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- Tür ki yə də si zin yu bi le yi niz 
ar tıq qeyd olun du. Qar daş öl-
kə dən han sı təəs sü rat lar la qa-
yıt mı sı nız?
- Ma yın 14-də İs tan bul Bö-

yük Şə hər Bə lə diy yə si “Fa tih” 
Mə də niy yət Mər kə zin də “Sa bir 
Rüs təm xan lı nın 70 ya şı na” ad lı 
yu bi ley təd bi ri ke çir di. Təd bi rin 
mo de ra to ru, Bö yük şə hər Bə lə-
diy yə si nin əmək da şı, ya zar Öz-
can Ün lü idi. Əsas pa nel də mil-
lət və ki li Ra fael Hü sey nov, türk 
dün ya sı nın ta nın mış pro fes so-
ru Əli Ya vuz Ak pı nar, pro-
fes sor Gül şən Alı şık, Türk 
Dün ya sı Araş tır ma la rı 
Vak fı baş ka nı Köz han 
Yaz gan və baş qa la rı 
çı xış et di lər. Tür ki yə-
nin “Ben gü Türk ” te-
le ka na lı 3 saat ya rım 
da vam edən təd bi ri 
ol du ğu ki mi efi  rə ver-
di. Bun dan baş qa, təd bir 
za ma nı “Yur du mun En 
Gü zel Nağ me si” ad lı ki-
ta bım qo naq la ra pay lan dı. Qeyd 
edim ki, ki tab Tür ki yə də on min 
ti raj la çap olu nub. Bu ra da mə nim 
şeir lə rim lə bə ra bər, on lar haq qın-
da rəy lər də ge niş yer alıb. Ki ta ba 
İs tan bul Bö yük şə hər Bə lə diy yə-
si nin səd ri Qə dir Top baş ön söz 
ya zıb. Ey ni za man da qar daş öl-
kə də nəşr olu nan “Ko roğ lu” dər-
gi si nin də bü tün bir sa yı mə nim 
ya ra dı cı lı ğı ma həsr edil miş di. Yə-
ni, yu bi ley təd bi ri mən də çox xoş 
təəs sü rat lar do ğur du, bu qə də ri-
ni özüm də göz lə mir dim. Hər beş 
il dən bir ya ra dı cı lıq ge cə si ke çir-
səm də, açı ğı, tən tə nə li mə ra sim-
lə ri xoş la mı ram. Şöh rət, əl bətt  ə, 
ya zı çı üçün nor mal hiss dir. İs tə-
yir sən ki, sə ni ta nı sın lar, şeir lə ri ni 
oxu sun lar, on lar dan da nış sın lar. 
Am ma mən dü şü nü rəm ki, bu 
mər hə lə ni... bir az keç mi şəm. 

- Bu gün lər də söh bət siz dən, 
qeyd olu nan yu bi le yi niz dən 
düş dü. Dost lar dan bi ri so ruş du 
ki, Sa bir müəl li min ne cə ya şı 
olur, 60 var?.. Şab lon sual dan 
is ti fa də et mə li ola ca ğam: be lə 
ca van qal ma ğı nı zın sir ri nə də-
dir?
- Bu nu, əl bətt  ə, eşit mək çox 

xoş dur. Dü zü nü de yim, ada mın 
özü nə də inan dı rı cı gö rün mür, 
am ma real lıq dan qaç maq ol-
maz...

- Ümu mi sual la rın ca vab la rı 
hə mi şə fər di olur, odur ki, növ-
bə ti şab lon sualı ve rim. Beş-on 
il, ya elə bir il əv vəl ki ya şı nız la 
mü qa yi sə də nə də yi şib? Təəs sü-
rat fər qi var mı?
- Şüb hə siz, in san la ra, ha di sə lə-

rə mü na si bət də bə zi şey lər də yi-
şi lir. Şair Qa bil lə ya xın dost idik, 
o vaxt 21 ya şım var dı, “Ədə biy-
yat” qə ze tin də işə dü zəl miş-
dim, Qa bil müəl lim də ora da 
iş lə yir di. Qa bil o vaxt “Nə si mi” 
poema sı nı ya zır dı. Re dak si ya nın 
tə nək li bir ey va nı var dı, mə ni 
ora ça ğı rır, ax şam yaz dı ğı dörd, 
ya sək kiz mis ra nı oxu yur du.

Hər dən za ra fat la de yir dim ki, 
Qa bil müəl lim, bu ge diş lə Nə si mi 
Hə lə bə nə vaxt ge dib ça ta caq?.. 
Bir gün ye nə mə ni ey va na ça ğır-
dı, diq qət lə üzü mə ba xıb de di 
ki, “sta rik, am ma yax şı qal mı san 
haa”. Ca vab ver dim ki, mə nim 
cə mi 21 ya şım var. İl lər son ra 
Qa bi lin 60 il lik yu bi ley təd bi ri ni 
mən apa rır dım, o za man bu ha-
di sə ni xa tır lat dım və de dim ki, 
am ma in di si zə hə min sö zü de-
mək olar – “yax şı qal mı sız”. On-
dan son ra hər beş il dən bir mə ni 
gö rən də sax la yıb so ru şur du ki, 
bir diq qət lə bax, gör, da ha beş il 
ya şa ya bi lə rəm, ya yox. Yet miş 
beş ya şı na dək hər də fə de yir dim 
ki, ar xa yın olun, yüz faiz sək sə nə 
ça ta caq sı nız, sağ lam sı nız. Sək sən 
yaş da bir də so ruş du, sən cə, sək-
sən be şə dək öl mə rəm ki? Çə tin 
sual idi. De dim, Qa bil müəl lim, 
sən heç vaxt öl mə yə cək sən. Bu-
nu həm də mə ca zi mə na da de-
yir dim. Am ma doğ ru dan da, bu 
gün Qa bil öl mə yib ki. Ada mın 
sö zü ya şa yır sa, özü də ya şa yır. 
Bu dün ya da var lı ğı ilə yox lu ğu-
nun fər qi ol ma yan o qə dər sağ 
adam var ki, əs lin də, ölü dür lər. 
Am ma mə sə lən, Fü zu li bu gün 
bü tün məc lis lə rin iş ti rak çı sı dır, 
on dan di ri kim var? Ya kim özü-
nü Sa bir dən da ha di ri he sab edə 
bi lər? Ədə biy yat la məş ğul olan 
adam lar bu cə hət dən çox şans lı-
dır lar. Yə ni, şairin özü ya şa ma sa 
da, sö zü ya şa ya caq. 

- Be lə bir fi  kir var ki, ya zar la-
rın ha mı sı nın bir uşaq lıq zə də-
si olur. Bu fi  kir lə ra zı sı nız?
- Du man lı ya dı ma gə lir, bu-

nu yaz mı şam da. Beş-al tı ya şım 
var dı, da yım qo yun la rı ot la ğa 
apa rır dı, tək lif elə di ki, onun-
la ge dim. Get mək is tə mə dim. 
Bi lir dim ki, yay qu raq lıq keç di-
yi üçün kən di miz də ki Hey van 
Pi rin də qur ban kə sə cək lər. Bu, 
da ha ma raq lı idi. Ge dib mə ra-
si mə bax dım, qur ba nı kəs di lər, 
pay la dı lar. Ne çə ay idi ki, ha-
va lar çox qız mar ke çir di, am ma 
gü nor ta dan son ra bir dən-bi rə 
göy üzü nü alan bu lud lar az qa-
la atom bom ba sı ki mi part la dı, 
iki-üç də qi qə son ra dəh şət li 
ley san baş la dı. Bir saat son ra 
xə bər gəl di ki, da yı mı sel apa-
rıb. Me yi ti ni kənd dən xey li 
ara lı da, iki ça yın qo vuş du ğu 
yer dən tap dı lar. Əy nin də bir-
cə əs gər kə mə ri qal mış dı. Bu, 
ki çik bir epi zod dur, am ma bu 
epi zod ana mın bü tün hə yat tər-
zi ni də yiş di və mən bö yü yən-
dən son ra da o, daim sı zıl da ya-
sı zıl da ya ağı de yir di. Bir gün 
hiss elə dim ki, ana mın bu ağı la-
rıy la bağ lı bir ya zı yaz ma lı yam. 
Mən sur şeir də de mək olar dı. 
İlk də fə duy ğu la rı mı ifa də et-
mək eh ti ya cı nı on da duy dum. 
Ümu miy yət lə, mə nim şeir lə rim 
ya rı duadır, ya rı ağı - bir də fə bu 
ba rə də yaz mı şam...

Bir ha di sə ni də xa tır la yı ram, 
be şin ci, ya al tın cı si nif də oxu-
yur dum, kən də fal çı gəl miş di. 
Anam la bir gə qa dın la ra qo şu-
lub, kən din o bi ri ba şı na get-
mə li ol dum. Hə rə öz dər di nə 
bax dı rır dı. Bir dən fal çı çev ri lib 
mə nə diq qət lə nə zər sal dı, ana-
ma de di ki, bu uşa ğın göz lə ri ni 

qo ru yun, onun çö rə yi 
gö zün dən və 

qə  lə  min-
dən çı-
x a  c a q . 

Bu ha di sə ni cə mi iki-üç il bun-
dan əv vəl şeirə kö çü rə bil dim. 
Bəl kə də elə o ba xı cı qa dı nın 
bir sö zü mə nim ürə yim də yer 
elə di, içi mi oyub-oyub mən-
dən şair ya rat dı? Be lə şey lər 
olur...

- Sa bir müəl lim, bu gün Azər-
bay can ədə bi mü hi ti nin ən çox 
mü za ki rə olu nan mə sə lə lə-
rin dən bi ri də ədə biy yat üz rə 
No bel mü ka fa tı ət ra fın da dır. 
Siz cə, biz o mü ka fa ta nə qə dər 
uzaq, ya ya xı nıq?
- Ədə biy yat dil ha di sə si dir. 

Di lin ya yıl ma im kan la rı nə qə-
dər çox dur sa, hə min xal qın 
ədə biy ya tı da bir o qə dər bö-
yük olur. Mə sə lən, Ru si ya da 
çı xan or ta sə viy yə li bir mətn 
biz də ya zı lan han sı sa mü kəm-
məl əsər lə mü qa yi sə də bü tün 
dün ya da ge niş ya yı la bi lir. İsa 
Mu ğan na nın ro man la rı nı, Sa-
bir Əh məd li nin bə zi əsər lə ri ni 
No bel ödü lü al mış mətn lər dən 
heç də əs kik he sab elə mi rəm. 
O mü ka fa tı alan ya zı çı la rın ək-
sə riy yə ti ni oxu mu şam, ara la-
rın da, tə bii ki, çox mü kəm məl 
əsər lər var, am ma eti raf et mə li-
yik ki, No bel mü ka fa tı za man la 
si ya si ləş di. Mə sə lən, SS Rİ-dən 
qo pub ge dən mü ha cir ya zı çı-
la rı mü ka fat lan dı rır dı lar. Dis-
si dent lik nə yə gö rə öl çü va hi di 
ol ma lı dır axı? İn di No bel da ha 
çox in gi lis dil li ya zı çı la ra ve ri lir.

Bu mə na da, Or xan Pa muk Ame-
ri ka da ya şa ma say dı, türk di li 
ilə dün ya ara sın da kı səd di qı ra 
bil mə yə cək di. Bir ne çə il əv vəl 
Ela zığ da ke çi ri lən Ha zar Şiir 
Ak şa mın da mü za ki rə lər dən bi ri 
Çin giz Ayt ma to vun ya ra dı cı lı ğı-
na həsr olun muş du. Us tad özü 
hə lə sağ idi. Söh bət onun No be lə 
la yiq gö rül mə mə sin dən düş dü 
və ora da kı çı xı şım da bil dir dim 
ki, bu mü ka fat Ba kı nef ti nin he-
sa bı na ya ra nıb. Son ra Çin giz 
müəl lim mə ni gö rü şə də vət et-
di və de di ki, sən mə nə gö zəl bir 
ide ya ver din, türk dün ya sın da 
Or han Pa muk dan son ra ikin ci 
bir ya zı çı ya bu ödü lü ver mə yə-
cək lər, am ma bir hal da ki, No be-
lin ta ri xi neft dən baş la yır və bu 
gün də Azər bay can da neft bu-

mu ya şan maq da dır, bəl kə, siz 
adek vat mü ka fat tə sis edə-

si niz. Son ra da əla və elə-
di ki, bu ödül Hey dər 

Əli yev adı na mü ka-

fat ad lan dı rıl ma lı dır və məb lə-
ği sim vo lik ola raq No bel də nə-
zər də tu tul du ğun dan bir ma nat 
ar tıq ol sun. O za man bü tün ya-
zar la rın üzü Ba kı ya tə rəf çev ri-
lə cək. Ba kı ya qa yı dan dan son ra 
eşit dim ki, öl kə miz də Hey dər 
Əli yev adı na mü ka fat ar tıq tə sis 
olu nub. Hər hal da, in di də gec 
de yil. No bel lə rin ədə biy ya ta nə 
dəx li var dı, am ma re gion da hər 
kəs bi lir ki, Hey dər Əli yev sə nə-
tə ne cə qiy mət ve rir di, ya zar la ra 
ne cə ya na şır dı.

- Bu gün Azər bay can ədə biy-
ya tın da ata lar və oğul lar prob-
le mi nə də rə cə də hiss olu nur?

- Bu, çox nor mal dır. Bir az yaş-
la şan dan son ra gənc lə ri miz biz-
dən da ha mü ha fi  zə kar ola caq lar. 
On lar da öz lə rin dən son ra gə lən-
lər dən şi ka yət edə cək lər. Ömür 
bir göz qır pı mın da ke çir. Mən az 
qa la dü nən Azər bay can ya zı çı la-
rı için də özü mü ən gənc he sab 
edir dim, am ma bu gün ha mı-
dan yaş lı ol maq təh lü kə si ilə üz-
üzə yəm. Gənc lik ke çə ri dir, mən 
bə zən ca van lıq id diası ilə çı xış 
edən adam la ra diq qət ye ti ri rəm, 
yaş ar tıq qır xı, əl li ni ötüb, am ma 
or ta da bir nor mal mətn yox dur. 
Vaxt gə lə cək, on lar öz itt  i ham la-
rı na gö rə uta na caq lar. Əl bətt  ə, 
is te dad lı gənc lər də var. Üs tə lik, 
mən tən qi də dö züm lü ya naş ma-
ğın tə rəf da rı yam. Bir şərt lə - tən-
qid, irad ola bi lər, gə rək dir ki, 
qə zəb ol ma sın, təh qir ol ma sın. 
Əgər ədə biy yat adam la rı da bir-
bi ri ni sev mə yə cək sə, baş qa la rın-
dan nə umaq? Ye ri gəl miş kən, 
bu gün lər də “Azər bay can” jur-
na lı nın bir sa yı nı və rəq lə yir dim, 
çox ma raq lı gənc şair lə ri kəşf 
edib se vin dim, am ma son ra gör-
düm ki, bu, 2002-ci il də nəşr olu-
nan say dır. Bu gün o im za lar dan 
heç bi ri gö rün mür. Bu on dörd 
il də gə rək on lar üz də olay dı lar. 
Ona gö rə də id dia hə lə hər şey 
de mək de yil.

Rəbiqə NAZİMQIZI

- Tür ki yə də si zin yu bi le yi niz 

Bu gün lər də Xalq şairi Sa bir Rüs təm xan lı nın 
yet miş ya şı ta mam olur. Bu ya xın lar da 
şairin yu bi le yi qar daş Tür ki yə də qeyd 
edi lib. Ba kı da kı yu bi ley təd bi ri ma yın 

25-də, Aka de mik Mil li Dram Teat rın da baş tu ta caq. 
Do ğum gü nü ərə fə sin də Sa bir müəl lim lə gö rü şüb söh-
bət ləş dik.
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Hər dən za ra fat la de yir dim ki, - Be lə bir fi  kir var ki, ya zar la- Bu ha di sə ni cə mi iki-üç il bun-

“Anama dedi ki, 
bu uşağın çörəyi 
sözdən çıxacaq”




