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

Keçiörən
On-on iki ya şı ma qə dər ki hə-

ya tım da keç miş za man la rın da ha 
çox atam la bağ lı bu rax dı ğı iz ti rab-
la rı yaz dım. İn di isə şüur lu, yet kin 
hə yat da da vam edən ata-oğul he-
ka yə si nin təs vi ri nə ke çi rəm. De yə 
bi lə rəm ki, ata mı, əs lin də bu yaş dan 
ta nı ma ğa baş la dım. Mol la Gü ra ni və 
Sər rac xa na ba şı mə həl lə lə ri uzaq keç-
mi şin qa ran lı ğın da ara-sı ra pa rıl da-
yıb yox olan işıq la ra bən zə yir. La kin 
An ka ra da və Ke çiörən də ya şa dı ğı-
mız ilk gün dən bu sə tir lə ri yaz dı ğım 
ana qə dər ki il lər baş dan-ba şa ay dın-
lıq içə ri sin də dir. İn di ye nə An ka ra-
da, Dik mə nin ən yük sək ye rin də ki 
evi miz dən Ke çiörə nə ba xı ram. Hə-
lə on iki il əv vəl, li sey tə lə bə si ikən 
o vaxt kı gənc lə rin ək sə riy yə ti ki mi 
özü mün də bə sit hiss lər min təs vi ri 
ilə do lu xa ti rə dəf tər lə rim dən bi ri-
nə yaz dı ğım sə tir lər ya dı ma dü şür. 
Dəf tə ri ta pır, ya zı la rı oxu yu ram:

 “Ke çiörən - uğaq lı ğı mın ən 
gö zəl, ən hə yə can lı il lə ri ni ke çir-
di yim bağ lar! Ya yı nı zın qa ral dan 
gü nə şi nə, qı şı nı zın yu xu gə ti rən 
bə yaz lı ğı na həs rə təm.

Bu gün iki miz də hə ya tı mı zın o 
əs ki axa rı nı qeyb et dik. Nə mən ar-
tıq sə ma ya  qəh qə hə lə ri min ən sa fı-
nı, hə yə can la rı mın ən sək sə kə li si ni 
qa tan uşa ğam, nə də sən ağac lar da 
yar paq la rı na, ev lər də su vaq la rı na, 
dağ lar da qa ya la rı na qə dər gü lən 
bağ san! İs ti nin şid də tin dən al ba-
lı la rı nın mey və lə ri, göy dən ya ğan 
od dan al ma la rı nın məh su lu get dik-
cə aza lır. Ar tıq bu daq la rın da gü-
nəş dən su lan mış, sa rı rəng li, su lu 
ar mud lar ye ti şən ağac la rın, tə nək-
lə rin dən in cə bel li sal xım lar asıl mış 
mey nə lə rin yox dur. Rüz gar la rı nın 
hay qır tı sın da ümi di ni itir miş in-
san la rın ba tı rıl mış sə si var.

Bu daq dan ası lıb qa lan bir pa yız 
yar pa ğı san. Yel vur duq ca tit rə yir-
sən. Xə fi f bir ni san kü lə yi sə ni göz-
lər dən və kö nül lər dən uzaq laş dı ra-
caq. Bir-bi ri nin ar dın ca yol lar dan, 
əsa tir lər də ki ca na var lar ki mi ke çən 
av to bus lar at-ara ba nın se vin ci ni, 
nə şə si ni in san lar dan al dı. Ço cuq-
la rın da ğı lıb get di, sən hər çö pü-
nü baş qa-baş qa üfüq lər dən əsən 
fır tı na la rın alıb ha va ya so vur du ğu 
xa ra ba bir yu va ya dön dün. İçi ni 
gə mi rən öl dü rü cü mik rob sə ni ya-
vaş-ya vaş ərit di. Bağ la rı nın sər-
həd lə ri il dən-ilə ki çil di, ağac la rı nın 
sa yı möv süm dən-möv sü mə azal dı.

Ge cə lə rin ar tıq adi bir çö lün, dü-
zən ga hın ge cə lə rin dən fərq siz ol-
du. Sə mi mi mü hi ti nə yad lar, ya-
ban çı lar so xul du. Keç miş, mu nis 
sa hib lə rin sə ni tərk edib get di lər. 

Fə qət, əziz, se vim li ba ğım, mən 
ye nə də sə nin lə bir lik də yəm. Yol-
la rın da gə zər kən gö rə cə yim hər 
daş mə nə keç miş gün lə rim dən bi-
ri ni xa tır la da caq. Hər il ye rin al tın-
dan gü nəş ki mi baş la rı nı qal dı ran 
nər giz gül lə ri ni uşaq lı ğım da kı ki-
mi həs rət lə xa tır la ya ca ğam. Nə ha-
yət, sə nin gü nə şi nin son zər rə si ni 
göz lə ri min için də sax la ya raq ölə-
cə yəm. Əbə di yu xu ya da la ca ğım 
yer sə nin tor pa ğı nın, sə nin sə ma-
nın və sə nin çi çək lə ri nin al tı ola-
caq, sev gi li məs kə nim!”

 Bu ib ti dai, na şı sə tir lər də özü nə 
yer ta pan o qə dər də yax şı ifa də edil-
mə miş hiss lər də yal nız mə nim üçün 
de yil, bü tün ailə miz, xü su sən də 
atam üçün hə qi qət olan bir şey var. 

 Son ra lar, Fran sa da təh sil al dı ğım 
il lər də tə sa düf və qə za vü-qə də rin 
gər di şi ilə İs tan bu la köç mək məc-
bu riy yə ti qar şı sın da qa lan ata ma 
“Ke çiörən də ki ba ğı sat ma yın!”- de-
yə bir mək tub da yaz mış dım. İs tə-
yir dim ki, o bağ bi zim uşaq la rı mı-
za, uşaq la rı mı zın uşaq la rı na, bü tün 
nəs li mi zə yad da şı mız, xa ti rə miz 
ki mi ir sən keç sin. Hətt  a müm kün-
sə, mə zar la rı mız da ora da qa zıl sın. 

A tam mək tu bu ma be lə ca vab 
ver miş di:

 “Mən heç o ba ğı sa ta bi lə rəm mi? 
Bu nu ne cə fi  kir ləş din? Öz əlim lə 
əkib bö yüt dü yüm bu ağac lar in di 
elə bil di lə gə lib lər, ara la rın da gə-
zib-do laş dı ğım son gün lər də “Bi-
zi atıb ha ra ge dir sən?”- de yir lər. 
Xeyr, ba ğı sat ma ya ca ğam”.

A ta mı Ke çiörən də bir va li deyn 
ki mi, cə miy yət ada mı, tor paq vur-
ğu nu ki mi ta nı dım. Üs tü müz də 
hər üç ba xım dan nə ha yət siz haq qı 
var. 

 An ka ra li se yin də təh si li mi ba şa 
vur du ğum gü nün ax şa mı onun la 
ne cə söh bət et di yim o döv rə aid 
xa ti rə dəf tər lə rim də əks olu nub:

“Dü nən li se yi bi tir dim. Ge cə 
atam la evin qar şı sın da otur duq. 
Ha va is ti idi. Av qust bö cək lə ri nin 
bi tib- tü kən mə yən şər qi si ət ra fa 
ya yı lır dı. İy də ağac la rın dan tünd, 
in sa nı ba yıl dan ətir ya yı lır dı. Ara-
sı ra lap uzaq lar da, Al ma da ğın 
ar xa sın da par la yıb-sö nən səs siz 
şim şək lər gö rür dük. Evi miz də-
ki otaq lar dan yal nız bi rin də işıq 
ya nır dı və hə min ota ğın pən cə rə-
sin dən, üzü qa ran lıq da ağap paq 
süd ki mi gö rü nən bir qa dın bi zə 
ba xır dı. 

A tam dal ğın idi. Tez-tez si qa ra-
sı na də rin qül lab vu rur, bu na uy-
ğun şə kil də əli nin bar maq la rı ilə 
də diz lə ri ni dö yəc lə yir di.

On dan hə mi şə qorx muş dum. 
Düz dü nən ge cə yə qə dər. Atam 
hə ya tı mın ən sərt üzü, ən sərt sə-
si dir. Xəs tə lən di yim za man lar bu 
sərt li yin bir dən-bi rə ne cə də rin 
şəf qət lə əvəz olun du ğu nu də fə lər-
lə gör müş düm.

La kin xəs tə lən mə yim na dir 
hal lar da baş ve rir di. Ona gö rə də 
atam nə zə rim də da ha çox nə ha-
yət siz za bi tə və sərt lik sim vo lu 
idi. Fə qət li se yi bi tir di yim gü nün 
ge cə si onun qar şı sın da hə ya tım da 
ilk də fə qor xu duy ma dan otur-
muş dum. İki miz də su sur duq. İki-
mi zin də ürə yi bi ri-bi ri mi zə söy lə-
mək is tə di yi miz söz lər lə do lu idi.

Ata mın söh bə tə bi rin ci baş la ma sı-
nı is tə yir dim və onun üzü nə ba xır-
dım. Saç la rı nın ya rı sın dan ço xu na 
dən düş müş əs mər çöh rə si mə nə 
çox gö zəl gö rü nür dü. O, nə zə rim də 
an tik bir hey kəl ba şı na bən zə yir di. 
Pən cə rə dən dü şən zəif işıq üzü nün 
qı rış la rı nı da ha da qa bar da raq də-

rin ləş dir miş di. İn cə do daq la rı, 
qa lın qaş la rı, bö yük göz lə-
ri, iri və bir qə dər əy ri bur nu 
var dı. Hə min də qi qə lər də 
qar şım da otu ran bu in sa nı nə-
ha yət siz də rə cə də sev di yi min 
fər qin də idim. Şid dət li qor xu 

öz ye ri ni ey ni də rə cə də şid dət-
li sev gi yə ver miş di. Əlin dən ya-

pış dım. Do daq la rı ma ya xın laş dı-
ra raq bir ne çə də fə öp düm. Atam 

əli ni çək mə di, sa də cə “Sə nə nə 
olub?” - de yə so ruş du. Be-

lə lik lə də ara mız da-
kı sü kut bu zu 

əri di”.

 Ata ki mi onun sərt dav ra nış la rın-
dan za man-za man şi ka yət çi ol dum. 
Hətt  a bir də fə heç vaxt ge ri dön mə-
mək qə ra rı ilə mər hum Yu sif Ak çu-
ra nın evi nə get dim. Ara dan iki gün 
ötən dən son ra qa yıt dı ğım za man onu 
tək ba şı na bağ ça da gə zib-do la şan gör-
düm. Ya nı na get dim. Heç bir söz de-
mə dən qol la rı nı açıb mə ni qu caq la dı. 

Ah, Ke çiörən də onun ata sərt li yi 
və za bi tə si al tın da ke çir di yi miz il lər! 
İs ti av qust ax şam la rı nın, kü lək li no-
yabr ge cə lə ri nin nə şə, xə yal və hə yat 
do lu saat la rı... Gün də lik si ya si ha di-
sə lə rin tə si rin dən qur tar dı ğı mız za-
man lar bu saat la rın bə sit, yek nə səq, 
hər gün ey ni sü rət lə cə rə yan edən 
ha di sə lə ri baş ve rir di. Ye mək mə ra-
si mi ata mın za ra fat la rı ilə, ha mı mı zı 
hirs lən dir mə si, ha mı mı za sa taş ma sı 
ilə mü şaiyət olu nur du. “Siz özü nü-
zü is tə di yi niz qə dər bö yü müş sa ya 
bi lər si niz. Mə nim nə zə rim də isə hə-
mi şə beş ya şı nız da sı nız”. 

Ha mı sı beş ya şın da olan beş uşa-
ğın ata sı özü də beş ya şı na qa yı dar, 
bi zim lə beş yaş lı uşaq ki mi da nı şar-
dı. Son ra evi mi zin sa lo nun da bö-
yük ba cım şər qi lər oxu yar dı. Atam 
di va na uza nar, ya rım saata qə dər 
da vam edən mür gü yə da lar dı. Hə-
min an lar da nə dü şü nür dü, nə lə ri 
xa tır la yır dı, bil mi rəm. Son ra bir dən 
ye rin dən qal xar, anam la za ra fat laş-
ma ğa baş lar dı. Bu za ra fat la rın ha-
mı sı keç miş za man la ra aid di. Ne cə 
ev lən dik lə ri ni da nı şır dı lar. Bi ri-bir-
lə ri nin, in di ək sə riy yə ti hə yat da ol-
ma yan qo hum la rı nın mə zə li, gü lüş 
do ğu ran söz lə ri ni, hə rə kət lə ri ni xa-
tır la yıb qəh qə hə çə kir di lər. 

A tam ana mı il lər lə is tə miş di. 
Hal bu ki nə nəm - ana mın ana sı bu 
ev li li yə ra zı de yil di. Çün ki əv və la, 

ata mı əsil za də say mır dı. Son ra xalq 
ara sın da “Fi rəng Əh məd” ki mi ta-
nı nan bu gənc ada mı mü hi tin adət-
lə ri nə, ənə nə lə ri nə, məz həb qay da-
la rı na qar şı çı xan üs yan kar he sab 
edir di. Bu sə bəb dən də ev lən mə lə ri 
inad kar və za bi tə li nə nə min ölü-
mü nə qə dər müm kün ol ma mış dı. 

A nam bir gə hə yat la rı nın ilk gü-
nün dən eti ba rən öz ta le yi ni qeyd-
şərt siz ata mın ta le yi ilə bağ la dı. 

“Ha di sə lər və da xi lim də duy du-
ğum bö yük ca zi bə qüv və si mə ni əsir 
bir türk məm lə kə ti ni bu ra xa raq azad 
türk məm lə kə ti nə köç mə yə məc bur 
edən za man Si ta rə yə (ana mın adı dır 
- müəl li fi n qey di) “Mən ta nı ma dı ğım, 
bə ləd ol ma dı ğım bir ye rə ge di rəm 
- de dim. - Ora da özü mü ne cə bir ta-
le yin göz lə di yin dən xə bə rim yox dur. 
Bəl kə, bö yük bir sə fa lət, nə ha yət siz 
xə yal qı rıq lı ğı ola caq. Əgər mə nim-
lə bir lik də aqi bə ti ta ma mi lə məc hul 
olan bu yol çu lu ğa çıx maq is tə mir sən-
sə, tam se çim sər bəst li yin var. 

A na nız mə nə “Xeyr, - de di, - Sən 
dörd öv la dı mın ata sı san. Ha ra-

da, han sı və ziy yət də ol san, mən 
də sə nin ya nın da ola ca ğam”.

İn di isə ata ma ilk çap olun muş ya-
zı mı gə tir di yim ax şa mı xa tır la yı ram. 
An ka ra Uni ver si te ti Hü quq fa kül tə-
si nin bi rin ci kur sun da oxu du ğum 
za man bir ne çə tə lə bə yol da şım la 
bir lik də “Yal nız gənc lik!” ad lı məc-
muə çı xar ma ğa baş la mış dıq. An caq 
üç sa yı işıq üzü gö rən məc muənin 
bi rin ci sa yın da kı im za sız baş mə qa-
lə ni mən yaz mış dım. Bu, “Me mar 
Sol nes” baş lıq lı ya zı idi. Mə qa lə də 
Hen rix İb se nin1 bö yük fa ciəsi ni şərh 
edir və “Bi zim də us tad la rı mı zın 
ha mı sı Sol nes ol du lar, bi zə mey dan 
ver mir lər” - de yə şi ka yət lə nir dim.

A tam mə qa lə ni diq qət lə oxu du. 
“Bu nu sən yaz mı san. Ba şa dü şü rəm.-
de di. - La kin hə yat da möv qe tut maq 
üçün əv vəl cə o haq qı qa zan maq la-
zım dır. Or ta lı ğa han sı əsər lər qoy du-
nuz ki, biz dən, ar tıq kə na ra çə kil mə yi 
tə ləb edir si niz? Onu bil ki, hə yat da 
heç kəs “Bu, sə nin haq qın dır, gəl, al!”-
de yə əlin də ki ni baş qa sı na ver mir. 
Haqq bəx şiş edil mir, alı nır! Sə nin da-
ha tə va zö kar ol ma ğı nı is tər dim”.

Bu ha di sə nin üs tün dən on il ke-
çən dən son ra, ölü mün dən beş ay 
əv vəl ona ilk çap olun muş ki ta-
bı mı apa ran da hə min söh bə ti miz 
ye nə ha fi  zəm də can lan mış dı. Ürə-
yim şid dət lə dö yü nür dü. Ki ta bı mı 
al dı, üzüm dən öpüb diq qət lə oxu-
ya ca ğı nı bil dir di, am ma oxu ma ğa 
ma cal tap ma dan öl dü. 

Ke çiörən onun hə ya tın da bir mər-
hə lə dir. Atam An ka ra nın bu sey rək 
ağac lı qu ru, ca dar tor paq lı bağ la rın-
da tap dı ğı əs rar lı cöv hə rin yar dı mı 
ilə san ki əl li ya şın yor ğun lu ğun dan 
xi las olub bir dən-bi rə iyir mi yaş 
gənc ləş di. Ke çiörən də ilk tor paq alan 
o idi. Ke çiörə nin ilk qaz ma sı nın me-
ma rı da atam ol du. Bağ la ra kö çüb 
yer ləş di yi il Ke çiörən ca maatı onu 
mux tar2 seç di. Bu na ça lış qan, kənd li 
ilə can bir qəlb ol ma ğı ba ca ran in san 
ki mi çox se vin di. Əv və la, Çən bə rə çi 
oğ lu ad lı ka to lik er mə ni nin gün də 
bir qa ra qu ru şa Ba lum kənd li lə ri ni iş-
lət mə si mü qa bi lin də ix ra cat çı ya çev-
ri lib zən gin ləş di yi hə min bağ la rı mü-
ha ri bə il lə rin dən son ra da ğı dıl mış, 
xa ra ba hal da al mış dı. Di gər tə rəf dən, 
bir ti kə çö rək üçün sə hər dən ax şa ma 
qə dər ça lı şan kənd ca maatı onun sa-
yə sin də alın tə ri və zəh mə tin hə qi qi 
əvə zi ni al maq se vin ci ni ya şa dı. Kənd 
adam la rı nın hər bi ri üçün “Ke çiörən 
mux ta rı Əh məd bəy” də yi şən, ye ni-
lə şən döv rün ilk tim sa lı idi. 
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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 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.

ata mı əsil za də say mır dı. Son ra xalq 
ara sın da “Fi rəng Əh məd” ki mi ta-
nı nan bu gənc ada mı mü hi tin adət-
lə ri nə, ənə nə lə ri nə, məz həb qay da-
la rı na qar şı çı xan üs yan kar he sab 
edir di. Bu sə bəb dən də ev lən mə lə ri 
inad kar və za bi tə li nə nə min ölü-
mü nə qə dər müm kün ol ma mış dı. 

A nam bir gə hə yat la rı nın ilk gü-
nün dən eti ba rən öz ta le yi ni qeyd-
şərt siz ata mın ta le yi ilə bağ la dı. 

“Ha di sə lər və da xi lim də duy du-
ğum bö yük ca zi bə qüv və si mə ni əsir 
bir türk məm lə kə ti ni bu ra xa raq azad 
türk məm lə kə ti nə köç mə yə məc bur 
edən za man Si ta rə yə (ana mın adı dır 
- müəl li fi n qey di) “Mən ta nı ma dı ğım, 
bə ləd ol ma dı ğım bir ye rə ge di rəm 
- de dim. - Ora da özü mü ne cə bir ta-
le yin göz lə di yin dən xə bə rim yox dur. 
Bəl kə, bö yük bir sə fa lət, nə ha yət siz 
xə yal qı rıq lı ğı ola caq. Əgər mə nim-
lə bir lik də aqi bə ti ta ma mi lə məc hul 
olan bu yol çu lu ğa çıx maq is tə mir sən-
sə, tam se çim sər bəst li yin var. 

A na nız mə nə “Xeyr, - de di, - Sən 
dörd öv la dı mın ata sı san. Ha ra-

da, han sı və ziy yət də ol san, mən 
də sə nin ya nın da ola ca ğam”.

İn di isə ata ma ilk çap olun muş ya-
zı mı gə tir di yim ax şa mı xa tır la yı ram. 
An ka ra Uni ver si te ti Hü quq fa kül tə-
si nin bi rin ci kur sun da oxu du ğum 
za man bir ne çə tə lə bə yol da şım la 
bir lik də “Yal nız gənc lik!” ad lı məc-
muə çı xar ma ğa baş la mış dıq. An caq 
üç sa yı işıq üzü gö rən məc muənin 
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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 
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müs təs na xid mət lə ri ol muş Əh məd Ağaoğ lu (1869-1939) 
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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 

On-on iki ya şı ma qə dər ki hə-
ya tım da keç miş za man la rın da ha 
çox atam la bağ lı bu rax dı ğı iz ti rab-
la rı yaz dım. İn di isə şüur lu, yet kin 
hə yat da da vam edən ata-oğul he-
ka yə si nin təs vi ri nə ke çi rəm. De yə 
bi lə rəm ki, ata mı, əs lin də bu yaş dan 

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.

bi lə rəm ki, ata mı, əs lin də bu yaş dan 
ta nı ma ğa baş la dım. Mol la Gü ra ni və 
Sər rac xa na ba şı mə həl lə lə ri uzaq keç-
mi şin qa ran lı ğın da ara-sı ra pa rıl da-
yıb yox olan işıq la ra bən zə yir. La kin 
An ka ra da və Ke çiörən də ya şa dı ğı-
mız ilk gün dən bu sə tir lə ri yaz dı ğım 
ana qə dər ki il lər baş dan-ba şa ay dın-
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üç sa yı işıq üzü gö rən məc muənin 
bi rin ci sa yın da kı im za sız baş mə qa-
lə ni mən yaz mış dım. Bu, “Me mar 
Sol nes” baş lıq lı ya zı idi. Mə qa lə də 
Hen rix İb se nin
edir və “Bi zim də us tad la rı mı zın 
ha mı sı Sol nes ol du lar, bi zə mey dan 
ver mir lər” - de yə şi ka yət lə nir dim.
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de di. - La kin hə yat da möv qe tut maq 
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rin ləş dir miş di. İn cə do daq la rı, 
qa lın qaş la rı, bö yük göz lə-
ri, iri və bir qə dər əy ri bur nu 
var dı. Hə min də qi qə lər də 
qar şım da otu ran bu in sa nı nə-
ha yət siz də rə cə də sev di yi min 
fər qin də idim. Şid dət li qor xu 

öz ye ri ni ey ni də rə cə də şid dət-
li sev gi yə ver miş di. Əlin dən ya-

pış dım. Do daq la rı ma ya xın laş dı-
ra raq bir ne çə də fə öp düm. Atam 

əli ni çək mə di, sa də cə “Sə nə nə 
olub?” - de yə so ruş du. Be-

lə lik lə də ara mız da-
kı sü kut bu zu 

əri di”.

ata mı əsil za də say mır dı. Son ra xalq 
ara sın da “Fi rəng Əh məd” ki mi ta-
nı nan bu gənc ada mı mü hi tin adət-
lə ri nə, ənə nə lə ri nə, məz həb qay da-
la rı na qar şı çı xan üs yan kar he sab 
edir di. Bu sə bəb dən də ev lən mə lə ri 
inad kar və za bi tə li nə nə min ölü-
mü nə qə dər müm kün ol ma mış dı. 

nün dən eti ba rən öz ta le yi ni qeyd-
şərt siz ata mın ta le yi ilə bağ la dı. 

ğum bö yük ca zi bə qüv və si mə ni əsir 
bir türk məm lə kə ti ni bu ra xa raq azad 
türk məm lə kə ti nə köç mə yə məc bur 
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Atamın 
dostları
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Əv və li 10-cu sə hi fə də
 Az son ra ey ni bağ lar da pla nı nı 

özü cız dı ğı, ti kin ti si nə özü nə za rət 
et di yi ikin ci ev baş la dı. Hə ya tın da 
baş ve rən xo şa gəl məz ha di sə lər bu 
bağ la rı və ev lə ri onun əlin dən çı xa-
rıb sat ma ğa zor la dı ğı za man atam-
la İs tan bul dan An ka ra ya bir lik də 
gəl dik. Mən özü mə iş, o isə öm rü-
nün, var lı ğı nın bir par ça sı ol muş 
bu tor pa ğa müş tə ri ax ta rır dı. Mən 
işi, atam müş tə ri ni tap dı. İs ti bir 
yay gü nü onu İs tan bu la yo la sa lan-
dan son ra “Var lıq”3 məc muəsin də 
ilk qə ləm təc rü bə lə rim dən olan 
aşa ğı da kı ya zı nı çap et dir dim:

“Onun la yan-ya na ge di rik. Ha-
va ci yər lə ri mi zi tı xa ya caq qə dər 
is ti və bür kü lü dür. Ge niş, bir tə-
rə fi n də üç künc abi də qo yul muş 
mey dan da yıq. 

Bir dən da yan dı. Çə tin lik lə nə fəs 
al dı ğı si nə si ni əli ilə ovuş dur du. 
Son ra nə zər lə ri çıl paq, toz lu üfü qə 
zil lən di. 

Üzü nə bax dım. Al nın da qa ra, 
də rin qı rış lar var dı. Qa lın qaş la rı 
yo ğun köl gə ki mi yor ğun göz lə ri-
nin üs tü nə düş müş dü. 

Bu yaş lı ada mın do daq la rı hə-
min an da mə nə nə ha yət siz də rə cə-
də in cə və rəng siz gö rün dü. Üzün-
də heç za man tə sa düf et mə di yim 
tə bəs süm bu do daq la rın üzə ri nə 
qon muş, ora da özü nə yer elə miş di. 

Gü nor ta nın is ti ça ğın da dörd bir 
tə rə fi  miz dən ötüb-ke çən lər bi zə 
ba xır dı lar. Ya nı mı za ya xın la şan av-
to mo bil lər yol la rı nı də yiş di rir di lər. 

Bir po li sin bi zə işa rə et di yi ni 
gör düm. Mey da nın ni zam-in ti za-
mı nı poz muş duq. Yaş lı ada mın 
qo lun dan tut dum. Ya vaş-ya vaş 
ora dan uzaq laş dıq.

Bö yük və bər-bə zək li bir sa lon-
da yıq. O, qar şım da otu rub. Bə yaz 
saç la rı qa ra ya nız si fə ti nə kül rəng-
li köl gə lər sal maq da dır. Bir əli nin 
bar maq la rı ilə aram sız diz lə ri ni dö-
yəc lə yir. Mə nə hə ya tın dan da nı şır: 
“İyir mi dörd ya şın day dım....”

Ya rıməsr lik öm rü nü bir dən-bi rə 
gənc lik xə yal la rı nın içə ri si nə atan 
bağ lar da yıq. Kü lə yin əs mə di yi 
sa kit gün lər dən bi rin də qır mı zı 
dam lı evi mi zin qa ba ğı na yam ya şıl 
köl gə sa lan ce viz ağa cı nın al tın da 
otur mu şuq. 

Ü zün də tər, bə də nin də tit rət-
mə var. Ye nə ey nən on il əv vəl ki 
ki mi gö zü mü zün gör dü yü şey lə ri 
sa yır. Son ra sı ra bu evə gə lir. Sö-
zü nə da vam edə bil mir. Bu ev ki-
min dir? Bu ev ki mə aid dir?

Ət ra fı mız da xə yal lar do laş ma ğa 
baş la dı. Ki çik, sa rı bə niz, qap qa ra 
göz lə ri olan qa dın. Cins atın hə yat 
do lu kiş nər ti si, bir dəs tə uşaq, ara-
ba tə kər lə ri nin taq qıl tı sı... O, gə-
lir. Ağ rəng li pal ta rı nın için də gur 
saç lı qa ra ya nız si fə ti mər mər hey-
kəl ki mi göz lə nil mə dən ara mız da 
gö rün dü. 

Ha va sə rin ləş di. Xə yal lar qeyb 
ol du. Üşü yə bi lər. Qo lu na gi ri rəm, 
bir da ha ge ri dön mə mək şər ti ilə 
qır mı zı dam lı ev dən, ya şıl köl gə li 
ce viz ağa cın dan uzaq la şı rıq. 

S tan si ya da yıq. O, va qo nun pən-
cə rə si önün də da ya nıb. Mə nə ba-
xır. Göz lə rin də, giz lət mə yə ça lış dı-
ğı hüzn var. Da nış maq is tə yi rəm. 
An caq de yə bi lə cə yim bir kəl mə 
də yox dur. Son ra fi t ça lı nır, zəng 
səs lə ri eşi di lir. Ağır-ağır uzaq la şan 
va qon lar, gö rün məz olan pən cə rə, 
ya vaş-ya vaş göz dən itən bə yaz saç-
lı qa ra ya nız çöh rə... Önüm də bir-
dən-bi rə bö yük bir boş luq açıl dı. 
Tək ba şı na ge ri qa yı dı ram. Əcə ba, 
onu bir də gö rə bi lə cə yəm mi?”

A ta mı Ke çiörən bağ la rı na çə kən 
hiss lər ara sın da bu ye rin do ğu lub 
bö yü dü yü məm lə kə tə bən zə mə-
si nin də çox mü hüm tə si ri var dı. 
Bu ra da dü nə nə qə dər si ya si əsa rət 
içə ri sin də ya şa mış, bü tün dün ya ya 
qar şı üs yan et miş şəx siy yə tin bir-
dən-bi rə im kan ta pıb tə nəff  üs et di yi 
azad ha va nın da nə şə si var dı. İs tə-
ni lən hal da, ata mın ömür yo lu nun 
ən fəal dö nəm lə rin dən bi ri nin Ke-
çiörən də ya şa dı ğı il lər ol du ğu əs la 
şüb hə do ğur ma ma lı dır. Bu il lə rin 
hər gü nün də elə an lar var ki, in-
di on lar ba rə də dü şü nən də ata mın 
bü tün da xi li alə mi, mə nə viy ya tı və 
şəx siy yə ti göz lə rim önün də can la-
nır. Qar şım da ək sər key fi y yət lə ri ilə 
az qa la xəs tə lik də rə cə si nə va ran bir 
həs sas lıq mü şa hi də edi rəm. 

Ke çiörən ilə Ağ tə pə ara sın da kı 
yo lun Ke çiörə nə ya xın his sə sin də, 
sağ tə rəf də bir fi  dan lıq var dı. Növ-
bə növ gi las, gi lə nar, ərik, al ba lı, al-
ma ağac la rın dan iba rət ki çik ba ğı 
atam öz əl lə ri ilə sal mış dı. Gü nün 
si ya si ha di sə lə rin dən, növ bə növ 
ən di şə lə rin dən ru hu na ho pan iz ti-
rab və ya nə şə ni fi  dan la rın ara sın da 
ça lış maq la çı xa rır dı. İlk də fə tor pa-
ğa bağ lı lı ğın in san ru hu na gə tir di yi 
bö yük hü zur və sa kit li yi Ke çiörən-
də, bu fi  dan lıq da dad mış dı. Ora da, 
qırx il əv vəl yad məm lə kə tin baş gi-
cəl lən di rən mər kə zin də, mil yon lar-
la in san ara sın da bir-bir lə ri nə rast 
gə lən, qəlb lə ri nin və be yin lə ri nin 
bü tün ideal la rın da müş tə rək, həm-
fi  kir ol duq la rı nı gö rüb ta le lə ri ni 
bir ləş di rən, bö yük Türk dün ya sı nın 
uzaq iki əks qüt bün dən gəl miş iki 
gənc dən bi ri sə hər ça ğı bu fi  dan lar 
ara sın da do la şar kən di gə ri nin tam 
ey ni saat la ra tə sa düf edən fa ciəli 
aqi bə ti ni4 dəh şət lə dü şün dü. Bir gə 
ad dım la dıq la rı keç miş yol la rı nı və 
gün lə ri ni fi  dan la rın göv də sin də ki 
qurd-quş la rı tə miz lə mək lə göz lə ri 
önün dən ke çir di. 

Bir gün ya nı na or ta yaş lı bir adam 
gəl miş di. Bir saata ya xın da nış dı lar. 
Zi ya rət çi ge dən dən son ra ata mın 
də rin kə dər və ələ mə dal dı ğı nı gör-
düm. Heç kim lə kəl mə kəs mə dən 
sa lon da var-gəl edir di. Son ra ana-
ma tə rəf çev ri lib “Bi lir sən mi gə lən 
kim idi?” - de yə so ruş du. Sualı na 
özü ca vab ver di: “Əh məd Rza nın 
qo hum la rın dan idi. Mə nə “Əh məd 
bəy,- de di, - Əh məd Rza Yurd suz-
lar xəs tə xa na sın da ac, sə fi l, pə ri şan 
hal da ölü mü nü göz lə yir. Onun ne-
cə bö yük qü rur sa hi bi ol du ğu nu bi-
lir si niz. İn di ya nı nı za gəl mə yim dən 
əs la xə bə ri yox dur. La kin si zi çox 
se vir. Bu sə bəb dən də gü na hım dan 
ke çə cə yi ni dü şü nü rəm. Onun son 
gün lə ri ni iz ti rab sız ya şa ma sı nı, ra-
hat öl mə si ni tə min edin”.

Əh məd Rza öl dü. Bu xə bə ri al-
dı ğı mız gün na har süf rə sin də 
atam “Onun haq qın da ya zı yaz-
mı şam. Qu laq asın!” - de di və ya-
zı sı nı oxu ma ğa baş la dı. 

Əh məd Rza ilə Pa ris də təh sil 
al dı ğı il lər də ta nış ol duq la rın dan 
bəhs edir di: “Gö rü şü nə get mək 
is tə dim. Qa pı nı üzü mə özü aç dı. 
Uzun, boz saq qal lı, bə yaz və nur lu 
bir çöh rə ilə qar şı laş dım...”

Bir dən ka ğız lar əlin dən tö kül-
dü. Hıç qı ra-qıç qı ra ağ la ya raq ba-
şı nı süf rə yə qoy du. Son ra ye mə-
yi nə əl vur ma dan bağ ça ya çıx dı. 
Ye nə fi  dan la rın di bi nə çö küb na-
zik bu daq la rı qu ru muş yar paq lar-
dan tə miz lə mə yə baş la dı. 

Ke çiörən də tor pa ğa sıx bağ la-
nan atam tor pa ğın əzə li qa nun-
la rın dan olan ta le yə, qə za vü-qə-
də rə da ha çox inan ma ğa baş la dı.

Bə li, bü tün baş ve rən lər ta le yin 
əv vəl cə dən müəy yən et dik lə rin-
dən baş qa bir şey de yil di. Məh-
kum olu nan lar, ya da Yurd suz lar 
xəs tə xa na sın da iz ti rab içə ri sin də 
kö mək siz və yal qız ölən lər ay rı-
ay rı şəxs lər de yil di, bü tün bir keç-
miş idi. Onun öz keç mi şi idi. Al nı-
na ya zı lan ta le bu idi mi?

A ta mın sə fa lət və si ya sət cə fa la rı 
al tın da bi ri-bi ri nin ar dın ca ölən bu 
keç miş gün lə ri ni xi las et mək üçün 
Bö yük Fran sa in qi la bı nın gənc və 
hə ris Sen Jüs tü xa tır la dan bir adam-
la saat lar ca nə ba rə də sə da nış dı ğı nı 
gör düm. Sen Jüs tün si fə ti daş hey kəl 
ki mi hə rə kət siz idi. Çün ki al lah lar 
qə rar la rı nı əv vəl cə dən və po zul ma-
sı na əs la im kan sax la ma dan ve rir lər. 

On da kı bu ta le yə, qə də rə ina mın 
han sı sa di ni mən şə yi nin olub-ol-
ma dı ğı nı bil mi rəm. Ata mın nə zə-
rin də din, in san la rı bir mil lət ha-
lın da yo ğu rub-ya pan amil lər dən 
bi ri idi. İn san la rın be lə ül vi hiss dən 
məh rum edil mə lə ri ni is tə məz di. 
Al lah fi k ri nə, klas sik di ni ax ta rış-
la ra var dı ğı nı da dü şün mü rəm. 
Ölü mü nün ya xın laş dı ğı gün lər də 
ar tıq özü nə də əyan ol muş aqi bə-
ti ni din dən ta ma mi lə ay rı olan bir 
ta le ha di sə si ki mi qar şı la dı və bu na 
uy ğun şə kil də hə rə kət et di. 

Nə ha yət, ata mı Ke çiörə nə bağ-
la yan bir sə bəb də onun öz yu va-
sı nı qur maq üçün duy du ğu bö yük 
is tək və eşq idi. 

“Hə ya tım bo yu də fə lər lə hə mi-
şə lik ya şa maq niy yə ti ilə ev tik-
dim. La kin ta rix hər bir tə sa düf də 
bu na tam mü vəff  əq ol ma ğı ma im-
kan ver mə di”.

Mol la Gü ra ni də Fa tih yan ğı nı 
nə ti cə sin də bir to pa kül yı ğı nı na 
çev ri lib ha va ya sov ru lan, Eren-
köy də ikiyaş lı oğ lu nu qa ra tor pa ğa 
tap şı ran dan son ra bir də səm ti nə 
be lə uğ ra maq is tə mə di yi yu va la-
rın dan son ra yal nız öm rü nün əl li 
ikin ci ilin də Ke çiörən də hə qi qi bö-
yük ailə yu va sı nı qu ra bil di. 

Bir ailə baş çı sı ki mi rəh bər tut-
du ğu hiss lər, pə dər şa hi (pat riar xal 
– V.Q.) ənə nə lə rin nə sil dən nəs lə 
ke çən qay da-qa nun la rı na müt ləq 
riayət şək lin də tə za hür edir di. Evin 
tək ha ki mi atam özü idi. Ev isə sa-
də cə xa nı mın dan və uşaq la rın dan 
iba rət de yil di. O, ey ni dam al tın da 
ya şa yıb-ya şa ma ma la rın dan ası-
lı ol ma ya raq bü tün qo hum la rı nın 
bü tün mə sə lə lər də onun la məs lə-
hət ləş mə lə ri ni, onun iz ni ni al ma-
la rı nı, ona hör mət və eh ti ram gös-
tər mə lə ri ni tə ləb edən ailə rəisi idi. 

Bi zə ya rı za ra fat-ya rı cid di tərz də 
de di yi “Si zi uşaq la rı nı zın ya nın da 
da dö yə rəm” - söz lə ri, əs lin də söy-
lə di yi ni et mə yə qa dir ol du ğu nu, 
özü nü bu na sə la hiy yət li say dı ğı-
nı gös tə rir di. Vax tı ilə özü də evin 
və ailə nin baş çı sı sa yı lan əmi si nin, 
hətt  a ana sı nın ya nın da be lə ata sı nı 
bu cür döy dü yü nə şa hid ol muş du. 

La kin atam nə sil ənə nə lə ri nin 
ona ver di yi sə la hiy yət lər dən heç 
za man sui-is ti fa də et mə miş di. 
Bö yük ailə miz dən bir nə fə rin də 
onun haq sız dav ra nı şı na mə ruz 
qal dı ğı nı heç za man gör mə dim. 

Ke çiörən də ya şa dı ğı mız il lə rin 
bü tün se vinc və kə dər lə ri ni daim 
bi zim lə pay la şan se vim li bir in san 
da var dı - Yu sif Ak çu ra!

A ta mın onun la dost lu ğu də rin 
və sə mi mi idi. Sə si nin ahən gin dən 
tit rək saq qa lı nın uc la rı na, göz lə-
ri nin işıq la rı na qə dər in cə is teh za 
ilə da nı şan Yu sif Ak çu ra da ata ma 
ey ni də rə cə də də rin, sə mi mi hiss-
lər lə bağ lan mış dı. 

A tam “Yu sif də ki is teh za na dir 
hal lar da nə şə nin, ək sər hal lar da isə 
iz ti ra bın tə za hü rü dür” - de yir di, 
“bü tün bö yük zə ka lar bir iş gö rə bil-
mə dik lə ri an lar da is teh za lı olur lar”. 

Ak çu ra, içə ri sin də ya şat dı ğı üs-
yan la rı hə yat da yal nız bir nə fə rə 
- ata ma açır dı. Çün ki atam be lə eti-
rafl  a rı din lə mə yi və qiy mət lən dir-
mə yi ba ca rır dı. Ta nı dı ğım in san lar 
içə ri sin də if rat həs sas lı ğı ilə se çi lən 
və iz ti ra ba şə rik çıx ma ğı ba ca ran lar-
dan bi ri də Yu sif Ak çu ra nın özü idi. 

Ge cə lər sa lo nu muz da üz bəüz 
otu rur du lar. Dərd lər an la dı lır, şi-
ka yət lər din lə ni lir, ça rə lər ara nır dı. 

Yu sif bəy ata ma “Əh məd, bun-
la rı yaz sa na! Ni yə ge dib la zım 
olan yer lər də bu ba rə də da nış mır-
san?” - de yir di. 

A tam onun, de mək olar ki, bü-
tün söh bət lə rin so nun da müt ləq 
tək rar la nan tək li fi  nə bərk əsə bi lə-
şər, sə si ni ucal da raq qış qı rar dı:

“Mən, hə mi şə mən, hər yer də mən! 
Sən baş qa la rı nı dö yüş dü rüb bun dan 
həzz alan adam san. Ni yə özün yaz-
mır san, ni yə özün de mir sən?”

Ak çu ra nın saq qa lı tit rə yər di:
“Sən mən dən cə sur adam san, 

Əh məd bəy!”
Son ra ya vaş səs lə əla və edər di:
“Həm də mə nim hör güc lə rim var”.
Hör güc lə ri nin ol du ğu nu de yən-

də çox sev di yi və gec yaş da tap dı-
ğı iki öv la dı nı nə zər də tu tur du. 

Ak çu ra nın ölü mü ata mı hə qi-
qi ya sa qərq et di. Bu mü na si bət-
lə yaz dı ğı mə qa lə də iz ti rab la rı nı 
“Hə yat ar ka daş la rım, dost la rım 
mə ni bir-bir tərk edir lər. Xa nı mım-
dan son ra in di də Yu si fi n ölü mü nə 
döz mə li yəm. On la rın ölü mün dən 
son ra mər si yə yaz maq və zi fə si mə-
nim üzə ri mə qo yu lub? Fə lə yin bu 
acı itt  i ham la rı na mə ruz qal ma ma lı 
idim” - şək lin də di lə gə tir miş di. 

Ak çu ra nın zəif ye ri uşaq la rı idi.
“Əh məd bəy, sən öv lad la rı nı 

ye tiş dir din. Da ha dər din qal ma dı. 
Əcə ba, mən özü mün kü lə ri bö yü-
düb bir ya na çı xa ra bi lə cə yəm mi?”

Göz lə ri ya şa rır, ən di şə li sualı-
nın ca va bı nı da özü ve rir di:

“Zənn et mi rəm. Zənn et mi rəm.”
Ki tab xa na sı xəs tə lik lə rə dair ki-

tab lar la do lu idi. Uşaq lar yu xu dan 
bir az kal oya nan da, ya xud bə niz-
lə ri qa çan da ər-ar vad bu ki tab la-
rı ələk-və lək edir, on la rın han sı 
xəs tə li yə tu tul du ğu nu öy rən mək 
is tə yir di lər. Hətt  a ki çik mə də poz-
ğun lu ğu nun və ya bo ğaz ağ rı sı nın 
Ak çu ra nın evin də daimi təş viş əh-
va li-ru hiy yə si ya rat dı ğı nı və ya şat-
dı ğı nı söy lə mə yə lü zum yox dur.

Ta le, va li deyn lə ri nin üst lə rin-
də bu qə dər əs dik lə ri uşaq la rı çox 
ki çik yaş la rın da bi ri-bi rin dən iki 
il lik fa si lə ilə ana və ata la rın dan 
məh rum et di.

Ke çiörən də həm də ata mın tə-
lə bə si ol dum. İs tə yi min ək si nə ge-
də rək, mə ni hü quq sa hə si nə yön-
lən dir di, An ka ra Uni ver si te ti nin 
Hü quq fa kül tə si nə yaz dır dı. Mən 
də Kons ti tut si ya hü qu qu nun əsas-
la rı müəl li mi nin - bu “kəs kin söz lü, 
tox göz lü, qə ri bə şi və li pro fes so run” 
tə lə bə lə ri sı ra sın da yer al dım. Hə-
min an dan eti ba rən onun ye ni za bi-
tə və ha ki miy yət dairə si nə düş düm.

An ka ra Uni ver si te ti nin Hü quq 
fa kül tə sin də atam ək sə riy yə ti 
Ana do lu nun müx tə lif yer lə rin-
dən gəl miş tə lə bə lə rin hə lə tər-
tə miz, saf, sa də, atəş yu va sı ki mi 
yan dıq ca ya nan, par la yan ürək lə-
rin də, be yin lə rin də özü nün res-
pub li ka çı lıq ide ya la rı nın təb li ği 
üçün ən mün bit zə min tap mış dı. 

İçi mən qa rı şıq ara mız da elə tə lə-
bə yox idi ki, iş lə di yi miz xə ta la-
rı ba ğı ra-ba ğı ra düz gö zü mü zün 
içi nə de yən bu qo ca ya qor xu qa rı-
şıq bö yük hör mət his si duy ma sın. 

Ö nün də otu rub ilk im ta ha nı ver-
di yim gün sa lon, ata nın öz oğ lu nu 
ne cə im ta han et di yi nə ta ma şa et-
mə yə gə lən lər lə dol muş du. Mə nə 
çox lu sual lar ver di. Ca vab la rı mı 
din lər kən mən dən Baş Ko man-
dan lıq haq qın da kı qa nun la əla qə-
dar Sa kar ya mü ha ri bə si haq qın da 
mə lu mat is tə di. Mü ha ri bə nin baş-
lan dı ğı gü nü so ruş du. Bir az tə-
rəd düd lə ca vab ver dim. Bir ne çə 
sa ni yə da ya nıb dü şün mə yim onu 
əsə bi ləş dir di. Üs tü mə qış qır dı:

“Bu ta ri xi bil mə yən kəs, hətt  a 
oğ lum da ol sa, mə nim tə səv vü-
rüm də məm lə kə ti ilə ma raq lan-
ma yan adam de mək dir!” 

O ge cə ev də ana ma “Oğ lun əla 
qiy mət al dı. Am ma onu dan la dım, 
əməl li-baş lı tər lə mə yə məc bur et-
dim”- de miş di. 

Dərs ota ğı na gi rən də ilk növ bə-
də göz lə ri ilə mə ni ax ta rar, dərs də 
olub-ol ma dı ğı mı də qiq ləş di rər di. 

An ka ra Uni ver si te ti nin Hü quq 
fa kül tə sin də təh sil alan bir ne çə 
yol daş yı ğı şıb “Gənc Türk Ədə biy-
ya tı Bir li yi” ad lı cə miy yət qur ma ğa 
tə şəb büs gös tər miş dik. Mə sə lə yə 
müs bət ya naş ma yan fa kül tə rəh-
bər li yi mən dən ata ma şi ka yət et-
miş di. O gün si ni fə gir di yi za man 
ye nə üzü mə bax dı. La kin bu də fə 
nə zər lə ri bam baş qa idi. Dər si əsə bi 
ha va için də keç di. Qa pı dan çı xan da 
əli ilə da lın ca gəl mə yi mi işa rə et di. 
Get dim. Üzü mə bax ma dan “Sən-
dən şi ka yət elə di lər, xo şum gəl mə-
di, ax şam evə tez qa yıt!” - de di.

Ax şam ye mə yin dən son ra ki-
tab xa na sı na çə kil dik.

“O nə cə miy yət dir qur mu su-
nuz? - de yə sö zə baş la dı.- Mən 
is tib dad əley da rı ol du ğum qə dər 
də anar xi ya əleyh da rı yam. Fa kül-
tə rəh bər li yi nin qə bul et mə di yi bir 
iş dən sən də vaz keç mə li sən!”

Bir söz de mə dim. La kin hə ya-
tım bo yu ata ma qar şı et di yim ilk 
və son itaət siz lik onun əm ri ni qu-
laq ar dı na vur ma ğım ol du.

1 Hen rix Yo han İb sen (1828-1906) – 
Nor veç dra ma tur qu, Av ro pa “ye ni 
dra mın” ba ni si, şair və pub li-
sist. 1893-cü il də qə lə mə alı nan 
“Me mar Sol nes” dra mın da İb sen 
yük sək amal la ra can atan, ey ni 
za man da şəx si ra hat lı ğı nı da itir-
mək is tə mə yən in sa nın fa ciəsi ni 
can lan dı rıb. 

2 Mux tar – Os man lı İm pe ri ya sı 
döv rün də və Tür ki yə Cüm hu-
riy yə ti nin ilk il lə rin də kənd, 
qə sə bə ki mi nis bə tən ki çik ya şa yış 
mən tə qə lə rin də yer li sa kin lə rin 
ümu mi ra zı lı ğı ilə se çi lən və yer li 
ida rəet mə ni hə ya ta ke çi rən şəxs. 
Ərəb di lin dən tər cü mə də “ix ti yar 
sa hi bi” mə na sı nı ifa də edir.

3 “Var lıq” – 1933-cü il dən gü nü mü zə 
də lən Tür ki yə də nəşr olu nan ay lıq 
ədə bi məc muə.

4 Əh məd Ağaoğ lu nun gənc lik dos tu, 
İs tiq lal Məh kə mə si tə rə fi n dən 
Ata tür kə qar şı sui-qəsd də itt  i ham 
olu na raq 1926-cı ilin av qus tun da 
dar ağa cın dan ası lan Dok tor Na-
zim nə zər də tu tu lur.

SON.

Tərcümə edən:
Vilayət QULİYEV, professor
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