi, sonra isə şöbə müdiri kimi çalışıb, “Son söz”  və 

“Mister-X” qəzetlərinə baş redaktorluq edib, “Axşam” 

qəzetində redaktor vəzifəsində işləyib.  Zəngin publisistikası 

var. Qəzet onu həm publisist kimi, həm də yazıçı kimi 

yetişdirib. Onun kitablarının siyahısı oxucuya çox söz deyir: 

”Uğursuz nikah” (1998), “Məni qınamayın” (1998), “Qanlı fevral 

gecəsi” (1999), “ Ölümlə üz-üzə” (2000) “Tanrı cəzası” (2010), 

“Həqiqət işığında”, (2012), “Nakam məhəbbət”, (2012), “Ölüm 

doğmalığı” (2013), ”Talelər dünyası” (2013), “Gecikmiş sevgi” 

(2014), “Paslı qılınc” (2014), “Qarabağ dərdi-erməni 

vandalizmi” (2014), “Xeyirxah əməllər yolçusu” (2015), “Ağrılı 

düşüncələrim” (2015), “Qəfil döyülən qapı” (2015), 

“Xəyalındakı ağ yaylıqlar” (2015), “Baş tutmayan intihar” 
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(2015), “Cəsur kəşfiyyatçı, igid partisan” (2016), “Snayper qız” 

(2016) və başqa kitabları müxtəlif mövzularda olsa da, 

müəllifinə oxucu rəğbətini qazandıra bilib.  

         Camal Zeynaloğlunun hekayə və povestləri mövzusunu 

həyatdan alıb, gündəlik yaşantılarımızı əks etdirir. Onun 

kriminal həyatla bağlı çoxlu məqaləsi var, özü bu yazılarını 

“Cinayət oçerkləri” adlandırır. Esselərinin mövzusu isə 

rəngarəngdir. Vətənpərvərlik mövzusunda yazdığı məqalələrin 

çoxu Qarabağa aiddir. Camal Zeynaloğlunun əsərləri ədəbi 

tənqidin diqqətindən kənarda qalmayıb. H.Kərimova, A.Əliyev, 

İ.Quliyev, Ə.Tağıyev, H.Elvüsal, O.Salamzadə, Ə.Elsevər, 

E.Cəbrayıloğlu, İ.Cəfəroğlu, R.Məmmədli, A.Şahverdiyev, 

X.Balaxanlı, Ə.Nuri, X.Zeynalova, E.Quliyev, Z. Mikayılov, 

Ə.Əzimli, A.Hüseynova, R.Hilaloğlu, T.Məmmədli, 

N.Hüseynzadə, Ş.Vəfadar, B.Əsgərov, M.Məmmədov, 

F.Museyibqızı, C.Bəhlulova, A.Mizəbəyli, L.Məhərrəmov, 

B.Yolocaqlı, S.Mustafaoğlu, E.Nurullayev və başqaları Camal 

Zeynaloğlunun yaradıcılığı haqqında məqalələr yazıblar…  

        Camal Zeynaloğlu tərcüməçilikdən yazıçılığadək 

mürəkkəb bir yol keçib. O, dünya ədəbiyyatından tərcümə 

etdiyi əsərlər səviyyəsində hekayə və povestlər yazıb, 

ədəbiyyatımızı yalnız Camal Zeynaloğluna məxsus bədii 

nümunələrlə zənginləşdirib. Öz üslubu ilə Azərbaycan 

ədəbiyyatına Avropa ədəbi məktəbinin ab-havasını gətirib. 

Bunu yaxşıca dərk etmək üçün Camal Zeynaloğlunun 

qələmindən çıxan əsərləri oxumaq kifayət edir.  

 

Bilal ALARLI (Hüseynov), 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru. 
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Bədii mətndə mövzunun həll 
olunması vacib şərtdir 

 
 
        Camal Zeynaloğlunu mən tələbəlik illərindən tanıyıram. O 

zamnlar biz bir “patok”da oxuyurduq, tez-tez görüşürdük. 

Camal çox təmkinli, sakit təbiətli, utancaq, başıaşağı, arıq, 

çəlimsiz bir oğlan idi. Arada onu institutun “Bilik” qəzeti 

redaksiyasında görürdüm. O zamanlar ağlıma gəlməzdi ki, 

Camal nə vaxtsa tanınmış bir yazıçı, publisist olacaq. Sən 

demə onun içərisində bir bulaq qaynayırmış. İllər keçdi, həyat 

bizi bir müddət bir-birimizdən aralı saldı. Sonra Camalın 

imzasını respublika mətbuatında, ədəbi orqanlarda gördüm. 

Mən onun imzasıyla maraqlandım və onun yazılarını oxumağa 

başladım. Camal ədəbi yaradıcılığa jurnalistika ilə başladı. 

Onun yazdığı məqalələr, cinayət oçerkləri, axlaq və 

mənəviyyat mövzusunda, Qarabağ savaşı haqqındakı bədii və 

publisistik əsərləri mətbuatda yer almağa başladı. Yəni artıq 

Camalın imzasını Azərbaycan mətbuatında tez-tez görürdüm. 

Sonra Camaldan tərcümələr gəldi. Mən, hətta, onun bir 

tərcümələr kitabının redaktoru olmuşam. Həmin kitabda o, 

dünya ədəbiyyatının klassik nümayəndələri olan Aqata 

Kristinin “Baş nazirin oğurlanması”, “Mavi kuzənin sirri”, “Bir 

milyonluq istiqrazın oğurlanması”, Artur Konan Doylun 

“Brilyant tac”, “Göy yaqut”, Oskar Uayldın “Nümunəvi dilənçi”, 

Cek Londonun “Meksikalı”, Ernest Heminqueyin “Qatillər”, 
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Cessi Stuartın “Məhəbbət”, Somerset Moemin “Muzdlu 

tərfdaşlar”,  Uilyam Saroyanın “Filippinli və sərxoş” əsərlərini 

Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir. Onun tərcümələrini 

diqqətlə oxudum. Camalı digər tərcüməçilərdən fərqləndirən 

cəhət onun bu tərcümələrdə dürüst və dəqiq olması idi. 

Tərcümələrdə cümlələr, ifadələr çox dürüst və dəqiq verilmişdi. 

Və buna görə də mən həmin kitabın redaktoru oldum.  

       Camal Zeynaloğlunun publisistika sahəsindəki apardığı 

araşdırmalar, faktlar sonradan onun bədii yaradıcılığında ədəbi 

faktora çevrilirdi. Bu bacarıq, bu qabiliyyət Camalın  böyük 

uğuru idi.  

       Bundan başqa, Camalın yaradıcılığında janr müxtəlifliyi  

var. Bu janr müxtəlifliyi nə deməkdir. Yəni Camal hekayə yazır, 

esse yazır, cinayət oçerki yazır, elegiya yazır, povest yazır... 

       Camal Zeynaloğlu yazdığı əsərlərdə demək olar ki, 

mövzunu tam əhatə edə bilir. Onun mövzu baxımından heç bir 

problemi olmur. Onun bəzən mövzu baxımından kəskin 

xarakterli əsərləri ilə də rastlaşırıq. Məsələn, Camalın ailə-

məişət mövzusunda yazdığı ibrətamiz əsəri olan “Uğursuz 

nikah” povestini xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Əsərdəki 

obrazlar bu günümüzün reallıqlarını əks etdirir, bizim hər gün 

qarşılaşdığımız, rastlaşdığımız adamlardır. Bunları ədəbiyyata 

gətirmək, həmin adamları bizim üçün canlandırmaq, təbii 

şəkildə ortalığa qoymaq hər qələm sahibinə nəsib olmur. 

Camal ailə-məişət sahəsindəki yazdığı bu əsəri kompleks 

şəkildə hazırlayıb ədəbi mətnə daxil edə bilib. 

       Mən Camalın əsərlərindəki bir cəhəti xüsusi qeyd etmək 

istəyirəm. Bu cəhət nədən ibarətdir? Təbii ki, cinayət xarakterli, 

ailə-məişət, sevgi, detektiv mövzular klassik mövzulardır. Və 

bu mövzular Camalın ədəbi yaradıcılığının əsas ana xəttini 
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təşkil edir. Onun ən çox müraciət etdiyi mövzu hamımızın 

yaralı yeri olan Qarabağ savaşıdır. Camal Zeynaloğlunun bu 

sahədə yazdığı əsərlər - “”Qaniçənlər” povesti, “Qanlı məktub”, 

“Ölüm düşərgəsindən qaçış”, “İntiqam hissi”, “Mühasirə”, 

“Snayper qız”, “Zəfər dolu dörd gün” və s. hekayələri oxucuları 

daha çox düşündürür və onlar tərəfindən daha çox  sevilir. 

Çünki o, hadisələrin bədii təsvirini elə verir ki, oxucu özünü 

sanki müharibənin içində hiss edir. Yazıçı proseslərin içində 

yaşadığı üçün, qəhrəmanlarıyla həmsöhbət olduğuna görə o, 

mövzunu daha ağrılı verə bilir. Digər tərəfdən də  gərək yazıçı 

mövzunu əsərdə, mətndə həll edə  bilsin. Camal bu işi öz 

əsərlərində ustalıqla bacarır. Bədii mətndə mövzunun həll 

olunması vacib şərtdir. Mən onu da qeyd edim ki, onun 

əsərlərində istər mövzu olsun, istər mövzunun həlli olsun, istər 

forma, istər süjet xətti, istər məzmun olsun, bütün bunlar 

yazıçının əsərlərində kompleks şəkildə, vəhdət halında öz 

həllini tapa bilir...  

       Camalı fərqləndirən cəhətlərdən biri də onun realizmidir. 

       Mən onun haqqında çox danışa bilərəm. Onun yaradıcılığı 

çoxşaxəlidir. Camalı həm jurnalist kimi, həm yazıçı kimi, həm 

tərcüməçi kimi daha geniş işıqlandırmaq olar.  

        Mən onu həm də bir insan kimi xarakterizə etmək 

istəyirəm. Camal müəllim sadə, təmiz qəlbli, təvazökar, 

dostcanlı, etibarlı yoldaş, mehriban, qayğıkeş, dürüst, əqidəli, 

vətənsevər, imanlı bir insandır. Düzünü deyim ki, bu 

zamanədə belə bir adam tapmaq çətin işdir. Həm sənətdə 

olasan, həm də şəxsiyyət kimi özünü təsdiq edib, formalaşdıra 

bilmək hər adama nəsib olan cəhət deyil. Mən Camalla 

dostluğuma böyük şərəf duyuram. Sevinirəm ki, mənim Camal 
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kimi bir tələbə yoldaşım, bir dostum var. O, həm də gözəl ailə 

başçısıdır. 

       Mən Camal müəllimi 60 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən 

təbrik edir, ona həyatda can sağlığı, Tanrının təqdir etdiyi 

qədər mənalı və şərəfli ömür, ailə səadəti, xoşbəxtlik, işlərində 

və ədəbi yaradıcılığında bol-bol uğurlar arzulayıram.  

      Həyat yolunuz daim açıq olsun, Qardaşım! 

 

 
Kamran Nəzirli, 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, yazıçı-publisist, tərcüməçi. 
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  Əsərlərinin əsas qayəsi Vətən ağrısıdır 

        Camal Zeynaloğlu haqqında danışmaq mənimçün 

asandır. Ona görə onun yaradıcılığı ilə yaxından tanışam.  

C.Zeynaloğlu müasir ədəbiyyatımızda, Azərbaycan 

ədəbiyyatında öz imzasını tanıdan yazarlarımızdandır. 

Doğrudur, o, uzun müddət jurnalistika ilə məşğul olub. Onun 

gözəl publisistik yazıları var, hamısını oxumuşam. Amma son 

illər C.Zeynaloğlunun maraqlı hekayələri ilə tanış oluruq.  

Sevindirici haldır ki, onun Qarabağ mövzusunda gözəl, geniş, 

əhatəli əsərləri var. Vətən həsrəti, vətən ağrısı onun əsərlərinin 

əsas qayəsini təşkil edir. Camal müəllimin “Snayper qız” adlı 

hekayəsi məni Qarabağ mövzusunda yazan bir yazıçı kimi 

özünə cəlb etdi. Hekayədə Rəhilə adlı bir qızın həyatı, onun 

döyüşkənliyi təsvir edilir. Camal müəllim bu hekayədə gözəl bir 

surət yaradıb. Burada ən çox vətənpərvərlik, Azərbaycan 

qızının qeyrəti, döyüşkənliyi, vətənə bağlılığı çox bədii 

boyalarla əks olunub. 

       Camal müəllim gözəl nasirdir, gözəl qələmi, isti ürəyi var. 

Onunla çox söhbətlərimiz olub. Camal müəllimin yazılarında 

qeyd etdiyim kimi, vətənpərvərlik hissi güclüdür. Nasiri 

yazdıran onun Vətənə, Torpağa bağlılığı və Türkçülüyüdür, 

yəni döyüşkənliyidir. C,Zeynaloğlunun son vaxtlar fəal qələmini 

görürəm. O qələm iti bir qələmdir, o qələm bu gün Azərbaycan 
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nasirinə vacib olan qələmdir. Mən onunla söhbətimizdə 

həmişə onunla fəxr elədiyimi vurğulayıram. 

       İkinci bir tərəfdən Camal Zeynaloğlu həmyerlimdir, yəni 

bizim doğma Alarımızdandır. O yer ki, orada çoxlu 

yazarlarımız var, orada çoxlu Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 

üzvləri var. 

       Camal müəllimin yazılarında, onun publisistikasında qeyd 

olunan faktlar, məlumatlar real həyat hadisələrini əks etdirir. 

Onun əsərlərinin qəhrəmanları bu gün bizimlə birgə 

addımlayan həqiqi Azərbaycan oğullarıdır. Camal müəllim 

bütün əsərlərini həyatdan götürüb, özündən uydurmur, 

hansısa təxəyyülün gücünə söykənmir. Buna görə də real 

həyat həqiqətlərini əsərlərində doğru-dürüst, artırıb-

əksiltmədən təsvir etdiyi üçün oxucular tərəfindən sevilərək 

oxunur. O, bütün sahələrdə yazır. Ona görə də Camal 

müəllimin yaradıcılığı çoxşaxəlidir... 

       Camal müəllimə gələcək işlərində, gələcək ədəbi 

yaradıcılığında böyük uğurlar arzulayıram.  

         Eşitdim ki, müəllimin 60 yaşı tamam olur, amma buna 

inanmadım. Çünki bu yaşı ona verə bilmirəm. Bəli, dövr, 

zaman öz işini görür. Əgər belədirsə, bu yaşa gəlibsə, bizə də 

onu 60 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən təbrik etmək düşür. 

Onu bağrıma basıram. Yaz, yarat, həmişə var ol! Yolun açıq, 

qələmin iti olsun, Camal müəllim! 

                                                              Meyxoş Abdullah, 

                                                              yazıçı.         
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        Əsərlərinin arxasından Vətən  

                sevgisi boylanır 

        Bildiyimiz kimi Azərbaycan ədəbiyyatı orta əsərlərdən bəri 

uzun bir yol keçmişdir. Bu yolda Azərbaycan ədibləri təkcə 

doğma ədəbiyyatımıza deyil, həm də dünya ədəbiyyatına 

böyük töfhələr vermişdir. Çağdaş ədəbiyyatımızda da öz 

sözünü deyən gözəl qələm sahibləri var. Bunlardan biri də 

Camal Zeynaloğludur. Mən C.Zeynaloğlu yaradıcılığına tam 

bələdəm. Və tam bələd olan bir adam kimi deyirəm ki, Camal 

Zeynaloğlunu oxucular sevir. Onu oxuculara sevdirən nədir?  

Onun bütün əsərlərində torpaq müqəddəsliyinin, vətən 

təəssübkeşliyinin, ata-ana sevgisinin ən ucada dayanmasıdır. 

C.Zeynaloğlunun hansı əsərlərinə müraciət edirsənsə et, 

həmin əsərin mövzusunun arxasından Vətən sevgisinin 

boylandığını oxucu aydın hiss edir.  

        Mən Camal Zeynaloğluna bundan sonra da yeni-yeni 

yaradıcılıq uğurları arzulayıram.  

       Camal müəllimi 60 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən 

təbrik edir, ona can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik, ailə səadəti 

arzulayıram. Arzu edirəm ki, o, oxucularını bundan sonra da 

daha sanballı əsərlər yazaraq sevindirsin. Şəxsən mən onun 

yeni əsərlərini səbirsizliklə gözləyirəm. 

                                                    Əfrahim Hüseynov,   

                                                    həkim, şair 
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                Vətənsevər ziyalı 
 

        Camal müəllimlə uzun illər bir yerdə işləmişik. O məndən 

yaşca on il kiçikdir. O, məktəbə müəllim kimi gələndə ilk dəfə 

mənimlə ünsiyyət qurdu, mənimlə əlaqə yaratdı. Bir neçə 

aydan sonra hiss etdim ki, Camal Zeynaloğlu istedadlı bir 

şəxsdir. O tədris etdiyi fənni gözəl bilirdi və ingilis dilini 

şagirdlərinə tez bir zamanda sevdirə bildi. Onu şagirdlər də 

çox sevirdilər.  

       Camal müəllim pedaqoji fəaliyyəti ilə yanaşı, dünya 

ədəbiyyatından, İngilis-Amerikan klassik yazıçılarının bir çox 

əsərlərini Azərbaycan dilinə tərcümə edirdi. Həmin tərcümələr 

o zaman rayonumuzun “Yeni gün” qəzetində dərc olunurdu. 

       Bundan əlavə, Camal müəllim həm də nümunəvi sinif 

rəhbəri idi. Onun sinif rəhbərliyinə aid tərtib etdiyi iş planı 

bütün müəllimlərin diqqətini cəlb edirdi. O, tərtib etdiyi sinif 

rəhbərliyinin iş planlarını da yaradıcılıqla işləyirdi. Mən onun 

bədii yaradıcılığa olan həvəsini o zaman hiss etmişdim. 

Bilirdim ki, Camal müəllim gec-tez öz ürəyinin hökmü ilə 

hərəkət edərək ədəbi yaradıcılıq yoluyla gedəcək. Belə də 

oldu... 

      Camal müəllim on üç il müəllim işlədikdən sonra Bakıya 

getdi. Onun sorağı bir müddət mətbuatdan gəldi. Qəzet 

səhifələrində tez-tez Camal Zeynaloğlu imzasına rast gəlirdik. 

Bu bir həqiqətdir ki, ocağını, kəndini, elini-obasını sevməyən 

insan vətənini, xalqını da sevməz. Camal müəllimdə Vətən 

sevgisi, millət sevgisi həqiqətən yüksək səviyyədədir. O, həm 
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də xeyirxah insandır. Həyatda kimsə çətin durumda qalanda, 

Camal müəllim tez onun köməyinə yetir. O elə bir insandır ki, 

bir tikə çörəyini belə kəsib ehtiyacı olana verir. 

        Daha sonra Camal müəllim nəşr etdirdiyi ilk kitabını bizə 

göndərdi. O zaman öz-özümə düşündüm: “Camal müəllim indi 

özünü tapıb”. O bir-birinin ardınca bir neçə kitabını mənə 

göndərdi. Və mən də həmin kitabları acgözlüklə, birnəfəsə 

oxuyurdum. Düzünü deyim ki, onun yazdığı əsərlər çox 

xoşuma gəldi. Çünki əsərlərdə təsvir edilən hadisələr hamısı 

real həyatdan götürülmüşdü. Onun əsərlərinin əsas mövzusu 

Qarabağ savaşına həsr edilsə də, biz onun müxtəlif səpkili 

əsərləriylə də tanış olmuşuq. Yəni Camal müəllimin 

yaradıcılığı çoxşaxəlidir. O, esse yazır, elegiya yazır, hekayə, 

povest yazır. Hətta, onun bir çox cinayət xarakterli oçerkləri də 

var. Bu da onun vətənsevərliyindən, torpaq təəssübkeşliyindən 

irəli gəlir. O, yaratdığı qəhrəmanlarını özündən uydurmur, 

yazdığı hər bir əsərin qəhrəmanıyla ayrı-ayrılıqda görüşüb, 

söhbət edib. Ona görə də Camal müəllimin əsərləri canlı və 

oxunaqlıdır. O, əsərlərində real hadisələri bədii boyalarla çox 

gözəl əks etdirməyi bacarır. Bu əsərləri həyəcansız oxumaq 

mümkün deyil. 

      Camal müəllimin məndə artıq iyirmi kitabı var və onların 

hamısını oxumuşam. Mən onlardan  “Ölümlə üz-üzə”, “Məni 

qınamayın”, “Tanrı cəzası”, “Baş tutmayan intihar”, “Nakam 

məhəbbət”, “Talelər dünyası”, “Gecikmiş sevgi”, “Qarabağ 

dərdi - erməni vandalizmi”, “Xəyalındakı ağ yaylıqlar” və s. 

kitabların adlarını söyləyə bilərəm. 

      Camal müəllim istedadlı publisist, yazıçı olmaqla yanaşı, 

eyni zamanda etibarlı dost, yoldaşdır. O hər şeydən öncə, 

vətənpərvər bir ziyalıdır. Biz onunla fəxr edir, onu 60 illik 
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yubileyi münasibətilə ürəkdən təbrik edirik. Allah ona uzun 

ömür versin ki, daha da sanballı əsərlər yazıb-yaratsın, bizi də 

sevindirsin. 

      Yolunuz daim uğurlu və açıq olsun, Camal müəllim! 

 
                                                          Qubad Əliyev, 
                                                       təqaüdçü müəllimi 
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      Camal müəllimin yeni əsərlərini  
                         gözləyirik 
 
           Mən  Camal  müəllimin  ədəbi  yaradıcılığından  bəhs 
etməkdən öncə, onun şəxsi keyfiyyətləri barədə qısaca da olsa 
fikrimi  bildirmək  istərdim.  Camal  müəllim  vaxtilə  mənim 
müəllimim  olub.  Orta  məktəbdə  mənə  ingilis  dilindən  dərs  
deyib. O, çox ciddi, tələbkar və məsuliyyətli müəllim idi. Dərsini  
ürəkdən tədris edirdi. Şagirdlərə qarşı çox həssas, mehriban,  
qayğıkeş və diqqətli idi. Kimsənin əhval-ruhiyyəsinin pis olması  
heç vaxt  onun gözündən yayınmırdı.  O şagirdlərə deyirdi: 
“Siz dərs  üçün  məni  hər  zaman  narahat  edə  bilərsiniz,  
təki  dili öyrənin. Çünki bu dil sizə gələcəkdə lazım olacaq. Elə 
edin ki, sonradan  peşmançılıq  hissi  keçirməyəsiniz.  Bu  dili  
siz öyrənməkdən  ötrü  nə  desəniz,  etməyə  hazıram”.  
Demək istəyirəm ki, Camal müəllim şagirdlərinə  bu dili 
öyrətmək üçün əlindən gələn köməyi edirdi. O, şagirdlərini çox 
sevirdi... 
        Sonra  Camal  müəllim  Bakıya  getdi.  Qəzetlərin  birində 
jurnalist  kimi  fəaliyyətə  başladı.  Biz  onun  qəzetlərdə  tez-
tez maraqlı məqalələrini oxuyurduq. Publisistika ilə yanaşı, 
Camal müəllimin  ard-arda  bir  neçə  kitabı  işıq  üzü  gördü.  
Çapdan çıxan “Uğursuz nikah”, “Məni qınamayın”, “Ölümlə üz-
üzə” adlı kitablarını  bizə  də  göndərdi.  Biz  də  həmin  
kitabları  böyük həvəslə  oxuyurduq.  Onun  əsərlərində  dini,  
milli-mənəvi dəyərlərə,  ailə-məişət,  əxlaq  və  mənəviyyata  
daha  çox üstünlük verdiyinin şahidi olurduq. O cümlədən 
Camal müəllim öz əsərlərində vətənpərvərliyə, yurd həsrətinə, 
torpaq itkisinə, bütün  bunların  fonunda  Qarabağ  savaşına  
geniş  yer  verirdi. 
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       Onun əsərlərində bir yazıçı mövqeyi deyil, sanki bir 
vətəndaş yanğısı, vətənsevər bir övladın qəlb çırpıntıları 
duyulurdu... 
       Camal  müəllim  bizə  göndərdiyi  kitablar  kəndimizin  
kitabxanasını  bəzəyir.  Kəndimizin  uşaqları  həmin  kitabları  
oxuyaraq, onlardan çox şeylər götürürlər, öyrənirlər. 
       Onu  da  qeyd  edim  ki,  Camal  müəllim  doğulduğu  
Albalan kəndini də heç vaxt unutmur. O Alar kəndinə gələndə, 
hökmən buraya  da  baş  çəkir,  bizimlə,  kənd  camaatı  ilə  
yaxından ünsiyyətdə olur.  
       Camal  müəllimə  bundan  sonra  da  ədəbi  
yaradıcılığında bol-bol uğurlar arzulayırıq. Allah onun canını 
salamat eləsin ki, daha böyük əsərləriylə bizi sevindirsin. 
        Biz səbirsizliklə Camal müəllimin yeni əsərlərini 
gözləyirik. 

 
                                               Hacı Mirşakir Şahbazov, 

                           kəndin imam 
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Camal müəllim bizim fəxrimizdir 

 
       Camal  müəllimin  ən  üstün  cəhətlərindən  biri  onun  
eliniobasını,  millətini,  xalqını,  dövlətini  ürəkdən  sevməsi,  
ona könüldən  bağlanmasıdır.  Camal  müəllim  doğulduğu  
Albalan kəndini  heç  vaxt  unutmur,  daim  bu  kəndə  gəlir,  
hamımızla səmimi  ünsiyyətdə  olur.  O,  qayğısını  bizdən  
əsirgəmir.  Çap etdirdiyi  iyirmidən  çox  kitabını  həm  kənd  
camaatına,  həm  də kənd kitabxanasına hədiyyə edib. 
        Mən  Camal  müəllimin  uşaqlıq  illərindən  bir  epizodu 
xatırlamaq  istəyirəm.  O,  Museyib  kişinin  üçüncü  nəvəsiydi. 
Hələ  o  zaman  Camal  uşaqlara  qarşı  hərəkətləri,  rəftarı, 
davranışları,  fikir  və  düşüncələriylə  onlardan  fərqlənirdi.  O, 
uşaqlarla  oynayarkən  birdən  dayanıb  xəyala  dalırdı.  Hiss 
olunurdu  ki,  bu  uşağın  özünəməxsus  xəyal  dünyası  var. 
Düzdür, o zaman uşaqlara böyük qadağalar vardı. Uşaqlar çox 
da  sərbəst  hərəkət  edə  bilmirdilər.  Amma  buna 
baxmayaraq, Camal  müəllim  həmişə  böyüklərin  yanında  
olmağa  çalışır, onlardan nəsə öyrənməyə çalışırdı... 
        İndi  isə  Camal  müəllim  vaxtilə  ürəyindəki  o  istək  və 
arzularını  həyata  keçirərək  böyük  əsərlər  yaradıb.  Biz  indi  
onun  əsərlərindən  çox  şey  öyrənirik.  Onun əsərlərində  
ibrətamiz  ifadələr,  insanları  düşündürən  mövzular 
çoxşaxəlidir.  Biz  onun  əsərlərini  oxuyandan  sonra  Camal 
müəllimlə  qürur  duyuruq.  Fəxr  edirik  ki,  bizim  kənddən  də 
Camal müəllim kimi yazıçı, jurnalist, tərcüməçi  çıxıb. O, bütün 
kitablarını  bizə  hədiyyə  edib.  Camal  müəllim  şəxsən  mənə 
“Qarabağ  dərdi-erməni  vandalizmi”,  “Baş  tutmayan  intihar”, 
“Gecikmiş  sevgi”,  “Ölüm  doğmalığı”,  “Tanrı  cəzası”,  “Ağrılı 
düşüncələrim”,  “Nakam  məhəbbət”,  “Talelər  dünyası”,  
“Snayper qız”, “Cəsur kəşfiyyatçı, igid partizan”, “Qəfil döyülən 
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qapı” kitablarını  hədiyyə  edib.  Hamımız onun  əsərlərini 
sevə-sevə  oxuyuruq.  Onun  əsərləri  oxucular  tərəfindən  
ona  görəsevilir  ki,  o  hamını  narahat  edən,  hamını  
düşündürən  sosial problemləri  qabardır,  cəmiyyətdəki  
neqativ  halları  işıqlandırır. Hər bir oxucunun, hər bir 
vətəndaşın gündəlik qarşılaşdığı real hadisələri  əsərlərində  
bədii  boyalarla  təsvir  etməyi  bacarır Camal  müəllim.  O,  
həyatı  olduğu  kimi,  mübaliğəsiz  verməyə çalışır. 
        Camal müəllim qəlbi təmiz, qəlbi geniş, xeyirxah insandır. 
Mən  onun  haqqında  başqalarından  çox  eşidirəm  ki, 
bacardıqca  insanlara  kömək  əlini  uzadır.  Əlbəttə,  bu 
xüsusiyyət onun ailə  tərbiyəsindən irəli gəlir. O, həm də  xalq 
arasında tanınan yazıçı, ziyalıdır. 
        Camal müəllimə  hər  şeydən  öncə  can sağlığı  
arzulayırıq. Çünki  can  sağlam  olmazsa,  yazıb-yaratmaq  da  
olmaz.  Allah onun  canını  salamat  eləsin  ki,  bundan  sonra  
daha  böyük əsərlər  yazsın,  bizi  də  sevindirsin.  Camal  
müəllim  bizim fəxrimizdir.  Ona  ədəbi  yaradıcılığında  yeni-
yeni  uğurlar arzulayıram. 
 

                                                       Mirhüseyn Ağayev, 
                                                            kənd ziyalısı 
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    Yolunuz açıq olsun, Camal müəllim! 
 
         Zaman  axını  qəribə  məfhumdur.  Bir  zamanlar  Camal 
müəllim şagird idi və mən ona dərs deyirdim. Mən onun 
həmdə  sinif  rəhbəri  olmuşam.  O,  1975-ci  ildə  orta  
məktəbi bitirdikdən  sonra  Azərbaycan  Pedaqoji  Xarici  Dillər 
Universitetinin  ingilis-alman  dilləri  fakültəsinə  qəbul  oldu. 
Həmin ilin orta məktəb buraxılışı qeyri-adi oldu.  Çünki həmin il 
orta məktəbdən çox istedadlı şagirdlər çıxdı.   Onlardan biri də 
Camal müəllim idi. 
       İllər  keçdi,  Camal  müəllim  ali  təhsilini  başa  vuraraq, 
yenidən Alar kənd 1 saylı orta məktəbə bu dəfə  müəllim kimi  
qayıtdı və mənimlə birlikdə çiyin-çiyinə işlədi.  
      Hələ  orta  məktəbdə  müəllim  işlədiyimiz  dövrlərdə  biz 
ədəbiyyatdan,  sənətdən  söhbətlər  edir,  birlikdə  elmi 
mübahisələr edirdik.  
       Bir  gün  Camal  müəllim  mənə  ingilis  dilindən  ana  
dilimizə etdiyi  bir  tərcümə  gətirdi.  Mən  tərcüməni  oxudum  
və  hiss elədim ki, Camal müəllimdə qəribə bir yazıçılıq 
qabiliyyəti var. Sanki o, əsəri diriltmişdi. Bizim dildə o əsər elə 
alınmışdı ki, elə bilirdin əsərin müəllifi elə o özüdür. 
       Sonra  Camal  müəllim  çoxlu  kitablar  yazdı.  Onun  
yazdığı əsərlərin  hər  biri  dəyərlidir.  Camal  müəllim  öz  
imzası  ilə  bir neçə kitabını mənə hədiyyə edib. Onların 
hamısını oxumuşam. Onun  əsərlərində  vətənpərvərlik,  
vətəndaşlıq  hissinin böyüklüyü, yurd həsrətinin, torpaq 
itkisinin sızıltıları, düşmənə nifrət, gənc nəslin mübarizəyə  
səslənməsi kimi yüksək insani duyğular  əks  olunur.  O  nə  
yazırsa,  nədən  yazırsa  həqiqəti yazır.  Nə  artırır,  nə  də  
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əksildir.  Camal  müəllim  hər  şeydən yazır;  gerçək  həyatdan  
tutmuş  gələcək  nəslin  fikir  və düşüncələrinə qədər. Onun 
əsərləri çoxşaxəlidir. O əsərlərində ailə-məişət, sosial 
qayğılardan, cəmiyyətdəki neqativ hallardan -  
narkomaniyadan,  içkiyə  aludə  olmuş  adamlardan,  etibarlı  
dostlardan,  sevgidən,  xəyanətdən,  nakam  məhəbbətdən, 
haqsızlıqlara  qarşı  mübarizədən,  harınlaşmış  məmurlardan,  
vəzifəpərəst və şöhrətpərəst, xudbin və nankor insanlardan  və  
s. söhbət açır. 
        Camal  müəllim    hamımızı  ən  çox  narahat  edən, 
düşündürən  milli-mənəvi  dəyərlərimizin  deqradasiyaya 
uğramasında rolu olan yad ünsürlərin düşünülmüş şəkildə milli 
genefondumuza  necə  zərbə  vurmalarını  ifşa  edərək,  gənc 
nəsli  daha  ayıq-sayıq  olmağa  çağırır.  Bütün  bunlar  Camal 
müəllimi bir yazıçı kimi deyil, bir vətəndaş kimi narahat edir. Bu 
yolda o qələmi ilə daim mübarizə aparır... 
        Camal  müəllimi  60  illik  yubileyi  münasibətilə  ürəkdən  
təbrik  edir,  ona  uzun  ömür,  can  sağlığı,  yaradıcılıq uğurları  
arzulayıram.  Qoy  onun  sənət  mətbəxində  bundan  sonra da  
çox  dadlı,  ləzzətli  əsərlər  bişsin  və  biz  də  həmin  əsərləri  
oxuyub feyziyab olaq.  
        Yolunuz açıq olsun, Camal müəllim! 
 

                                                              Yusif Cəfərli, 
                                                                   təqaüdçü müəllim 
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