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Səməd AĞAOĞLU

(Əv və li ötən say la rı mız da)

O za man li se yin son sin fi n də 
oxu yur dum. Bir gün xəs tə lən dim, 
ağ zım dan qan gəl di. Ça ğı rı lan dok-
tor lar çe şid li sə bəb lər ax ta rıb tap dı-
lar. Ölüm təh lü kə si al tın da ol du ğu-
mu de di lər. Am ma ata mın dos tu 
ölüm təh lü kə si ilə bağ lı id dianı qə-
bul et mə di. “Uşa ğı mə nim öh də mə 
bu ra xın, Əh məd bəy, - de di - onu 
sa ğal da ca ğam”. Gün lər lə evi mi zə 
gə lib-get di. Mə nə söh bət lə ri, dav-
ra nı şı, he ka yət lə ri ilə dur ma dan 
hə yat eş qi və can lı lıq aşı la dı. Gö-
rə sən, bu şəf qət li mü na si bə tin də 
özü nün də gənc lik il lə rin də müb-
tə la ol du ğu və rəm xəs tə li yi nin bəl li 
bir tə si ri var dı mı? Bəl kə də! Fə qət, 
nə olur sa, ol sun, in di bu sə tir lə ri 
yaz dı ğım za man xəs tə lik gün lə ri-
mi xa tır la yı ram. Ey ni in sa nın bi ri 
di gə ri nin yüz də yüz ək si olan iki 
şəx siy yə ti da xi lin də bir yer də ne cə 
ya şa da bil di yi ni öz-özüm dən hey-
rət lə so ru şu ram. Gö zü mün önün də 
gənc dok to run İs tiq lal Məh kə mə-
sin də dim dik du ru şu, məğ rur ba-
xı şı, əzə mət li əda la rı can la nır. Son-
ra bir ax şamüs tü nü xa tır la yı ram. 
Anam qar şı sın da da ya nıb sə si nin 
müm kün qə dər tit rək, tə sir li çıx ma-
sı na ça lı şa raq on dan İs tiq lal Məh-
kə mə sin də iş lə ri nə ba xı lan bə zi 
in san la ra mər hə mət gös tə ril mə si ni 
xa hiş edir. Gənc adam su sur, ba tan 
gü nə şin sa rı, la ci vərd, qır mı zı rəng-
lər lə süs lə di yi Al ma da ğa ba xır. 

Bu ra da onun la bir lik də İs tiq lal 
Məh kə mə sin də pro ku ror ki mi ça-
lış mış mər hum Nə cib Ali nin1 ölü-
mün dən bir ne çə ay əv vəl mə nə 
da nış dıq la rın dan bə zi şey lə ri yaz-
maq is tə yi rəm. Nə də rə cə də doğ ru 
olub-ol ma dı ğı nı bil mi rəm. Am ma 
bu, mən hus bir ta le nin qur ğu su nə-
ti cə sin də ta ri xin sə hi fə lə ri nə əza zil 
ki mi düş sə də, qə za vü-qə dər tə rə-
fi n dən əv vəl dən ya zı lan bir in sa nın 
le hi nə şə ha dət ki mi səs lə nə bi lə cə-
yin dən mə nim nə zə rim də bu qə dər 
qiy mət li və əhə miy yət li dir. 

A tam ölən dən son ra çap et dir di-
yim “Atam dan xa ti rə lər” ad lı ki ta-
bım da be lə bir par ça yer al mış dı:

“Ata mın, bi ri-bi ri nin ar dın ca sə-
fa lət və si ya sət gir da bın da heç li yə 
qo vu şan gün lə ri ni xi las et mək üçün 
fran sız in qi la bı nın gənc, hə ris Sen 
Jüs tü nə bən zə yən bir ada mın qar şı-
sın da da ya nıb saat lar la da nış dı ğı nı 
gör düm. Sen Jüs tün çöh rə si daş mə-
bud üzü ki mi hə rə kət siz idi. Çün ki 
Tan rı lar öz qə rar la rı nı ön cə dən və 
po zul ma maq şər ti ilə ve rir lər”. 

Bu sə tir lə ri oxu yan Nə cib Ali 
dok to run adı nı çə kib “Haq qın da 
bəhs et mək is tə di yi niz şəxs, şüb-
hə siz, odur. Fə qət mən si zə dok tor 
Na zim bəy və yol daş la rı ba rə sin də 
çı xa rı lan qə ra rın hə qi qi ma hiy yə-
ti ni izah edə cə yəm. O za man ata-
nı zın həm söh bə ti ilə bağ lı zən ni-
ni zin ta ma mi lə yan lış ola ca ğı na 
ina na caq sı nız” - de dik dən son ra 
söh bə ti nə be lə da vam et di: 

“Dok tor heç za man Na zim bə-
yin eda ma gön də ril mə si fi k rin də 
ol ma dı. O da, mən də be lə hök mə 
qar şı kəs kin mü qa vi mət gös tə rir-
dik. Məh kə mə üzv lə rin dən bir nə-
fər ge cə ya rı sı ya nı ma gəl di, ölüm 
hök mü nün əley hi nə çıx ma ğı mız-
dan da nı şıb iki mi zi də təh did et-
dik dən son ra bə zi ey ham lar da 
vur du. Er tə si gün sə hər dok tor la 
gö rü şüb dü nən ki zi ya rət çi nin söz-
lə ri ni çat dır dım. Qa zi nin ya nı na 
ge dib hər şe yi açıq da nış maq qə ra-
rı na gəl dik. La kin və də ləş di yi miz 
vaxt da o gəl mə di. Tək get mə li ol-
dum. Bi zə vu ru lan ey ham la rı göz 
önü nə alıb Qa zi yə “Baş dan-ba şa 
tər tə miz sə hi fə lər lə do lu şan lı ta-
ri xi mi zin bir sət ri nin be lə qan 
rən gin də ol ma sı na kön lü müz ra-
zı de yil” - de dim. Qa zi ye rin dən 
sıç ra yıb qalx dı, “Kim qan is tə yir? - 
de yə ba ğır dı. - Kim? Mən hər han-
sı şəxs lə bağ lı heç ki mə bir kəl mə 
də söz de mə mi şəm. Vic da nı nı zın 
sə si, qə naəti ni zin əm ri nə de yir sə, 
onu da edin”.

Qa yıt dım. Qa zi ilə söh bə ti mi zi 
ol du ğu ki mi dok to ra da nış dım”.

Mər hum Nə cib Ali nin bu he ka-
yə ti ilə ya na şı baş qa bir rə va yət də 
möv cud dur. Onu adı nı giz li sax-
la maq is tə di yim bir dos tu ma ye-
nə döv rün İs tiq lal Məh kə mə si nin 
üz vü olan və in di Al lah rəh mə ti nə 
get miş Ri zə mil lət və ki li Ali bəy2 

da nış mış dı. Ali bəy de miş di: 

“Dok tor Na zi min aqi bə ti ba-
rə sin də mü za ki rə yə baş la dıq. 
Ara mız da an la şıl maz lıq ya ran dı. 
Mən, Nə cib Ali, ..... edam qə ra rı-
nın əley hi nə idik. Fik ri mi zi Qa zi-
yə çat dır dıq. Bi zi ya nı na ça ğır dı. 
Din lə dik dən son ra haq qın da söh-
bət ge dən şəx sin si ya sət baz lı ğı, 
qor xu lu fi  kir lə ri, ye ni qu ru lan bir 
re ji mə qar şı cəb hə aça ca ğı təq dir-
də ya ra na caq təh lü kə lər haq qın-
da uzun-uza dı da nı şa raq ar dın ca 
is tə di yi miz qə ra rı qə bul et mək də 
bi zə sər bəst lik ver di. Ara dan il-
lər keç di. Bir gün Məş ru tiy yə tin 
ilk dövr lə rin də mü əy yən ro lu 
olan bir şəxs mə nə dar ağa cı-
na gön də ri lən itt  i had çı na zi rin o 
za man Qa zi yə şəx sən nə lər de-
di yi ni da nış dı. Hə min na zir özü 
və yol daş la rı nın or du nun əs la si-
ya sə tə qa rış ma ma sı nı, İtt  i had və 
Tə rəq qi Cə miy yə ti nin üz vü olan 
za bit lə rin, sa də cə, hər bi xid mət-
lə məş ğul ol ma sı nı is tə dik lə ri ni 
bil dir miş di. Son ra isə bu fi k rin 
Se la nik Konq re sin də Mus ta fa Ka-
mal tə rə fi n dən hə ra rət lə mü da fi ə 
edil mə si sa yə sin də nə ti cə yə va ra 
bil dik lə ri ni, Tür ki yə nin gə lə cə yi 
ilə bağ lı bü tün mə sə lə lər də Qa zi-
yə bö yük ümid lər bəs lə dik lə ri ni 
söy lə miş di. 

Mən bu xa ti rə ni Ata tür kə an lat-
dı ğım za man, “Oğ lum, kaş ki, bu-
nu mə nə vax tın da da nı şay dın. Elə 
ol say dı, Na zi min də ta le yi də yi şə 
bi lər di” - ca va bı nı ver di. 

Ma dam ki, in qi lab ta ri xi mi zin 
be lə bir mə qa mı na to xun duq, dar 
ağa cı na gön də ri lən əs ki itt  i had çı 
na zi rə dair baş qa bir xa ti rə ni də 
bu ra da yaz maq da fay da gö rü rəm. 
Doğ ru lu ğu na qə tiy yən inan ma dı-
ğım hə min xa ti rə, iş dir-şa yəd dir, 
hə qi qət dir sə, o za man onun bi zi 
ila hi əda lə tin bir tə cəl li si ilə üz-üzə 
qoy du ğu nu söy lə mək olar. 

Os man lı xa nə da nı mən sub la rın-
dan kö çüb Lon don da ya şa yan bir 
şəxs gənc elm adam la rı mız dan bi-
ri nə (Top qa pı mu ze yi nin keç miş 
mü di ri mər hum Xa luq Şah su va-
roğ lu – müəl li fi n qey di) be lə ha di-
sə nəql et miş di:

A ta tür kə sui-qəsd tə şəb bü-
sün dən bir ne çə ay ön cə son-

ra dan dar ağa cın dan ası-
lan hə min it ti had çı na zir 
Av ro pa ya gə lib so nun cu 
xə li fə Əb dül mə cid lə3 gö-
rüş müş dü. Xə li fə yə ya xın 

za man lar da Tür ki yə də bir 
hə rə kat baş la na ca ğı nı, Qa zi-

nin öl dü rü lə cə yi ni, pad şah lı-
ğın və Xi la fə tin bər pa edi lə cə-
yi ni, onun özü nün də tən tə nə li 

mə ra sim lə məm lə kə tə gə ti ri-
lib tək rar tac və tax tı na 

qo vu şa ca ğı nı xə bər 
ver miş di. 

İs tiq lal Məh kə mə lə ri de di-qo du lar, 
qov ğa lar, çə kiş mə lər nə ti cə sin də ləğv 
edil dik dən son ra iş siz qa lan Sen Jüst 
bir müd dət boş-ava ra do laş dı. Qa zi-
nin ye ni hərf in qi la bı - la tın əlifb  a sı na 
ke çid lə bağ lı hə va lə et di yi və zi fə ona 
çox əhə miy yət siz gö rü nür dü. Ey ni 
za man da, türk ta ri xi ni ye ni baş dan, 
ye ni və qə ri bə tərz də təd qiq tap şı rı-
ğı nı son də rə cə cid di qar şı la mış dı. 
Bu sa hə də mü tə xəs sis ki mi ta nı nan, 
təd qi qat la rı ge niş miq yas da ya yı lan 
alim lər onun gəl di yi nə ti cə lər qar şı-
sın da hey rət lə ri ni giz lə də bil mir di lər.

Am ma bir mə sə lə var ki, cid di 
şə kil də ma raq lan dı ğı bü tün bu iş-
lər dok to ru məm nun et mək dən çox 
uzaq idi. Möv zu la rın gə rək li yin dən 
və əhə miy yət də rə cə sin dən ası lı ol-
ma ya raq, sa də cə, bir mü şa vir sta tu-
sun da qal maq xo şu na gəl mir di. Ha-
ra da ol sa, baş ol ma lı idi! Hər han sı 
bir yer də müt ləq tam sə la hiy yət sa-
hi bi ki mi hökm et mə li, əmr ver mə-
li idi! Əmr lə ri ta be li yin də ki iş çi lər 
tə rə fi n dən söz süz ye ri nə ye ti ril mə li 
idi. Bə zən nə yə gö rə onun hərb çi 
ol ma dı ğı nı öz-özün dən so ru şur du. 
Tür ki yə də hər şey hərb çi lə rin əlin də-
dir. Si ya sət də, ida rə çi lik də on la rın 
sə rən ca mın da dır. Be lə dü şün dü yü 
vaxt lar da bə zən Əs gə ri Tib biy yə ye-
ri nə Mək tə bi-Hər biy yə yə ya zıl ma dı-
ğı na gö rə əsə bi lə şir, “İn di hər şey ta-
ma mi lə baş qa şə kil də olar dı” - de yə 
da yan ma dan fi  kir çə kib içi ni ye yir di. 

Bu təəs süfl  ər, peş man lıq lar ara-
sın da ya vaş-ya vaş or ta ya bir fi  kir 
çıx dı: hərb çi lik da ha çox zeh niy yət, 
hə yat dü şün cə si dir. Hərb çi ol ma-
dı ğı hal da da əs gə ri zeh niy yət onu 
is tə di yi ye rə, şə rəfl  ə xid mət edə cə-
yi is tə di yi mə qa ma yük səl də bi lər. 
Mə sə lən, gö tür Mus so li ni ni, gö tür 
Hit le ri! Bi ri kənd müəl li mi, o bi ri di-
va ra rəsm çə kən adi rəng saz de yil-
di mi? Bu gün Mus so li ni qə dim ta ri-
xə ma lik bö yük bir mil lə tin li de ri dir. 

Di gə ri dün ya nın, bəl kə də ən bö yük 
mil lə ti nin ida rə çi li yi ni ələ al maq üz-
rə dir. On lar məq səd lə ri nə gənc küt-
lə ni mü tə şək kil qüv və yə çe vir mək 
yo lu ilə ça tıb lar. 

Fə qət Tür ki yə də ye ga nə si ya-
si qüv və ki mi məm lə kət hə ya tı na 
müt ləq, qeyd-şərt siz hökm edən 
Cüm hu riy yət Xalq Par ti ya sı - üz vü 
ol du ğu par ti ya onun türk gənc li yi-
ni bu şə kil də təş ki lat lan dır ma sı na 
im kan ve rər mi?

Dü şün cə lə ri nin bu nöq tə sin də 
ba şı nı aşa ğı sa lır, do daq la rı nın al-
tın da “Heç bir za man! Heç bir za-
man!” - de yə pı çıl da yır dı. 

Gü nün bi rin də bey nin də san ki 
şim şək çax dı. İn di yə qə dər ağ lı na 
gəl mə miş di: or ta da qo ca man Türk 
Ocaq la rı var! İq ti da rın bö yük lü-ki-
çik li bü tün rəh bər lə ri onun üzv lə ri 
sı ra sın da dır. Məm lə kə tin dörd bir 
tə rə fi n də yüz min lər lə in sa nı öz sı-
ra la rı na al mış nə həng təş ki lat dır. 
Ocaq la rın rəh bər li yi nə ke çib ha zır, 
mü tə şək kil qu rum dan məq səd lə ri nə 

çat maq üçün bir va si tə ki mi is tə-
di yi şə kil də is ti fa də edə bi lər di. 
Əs lin də hə lə tibb fa kül tə si nin gənc 

tə lə bə si ki mi Türk Ocaq la rı na üzv 
ya zıl dı ğı gün dən bu xalq müəs si sə-
lə ri ilə bağ lı öz fi  kir lə ri var dı. Fi kir-
lə ri ni hər za man, hər yer də mü da-
fi ə et miş di. Onun tə səv vü rü nə gö rə 
Ocaq lar xalq küt lə si ni çə ti ri al tı na 
alan təş ki lat ol ma lı idi. Ocaq la rın Zi-
ya Gö yalp ki mi bö yük mə nə vi rəh-
bər lə ri, qu ru mun sə nət və mə nə viy-
yat mər kəz lə ri şək lin də ça lış ma sı nı, 
türk mil lə ti nin Qərb mə də niy yə ti-
nə ke çi di nə ön çü lük et mə si ni is tə-
yən lər bu na qar şı çı xır dı lar. Hə min 
mə qam da, nə ha yət, gənc li yin dən 
bə ri dü şün cə si nə ha kim kə sil miş te-
zi si tək rar döv riy yə yə bu ra xa bi lər di. 
Gös tə ri lən bü tün qay ğı və diq qə tə 
bax ma ya raq, Ocaq lar in di yə qə dər 
or ta lı ğa yax şı bir nə ti cə qoy ma mış dı-
lar. Uğur suz lu ğun baş lı ca sə bə bi on-
la rın döv lət və hö ku mət adam la rı na 
qar şı çıx ma ma la rı ilə bağ lı idi. Əgər 
qu ru mun yer lər də ki böl mə lə ri be lə 
ide ya zə mi nin də təş ki lat lan sa lar, hə-
qi qi qüv və yə çev ri lə bi lər di lər.

Türk Ocaq la rı fa ciəsi nin bi rin ci pər-
də si be lə baş la dı. Əv vəl cə Ocaq la rın 
rəisi ni qu ru mun ma hiy yə ti ni, fəaliy-
yət is ti qa mə ti ni də yiş mək üçün di lə 
tut maq, təş viq et mək yo lu nu seç di. 
Ocaq la ra bağ lı gənc lə ri əs gər lik prin-
si pi nə gö rə ye tiş dir mə yi, on la ra si lah 
və sı ra tə lim lə ri keç mə yi, yü rüş lə rə 
çı xar ma ğı nə zər də tu tan la yi hə lər tək-
lif et di. Özü hə min iş lə rin ba şı na ke-
çə cək, bu yol la türk gənc li yi gə lə cək 
mil li mü ca di lə lər, sə fər lər, sa vaş lar 
üçün tam ha zır və ziy yə tə gə ti ri lə cək-
di. Di gər yan dan unu du lan adət-ənə-
nə lər, si lah və hərb lə bağ lı xalq oyun-
la rı ye ni dən dir çəl di lə cək di.

1 Nə cib Ali (1892-1941) – türk 
si ya sət çi si və hü quq şü na sı. 
An ka ra İs tiq lal Məh kə mə sin də 
pro ku ror, məh kə mə he yə ti nin 
üz vü ki mi və zi fə lər də olub. 

2 Ali Zırh (1888-1951) – türk si ya-
sət çi si, hü quq şü na sı. II, III, IX, 
VI, VII və VIII TBMM-də Ri zə, 
V TBMM-də Go ruh mil lət və ki-
li. 1920-ci il lər də An ka ra İs tiq lal 
Məh kə mə si nin üz vü olub. 

3 Sul tan Əb dül mə cid (1868-1944) 
– Os man lı im pe ra tor lu ğu nun 
so nun cu sul ta nı, so nun cu xə li fə. 
No mi nal ha ki miy yət döv rü 
1922-1924-cü il lə rə tə sa düf 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  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.

O za man li se yin son sin fi n də 
oxu yur dum. Bir gün xəs tə lən dim, 
ağ zım dan qan gəl di. Ça ğı rı lan dok-
tor lar çe şid li sə bəb lər ax ta rıb tap dı-
lar. Ölüm təh lü kə si al tın da ol du ğu-
mu de di lər. Am ma ata mın dos tu 
ölüm təh lü kə si ilə bağ lı id dianı qə-
bul et mə di. “Uşa ğı mə nim öh də mə 

Di gə ri dün ya nın, bəl kə də ən bö yük 
mil lə ti nin ida rə çi li yi ni ələ al maq üz-
rə dir. On lar məq səd lə ri nə gənc küt-
lə ni mü tə şək kil qüv və yə çe vir mək 
yo lu ilə ça tıb lar. 

Fə qət Tür ki yə də ye ga nə si ya-
si qüv və ki mi məm lə kət hə ya tı na 
müt ləq, qeyd-şərt siz hökm edən 
Cüm hu riy yət Xalq Par ti ya sı - üz vü 
ol du ğu par ti ya onun türk gənc li yi-
ni bu şə kil də təş ki lat lan dır ma sı na 
im kan ve rər mi?

Dü şün cə lə ri nin bu nöq tə sin də 
ba şı nı aşa ğı sa lır, do daq la rı nın al-
tın da “Heç bir za man! Heç bir za-
man!” - de yə pı çıl da yır dı. 

Gü nün bi rin də bey nin də san ki 
şim şək çax dı. İn di yə qə dər ağ lı na 
gəl mə miş di: or ta da qo ca man Türk 
Ocaq la rı var! İq ti da rın bö yük lü-ki-
çik li bü tün rəh bər lə ri onun üzv lə ri 
sı ra sın da dır. Məm lə kə tin dörd bir 
tə rə fi n də yüz min lər lə in sa nı öz sı-
ra la rı na al mış nə həng təş ki lat dır. 
Ocaq la rın rəh bər li yi nə ke çib ha zır, 
mü tə şək kil qu rum dan məq səd lə ri nə 

çat maq üçün bir va si tə ki mi is tə-
di yi şə kil də is ti fa də edə bi lər di. 
Əs lin də hə lə tibb fa kül tə si nin gənc 

tə lə bə si ki mi Türk Ocaq la rı na üzv 
ya zıl dı ğı gün dən bu xalq müəs si sə-
lə ri ilə bağ lı öz fi  kir lə ri var dı. Fi kir-
lə ri ni hər za man, hər yer də mü da-
fi ə et miş di. Onun tə səv vü rü nə gö rə 
Ocaq lar xalq küt lə si ni çə ti ri al tı na 
alan təş ki lat ol ma lı idi. Ocaq la rın Zi-
ya Gö yalp ki mi bö yük mə nə vi rəh-
bər lə ri, qu ru mun sə nət və mə nə viy-

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 
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.

bu ra xın, Əh məd bəy, - de di - onu 
sa ğal da ca ğam”. Gün lər lə evi mi zə 
gə lib-get di. Mə nə söh bət lə ri, dav-
ra nı şı, he ka yət lə ri ilə dur ma dan 
hə yat eş qi və can lı lıq aşı la dı. Gö-
rə sən, bu şəf qət li mü na si bə tin də 
özü nün də gənc lik il lə rin də müb-
tə la ol du ğu və rəm xəs tə li yi nin bəl li 
bir tə si ri var dı mı? Bəl kə də! Fə qət, 
nə olur sa, ol sun, in di bu sə tir lə ri 

Bu sə tir lə ri oxu yan Nə cib Ali 
dok to run adı nı çə kib “Haq qın da 
bəhs et mək is tə di yi niz şəxs, şüb-

“Dok tor Na zi min aqi bə ti ba-
rə sin də mü za ki rə yə baş la dıq. 
Ara mız da an la şıl maz lıq ya ran dı. 

İs tiq lal Məh kə mə lə ri de di-qo du lar, 
qov ğa lar, çə kiş mə lər nə ti cə sin də ləğv 
edil dik dən son ra iş siz qa lan Sen Jüst 

bər lə ri, qu ru mun sə nət və mə nə viy-
yat mər kəz lə ri şək lin də ça lış ma sı nı, 
türk mil lə ti nin Qərb mə də niy yə ti-
nə ke çi di nə ön çü lük et mə si ni is tə-
yən lər bu na qar şı çı xır dı lar. Hə min 
mə qam da, nə ha yət, gənc li yin dən 
bə ri dü şün cə si nə ha kim kə sil miş te-
zi si tək rar döv riy yə yə bu ra xa bi lər di. 
Gös tə ri lən bü tün qay ğı və diq qə tə 
bax ma ya raq, Ocaq lar in di yə qə dər 

ağ zım dan qan gəl di. Ça ğı rı lan dok-
tor lar çe şid li sə bəb lər ax ta rıb tap dı-
lar. Ölüm təh lü kə si al tın da ol du ğu-
mu de di lər. Am ma ata mın dos tu 
ölüm təh lü kə si ilə bağ lı id dianı qə-
bul et mə di. “Uşa ğı mə nim öh də mə 

Os man lı xa nə da nı mən sub la rın-
dan kö çüb Lon don da ya şa yan bir 
şəxs gənc elm adam la rı mız dan bi-
ri nə (Top qa pı mu ze yi nin keç miş 
mü di ri mər hum Xa luq Şah su va-
roğ lu – müəl li fi n qey di) be lə ha di-
sə nəql et miş di:

A ta tür kə sui-qəsd tə şəb bü-
sün dən bir ne çə ay ön cə son-

ra dan dar ağa cın dan ası-
lan hə min it ti had çı na zir 
Av ro pa ya gə lib so nun cu 
xə li fə Əb dül mə cid lə3 gö-
rüş müş dü. Xə li fə yə ya xın 

za man lar da Tür ki yə də bir 
hə rə kat baş la na ca ğı nı, Qa zi-

nin öl dü rü lə cə yi ni, pad şah lı-
ğın və Xi la fə tin bər pa edi lə cə-
yi ni, onun özü nün də tən tə nə li 

mə ra sim lə məm lə kə tə gə ti ri-
lib tək rar tac və tax tı na 

qo vu şa ca ğı nı xə bər 
ver miş di. 

Di gə ri dün ya nın, bəl kə də ən bö yük 
mil lə ti nin ida rə çi li yi ni ələ al maq üz-
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