SABİR ŞAHTAHTI
(HACIYEV)
Sabir Habib oğlu Hacıyev (Şahtahtı) 1968 yılında Nahçıvan’ın Şahtahtı köyünde doğdu.
1993 yılında Azerbaycan Devlet Neft Akademisini, 2007 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet İdareciliği Akademisi’ni bitirdi. Sanatla ilgili çalışmalarına
okul yıllarında başlayan yazar, güzel sanatlar dalındaki ilk (folklor) çalışmasını 1983 yılında
Azerbaycan Devlet Televizyon’un (AZTV) meşhur “Ozan” programını seslendirerek yaptı.
2007 yılının Nisan ayından 2014 yılının şubat ayına kadar Azerbaycan Devlet
Enformasyon Ajansının (AZERTAC) ve AZTV’nin İran’daki resmî temsilcisi olarak çalıştı.
2014 yılının Şubat ayında kısa bir süre AZERTAC’ın Nahçıvan temsilciliğinin müdürlüğünü
yaptı. Aynı yılın Nisan ayında AZERTAC’ın Türkiye ve Suudi Arabistan Krallığı temsilcisi
olarak görevlendirildi. “Tanrı Sevgisi”, “Azerbaycan Takviminde Dört Kara Gün” ve “Gazel
Oldu Hocalı’nın Hazan Gülü” kitaplarını İran’da Farsça yayımlayan yazar, aynı zamanda
Haydar Aliyev Fonu’nun yayını olan “Karabağ Hakikatleri” ve dünyaca ünlü yazar Hüseyin
Cavid’in “Peygamber” adlı eserinin de Farsça yayımlanmasını sağladı. İran Erak
Üniversitesi’nde “BM’nin Dağlık Karabağ’la ilgili kararlarının İnsan Hakları Bakımından
Tahlili” konusunda bilimsel bir çalışma yapılmasına yardımcı oldu. Yirmi kitap, çok sayıda
bilimsel makale, yüzlerce köşe yazısı ve denemeler yazdı. Rusya, Gürcistan, Ukrayna ve
İran’daki çeşitli gazetelerde Farsça, İngilizce ve Rusça kitap ve makaleleri yayımlandı. Sözde
“Büyük Ermenistan”: Olgular ve Kanıtlar (Azerbaycan Türkçesi, Türkçe, İngilizce, Farsça ve
Rusça) adlı bilimsel çalışması, “Anadolu Çırağı” adlı edebî eseri ve “Soykırımdan
Hocalı’ya…” adlı tarihî-belgesel kitabı Türkiye’de yayımlanan son eserleridir.
“Azatlık Türküsü” adlı siyasi-tarihî roman ve “Suskun Âşık” adlı polisiye romanlarının
ardından “Nisgil” ve “Yosun Kokusu” adlı siyasi-tarihî romanları ve TÜRKSOY ile ilgili
(birkaç dilde basılması planlanan) bilimsel kitabı Azerbaycan ve Türkiye’de yayıma
hazırlanmaktadır.
Azerbaycan’ın Erivan Devlet Dram Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Ölüm Hasreti” adlı
piyesi televizyon kanallarında da gösterildi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yazılı
talimatı ile 2010 yılında “Terakki” madalyasıyla ödüllendirildi.
2017’de TÜRKSOY teşkilatının “Türkçe Konuşan Ülkelerin” bağımsızlığının 25. yılı
dolasıyla hazırlattığı hatıra madalyasıyla taltif edildi. Siyasi Bilimler’de Felsefe doktoru olan
yazar, Azerbaycan Yazarlar Birliği’nin üyesidir. Hâlen (2019) AZERTAC’ın Türkiye bürosu
başkanı olarak çalışmaktadır.
Evli ve üç çocuk babasıdır.

