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

Atam gül dü:
“Evi mi zə gə lən adam lar la”.
“Ta nı yır san on lar kim dir?”
“Bi ri ni ta nı yı ram, o bi ri də yax-

şı ada ma ox şa yır”. 
Anam ata mın əlin dən tut du, 

xə fi f və tit rək səs lə “Əh məd! - de-
di, - yax şı ta nı ma dı ğın, ha lı na, xa-
siy yə ti nə bə ləd ol ma dı ğın adam la 
iş gör mə”.

Ata mın son qə ze ti olan “Axın” 
be lə çıx dı. 

Ara dan bir ne çə ay keç di. Bir ge-
cə hə min vaxt İs tan bul da olan Qa zi 
ata mı Dol ma bağ ça sa ra yı na, şam 
ye mə yi nə də vət et miş di. Xey li vaxt 
idi ki, qar şı-qar şı ya gəl mə miş di lər. 
Sər bəst Fir qə ma cə ra sın dan son-
ra bu qu ru mun ba şın da da ya nan-
lar dan tək rar Cüm hu riy yət Xalq 
Fir qə si nə, ya xud döv lət xid mə ti nə 
qa yıt ma yan ye ga nə adam, yə qin ki, 
atam idi. “Axın” qə ze ti və zi fə ba şın-
da olan la rın bir qis mi üçün mü xa-
li fə tin sə si he sab edi lir di. Atam bu 
sə bəb dən Ata türk lə tək rar qar şı laş-
ma nın han sı əh va li-ru hiy yə də ke-
çə cə yi ni na ra hat lıq la dü şü nür dü. 
Ge cə ya rı sın dan az son ra evə dö nər-
kən bir ba şa ya ta ğın da uza nan ana-
mın ya nı na get di. Anam ev lən dik-
lə ri gün dən bə ri çox na dir hal lar da 
əri nin üzü nü in di ki ki mi mə yus və 
iz ti rab lı gör müş dü və odur ki, atam 
hə lə söh bə ti aç ma dan sö zə “Yax şı 
keç mə di, elə de yil mi?”- de yə baş la-
mış, atam da “Bə li, yax şı ol ma dı”- 
de miş di. “Pa şa əv vəl cə çox il ti fat 
gös tər di, ya nin da oturt du. Süf rə də 
... xa nım lar la ... bəy lər var idi. Ara-
da “Axın” qə ze ti ni bu ra ya gə ti rin!” 
əm ri ni ver di. Gə ti ri lən qə zet dən 
mə qa lə lə ri mi bir-bir oxut du. Hər 
mə qa lə də nə de mək is tə di yi mi so-
ruş du. Ya zı la rın ha mı sı nın ic ti mai 
tən qid lər ol du ğu nu, cə miy yə ti mi-
zin yax şı tə rəfl  ə ri ilə bir sı ra da qü-
sur la rı nı gös tər mə yə xid mət et dik-
lə ri ni söy lə dim. Bu za man Ata türk 
... bə yə işa rə edə rək “Bə yə fən di, 
bir şəxs həm da rül fü nun da pro fes-
sor luq edib, həm də möv cud ha ki-
miy yə ti tən qi də baş lar sa, nə ti cə lə ri 
yax şı ola bi lər mi?”- de yə so ruş du. 
Hə min adam da “Əl bətt  ə, bu düz 
iş de yil”- de di. Sualı nı məc lis də ki-
lə rin bə zi lə ri nə mü ra ciət lə ye ni dən 
tək rar la dı. Yal nız ... bəy “Əgər re-
jim və ha ki miy yət qüv vət li isə, bir 
şəx sin həm da rül fü nun da pro fes-
sor luq et mə si, həm də mü xa li fət-
də qal ma sı heç bir zə rər gə tir məz.

La kin re jim və ha ki miy yət zəifl  ə-
yər sə, bu nun zi yan la rı ola bi lər”- 
ca va bı nı ver di. Ata türk üzü nü 
mə nə çe vi rə rək dil lən di: “Bax, eşit, 
gör adam lar nə de yir lər!” “Pa şam, 
hər kəs bir cür dü şü nə bi lər, mən 
nə edim?” - ca va bı nı ver dim.

Ata türk qəfl  ə tən “An la şı lır! - de yə 
ba ğır dı, -  on la ra ca vab ver mə yi özü-
nə sı ğış dır mır san, lap yax şı, on da 
mən de yə rəm. Həm da rül fü nun pro-
fes so ru, həm də mü xa li fət çi ol maq 
bir ara ya sı ğış maz”. Son ra əla və et di: 
“Hə lə söy lə gö rək, sən bu qə ze ti çı xar-
maq üçün pu lu ha ra dan al mı san?”

Hə min an da şəx si mə qar şı ne-
cə qor xunc bir int ri qa nın baş la-
dı ğı nı an la dım. “Pa şam, - de dim, 
- “Axın”ın nüs xə lə ri bu ra gə ti ri lib 
mə qa lə lə rim oxun ma ğa baş la dı ğı 
za man öz lü yüm də nəş ri da yan dır-
ma ğa qə rar ver miş dim. An caq bir 
hal da ki, be lə şüb hə lər var, mü fət-
tiş lər yox la yıb pu lu ha ra dan, ne cə 
tap dı ğı mı ay dın laş dır ma ya na qə dər 
qə ze ti bağ la ma ya ca ğam”. Bu nu eşi-
dən Qa zi “De mək, baş apa rır san! - 
de yə ba ğır dı. - Həm də unu dur san 
ki, bu ra da bi zə bo ğaz or ta ğı san!”

Anam ata mın əl lə rin dən tu tub 
“Qa zi elə be lə mi söy lə di?”- de yə 
so ruş du.

“Bə li, Si ta rə, ey nən be lə söy lə di 
və bir an içə ri sin də hə ya tın ən də rin 
kə də ri içi mi dol dur du. “Pa şam! - de-
dim, - on sək kiz ya şın dan bə ri türk 
mil lə ti nin xid mə tin də yəm. Hə ya tım 
bo yu ox şar söz lə ri mə nə də fə lər lə, bir 
çox la rı söy lə di lər. Ha mı sı na gü lə rək 
keç mi şəm. Am ma in di si zin di li niz-
dən ey ni kəl mə lə ri eşit mək mə ni ru-
hu mun də rin lik lə ri nə qə dər sar sıt dı. 

Çün ki o de yən lər ki çik adam lar dı. 
Siz isə bir məm lə kə ti məhv ol maq-
dan qur tar mış in san sı nız. Bir yan-
dan bü tün dün ya nın türk ir qin dən, 
türk mil lə tin dən baş lan ma sı te zi si-
ni or ta ya atır sı nız, o bi ri yan dan da 
sər həd lə ri niz dən iki saat lıq mə sa-
fə də ki xa lis və nə ya zıq ki, əsir bir 
türk yur dun dan bu ra, azad lıq la rı nı 
mü ha fi  zə et miş soy daş la rı na pə nah 
gə ti rən hə qi qi bir tür kə “bo ğaz or-
ta ğı” de yir si niz. Bu nə qor xunc tə-
zad dır və nə üçün Al lah mə nə si zi 
be lə bir qor xu lu tə zad uçu ru mu 
üzə rin də gör mək fə la kə ti ni nə sib 
et di?” Sö zü mü qur ta ran ki mi aya-
ğa qalx dım. Elə hə min an da göz lə-
mə di yim bir şey ol du. Ata türk də 
aya ğa du rub boy nu ma sa rıl dı. “Sən 
mə ni yan lış an la dın, elə de mək is-
tə mir dim”- de yə rək üzüm dən, 
gö züm dən öp mə yə baş la dı. La kin 
ora da qa la caq hal da de yil dim. Heç 
nə söy lə mə dən çı xıb gəl dim.

Anam ata mın əl lə ri ni do daq la-
rı na apar dı.

“Üzül mə, Əh məd, yax şı ca vab 
ver mi sən, - de di. - Qa zi bö yük 
adam dır, sə ni se vir, bu iş lə ri də 
ət ra fın da kı bə zi adam la rın təh ri ki 
ilə edib”. 

Bir ne çə həf tə dən son ra “Axın” 
bağ lan dı. Tez lik lə hə ya ta ke çi ri lən 
uni ver si tet is la ha tı za ma nı ata-
mın pro fes sor lu ğu nu da əlin dən 
al dı lar. O za man Ata tür kə ya xın 
dost la rın dan kim sə ata ma şə-
rik lə rin dən bi ri nin bü tün xü su si 
da nı şıq la rı, qə zet re dak si ya sın da 
olub-ke çən lə ri mün tə zəm şə kil də 
qey də al dı ğı nı de miş di. Anam bu 
də fə də haq lı çıx mış dı. 

Hə min ha di sə dən son ra anam, 
əv və la, onu il lər dən bə ri müali cə 
edən mər hum hə kim Aqil Mux ta-
ra “Ölü müm ya xın laş dı, dok tor. 
Fə qət Əh mə di düş dü yü mad di və 
mə nə vi sı xın tı lar içə ri sin də yal qız 
qo yub get mək çox çə tin dir. O, 
özü nü “tu ta na” qə dər ya şa ya bil-

səy dim!...” - de miş di. Ey ni söz-
lə ri növ bə ilə atam dan baş qa 
ha mı mı za tək rar et miş di. 
La kin, hey hat, ar tıq hə ya tı-
nı bir an da ol sun uzat maq 
müm kün de yil di. Bir cə tə-
səl li var dı. Hə mi şə Al lah dan 

özü nə ərin dən əv vəl ölüm ar-
zu la mış dı. Ar tıq ar zu su hə ya ta 

ke çir di. Ölü mü nə ha zır lıq da gör-
müş dü - lap əv vəl dən kə fə ni ni, 

ta bu ta ör tü lə cək şa lı, gül su-
yu nu, sidr-ka fu ru ata-

mın bil di yi ye rə 
yığ mış dı.

1933-cü il, okt yab rın 16-da şam 
süf rə si ət ra fı na top laş mış dıq. Yal-
nız ba cım Te zer ana mın ya nın da 
idi. Bir dən “Ana ma nə isə olur!” 
- de yə çı ğır dı ğı nı eşt dik. Biz ota-
ğa gi rən də ar tıq ana mın göz lə ri 
qa pan mış dı. İn di ki ki mi ya dım-
da dır - atam əv vəl cə özü nü itir-
di. Si ta rə nin ölü mü ba rə sin də çox 
dü şün müş dü. Fə qət bu anı əs la 
tə səv vü rü nə gə ti rə bil mə miş di. 
Bir-bir ha mı mı zın üzü nə bax dı, 
son ra bir dən ana mın diz lə ri nə qa-
pa na raq hıç qı ra-hıç qı ra ağ la ma ğa 
baş la dı.

***
Atam və mən

Mol la Gü ra ni
İs tan bu lun in di adı yad daş lar-

dan si lin miş bu yan ğın ye ri Ak-
sa ray la Ça pa ara sın da kı bö yük 
cad də nin sol tə rə fi  nə dü şür. Yan-
ğın dan əv vəl, yə ni 1918-ci il də 
vur-tut bir ca mi, tək kə və bir ne çə 
ki çik kü çə dən iba rət bu mə həl lə-
də uşaq lı ğı mın ilk döv rü ke çib. 
Ba ğın için də iki mər tə bə li, ge niş 
sa lon və otaq la rı olan bö yük evi-
miz var dı. Bal kan mü ha ri bə si nin 
fə la kət li il lə ri ni güc lə xa tır la yı-
ram. Bəl kə də, in di dü şün dü yüm 
za man göz önün də can la nan qar-
ma-qa rı şıq üz lər və hə rə kət lər, 
qu laq la rım da cin gil də yən uzaq 
səs lər san ki özü mün gör müş, 
eşit miş zənn et di yim, əs lin də isə 
baş qa la rı nın na ğıl et dik lə ri he ka-
yət lər dən gəl mə dir. Am ma sa də-
cə öz duy ğu la rım la, ya şan tı la rım-
la xa tır la dı ğım mən zə rə lər də var.

Qı şa tə da rük məq sə di ilə alı nan, 
hə lə ye ri nə yı ğıl ma yan odun to-
pa sı üzə rin də ha va ya çər pə ləng 
uçurt ma ğı mı xa tır la yı ram. Ya-
vaş-ya vaş çö kən ax şam qa ran lı-
ğın da, kü çə ni bir dən-bi rə də rin 
səs siz lik için də qo yub ev lə ri nə 
çə ki lən uşaq la rın ara sın da yam. 
Mə həl lə mi zə çox uzaq yer də baş-
la mış yan ğın xə bə ri ni ve rən gö-
zət çi nin sə si ni eşi din cə tit rə yə rək 
ana mın qu ca ğı na atı lı ram. İs ti 
otaq da buğ lan mış pən cə rə şü şə lə-
ri ni əlim lə si lib iri qar də nə lə ri ni 
say ma ğa ça lı şı ram. Son ra bir tək-
kə xa tır la yı ram. Uzun qış ge cə-
lə ri ora da ağ saq qal lı, ağ cüb bə li 
şey xin ya nın da bir hoq qa ba zın 
mə ha rə ti ni seyr edir dik. Ne yin 
ahəs tə sə da sı al tın da göz lə rim öz-
özü nə qa pa nır dı. 

Bü tün bu qı rıq-sö kük mən zə-
rə lər ara sın da atam la bağ lı xa-
ti rə lə rim şı dır ğı ya ğı şın göy dən 
san ki ved rə ilə su tö kü lür müş ki-

mi yağ dı ğı bir ge cə ya rı sın dan 
baş la nır. Əgər in san hə ya tı-

nın bəl li bir anın da ge ri də bu-
rax dı ğı gün lə ri və il lə ri dün ya ya 
göz aç dı ğı də qi qə dən eti ba rən 
xa tır la ya bil səy di, hə min ge cə ya-
rı sı na mən də öz do ğum ta ri xim, 
de yər dim. 

Göz lə rim önün də bö yük və qır-
mı zı rən gə ça lan me bel lə bə zə dil-
miş bir sa lon can la nır. Sol tə rəf-
də, dar va za ya ba xan pən cə rə nin 
önün də dur mu şam, aşa ğı da, açıq 
qa pı qar şı sın da da ya nan üç ada-
mın köl gə si nə ba xı ram. Bir dən-
bi rə iki qüv vət li qol be lim dən 
ya pış dı. Ani dən ba şım əs mər bir 
çöh rə ilə qar şı-qar şı ya gəl di. Al-
nım da, ya naq la rım da qup qu ru 
do daq la rın tə ma sı nı hiss et dim. 
Kim sə ye yin ad dım lar la pil lə kən-
lər dən aşa ğı en di. Tək rar pən cə rə-
nin önü nə qaç dım. Ar tıq dar va za 
bağ lan mış dı. 

İl lər ke çən dən son ra öy rən dim. 
Ka mil Pa şa hö ku mə ti nin za ma-
nı imiş. İtt  i had çı la rın ço xu hə min 
ge cə həbs edi lib miş. 

Üzü nün ciz gi lə ri di gər iki üz lə 
bir lik də ya vaş-ya vaş xa ti rim də cı-
zıl ma ğa baş la yır. 

Saq qal lı, göz lə rin də par laq işıq-
lar ya nan yu var laq si ma lı şəxs. 
Bu, Ömər Na ci dir. Qı yıq göz lü, 
al ma cıq sü mük lə ri qa ba ğa çıx-
mış, ağ saq qal çev rə lən miş ge-
niş bir çöh rə. Bu səy yah xo ca 
Əb dül rə şid dir. 

Nə dən sə, əli ni sol gö zü nün üs-
tün də tu ta raq on lar la da nı şan 
üçün cü ada ma yan dan ba xı ram. 
Ge niş al nın dan ba şı nın ar xa sı na 
tə rəf gur dal ğa lar la ya yı lan sa çı 
var. Qa lın qaş la rı al tın da kı bir az 
əy ri iri bur nu, in cə, qə ləm lə çə kil-
miş ciz gi ni xa tır la dan do daq la-
rı və en li çə nə si ilə bu üz mən də 
həm qor xu, həm də şi rin bir hə yə-
can ya ra dır. 

Ömər Na ci İran da tu tu lub məh-
bə sə sa lı nan da zin dan nə za rət çi-
si nin onun hür riy yət haq qın da kı 
fi  kir lə ri ni ələ sa lan söz lə ri ni de yir:

Ey kö pək oğ lu ən cü mən
Sən de yən ol du, yox sa mən?
Qor xu və hə yə can la bax dı ğım 

ada mın ya dım da qa lan ilk qəh qə-
hə si qu laq la rım da səs lə nir. 

Fatih yanğınında Molla Gürani 
məhəlləsi ilə birlikdə evimiz də 
yandı.

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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şey xin ya nın da bir hoq qa ba zın 
mə ha rə ti ni seyr edir dik. Ne yin 
ahəs tə sə da sı al tın da göz lə rim öz-
özü nə qa pa nır dı. 

Bü tün bu qı rıq-sö kük mən zə-
rə lər ara sın da atam la bağ lı xa-
ti rə lə rim şı dır ğı ya ğı şın göy dən 
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mi yağ dı ğı bir ge cə ya rı sın dan 
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göz aç dı ğı də qi qə dən eti ba rən 
xa tır la ya bil səy di, hə min ge cə ya-
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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.

də, dar va za ya ba xan pən cə rə nin 
önün də dur mu şam, aşa ğı da, açıq 
qa pı qar şı sın da da ya nan üç ada-
mın köl gə si nə ba xı ram. Bir dən-
bi rə iki qüv vət li qol be lim dən 
ya pış dı. Ani dən ba şım əs mər bir 
çöh rə ilə qar şı-qar şı ya gəl di. Al-
nım da, ya naq la rım da qup qu ru 
do daq la rın tə ma sı nı hiss et dim. 
Kim sə ye yin ad dım lar la pil lə kən-

siy yə ti nə bə ləd ol ma dı ğın adam la 

Ata mın son qə ze ti olan “Axın” 

Ara dan bir ne çə ay keç di. Bir ge-
cə hə min vaxt İs tan bul da olan Qa zi 
ata mı Dol ma bağ ça sa ra yı na, şam 
ye mə yi nə də vət et miş di. Xey li vaxt 
idi ki, qar şı-qar şı ya gəl mə miş di lər. 
Sər bəst Fir qə ma cə ra sın dan son-

“Bi ri ni ta nı yı ram, o bi ri də yax-

Anam ata mın əlin dən tut du, 
xə fi f və tit rək səs lə “Əh məd! - de-
di, - yax şı ta nı ma dı ğın, ha lı na, xa-
siy yə ti nə bə ləd ol ma dı ğın adam la 

Hə min ha di sə dən son ra anam, 
əv və la, onu il lər dən bə ri müali cə 
edən mər hum hə kim Aqil Mux ta-
ra “Ölü müm ya xın laş dı, dok tor. 
Fə qət Əh mə di düş dü yü mad di və 
mə nə vi sı xın tı lar içə ri sin də yal qız 
qo yub get mək çox çə tin dir. O, 
özü nü “tu ta na” qə dər ya şa ya bil-

səy dim!...” - de miş di. Ey ni söz-
lə ri növ bə ilə atam dan baş qa 
ha mı mı za tək rar et miş di. 
La kin, hey hat, ar tıq hə ya tı-
nı bir an da ol sun uzat maq 
müm kün de yil di. Bir cə tə-
səl li var dı. Hə mi şə Al lah dan 

özü nə ərin dən əv vəl ölüm ar-
zu la mış dı. Ar tıq ar zu su hə ya ta 

ke çir di. Ölü mü nə ha zır lıq da gör-
müş dü - lap əv vəl dən kə fə ni ni, 

ta bu ta ör tü lə cək şa lı, gül su-
yu nu, sidr-ka fu ru ata-

mın bil di yi ye rə 
yığ mış dı.

Qı şa tə da rük məq sə di ilə alı nan, 
hə lə ye ri nə yı ğıl ma yan odun to-
pa sı üzə rin də ha va ya çər pə ləng 
uçurt ma ğı mı xa tır la yı ram. Ya-
vaş-ya vaş çö kən ax şam qa ran lı-
ğın da, kü çə ni bir dən-bi rə də rin 
səs siz lik için də qo yub ev lə ri nə 
çə ki lən uşaq la rın ara sın da yam. 
Mə həl lə mi zə çox uzaq yer də baş-
la mış yan ğın xə bə ri ni ve rən gö-
zət çi nin sə si ni eşi din cə tit rə yə rək 
ana mın qu ca ğı na atı lı ram. İs ti 
otaq da buğ lan mış pən cə rə şü şə lə-
ri ni əlim lə si lib iri qar də nə lə ri ni 
say ma ğa ça lı şı ram. Son ra bir tək-
kə xa tır la yı ram. Uzun qış ge cə-
lə ri ora da ağ saq qal lı, ağ cüb bə li 
şey xin ya nın da bir hoq qa ba zın 
mə ha rə ti ni seyr edir dik. Ne yin 
ahəs tə sə da sı al tın da göz lə rim öz-
özü nə qa pa nır dı. 

rə lər ara sın da atam la bağ lı xa-
ti rə lə rim şı dır ğı ya ğı şın göy dən 
san ki ved rə ilə su tö kü lür müş ki-

nın bəl li bir anın da ge ri də bu-
rax dı ğı gün lə ri və il lə ri dün ya ya 
göz aç dı ğı də qi qə dən eti ba rən 
xa tır la ya bil səy di, hə min ge cə ya-
rı sı na mən də öz do ğum ta ri xim, 
de yər dim. 

mı zı rən gə ça lan me bel lə bə zə dil-
miş bir sa lon can la nır. Sol tə rəf-
də, dar va za ya ba xan pən cə rə nin 

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.

1933-cü il, okt yab rın 16-da şam 
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