
9N 08(67) 01.04.2016

Səməd AĞAOĞLU
(Əv və li ötən say la rı mız da)

Milli şair
İtt  i had və Tə rəq qi li der lə ri nin az 

qa la rəs mi şə kil də təq dim et dik lə ri 
bu “Mil li” adı ona hər mə na da və 
hər kəs dən çox ya ra şır dı. Şiş man, 
iri vü cu du nun üs tün də bəm bə yaz 
saq qa lı, bə yaz üzü, iri, açıq-ma vi 
işıq lar la do lu göz lə ri, tit rək sə si ilə 
türk ta ri xi nin əf sa nə vi ozan la rı na 
bən zə yir di. Şair idi mi? Xeyr! Sə-
nət dən bu qə dər uzaq şeir lər ya zan 
adam şair ola bi lər di mi? Am ma ta-
rix sə hi fə lə ri nə nə uzunmüd dət li 
va li ol ma sı, nə də mil lət və kil li yi ilə 
düş dü. Ta rix də ye ri ni məhz “Mil li 
şair” ki mi tut du. Həm də unu dul-
maz, si lin məz, əs la yad dan çıx maz 
bir şə kil də! Bü töv bir nə sil uzun il-
lər onun iki mis ra sı nı mil li oya nı şın 
şər qi si ki mi dur ma dan tək rar la dı:

Mən bir tür kəm,
 di nim, cin sim ulu dur, 
Si nəm, içim atəş ilə do lu dur. 
Ata mın dost la rı içə ri sin də uşaq la-

rın, bü tün dost-ta nış öv lad la rı nın ən 
çox sev di yi si ma onun ku idi. İs tan-
bul da, Se ren ce bey1 yo xu şun da kı evi 
ilk uşaq lıq il lə ri min par laq xa ti rə lə ri 
ara sın da dır. Tər tə miz, sa də, zə rif əş-
ya lar la do lu ra hat, kö nülaçan otaq lar. 
O, gö rün dü yü za man dər hal sı ra ya 
dü zü lür, bir-bir ya xın la şıb əli ni öpür-
dük. Bir az qa lın və su lu do daq la rı nın 
is ti li yi ni ya naq la rım da, al nım da in di-
nin özün də də hiss edi rəm. 

On dan şeir lə ri ni oxu ma sı nı xa hiş 
edir dik. Əs li nə ba xan da özü də be-
lə bir tə mən na nı biz dən göz lə yir di. 
Göz lü yü nü diq qət lə ta xar, ci bin dən 
çı xar dı ğı ka ğız lar dan ye ni şeir lə ri ni 
san ki yaş lı-baş lı in san lar dan iba rət 
bir top lu lu ğun qar şı sın da kı ki mi cid-
diy yət və hə yə can la oxu yur du. Bir 
ne çə şeiri var dı ki, on la rı din lə yər-
kən biz uşaq lar az qa la ağ la maq is tə-
yir dik. Özü isə ger çək dən ağ la yır dı. 
Bu şeir lər dən bi ri “Kə sil di mi əl lə rin” 
ad la nır dı. Ana sı nı bı çaq lar kən əl lə ri 
kə si lən bir oğul dan ana nın son sualı 
öv la dı nın özü nə cid di bir zə rər ye ti-
rib-ye tir mə mə si haq qın da idi...

Əs lin də Mil li şair, ru hu nun bir tə-
rə fi  ilə ölə nə qə dər uşaq ki mi qal dı. 
O, ən adi, əhə miy yət siz ha di sə lə rə 
gö rə özü nü bəd bəxt sa yır dı. Ye nə 
ən əhə miy yət siz ha di sə lə rin tə si ri 
al tın da səadət sə ma sı nın yed din ci 
qa tı na yük sə lə bi lir di. De di yi mə bir 
mi sal. Atam la bir lik də sə ya hə tə çı-
xıb lar mış. Bir ara da şairin ku pe sin-
dən əv vəl cə inil ti səs lə ri gə lir. Ar xa-
sın dan isə hıç qı rıq lar eşi di lir. Atam 
dər hal özü nü onun ku pe si nə atır.

Qar şı sın da açı lan mən zə rə be lə idi: 
dos tu qa lın yun svi te ri ni bo ğa zı na 
qə dər çək miş, ba şın dan çı xar maq 
is tə yir. La kin svi ter heç vəch lə iliş-
di yi yer dən bir san ti metr də yu xa rı 
qalx maq is tə mir. Şairin bar maq la rı 
hə dər ye rə svi te rin il mə lə ri ara sın da 
çır pı nır. Atam “Nə olub? Ni yə ağ la-
yır san?” – de yə so ru şur. Şair hıç qı-
rıq lar ara sın dan güc lə “Mə ni bu an-
dı ra qal mış pal ta rın əlin dən qur tar, 
Əh məd bəy” – de yə yal va rır. 

Ata türk Mil li şairi də Sər bəst Fir qə-
yə gə tir di. Şəx si nə gös tə ri lən eti mad 
onun nə zə rin də bö yük qü rur mən-
bə yi nə çev ril miş di. Bir uşaq safl  ı ğı ilə 
ata ma “Əh məd bəy, - de yir di, - Qa zi-
nin bu iş də ki sə mi miy yə ti nin ən bö-
yük də li li mə ni də si zin lə ey ni sı ra da 
qoy ma sı dır. Qa zi bu yol la mü xa li fət 
ya ra dır, tə bii ki, siz də bu nun fər-
qin də si niz”. Atam gü lə rək “Elə dir, 
dos tum, elə dir, - de yə ca vab ve rir di. 
– Tə bii ki, sə nin ara mız da ol ma ğın 
hər bi ri miz üçün bö yük tə mi nat dır!”

Am ma Sər bəst Fir qə özü nün ən hə-
zin tə cəl li lə rin dən bi ri ni də Mil li şairin 
üzə rin də gös tər di. Fir qə da ğıl dıq dan 
son ra daim diq qət mər kə zin də olan 
bu adam ne çə ay ər zin də bir künc də 
göz dən, kö nül dən uzaq, unu dul muş 
hal da ya şa dı. Düş dü yü və ziy yət onun 
nə zə rin də bö yük dərd idi. Hər dövr-
də sə nət və si ya sət sa lon la rı nın hə qi qi 
ya ra şı ğı ol muş du. İn di əs ki gül dan ki-
mi bir künc də atı lıb qal maq ona çox 
ağır gə lir di. Qü ru ru ilə uğ ra dı ğı it ki 
ara sın da kı çə tin mü ba ri zə də bi rin ci 
məğ lub ol du. Tək rar mil lət və ki li se-
çil mək üçün sı ra ilə müx tə lif mən səb 
sa hib lə ri nin ya nın da ol duq dan son ra 
axır da Ata tür kə ağız aç dı. Ar tıq ye ni-
dən məc lis də dir. Am ma xey li sol muş, 
yıp ran mış hal da! De mək olar ki, heç 
yer də gö zə dəy mir di. San ki əs ki Türk 
Yur du və Türk Ocaq la rı ilə bir lik də 
o da kö çüb get miş, bu qu ru luş la rın 
uçuq la rı al tın da yal nız köh nə və qu ru 
səs ki mi qal mış dı. 

An ka ra Hü quq fa kül tə si nin üçün cü 
kur sun da ikən Beh cət Ka mal Cağ lar2, 
Hif zi Oğuz Be ka ta3 ki mi ya xın dost la-
rım la bir lik də “Gənc Türk Ədə biy ya tı 
Bir li yi” ad lı dər nək ya rat maq is tə-
yir dik. An ka ra da köh nə Qız li se yi nə 
enən kü çə də ki çik bir dü ka nı cə miy yət 
bi na sı ki mi ki ra yə gö tür dük. Bu ra da 
qa nad la rı al tı na sı ğı na bi lə cə yi miz mə-
nə vi rəh bə rə eh ti ya cı mız var dı. Hal bu-
ki or ta da, əl lə ri ni öpə bi lə cə yi miz tək 
bir in san qal ma mış ki mi idi. Ocaq la rın 
əs ki rəis lə ri bi ri-bi ri nin ar dın ca sı ra dan 
çıx mış, bə zi lə ri si ya sə tin, bir baş qa la rı 
da öz ər kö yün lük lə ri nin qur ba nı ol-
muş du. O za man ağ lı mı za Mil li şair 
gəl di. Onun se vim li bə yaz üzü bir gü-
nəş ki mi da ğı nıq qəlb lə ri mi zi ət ra fı na 
top la yıb ha mı mı zın üs tü nə işıq sa ça 
bi lər di. Dər hal qə rar ver dik: ge dib Mil-
li şair lə gö rü şə cək, bir li yi mi zin fəx ri 
səd ri, mə nə vi ata sı ol ma sı nı xa hiş edə-
cə yik! O gü nü heç unut ma ya ca ğam. 
Nə is tə di yi mi zi öy rə nər-öy rən məz 
göz lə ri yaş la dol du. Tit rək, ahəng dar 
sə si hə yə can dan san ki bat mış dı. “Bi lir-
dim, - de yə nə ha yət sö zə baş la dı. – Bu 
gənc li yin əv vəl-axır mə nim xid mət lə-
ri mi təq dir edə cə yi ni bi lir dim. San ki 
bu gün ta le yi min ən bö yük töh fə si ni 
al dım. İn di özü mü qu zu la rı mın ba şın-
da hiss edən xoş bəxt ço ban ki mi yəm”. 

Fəx ri səd ri mi zi Bir li yin mər kə zi ki-
mi top laş dı ğı mız ki çik dü ka na də vət 
et dik. Bi zə öz hə ya tın dan da nış dı, 
şeir lər oxu du, ye ni nə sil lə rin qar şı sın-
da du ran və zi fə lər lə bağ lı fi  kir lə ri ni 
açıq la dı. Son ra ha mı mız bir lik də kü-
çə yə çıx dıq. Otuz nə fə rə ya xın yol daş 
idik. Mil li şairi or ta lı ğa al mış dıq, san-
ki bir nü ma yiş ha va sın da və hər kə sin 
hey rət li ba xış la rı al tın da Qa raoğ lan 
çar şı sın dan ke çib Ulus mey da nı na4 
qə dər bir lik də gəl dik. Bu ra da o, ay rı-
lıb Məc li sə get di, biz isə da ğı lış dıq. 

Ata mın bu bə yaz üz lü, gö zəl, şeir-
lə ri, sə si və evi nin ay dın lı ğı uşaq-
lıq xa ti rə lə ri min gu şə si ni dol du ran 
dos tu nu bir da ha gör mə dim.

Qur ban lıq baş və kil
Yo lun ya rı sın da onun la qar şı laş-

dım. Mək tu bu ver dim, oxu du, gü-
lə rək “Mən də si zə gə lir dim. Hay-
dı, bir lik də ge dək”- de di. Atam la 
bir-bir lə ri nə ara da heç nə ol ma-
mış ki mi sar ma şıb öpüş dü lər. 
Am ma dü nən ax şam bir ha di sə 

baş ver miş di: İs tan bul mil lət 
və ki li Ali Rza bə yin5 evin də 
top lan mış dı lar. Ye yib-iç-
miş di lər. Qar şı lıq lı za ra-
fat laş ma lar za ma nı söh bət 
pəh lə van lıq dan, güc dən, 

qur şaq tu tub gü ləş mək dən 
düş müş dü. Atam onun hər 

gün bir az da ha bö yü yən gö bə-
yi nə işa rə edə rək “Sə ni qar nın dan 

tu tub ye rə sə rə rəm” – de miş di. 
O isə “Mən heç sə nin lə gü lə-

şə rəm mi, Əh məd bəy?

Sə nin öh dən dən oğ lum gə lər” – 
ca va bı nı ver miş di. Atam bu söz lə ri 
şəx si nə təh qir, hə qa rət say mış dı. 
Özü də təh qi rə keç miş di. 

Hü seyn Rauf bəy lə6 Ata tür kün 
ara sı nın dəy di yi, bə zi qə zet lər və 
qə zet çi lər ya zı la rı ilə si ya si hə ya tı 
şid dət lə qa rış dır dıq la rı za man əs-
ki Məc lis Baş ka ti bi, ye ni Ku tah ya 
mil lət və ki li həm Məc lis də, həm 
də Pa ri ya qru pun da sərt nitq lə ri və 
na tiq lik mə ha rə ti ilə özü nü gös tər-
mə yə baş la mış dı. Bu ara da döv lət 
və hö ku mət qu ru luş la rı, bir söz lə, 
ida rə çi lik və re jim lər haq qın da kı 
dü şün cə lə ri ilə də diq qə ti çə kir di. 

Cüm hu riy yət Xalq Par ti ya sı nın 
bi rin ci proq ra mı li be ral prin sip lə-
rə əsas la nır dı. Sə nə din müəl lifl  ə-
ri ara sın da olan mər hum ata mın 
qeyd lə rin dən də ay dın gö rü nür 
ki, həm par ti ya proq ra mı nın, həm 
də əsas qa nu nun – Ana ya sa nın ha-
zır lan ma sı za ma nı iki fərq li fi  kir 
qar şı-qar şı ya gə lib şid dət lə çar pış-
mış dı. Bir tə rəf də döv lə tə bö yük 
qüd rət, ge niş sə la hiy yət lər ta nı yan 
ba xış, o bi ri tə rəf də döv lə ti və tən-
da şın sər bəst tə şəb bü sü nü qo ru-
maq la və zi fə lən di rən prin sip!

Əs ki Məc lis Baş ka ti bi və ye ni 
Ku tah ya mil lət və ki li si ya si qu ru-
lu şun xa rak te ri ilə bağ lı fi  kir toq-
quş ma la rın da döv lət çi ya naş ma 
tər zi nin ən atə şin mü da fi əçi lə rin-
dən bi ri ki mi mey da na atıl mış dı. 
Cüm hu riy yət Xalq Par ti ya sı proq-
ra mı nın get dik cə da ha çox döv lət-
çi, hətt  a de yər dim ki, fa şist mən-
zə rə si al ma sın da onun ro lu bö yük 
ol muş du. 

U ni ver si tet lər də “İn qi lab kür-
sü lə ri” qu rul du ğu və ilk xo ca la-
rın si ya si şəx siy yət lər ara sın dan 
se çil mə si nə qə rar ve ril di yi za man 
hər kəs dən ön cə ya da dü şən lər-
dən bi ri nin Ku tah ya mil lət və-
ki li nin ol ma sı tə sa dü fi  de yil di.

Çün ki bu kür sü lər dən if rat döv-
lət çi, hətt  a fa şist gö rüş lə ri nin açıq 
təb li ği üçün ya rar la na bi lə cək di. 
Bə sit, uşaq ca sı na də lil lər, bas-
ma qə lib mü qa yi sə lər, ün van sız, 
və si qə siz id dialar la do lu mü ha-
zi rə qeyd lə ri ni göz dən ke çir di yi 
vaxt lar da özü də hə qi qi pro fes sor 
ol du ğu na ina nır, uni ver si tet də ki 
sa kit, tə va zö kar, hər şe yin ye ri ni 
bi lən həm kar la rı na yu xa rı dan aşa-
ğı ba xa raq, on la ra ağıl öy rət mək-
dən çə kin mir di.

Be lə bir əh va lat da nı şı lır:
İ ta li ya ya sə fə rin dən ge ri dö nün-

cə ye ni tip li döv lət təş ki la tı haq-
qın da ha zır la dı ğı mə ru zə ni əv vəl-
cə baş və ki lə təq dim edib ra zı lı ğı nı 
al mış, son ra bir lik də Ata tür kün 
ya nı na get miş di lər. Ata türk mə-
ru zə ni oxu muş du. Tək lif edi lən 
ye ni təş ki lat çox ki çik fərq lər lə İta-
li ya nın o za man kı fa şist döv lə ti nin 
prin sip lər dən iba rət imiş. Mə ru zə 
müəl li fi  nin fi k rin cə, Bö yük Mil-

lət Məc li si ləğv edi lir, ye rin də 
məş hur fa şist məc li si ki mi 40 

nə fər lik bir he yət qu ru lur. Bu 
he yət bü tün döv lət ida rə lə ri ni nə-
za rət al tın da sax la ya caq, qa nun-
lar iş lə yib ha zır la ya caq, büd cə ni 
müəy yən ləş di rə cək di. He yət üzv-
lə ri iki mər hə lə li se çim lər lə mü va-
fi q pe şə sa hib lə rin dən se çi lə cək di. 
He yə tin rəisi ey ni za man da döv lə-
tin baş çı sı ola caq dı. 

A ta türk gü lə rək mə ru zə ni ge ri 
qay tar mış dı. “Bü tün bun la rı mən 
ölən dən son ra edər si niz” – de miş-
di . 

Si ya si hə yat dün ya nın hər ye-
rin də çə tin dir, hər yer də alov dan 
ge yi lən köy nək dir. Şərq də isə bu 
xü su siy yət da ha kəs kin şə kil də 
üzə çı xır. 

Si ya sət de yi lən az ğın cı dır atı nın 
üs tün də hər özün dən de yən igid 
so na qə dər du ruş gə ti rə bil mir. 
Sağ lam lıq dan, səh hət dən tut muş 
mə nə viy ya ta, əx la qa qə dər in sa nı 
dur ma dan ye yən bu hə ya tın içə ri-
sin də mü va zi nə ti ni qo ru ya bil mə-
yən lər öz lə ri nin ar tıq uğu ra tam 
mü vəff  əq ol duq la rı nı dü şün dük-
lə ri gün sü qu tun tam qar şı sın da 
da ya nır lar.

İn di ata mın Ata türk lə bir söh bə-
ti ni xa tır la yı ram.

1 İs tan bu lun ta ri xi Be şik taş mə-
həl lə sin də ki bir kü çə.

2 Beh cət Ka mal Çağ lar (1908-
1969) – türk şairi, dra ma turq, 
mil lət və ki li.

3 Hif zi Oğuz Be ka ta (1911-1995) 
– türk şairi, si ya si xa dim, 
mil lət və ki li.

4 Qa raoğ lan çar şı sı, Ulus 
mey da nı – An ka ra nın 1930-
cu il lər də for ma la şan ta ri xi 
mər kə zi. Bö yük Mil lət Məc li-
si nin bi na sı, Ata türk hey kə li, 
An ka ra Pa las ote li, bü tün əsas 
mu zey lər bu əra zi də yer lə şir. 

5  Ali R za Be bek (1881-1935) – 
türk hərb çi si, I və II TBMM-də 
İs tan bul mil lət və ki li.

6 Hü seyn Rauf Or bay (1881-
1964) – türk hərb çi si, si ya si 
xa dim. Os man lı im pe ra tor lu-
ğu nun son dö nə min də, Qur-
tu luş Sa va şın da və Tür ki yə 
Cüm hu riy yə tin də fəal lı ğı ilə 
se çi lib. Tür ki yə nin üçün cü 
baş na zi ri (iyul, 1922-av qust, 
1923) ol ub.

Davamı gələn sayımızda
Tərcümə edən:

Vilayət QULİYEV, professor

Azər bay can əsil li gör kəm li türk ya zı çı sı, si ya sət çi və 
döv lət xa di mi Sə məd Ağaoğ lu (1909-1982) çağ-
daş Tür ki yə də me muar ədə biy ya tı nın  gör kəm li 
nü ma yən də lə rin dən bi ri ki mi ta nı nır. Onun oxu-

cu la ra təq dim olu nan “Ata mın dost la rı” ki ta bın da ata sı, XX 
əs rin ilk onil lik lə rin də Azər bay ca nın və Tür ki yə nin fi kir hə-
ya tın da müs təs na xid mət lər gös tər miş Əh məd Ağaoğ lu nun 
(1869-1939) türk çü lük hə rə ka tın da, sə nət və si ya sət alə min-
də, ye ni Tür ki yə nin qu rul ma sı uğ run da mü ba ri zə də çi yin-çi-
yi nə ad dım la dı ğı bir sı ra gör kəm li şəx siy yət lə rin port ret lə ri 
ya ra dı lıb. Müəl li fin ad çək mə dən son də rə cə sə ciy yə vi ciz-
gi lər lə rəsm et di yi bu port ret lər öz lə ri nin, elə cə də Əh-
məd Ağaoğ lu nun hə ya tı nın, mü ba ri zə və ideal la rı nın bir 
sı ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni aş ka ra çı xa rır.
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lət çi, hətt  a fa şist gö rüş lə ri nin açıq 
təb li ği üçün ya rar la na bi lə cək di. 
Bə sit, uşaq ca sı na də lil lər, bas-
ma qə lib mü qa yi sə lər, ün van sız, 
və si qə siz id dialar la do lu mü ha-
zi rə qeyd lə ri ni göz dən ke çir di yi 
vaxt lar da özü də hə qi qi pro fes sor 
ol du ğu na ina nır, uni ver si tet də ki 
sa kit, tə va zö kar, hər şe yin ye ri ni 
bi lən həm kar la rı na yu xa rı dan aşa-
ğı ba xa raq, on la ra ağıl öy rət mək-
dən çə kin mir di.

Be lə bir əh va lat da nı şı lır:
İ ta li ya ya sə fə rin dən ge ri dö nün-

cə ye ni tip li döv lət təş ki la tı haq-
qın da ha zır la dı ğı mə ru zə ni əv vəl-
cə baş və ki lə təq dim edib ra zı lı ğı nı 
al mış, son ra bir lik də Ata tür kün 
ya nı na get miş di lər. Ata türk mə-
ru zə ni oxu muş du. Tək lif edi lən 
ye ni təş ki lat çox ki çik fərq lər lə İta-
li ya nın o za man kı fa şist döv lə ti nin 
prin sip lər dən iba rət imiş. Mə ru zə 
müəl li fi  nin fi k rin cə, Bö yük Mil-

lət Məc li si ləğv edi lir, ye rin də 
məş hur fa şist məc li si ki mi 40 

nə fər lik bir he yət qu ru lur. Bu 
he yət bü tün döv lət ida rə lə ri ni nə-
za rət al tın da sax la ya caq, qa nun-
lar iş lə yib ha zır la ya caq, büd cə ni 
müəy yən ləş di rə cək di. He yət üzv-
lə ri iki mər hə lə li se çim lər lə mü va-
fi q pe şə sa hib lə rin dən se çi lə cək di. 
He yə tin rəisi ey ni za man da döv lə-
tin baş çı sı ola caq dı. 

A ta türk gü lə rək mə ru zə ni ge ri 
qay tar mış dı. “Bü tün bun la rı mən 

zər bay can əsil li gör kəm li türk ya zı çı sı, si ya sət çi və 
döv lət xa di mi Sə məd Ağaoğ lu (1909-1982) çağ-
daş Tür ki yə də me muar ədə biy ya tı nın  gör kəm li 
nü ma yən də lə rin dən bi ri ki mi ta nı nır. Onun oxu-

cu la ra təq dim olu nan “Ata mın dost la rı” ki ta bın da ata sı, XX 
əs rin ilk onil lik lə rin də Azər bay ca nın və Tür ki yə nin fi kir hə-
ya tın da müs təs na xid mət lər gös tər miş Əh məd Ağaoğ lu nun 
(1869-1939) türk çü lük hə rə ka tın da, sə nət və si ya sət alə min-
də, ye ni Tür ki yə nin qu rul ma sı uğ run da mü ba ri zə də çi yin-çi-
yi nə ad dım la dı ğı bir sı ra gör kəm li şəx siy yət lə rin port ret lə ri 

İtt  i had və Tə rəq qi li der lə ri nin az 
qa la rəs mi şə kil də təq dim et dik lə ri 
bu “Mil li” adı ona hər mə na da və 
hər kəs dən çox ya ra şır dı. Şiş man, 
iri vü cu du nun üs tün də bəm bə yaz 
saq qa lı, bə yaz üzü, iri, açıq-ma vi 
işıq lar la do lu göz lə ri, tit rək sə si ilə 
türk ta ri xi nin əf sa nə vi ozan la rı na 

ya ra dı lıb. Müəl li fin ad çək mə dən son də rə cə sə ciy yə vi ciz-
gi lər lə rəsm et di yi bu port ret lər öz lə ri nin, elə cə də Əh-
məd Ağaoğ lu nun hə ya tı nın, mü ba ri zə və ideal la rı nın bir 
sı ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni aş ka ra çı xa rır.

türk ta ri xi nin əf sa nə vi ozan la rı na 

nət dən bu qə dər uzaq şeir lər ya zan 

rix sə hi fə lə ri nə nə uzunmüd dət li 
va li ol ma sı, nə də mil lət və kil li yi ilə 
düş dü. Ta rix də ye ri ni məhz “Mil li 

maz, si lin məz, əs la yad dan çıx maz 

lər onun iki mis ra sı nı mil li oya nı şın 

Qar şı sın da açı lan mən zə rə be lə idi: 
dos tu qa lın yun svi te ri ni bo ğa zı na 
qə dər çək miş, ba şın dan çı xar maq 
is tə yir. La kin svi ter heç vəch lə iliş-

An ka ra Hü quq fa kül tə si nin üçün cü 
kur sun da ikən Beh cət Ka mal Cağ lar2kur sun da ikən Beh cət Ka mal Cağ lar2kur sun da ikən Beh cət Ka mal Cağ lar , 
Hif zi Oğuz Be ka ta3Hif zi Oğuz Be ka ta3Hif zi Oğuz Be ka ta  ki mi ya xın dost la-
rım la bir lik də “Gənc Türk Ədə biy ya tı 

Sə nin öh dən dən oğ lum gə lər” – 
ca va bı nı ver miş di. Atam bu söz lə ri 
şəx si nə təh qir, hə qa rət say mış dı. 
Özü də təh qi rə keç miş di. 

qay tar mış dı. “Bü tün bun la rı mən 
ölən dən son ra edər si niz” – de miş-
di . 

Si ya si hə yat dün ya nın hər ye-
rin də çə tin dir, hər yer də alov dan 
ge yi lən köy nək dir. Şərq də isə bu 
xü su siy yət da ha kəs kin şə kil də 
üzə çı xır. 

Si ya sət de yi lən az ğın cı dır atı nın 
üs tün də hər özün dən de yən igid 
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saq qa lı, bə yaz üzü, iri, açıq-ma vi 
işıq lar la do lu göz lə ri, tit rək sə si ilə 
türk ta ri xi nin əf sa nə vi ozan la rı na 

Qur ban lıq baş və kil
Yo lun ya rı sın da onun la qar şı laş-

dım. Mək tu bu ver dim, oxu du, gü-
lə rək “Mən də si zə gə lir dim. Hay-
dı, bir lik də ge dək”- de di. Atam la 
bir-bir lə ri nə ara da heç nə ol ma-
mış ki mi sar ma şıb öpüş dü lər. 
Am ma dü nən ax şam bir ha di sə 

baş ver miş di: İs tan bul mil lət 
və ki li Ali Rza bə yin5 evin də 
top lan mış dı lar. Ye yib-iç-
miş di lər. Qar şı lıq lı za ra-
fat laş ma lar za ma nı söh bət 
pəh lə van lıq dan, güc dən, 

qur şaq tu tub gü ləş mək dən 
düş müş dü. Atam onun hər 

gün bir az da ha bö yü yən gö bə-
yi nə işa rə edə rək “Sə ni qar nın dan 

tu tub ye rə sə rə rəm” – de miş di. 
O isə “Mən heç sə nin lə gü lə-

şə rəm mi, Əh məd bəy?

Çün ki bu kür sü lər dən if rat döv-
lət çi, hətt  a fa şist gö rüş lə ri nin açıq 
təb li ği üçün ya rar la na bi lə cək di. 
Bə sit, uşaq ca sı na də lil lər, bas-
ma qə lib mü qa yi sə lər, ün van sız, 
və si qə siz id dialar la do lu mü ha-
zi rə qeyd lə ri ni göz dən ke çir di yi 
vaxt lar da özü də hə qi qi pro fes sor 
ol du ğu na ina nır, uni ver si tet də ki 
sa kit, tə va zö kar, hər şe yin ye ri ni 
bi lən həm kar la rı na yu xa rı dan aşa-
ğı ba xa raq, on la ra ağıl öy rət mək-
dən çə kin mir di.

Be lə bir əh va lat da nı şı lır:
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