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- Aka de mik Ra fael Hü sey nov 
ata mın köh nə dost la rın dan olub. 
Bir ne çə həf tə bun dan əv vəl mə ni 
iş ye ri nə də vət et di. De di ki, rəh-
bə ri ol du ğu Ni za mi adı na Ədə biy-
yat Mu ze yin də To fi q Ab din üçün 
də gu şə ha zır la na caq. Bu məq səd-
lə də ata mın hər ki ta bın dan bir 
nüs xə ni və bə zi ak se suar la rı gə-
tir mə yi mi zi xa hiş et di. Həm çi nin 
qeyd et di ki, bu ya xın lar da 40 il-
dən çox apar dı ğı ra dio proq ram da 
To fi q Ab di nə iki ve ri liş həsr edə-
cək. Am ma ən se vin di ri ci mə qam 
o ol du ki, Ra fael müəl lim mə nə 
elə mu zey də ata mın 75 il lik yu bi-
le yi ni ke çi rə cə yi ni de di. Okt yabr 
ayın da ke çi ri lə cək yu bi le yə ailə 
üzv lə ri ilə ya na şı zi ya lı dost la rı da 
də vət olu na caq. 

- İki il dən ar tıq dır ki, To fi q Ab-
din dün ya sı nı də yi şib. Ata nız və-
fat edən dən son ra ge niş pub li ka, 
ədə biy yat ca meəsi tə rə fi n dən nə 
də rə cə də xa tır la nıb? 
- Elə Ra fael müəl lim lə gö rüş za-

ma nı onun ota ğı na bir nə fər gi rib 
sa lam ver di, so ruş du ki, “Mə tin, 
ne cə sən? Ta nı mır dım, am ma hiss 
et dim ki, ata mın köh nə dost la-
rın dan dır. Mən ona da de dim ki, 
atam iki il dən ar tıq dır rəh mə tə 
ge dib, ət ra fın da olan ək sər adam-
la rı, dost la rı nı axı rın cı də fə ilin də 
də yox, qırx mə ra si min də gör mü-
şəm. Da ha çox Ra fael müəl lim yad 
et di, sağ ol sun. Ola bi lər ki, mət-
buat da kim sə onun haq qın da nə sə 
yaz sın və biz onu göz dən qa çı raq. 
Bu müm kün dür, çün ki mət bu or-
qan lar və sayt lar çox dur, bi zim 
xə bə ri miz ol ma ya bi lər. Elə hə min 
ota ğa gi rən adam da de di ki, ötən 
il dö nü mün də To fi q Ab din haq-
qın da nə sə ya zıb.

- Bu gün han sı mə qam lar da To-
fi q Ab di nin yox lu ğu nu da ha çox 
hiss edir si niz?
- Sağ lı ğın da atam la çox ün siy yə ti-

miz ol mur du. Ya zı-po zu ada mı idi, 
öz qra fi  ki var dı. Biz ya tan da o, oyaq 
olur du, o oyaq olan da biz ya tır dıq. 
Özü nün ay rı ca ota ğı na qa pa nar dı. 
Ba şı nın üs tün də bir ra dio da asıl-
mış dı, hər dən za ra fat la de yir dim ki, 
sə nin üçün ora bir te le vi zor da qo-
ya cam. Hər gün biz ya tan da – sə hər 
beş də-al tı da du rar, ye mə yi ni özü 
ha zır la yar və ye yər di. On dan son-
ra da ya zı-po zu, ya xud mü ta liə ilə 
məş ğul olar dı. Son ra işə ge dib, ax-
şam evə qa yı dar dı. Ye nə də ota ğı na 
sı ğı nıb qə ze ti ni, jur na lı nı oxu yar dı. 

Am ma, ümu mən, atam çox ün siy-
yət cil adam olub. Bu gün onun ye ri 
gö rü nür. Mə sə lən, əgər o, bir də fə 
ma şı nı us ta ya apa rır dı sa, gə lən də-
fə mə nim yo lum ora dü şən də us-
ta müt ləq ata mı so ru şar, azı ya rım 
saat on dan da nı şar dı. Elə in di də, 
tu taq ki, dər zi yə ge dən də, o, hə min 
ata mı xa tır la yır. Bu gün onun la cə-
mi bir də fə ün siy yət də olan lar da 
ata mın yox lu ğu nu hiss edir.

- Ma raq lı dır, To fi q Ab din ki mi 
ener ji li, di na mik adam yal nız 
öm rü nün son il lə rin də iş ota ğı na 
qa pan dı, yox sa hər za man be lə 
olub?
- Hər in sa nın özü nün iş qra fi -

ki var. Mə sə lən, mən iş dən son ra 
dər hal ha ra sa ge di rəm, ev də qa la 
bil mi rəm. Atam da o cür idi: iş dən 
qa yı dan ki mi, öz ota ğı na çə ki lər-
di. Yə ni, öz boş vax tı nı qo naq ota-
ğın da te le vi zo run qa ba ğın da yox, 
elə ora da ke çi rər di. Bu, on da hər 
za man be lə olub. Uşaq vax tın dan 
be lə gör mü şük. Son ra biz Tür ki-
yə yə ge də si ol duq, 8 il ora da qal-
dıq. Ailə miz bir şə hər də ya şa yır dı, 
mən isə bir şə hər də oxu yur dum. 
Bu na gö rə də Tür ki yə də ki iş re ji-
mi ni iz lə yə bil mir dim. Təh si li mi 
bi ti rən ki mi də Ba kı ya qa yıt dıq. 
Ailə qu ran dan son ra bir ne çə il 
bir lik də ya şa dıq. Bəl kə də, bu sə-
bəb dən öz ota ğın dan çox çıx mır dı 
ki, bir dən na ra hat edə rəm. Ne-
cə de yər lər, bir ev də ya şa saq da, 
bü tün gü nü bir-bi ri mi zi gör mə yə 
həs rət idik. 

- To fi q Ab di nin sı ğın dı ğı iş ota-
ğın da onun la ata-oğul ki mi et di-
yi niz han sı söh bə ti, han sı xa ti-
rə ni in di də unut mur su nuz?

- De mək, mə sə lə nin bu tə rə fi  ni 
ev də hər za man de yi rəm. Bu gün 
mən öv lad la rım la hər möv zu dan 
da nı şı ram. Yaş la rı na uy ğun ol ma-
sa da be lə. Mə sə lən, din dən və ya 
baş qa möv zu dan da nı şı rıq. On la rı 
hə vəs lə ri var de yə id ma na, şah ma-
ta qoy mu şam. İn gi lis di li ni öy rə nir-
lər. Am ma özüm hə ya tı mın han sı sa 
bir ça ğı nı xa tır la mı ram ki, o za man 
atam mə ni qar şı sı na otur dub, nə sə 
məs lə hət ver sin. Bəl kə də, mə nə çox 
inan dı ğın dan, bu na gə rək gör mə yib. 
Am ma dü şü nü rəm ki, mə nim öv lad-
la rım la et di yi mi an caq dost ata edər. 
Biz isə rəh mət lik lə yal nız ata-oğul 
idik. Təəs süf ki , dost ola bil mə dik...

- Və bu fakt-ata nız la dost ola bil mə-
mək si zin gə lə cə yi niz dən nə yi al dı?
- (fi  kir lə şir). Dü şü nü rəm ki, vax tın-

da dil öy rət mə yə məc bur et səy di, in di 
mə nim üçün asan olar dı, 40 ya şım da 
du rub dil öy rən məz dim. Atam dan 
dost ki mi məs lə hət ala bil mə mə yi min 
hə ya tım da o qə dər də fə sad la rı ol ma-
yıb. Am ma elə şey lər var idi ki, on lar 
vax tın da de yil səy di, hər şey in di kin-
dən də yax şı olar dı. Mə sə lən, mə nim 
id ma na çox hə və sim olub. Vax tın da 
atam id ma na get mə yi mə tə kan ver-
səy di, in di yük sək nailiy yət əl də edən 
id man çı lar dan olar dım. Tür ki yə də 
təh si li mi bi ti rən dən son ra ora da qal-
ma ğı mı töv si yə edə bi lər di ki, bu ol-
say dı, in di ta mam fərq li dü zə nə ma lik 
idim. Am ma bir mə sə lə ni də nə zə rə 
alaq ki, nə yi sə məs lə hət gör mək də 
şə raitin, za ma nın da hök mü olur. Bu 
gün mən in gi lis di li nin nə qə dər va-
cib ol du ğu nu gö rüb, onu öv lad la rı ma 
öy rə di rəm. Ata mın vax tın da be lə de-
yil di axı. Həm də, gö rü nür, mə nə çox 
ina nıb, tək ba şı ma düz gün qə rar ver-
mək ba ca rı ğı ma çox gü və nib. 

- Am ma ya zı çı, şair nə yi də ol-
ma sa, ki mi sə mü ta liə et mə yi 
müt ləq baş qa sı na, xü su sən də 
ya xın la rı na töv si yə edir...
- ...Yox, mə nim heç vaxt ədə biy-

ya ta ma ra ğım ol ma yıb. Bö yük ma-
raq gös tər di yim sa hə id man olub, 
bir də son 10 il də di nə mey lim ar tıb. 
Ədə biy ya ta hə mi şə hə vəs siz ol mu-
şam. Am ma atam şair-pub li sist ol-
du ğu üçün uşaq lıq dan onun ya zar 
dost la rı nı – İsa İs ma yıl za də ni, El dar 
Ba xı şı, Ab bas Ab dul la nı, ad və so-
yad la rı nı unut du ğum bir çox zi ya-
lı la rı gö rə-gö rə bö yü mü şəm. Ədə bi 
pro ses bir növ özü bi zə ya xın olub. 
Pub li sist ailə sin də bö yü dü yüm 
üçün evi miz də ki ədə bi aura nı yax-
şı bi lir dim. Bi lir dim ki, atam Na zim 
Hik mə ti çox se vib, Əli bəy Hü seyn-
za də haq qın da ki tab ya zıb və s. 

- Evi ni zə ya zı- po zu adam la rı çox 
gə lib. On lar la bağ lı han sı ma raq-
lı xa ti rə lər ya dı nız da qa lıb?
- Ata mın ca van vaxt la rı, yə ni, ev də 

qo naq la rın, ya zı-po zu adam la rı nın 
çox ol du ğu dö nəm lər bi zim uşaq lıq 
ça ğı mı za dü şüb. O za man, əl bətt  ə, 
tez-tez ədə biy yat adam la rı qo naq 
gə lir di lər. Biz də uşaq idik, on la ra 
ya xın dur maz dıq. Mə nim bö yü dü-
yüm za man lar da isə ar tıq bu ənə nə 
zəifl  ə di; gö rüş lər sən gi di, əsa sən gö-
rüş lər ev də yox, baş qa yer lər də baş 
tut du. Ona gö rə də in di on lar la bağ lı 
çox az xa ti rə ya dı ma dü şür. Am ma 
onu de yə bi lə rəm ki, Ab bas Ab dul la 
Tür ki yə də bi zim lə qon şu idi. Bir gün 
şam ye mə yin də mə nə de di ki, sən 
Bur sa da fi  lan fa kül tə yə qə bul ola caq-
san. Ba cı ma da de di ki, sən Kon ya da 
oxu ya caq san. Ne cə de miş di sə, elə də 
ol du. Bu, heç vaxt ya dım dan çıx mır. 

- Tür ki yə hə ya tı To fi q Ab di ni də-
yiş dir di mi?
- Bi zim ailə çox za man bir-bi rin-

dən ay rı qa lıb. Tür ki yə də isə bu 
“ənə nə” da ha da də rin ləş di. Çün ki 
qeyd et di yim ki mi, mən və ba cım 
ay rı-ay rı şə hər lər də oxu yur duq, 
atam la anam isə ay rı şə hər də qa lır-

dı lar. Atam Tür ki yə dən küs kün 
ay rıl dı. Ola bil sin, gör mək is-
tə di yi Tür ki yə ni ora da tap ma-
mış dı, ora da biz də olan bə zi 
key fi y yət lə ri gör mə miş di. 
Mə sə lən, biz 8 il qa pı qon şu-
mu zu ta nı ma dıq. İn san lar bir-
bi riy lə qay na yıb-qa rış mır dı lar. 

Qon şu luq mü na si bət lə ri yox 
idi. Am ma ora da da ya zı-po zu-
dan ay rıl ma dı. Bir ne çə qə zet də 
iş lə di. Ta nın ma yan is te dad lı söz 
adam la rı nı ta pıb üzə çı xar dı, bu-
ra da da o, işi ni da vam et dir di. 
Bu ra gə lən dən son ra da hə min 
sil si lə ni “525-ci qə zet” və “Əda-

lət” qə zet lə rin də da vam et dir di. 
- Bil di yi mi zə gö rə, Tür ki yə dən 
qa yı dan dan son ra da Ba kı da bi-
ga nə lik dən gi ley li olub. Bu nun 
sə bə bi iş lə bağ lı idi?
- Xeyr, iş lə bağ lı de yil di. Hətt  a 

bil di yi mə gö rə, Tür ki yə dən qa yı-
dan dan son ra ona bir-iki yer dən 
və zi fə də tək lif olun du. Am ma get-
mə di. Çö rək kəs di yi han sı sa köh nə 
dos tu hə min və zi fə yə ge də siy di 
de yə, atam bo yun qa çır dı. Sa də-
cə ora dan qa yıt dı ğı ilk il lər də ona 
gö rə küs kün idi ki, qo yub get di yi 
dost la rın ço xu ye rin də de yil di; bə-
zi lə ri dün ya la rı nı də yiş miş di lər, 
sağ qa lan lar dan bə zi lə ri isə və fa sız 
çıx mış dı. Bir qi sim də və zi fə yə ke-
çib möv qe sa hi bi ol muş du lar. Atam 
da evin də ye yib-iç di yi in san lar da 
bu la qeyd li yi gö rən də pis olur du. 

- Bəs heç Tür ki yə dən Azər bay ca-
na qa yıt dı ğı na gö rə peş man lıq 
ke çi rir di?
- Özü nə gö rə yox, bi zə gö rə peş-

man idi. Eti raf edir di ki, si zin bu-
ra gəl mə yi ni zə na haq ra zı ol dum. 
Doğ ru dur, mə nim və ba cı mın bu-
ra da da hər za man işi miz olub. 
Am ma ümu mi pers pek ti vi mü qa-
yi sə edir di. Bi zim ora da qal maq, 
ins ti tu tu bi ti rən ki mi, iş lə tə min 
olun maq im kan la rı mız da var idi. 
Çün ki ailə mi zin çev rə si ge niş idi. 
Am ma ata mın is tə yi ilə bu ra gəl-
dik. Onun üçün Və tən, dost-aş na 
öz lə mi var idi. Hər za man Və tə nə 
dön mə yə can atır dı. Bi zim oxu yub 
bi tir mə yi mi zi gün-gün göz lə yir di. 
Elə on dan son ra da bu ra qa yıt dıq. 

- Bəs siz To fi q Ab di nin bir şair ki mi 
bu ra qa yıt ma ğı na təəs süf edir si niz-
mi? Bəl kə, Tür ki yə də da ha uğur lu 
bir ya zı çı ki mi ta nı na caq dı?
- Çə tin. Çün ki atam ora nın və-

tən da şı de yil di. Miq rant ki mi ya-
şa ma ğın da öz çə tin li yi var. La-
zı mi iş də ça lı şa bil mə yə cək di, ev 
al maq müm kün ol ma ya caq dı və 
s. O, hə mi şə bu ra can atıb.

Son söz əvə zi
Mə tin müəl lim da nı şan za man 

göz lə ri min önü nə mər hum To fi q 
Ab di nin üz ciz gi lə ri ni gə ti rir dim. 
Üz ciz gi lə ri ilə də da nış maq, on lar-
dan nə sə so ruş maq olar. Üz ciz gi lə-
ri bir öm rün vi deoar xi vi ni özün də 
qo ru yub sax la yır. To fi q Ab di nin 
öm rü o ciz gi lər də giz lə nib. Ciz gi lər 
uzun müd dət ha mı dan in ci sə də, 
ha mı ya gü lüm sə yən bir in sa nı sirr 
ki mi də özün də sax la yıb. Biz si zi bu 
ciz gi lər dən oxu maq is tə dik, To fi q 
abi! Am ma oxu ya bil dik mi?!...

El min NU Rİ

  “Ay dın yol” qə ze ti nin ye-
ni “Məş hur la rın öv lad la rı 
rub ri ka sın da res pub li ka-
nın ta nın mış şəxs lə ri nin 
öv lad la rı öz va li deyn lə-
ri haq qın da da nı şa caq. 
Bu sı ra dan ilk ola raq, 
dü nən, sent yab rın 1-də 
75 ya şı ta mam ol muş, 
mər hum şair-pub li sist 
To fiq Ab di nin oğ-
lu Mə tin Ab din 
ata sı haq qın da 
acı lı-şi rin li xa-
ti rə lə ri ni bö-
lü şür. Mə tin 
m ü ə l  l i m 
söh bə tə 
ata sı ilə 
ə l a  q ə -
dar bi zim 
üçün də 
xoş olan 
mə lu mat-
la baş la dı:
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“Bir evdə yaşasaq da, 
bir-birimizi görməyə 

həsrət idik”


