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

Atam di gər bö yük ba cım Tə zə-
rə mək tu bun da isə be lə ya zır dı:

“Mə ni Mər rix ul du zun da ax-
ta rır mış san. Ah, qı zım, mən də 
o par laq ul du zu həbs xa na nın ən 
yük sək bal ko nun dan hər ge cə 
seyr edi rəm və si zi göz lə rim önü-
nə gə tir mə yə ça lı şı ram. Kim bi lir, 
o ul duz ne çə də fə bi zim ba xış la-
rı mı zı və ba xış la rı mız la bir lik də 
qəlb lə ri mi zi, hiss lə ri mi zi, ar zu-
la rı mı zı bir ləş di rib. Və kim bi lir, 
zülm və əda və tin bi zim ki mi ne çə 
min qur ba nı o ul duz dan ümid və 
tə səl li umub”. 

Mal ta da əsir lə rin ba şı na açı lan 
iz ti rab lı bir oyun var dı: Və tən dən 
gə lən mək tub la rı ün van sa hib lə ri-
nə çox gec çat dı rır, ya da yer li-dib li 
ver mir, cı rıb atır dı lar. Bu sə bəb dən 
də ay lar la bir-bi ri miz dən xə bər tu-
ta bil mir dik, müx tə lif eh ti mal la rın 
və bi tib-tü kən mək bil mə yən ən-
di şə lə rin içə ri sin də ba tıb qa lır dıq. 
Atam əsir lə rə rə va gö rü lən zülm-
lər ara sın da ən çox bu mək tub mə-
sə lə sin dən mü təəs sir olur du:

“Ye nə iki həf tə dir ki, siz dən heç 
bir mək tub al ma dım. Ay dın mə-
sə lə dir, ya zır sı nız, am ma mən ala 
bil mi rəm. Yə qin, adi cə mək tub-
laş ma nı da bi zə çox gö rür lər. Zə-
rər yox! Haq sız lıq üs tün dən edi-
lən haq sız lıq lar haq qa da ha tez 
çat ma ğa yar dım çı olur. Əl bətt  ə, 
bir gün gə lər, za lım lar be lə zülm-
lə rin dən usa nar lar”.

Həf tə lər lə da vam edən na mə-
lum lu ğun, xə bər siz li yin gə tir di yi 
də rin me lan xo li ya bir dən-bi rə əli-
nə ye ti şən ki çik bir mək tub sa yə-
sin də öz ye ri ni hü dud suz se vin cə 
ve rir di. O za man ata mın qə lə min-
dən tə vək kü lə, da ha da sə bir li ol-
ma ğa ça ğı ran be lə sə tir lər çı xır dı:

“Göz lə ri min nu ru, qız la rım və 
oğul la rım!

Şid dət lə, ru hu mun bü tün atə şi 
ilə in ti za rı nı çək di yim mək tub-
la rı nı zı al dım. Çox dan bə ri ta-
ma şa sın dan məh rum ol du ğum o 
se vim li ya zı la rı nı zı tək rar-tək rar 
oxu dum. Se vin dim, məm nun ol-
dum, tə səl li tap dım. Son bir ay ya-
rı mı bö yük, çox bö yük bir iz ti rab 
içə ri sin də ke çir di yim dən se vin-
cim, şad lı ğım da ey ni də rə cə də bö-
yük ol du. Za tən gö zəl quş cu ğa zım 
mə ni məh zun gö rə rək daim tə səl-
li ve rir, qız la rı mın və oğul la rı mın 
hə mi şə ata la rı nı dü şün dük lə ri ni, 
mək tub yaz dıq la rı nı söy lə yir di. 

La kin bu na heç cür ina na bil mir-
dim. Nə ha yət, mək tub la rı nı zın gə-
lib çıx dı ğı nı eşi din cə və se vin ci mi 
gö rün cə quş cu ğaz elə qəh qə hə lər 
çək di, əv vəl ki şüb hə lə ri mə o qə-
dər gül dü ki, özüm də pərt ol dum. 
İn di o quş cu ğa zın sa lam la rı nı si zə 
çat dı rı ram. Quş cu ğaz si zə bun la rı 
de yir:

Sə bir li və dö züm lü olun. Unut-
ma yın ki, ötüb ke çən 1919-cu il 
ata nız və məm lə kə ti niz üçün ən 
fə la kət li il ol du. Mə nim ki mi siz 
də dua edin ki, ye ni gə lən 1920-ci 
il da ha xoş və mə sud ilə çev ril sin. 
Am ma tək dua ilə ki fa yət lən mə-
yin. Ey ni za man da çox lu ca ça lı şın. 
Çün ki yal nız səy, zəh mət yo lu ilə 
bu fə la kət lə rin nə ti cə lə ri ara dan 
qal dı rı la bi lər. Ba xın, mən bu ra da 
ata nı zı əy lən dir mək üçün nə qə dər 
ça lı şı ram. Siz də mə nə ox şa ma-
ğa səy edin. Xü su si lə də özü nü zü 
hə ya tın müx tə lif gər diş lə ri qar şı-
dın da sə bir və dö züm gös tər mə yə 
alış dı rın. İn san lar xoş sə sim, gö zəl 
rən gim ol du ğu na gö rə mə ni sa tın 
al dı lar, əsir et di lər. Və tə nim dən, 
ailəm dən, azad lı ğım dan ayır dı lar. 
La kin bun lar mə ni ruh dan sal ma-
dı. Hə ya tı mı ye nə müm kün qə dər 
dü zən li et mə yə, ni za ma sal ma ğa, 
yax şı laş dır ma ğa ça lış dım və son-
da bu na mü vəff  əq ol dum. Siz də 
elə edin. Ata nı zın ye ga nə xa hi şi 
hər za man ana nı zı, qar daş-ba cı la-
rı nı zı, müəl lim lə ri ni zi, dost la rı nı zı 
məm nun et mək və zi fə si nin öh də-
sin dən gəl mə yi niz dən, əx la qı nı zın 
hər za man mə tin və ye rin də ol ma-
sın dan iba rət dir. 

Quş cu ğa zın si zə söy lə dik-
lə ri bun lar dır. İn di nə ca vab 
ve rə cək si niz?”

A ta mın mək tu bun da haq qın da 
bəhs olu nan quş cu ğaz bir ka nar-
ya-tu tu qu şu idi. Onu al dı ğı nı əv-
vəl ki mək tub la rın dan bi rin də xə-
bər ver miş di:

“Si zə bir xə bər ve rim: Ata nız 
bir ka nar ya alıb. Gül tə kin qə-
dər (o za man hə lə yal nız iki ya-
şın da olan ki çik ba cım - müəl li-
fi n qey di) oy naq və şey tan dır. 
Gün düz lər qə fə si ni pən cə rə min 
önü nə qo yu ram, ax şam lar ota ğa 
gə ti ri rəm. Bir gö rəy di niz, ne cə 
gö zəl və şux dur. İki bar ma ğı mın 
ara sın da tut du ğum bir ti kə qən-
di gö rər-gör məz çır pı nır, özü nü 
ora-bu ra vu rur, qa nad la rı nı sal-
la yır və şə kə ri is tə yir. Ye yən dən 
son ra isə elə gö zəl oxu ma ğa baş-
la yır ki...

Bə zən quş dan so ru şu ram: Bəs 
in di uşaq la rım nə iş gö rür?

Gü lür, əv vəl-əv vəl ca vab ver-
mək is tə mir. Son ra “Əfən dim, 
si zin uşaq la rı nız çox ya ra maz dır-
lar! - de yir. – Bi lir si niz mi, Sə mə-
din ba ğır tı la rı Şah za də ba şı na qə-
dər ge dib ça tır?” 

Mək tub la rın da da xi lin də ki bö-
yük inam və ima nı biz lə rə aşı la-
ma ğa ça lı şır, üfüq lə ri qa ran lıq, 
ha lı pə ri şan və tə nin gə lə cə yin dən 
hə mi şə ar xa yın laq la, ümid və hə-
ra rət lə bəhs edir di:

“Bu ra gə lib çı xan Av ro pa qə-
zet lə ri hər gün da ha yax şı və tə-
səl li ve ri ci xə bər lər gə ti rə rək, bi zə 
əsa rə tin iz ti rab la rı nı unut du rur. 

Mil lə ti mi zin hüm mə ti ilə məm-
lə kə ti mi zin xi las ola ca ğı ümi di 
qəl bi mi zə ye ni se vinc lər ve rir. 
Ana do lu nun əzm və sə ba tı ar tıq 
tə si ri ni gös tər mə yə baş la dı. Mə-
də ni ad lan dı rı lan mil lət lər zülm 
və is tib dad önün də yu xu lu və-
ziy yət də qa lar kən, işıq Şərq dən 

gə lir. Çü rü müş, hə ya və abır-
dan məh rum mil lət lə rin ölü 
qəlb lə ri nə bu də fə türk lər 
ye ni ruh bəxş edə cək lər”. 

Di gər bir mək tu bun da isə 
de yi lir di:

“Mən bu mək tu bu si zə 
ya zar kən Sü ley man Na zif, 

Əh məd Emin, Və lid, Cə lal bəy-
lər lə Esat və Mah mud pa şa lar 

bağ ça da gə zir lər. Va sif bəy ilə 
(Qa ra Va sif bəy) Rauf bəy1 

isə ya nım da du rur lar. 
Be lə ola ca ğı ki-

min ağ lı-
n a 

gə lər di? La kin bü tün bun lar mü-
vəq qə ti dir, ke çi ci dir. Əsl iş məm-
lə kə tin və mil lə tin xi las ol ma sı dır. 
Siz bu na ina nın. Bu nun üçün du-
alar edin. Türk lər be lə şey lə rə tab 
gə ti rər lər. Mil lə ti mi zin ya şa ma sı 
isə ira de yi-ila hi dir!”

Bə zən qüs sə yə, kə də rə qa pıl-
dı ğı mə qam lar da olur du. Əsa rət 
hə ya tı nın yek nə səq və sı xı cı şərt-
lə ri içə ri sin də də rin is ti rab la rın 
gir da bı na dü şür, gənc və duy ğu-
sal bir adam ki mi ürə yin də ki lə rin 
ha mı sı nı di lə gə ti rir di:

“Bu mək tu bu si zə yaz dı ğım an-
da ba yır da ha va elə xoş dur ki, elə 
bil ap rel ayı dır. (Mək tub 1920-ci 
ilin no yabr ayın da ya zı lıb - müəl-
li fi n qey di) Qar şı tə rə fi  miz də ki 
tə pə cik lər sa rı ci cək lər lə do lu dur. 
Hər tə rəf ya şıl lıq la ra bü rü nüb. Bir 
ne çə də qi qə əv vəl mən bal kon da 
gə zi nir, qar şı da kı kör fə zi dol du-
ran gə mi lə rə ba xır, si zi dü şü nə-
rək öz-özü mə de yir dim: “Ah, nə 
olay dı, bu gə mi lə rin bi ri mə ni 
alıb ya nı nı za apa ray dı, iki il dən 
bə ri çox za lı ma nə, haq sız ye rə 
həs rət qal dı ğım o doğ ma si ma la rı 
gö rəy dim”.

Mən bu xə yal da ikən Yə mən 
qəh rə ma nı Fəx ri Pa şa bal ko nun 
baş tə rə fi n dən “Əh məd bəy, nə 
dü şü nür sən? Ol ma ya ürə yin sı xı-
lır?”- de yə so ruş du. 

“Pa şam, ara mız da ürə yi sı xıl-
ma yan bir adam var mı? Sa də cə, 
bə zi lə ri mi zin ürə yi bə zi gün lər də 
da ha çox sı xı lır? De yə sən, bu gün 
də mə nim növ bəm dir” - de yə ca-
vab ver dim.

Gö rü nür, bu da əsa rət hə ya tı-
nın xü su siy yət lə rin dən bi ri dir. 
Bə zən in sa nın üzə ri nə də rin bir 
hüzn, son suz bir kə dər çö kür. Sə-
bə bi ni bil mə dən qə ri bə hiss lə rin 
tə si ri al tı na dü şür sən. Göz lə ri ni 
doğ ma yer lə rə tə rəf çe vi rə rək, 
sev di yin in san lar la müm kün qə-
dər tez qo vuş maq eş qi ilə alı şıb 
ya nır san. Bax hə min o za man lar-
da in san həs rə ti ni ka ğız üzə ri nə 
tö küb ürə yi ni bo şal dır, da xi lən 
ra hat la nır. Al lah xe yir li elə sin, 
bu gün mək tub gü nü dür. Mən 
də si zi qar şım da gö rə rək in di 
özü mü si zin lə söh bət lə şən ki mi 
hiss edi rəm”. 

Tez lik lə Mal ta sür gün lü lə ri nin 
ge ri dö nə cək lə ri xə bə ri ni al ma ğa 
baş la dıq. Hətt  a atam özü də bir 
də fə “Ar tıq azad olun dum, gə li-
rəm”- de yə te leq raf gön dər di. La-
kin ara dan gün lər keç di, bir xə bər 
çıx ma dı. Nə ha yət, ye ni mək tu bu-
nu al dıq:

“Te leq ra mı mın əv vəl cə si-
zi se vinc lər lə müj də lə yib hər 

gün gə mi lə rin qa ba ğı na çı xar dı-
ğı nı bi lən dən son ra hər bi ri ni zin 
iz ti ra bı nı, ağır lı ğı nı özüm də yax-
şı ba şa düş dü yüm xə yal qı rıq lı ğı-
na uğ rat dı ğım üçün çox mü təəsir 
ol dum və təəs süfl  ən dim. La kin 
nə edə bi lə rəm? Siz mə nim ye-
ri mə ol say dı nız be lə qə ti zə ma-
nət alan dan son ra dər hal xə bər 
çat dır maz dı nız mı? Mən hə lə də 
hey rət edi rəm: ne cə olur ki, bi-
zə be lə əmin lik lə, qə tiy yət lə söz 
ver dik dən son ra hə lə də bu ra da 
sax la yır lar?”

Baş qa bir mək tu bun dan:
“Bu mək tu bu si zə ya zar kən 

duy du ğum hiss lə ri söz lə ne cə an-
la dım? Həm əsə bi lə şi rəm, həm 
də gü lü rəm. Əsə bi lə şi rəm, çün ki 
azad edil mə yi miz lə bağ lı gön dər-
di yim te leq ra mın üs tün dən bir ay 
keç di. Am ma hə lə də bu ra da yam. 
Gü lü rəm, çün ki bu bir ay ər zin də 
hər gün, hər saat bu ra dan hə rə kət 
et mək eh ti ma lı möv cud dur”.

Bir ax şam, təx mi nən saat ona 
ya xın səs siz kü çə miz də ara ba 
tə kər lə ri nin taq qıl tı sı eşi dil di. 
Ara ba düz bax ça qa pı mı zın qa-
ba ğın da da yan dı. Xid mət çi miz 
Hə sə nin “Bə yə fən di! Bə yə fən di!”- 
de yə qış qır dı ğı nı eşit dik. Qa ça raq 
aşa ğı en dik. Ata mız gəl miş di.

Sə hə rə qə dər otur duq. Ya nın da, 
ya xud düz gö zü nün qa ba ğın da 
ol du ğu muz hal da bə zən bi ri mi zi 
tə laş la ax ta rır, “Ha ra da dır? Ha ra-
da dır?” - de yə so raq la yır dı. Er tə si 
gün gə tir di yi hə diy yə lə ri pay la dı. 
Bun lar öl çü lə ri aya ğı mı za çox bö-
yük ayaq qa bı lar, bə də ni mi zə çox 
bö yük olan pal tar lar idi:

“Mən elə bi lir dim siz lap 
bö yü mü sü nüz”. 

Duy du ğu bö yük həs rət onu be-
lə yan lış dü şün cə yə va dar et miş di. 

Bir həf tə son ra Ana do lu ya 
get di. 

1 Əh məd Ağaoğ lu nun Mal ta 
sür gü nün də ki ta le yol daş la rı. 
So nun cu iki şəxs – Mus ta fa 
Va sif Ka ra kol (1880-1931) 
və Rauf Or bay (1881-1964) 
pe şə kar hərb çi lər idi. Mal ta 
sür gü nün dən son ra hər iki si 
Mil li Mü ca di lə hə rə ka tın da 
fəal iş ti rak 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.

Atam di gər bö yük ba cım Tə zə-

“Mə ni Mər rix ul du zun da ax-
ta rır mış san. Ah, qı zım, mən də 
o par laq ul du zu həbs xa na nın ən 
yük sək bal ko nun dan hər ge cə 
seyr edi rəm və si zi göz lə rim önü-
nə gə tir mə yə ça lı şı ram. Kim bi lir, 
o ul duz ne çə də fə bi zim ba xış la-

Gö rü nür, bu da əsa rət hə ya tı-
nın xü su siy yət lə rin dən bi ri dir. 
Bə zən in sa nın üzə ri nə də rin bir 
hüzn, son suz bir kə dər çö kür. Sə-
bə bi ni bil mə dən qə ri bə hiss lə rin 
tə si ri al tı na dü şür sən. Göz lə ri ni 
doğ ma yer lə rə tə rəf çe vi rə rək, 
sev di yin in san lar la müm kün qə-
dər tez qo vuş maq eş qi ilə alı şıb 
ya nır san. Bax hə min o za man lar-
da in san həs rə ti ni ka ğız üzə ri nə 
tö küb ürə yi ni bo şal dır, da xi lən 
ra hat la nır. Al lah xe yir li elə sin, 
bu gün mək tub gü nü dür. Mən 
də si zi qar şım da gö rə rək in di 
özü mü si zin lə söh bət lə şən ki mi 
hiss edi rəm”. 

Tez lik lə Mal ta sür gün lü lə ri nin 
ge ri dö nə cək lə ri xə bə ri ni al ma ğa 
baş la dıq. Hətt  a atam özü də bir 
də fə “Ar tıq azad olun dum, gə li-
rəm”- de yə te leq raf gön dər di. La-
kin ara dan gün lər keç di, bir xə bər 
çıx ma dı. Nə ha yət, ye ni mək tu bu-
nu al dıq:

zi se vinc lər lə müj də lə yib hər 
gün gə mi lə rin qa ba ğı na çı xar dı-
ğı nı bi lən dən son ra hər bi ri ni zin 
iz ti ra bı nı, ağır lı ğı nı özüm də yax-
şı ba şa düş dü yüm xə yal qı rıq lı ğı-
na uğ rat dı ğım üçün çox mü təəsir 
ol dum və təəs süfl  ən dim. La kin 
nə edə bi lə rəm? Siz mə nim ye-
ri mə ol say dı nız be lə qə ti zə ma-
nət alan dan son ra dər hal xə bər 
çat dır maz dı nız mı? Mən hə lə də 
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bir sı ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni aş ka ra çı xa rır.

rı mı zı və ba xış la rı mız la bir lik də 
qəlb lə ri mi zi, hiss lə ri mi zi, ar zu-
la rı mı zı bir ləş di rib. Və kim bi lir, 
zülm və əda və tin bi zim ki mi ne çə 
min qur ba nı o ul duz dan ümid və 

Mal ta da əsir lə rin ba şı na açı lan 
iz ti rab lı bir oyun var dı: Və tən dən 
gə lən mək tub la rı ün van sa hib lə ri-
nə çox gec çat dı rır, ya da yer li-dib li 

çat dır maz dı nız mı? Mən hə lə də 
hey rət edi rəm: ne cə olur ki, bi-
zə be lə əmin lik lə, qə tiy yət lə söz 
ver dik dən son ra hə lə də bu ra da 
sax la yır lar?”

duy du ğum hiss lə ri söz lə ne cə an-
la dım? Həm əsə bi lə şi rəm, həm 
də gü lü rəm. Əsə bi lə şi rəm, çün ki 

Atam di gər bö yük ba cım Tə zə-

ta rır mış san. Ah, qı zım, mən də 
o par laq ul du zu həbs xa na nın ən 
yük sək bal ko nun dan hər ge cə 
seyr edi rəm və si zi göz lə rim önü-
nə gə tir mə yə ça lı şı ram. Kim bi lir, 
o ul duz ne çə də fə bi zim ba xış la-

Mil lə ti mi zin hüm mə ti ilə məm-
lə kə ti mi zin xi las ola ca ğı ümi di 
qəl bi mi zə ye ni se vinc lər ve rir. 
Ana do lu nun əzm və sə ba tı ar tıq 
tə si ri ni gös tər mə yə baş la dı. Mə-
də ni ad lan dı rı lan mil lət lər zülm 
və is tib dad önün də yu xu lu və-
ziy yət də qa lar kən, işıq Şərq dən 

gə lir. Çü rü müş, hə ya və abır-
dan məh rum mil lət lə rin ölü 
qəlb lə ri nə bu də fə türk lər 
ye ni ruh bəxş edə cək lər”. 

Di gər bir mək tu bun da isə 
de yi lir di:

“Mən bu mək tu bu si zə 
ya zar kən Sü ley man Na zif, 

Əh məd Emin, Və lid, Cə lal bəy-
lər lə Esat və Mah mud pa şa lar 

bağ ça da gə zir lər. Va sif bəy ilə 
(Qa ra Va sif bəy) Rauf bəy1

isə ya nım da du rur lar. 
Be lə ola ca ğı ki-

min ağ lı-
n a 

nın xü su siy yət lə rin dən bi ri dir. 
Bə zən in sa nın üzə ri nə də rin bir 
hüzn, son suz bir kə dər çö kür. Sə-
bə bi ni bil mə dən qə ri bə hiss lə rin 
tə si ri al tı na dü şür sən. Göz lə ri ni 
doğ ma yer lə rə tə rəf çe vi rə rək, 
sev di yin in san lar la müm kün qə-
dər tez qo vuş maq eş qi ilə alı şıb 
ya nır san. Bax hə min o za man lar-
da in san həs rə ti ni ka ğız üzə ri nə 
tö küb ürə yi ni bo şal dır, da xi lən 
ra hat la nır. Al lah xe yir li elə sin, 
bu gün mək tub gü nü dür. Mən 
də si zi qar şım da gö rə rək in di 
özü mü si zin lə söh bət lə şən ki mi 
hiss edi rəm”. 

ge ri dö nə cək lə ri xə bə ri ni al ma ğa 
baş la dıq. Hətt  a atam özü də bir 
də fə “Ar tıq azad olun dum, gə li-
rəm”- de yə te leq raf gön dər di. La-
kin ara dan gün lər keç di, bir xə bər 
çıx ma dı. Nə ha yət, ye ni mək tu bu-
nu al dıq:

gün gə mi lə rin qa ba ğı na çı xar dı-
ğı nı bi lən dən son ra hər bi ri ni zin 
iz ti ra bı nı, ağır lı ğı nı özüm də yax-
şı ba şa düş dü yüm xə yal qı rıq lı ğı-
na uğ rat dı ğım üçün çox mü təəsir 
ol dum və təəs süfl  ən dim. La kin 
nə edə bi lə rəm? Siz mə nim ye-
ri mə ol say dı nız be lə qə ti zə ma-
nət alan dan son ra dər hal xə bər 
çat dır maz dı nız mı? Mən hə lə də 

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


