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

Sərracxanabaşı
Ha cı Akif Pa şa nın Sər rac xa na-

ba şın da kı ge niş, köl gə li və gö zəl 
bağ ça sın dan ayaq səs lə ri eşi dil-
di. Bun lar ge cə ya rı sı “Oğur luq 
ola ca ğı xə bə ri ni al dıq, mü ha fi  zə 
üçün gəl dik” - bə ha nə si ilə evi mi-
zə do lu şan və sə hə rin açıl ma sı na 
bax ma ya raq, hə lə də get mə yə tə-
ləs mə yən po lis lər idi.

Ye ri di yi miz za man tax ta la rı 
cı rıl da yan köh nə ev də səs sal-
ma maq dan öt rü ayaq la rı mı zın 
ucun da gə zib otaq dan ota ğa ke çi-
rik. Tez-tez si fə ti fi l di şi rən gin də, 
qa ra göz lü, qa ra qaş lı in cə bir qa-
dı nın ba şı na top la şı rıq. Atam ağır 
xəs tə dir. Po lis lər, gö rə sən, bi zi al-
da da bil dik lə ri nə öz lə ri inan dı lar-
mı? Bəl kə də. Am ma anam il lə rin 
təc rü bə sin dən dərs al mış dı. Eş mə 
bığ lı po lis ko mis sa rı na “yor ğun-
lu ğu nu ca nın dan çı xar maq üçün” 
bir fi n can qəh və tək lif edib, “Oğ-
lum, qoy sa ğal sın, son ra gö tü rüb 
apa rın, heç bir sö züm yox dur”-
de yən də, ko mis sar göz lə ri ni ye rə 
di kə rək “Nə edim, ab la, nə edə 
bi lə rəm? Mən əmr qu lu yam” - ca-
va bı nı ver miş di. Bi lir dik ki, atam 
ölüm dən qur tar sa da, ya nı mız da 
qal ma sı na im kan ver mə yə cək lər. 

Xəs tə nin və ziy yə ti yax şı laş dı, 
gö tü rüb apar dı lar. 

A nam la bir lik də Bə ki ra ğa bö-
lü yü nün qa pı sın dan içə ri gir dik. 
Anam uca boy lu, uni for ma lı za-
bit lər lə nə sə da nış dı. Son ra ki-
çik otaq da bir az göz lə dik. Atam 
gəl di. Gə li şi mi zə çox se vin miş di. 
Mən bir tə rəf dən ma sa nın üs tün-
də ki şə kil li məc muəyə ba xır, o bi-
ri tə rəf dən on la rın söh bə ti nə qu-
laq ve rir dim. 

A nam “Əh məd, - de di, - bun lar 
si zi in gi lis lə rə ve rə cək lər. 

A tam bu söz lə ri əsə bi lik lə 
qar şı la dı:

“Heç vaxt ola bil məz. Əgər gü-
na hı mız var sa, cə za mı zı bu ra da 
çə kə cə yik. Am ma öz hö ku mə ti-
miz sə nin de di yin işi heç za man 
elə məz. Bu, al çaq lıq olar. Ən pis 
hal da Ana do lu ya, ya da baş qa ye-
rə sür gün edər lər. Be lə ol sa, bi zim 
üçün lap yax şı!”

A nam ba şı nı aşa ğı sa lıb sus du.
Az keç mə miş onun haq lı ol du-

ğu aş ka ra çıx dı. Ata mın döv lə ti 
ida rə edən lə rin əx la qı ilə bağ lı 
tə səv vü rü nə be lə gə tir mə di yi al-
çaq lı ğı anam da ha əv vəl sez miş di.

Əs lin də si ya si hə ya tı bo yu ata-
mın ba şı na gə lən lər dən onun 
özün dən da ha çox xa nı mı dərs 
gö tür müş, təc rü bə qa zan mış-
dı. Son ra lar da də fə lər lə müx tə-
lif ha di sə lər za ma nı nə yin ne cə 
ola ca ğı nı anam qa dın fəh mi ilə 
da ha əv vəl sez miş, ata mı ayıq 
sal ma ğa ça lış mış dı. Ana mın zən-
gin da xi li alə mi var dı. Bu da xi-
li aləm iti ağıl, fəhm va si tə si ilə 
ət raf da cə rə yan edən ha di sə lə rə 
bağ lan mış dı. Yə qin, bu sə bəb dən 
də, təh si li nin az lı ğı na bax ma ya-
raq, atam la bir gə ke çir di yi otuz 
üç il lik ömür-gün yol daş lı ğı nın 
dün ya ya əbə di lik göz yum du ğu 
son saatı na qə dər onun ən qüv-
vət li, ən eti bar lı mü ba ri zə yol da-
şı ol muş du. Ata mın, xa ti ri miz də 
qa lan çox lu çə tin za man la rın da 
anam heç vaxt özü nü itir mə di. 
İn di ata mın Mal ta da kı sür gün 
il lə ri ni xa tır la yı ram. Özü mü qa-
ra bay raq lar al tın da irə li lə yən 
qə lə bə li yin içə ri sin də gö rü rəm. 
Anam əlim dən tu tub. Be lə cə, Fa-
tih ilə Sul ta nəh məd ara sın da nə 
qə dər ge dib-gəl di yi miz xa ti rim-
də de yil. 

A ta mın o keş mə keş li il lər də və 
son ra lar, fə la kə tə dü çar olan elə 
dos tu ta pıl maz ki, anam onun və 
ailə si nin tə səl li sin də öz tə səl li si ni 
tap maq üçün qa pı sı na get mə miş 
ol sun!

A nam din dar qa dın idi. Di nin 
bü tün şə kil lə ri nə və qay da la rı na 
bağ lı idi. Am ma on la rı zə ka sı-
nın ən in cə tə zad la rı da göz dən 
qa çır ma yan süz gə cin dən ke çir-
mə yi əs la ya dın dan çı xar mır dı. 

Ata mın Mal ta sür gü nün də ol du-
ğu il lər də bu zə rif, tən ha qa dı nın 
əsa rə tin ağır şərt lə ri nə, ba şı mı za 
gə lən lə rə ne cə sə bir edib döz dü-
yü nü dü şü nü rəm. Ki çik, ya ra maz 
bir ço cu ğun əlin dən tu tub tür bə-
tür bə, zi ya rət gah-zi ya rət gah gə-
zən, Əy yub Sul tan da, Top qa pı da, 
Bə bək də, Üs kü dar da uzun, na rın 
sərv ağac la rı ara sın da hıç qı ra-hıç-
qı ra ağ la yıb uşaq la rı nın ata sı nın 
tez lik lə evi nə-eşi yi nə qa yıt ma sı-
nı inan dı ğı Al lah dan, onun pey-
ğəm bər lə rin dən, imam la rın dan 
is tə yən zəif cüs sə li, sol ğun si fət li 
qa dın göz lə rim önün də can la nır. 

Bir sə hər ça ğı nı xa tır la yı ram. 
Bö yük qar da şım la bir lik də yat dı-
ğı mız ota ğın qa pı sı açı lır, pən cə-
rə dən dü şən zəif işıq da bə yaz bir 
xə ya lın bi zə tə rəf ad dım la dı ğı nı, 
ya xın la şıb üzü mü zü ox şa dı ğı nı 
hiss edi rəm. Son ra açıq pən cə rə yə 
tə rəf ge dir, ba yır da az son ra baş la-
ya caq is ti av qust gü nü nün sa bah 
sə rin li yi ilə si nə do lu su nə fəs alır. 
Ar dın ca yük sə lən azan səs lə ri ni 
eşi di rəm. Ana mın pro fi l dən gör-
dü yüm in cə üzü nə göz lə rin dən 
yaş lar tö kü lür, “bu süb hün xa ti ri-
nə, bu bay ram gü nü nün xa ti ri nə 
uşaq la rı nın in dən son ra ata sız qal-
ma ma la rı nı” Tan rı dan di lə yən tit-
rək duala rı qu la ğı ma ça tır. 

Ya ta ğım dan çı xıb özü mü ana-
mın qol la rı ara sı na atı ram. On da 
atam sız ke çir di yi miz ilk bay ram 
gü nü nün sə hə ri idi. 

Bə ki ra ğa bö lü yü nə ge dib-gəl-
di yi miz za man lar dan ha fi  zəm də 
qa lan baş qa bir sə hər və baş qa bir 
çöh rə də var. 

Bö yük otaq da, ata mın çar pa yı-
sı nın ya nın da kı çar pa yı da kim sə 
xəs tə ya tır dı. Zəif, in cə üzü, yu-
var laq, qa ra saq qa lı var dı. 

A tam bi zi bu adam la ta nış elə-
di yi ilk gün “Ka mal1, bun lar da 
mə nim oğul la rım dır” – de miş di. 

Pa hat, yum şaq bir əl üzü mü-
zü ox şa mış dı. 

Bir gün sə hər Bə ki ra ğa bö-
lü yü nə ge dən də anam bi zi 
hə mi şə ki yol dan, yə ni Hər-
biy yə Na zir li yi nin ala qa pı-
sın dan ke çir mə di. Şah za də 

Cə mil kü çə si ilə Sü ley ma niy-
yə yə get dik, ora da ar xa qa pı-

dan mey dan ki mi bir ye rə gir dik. 
A tam gi lin sax lan dı ğı otaq da qə-
ri bə və əzi ci sü kut hökm sü rür-

dü. Məh bus lar iki bir-üç bir 
da yan mış dı lar, öz ara-

la rın da as ta dan 
da nı şır dı-

lar. 

A tam ya ta ğın da otu rub nə isə 
ya zır dı. Bö yük qar da şım la mə ni 
gö rən də uzun-uza dı diq qət lə üzü-
mü zə bax dı. Son ra “Hay dı, ge dək” 
- de di. Anam qa dın la ra ay rı lan ki-
çik gö rüş ota ğın da bi zi göz lə yir di. 

O taq dan çı xan da Ka mal bə yin 
ya ta ğı nın heç açıl ma dı ğı nı gör düm. 

A tam ya vaş dan ana ma nə isə 
da nı şır dı. Xa ti rim də qa lan yal nız 
bu cüm lə ol du: “Dü nən ax şam 
qə fi l dən gö tü rüb apar dı lar”. 

Za man ana mı haq lı çı xar dı. Bir 
gün mət bəx də Bə ki ra ğa bö lü yü-
nə, ata ma apar maq üçün ye mək 
ha zır la yır dı. Mən kü çə qa pı sı nın 
qa ba ğın da da yan mış dım. Tibb 
mək tə bi nin ta nış tə lə bə si nin tə-
laş için də evi mi zə tə rəf gəl di yi ni 
gör düm. Ana mı so ruş du. Mət-
bəx də ol du ğu nu söy lə dim. Qa ça-
raq mət bə xə gir di, “Xa nı mə fən di, 
apa rır lar!” - de di. Anam, əs lin də 
əv vəl dən təx min elə di yi bu xə bə ri 
eşi dən də özü nü itir mə di. Tez ha-
mı mı zı bir ye rə yığ dı. Əv vəl Bə ki-
ra ğa bö lü yü nə get dik. Dus taq la rın 
Ərəb yan kar van sa ra sın da ol du ğu-
nu de di lər. Özü mü zü ora çat dır-
dıq. Nə ha yət, Qız qül lə si ya xın lı-
ğın da löv bər sa lan rən gi tö kül müş 
köh nə yük gə mi si nin ət ra fın da kı 
qa yıq la rın ara sı na qa rış dıq. Gə mi 
əl li metr lik mə sa fə də içə ri si si lah lı 
in gi lis əs gər lə ri ilə do lu mo tor lu 
qa yıq lar la çev rə lən miş di. 

A tam gö yər tə nin də mir bar-
maq lıq la rı na söy kən miş di, bi zə 
ba xır dı. Ya nın da Zi ya Gö yalp da-
yan mış dı. Hər tə rəf dən səs gə-
lir di. La kin in di o an lar da nə da-
nış dı ğı mı zı xa tır la ya bil mi rəm.

Göz lə rim önün də yal nız bir dən 
bö yük qar da şım Əb dür rəh ma nın 
qa yı ğın için də aya ğa qalx ma sı, ci-
yər lə ri nin və sə si nin bü tün gü cü 
ilə “Ya şa sın itt  i had çı lar!” - ba ğır-
ma sı can la nır. 

Bun dan son ra atam iki il və tən-
dən və biz dən uzaq da ağır əsa rət 
hə ya tı ya şa dı. Hər həf tə hər bi ri-
mi zə ay rı-ay rı lıq da yaz dı ğı mək-
tub la rı in di ye ni dən tək rar-tək rar 
oxu yu ram. San ki ya nı mız da, ailə-
si nin ba şın da imiş ki mi ən ki çik 
dərd lə ri mi zə ha yan olan, gə lə cək lə 
bağ lı ümid lər lə do lu mək tub lar...

Mal ta dan gə lən mək tub və rəsm-
lər ara sın da hər bi ri mi zə ay rı-ay rı-
lıq da gön dər di yi bir rəsm də var. Bu 
ti kan lı məf til lər ar xa sın da pro fi l dən 
çə ki lən bir in san çöh rə si idi. Bö yük 
ba cım Sü rəy ya ya ün van la nan şək lin 
al tın da bu sə tir lər ya zıl mış dı:

“Türk qa dı nı nın gə lə cək də ço cuq-
la rı na söy lə yə cə yi lay la lar var. Sən də 
o lay la lar la mil lə ti nin, ata nın mə ruz 

qal dı ğı hə qa rət lə ri an la da caq san. 
Öv lad la rı na in ti qam gün lə ri nin 

za ma nı nı öy rə də cək sən. Unut ma!”
O vaxt lar hə lə tə zə-tə zə dil aç-

ma ğa baş la yan ki çik ba cım hər 
həf tə gə lən bu mək tub la ra “ata” 
de yir di. İki yaş lı bir uşa ğın, özü or-
ta lıq da gö rün mə yən ata sı nın mək-
tub la rı na “ata” de mə si tə biidir. 
Əs lin də bu söz biz bö yük lər üçün 
də bir ger çə yin ifa də si idi. Çün ki 
hər mək tub ata mın özü nün gə li-
şi mi sa lın da idi. O, mək tub la rı ilə 
ya nı mı za gə lir, öyüd-nə si hət ve rir, 
ba şı mı za ağıl qo yur, yol gös tə rir di. 

“Nu ri-di dəm Sü rəy ya!
İn gi lis cə yaz dı ğın so nun cu mək-

tu bu al dım. Çox şad və məm nun 
ol dum. Xa hiş edi rəm, əc nə bi dil lə rə 
müm kün qə dər da ha ar tıq diq qət 
ye tir. Bu dil lər də ya zıl mış ədə bi və 
ta ri xi əsər lə ri mü ta liə et mə yə ça lış. 
Mə nim adım dan in gi lis və fran sız 
di li müəl lim lə rin dən xa hiş et, qoy 
on lar sə nə XVIII əsr və xü su sən də 
XIX əs rin bi rin ci ya rı sı müəl lifl  ə ri-
nin əsər lə ri ni da ha çox oxut sun lar”.

Ye nə Sü rəy ya ya ün van la nan baş-
qa bir mək tu bun da isə ya zır dı: “Cə-
za hü qu qu fən ni ni çox xoş la dı ğı nı 
eşit dim. Sə nin bu ma ra ğın ya dı ma 
özü mün otuz iki il əv vəl ki mey li mi 
sal dı. Mən də o za man Pa ris Hü quq 
Mək tə bin də bü tün fən lər dən da ha 
çox cə za hü qu qu na ma raq gös tə rir-
dim. Bu nun sə bə bi, bi lir sən mi nə dir? 
Cə za hü qu qu fəl sə fə ilə, mad diy yat-
dan da ha çox mə nə viy yat la bağ lı-
dır. La kin cə za nə zə riy yə lə ri ni da ha 
yax şı ba şa dü ş mək üçün fəl sə fə ilə, 
mə nə viy yat və iq ti sa diy yat la məş ğul 
ol maq la zım dır. Bu sə bəb dən hü quq 
fa kül tə si nin dərs lə ri nə da vam et-
mək lə bə ra bər, ədə biy yat fa kül tə sin-
də ki dərs lə rə də ikin ci bir ix ti sas ki mi 
get mə yi yad dan çı xar ma. 

Ah, bu za man lar da si zin ya nı-
nız da ol ma ğı nə qə dər is tər dim!...”

1 Ka mal bəy (?-1919) – Os man lı 
bü rok ra tı, Yoz qa tın Bo ğaz lı yan 
il çə si nin qaim mə qa mı. Kürd 
Mus ta fa Pa şa məh kə mə si nin 
qə ra rı ilə er mə ni lər lə qey ri-in-
sa ni dav ra nı şı na gö rə İs tan bu-
lun Bə ya zid mey da nın da xal qın 
gö zü qar şı sın da dar ağa cın dan 
asıl mış dı. TBMM hö ku mə ti 
özü nün 14 okt yabr 1922-ci il 
ta rix li qə ra rı ilə Ka mal bə yi 
“mil li şə hid” elan et miş di.

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.

Ha cı Akif Pa şa nın Sər rac xa na-
ba şın da kı ge niş, köl gə li və gö zəl 
bağ ça sın dan ayaq səs lə ri eşi dil-
di. Bun lar ge cə ya rı sı “Oğur luq 
ola ca ğı xə bə ri ni al dıq, mü ha fi  zə 
üçün gəl dik” - bə ha nə si ilə evi mi-
zə do lu şan və sə hə rin açıl ma sı na 
bax ma ya raq, hə lə də get mə yə tə-

Göz lə rim önün də yal nız bir dən 
bö yük qar da şım Əb dür rəh ma nın 
qa yı ğın için də aya ğa qalx ma sı, ci-
yər lə ri nin və sə si nin bü tün gü cü 
ilə “Ya şa sın itt  i had çı lar!” - ba ğır-
ma sı can la nır. 

Bun dan son ra atam iki il və tən-
dən və biz dən uzaq da ağır əsa rət 
hə ya tı ya şa dı. Hər həf tə hər bi ri-
mi zə ay rı-ay rı lıq da yaz dı ğı mək-
tub la rı in di ye ni dən tək rar-tək rar 
oxu yu ram. San ki ya nı mız da, ailə-
si nin ba şın da imiş ki mi ən ki çik 
dərd lə ri mi zə ha yan olan, gə lə cək lə 
bağ lı ümid lər lə do lu mək tub lar...

Mal ta dan gə lən mək tub və rəsm-
lər ara sın da hər bi ri mi zə ay rı-ay rı-
lıq da gön dər di yi bir rəsm də var. Bu 
ti kan lı məf til lər ar xa sın da pro fi l dən 
çə ki lən bir in san çöh rə si idi. Bö yük 
ba cım Sü rəy ya ya ün van la nan şək lin 
al tın da bu sə tir lər ya zıl mış dı:

“Türk qa dı nı nın gə lə cək də ço cuq-
la rı na söy lə yə cə yi lay la lar var. Sən də 
o lay la lar la mil lə ti nin, ata nın mə ruz 

qal dı ğı hə qa rət lə ri an la da caq san. 
Öv lad la rı na in ti qam gün lə ri nin 

za ma nı nı öy rə də cək sən. Unut ma!”
O vaxt lar hə lə tə zə-tə zə dil aç-

ma ğa baş la yan ki çik ba cım hər 
həf tə gə lən bu mək tub la ra “ata” 
de yir di. İki yaş lı bir uşa ğın, özü or-
ta lıq da gö rün mə yən ata sı nın mək-
tub la rı na “ata” de mə si tə biidir. 
Əs lin də bu söz biz bö yük lər üçün 
də bir ger çə yin ifa də si idi. Çün ki 
hər mək tub ata mın özü nün gə li-

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.

bax ma ya raq, hə lə də get mə yə tə-

Ye ri di yi miz za man tax ta la rı 
cı rıl da yan köh nə ev də səs sal-
ma maq dan öt rü ayaq la rı mı zın 
ucun da gə zib otaq dan ota ğa ke çi-
rik. Tez-tez si fə ti fi l di şi rən gin də, 
qa ra göz lü, qa ra qaş lı in cə bir qa-
dı nın ba şı na top la şı rıq. Atam ağır 
xəs tə dir. Po lis lər, gö rə sən, bi zi al-

hər mək tub ata mın özü nün gə li-
şi mi sa lın da idi. O, mək tub la rı ilə 
ya nı mı za gə lir, öyüd-nə si hət ve rir, 
ba şı mı za ağıl qo yur, yol gös tə rir di. 

tu bu al dım. Çox şad və məm nun 
ol dum. Xa hiş edi rəm, əc nə bi dil lə rə 
müm kün qə dər da ha ar tıq diq qət 
ye tir. Bu dil lər də ya zıl mış ədə bi və 

ba şın da kı ge niş, köl gə li və gö zəl 
bağ ça sın dan ayaq səs lə ri eşi dil-
di. Bun lar ge cə ya rı sı “Oğur luq 
ola ca ğı xə bə ri ni al dıq, mü ha fi  zə 
üçün gəl dik” - bə ha nə si ilə evi mi-
zə do lu şan və sə hə rin açıl ma sı na 
bax ma ya raq, hə lə də get mə yə tə-

Bö yük otaq da, ata mın çar pa yı-
sı nın ya nın da kı çar pa yı da kim sə 
xəs tə ya tır dı. Zəif, in cə üzü, yu-
var laq, qa ra saq qa lı var dı. 

A tam bi zi bu adam la ta nış elə-
di yi ilk gün “Ka mal1, bun lar da 
mə nim oğul la rım dır” – de miş di. 

Pa hat, yum şaq bir əl üzü mü-
zü ox şa mış dı. 

Bir gün sə hər Bə ki ra ğa bö-
lü yü nə ge dən də anam bi zi 
hə mi şə ki yol dan, yə ni Hər-
biy yə Na zir li yi nin ala qa pı-
sın dan ke çir mə di. Şah za də 

Cə mil kü çə si ilə Sü ley ma niy-
yə yə get dik, ora da ar xa qa pı-

dan mey dan ki mi bir ye rə gir dik. 
A tam gi lin sax lan dı ğı otaq da qə-
ri bə və əzi ci sü kut hökm sü rür-

dü. Məh bus lar iki bir-üç bir 
da yan mış dı lar, öz ara-

la rın da as ta dan 
da nı şır dı-

lar. 

Göz lə rim önün də yal nız bir dən 
bö yük qar da şım Əb dür rəh ma nın 
qa yı ğın için də aya ğa qalx ma sı, ci-
yər lə ri nin və sə si nin bü tün gü cü 
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dən və biz dən uzaq da ağır əsa rət 
hə ya tı ya şa dı. Hər həf tə hər bi ri-
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bağ lı ümid lər lə do lu mək tub lar...

lər ara sın da hər bi ri mi zə ay rı-ay rı-
lıq da gön dər di yi bir rəsm də var. Bu 
ti kan lı məf til lər ar xa sın da pro fi l dən 
çə ki lən bir in san çöh rə si idi. Bö yük 
ba cım Sü rəy ya ya ün van la nan şək lin 
al tın da bu sə tir lər ya zıl mış dı:

la rı na söy lə yə cə yi lay la lar var. Sən də 
o lay la lar la mil lə ti nin, ata nın mə ruz 

za ma nı nı öy rə də cək sən. Unut ma!”

ma ğa baş la yan ki çik ba cım hər 
həf tə gə lən bu mək tub la ra “ata” 
de yir di. İki yaş lı bir uşa ğın, özü or-
ta lıq da gö rün mə yən ata sı nın mək-
tub la rı na “ata” de mə si tə biidir. 
Əs lin də bu söz biz bö yük lər üçün 
də bir ger çə yin ifa də si idi. Çün ki 
hər mək tub ata mın özü nün gə li-

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.

Əs lin də si ya si hə ya tı bo yu ata- Ata mın Mal ta sür gü nün də ol du- A tam ya ta ğın da otu rub nə isə 
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