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

1954-cü il se çim lə rin də ar tıq 
Məc lis də de yil di. Ye nə uni ver si-
tet kür sü sü nə qa yıt mış dı. Həm 
də da ha yo rul muş bir ruh la. Ata-
mın bu xa nım dos tu ilə bir də heç 
vaxt üz-üzə gəl mə dim. Mən həbs 
olu nub Yas sıada ya1 apa rı lan dan 
son ra bö yük ba cım Te zer lə2 tez-
tez gö rü şür müş. Hər də fə mə ni 
və ümu mi lik də məh kum la rı so-
ru şur muş. Ölüm dən qur tar dı ğı-
ma gö rə çox se vi nir miş. Bir ara 
ki tab la rı nı, ələl xü sus da son ki tab-
la rı nı Qay se ri cə za evi nə, mə nə və 
ta le dost la rı ma gön dər mək üçün 
ha zır la yır mış. La kin bu ərə fə də 
səh hə tin də prob lem ya ra nıb mış. 
Ar tıq çox qo cal mış dı. Bir az da ha-
fi  zə si po zul muş du. Bə zən ha di sə-
lə ri qa rış dı rır, dur du ğu yer də söh-
bə tə dəx li ol ma yan mət ləb lər dən 
söz açır mış. Am ma onun sə nət 
hə yə ca nı, sə nət kar ru hu hə mi şə-
ki ki mi can lı və di ri imiş. Son ro-
ma nın da xəs tə li yin dən duy du ğu 
ra hat sız lıq və sı xın tı lar dan bəhs 
edə cək miş. Adı nı da “Əzab qa pı-
sı” qoy maq niy yə tin də imiş...

Siyasi hissə müdiri
Atam la bir lik də İs tan bul po lis 

mü dir li yi nin dar, qa ran lıq dəh-
li zi nin so nun da kı qa pı dan içə ri 
gir di yi miz za man bi zi qar şı la maq 
üçün aya ğa qal xan ada mı gö rün-
cə tez bir ad dım ge ri çə kil di yi mi 
yax şı xa tır la yı ram. Hər bi mu zey-
də sı ra ilə yan-ya na du ran baş la rı 
dib dən qır xıl mış, bığ la rı nın ucu 
aşa ğı sal lan mış, iri göz lə ri bir az 
hid dət, bir az da hey rət lə açıl mış, 
yup yum ru bə yaz si fət lə rin də ya-
naq la rı nın qır mı zı lı ğı ay dın gö-
rü nən Ye ni çə ri3 hey kəl lə rin dən 
tam ey ni si qar şım da da yan mış dı. 
O gün dən son ra bu üzə hər yer-
də əs kil mə yən ma raq la bax dım. 
Ça ğa loğ lu ha ma mı nın ya nın da kı 
ki çik ev lə ri nin ya rı qa ran lıq otaq-
la rın da, Sam sun da er mə ni mə həl-
lə si nin gö zəl, zə rif köşk lə rin dən 
bi ri nin ey va nın da, An ka ra da Əm-
niy yət baş mü dir li yi nin bö yük, 
süs lü, tünd rəng li ka bi ne tin də bu 
si fət də yiş mə dən, yal nız bığ la-
rı ya vaş-ya vaş ki çi lə rək ən son da 
yox ol maq şər ti ilə heç də yiş mə-
di. San ki onun sə si də üzü nün bir 
par ça sı idi - ci yə rin dən gə lən bir 
az ko bud, dad lı, fə qət sərt bir səs. 
Bo yu da bu si fə tə, bu sə sə çox uy-
ğun gə lir di. 

A ta mın ailə lik lə çox tez-tez gö-
rüş dü yü dost la rın dan idi. Xa nı mı 
şiş man, qa ra ya nız, gö zəl ol ma sa 
da, Or ta Ana do lu nun qa lın, İs-
tan bu lun isə in cə şi və lə ri ni din-
lə yən lə ri yor ma dan bi ri-bi ri nə 
qa rış dı ra raq da nı şan ürə yə ya-
tım lı qa dın idi. Bir qı zı, iki oğ lu 
ana la rın dan da ha çox ata la rı na 
ox şa yır dı lar. Bö yük oğ lu elə bil 
lap ata sı nın ey ni idi.

İs tan bul Po lis mü dir li yi si ya si 
şö bə si nin mü di ri İt ti had və Tə-
rəq qi döv rü nün hö ku mət ada mı 
ki mi ən çox eti mad olu nan, gü-
və ni lən xa rak ter sa hib lə rin dən 
bi ri sa yı lır dı. Özü heç za man it-
ti had çı ol ma mış dı. Am ma ta le-
yi ni bir yan dan şəx si dost luq la-
rı, o bi ri yan da rəs mi və zi fə si nin 
ma hiy yə ti ba xı mın dan it ti had-
çı lar la pay laş dı. Mü ta ri kə də 
in gi lis lə rin bi rin ci lər sı ra sın da 
ya xa la yıb Bə kir ağa bö lü yü nə 
gə tir dik lə ri, Mal ta ya sür gün et-
dik lə ri şüb hə li lər dən bi ri də o 
idi. Əsa rət dən qur tu lar- qur tul-
maz Ana do lu ya keç di, müx tə lif 
sə bəb lər dən çox önəm li kos mo-
po lit mü hit olan Sam su na po lis 
rəisi tə yin edil di. Bu nun ar dın ca 
da müx tə lif və zi fə lər də ça lı şa-
raq Əm niy yət baş mü dir li yi nə 
qə dər yük səl di. 

Məş ru tiy yət və Cüm hu riy yət 
döv rü nün po li si nə ata mın bu 
dos tu nun unu dul ma ya caq xid-
mət lə ri var. Bi rin ci Dün ya mü-
ha ri bə sin də İtt  i had və Tə rəq qi 

li der lə ri nə ge cə lər ra hat şə rait də 
yat maq im ka nı ya ra dan təh lü kə-
siz lik təd bir lə ri ni kim sə yə prob-
lem aç ma dan hə ya ta ke çir mə yi 
ba ca rır dı. Həm də bu işi elə sə-
viy yə də gö rür dü ki, şöh rət, eti-
bar və in san lıq la rı na gö rə öz əli 
ilə, yar dım çı la rı və nə ha yət, ko-
mis sar la rı ilə bir lik də həb sə və 
ya sür gün ye ri nə get mək üçün 
gə mi yə, bə rə yə, qa ta ra, ma şı na 
min dir di yi bü tün in san lar hə yat-
la rı nın so nu na qə dər on dan min-
nət dar lıq la bəhs et miş di lər. 

Mü ta ri kə ilə bə ra bər ya xa la nıb 
çe şid li aqi bət lə rə sü rük lə nə bi lə-
cə yi eh ti mal olu nan adam la rı tut-
du ğu və zi fə dən alın ma sın dan az 
ön cə xi las et mə yi, öl kə dən qa çır-
ma ğı ba ca rır dı. 

Cüm hu riy yət döv rün də ata-
mın po lis mü di ri dos tu İtt  i had-
çı lar za ma nın da qa zan dı ğı təc rü-
bə lər dən də is ti fa də edib öl kə nin 
ye ni po lis təş ki la tı nı, de mək olar 
ki, tək ba şı na qur du. Bu də fə də 
Cüm hu riy yət po lis lə ri onun sa-
yə sin də öz lə ri və fəaliy yət lə ri 
üçün tam bir əm niy yət mü hi ti nin 
ya ra dıl dı ğı na şa hid ol du lar. Qa-
nu nu bü tün tə ləb lə ri ilə göz lə ri ni 
qırp ma dan əs ki dost la rı üzə rin-
də də tət biq edir di. Bir za man lar 
bə ra bər ça lış dı ğı in san la rı hö ku-
mə tin, ya xud döv lə tin təh lü kə-
siz li yi dü şün cə si ilə la zı mi an da 
ən cid di sərt lik lə və zi fə dən uzaq-
laş dır maq da tə rəd dü də əs la yol 
ver mir di.

Fə qət bu dövr də onun da da-
ha çox da xi li nə ba xan ye ni üzü 
mey da na çıx mış dı. Vic da nı və 
ağ lı ilə baş-ba şa qal dı ğı an lar-
da, çox ya xın, məh rəm say dı ğı 
bir ne çə dos tu ilə dərd ləş mək 
im ka nı qa zan dı ğı saat lar da 
gənc li yi nin hə yə can do lu 

idealist il lə ri ni xa tır la dı ğı 
mə qam lar da özü nü sa-
ran in cə, az qa la uzaq dan 
gə lən ya nıq qo xu su xa-
tır la da caq də rə cə də xə fif, 
ya xud də rin lər dən gə lən 

hə zin vic dan tit rət mə lə ri-
nin içi ni, var lı ğı nı xır pa la-

dı ğı nı gö rür dü. 
Be lə hiss və dü şün cə lə ri art-
dıq ca da ha çox qa bı ğı na çə ki-

lir, pe şə sin dən so yu ma ğa 
baş la yır dı. 1933-cü 

il də An ka ra da 
döv rün 

Əd liy yə na zi ri Şük rü Sa ra coğ lu 
ilə mə nim aram da qan qa ral dan 
ha di sə4 ol muş du. Ailə miz İs tan-
bul da idi. Dər di mi da nış maq 
üçün mu nis bir in san ara yır dım. 
Son da ata mın bu dos tu nun ya nı-
na get dim. Mə nə xa ti rə lə ri ni da-
nış dı, atam dan, özün dən uzun-
uza dı bəhs et di. Həm yor ğun, 
həm də fi  kir li idi. Ən axır da “Bax, 
- de di, - sə nə bir əmi nə si hə ti ve-
rə cə yəm. Sa kit lə şə cək sən. Dövr-
lər də yiş di, də yi şir. Ar tıq dost-
luq, və fa, eti bar ki mi boş söz lə rə 
o qə dər də əhə miy yət ver mə!”

Bu, onun la son gö rü şüm ol du. 
Bir müd dət son ra Ada na ya va li 
tə yin edil di. Am ma Sər bəst Fir qə 
ha di sə sin dən son ra Xalq Par ti ya-
sı nın get dik cə da ha da xır da çı lıq-
la ra va ran rəf ta rı na qar şı dö zü mü 
qal ma mış dı. Rəs mi və zi fə lə ri ni 
ye ri nə ye tir mə si nə ma ne çi lik tö-
rət dik lə ri nə gö rə mil lət və kil lə-
ri ilə daim mü na qi şə için də idi. 
Na zir lər lə ara sın da hə mi şə an la-
şıl maz lıq lar olur du. Xal qın mü-
da fi ə et di yi, la kin mil lət və kil-
lə ri nin is tə mə di yi bir bə lə diy yə 
rəisi seç ki lə rin dən son ra va li lik lə 
bir sı ra da Xalq Par ti ya sı nın ikin ci 
baş çı sı ol ma sı na rəğ mən se çi mə 
qa rış ma dı ğı na gö rə və zi fə dən 
çı xa rı lıb sə rən ca ma gön də ril di-
yi ni ona dost mü na si bə ti bəs lə-
mə yən lə rin qə ze tin dən öy rən di. 
An ka ra ya ge dib mə sə lə nin hə qi-
qi ma hiy yə ti ni araş dır maq is tə di.

Am ma üz tut du ğu adam la rın 
ha mı sı ona ar xa çe vir di. Bir ne-
çə ay son ra Spar ta ya, ar dın dan 
isə Kü tah ya ya va li gön dər di lər. 
1946-cı il se çim lə ri ke çi ri lən də bu 
şə hər də idi. Seç ki lər lə bağ lı al dı ğı 
bü tün işa rət lə rə əhə miy yət ver-
mə dən bu də fə də tə rəf siz li yi ni 
poz ma dı. Hə min dövr dən qal ma 
çox can lı bir xa ti rə si də var:

Se çim lə rə Xalq Par ti ya sı nın 
təm sil çi si ki mi gön də ri lən çox 
nü fuz lu bir şəxs on dan səs ver mə-
nin nə ti cə lə ri nin də yiş di ril mə si ni 
tə ləb et miş di. Mü sa fi  ri nin tə lə bi-
ni eşi dər kən onun üzü nə nif rət lə 
ba xa raq hay qır mış dı:

“Evim də ol ma say dı nız, si zi bu-
ra dan biabır çı lıq la qo var dım”.

Bu ha di sə Kü tah ya de mok rat-
la rı nın va li ilə bağ lı şüb hə lə ri nin 
üs tün dən bir də fə lik xətt  çək miş-
di. Se çim lər dən bir ne çə ay son ra 
pen si ya ya çıx dı, bir da ha mey-
dan da gö rün mə mək şər ti ilə ha-

mı dan, hər kəs dən uzaq laş dı. 
O qə dər uzaq laş dı ki, 1949-cu 

il də haq qın dər ga hı na qo vu şa na 
qə dər ata mın bu dos tun dan heç 
bir xə bə rim ol ma dı.

1 Mər mə rə də ni zin də, İs tan bu la 
ya xın mə sa fə də yer lə şən ada. 
Tür ki yə Də niz Qüv və lə ri nə 
məx sus dur. 1960-cı il 27 may 
hər bi çev ri li şi nə ti cə sin də 
ha ki miy yət dən dev ri lən De-
mok rat Par ti ya sı nın li der lə ri 
bu ra da sax lan mış və məh kə-
mə pro ses lə ri də ey ni ada da 
ke çi ril miş di. 

2 Te zer (Tə zə xa nım) Taş qı ran 
(1907-1979) – türk pe da qoq, 
si ya sət çi, ya zı çı. Əh məd 
Ağaoğ lu nun qı zı, Sə məd 
Ağaoğ lu nun ba cı sı dır. 1941-
1953-cü il lər də Kas ta mo nu və 
Qars dan Tür ki yə Bö yük Mil-
lət Məc li si nin üz vü ol muş du. 
Mən tiq, və tən daş hü quq la rı 
və qa dın haq la rı na dair bir 
sı ra əsər lə rin müəl li fi  dir.

3 Ye ni çə ri – 1365-1826-cı il lər də 
Os man lı im pe ra tor lu ğun-
da ni za mi pi ya da his sə lə ri. 
XVII əs rin son la rı na qə dər 
bir qay da ola raq təəs süb keş 
mü səl man ru hun da tər bi yə 
olu nan və mü kəm məl hər bi 
tə lim gö rən xris tian lar dan 
təş kil edi lir di.

4 Son ra lar Tür ki yə Cüm hu-
riy yə ti nin gör kəm li döv lət 
adam la rın dan bi ri ki mi ta-
nı nan, da xi li iş lər na zi ri, baş 
na zir ki mi mü hüm post lar 
tu tan Şük rü Sa ra coğ lu Bi-
rin ci Dün ya mü ha ri bə sin dən 
son ra hə min dövr də İtt  i had 
və Tə rəq qi hö ku mə ti nin təh sil 
mü fətt  i şi və zi fə sin də ça lı şan 
Əh məd Ağaoğ lu nun yar dı-
mı ilə İs veç rə yə ali təh sil 
al ma ğa gön də ril miş di. La kin 
1930-cu il lə rin or ta la rın da 
ma gistr təh si li ni ta mam la-
maq üçün Fran sa ya ge dən 
Sə məd Ağaoğ lu na eti mad sız 
ya naş mış, “vax tı ilə ci bin də 
rus pas por tu da şı yan bir ada-
mın oğ lu nun” xa ric də təh sil 
al ma sı nı məq sə dəuy ğun 
say ma mış dı. Müəl lif hə min 
ha di sə yə işa rə edir.

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 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.
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da, çox ya xın, məh rəm say dı ğı 
bir ne çə dos tu ilə dərd ləş mək 
im ka nı qa zan dı ğı saat lar da 
gənc li yi nin hə yə can do lu 

idealist il lə ri ni xa tır la dı ğı 
mə qam lar da özü nü sa-
ran in cə, az qa la uzaq dan 
gə lən ya nıq qo xu su xa-
tır la da caq də rə cə də xə fif, 
ya xud də rin lər dən gə lən 

hə zin vic dan tit rət mə lə ri-
nin içi ni, var lı ğı nı xır pa la-

dı ğı nı gö rür dü. 
Be lə hiss və dü şün cə lə ri art-
dıq ca da ha çox qa bı ğı na çə ki-

lir, pe şə sin dən so yu ma ğa 
baş la yır dı. 1933-cü 

il də An ka ra da 
döv rün 

Am ma üz tut du ğu adam la rın 
ha mı sı ona ar xa çe vir di. Bir ne-
çə ay son ra Spar ta ya, ar dın dan 
isə Kü tah ya ya va li gön dər di lər. 
1946-cı il se çim lə ri ke çi ri lən də bu 
şə hər də idi. Seç ki lər lə bağ lı al dı ğı 
bü tün işa rət lə rə əhə miy yət ver-
mə dən bu də fə də tə rəf siz li yi ni 
poz ma dı. Hə min dövr dən qal ma 
çox can lı bir xa ti rə si də var:

təm sil çi si ki mi gön də ri lən çox 
nü fuz lu bir şəxs on dan səs ver mə-
nin nə ti cə lə ri nin də yiş di ril mə si ni 
tə ləb et miş di. Mü sa fi  ri nin tə lə bi-
ni eşi dər kən onun üzü nə nif rət lə 
ba xa raq hay qır mış dı:

ra dan biabır çı lıq la qo var dım”.

la rı nın va li ilə bağ lı şüb hə lə ri nin 
üs tün dən bir də fə lik xətt  çək miş-
di. Se çim lər dən bir ne çə ay son ra 
pen si ya ya çıx dı, bir da ha mey-
dan da gö rün mə mək şər ti ilə ha-

il də haq qın dər ga hı na qo vu şa na 
qə dər ata mın bu dos tun dan heç 
bir xə bə rim ol ma dı.

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.

Atamın 
dostları




