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Səməd AĞAOĞLU

(Əv və li ötən say la rı mız da)

Bu köh nə si ya sət çi nin, əl li il-
dən bə ri fi  kir və si ya sə ti bir ara da 
yü rü dən in sa nın ya zı üs lu bu nun 
bir dən-bi rə də yiş mə si nin sə bə bi 
nə idi? Mət buat azad lı ğı nın, ifa-
də azad lı ğı nın, hətt  a küt lə lə ri hər 
cür hə rə kət lə rə təh rik et mə azad lı-
ğı nın hökm sür dü yü bir za man da 
üs lu bu nun bir dən-bi rə bu qə dər 
də yi şik şək lə düş mə si ni, in cə lik və 
zə rifl  i yi ni itir mə si ni ne cə izah et-
mək olar dı? Əcə ba, ye ni iq ti da rın 
alış dı ğı ra hat lı ğı poz ma sı nın acı sı 
için də, ix ti yar laş dı ğı na, ira də si nin 
əsəb lə ri nə hökm edə bil mə mə si nə 
gö rə mi ra hat lı ğı nı po zan la ra kin 
və nif rət dal ğa sı onu bun ca də rin-
dən sar mış dı? 

Sə bəb nə olur sa ol sun, nə ti cə be-
lə idi. 

Ata mın dos tu in di iq ti da rın üz-
də olan bü tün şəxs lə ri nə qar şı sa-
vaş da əli nə dü şən heç bir für sə ti, 
heç bir im ka nı qa çır ma dan hü cu-
ma keç miş di.

Bu ra da ta ri xi bir bən zər li yə diq-
qə ti çək mək is tər dim. 

Şüb hə siz, ata mın dos tu bö yük 
təc rü bə sa hi bi idi. Qəh rə man la rın-
dan ol du ğu Məş ru tiy yət in qi la bı 
elan edil di yi za man hər cür təz-
yiq lər dən qur tul muş mət buatın 
ya rat dı ğı hə yə can lı anar xi ya nı, 31 
mart üs ya nı nı yax şı xa tır la yır dı. 
Üs yan nə ti cə sin də hür riy yət sa-
va şı üçün dağ la ra çə kil miş in san-
la rın, öz dost la rı nın, fi r qə si nin ar-
tıq bu də fə iq ti dar ki mi qə zet lə rə 
təz yiq gös tər mək tə şəb büs lə ri ni, 
get dik cə şid dət lə nən qa da ğa la rın 
bir- bi ri ni əvəz et mə si ni, İtt  i had və 
Tə rəq qi nin xalq ara sın da kı nü fu-
zu nu ilk növ bə də be lə mə sə lə lər-
lə bağ lı itir di yi ni çox yax şı ba şa 
dü şür dü. 

Mil li Mü ca di lə dən son ra Qa-
zi nin di li ilə “mət buat azad lı ğı nı 
ye nə mət buat azad lı ğı qu ra caq” 
de yə rək ən ge niş qə ləm hür riy yə-
ti ni qə bul edən ye ni re jim də ey ni 
ha va və ey ni mən zə rə qar şı sın da 
qal mış dı. Nə ti cə də o da fi  kir azad-
lı ğı nı boğ maq, məm lə kə ti ye ni 31 
mart ha di sə sin dən qo ru maq üçün 
tə qib və təz yiq lə ri ge niş lən dir mək 
yo lu nu tut muş du. Ata mın dos-
tu ta ri xin özü nü tək ra rı za ma nı 
Məş ru tiy yət döv rü nün bə zi qə-
zet çi lə ri nin oy na dıq la rı təh ri ke di-
ci ro lu bi rin ci lər sı ra sın da, ən fəal 
ifa edən lər dən bi ri ol du. Nə ti cə 
də aşa ğı-yu xa rı ey ni şə kil də üzə 
çıx dı:

Bir za man lar özü nün və par ti-
ya sı nın qə zet lə rə qar şı yü rüt dü yü 
təz yiq si ya sə ti ni bu də fə də ye ni 
iq ti dar ona və qə zet lə rə mü na si-
bət də ey ni şid dət lə hə ya ta ke çir-
di. Ata tür kün ölü mün dən son ra 
ata mın dos tu ye ni dən, hə ya tın da 
ikin ci də fə iq ti dar ada mı ol muş du. 
O hal da, de mə li, əv vəl ki ro lu nu 
tər si nə oy na ya caq, mət buat azad-
lı ğı nın əley hi nə çı xa caq dı. 

İtt  i had və Tə rəq qi il lə rin də qə-
ze ti ni baş qa sı na sat mış dı. Bir kə-
na ra çə kil miş di, mət buat azad-
lı ğı na qo yu lan qa da ğa la ra qar şı 
qə lə mi ilə mü ba ri zə et mə miş di. 
Əs lin də sus ma sı elə iq ti da rın 
fəaliy yə ti ni bə yən mə si an la mı na 
gə lir di. Ata tür kün ölü mün dən 
son ra isə iq ti da rın mət buat və jur-
na list lər üçün qur du ğu plan la rı 
- föv qə la də və ziy yət tət bi qi ilə qə-
zet lə rin bağ lan ma sın dan tut muş, 
qə zet çi lə rin tə qib və həb si nə qə-
dər hər ad dı mı qə lə mi ilə mü da fi ə 
et mək dən çə kin mə di. 

1950-ci il se çim lə ri ata mın dos-
tu na mü xa lif qə zet re dak to ru cüb-
bə si ni tək rar ge yin di rər-ge yin dir-
məz, mil li zə fər dən son ra kı ro lu na 
in di bəl kə də da ha bö yük hə yə can, 
da ha bö yük hə vəs lə dön dü. Fə qət 
ar tıq qo cal mış dı, əsəb lə ri nə ha kim 
de yil di, ya zı la rı sö yüş lər lə, təh qir-
lər lə do lub-da şır dı. 

1954-cü il se çim lə ri onu Məc lis-
dən də uzaq laş dır dı. Bu, ata mın 
dos tu üçün mə nə vi ol du ğu qə dər 
də mad di sar sın tı idi. Mil lət ger çək 
se çim də onun na mi zəd li yi nə səs 
ver mə miş di. Hal bu ki, xal qın gö-
zün də qəh rə man sa yıl dı ğı nı zənn 
edir di. İn di yə qə dər və tən daş cə-
sa rə ti nin bir rəm zi, hey kə li ki mi 
büt ləş di ri lən in san han sı sə bəb lər 
üzün dən ye nə də bir hey kəl ki mi 
yı xı lıb par ça la na bi lir di?

Bu mə nə vi acı lar la ya na şı, mad-
di sı xın tı lar da özü nü gös tə rir di. 

Ata mın dos tu öm rü nün hər ça ğın da 
yax şı ya şa yı şın, lüks hə ya tın aşi qi 
ki mi ta nın mış dı. Am ma bu na heç 
za man han sı sa baş qa yol lar la nail 
ol ma mış dı. Ya zı la rı nın, mə mur luq 
fəaliy yə ti nin, ki tab la rı nın gə tir di yi 
qa zanc dan öz gə gə li ri yox idi. Bu 
mə na da bez sə də, yo rul sa da, xəs-
tə lən sə də yaz maq, dur ma dan yaz-
maq məc bu riy yə tin də idi.

Ar tıq sək sən ya şı na tam ya xın-
laş dı ğı vaxt da gir da bı na düş dü yü 
mad di, mə nə vi acı la rı az da ol sa 
sa kit ləş di rə bi lə cək mə lək - mər-
hum oğ lu nun xa nı mı hə mi şə ki ki-
mi ye nə ya nın da idi. Elə isə onun 
şəf qət li əl lə ri, in sa na ra hat lıq və tə-
səl li ve rən ba xış la rı al tın da qü rur 
və cə sa rə tin dən heç bir şey qeyb 
et mə dən mü ba ri zə si nə da vam edə 
bi lər di - həm də iz ti rab la rın, acı la-
rın da ha da kəs kin ləş dir di yi qor-
xunc bir kin və hid dət lə!

Ata mın dos tu, gün lə rin bi rin də, 
dün ya nın hər məm lə kə tin də, hər 
məh kə mə dən ala bi lə cə yi haq lı bir 
məh ku miy yət lə həb sə gir di. Hə ya-
tı nın son də min də yal nız hiss lə ri-
nə məğ lub ol ma nın or ta ya çı xar-
dı ğı bir nə ti cə onun ru hun da nə lər 
ya rat dı - bu nu kim sə bil mir! Sa də-
cə, se vən lər də, sev mə yən lər də, 
qə lə mi nin ən acı iy nə lə ri nə hə dəf 
olan lar da, ol ma yan lar da ba şı na 
gə lən mü si bət dən üzül dü lər. Ya şı 
və xəs tə li yi əf və düş mə si nə im kan 
ve rir di. Dar ğın lıq və qır ğın lıq la rı 
ilə ye rin yed di qa tı na göm mək dən 
çə kin mə di yi bir qi sim in san lar, 
hid dət və kin lə ri ilə ən in saf sız hü-
cum la ra hə dəf seç di yi iq ti dar rəh-
bər lə ri əf vi üçün edi lən mü ra ciət-
lə rə la qeyd ya naş ma dı lar. Tez lik lə 
həbs dən çıx dı. 

Fə qət, hey hat! Əfv dən son ra 
şəx siy yət lə ri nə to xun du ğu üçün 
məh kum olun du ğu in san la rın zi-
ya rə ti nə get di yi, yar dım la rı na gö rə 
min nət dar lı ğı nı bil dir di yi za man 

ver di yi vəd lə rə, de di yi söz lə rə rəğ-
mən, ara dan az müd dət ke çən dən 
son ra on la ra əv vəl ki lər dən də min 
də fə acı, min də fə ağır ya zı lar la 
“tə şək kür et di!” Onun dö zül məz 
if ti ra lar la do lu mə qa lə lə ri qar şı sın-
da bir ne çə ay bun dan əv vəl əf vi 
üçün ağız açan la rın yal nız ye ga-

nə tə səl li si var dı: bu da in san lıq 
və zi fə lə ri ni ye ri nə ye tir mə lə-
ri ilə bağ lı inanc idi! 

Həbs dən çı xan dan az son-
ra son xəs tə li yi onu bir da ha 
aya ğa qalx ma maq üz rə ya-

ta ğa sal dı. Bir ge cə ya rı sı isə 
tə biəti nin bü tün tə zad la rı na, 

qü ru ru na, mə nəm-mə nəm-
lik id diala rı na bax ma ya raq, son 
əl li ilin ən bö yük türk qə zet çi si 

ol maq im ti ya zı nı heç za man 
əl dən ver mə yən bu in san 

hə ya ta göz lə ri ni əbə-
di lik yum du. 

Dok tor luq və si ya sət 
Həm si ya si, həm də el mi şöh rə-

ti hər tə rə fə ya yı lan na dir in san-
lar dan idi. Nu ruos ma niy yə də ki1 
evi və müali cə xa na sı ilə İtt  i had və 
Tə rəq qi Par ti ya sı nın qır mı zı köş-
kü ara sın da kı mə sa fə o qə dər də 
çox de yil di. Xəs tə lə ri nin ya nın dan 
asan lıq la par ti ya ümu mi məc li si nin 
top lan tı la rı na gə lir, ic las qur ta ran-
dan son ra isə ye nə ey ni asan lıq la 
xəs tə lə rin ya nı na dö nür dü. Sərt-
li yə, qə tiy yət lə va ran cid diy yə ti 
məs lək dost la rı, fi r qə yol daş la rı ilə 
bir sı ra da fi r qə üzv lə ri nə də ey ni tə-
si ri gös tə rir di. Döv rü nün ta nın mış 
göz hə kim lə rin dən olan bu məş hur 
şəx siy yət ha fi  zə min ən də rin qat-
la rın da Ömər Na ci, Zi ya Gö yalp, 
Hü seyn za də Əli bəy, Yu sif Ak çu-
ra, Cə lal Sa hir ki mi atam la bə ra bər 
xa tır la dı ğım in san lar ara sın da dır. 
Yu var laq ağ si fə tin də ki uc la rı yu-
xa rı bu rul muş bığ la rı nın ya rat dı ğı 
bir az özün dən ra zı lıq tə si ri ni, içə-
ri dən gü lən, şəf qət li, xə fi f is teh za-
lar la do lu göz lə ri hə min an da ca 
yox edir di. Ata mın ailə lik lə ya xın 
mü na si bət sax la dı ğı mız çox is tək li 
dost la rın dan idi. Evi nin pən cə rə lə-
rin dən ağım sov qu maş dan pər də-
lər asıl mış tu tum lu, ağır əş ya lar la 
do lu otaq la rın da atam la ev sa hi bi-
nin, anam la ikin ci ar va dı nın - gənc 
xa nı mı nın söh bət lə ri xə fi f pı çıl tı ki-
mi qu laq la rım da səs lən mək də dir. 
Atam da, dok tor da ət raf da cə rə yan 
edən ha di sə lər dən na ra zı, şi ka yət çi 
idi lər, bə zi sui-is ti fa də hal la rın dan, 
öz ba şı na lıq dan, də rə bəy lik dən da-
nı şır dı lar. Söh bət qı zış dıq ca dok-
to run sə si yük sə lir, söz lə ri da ha 
təh di de di ci xa rak ter alır dı. Bir ne çə 
gün son ra onun Tə lət Pa şa, dok tor 
Na zim bəy və Ən vər Pa şa ilə mü-
na qi şə lə ri gü nün ən çox mü za ki rə 
olu nan, ən çox ya yıl mış söh bət lə ri-
nə, de di-qo du la rı na çev ri lir di. 

İtt  i had və Tə rəq qi iq ti da rın dan heç 
bir şey is tə mə di. Döv lət də ən yük sək 
və zi fə si vur-tut sə hiy yə Baş mü dir li yi 
ol du. Bu nun la ya na şı öz ailə si nin və 
hər iki xa nı mı nın ailə lə ri nin qə dim, 
əsil-nə ca bət li kök lə ri ona bü tün baş qa 
üs tün lük lə ri ilə bir lik də pa şa lıq ün va-
nı da qa zan dır mış dı. Qa zan cı vur-tut 
bu qə dər idi! Hal bu ki döv rün dik ta-
tor la rı onu sus dur maq, sə si ni kəs mək 
üçün çox şey lər dən keç mə yə ha zır 
idi lər. La kin o, yo la gəl mək üçün gön-
də ri lən tək lifl  ə rin ha mı sın dan qə tiy-
yət lə bo yun qa çır dı. Bu yol la da baş-
qa la rı nı is tə di yi şə kil də tən qid et mək 
sə la hiy yə ti ni özün də sax la dı. Par ti ya-
nı, par ti ya baş çı la rı nı, on la rın fəaliy-
yə ti ni müx tə lif sə bəb lər üzün dən tən-
qid atə şi nə tut ma sı İtt  i had və Tə rəq qi 
əleyh dar la rı nın dok tor dan ya rar lan-
maq ümid lə ri ni bir də fə lik pu ça çı xar-
mış dı. Çün ki son gü nə qə dər par ti ya-
sı nın tər ki bin də qal maq qə ra rı nı hə lə 
onun üzv lə ri sı ra sı na da xil ol du ğu ilk 
gün lər də ver miş di. Ar tıq heç bir qüv-
və onu qə ra rın dan dön də rə bil məz di. 

Par ti ya nın rəh bər lə ri ki mi, əleyh-
dar la rı da bu hə qi qə ti yax şı bil dik-

lə rin dən kəs kin tən qid lə ri qar şı sın da 
söz söy lə mək dən çə ki nir di lər. 

Ba rı şıq döv rün də in gi lis lər tə rə fi n-
dən ya xa la nıb Mal ta ya sür gün edil-
mə si, hə ya tın da hə qi qə tən fa ciəyə 
çev ril di. Bir göz qır pı mın da evi ni 
üz lə ri-göz lə ri rəng-rəng, pal tar la rı 
rəng-rəng olan Af ri ka me şə lə rin dən 
gəl miş əs gər lər zəbt et di lər, onu ya-
ta ğın dan qal dır dı lar, əyin-ba şı nı 
gey mə yə im kan ver mə dən elə ge cə 
pal ta rın da ca dö yüb-sö yə rək av to-
mo bi lə at dı lar. Ma şın sü rət lə li ma na 
yan al dı. Gə mi lər dən bi ri pa şa gö yər-
tə yə çı xa rı lan ki mi hə rə kə tə baş la dı. 
Dok to run be lə in san lıq dan uzaq şə-
kil də tu tu lub sür gü nə gön də ril mə-
si İtt  i had və Tə rəq qi düş mən lə ri nin 
son də rə cə cid di, sərt itt  i had çı dan nə 
qə dər çə kin dik lə ri ni gös tə rir di. 

Mal ta əsa rə ti İtt  i had və Tə rəq-
qi Par ti ya sı nın rəh bər lə ri üçün bir 
çox cə hət dən sı naq, mə hək da şı 
ol du. Ora da məm lə kə tin ta le yi-
ni il lər lə ida rə et miş in san lar san ki 
ila hi məh kə mə qar şı sın da da ya-
nıb mış lar ki mi, ruh la rı nın ən giz li 
nöq tə lə ri nə qə dər so yun du lar. Və-
fa, qə dir şü nas lıq, yol daş lıq, hə qi qi 
və tən pər vər lik, eqoizm, la qeyd lik, 
ha ki mi-müt ləq lik, qü rur – xü la sə, 
in san ru hu nun ma ya sı nı təş kil edən 
bü tün bu xü su siy yət lər ora da tam 
ay dın lı ğı ilə üzə çıx dı. Ye nə Mal ta 
əsa rə ti za ma nı bir mil lə tin ba şın da 
da ya nan lar la mil lə tin fərd lə ri, özü 
ara sın da kı bə zi tə zad lar, mə nə viy-
yat və əx laq an la yış la rın da kı fərq lər 
əya ni nü mu nə lər lə aş kar olun du. 

Mə sə lən, ca nı və ru hu ilə türk 
mil lə ti nə qə tiy yən bağ lı ol ma yan, 
la kin il lər lə onun üzə rin də ağa lıq 
edən, ən yük sək və zi fə lər tu tan bir 
nə fər, tə bii ki, türk mil lə ti nin sa yə-
sin də əl də et di yi var-döv lə tin ne-
mət lə ri ni həbs xa na dəh liz lə rin də 
be lə bol-bol dad maq dan çə kin mir-
di. Pul la gə tirt di yi ən lə ziz xö rək-
lə ri, ən na dir mey və lə ri in gi lis lə rin 
ver dik lə ri on il lər dən qa lıb iy lən miş 
kon serv lər lə ki fa yət lən mə li olan ək-
sər yol daş la rı nın göz lə ri qar şı sın da 
bö yük iş ta ha ilə ye yər, ki çi cik göz lə-
ri ni qır pa raq “Pu lu ve rən tü tə yi ça-
lar” - de yə qar şı sın da kı la rı uca səs lə 
ələ sal maq dan çə kin məz di.

1 Nu ruos ma niy yə - İs tan bu lun 
Av ro pa his sə sin də, Fa tih də ta-
ri xi mə həl lə.
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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  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.

İtt  i had və Tə rəq qi iq ti da rın dan heç 
bir şey is tə mə di. Döv lət də ən yük sək 
və zi fə si vur-tut sə hiy yə Baş mü dir li yi 
ol du. Bu nun la ya na şı öz ailə si nin və 
hər iki xa nı mı nın ailə lə ri nin qə dim, 
əsil-nə ca bət li kök lə ri ona bü tün baş qa 
üs tün lük lə ri ilə bir lik də pa şa lıq ün va-
nı da qa zan dır mış dı. Qa zan cı vur-tut 
bu qə dər idi! Hal bu ki döv rün dik ta-
tor la rı onu sus dur maq, sə si ni kəs mək 
üçün çox şey lər dən keç mə yə ha zır 
idi lər. La kin o, yo la gəl mək üçün gön-
də ri lən tək lifl  ə rin ha mı sın dan qə tiy-
yət lə bo yun qa çır dı. Bu yol la da baş-
qa la rı nı is tə di yi şə kil də tən qid et mək 
sə la hiy yə ti ni özün də sax la dı. Par ti ya-
nı, par ti ya baş çı la rı nı, on la rın fəaliy-
yə ti ni müx tə lif sə bəb lər üzün dən tən-
qid atə şi nə tut ma sı İtt  i had və Tə rəq qi 
əleyh dar la rı nın dok tor dan ya rar lan-
maq ümid lə ri ni bir də fə lik pu ça çı xar-
mış dı. Çün ki son gü nə qə dər par ti ya-
sı nın tər ki bin də qal maq qə ra rı nı hə lə 
onun üzv lə ri sı ra sı na da xil ol du ğu ilk 
gün lər də ver miş di. Ar tıq heç bir qüv-
və onu qə ra rın dan dön də rə bil məz di. 

Par ti ya nın rəh bər lə ri ki mi, əleyh-
dar la rı da bu hə qi qə ti yax şı bil dik-

lə rin dən kəs kin tən qid lə ri qar şı sın da 
söz söy lə mək dən çə ki nir di lər. 

Ba rı şıq döv rün də in gi lis lər tə rə fi n-
dən ya xa la nıb Mal ta ya sür gün edil-
mə si, hə ya tın da hə qi qə tən fa ciəyə 
çev ril di. Bir göz qır pı mın da evi ni 
üz lə ri-göz lə ri rəng-rəng, pal tar la rı 
rəng-rəng olan Af ri ka me şə lə rin dən 
gəl miş əs gər lər zəbt et di lər, onu ya-
ta ğın dan qal dır dı lar, əyin-ba şı nı 

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 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 

Bu köh nə si ya sət çi nin, əl li il-
dən bə ri fi  kir və si ya sə ti bir ara da 
yü rü dən in sa nın ya zı üs lu bu nun 
bir dən-bi rə də yiş mə si nin sə bə bi 
nə idi? Mət buat azad lı ğı nın, ifa-
də azad lı ğı nın, hətt  a küt lə lə ri hər 
cür hə rə kət lə rə təh rik et mə azad lı-
ğı nın hökm sür dü yü bir za man da 

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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