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

Bun dan son ra sı nı bir tə rə fə bu-
ra xıb ona ye nə ata mın dos tu de yə 
bax mı ram. Hə ya tı nın ge ri də qa lan 
ma cə ra la rı ilə ara la rın da möv cud 
ol muş mü na si bət lə rin heç bir əla-
qə si yox dur. Yal nız son bir yar paq:

1946-cı il də Ti ca rət Na zir li yin də 
Da xi li Ti ca rət baş mü di ri idim. Ar tıq 
qə rar ver miş dim: mə mur luq dan çı-
xa caq, De mok rat Par ti ya sı nın üzv lə ri 
sı ra sı na da xil ola caq, məm lə kə tə xid-
mə ti mi bu yol la da vam et di rə cə yəm. 

İ yu nun son gün lə rin dən bi rin də 
bö yük ba cım Sü rəy ya  mə ni gör mək 
üçün Na zir li yə gəl miş di. Söh bət za-
ma nı “Sə məd, - de di, - sə nin si ya-
sət lə məş ğul ol ma ğı nı da, De mok rat 
Par ti ya sı na qo şul ma ğı nı da məq bul 
sa yı ram. Am ma (bu yer də ata mın ən 
gənc dos tu nun adı nı çək di) onun ver-
di yi sö zün üs tün də əs la dur ma yan 
adam ol du ğu nu bi lir sən mi? Diq qət li 
ol, elə bir gün gə lə cək ki, hə mi şə ki 
qay da sı ilə in di yə qə dər ki di gər dost-
la rı ki mi, si zi də atıb ge də cək. Ona 
inan maq ol maz. İnan maq ol maz”!

Əzab qa pı sı
Ha fi  zəm də ata mın ki şi dost la rı 

ara sın da yer tap mış üzü şə fəq rəng-
li bir qa dın can la nır. O il lər də də bu 
üz be lə cə bə yaz idi mi gö rə sən? Yox-
sa saç la rı nın üs tün dən bərk-bərk 
bağ lan mış qa ra yay lı ğı onu be lə 
gös tə rir di? Ata mın ki tab xa na sın dan 
tez-tez gö tü rüb bax dı ğım “İla hi ko-
me di ya”nın rəsm li nəş rin də ki qa ra 
tuş la çə kil miş Beat ri çe yə1 nə qə dər 
bən zə yir di! Son ra bu üzə tam uy-
ğun, si nə si nin də rin lik lə rin dən qo-
pub gə lən in cə, am ma can lı, kəl mə-
lə ri bir-bir söy lə yən tə sir li səs!

U şaq lı ğı mın uzaq sa hil lə rin də 
bu rax dı ğım dost la rım var. On lar-
dan iki si hə min xa nı mın oğul la-
rı idi. Mol la Gü ra ni də ki evi mi zin 
bağ ça sın da giz lən qaç oy na dı ğı-
mız gün lər, ya rı qa ran lıq odun an-
ba rın da nə fə si mi zi içi mi zə çə kib 
otur ma ğı mız hə lə də ya dım da dır. 

Am ma, nə qə ri bə dir ki, özü nü, 
uşaq la rı nı yax şı xa tır la dı ğım bu şə fəq 
üz lü qa dı nın əri ilə bağ lı o uzaq il lə rə 
qə dər uza nan ən ki çik iz, ən ki çik bir 
ciz gi də yad da şı ma həkk olun ma yıb. 
Yal nız ara dan uzun il lər ke çən dən 
son ra an la ya caq dım ki, əs lin də əri ni 
- uşaq la rı nın ata sı nı bir ki şi yə çe vi rən 
bu qa dı nın sə nət kar əl lə ri ol muş du. 

A na mın da rə fi  qə si sa yı lır dı. 
La kin ki şi lə rin sı ra sı na anam-
dan da, ata mın di gər dost la rın-
dan da çox qa rı şan bu qa dın idi! 
Be lə sər bəst li yi sə bəb siz de yil di.

Məc muə və qə zet lər də çı xan ya zı la-
rı, bi ri-bi ri nin ar dın ca işıq üzü gö rən 
Qərb tip li ro man la rı, məm lə kə tin 
ic ti mai da va la rın da üzə ri nə gö tür-
dü yü idealist tə şəb büs lər lə bü tün 
bu fəaliy yət sa hə lə rin də ad çı xar mış 
ki şi lə rin ək sə riy yə ti ni çox dan ar xa da 
qoy muş du. Di gər mə sə lə lər lə ya na-
şı, qa dın hü quq la rı nın qo run ma sı is-
ti qa mə tin də də bö yük iş lər gö rür dü. 

İn di bu sə tir lə ri ya zar kən Bə ya zid-
də ki2 Türk Ocaq la rı nın səh nə si göz-
lə ri min önü nə gə lir. Bu qa dın, üzü 
ye nə şə fəq ki mi bə yaz, qa ra yay lı ğı 
saç la rı nı sıx-sıx çev rə lə miş hal da səh-
nə də da nı şır dı. Az son ra pyes lə rin-
dən bi ri ni hə qi qi türk oğ lan və qız la rı 
oy na ya caq dı lar. Son ra az qa la höc cə-
lə yə-höc cə lə yə oxu du ğum bir ki ta bı 
xa tır la yı ram. Döv rün mür şü dü Zi ya 
Gö yal pın sehr li tə si ri ilə ya zıl mış hə-
min ki tab da tür kün qur du ğu möh tə-
şəm im pe ra tor lu ğun yı xıl ma sı ərə fə-
sin də ki həs rət və fər ya dı eşi di lir di:

 Ye ni Tu ran, gü zəl ül ke, 
 Söy le, sa na yol ne re de?
A ra dan bir müd dət ke çən dən 

son ra mil lə tin ən fə la kət li gün lə-
rin də bu yo lu yüz min lər lə in sa na 
gös tə rən lər dən bi ri o özü ola caq dı. 

İs tan bul, İz mir, Ada na düş mən 
tap da ğı al tın da dır. Atam Mal ta da 
əsa rət də dir. Ana mın əlin dən ya pış-
mı şam, İs tan bu lun Fa tih dən tut muş 
Sul tan Əh mə də qə dər bü tün mey-
dan la rı nı do la şı rıq. Ara lı dan qa ra 
bir nəh rə bən zə yən, sa yı mə ka nı na 
gö rə bəl kə iyir mi, bəl kə yüz mi nə 
ça tan bö yük in san qə lə bə li yi tri bu-
na nın çev rə si ni tut muş du. Küt lə 
mey da nın uğul tu la rı al tın da xi ta-
bət kür sü sü nə qal xan ki şi na tiq lə rin 
söy lə dik lə ri nin, bəl kə də, ya rı sı nı 
din lə yir di. La kin ata mın qa dın dos-
tu kür sü də gö rü nər-gö rün məz ət ra-
fa tü kür pər di ci sü kut çö kür dü. Ona 
qu laq asır dı lar. Nə fəs çək mə dən 
din lə yir di lər. Ar tıq sö zü nün so nu na 
gə lib ça tıb. Var sə si ilə hay qı rır:

“Sa va şa ca ğıq! So nun da, bəl kə də, 
yı xıl dıq. Am ma elə yı xı la ca ğıq ki, bü-
tün dün ya al tı mız da qa lıb əzi lə cək!”

Qə lə bə lik, eşit di yi söz lə ri tək-
rar la ya-tək rar la ya mey dan lar dan 
ay rı lır dı. 

Bir ax şamüs tü hə min vaxt ya-
şa dı ğı mız Şah za də ba şı mə həl lə-
sin də, Ha cı Akif Pa şa mül kü nün 
bağ ça sın da idik. Anam, ba cı-qar-
daş la rım, üs tə lik, bir ne çə qo na ğı-
mız da var dı. Xa nım lar dan bi ri qə-
zet oxu yur du. Hər bi məh kə mə nin 
edam la rı na qə rar ver di yi itt  i had-
çı la rın si ya hı sı idi. Ara la rın da ata-
mın qa dın dos tu nun da adı var dı. 

Xa ti rə lə rim İs tan bul dan An ka ra-
ya, Ke çiörən bağ la rı na uçar kən bir 
an lı ğa Qə lə bə kən di nin qar şı sın-
da kı Qır mı zı köş kə qo nur. Ək sər 
gün lər ax şa ma doğ ru atam hə min 
köş kə baş çə kir di. Bə zən mə ni də 
ya nı na alır dı. Köşk də ata mın haq-
qın da da nış dı ğım qa dın dos tu ya-
şa yır dı. Əri Bi rin ci Bö yük Mil lət 
Məc li si nin sədr müavi ni idi. Qa dın 
özü isə əy ni nə şal var, ayaq la rı na 
uzun bo ğaz çək mə gey miş hə qi qi 
bir on ba şı ya bən zə yir di! Am ma ba-
şı hə mi şə ki ki mi qa ra yay lıq la bərk-
bərk bağ lan mış olur du. Üzü ye nə 
bə yaz, sə si ye nə ami ra nə, ha kim!

Zə fər dən son ra ta Doq qu zun cu 
Bö yük Mil lət Məc li si açı la na qə-
dər ha fi  zəm də onun la bağ lı ya şa-
yan lar yal nız he ka yə lə ri, ro man-
la rı ol du. Bir də ba şın dan ke çən 
ma cə ra la rı var dı. Evi miz də həm 
özü, həm də əri haq qın da tez-tez 
da nı şı lır dı. Qa zi Mus ta fa Ka mal 
Pa şa ilə ara la rı təd ri cən dəy mə yə 
baş la yır dı. Yol la rı nın bu şə kil də 
ay rıl ma sın da sa də cə hiss lər de yil, 
fi  kir lər də müəy yən rol oy na mış dı. 
Mus ta fa Ka mal özü ilə Mil li Mü ca-
di lə nin di gər rəh bər lə ri ara sın da-
kı mə sa fə lə ri ço xalt dıq ca, ya xın 
si lah daş la rı nın bir qis mi as ta-as ta 
on dan kə nar gə zib-do la nır dı lar.

Mus ta fa Ka mal mey da na çı xan 
so yuq lu ğu “İn qi lab si lah daş la-
rı mın id rak sər həd lə ri ni aş dıq ca 
mən dən ay rı lır lar” – de yə izah 
edir di. Am ma əs lin də hər şey 
hə qi qə tən be lə de yil di. Mə sə lən, 
ata mın qa dın dos tu da, əri də 
nə mü xa li fət çi, nə də səl tə nət 

tə rəf da rı idi lər. On lar sa də cə 
döv lət ida rə çi li yin də xal qın 
is tək və ira də si nin nə zə rə 
alın ma sı fi k ri nə sə mi mi şə-
kil də dəs tək ve rir di lər. Hər 
iki si ni Tə rəq qi pər vər Cüm-

hu riy yət Fir qə si nə gə ti rən 
əsas sə bəb də, çox bö yük eh-

ti mal la bu is tək sa yı la bi lər di. 
Ye nə də ey ni sə bəb dən Ata türk lə 
ara la rın da ya ra nan an la şıl maz-

lıq elə həd də gə lib çat dı ki, 
gü nün bi rin də məm lə kə ti 

tərk edib mü ha ci rə-
tə yol lan dı lar. 

Tam on beş il – Ata türk ölə nə qə-
dər öl kə hü dud la rın dan kə nar da 
ya şa dı lar. 

U zun qür bət yol çu lu ğun dan 
dön dük lə ri za man iki si də uni-
ver si tet ka fed ra la rın da, ye ni nə-
sil lə rin təm sil çi lə ri ilə sıx əha tə 
olun muş möv qe də idi lər. İki si ni 
də ol duq ca də yi şik, ye ni və fərq li 
fi  kir lə rin müj də çi si say maq olar dı. 
Bu fi  kir lər də ürək lə ri nin ən də rin 
qat la rı na qə dər enən in cik lik lə ri-
nin müəy yən əks-sə da sı da yox 
de yil di. Mad di sı xın tı lar la, və tən 
həs rə ti ilə, məm lə kət də ar xa la rın-
ca uy du rul muş müx tə lif de di-qo-
du la rın acı la rı ilə mü şa yi ət olu nan 
uzun mü ha ci rət il lə ri nin ruh la rın-
da ya rat dı ğı də yi şik li yi ya zı la rın-
da, söz-söh bət lə rin də, da nı şıq la-
rın da giz lət mir di lər. Doğ ru dur, 
giz lət mir di lər, am ma uni ver si tet 
tar la sın da çox son ra lar təh lü kə li 
şə kil də cü cə rib boy atan fi  kir anar-
xi ya sı nın to xum la rı nı ilk də fə, bəl-
kə də, is tə mə dən on la rın səp dik lə-
ri ni dü şün mək üçün əl də əsas var.

De mok rat Par ti ya sı qu rul du. 
İki si də ye ni dən si ya si hə ya ta qo-
şul maq hə və si nə düş dü lər. Bu hə-
vəs də keç mi şin bə zi qi sas la rı nı, 
in ti qa mı nı al maq niy yə ti da ha çox 
əri nin hə rə kə lə rin də özü nü gös tə-
rir di. Məc li sə seç ki lər za ma nı iki 
par ti ya dan gə lən tək li fə əsa sən, 
iki sin dən də ey ni vaxt da na mi-
zəd gös tə ril mək şər ti irə li sü rül dü. 
Məm lə kə tin si ya si hə ya tı na par-
ti ya lar föv qün də da ya nan ha kim 
ki mi qa tıl maq is tə yir di. Xa nı mı isə 
əs ki prin sip lə ri nə sa diq qa lıb De-
mok rat Par ti ya sı nın si ya hı sın dan 
müs tə qil na mi zəd ol ma ğa üs tün-
lük ver di. Ərin tək li fi  hər iki par ti-
ya tə rə fi n dən rədd olun du, xa nım 
isə Bö yük Mil lət Məc li si nə se çil di. 
Onun la ara dan az qa la iyir mi beş 
il son ra qar şı laş dı ğı mız yer bu də-
fə Məc lis ko ri dor la rı ol du. 

Mə nə uşaq lıq il lə rim də ol du-
ğu ki mi, “Sə məd, yav rum” – de yə 
mü ra ciət edir di. Par ti ya li der lə ri ilə 
ara sın da mə sa fə sax la yır, Ana do-
lu nun müx tə lif yer lə rin dən gəl miş 
o qə dər də ta nın ma yan in san lar la 
ün siy yə tə da ha çox üs tün lük ve-
rir di. La kin gənc əya lət və kil lə ri, 
il çə əş rə fi , ye ni nə sil lə rin hə yə can lı 
ya zar və dok tor la rı adı nı əsa sən ro-
man la rın dan eşit dik lə ri, üzü nü ilk 
də fə gör dük lə ri, be li bir az bü kük, 
şi rin səs li ix ti yar qa dı nın nə da nı şıq 
üs lu bu nu, nə də fi  kir lə ri ni asan lıq-
la an la ya bi lir di lər. Be lə cə, Məc lis 
yol daş la rı ara sın da ba xı şı, du ru şu, 
üzü nün ciz gi lə ri ilə keç mi şin bir 
ya di ga rı ki mi ya şa maq da idi. Gün-
lə rin bi rin də ağ zın dan çı xan söz lər-
lə özü də bu nu eti raf et miş di: 

“Bir tə sa düf nə ti cə sin də gə lib 
ara nı za düş düm”.

Son ra da “Bu nə de mək dir?”- 
hay qır tı la rı, dö şə mə yə çır pı lan 
ayaq tap pıl tı la rı və ma sa la ra vu-
ru lan yum ruq la rın sə si al tın da tə-

lə sik söz lə ri ni bi ti rib sa lon dan 
çıx mış dı. 
O gün dən son ra hə mi şə bir az 

əsə bi və hid dət li gö rü nür dü. De-
mok ra tik iq ti da rın ün va nı na söy-
lə nən, ək sə riy yə ti de di-qo du lar-
dan iba rət tən qid lə rə sa kit cə qu laq 
asır dı. De yə sən, bir za man lar özü 
haq qın da ya yı lan bu çe şid if ti ra la-
rı ar tıq unut muş du. Çün ki hər sö-
zə dər hal ina nır dı. 

Bir gün Məc li sin məş hur pil lə-
kən lə ri al tın da mə nə ya xın laş dı. 
Üzün dən əsə bi ol du ğu bi li nir di.

“Heç sən dən göz lə məz dim, Sə-
məd, - de yə sö zə baş la dı. – Tə pə-
ba şı Teat rın da3 bir pye sin oy nan-
ma sı na qa da ğa qoy mu san. Bu, 
olan iş dir mi? Sən dən da ha çox, 
ata nı ya dı ma sa lıb üzül düm”. 

Hey rət lən dim!
“Siz nə dən da nı şır sı nız? Be-

lə mə sə lə dən yer li-dib li xə bə rim 
yox dur”.

İ zah et di. Teatr da bir pyes hə lə 
bə dii şu ra dan keç mə dən oy na nıl-
dı ğı üçün po lis tə rə fi n dən ya saq 
edi lib miş. Gu ya tap şı rı ğı da mən 
ver mi şəm. Bu ba rə də ona bir xa-
nım söy lə yib miş. 

Be lə qə rar dan tam xə bər siz li yi mi, 
ümu miy yət lə, ha di sə nin baş na zir 
müavi ni nin fəaliy yət dairə si ilə heç 
bir əla qə si nin ol ma dı ğı nı söy lə dim. 
Am ma üzün dən söz lə ri mə inan-
ma dı ğı se zi lir di. Bir müd dət son-
ra xə bə ri gə ti rən xa nım la ha ra da sa 
rast laş dım. O da kim dən eşit di yi ni 
bil mə yə rək, mə sə lə nin kö kü nə var-
ma dan dost-ta nış la rı na da nış dı ğı nı 
söy lə di və son da “Si zin bu mə sə lə-
yə heç bir mü da xi lə ni zin ol ma dı ğı nı 
öy rən dik” – de yib üzr is tə di. 

1 Beat ri çe Por ti na ri (1266- 1290) 
İta li ya nın in ti bah şairi Dan-
te nin il ham pə ri si və giz li sev-
gi li si. Onun, şairin əsər lə rin də 
pla to nik mə həb bət möv zu su-
nun ge niş yer al ma sın da tə si ri 
bö yük ol muş du. 

2 İstan bu lun ta ri xi mər kəz lə rin-
dən bi ri. İs tan bul Uni ver si te-
ti nin əsas gi riş qa pı sı, Bə ya zid 
ca mi si və Qa pa lı çar şı Bə ya-
zid mey da nın da yer lə şir.

3 Tə pə ba şı Teat rı – İs tan bu lun 
köh nə teatr la rın dan bi ri. 1890-
1969-cu il lər də fəaliy yət gös tə-
rib. Ən par laq döv rü Cüm hu-
riy yət dö nə mi nə tə sa düf edir.

Davamı gələn sayımızda

Tərcümə edən:
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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 apa rı cı 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 lə ri ol muş Əh məd Ağaoğ lu (1869-1939) 
ilə 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 yan bir sı ra şəx siy yət lə rin port ret lə ri ya ra dı lıb. Müəl-
li fin əsa sən ad çək mə dən son də rə cə sə ciy yə vi ciz gi lər lə 
rəsm et di yi bu port ret lər hə min şəxs lə rin, 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.

Bun dan son ra sı nı bir tə rə fə bu-
ra xıb ona ye nə ata mın dos tu de yə 
bax mı ram. Hə ya tı nın ge ri də qa lan 
ma cə ra la rı ilə ara la rın da möv cud 
ol muş mü na si bət lə rin heç bir əla-
qə si yox dur. Yal nız son bir yar paq:

1946-cı il də Ti ca rət Na zir li yin də 
Da xi li Ti ca rət baş mü di ri idim. Ar tıq 
qə rar ver miş dim: mə mur luq dan çı-

Mə nə uşaq lıq il lə rim də ol du-
ğu ki mi, “Sə məd, yav rum” – de yə 
mü ra ciət edir di. Par ti ya li der lə ri ilə 
ara sın da mə sa fə sax la yır, Ana do-
lu nun müx tə lif yer lə rin dən gəl miş 
o qə dər də ta nın ma yan in san lar la 
ün siy yə tə da ha çox üs tün lük ve-
rir di. La kin gənc əya lət və kil lə ri, 
il çə əş rə fi , ye ni nə sil lə rin hə yə can lı 
ya zar və dok tor la rı adı nı əsa sən ro-
man la rın dan eşit dik lə ri, üzü nü ilk 
də fə gör dük lə ri, be li bir az bü kük, 
şi rin səs li ix ti yar qa dı nın nə da nı şıq 
üs lu bu nu, nə də fi  kir lə ri ni asan lıq-
la an la ya bi lir di lər. Be lə cə, Məc lis 
yol daş la rı ara sın da ba xı şı, du ru şu, 
üzü nün ciz gi lə ri ilə keç mi şin bir 
ya di ga rı ki mi ya şa maq da idi. Gün-
lə rin bi rin də ağ zın dan çı xan söz lər-
lə özü də bu nu eti raf et miş di: 

“Bir tə sa düf nə ti cə sin də gə lib 
ara nı za düş düm”.

Son ra da “Bu nə de mək dir?”- 
hay qır tı la rı, dö şə mə yə çır pı lan 
ayaq tap pıl tı la rı və ma sa la ra vu-
ru lan yum ruq la rın sə si al tın da tə-

lə sik söz lə ri ni bi ti rib sa lon dan 
çıx mış dı. 
O gün dən son ra hə mi şə bir az 

əsə bi və hid dət li gö rü nür dü. De-
mok ra tik iq ti da rın ün va nı na söy-
lə nən, ək sə riy yə ti de di-qo du lar-
dan iba rət tən qid lə rə sa kit cə qu laq 
asır dı. De yə sən, bir za man lar özü 
haq qın da ya yı lan bu çe şid if ti ra la-
rı ar tıq unut muş du. Çün ki hər sö-
zə dər hal ina nır dı. 

Bir gün Məc li sin məş hur pil lə-

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 apa rı cı 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 lə ri ol muş Əh məd Ağaoğ lu (1869-1939) 
ilə 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 yan bir sı ra şəx siy yət lə rin port ret lə ri ya ra dı lıb. Müəl-
li fin əsa sən ad çək mə dən son də rə cə sə ciy yə vi ciz gi lər lə 
rəsm et di yi bu port ret lər hə min şəxs lə rin, 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.

qə rar ver miş dim: mə mur luq dan çı-
xa caq, De mok rat Par ti ya sı nın üzv lə ri 
sı ra sı na da xil ola caq, məm lə kə tə xid-
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Tam on beş il – Ata türk ölə nə qə-
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ya şa dı lar. 

U zun qür bət yol çu lu ğun dan 

kən lə ri al tın da mə nə ya xın laş dı. 
Üzün dən əsə bi ol du ğu bi li nir di.

məd, - de yə sö zə baş la dı. – Tə pə-
ba şı Teat rın da
ma sı na qa da ğa qoy mu san. Bu, 
olan iş dir mi? Sən dən da ha çox, 
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