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ÖN SÖZ

Sirr deyil ki, Ağaoğlu ailəsi qardaş Türkiyənin ictimai-si-
yasi həyatında çox böyük rol oynamışdır. Yeni qurul-

muş Türkiyə Respublikası cəmiyyətində bu ailənin xüsusi çə-
kisi və yeri olmuşdur. Başda Mustafa Kamal Atatürk olmaqla, 
Türkiyənin bir çox dövlət və siyasi xadimi, tanınmış ziyalıları 
ilə istər fərdi, istərsə də ailəvi dostluq münasibətlərinin ol-
ması, bundan əlavə ölkənin ictimai-siyasi, elmi-mədəni hə-
yatında fəal iştirak etmələri dediklərimizə əyanı misaldır. 
“Ot kökü üstə bitər” atalar misalını bu ailə üçün söyləmişlər 
desək, heç də yanılmarıq. Mütərəqqi və mübariz insan olan 
Əhməd bəy Ağaoğlunun keçdiyi çətin lakin şərəfli həyat yolu 
övladlarına da sirayət etmiş və onların nümunəvi insan olma-
larında böyük rol oynamışdır. Bu mənada görkəmli ziyalının 
ilkbeşiyi olan qızı Sürəyya xanım xüsusi seçilirdi.

Sürəyya Ağaoğlunun türk qadın hüquqşünaslığı tarixinə 
adı qızıl hərflərlə yazılmışdır. İstanbul qız litseyini bitirəndən 
sonra (1920) İstanbul Darülfünununa sənədlərini verərkən 
(1921) müəllim heyətini təəccübləndirən bir istəklə qarşıla-
rına çıxmışdı: o hüquq fakultəsini oxumaq istəyirdi. Amma o 
dövrdə Türkiyədə hüquq təhsili alan qadın yox idi. Buna heç 
normal da baxılmırdı. Məhz, gənc Sürəyya Ağaoğlunun qə-
tiyyəti sayəsində İstanbul Darülfünunun hüquq fakültəsinin 
qadın (qız) bölməsi açıldı və ilk qadın hüquq tələbəsi o oldu 
(özü ilə bərabər iki rəfiqəsini də fakültəyə gətirmişdi). Tür-
kiyədə qadınların hüquq sahəsində bir çox “ilk”ləri də onun 
adı ilə bağlı olmuşdur: ilk qadın hüquq məzunu, ilk qadın və-
kil və s.. Atatürkün cümhuriyyət quruculuğunda apardığı is-
lahatlardan biri də cəmiyyətdə qadın sərbəstliyi idi. Bu işdə 
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Mustafa Kamal Paşanın ən yaxın “köməkçi”lərindən biri də 
çox maraqlıdır ki, gənc hüquqşünas xanım olmuşdur. Sürəyya 
xanımın öz təbirincə desək, o Atatürk inqilabının simvolu idi.

Sürəyya Ağaoğlu Türkiyənin ilk qadın hüquqşünası ol-
maqla yanaşı, eyni zamanda öz ölkəsinin hüquq sahəsində ən 
güclu mütəxəssislərindən biri olmuşdur. O Türkiyədə insan, 
qadın və uşaq hüquqlarının qorunması sahəsində fəal işti-
rak etmiş və hətta şəxsi təşəbbüsü ilə bir çox işlər görmüşdü. 
Bundan əlavə, Türkiyəni hüquq sahəsində beynəlxalq miq-
yasda layiqincə təmsil etmiş və olduğu hər bir ölkədə xüsusi 
hörmətlə qarşılanmışdı.

Sürəyya Ağaoğlunun özünün də qeyd etdiyi kimi “Bir 
ömür belə keçdi” adlı bu xatirə kitabını böyük dostu lord 
Kinrossun məsləhəti ilə qələmə almışdır. Kitabda Sürəyya 
xanım özünün keşməkeşli lakin şərəfli həyatının bütün döv-
rlərini əhatə edəcək ən maraqlı hadisələri oxucu ilə bölüş-
məyə çalışmışdır (Sürəyya xanım alman hüquqşünas Ver-
ner Taşenbreker ilə olan səkkiz illik (1952-60) ailə həyatı 
barədə geniş yazmamağı uyğun bilmişdir). Türkiyədə gedən 
proseslərə, baş verən hadisələrə, müxtəlif yüksək vəzifəli 
şəxslərin bu ailəyə olan münasibətinə toxunmuşdur. Eləcə 
də, keçən əsrin 60-cı illərində cərəyan etmiş, lakin bu gün də 
qardaş Türkiyədə öz aktuallığını qoruyan bəzi mühüm tarixi 
hadisələrdə özünün və ailəsinin hansı mövqedə və fikirdə ol-
masını qələmə almışdır.

İstər qardaş Türkiyəyə, istərsə də digər ölkələrə müha-
cirət etmiş ziyalı şəxslərimizin həyat və fəaliyyətləri Azər-
baycanın elmi ictimaiyyətinin hər zaman diqqət mərkəzində 
olmuşdur. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini qazandıqdan 
sonra bir çox tədqiqatçı alimlərimiz tərəfindən bu istiqamət-
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də saysız-hesabsız araşdırmalar aparılmış, elmi əsərlər və 
məqalələr yazılmışdır. Azərbaycanda milli düşüncənin ba-
nilərindən olan Əhməd bəy Ağaoğlunun ədəbi-ictimai irsini, 
eləcə də onun övladlarının Türkiyənin ictimai-siyasi həya-
tındakı yaddaşlardan silinməyən fəaliyyətlərini tədqiq edən-
lərdən biri də görkəmli ədəbiyyatşünas alimimiz Əziz Mirəh-
mədov olmuşdur. Onun Əhməd bəy Ağaoğlu, qızı Sürəyya 
Ağaoğlu və oğlu Səməd Ağaoğlu (Türkiyənin ictimai-siyasi 
xadimi) haqqında topladığı və tədqiq etdiyi bir çox maraq-
lı sənədlər Azərbaycan Respublikası Salman Mümtaz adına 
Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində alimin şəxsi fon-
dunda mühafizə olunur.

Bu kitab Sürəyya Ağaoğlunun qələmə aldığı iki memu-
arından ikincisidir (özü haqqında ilk kitabı isə “Londonda 
gördüklərim” adlı xatirələridir).

Son olaraq, onu da qeyd etmək istərdim ki, qəlbi hər 
daim haqq-ədalət uğrunda çırpınan, ağlında hər zaman döv-
lətinin və millətinin yüksəlişi olan, qanında hər an doğruluq 
və dürüstlük axan Sürəyya Ağaoğlu 29 dekabr 1989-cu ildə 
İstanbulda iştirak etdiyi “Qadın hüquqları və müasirləşmə” 
mövzusunda keçirilən tədbirdən ayrılarkən yıxılmış, bey-
ninə qan sızaraq vəfat etmişdir.

Əlinizə aldığınız bu kitab gərgin zəhmətin məhsuludur. 
Kitabın işıq üzü görməsində mənəvi dəstəyini əsirgəməyən 
hər kəsə öz dərin təşəkkürü bildirirəm.

Ayrıca, kitabın nəşrində maliyyə dəstəyinə görə “Elt-
rans” şirkətinin təsisçisi Elçin Qulamova dərin təşəkkürümü 
bildirirəm.

 Cavid Məmmədli
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Məndən əvvəl köç edib gedənlərə
 

 BAŞLARKƏN

Uzun illərdən bəri, Türkiyədə gedən siyasi proseslə-
rin (Osmanlı dövlətinin süqutu, qurtuluş savaşı və 

cümhuriyyətin yaranmasının) şahidi kimi prinsipləri uğ-
runda bir çox sahədə mübarizə aparmış bir türk qadını ola-
raq yazacağım çox şeyin olduğuna inanırdım. Bunu özümə 
bir borc olaraq düşünürdüm. Ancaq heç cür bu düşüncəmi 
həyata keçirə bilmirdim. Böyük dostum lord Kinross1 mənə 
“bildikləriniz sizə qalmamalıdır, yazmalısınız, həm də bir an 
əvvəl, çünki illər keçdikcə insan unutqan olur” deyərək məni 
bu əsəri yazmağa təşviq etdi. Mən də, bu il artıq yaşımın çox 
irəlilədiyini, hadisələri unutma ehtimalı olduğunu görüb, 
“məndən sonra gələnlərə faydalı olar” düşüncəsi ilə xatırlaya 
bildiklərimi yazmağa başladım.

 Bu xatirələrin yazılmasında mənə böyük köməklik 
göstərmiş olan gənc hüquq müdafiəçisi Bətül Taşbağ Onur-
sala təşəkkür etməyi özümə borc bilirəm.
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AİLƏM VƏ TƏHSİL İLLƏRİM

Anam Sitarə xanım, Qarabağın əsilzadələrindən Əb-
dürrəhman Vəzirovun qızıdır. Atam Əhməd bəy isə 

yenə Qarabağ bəylərindən torpaq sahibi Həsən Ağayevin oğ-
ludur. Anamın ailəsində çox varlı və ziyalı şəxslər olmuşdur. 
Atamın ailəsi isə böyük pambıq tarlalarının sahibi olub. Ailə-
nin başçısı böyük qardaş Məmməd bəy, indi məktəb olaraq 
fəaliyyət göstərən evində elmi məclislər təşkil edərmiş. Hər 
iki tərəfin də ailələri dövrün ziyalı insanları imiş.

 Atam Azərbaycanda başlamış olduğu təhsil həyatına 
Fransada davam etmişdir. Parisdə “Kollec de Frans”da2 ta-
nınmış yazıçı və tarixçi Renanın3 tələbəsi olmuşdur. Renan 
atamı çox bəyənir və:

 - Sən dünya miqyasında alim olacaq bir insansan, vətə-
ninə qayıtma, Şərq səni yeyər- demişdir.

 Atam isə:
 - Şərqin də oxumuş insana ehtiyacı var. Sizdən öyrəndik-

lərimi həmvətənlərimə öyrədəcəyəm- cavabını vermişdir.
 Renan atamı o dövrün tanınmış yazıçılarından madam 

Adamla4 tanış etmiş və “Revyü de Dö Mond”5 jurnalında yazı-
larını çap etmişdir. “Şiə məzhəbinin mənşələri” mövzusunda 
tədqiqat əsəri ilə lord Karzonun6 da iştirak etdiyi Londonda 
keçirilən seminara göndərmişdi. İran şahı bu tədqiqat əsə-
rinə görə atama, bu gün hələ də ailənin uğur üzüyü hesab 
etdiyimiz firuzəyi qaşlı bir üzük hədiyyə etmişdi. Atam o il-
lərdə Zərdüştü müəllimi Darmistradt7 ilə farscadan tərcümə 
etmişdilər. Sonralar Darmistradt bunu öz kitabında xatırla-
yırdı. Bu fəaliyyətinin davamı olaraq atam Əhməd Rza bəy8, 
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göz həkimi Əsəd Paşa9, doktor Nazim bəy kimi gənc türklər-
lə10 də tanış olmuşdu. Əhməd Rza bəy ilə Lüksemburq bağın-
da Türkiyə və türk dünyası haqqında saatlarla danışarmış-
lar. Bütün bu təəssüratlarla Qarabağa “firəng Əhməd” olaraq 
qayıtmış və mühitinə özünü, öyrəndiklərini tanıtmağa çalış-
mışdır. O günə qədər özünə sadəcə “müsəlman” deyən azə-
riyə “türk” olduğunu təlqin etməyə çalışmışdır. Bu məqsəd 
üçün Hacı Zeynalabdin bəyin11 köməyi ilə Bakıda ilk türkcə 
qəzet olan “İrşad”ı12 çıxartmış, türk qızları üçün türk və rus 
dillərində təhsil verən ilk litseyi açdırmışdır. Təbii ki, çar re-
jimi ilə mübarizə başlamışdır. Türk dünyasının müstəqilliyi 
üçün Hüseynzadə Əli bəy13, Qasprinski14, Topçubaşov15 kimi 
şəxslərlə fikir birliyi yaratmışdır.

 Bu əsnada anamı tanıyıb ona aşiq olan atamın evlənmə 
təklifi onu “firəng Əhməd” olaraq görən nənəm tərəfindən 
rədd edilmişdir. Çox zəhmli qadın olan nənəm, atam evin 
önündən keçərkən anamın eyvana çıxmasını belə qəbul et-
məzmiş. Bir müddət sonra Peterburqa gedən atam, orada 
böyük dostu, anamın əmisi oğlu Fərrux bəylə söhbət etdiyi 
zaman, ona nə üçün hələ evlənmədiyini soruşduqda:

 - Mənim istəyimi mənə vermirlər, mənə verilmək istə-
nilənləri də mən arzu etmirəm- demiş və sirrini Fərrux bəyə 
açmışdır. Bu vaxtı nənəm vəfat etmiş olduğu üçün Fərrux 
bəy:

 - Mən Sitarəni sənə verdim- deyərək Qarabağa teleqram 
göndərmişdir. Atam o dövrdə adət olmamasına baxmayaraq, 
nişanlısını görməyə və ona hədiyyələr təqdim etməyə şəxsən 
özü gedərək babamı və qonaqlarını təəccübləndirmişdir. Ev-
lənmişlər.
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 Qız övladını çox istəyən atam, anam hamilə qaldığında 
böyük bir həyəcanla qız övladı gözləməyə başlamış və əgər 
qızı olarsa ona gözəl hədiyyələr alacağını söz vermişdi. Mən 
çətin doğuşla dünyaya gəldiyimdə ilk anda vəziyyəti ağır 
olan anamı qurtarmaq üçün heç kim mənimlə məşğul olma-
mış, ancaq təhlükə sovuşunca ailə böyük bir sevincə bürün-
müşdür. Atam anama on iki böyük qızıl düymə, mənə də on 
iki kiçik qızıl düymə hədiyyə etmişdir. Atamın qız övladına 
sevgisi o qədər dərin idi ki, ilk nəvəsinin də qız olmasını çox 
istəyirdi. Tezərin16 qızı Suna dünyaya gələndə atam bu arzu-
suna da çatdı. Məndən sonra bacı-qardaşlarım Tezər, Əbdür-
rəhman17 və Səməd18 Bakıda dünyaya gəlmişlər.

 Atam 1908-ci il azadlıq inqilabından19 sonra, Fransa-
da tanış olduğu ittihadçılara qoşulmaq üçün əsir bir türk 
diyarından Türkiyəyə gəlmişdir. Sonra anama Türkiyədə 
qalmaq qərarına gəldiyini, vətənindən və ailəsindən ayrıl-
maq istəməzsə Azərbaycanda qala biləcəyini, amma Humay 
bibim ilə bizim əmimə qoşulub İstanbula gəlməyimizi istə-
diyini yazmışdır. İllər keçdikdən sonra atamın sənədlərini 
saf-çürük etdiyim zaman, anamın atamın bu məktubuna ca-
vabını tapdım. Çox şirin və qəti bir ifadə ilə:

 - Sən haradasansa mən oradayam. Uşaqları gətirirəm- 
deyir.

 Anam ömrüboyu daima atamın yanında oldu, onun si-
yasi fəaliyyətini dəstəklədi. Nehrunun20 həbsxanada yazdığı 
və mənə də verdiyi “Hindistanı kəşf” kitabını oxuduğumda 
onun kiçik və güclü arvadını anama oxşadırdım.

 Uşaqlığımı, Bakıdan İstanbula gəlişimizi demək olar ki, 
bir yuxu kimi xatırlayıram. Əmim Hüseyn bəy anamı, Humay 
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bibimi, atamın bir qardaşı oğlunu və ən böyüyü altı yaşında 
olan məni və bacı-qardaşlarımı götürərək qatarla yola düş-
dü. Qohumlar ağlayırdı. Anam ilə Humay bibim də. Yenə xə-
yalən Batumdan gəmiyə minməyimizi və mənə çox qələbəlik 
görünən Galata körpüsünə gəlməyimizi, o izdiham arasında 
atamın bizə əl etdiyini görürəm. 1910-cu il idi.

 Atam bizi pəncərələri qəfəsli böyük bir malikanəyə gə-
tirdi. Beləliklə, mənim xatirələrim bu tarixdən sonra, İstan-
bulda, Cağaloğlunda21, Şərəf Əfəndi küçəsindəki bu malikanə 
ilə başlayır.

 Gəlişimizdən qısa bir müddət sonra dörd uşaq birdən 
qızılca olduq. Bizi eyni otaqda yatızdırdılar. Anamın birimiz-
dən o birinin yanına qaçmasını bu gün belə xatırlayıram. 
Küçələrdən zurna-qavalla, bayraqla dolaşan insanlar keçirdi. 
Biz də pəncərəyə qaçaraq bu fərqli canlanmaya tamaşa edir-
dik. Demə, seçki var imiş. Bunu sonradan başa düşdüm.

 Sağaldıqdan sonra atam bibimi və bizi madam Kolbun 
fransız məktəbinə yazdırdı. Bibim yuxarı sinifdə, biz üç uşaq 
isə ibtidai sinifdə idik. Bir müddət sonra bizə və xüsusilə bi-
bimə “moskov”22 deyərək sataşmağa başladılar. Bibim mək-
təbdən çıxdı, bizi də Çarşıqapıdakı23 İttihad məktəbinə ver-
dilər. Mən ikinci, Tezər birinci sinifə, Əbdürrəhman və Səməd 
də ibtidai sinifə daxil olduq. Məktəb müdirəsi Nəzifə Mü-
hiddin xanım mədəni və genişfikirli insan idi. Müəlliməmiz 
Naqiyyə xanım idi. Bilmirəm niyə Xalidə Ədib24 xanım tez-tez 
məktəbimizə gəlirdi. Mənasını anlamadan “Fərda”nı25, “Va-
veyla”nı26 əzbərdən deyər, “Əşbər”i27 oynayardıq. Bir il sonra 
məktəbimiz bağlandı. Atam prinsipial yanaşaraq bizim türk 
məktəblərində oxumağımızı istəyirdi. İndi İstanbul qız litse-
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yi olan “Bəzmi-Aləm” qız litseyinə imtahanla dördüncü sinifə 
daxil oldum. Litsey iki hissəyə ayrılanda biz “Səlcuq Xatun” 
bölməsinə düşdük.

 Məktəbdə çox nadinc bir şagird idim. Əksər hallarda evə 
yara-xora içində və məktəb müdriyyətindən şikayət mək-
tubları ilə gələrdim. Dördüncü sinifdə müəlliməmiz Rəbiyyə 
xanım bir gün hansısa səbəbdən mənə “eşşək” dedi. “Eşşək 
sizsiniz” cavabını verdim. Məsələ böyüdü. O dövrdə deputat 
olan atama maarif naziri Şükrü bəy:

 - Qızın Sürəyya mühüm bir hadisəyə səbəb oldu, müəl-
liməsinə nalayiq sözlər demişdir- deyincə atam məndən iza-
hat istədi, danışdım və atamın bir silləsini yedim. Sonra atam 
maarif nazirinə:

 - Bir müəllimənin şagirdinə eşşək deməsi yaxşı hal deyil. 
Mən qızımın cəzasını verdim, indi də siz müəllimənizə cəza-
nızı verin- demişdir.

 Çox yaxşı bir müəllimə olan Rəbiyyə xanım ilə sonra-
dan qurduğumuz dostluq münasibəti ölümünə qədər davam 
etdi. Xüsusən, çətin anlarımda bu müəlliməm tez-tez yuxula-
rıma girirdi.

 Rusiyada başlatdığı məfkurə mübarizəsinə baxmayaraq 
heç vaxt həbs olunmamış atam Türkiyəyə gəlişimizin ikin-
ci ilində ilk dəfə həbs edildi. Kamil paşa höküməti dövrün-
də gecəyarısı tutularaq “Bəkirağa Bölüyü”nə28 aparıldı. Biz 
balaca uşaqlar özümüzü itirmişdik. Atamın bu ilk həbsi bir 
həftə-on gün çəkdi.

 Bir müddət sonra bir gün səhər dostlarımızdan Ömər 
Naci bəy29 təşvişlə evimizə gəldi :

 - Əhməd, hökümət devrildi, Nazim Paşa öldürüldü- dedi.
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 1913-cü il idi. Osmanlı Dövlətinin ən qaranlıq illəri baş-
layır, hadisələr atamı və bizi axışına alırdı.

 Uşaqlığımın ən uzaq çağlarından bəri evimizdəki yığın-
caqlar sayəsində dövrün siyasi və idealoji cərəyanlarının 
içində idik. Zamanın tanınmış şəxsiyyətləri, qələm sahibləri 
evimizdə yığışırdılar. Atam uşaqlığımızdan bəri bizimlə fəxr 
edər, bütün qonaqlara tanıtdırar, bir müddət söhbətlərini 
dinləməyimizə icazə verirdi. Türk Ocağının30, Türk Yurdu-
nun31 fəaliyyətləri, dövrün siyasi və idealoji prosesləri evi-
mizdə yaşanırdı. Bir çox məşhura “əmi” deyə xitab edirdik. 
Bir tərəfdən Ziya Göyalp32, Yusif Akçura33, Hüseynzadə Əli 
bəy, Cəlal Sahir34, Həmdullah Süphi35, Fuad Köprülü36, Ab-
dullah Cövdət37, göz həkimi Əsəd Paşa, Həlim Sabit, Ömər 
Naci kimi yazıçı və türkçülər, Ənvər38 və Tələt39 Paşalar, di-
gər tərəfdən Seyid Tahir Əfəndi, Əbdürrəşid Əfəndi kimi din 
adamları tez-tez evimizə gəlirdilər. Bunların çoxunun ailələri 
ilə də aramızda demək olar ki, bir qohumluq münasibəti var-
dı.

 Atamın böyük dostu Ömər Nacigilin evinə tez-tez qonaq 
gedərdik. Bağçaları çox gözəl idi. Ağaclara dırmaşıb doyun-
ca meyvə yeyərdik. Tez-tez ora “Kamalın anası” deyə tanıdı-
ğımız, daima mavi bir yəməni bağlayan, sərt baxışlı və sərt 
rəftarlı bir xanım gəlirdi. Heç acıqlanmamasına baxmayaraq, 
o gəldiyi zaman biz uşaqlar bağçanın dörd bir tərəfinə qa-
çışırdıq. Bu xanımın Atatürkün40 anası olduğunu sonradan 
öyrəndik.

 Dövrün çox parlaq və yeganə deyə biləcəyim məfkurə 
mərkəzi olan Türk Ocağının yığıncaqları bizə çox tanış idi. 
Gecə yığıncaqlarına ailəliklə gedər, atəşli və mədəni natiqlə-
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ri zövqlə dinləyərdik. Qardaşım Əbdürrəhman bəzən orada 
şeirlər oxuyurdu.

 Günləri çox məşğul və zehni fəaliyyət yönündən zəngin 
keçən atam, şam yeməyində anama bu görüşlərin xülasəsini 
danışır, biz də dinləyirdik. İndi görürəm ki, atamın o vaxtlar, 
yəni bundan altmış il əvvəl ortaya qoyduğu məsələləri biz 
hələ də həllini tapmadan müzakirə etməkdəyik. Bu söhbət-
lərdə ailə, hürriyyət, cümhuriyyət ideyaları, bunların fayda-
ları da müzakirə edilirdi. Atamın təfəkküründə hakim olan 
fransız həyat tərzinin təsiri altında çox açıq və işıqlı düşüncə 
ilə böyüdük. Atamın azad, demokratik fikirləri bizim gənc 
beynimizə o qədər işləmişdi ki, “Səlcuq Xatun” litseyinin yed-
dinci sinifində yoldaşlarımla başa düşdüyüm tərzdə cümhu-
riyyət quruluşunu müzakirə edirdim. Hələ o zamanlar vəkil 
olmaq qərarına gəldim. Əlbəttə, Osmanlı səltənətinin hökm 
sürdüyü o illərdə yoldaşlarım bu fikirlərimə gülür və “pad-
şahım çox yaşa” deyə qışqırırdılar. Dini elmlər müəllimimiz 
Əmin Əfəndi adında sofu bir adamdı. Bir dəfə mənə:

 - Başını ört, yoxsa sənə nikahım düşər- dedi.
 - Xoca əfəndi, bu dünyada bir sən bir də mən qalsaq belə 

sənə gəlmərəm- cavabını verdim.
 Davranış və düşüncələrimə görə mənə “gavur” deyir-

dilər. Əmin Əfəndi bizə mövzusu evlənmə və boşanma olan 
dərslər də keçirdi. Qadına da “mülki-müta” deyərdi. Bax, bi-
zim dövrümüzdə qadın bir mal idi. Amma biz əlbəttə bunu 
qəbul etmirdik. İçimizdən bəzi qızlar:

 - Xoca əfəndi, cəhənnəmdə nə cür odun yandırılır?- sua-
lını belə vermişdilər. Aldıqları cavab da:

 - Sizin kimi odunlar- olmuşdu.
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 Bax, belə bir dövrdən bu günə gəldik. Təəssüf ki, bizi 
həmin dövrə qaytarmağa çalışanlar son zamanlar çox oldu. 
Amma təbii ki, o günlərdə belə bizim kimi şagirdlər oldu-
ğuna görə altmış il sonra bu fikirlərin xortlamasına heç kim 
müsaidə etməz. Vətən sevgisi də o zamanlar başqa bir duyğu 
idi. Oxuduğumuz şərqilər və müəllimlərimiz bizə bunu çox 
güclü təlqin edərdilər. O yaşlarda öyrəndiyim şərqiləri indi 
də xatırlayıram: sadəcə hürriyyət, vətən, millət şərqiləri oxu-
nurdu. Zaman hər cür düşüncə tərzini alt-üst etdi. Hürriyyət, 
vətən hürriyyəti olmaqdan çıxdı. Vətən, ailə anlayışları elə 
dəyişdi ki, ailə sevgisi demək olar unuduldu. Bir-birinə bağ-
lı ailələr örnək olaraq barmaqla göstərilirdi. Əlbəttə, böyük 
şəhərlərdə sənayeləşmə, iqtisadi ehtiyaclar da bu vəziyyəti 
yaradan səbəblərdən idi. Nəticə olaraq, irəliləyiş dediyimiz 
avtomatlaşma hər halda hisslərə hakim olurdu. Mən ki, hər 
cür fikrə hörmət edən bir insanam. Zaman zaman sağların 
da, solların da nə olduğu bilinməyən düşüncələrinə üsyan 
edirəm. Təəssüf ki, bütün dünyada olduğu kimi Türkiyədə 
də doğru yol göstərən qıtlığı var.

 Altmış il keçməsinə baxmayaraq, məni bu bədbin düşün-
cələrə sürükləyən bu din müəlliminə litsey yoldaşlarımdan 
Bəyhan hüquq fakultəsində oxumaq istədiyini bildirmişdi. 
Müəllim isə cavabında:

 - Zinhar, kafir olarsan- demişdi.
 Halbuki, bu Bəyhan Türkiyədə ilk qadın hakim oldu.
 Biz litseydə oxuduğumuz zaman atam universitetdə 

müəllim və “Tərcümani-həqiqət”41 ilə “Jön Türk”42 qəzetləri-
nin baş naşiri idi. Bütün düşüncəsi türk aləmini oyandırmaq, 
əsir türk ölkələrində milliyyət və hürriyyət fikirlərinin for-
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malaşmasına çarə tapmaq idi. Biz də bu düşüncə mühitində 
böyüyürdük.

 Ailəmizdə hamımıza çox təsir edən bir müvazinət var-
dı: anam demək olar ki, sakit, yumşaq, səbrli, atam isə 
müntəzəm olaraq hər şeyə görə tez hirslənən insanlar idi. 
Atam süfrədə duzqabının yerinin dəyişdirilməsinə belə razı 
olmazdı. Hirslənən vaxt anam o anda heç cavab verməzdi. 
Ertəsi gün o mövzuya toxunurdu və atam düşüncəsiz davra-
nışından ötrü utanırdı. Ailədə Tezər anamın, mən isə atamın 
təbiətini götürmüşük. Biz uşaqlar ana və atamızı çox sevər 
və sayardıq.

 Bu xoşbəxt ailə həyatımıza müqabil o illərimiz acı ha-
disələrlə qaraldı: əvvəlcə yaşyarım olan qardaşımız Bəşir 
öldü. Atam bu hadisəyə çox üzüldü, demək olar ki, depressi-
ya keçirdi. Bir müddət sonra Ağsarayda43 atamın sevərək tik-
dirdiyi və yaşamaqda olduğumuz evimiz yandı. Bu vaxt atam 
türk ordusu ilə Azərbaycanda idi. Atam qayıdanda Maltaya 
sürgün edildi. Azərbaycanda inqilab oldu, malımız, mülkü-
müz əlimizdən çıxdı. Atam sürgünə gedəndə yanımıza gələn 
əmim mühacir olaraq qaldı. Bütün bu hadisələr arasında 
uşaqlıq və gəncliyimin ən acı xatirəsi atamın Maltaya sürgün 
edilməsidir.

 1919-cu ildə keçmiş İttihad və Tərəqqi Firqəsinin tərəf-
dar və üzvü olaraq atamı da xəstə yatağından qaldırıb “Bəki-
rağa Bölüyü”nə apardılar. Tezər ilə hər axşamüstü məktəb-
dən çıxan kimi indiki İstanbul Universitetinin mərkəzi binası 
olan keçmiş Hərb Nazirliyinin içində yer alan birmərtəbəli 
məşhur “Bəkirağa Bölüyü”nə atamızı ziyarətə gedirdik. Yaxşı 
insan olan həbsxana müdiri Əli bəy bu ziyarətlərimizə icazə 
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verirdi. Bizi pəncərədə gözləyən atam və dostları ilə az da 
olsa hal-əhval tuturduq. Atamın yanındakı çarpayıda Boğaz-
lıyan44 Qəzasının rəisi Kamal bəy yatırdı. Bir dəfə ora getdi-
yimiz zaman onun çarpayısını yerində görmədik. Həbsxana 
matəm içində idi. Kamal bəyi soruşduğumuzda rahatsızlanıb 
hospitala aparıldığını dedilər. Səhər Tezər ilə məktəbə ge-
dərkən Bəyazid meydanında Kamal bəyin asılmış olduğu-
nu dəhşətlə qarşıladıq. Kürd Mustafa Paşanın sədrlik etdiyi 
məhkəmə heyəti tərəfindən erməni qırğınına görə edama 
məhkum edilmişdi. Kamal bəy həyatımda gördüyüm ilk asıl-
mış insan idi. Sonralar Ankarada bu mənzərə ilə daha çox 
qarşılaşdım.

 Bir gün səhər yenə Tezər ilə məktəbə gedirdik. Qarşıdan 
hərbi tibb tələbəsi, sonralar böyük dostumuz olan doktor 
Feyzi Tanəri gördük. Təşviş içində idi. Bizə:

 - Məktəbə getməyin, geri qayıdın. Atanızı apardılar- de-
yincə təşviş içində “Bəkirağa Bölüyü”nə getdik. Qapıda ilk 
rastlaşdığımız Fəthi bəyin45 xanımı oldu. Sabancalı Haqqı bəy 
ağlayaraq Tezər ilə mənim boynumu qucaqladı və həbs olu-
nanların “Ərəbyan Xanı”na46 aparıldıqlarını bildirdi. Dərhal 
Şahzadəbaşındakı47 evimizə qayıtdıq. Mətbəxdə atama apa-
rılmaq üçün xəstə yeməyi hazırlayan anama xəbəri çatdır-
dıq. Anam, bibim, mən və bacı-qardaşlarım, o zaman körpə 
olan ən kiçik bacımız Gültəkini48 də götürərək tələm-tələsik 
bir atlı arabaya minib “Ərəbyan Xanı”na getdik. Həbs olun-
muşların gəmiyə mindirildiyini öyrənincə limana qaçdıq. 
Keçmiş ittihadçılar, istiqaməti hər kəs üçün məchul olan bir 
ingilis gəmisinə mindirilmişdi. Dənizin üstü ittihadçı ailələri 
ilə doldurulmuş qayıqlarla örtülü idi. Analar, arvadlar, uşaq-
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lar əllərindəki əşya və pulları edə biləcəkləri yeganə yardım 
olaraq əziz sərnişinlərinə çatdırmaq səyi içində, onların aqi-
bətini belə bilməmənin iztirabı ilə çırpınırdılar. Bu vaxt, on 
yaşlarında olan qardaşım Əbdürrəhman qayıqda ayağa qalx-
dı, “yaşasın ittihadçılar” deyə qışqırdı. Bu cəsur və qəlbdən 
gələn davranış o anda bu acıçəkən kütləyə güc verdi. Sonra 
gəmi yavaş-yavaş gözümüzün önündə hərəkət etdi, uzaqlaş-
dı. Hara aparıldığını bilmədiyimiz atamızdan günlərlə xəbər 
gözlədik. Nəhayət, Malta adasının Polverista qalasından evi-
mizi sevincə qərq edən ilk məktub gəldi. O andan etibarən, 
iki il yarım günlərimiz məktub və yol gözləməklə keçdi. 
Gültəkin evdəki bütün kağızlara “ata” deyərdi. Atam evə qa-
yıdanda:

 - Bu əmi mənim atam deyil, mənim atam budur- deyərək 
onun şəklini göstərmişdi.

 Atam Maltada ikən Gültəkin meningit oldu. İspan qripi 
İstanbulu bürümüşdü. Cavan bibim də bu xəstəliyə tutuldu. 
Zavallı anam hara çatacağını bilmirdi. Pulumuz və gəlirimiz 
yox idi. Cılız bir qadın olan anamız təhsilimizi davam etdirt-
mək, evi dolandırmaq, xəstələri müalicə etmək üçün nələr 
çəkdi. Amma heç qorxmadı, xalçalar, daş-qaşlar satdı. Böyük 
köməkləri olmuş iki yaxın adamımız bizdən atam qayıdana 
qədər heç pul istəmədilər.

 Mənə elə gəlir ki, bizim ailənin sonradan başına gələn 
hər çətinliyə mətanətlə sinə gərməsi, həvəsdən düşməyə 
əhəmiyyət verməməsi, ta körpəliyimizdən məruz qaldığımız 
hadisələr və nümunəvi ata-anaya sahib olmağımızın sayə-
sindədir.

 Bu çətin illərimizdə İstanbul da işğal altında idi. Fransız, 
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ingilis və yunan bayraqları ilə doldurulmuş küçələrdə işğal 
ordularının əsgərləri özbaşınalıq edirdilər. Bir gün yolda bir 
fransız əsgəri Tezərə sataşmaq istədi. Bacım əsgərin əlindəki 
qamçını qapıb ona vurdu. Təəccüblü hal idi, əsgər heç bir şey 
etmədi, çıxıb getdi.

 Məktəblər də işğal edildi. Bizim məktəbin mərasim salo-
nuna fransız bayrağı qaldırmaq istədilər, başda mən olmaqla 
uşaqlar dırmaşıb endirdik. Məktəbimizi işğal üçün sonradan 
ikisinin adlarının yüzbaşı Bennet və yüzbaşı Armstronq ol-
duğunu öyrəndiyim üç zabit yanlarında xanım Bemon adın-
da bir qadın ilə gəldilər. Bizim sinifə daxil olduqları zaman 
tikiş dərsində idik. Müəllimə hərəmizə bir şey tapşırırdı. 
Mənə də heç bacarmadığım naxışlı hörmə angles süfrə verdi. 
Bir az ingiliscə bildiyim üçün müdirəmiz mənim gələnlərlə 
danışmağımı istədi. Mən hiddətdən titrəyərək türkcə:

 - Müdirə xanım, mənim bunlara nifrət etdiyimi bilmir-
siniz ?- dedim. İsrar etmədən getdilər. Bir az sonra xadimə 
mənim müdürün otağına çağrıldığımı bildirdi. Otağa girəndə 
hamı oturmuşdu. Xanım Bemon məni yanına çəkdi:

 - Nə üçün bizə nifrət edirsən, qızım - dedi.
 Hönkür-hönkür ağlayaraq:
 - Burada sizin nə işiniz var ? Atamı Maltaya sürgün et-

diniz, vətənimi işğal etdiniz. Nifrətimə daha başqa səbəb la-
zımdırmı?- cavabıma:

 - Haqlısan- dedilər və məni otaqdan göndərdilar.
 Ertəsi gün evimizin qapısında bir maşın durdu, bir az 

yaşlı olan xanım Bemon əlində gül dəstəsi ilə anamı görməyə 
gəldi. Sonradan bizə ingilis dili dərsi verən bu dəyərli insanla 
dostluğumuz vəfatına qədər davam etdi.
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 Atam Maltada ikən xarici müdaxiləçilərin əsgərləri evi-
mizə girmək istədilər. Anam qabaqlarına çıxaraq:

 - Belə bir şey etsəniz sizi vuraram- dedi.
 Təkid etmədən getdilər.
 Litsey həyatım işğal illərinə təsadüf edir. Xalq için-için 

qaynayır, işğal qüvvələrinə qarşı hiss olunan kin güclənir-
di. Sultanəhməd meydanında keçirilən mitinqlə bu hisslər 
biruzə verildi. Mitinq xəbərini universitet tələbələri bizim 
məktəbə çatdırdı. Müdirimiz iştirakımızı rəsmən olmasa da, 
davranışları ilə dəstəklədi. Sinif-sinif gəzib yoldaşlarımızı 
çağırdıq, bir yerdə məktəbdən çıxıb Sultanəhmədə getdik. 
Alovlu natiqləri dinləyib vətən sevgimiz və müqavimət gü-
cümüz şahlanmış olaraq qayıtdıq. Coşğun bir dalğalanma idi 
o mitinq... Xalidə Ədib xanımın çıxışı, məscidlərdən yüksələn 
səlalar, o insan dənizinin həyəcanı... O gün işğal qüvvələri 
bu xalqa ən kiçik bir şey belə edə bilmədilər. Bir başqa gün 
də Fateh bələdiyyə binasının eyvanından çıxış edən Xalidə 
Ədib, Həmdullah Sübhi və coşğun mitinq iştirakçıları hələ də 
xatirimdədir.

 Məktəbdə Tezər çox əlaçı, intizamlı, hər fürsətdə mənə 
nümunə göstərilən bir şagird idi. Mən isə dərslərdə orta an-
caq nadincliyim ilə məşhur idim. Məktəbdəki bəzi dəcəlliklə-
rim hələ də xatirimdədir.

 Çox xoşxasiyyət, səbr sahibi olan kulinariyadan dərs 
deyən erməni müəlliməmiz vardı. Bütün şagirdlər ona qar-
şı çox zalım idik. Əski əlifba haqqında məlumatı az olan bu 
müəllimə qadınbudunu50 “madamın budu” deyə yazar, hə-
mişə də gülüş hədəfimiz olurdu. Bu erməni xanımı bütün 
sinif bayramın ilk günü təbrik edər, bizə şirniyyatlar öyrət-
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məyə məcbur edərdik. Sonuncu sinifdə qızlar bir-bir, iki-iki 
nişanlanırdı. Bu qadının dərsində bir gün zarafat olaraq:

 - Xocam, mən də nişanlanıram- dedim.
 Dik-dik baxdı:
 - Diqqətli ol, o xoca deyil qocadır59- dedi.
 Bir neçə gündən sonra nişanlımdan ayrıldığımı söy-

ləyəndə heç təəccüblənmədi:
 - Səni heç kim almaz- dedi.
 Uzun illər keçdikdən sonra ona Lionda51 bir mağazada 

rast gəldim. Məni tanıyaraq çağırdı. Görüncə çox sevindim, 
ayaqüstü söhbət etdik. Vəkil olduğumu öyrənibmiş, məni 
təbrik etdi. Ailə qurub-qurmadığımı soruşanda:

 - Siz mənə demədiniz ki, məni heç kim almaz- deyə ca-
vab verdim. Güldük.

 Riyaziyyat müəllimimiz Avni bəy qəribə adam idi. Ən 
çox həssaslıq göstərdiyi xüsus şagirdlərin ayaqqabılarının 
təmiz olması idi. Çox yaxşı bir müəllim olan Avni bəy dərsi 
bilməyənlərə:

 - Taxtadan utan- deməyi adət etmişdi. Yenə bir gün 
dəcəlliyin nəticəsi olaraq dəhlizdə onun ayaqlarının altına 
yıxıldım.

 - Oğlan deyilsən ki, bu dəcəlliyinə görə səni ayağımın al-
tına salım- deyəndə mən:

 - Aman müəllim, oğlanda olsam yıxılana vurmaq sizə ya-
raşarmı ? – sözlərimə gülərək haqq verdi. Vəkil olanda aldı-
ğım ilk təbrik teleqramlarından biri Avni bəydən idi.

 Ədəbiyyat müəllimimiz, bir vaxtlar Atatürkün də müəl-
limi olan Cüdi bəyin dərsində də yaman dəcəllik edirdik. Bir 
dəfə dərsdə:
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 - Bir məmləkətin xalqı ümumən keçəl imiş
 Bir gün biri sayılmasını təklif etmiş
 Sayma uzanınca biri qalxmış da demiş
 Sağlamları varsa sayaq qurtarsın bu iş.
 - Bu qit’ədəki kimi oxumaq istəyənlər qalsın, digərləri 

çıxsın, bu işdə qurtarsın- deyərək səbrinin dərəcəsini göstər-
miş oldu. Bu dəcəlliklərimdən bezən müdir məni çağırdı:

 - Ədəbinlə məktəbi qurtaracaqsansa qurtar, yoxsa səni 
qovaram-dedi. Pərt olmuşdum amma ağıllanmamışdım. 
“Səlcuq Xatun” litseyinin ikinci bağçasında bir Malta ərik 
ağacına dırmaşıb, meyvələri qarşıdakı kömürçüyə atardım. 
Bir gün kişi, müdirəmiz Sədiyyə xanıma:

 - O qara qız hər gün mənə ərik atır- deyə məndən şi-
kayət etdi. Müdirə məndən izahat istəyəndə:

 - Şükür etsin, daş atmırıq, ərik atırıq- deyə hirsləndim! 
Müdirəmiz mənə:

 - Sənə əsarət zənciri vuracağam- deyərdi.
 Bir gün məktəb pianosunun üstündəki Bethovenin büs-

tünü salıb sındırdılar. Şöhrətimə görə günah mənim boy-
numa qaldı. Etirazlarıma baxmayaraq, azar eşitdim və evə 
ənənəvi məktub yazıldı. Ertəsi gün əsl günahkar müdirəyə 
günahını etiraf edəndə çox məyus olan Sədiyyə xanım məni 
çağırdı və məndən üzr istəmək böyüklüyünü göstərdi. Hələ 
də belə müəllimlər varmı bilmirəm. Bacım Gültəkinin də 
isim anası olan bu xanım ilə dostluğumuz vəfatına qədər da-
vam etdi.

 Litsey şagirdləri, düşmənlə əməkdaşlıq edənlərə dəh-
şətli kin bəsləyərdilər. İngilis tərəfdarı və “İstanbul” qəzeti-
nin sahibi Molla Səidin qəzet redaksiyasının önündə edilən 
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nümayiş və daşlanmaya bizim litsey şagirdləri də qoşuldular. 
Nümayişçilər içində qız tələbələrinin sayı olduqca çox idi. 
Əlbəttə ki, biz də bunların arasında idik.

 Litsey və sonra yazacağım universitet həyatımda da 
keçən müddət ərzində bu dəcəlliyimi indi xatırlayıb səbəbi-
ni araşdıranda, bunun ruhumu bürüyən üsyan hislərinin bir 
təzahürü olaraq görürəm: Vətən işğal altında idi. Çox dəyərli 
atamız Maltaya sürgün edilmişdi və aqibəti bilinmirdi. Və-
ziyyətin nə qədər qeyri-müəyyən olduğunu, hər cür nəsnə-
nin başımıza nə qədər xəbərsiz gələcəyini bizə dəhşətlə hiss 
etdirən bu hadisəni danışmadan keçə bilməyəcəyəm:

 Bir gün Tezər ilə məktəbə gedərkən Bəyazid meydanın-
da qarşıdan gələn iki gəncdən biri digərinə:

 - Ağaoğlunu asırlar, xəbərin var ?- dedi.
 Tezər ilə mən pələng kimi uşaqların üstünə atılıb sor-

ğu-suala başladıq. Bir dənəsi durğun və pərt, digərinə:
 - Utanmırsan, belə də zarafat olar?- deməsinmi! Ertəsi 

gün adının Nizaməddin olduğunu öyrəndiyimiz əczaçılıq fa-
kultəsinin tələbəsi olan bu ikinci gənc bizə gələrək üzr istədi. 
Bu hadisə bizə çox təsir etmişdi.

 Üsyan hissimi qamçılayan bir başqa hadisə də Molla Gü-
ranidə bağçalı, böyük evimizin Fateh yanğınında yanması ol-
muşdu. Atamın hər axşam atlı arabayla gəlib bizə gətirdiyi 
bir yığın meyvəni bağçasına səpələdiyimiz bu ev artıq yox 
idi. Nə gözəl xatirələrlə doluydu o ev... Atam gətirdiyi mey-
vələrin gizlədilmək üçün bağçaya səpdiyimizi biləndə, bir 
gün bir səbət üzüm gətirmiş, bizi ətrafına yığaraq:

 - Xəstələnsəniz belə hamısını yeyəcəksiniz- deyə bizi 
məcbur etdi. Yenə həmin evdə dörd uşaq böyük bir masada 
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dərs oxuyurduq. Dərs otağımız və bu masa bizim necə gözəl 
günlərimizə şahid olmuşdu. Bizə ingilis dili dərsi verən qoz-
bel bir qadıncığaza nə əziyyətlər etmişdik. Müəllimimiz, xü-
susilə çox yaramaz olan Əbdürrəhmanın dalıyca düşər, heç 
cür bizi yerimizə oturdub dərsə başlaya bilməzdi. Bəli, bu 
gözəl xatirələr, evimiz, əşyamızın çoxu qorxunc və böyük 
yanğınla keçmişə qarışmışdı.

 O çağlarda məni üsyana sövq edən bir başqa səbəb də 
ətrafımdakıların əsəbləşərkən mənə: “Ağayev” deyə xitab 
etmələri idi. Rusiyada Ağayev olan soyadını atam I Dünya 
Hərbindən sonra Ağaoğluna dəyişmişdi. Ancaq hələ də da-
vam edən bu cür münasibət ilə bizə təzyiq etmək istəyənlər 
“Ağayev“ deyərək ailəmizin Rusiyadan gəldiyini xatırladırlar. 
Necə ki, Tezər, CXP-nin52 mətbu orqanı olan “Ulus“ qəzetinin 
Səməd üçün atamı nəzərdə tutan “Ağayevin oğlu“ təbirini iş-
lətdiyinə görə CXP Qars deputatı ikən partiyadan istefa ver-
mişdi.

 Nəhayət bu qarışıq şəraitdə və qarışıq əhval ilə litsey 
təhsilimi tamamladım.

 1921-ci ilin payızında üç rəfiqəmlə Darülfünunun, yəni 
“Zeynəb Xanım Qonağı”nın pilləkənlərini çıxırdıq. Rəfiqələ-
rimdən biri fənn, digəri də ədəbiyyat fakultəsinə daxil olmaq 
istəyirdilər. Mən də hüquq fakultəsini qızlar üçün açılmasını 
və hüquq təhsili almamı istəyirdim. O zaman hüquq fakultə-
si qadınlara qadağan idi: rəfiqələrim mənə gülürdülər, mü-
vəffəq olub-olmayacağım bilinmirdi. Hüquq fakultəsi deka-
nı, beynəlxalq hüquq professoru mərhum Səlahəddin bəy 
küncdə bir masa arxasında oturmuşdu. Yanında professor 
Vəli bəy, qarşısında isə ümumi katib Rauf bəy durmuşdular. 
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İçəriyə daxil olub:
 - Mən Sürəyya Ağaoğluyam. “Bəzmi-Aləm Validə Sulta-

nisi”ni bu il qurtardım. Hüquq təhsili almaq istəyirəm. Məni 
hüquqa qəbul edərsiniz?- dedim. Səlahəddin bəy heyrətlə 
üzümə baxdı. Vəli bəy hər zaman aşağıya əyik başını qaldırdı. 
Deyəsən, ikisi də zarafat edib-etmədiyimi anlamağa çalışırdı. 
O zamanlar 17 yaşındakı hər gənc qız çarşab geyərdi. Amma 
mən isə çarşabsızdım. Boz tayyor geymişdim. Nəhayət, Sə-
lahəddin bəy qəhqəhə ilə güldü:

 - Daha üç nəfər tap, bu saat fakultəni açaq- dedi. 
Həqiqətən fakultə “açmaq“ lazım idi. Çünki, qızlar oğlanlar 
ilə bərabər oxuya bilmirdilər. Günün əvvəli oğlanlara, günor-
tadan sonra isə qızlara dərs keçirilirdi. Əlbəttə, bir tək tələbə 
üçün bütün müəllimlər günortadan sonra dərs verə bilməz-
dilər. Vəli bəy başını qaldırdı:

 - Qadına daha çox həkimlik yaraşır, o fakultəni açdırsa-
nız- dedi. Mən də:

 - Onu da həkim olmağa həvəs edənlər açdırsın- cavabını 
verdim. Səlahəddin bəy:

 - Haqq hüquq məsələsi deyilmi. Sürəyya xanım haqqını 
burada axtarır, müvəffəq olmasını diləyək- dedi.

 Otaqdan dəli kimi çıxdım. İndi başqa fakultələrə yazıl-
mış olan yoldaşları inandırmaq lazım idi. Dərhal, sonradan 
Siddiq Saminin53 həyat yoldaşı olan Bədiyyənin yanına qaç-
dım. Başqa fakultəyə yazılmışdı. Hüquq fakultəsinin açıldığı-
nı deyərək onu razı saldım. Bədiyyə ilə digər iki yoldaşımız 
Məlahət ilə Sayiməni də razı salaraq dördümüz hüquqa ya-
zıldıq. Mənım nömrəm bir idi. Səlahəddin bəy mənə çarşab 
geyməyim lazım olduğunu söylədi.
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 Maltada əsir olan atama hüquq fakultəsinə qəbul ol-
duğumu yazdığımda, cavabında mənim daha artıq tarix və 
ədəbiyyatla məşğul olmağımı məsləhət gördüyünü, yaxşı bir 
hüquqşünas olmaq üçün mütləq ərəbcə və farsca bilməyim 
lazım gəldiyini yazdı. Amma mütləq istəyirəmsə hüquq təh-
sili almağımda bir qəbahət görmədiyini əlavə etdi. Bu son 
cümlə mənə kafi gəldi. Fakultəyə yazıldığım gün ilk işim ata-
ma bunu bildirmək oldu. Atam, istədiyim şeyi əldə etmək 
üçün necə səy göstərdiyimi və mütləq müvəffəq olmanın 
yollarını axtaracağımı bildiyindən bu dəfə məni təşviqedici 
mahiyyətdə məktublar yazırdı. Anam da mənimlə oturub 
söhbət edərək fakultədəki davranışlarım haqqında xəbər-
darlıq etdi:

 - İlk qız tələbələrsiniz. Ən kiçik bir xətanız sizdən sonra-
kılar üçün də bir maneə yaradar. Bunu yadından çıxartma və 
oğlan dostlarını seçməkdə çox ehtiyatlı ol- dedi.

 Bu sözləri hələ də qulağımdadır. Onun öyüdlərindən kə-
nara çıxmadığıma inanıram.

 Sentyabrın sonunda dərslər başladı. “Zeynəb Xanım 
Qonağı”nın kiçik bir otağını bizə ayırmışdılar. Dərslər saat 
13:30-da başladığı halda, biz dörd rəfiqə böyük bir həyə-
canla 12:00-də fakultədə olurduq. Artıq mən də çarşab ge-
yinirdim. İlk dərsə Səlahəddin bəy şəxsən gəldi, bizi təbrik 
edərək müvəffəqiyyətlər arzuladı. İkinci dərsə gələn Əbülü-
la bəy bizə “Kitabülbəy“ (borclar hüququ) almağımızı istədi. 
Bu söz bizə o qədər yad gəlmişdi ki, bir-birimizə baxmışdıq.

 Kursumuzdakı oğlanlar bizimlə çox maraqlanırdılar. 
Çoxu günortadan sonra fakultədən çıxmır, ilk qız tələbələri 
görmək üçün gözləyirdilər. Litseyi dördümüz də çox gənc bi-
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tirmişdik. O arada illərlə qadın cəmiyyətlərində işləmiş və 
bizimlə müqayisədə bir xeyli təcrübəli olan Naciyyə Fəhəm 
xanım da fakultəyə gəldi. Biz hərdən universitet tələbəsi ol-
duğumuzu unudub boşboğazlıq, dəcəllik etdiyimiz zaman 
Naciyyə Fəhəm xanımdan nə qədər utandığımızı indi də xa-
tırlayıram. İkinci gün sonuncu kursdan Siddiq Sami, ondan 
əvvəlki kursdan Qalib Hikmət və bizim kursdan Suad Ürfi bizi 
hüquq fakultəsinə qəbul olunmağımız münasibəti ilə təbrik 
etdilər. Bizə oğlan tələbələrlə ünsiyyət qurmağa və tələbə cə-
miyyətinə qoşulmağımıza kömək etdilər. Doğrusunu desəm, 
biz oğlan tələbələrdən heç bir maneə görmədik. Əksinə, bizə 
hər zaman faydalı olmağa səy göstərdilər. Müəllimlərimizin 
hamısı ayrı-ayrılıqda bizi həvəsləndirirdilər.

 Təxminən bir ay sonra mən litseydə olduğu kimi univer-
sitetdə də azğın yaramazlardan olaraq tanınmağa başladım. 
Məni üsyana sövq edən hadisələrdə bir dəyişiklik olmamış-
dı: Atam hələ də Maltada idi. Vətən işğal altında və Damad 
Fərid Paşa66 höküməti heç qəbul etmədiyimiz davranışı ilə iş 
başındaydı. Bir gün cinayət hüququ müəllimimiz Tahir Tanər 
bəy:

 - Səbəbsiz yerə heç kim saxlanıla bilməz, rəsmi həbsxa-
nalar və nəzarətxanalar xaricində tutula bilməz- demişdi.

 O dəqiqə ayağa qalxdım:
 - Necə olur, mənim atam səbəbsiz olaraq saxlanıldı, “Bə-

kirağa Bölüyü”ndə aylarla yatdıqdan sonra Maltaya göndə-
rildi- dedim.

 Tahir bəy güldü:
 - Bunlar müvəqqəti şeylərdir, sadəcə siyasətə görədir- 

dedi. Çox sevdiyim müəllimimin bu sözü məni bir xeyli dü-
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şündürmüşdü. Görəsən, həqiqətən müvəqqəti idi ?
 Yenə bir gün müəllimimiz Vəli bəy artıq dərslərə gəl-

məyəcəyini deyərək bizim ilə vidalaşdı. O an, heç birimizin 
üzünə baxmadan gözləri bağlı dərs danışan bu müəllimin 
Milli Mücadiləyə qoşulmaq üçün Ankaraya gedəcəyini öy-
rənmişdik. Vəli bəy nəzərimizdə çox yüksəlmişdi.

 Həyatımda ilk müəllim itkisini universitetə qəbuldan bir 
neçə ay sonra yaşadım. Səlahəddin bəy ancaq bir neçə dəfə 
dərsə gəlmişdi. Çox istiqanlı bir insan idi. Heç çəkinmədən 
Anadoludakı milli hərakatdan rəğbətlə danışardı. Çox sevib 
hörmət etdiyim müəllimlərdən biri idi. Bir neçə dərs xəstə 
olduğundan gələ bilmədi. Bir səhər yoldaşlarım Səlahəddin 
bəyin öldüyünü dedilər. Çox pərişan olduq. Biz qızlar matəm 
mərasimində iştirak etmək istədiyimizi müdriyyətə bildir-
dik. O günə qədər matəm mərasimlərində qadınların görün-
məsi demək olar ki, günah sayılırdı. Universitet mühiti bu 
fikrimizi tərəddüdlə qarşıladı. Əbülüla bəylə məsləhətləşdik. 
Müasir fikirli insan olan müəllimimiz bir eyib görmədiyini 
dedi. Matəm mərasimi günü bir gözlənilməz hərəkət etdik. 
Digər fakultələrdən də bir neçə qızın iştirakını təmin edərək 
hamımız birlikdə getdik. Şahzadəbaşından Fatehə doğru 
müəllimimizi müşayiət edərkən hər kəs bizə baxırdı. O gün 
həyatımda bir cənazənin arxasından ilk gedişim idi. Ondan 
sonra daha bir çox sevdiklərimi müşayiət edəcəyimi belə dü-
şünməmişdim.

 İkinci semestrdə bizi oğlan yoldaşlarımızla birlikdə dərs 
deməyə qərara aldılar. Dörd tələbə üçün bütün professor 
heyətinin günortadan sonrakı vaxtlarının alınması doğru 
deyildi. Bir şənbə günü isə 63 nəfəri bir sinif otağında gördü-
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yümdə çox təəccübləndiyimi xüsusi qeyd etmək istəyirəm. 
İlk müştərək dərsimiz Roma hüququ oldu. Məcəllə dərsini 
oğlanlara Mustafa Fövzi bəy deyirdi. Biz Əbülüla bəy ilə baş-
lamış olduğumuzdan onunla ayrıca dərs keçirdik.

 O zamana görə mən qərb düşüncəli bir insan idim. Belə 
ki, fürsət düşən kimi çarşabı çıxarıb manto ilə dərsə getməyə 
başladım. Ailəmizdə olan ab-havanın təsiri ilə qadın-kişi bə-
rabərliyinə inanır, bunu da öz tərəfimdən isbatına çalışırdım.

 1921-ci ildə, atam Maltadan qayıtdı. Atamın gəlməsi bi-
zim üçün böyük bir sevinc, hətta imkansız bildiyimiz bir şe-
yin gerçəkləşməsi idi. Dəli kimi sevinir, bir tərəfdən də imta-
hanlarıma etinasızlıq etmirdim. İlk imtahan cinayət hüququ 
idi. Böyük qələbəlik hüzurunda keçirilən imtahan, qulpqoyan 
və tələbəni ciddi yoxlanışdan keçirməklə tanınan professor 
Baha bəy hamımızı hürkütmüşdü. Oğlan tələbələrin imtaha-
nını əvvəldən axıradək dinlədim. Saat altıda imtahana fasilə 
verildi, mən isə sabahı gözləyə bilməyəcək qədər həyəcanlı 
idım. Fasiləyə getməmişdən əvvəl Tahir bəyə, atamın Malta-
dan qayıtması ilə əlaqədar böyük həyəcan içində olduğumu 
deyərək məni o gün imtahana buraxmalarını xahiş etdim. 
Qəbul etdilər. Oğlanlara qarşı olduqca sərt olan Baha bəy 
mənə böyük bir nəzakətlə “tam təşəbbüsü”ü soruşdu. Cavab 
verənə qədər bir-iki dəqiqənin keçdiyini çox yaxşı xatırlayı-
ram. Ətrafım fakultə yoldaşlarım və bunlar azmış kimi mül-
kiyyədən də gələn tələbələrlə dolu idi. Çox həyəcanlı idim. 
Səhv etmirəmsə, doğru cavab verdim ki, ikinci suala keçdilər. 
Tələbəlik həyatımda hələ də xatırladığım yenə iki sual var 
ki, bunların ikisini də məndən Əbülula bəy imtahanda soruş-
muşdu: “xəstənin qərarı” və “vəqflərin idarə edilməsində ki-
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rayə vəqflərin rolu”. İkincisinin cavabını tapdığımda eyni ilə 
Arximed kimi “tapdım” deyə qışqırmışdım.

 Bu gün bütün bu gözəl günləri necə böyük bir həsrət-
lə arzulayıram. Bu sətirləri yazdığım zaman özümü yenə o 
keçmiş günlərdə, “Zeynəb Xanım Qonağı”nın böyük otaqla-
rında, həyatın ancaq gözəl tərəflərini təxəyyül edən, bütün 
məqsədi uşaq məhkəmələrində55 işləmək olan, pəncərə kə-
narlarında gəzişən, yoldaşlarına sataşmaqdan böyük zövq 
alan Sürəyya olaraq görürəm. Hər nə qədər bu xəyallarımın 
çoxunu həyata keçirtsəmdə, ancaq bir çatışmamazlıq var: 
heç bir gün də olsun uşaq məhkəmələrində işləyə bilmədim. 
Universiteti bitirdiyimdə ixtisasımı artırmaq üçün müraciət 
etdiyim ədliyyə naziri mərhum Nicati bəyə:

- Uşaq məhkəmələrində işləmək istəyirəm- dediyim za-
man qəh-qəhə ilə gülmüş və:

- Hələ böyüklərinkini qura bilmişik ki, uşaqlarınkınada 
növbə gəlsin ?- cavabı ilə məni təəccübləndirdi.

Bu illərdə cərəyan edən bir məhkəmə işini də yazmadan 
keçə bilməyəcəyəm. Atam Maltadan qayıtdıqdan sonra ermə-
ni dostlarından bir professor bizə gələrək atamın ermənilərin 
qara siyahısında olduğunu, atamı sevən bir dost olaraq onu 
xəbərdar etməyi özünə borc bildiyini və buna görə tez hərəkət 
etməsini istədi. Atam qayıdışının ertəsi günü Ankaraya mü-
raciət edərək Milli Hökümətə xidmət etməyə hazır olduğu-
nu bildirmişdi və cavab gözləyirdi. Bu dostunun xəbərdarlığı 
anamı çox təlaşlandırdı. Uzun müddət məmləkətindən uzaq 
qalmış olan atamı bir çox şəxs ziyarətə gəlir, anam da atamı 
bir dəqiqə belə tək buraxmır, demək olar onu qorumağa ça-
lışırdı. Bir ay sonra atam bir gün gecəyarısı İnəboluya56 getdi.
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 Azərbaycan daxili işlər nazirlərindən Behbudxan Ca-
vanşirin57 də ermənilərin qara siyahısında olduğu xəbərini 
almışdıq. Bu vaxt Behbudxan arvadı və iki qardaşı ilə Parisə 
getmək üçün İstanbula gəldi. Ona xəbərdarlıq edildi və bizim 
Şahzadəbaşındakı evimizdə gizli olaraq beş-altı gün qaldı. 
Ancaq rus əsilli həyat yoldaşı bu həbs həyatına dözə bilməyə-
cəyini bildirərək evimizi tərk edib “Pera Palas” otelinə yer-
ləşdilər. Ertəsi gün səhər tezdən anama, Behbudxanın axşam 
“Pera Palas”a gələrkən bir erməni tərəfindən vurulduğu xəbə-
ri gəldi. Anam dərhal “Pera Palas”a getdi, Behbudxanın həyat 
yoldaşı ilə qardaşlarını bizə gətirdi və iddia qaldırmaq üçün 
vəkil Heydər Rüfət bəy ilə görüşdü. Heydər Rüfət bəy məm-
nuniyyətlə qəbul etdi. İngilislərin İstanbul polis rəis muavini 
olan mister Rikatson-Hatt işi nəzarətə götürdü. Mən bir az 
ingiliscə bildiyim üçün Heydər Rüfət bəy tərcümələrin doğ-
ruluğunu nəzarət etməyimi xahiş etdi və məhkəmədə iştira-
kım üçün lazımi icazəni aldı. Qatilin istintaqını Rikatson-Hatt 
aparırdı. Heydər bəy ilə o zaman ingilis komandanının qərar-
gahı olan “Kroker” otelinə getdik. Otelin zirzəmisindəki sax-
lanma otağından həbs olunmuş qatili yuxarı çıxartdıqlarında 
təəccübləndim: cılız, tir-tir titrəyən bir qorxaqa bənzəyən bu 
adam dağ kimi Behbudxanı necə vurmuşdu?

 Hüquq fakultəsinin birinci kurs tələbəsi olaraq çox mə-
suliyyətli bir iş almışdım. Məhkəmədə ittihamedici məqamı 
bu gənc ingilis, mister Rikatson-Hatt tuturdu. Qatil Torlaq-
yanın vəkili olan erməninin adını və məhkəmə prosesini ol-
duğu kimi xatırlamıram. Ancaq Türkiyədə, türklər əleyhinə 
o zamanlar nələr deyildiyini bu gün təsəvvür etmək belə 
imkansızdır. İnsan o günkü Türkiyə ilə bu günkünü müqa-
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yisə etdiyində tüklərinin ürpərdiyini hiss edir. Məhkəmə 
işini hər gün izləyirdim. Heydər Rüfət bəy şahidlərə verilən 
sualların əslinə uyğunluğunu hər an tədqiq edir və böyük 
qəzəblə şahidlərin demək olar üstünə hücum edirdi. Dinlə-
nilən şahidlərin hamısı Türkiyə və Azərbaycanda ermənilərə 
edilən zülmdən danışırdı. Məhkəmə sədri və üzvülərinin bu 
şahidlərin təsiri altında qaldıqları açıqca görülürdü. Sadəcə 
prokuror Rikatson-Hatt qalxaraq bunlara ermənilərin səbə-
biyyət verdiyini və belə bir üsyanın İngiltərədə görəsən necə 
cəzalandırıldığını soruşmaq cəsarətini göstərdi. Heç vaxt 
unutmaram, bir rus şahid azəri türklərinin, erməniləri qətl 
etdiklərini, Behbudxanın da daxili işlər naziri olduğuna görə 
xüsusilə məsuliyyət daşıdığını deyəndə prokuror 1906-cı 
ildə Rusiyadakı yəhudi qırğınının səbəbini soruşdu və ermə-
ni qırğınının səbəbinin də eyni olduğuna diqqəti çəkdi.

 Nəhayət məhkəmə qurtardı. Cılız adam tir-tir titrəyir-
di. Prokuror qatil üçün ölüm cəzası istədi. Bu tələb bizi belə 
təəccübləndirdi. Bu gənc zabitdən bu cəsarəti gözləmirdik. 
Prokuror 24 saat içində Türkiyədən uzaqlaşmağa məcbur 
edildi. Yerinə gələn yeni prokuror məhkumun bəraitini istə-
di; əlbəttə ki, qatil bəraət etdirildi və həmin gecə buradakı 
ermənilər tərəfindən vəkili ilə birlikdə Amerikaya qaçırıldı. 
Bu məhkəmə işi əsnasında yaxından tanış olduğum Rikat-
son-Hatt ilə neçə illər sonra Londonda qarşılaşdığımızda 
keçmiş xatirələrimiz canlandı. Mənə bu məhkəmənin sədrli-
yini edən şəxsə Çində rastlaşdığını, aralarında bu iş haqqın-
da danışdıqlarını və bu şəxsin ona:

 - Türklərin bu işi etməkdə nə qədər haqlı olduqlarını 
indi anladım. Biz o zaman sizə əsəbləşmişdik. Amma siz işi 
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daha yaxşı qavramış və bizdən daha yaxşı görmüşdünüz- de-
diyini bildirdi. Bu gün hər şey unuduldu. Ancaq mən keçmi-
şimə baxdığım zaman bu məhkəmənin və ondan əvvəl ki, 
mərhələlərin həyatımda dərin bir iz buraxdığını görürəm. 
Harada bir siyasi cinayət eşitsəm, harada bir haqsızlıq hiss 
etsəm o məhkəməni və nəticədəki qərarı xatırlayıram. Allah-
dan, bütün insanların Çindəki ingilis komandanı kimi gec də 
olsa həqiqəti görmələrini istəyirəm.

 Universitetin ikinci kursunda, düşmənlə əməkdaşlıq et-
dikləri deyilən bir neçə professor əleyhinə nümayiş başladı. 
Bizim fakultədən bu nümayişin başında olanlardan biri də 
mən idim. Ancaq sonuncu kurs tələbələrindən bir hissəsi bu 
üsyana və bununla əlaqədar dərslərin ara verilməsinə qar-
şı çıxırdılar. Bir tərəfdən də haqlı idilər. Çünki, müharibəyə 
getmiş, əsir düşmüşlər, təhsilləri gecikmişdi. Bu gecikməni 
daha da artırmaq istəmirdilər. Onlara, başda tibb fakultəsi 
olmaqla tələbələrin əksəriyyəti qarşı çıxırdı. Mən fikir eti-
barilə onlara qarşı olsamda edilən hücumları da dəstəklə-
mirdim. Tələbələr bəzi professorlara çürük limon, çürük 
yumurta atarkən onlarla bir yerdə idim, amma tələbələrin 
bir-birilərinə hücum etmələrini heç xoş qarşılamırdım. Tibb 
fakultəsinin tələbələri onlara qarşı çıxan hüquq fakultəsinin 
tələbələrini döymək qərarına gələrək əllərində dəyənəklər-
lə dəhlizdə qışqırıb müxaliflərin ortaya çıxmalarını istədilər. 
Bizim fakultənin tələbələri də yığılmışdılar. Qapıdan çıxma-
ğa heç kim cəsarət etmirdi. Mən çıxdım:

 - İclasımız var, içəri girə bilməzsiniz- dedim. Qarşımda 
gənc bir tələbə vardı, mənə:

 - Sən çəkil, qarşımıza oğlan yoldaşların çıxsınlar- dedi və 
dəyənəyini qaldıraraq:
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 - Səni də döyərəm- deyəndə üstünə tullanıb üzünə bir 
şillə vurdum və:

 - Hə, indi sən cavab ver- dedim.
 Etiraf etməliyəm ki, gənc böyük bir heyrət içində qal-

dı, dəyənəyini atdı və yoldaşlarını götürüb çıxıb getdi. Bu 
hadisədən bir neçə il sonra Ankarada bir balda bir dostum 
doktor Hasib adında birisinin mənim ilə tanış olmaq istədi-
yini dedi. Qarşımda bir həkim yüzbaşı vardı, əlini uzatmadan 
mənə sol yanağını uzatdı:

 - Bir neçə il əvvəl hüquq fakultəsinin dəhlizində sağ ya-
nağıma bir şillə vurmuşdunuz, indi sıra sol tərəfdə - dedi. 
Sonralar yaxşı dostluq münasibəti qurduğumuz mərhum hə-
kim Hasib ilə bu xatirəni yada salıb gülərdik.

 Universitetə o vaxtlar hərdən bir adi şəxs kimi şahzadə 
Faruq Əfəndi58 gəlir, dostu Fərhad bəyi ziyarət edərdi. Tələ-
bələr şahzadəyə xüsusi bir münasibət göstərməzdilər.

 Həmin universitet hadisələri 1922-ci ilin aprel-may ay-
larında baş vermişdi. Dərslərə ara verildi, imtahanlar da se-
mestr tətilinə saxlanıldı.

 Semestrin sonunda ailəliklə Ankaraya atamın yanına 
getdik. O zamanın şərtləri ilə mükəmməl olmasına baxmaya-
raq, Ankara səfərimiz bizim üçün qorxulu bir yuxu idi. İstan-
buldan Zonquldağa gəmi ilə getdik. Oradan İnəboluya gəlib, 
Əhməd Dilibozovun Atatürk üçün gətirdiyi ilk avtomobilinə 
minirək Ankara yoluna çıxdıq. Yollar, kəndlər, körpülər, hər 
şey dağılmışdı. Bütün rabitə xətləri kəsilmişdi. Dağların qul-
durla dolu olduğunu bildiyimizdən gecələri çox qorxurduq. 
Bir gecə qaranlıqda öküz arabası səsi eşitdik. Yaxınlaşanda 
cəbhəyə silah daşıyan, biri yaşlı, biri gənc iki qadın gördük. 
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Onlar qorxmurdular. Özümüzdən çox utandıq. Nəhayət, İlqaz 
dağlarını aşaraq atamın bizi gözlədiyi Qalacığa59 çatdıq. O 
gecəni orada qonaq qalıb səhəri yenidən yola düşdük. Ke-
çiörənə60 çatanda Qələbə kəndində Xalidə Ədib xanım bizi at 
üstündə qarşıladı. Biz Keçiörəni Fənəryolu61, Fənərbağça62 
kimi bağlı-bağçalı bir şəhərkənarı qəsəbə bilirdik. Halbuki, 
o zamanın Keçiörəni, qupquru, seyrək bağ evləri ilə əhatəli 
bir yerdi. O günlərin Ankarasını bu gün təsəvvür etmək belə 
imkansızdır. Keçiörən təpəsində üç otaqlı evimiz vardı, altı 
tövlə idi. Atam bu evdə Paşanı63, baş naziri, səfirləri qəbul 
edirdi. Onların da yaşadıqları yerlər bundan fərqli deyildi. 
Hər kəs eyni vəziyyətdə idi və hər kəsin yeganə və müştərək 
amalı düşmənin yurddan atılması idi. Qonşumuz topçu Eh-
san bəyin arvadı Nuriyyə xanım bizə xoşgəldinə gəldi. Bu 
görkəmli insan ilə o zaman tanış olduq və ölüncəyə qədər 
Nuriyyə ablamız olaraq qaldı.

 Ankaraya bu ilk gəlişimizdə Rauf bəy qonşumuz idi. 
Yaraşıqlı, çox xoşagələn, bir növ özünəməxsus bir insandı. 
Xanımlardan həm xoşu gələr, həm qaçardı. Atama “xocam” 
deyə xitab edərdi. Bir gün evimizin qapısına qədər gəlmiş, 
geri qayıtmışdı. Ertəsi gün də atama:

 - Qızların qəhqəhələrini eşitdim, içəri girmədim- deyə 
izah etmişdi. Çox şirin və mübarək bir anası vardı. Məktubla-
rını Tezər yazardı. Məktubun sonunda Tezərə:

 - Raufdan salam yazımmı ?- deyə soruşar, Tezər də:
 - Mən bilmirəm, xalacan, özündən soruşun- deyə cavab 

verirdi. Bu xanımı görməyə gedəndə əsasən gecəyə qədər 
qalmazdıq. Çünki onun:

 - Evin kişiləri gələcək, qaranlıq oldu, artıq gedin- deməsi 
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bizim çox xoşumuza gələrdi.
 Rauf bəy, Atatürkün İstiqlal Hərbinin əvvəllərində ən 

yaxın, vəfalı dostu və dayağı idi. Sonradan hadisələrin ge-
dişatı (edama məhkum edilməsi, mühacirət etməsi) onları 
uzaqlaştırmış olmasına baxmayaraq, Atatürkü çox sevdiyini 
və təqdir etdiyini neçə illər keçdikdən sonra da deyirdi. Ata-
türkə olan inam və etimadını hələ Maltada ikən atama:

 - Görəcəksən, yurdu bu vəziyyətdən Mustafa Kamal qur-
taracaq- deyərək bildirdiyini atam danışardı.

 Həmin yay tətilində Ankarada anamla Zübeydə xanımı64 
ziyarətə getdik. Məqbulə65 və Fikriyyə66 xanımlar yanında 
idilər. Məqbulə xanımın və Mustafa Kamalın gözləri, baxışla-
rı, analarının gözlərinə, baxışlarına çox oxşayırdı. Bu, Zübey-
də və Fikriyyə xanımlarla son görüşüm oldu.

 O yay Atatürkü ilk dəfə olaraq Ehsan bəyin bağında gör-
düm. Bütün türklər kimi mən də ona qiyabən səcdə edirdim. 
Atatürkə baxanda onun günəş qədər parlaq saçlarını, şəxsiy-
yətindən fışqıran enerjini də görür və atamın da təlqin ilə 
zəfərin mütləq qazanılacağına inanırdım. Düşmən başımızın 
ucunda idi.

 Bir gün axşam atam evə gəlib:
 - Bu gün şam yeməyində Ehsangildəyik – dedi və getdi. 

Səhərə yaxın qayıdanda çox həyəcanlı, həm kefli, həm də kə-
dərli idi. Anam səbəbini soruşanda:

 - Paşa cəbhəyə getdi, onu yola saldıq- dedi. Səhərə qədər 
yatmadı. Gəzişir və ”İntiqam” marşını oxuyurdu. Sonradan o 
gecəni belə təsvir etdi: Ehsan bəyin evində yeməkdə hər kəs 
həyəcanlı və xoşbəxt idi. Atatürk Balkan müharibəsi67 mü-
nasibəti ilə yazılan və çox məşhur olan “İntiqam” marşını, 
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yumruğunu masaya vuraraq, böyük bir həyəcan və qətiyyət-
lə oxuyurmuş:

 Ey məsum türk övladları
 Qəlbə yazın bu tarixi
1328-də (1912-1913-cü illər-tərtibçidən) türk namusu 

ləkələndi of...
 İntiqam...!
 Atam Baş Mətbuat İdarəsinin direktoru idi. Ertəsi gün, 

qərarlaşdırıldığı kimi Atatürkün mətbuat nümayəndələrinə 
çay qonaqlığı verəcəyini bildirdi.

 Həmin gecə Ehsan bəy, Atatürkə qələbəni neçə gündə 
əldə edəcəyini soruşmuşdu. Paşa bir müddət təyin etmiş, 
ancaq qələbə bu müddətdən əvvəl qazanılmışdı. Qələbədən 
sonra Ankaraya qayıdan Atatürk onu stansiyada qarşılayan-
lar arasında olan Ehsan bəyə:

 - Bax Ehsan, yanıldım, bəzən insan belə xətalar edir, mən 
də qələbəyə təxminimdən əvvəl çatdım- demişdi.

 Sentyabr ayı idi. Bir gecə səhərə qədər Keçiörən dağla-
rında İzmirin alınması xəbərini gözlədik. Birdən atəş açıldı, 
gözlənilən xəbər gəlmişdi. Hər kəs sevinc göz yaşları içində 
bir-birini qucaqlayıb təbrik edirdi.

 Yayın sonu Tezər, mən və Əbdürrəhman təhsilimizə da-
vam etmək üçün İstanbula qayıtdıq. Anam bütün uşaqları-
nı yanından ayırmaq istəməyərək Səməd və kiçik Gültəkini 
yanında saxladı. Bir həftə davam edən səyahətimizi Atatürk, 
İstiqlal Hərbi və cümhuriyyətin ilk dövründən kitab yazan 
fransız xanım Goliss ilə bir yerdə keçirirdik. Hətta xanım Go-
liss kitabında bizdən də bəhs etdi. Səyahətimizi qatar, yük 
maşını və “yaylı” deyilən yataqlı at arabası ilə etdik. Baş Mət-
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buat İdarəsinin İzmit nümayəndəsi Cövdət Dülgə bəy bizi 
orada qarşıladı, evində qonaq etdi. Bir həftə su görməmiş 
bizim üçün hamam, təmiz yataq, odekolon (hələ o odekolon, 
ələ düşməyən bir nemət idi) təşkil etdi. Ertəsi gün güclü ya-
ğış altında gəmiyə mindik və İstanbula gəldik.

 Ankaraya gedəndə İstanbulu düşman istilası altında bu-
raxmışdıq, hər tərəfdə düşmən bayraqları və əsgərləri var 
idı. Qayıtdığımız zaman isə işğal qüvvələrinin rəsmən geri 
çəkilməmiş olmasına baxmayaraq, görünmürdülər, yalnız 
türk bayrağı, yalnız türk əskəri görünür, yalnız türk dili eşi-
dilirdi. O zaman insanın içinə yaranan xoş hissləri sözlə ifadə 
etmək çox çətindir.

 İlk gün yubanmadan universitetə getdim, sinifə girən-
də dərs başlamışdı. Məni qarşılarında ani görən yoldaşla-
rım qışqırdılar, hamısı ətrafıma toplaşaraq məndən Anadolu 
haqqında, Ankara haqqında məlumat istəməyə başladılar. 
Mən də sanki zəfəri əldə edən komandan kimi məğrur bir 
tövrlə cavab verirdim. O diyarlarda olduğuma görə içimdə 
bir qürur hissi vardı.

Dərslərə başladım. Ölkəni hələ tərk etməmiş düşmənə 
qarşı gənclərin nümayişləri davam edirdi. Bir gün yenə yü-
rüş təşkil olundu. İngilis səfirliyi qarşısında tələbələr etiraz 
mitinqi keçirdilər. Polislər tələbələrə mane olmurdu. Biz 
qızlar artıq çarıqlarımız əllərimizdə gedirdik. Yollarda “Ya-
şasın Mustafa Kamal Paşa!”, “Yaşasın Böyük Millət Məclisi 
Höküməti !”, “Rədd olsun düşmənlər!” deyə qışqırırdıq. Qə-
zetlər nümayişlərlə bağlı məqalələrində “Ağayevin qızı baş-
da” deyə yazırdılar.

Ailəm Ankarada olduğu üçün təhsil həyatımın son illəri 
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Tezər ilə məni qonaq edən Hüseynzadə Əli bəyin evində keç-
di. Çalışqan, sakit bir fəlsəfə tələbəsi olan Tezər fransız filo-
sofu Giyo haqqında tədqiqat işi aparır, mənə də bu mövzuda 
bildiklərini danışırdı. Bir gün darıxdım:

 - Bəsdir artıq- dedim. Hirsləndi:
 - Sən adi bir insansan- dedi.
 - Sən də çox mürəkkəbsən- cavabını verdim.
Hüseynzadə Əli bəy atama bunu yazmışdı və “Tezər bir 

alim, Sürəyya bir aləm” demişdi. Atam məsələni mənə danı-
şanda, “əlbəttə, mən bir aləməm, Tezər də mənim içimdə” 
deyərək özümü üstün tutdum !

 Nadincliyim universitetdə hələ də davam edirdi. “Zey-
nəb Xanım Qonağı”nın pəncərə kənarlarında gəzir, hər kəsi 
qorxudurdum. Müəllimimiz Əbülüla bəy:

 - Nuri-eynim, bu gün düşün sabah çıxarsınız- deyərdi. 
Amma bir gecə yuxumda yıxıldığımı görəndən sonra bu vər-
dişimdən əl çəkdim. Bir başqa gün, rəfiqəm Bədiyyənin başı-
na məktəb çantamı vurdum. Yerə yıxılanda çox qorxdum. Elə 
bir şey olmadı. Sinifdə oğlanlar bizə məktub yazıb əşyaları-
mızın arasına qoyardılar. Kürsüyə çıxıb:

 -Nə deyəcəksinizsə deyin, məktub yazmayın- dedim. 
Məktubların arası kəsildi.

Hüquq fakultəsinin sonuncu kursunda ikən Cümhuriy-
yət elan olundu. Biz İstanbulda idik. Universitetdə bəzi mü-
hafizəkar fikirlilər xaric, hamımız coşqun bir bayram sevinci 
içində idik. Amma ümumi olaraq İstanbulda bir çaşqınlıq ha-
kimdi. Ankaranın havasını görəndən sonra, Cümhuriyyətin 
mənasının orada daha yaxşı qavrandığını başa düşdüm.

 Universitet təhsilim bu hava içində tamamlandı.
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PEŞƏ HƏYATIM VƏ İCTİMAİ FƏALİYYƏTİM

1925-ci ildə universitetdən məzun oldum. İnsan çox 
arzuladığı bir şeyi əldə etdiyində qəribə bir ətalət 

içinə düşür. O əhval-ruhiyyə ilə tək düşüncəm Ankaraya get-
mək idi.

Ailəmin yanına qayıdanda onları Keçiörəndə daha bö-
yük bir evə köçdüyünü gördüm. Bu evin tövlə olan alt hissə-
sini atam kitabxana etmış, sadəcə xatirə olaraq böyük dəmir 
halqanı saxlamışdı. Çox böyük bağımız, bol meyvəmiz var-
dı. Bu bağdakı kiçik evi əvvəl abadlaşdırma naziri olan Cəlal 
Bayar68 kirayə tutdu, sonra Yusif Akçura satın aldı. Bir çox 
şirin xatirəmizə səhnə olan, Atatürk ilə Lətifə xanımın69 tez-
tez ziyarət etdikləri bu evimiz, daha əvvəl ölkəni tərk edən 
bir erməniyə aid imiş. O dövrdə xaricə qaçan azlıqların malı 
xəzinəyə qalırdı. Ancaq atam “göz qalmış bir ev istəmirəm” 
düşüncəsi ilə evi bu ermənidən 3.500 lirəyə satın aldı.

Bağ içindəki qonşumuz Yusif Akçura atamın ən yaxşı 
dostlarından idi. İdeoloji mübarizədə bir yerdə iştirak etmiş, 
Türk Ocağında eyni amal uğrunda çalışaraq mədəni həyatı-
mıza töhfələr vermişdilər. Yusif Akçura çox zəkalı, mədəni 
və utancaq bir adam idi. Atam müxtəlif mövzularda tənqidi 
fikirlər söylərkən o sükutla dinləyər, heç əskik etmədiyi siqa-
retini ağzından ayırmadan:

- Ey əfəndi, sənmi qaldın dəhrə verəcək nizami-intizam 
-deyərdi. Atam onun bu davranışını tənqid etdiyində də Yusif 
bəy:

 - Viran olası evdə övladü-əyal var, nə edək- cavabını ve-
rirdi.
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 Beləliklə, bu evə gənc bir hüquqşünas olaraq qayıdır-
dım. Tələbə yoldaşım Məlahət (Cəfər Təyyar bəyin70 həyat 
yoldaşı) də mənim ilə Ankaraya gəldi və bizdə qaldı.

 Ankaraya qayıdandan qısa bir müddət sonra Atatürk, 
anamı, atamı, Tezəri və məni evinə şam yeməyinə dəvət etdi. 
Biz gedəndə Lətifə xanım Cavad Abbas bəy71 və Məqbulə xa-
nımın əri Mustafa bəy ilə söhbət edirdilər. Lətifə xanım bizi 
qəbul etdi və:

 - Kamal fermadadır- dedi.
 Bir az sonra Atatürk gəldi. Boz qolf şalvarı və boz getr 

geyinmişdi. Böyük bir şövq və ümidlə işlədiyi fermadan trak-
torla qayıtmışdı. Yorğun və xoşbəxt idi:

 - Sitarə xanım, Əhməd bəy, üstümdəkiləri dəyişdir-
məsəm olar ?- sualına anamla atam dərhal:

 - Əlbəttə Paşam- cavabını verdilər. Fermadan çox məm-
nun qayıtmışdı. Atama:

 - Əhməd bəy, şam ağacları böyümüşdür, meşəlik olmuş-
dur. Bax Ətlik72, Keçiörən parıldayır- dedi.

 Halbuki o zaman bağdakı şam ağacları bir cüt fidan, 
küçələr isə qapqaranlıq idi. Şəhərin hər yerində zəif lam-
palardan istifadə olunur, elektrik ancaq Atatürkün evinə və 
şəhərin kiçik bir hissəsinə verilirdi. Atatürk isə gələcəyi ya-
şayaraq özünü xoşbəxt hiss edirdi. Atam:

 - Paşam, bunlar çox tezliklə sizin səy və direktivlərinizlə 
olacaq- dedi.

 Bu vaxt İsmət Paşa73 gəldi. Atatürk mənim və Tezərin 
yaxşı təhsil almağımızla iftixar edirdi:

 - Bax İsmət,- dedi,- Sürəyya hüquq fakultəsini bitirdi, 
Tezər fəlsəfə fakultəsinin sonuncu kursundadır. Türk qızları 
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nə gözəl irəliləyir. İsmət Paşa heç bir cavab vermədi.
 Atatürk:
 - Sənə deyirəm İsmət- deyərək sözlərini daha bir dəfə 

təkrarladı.
 İsmət Paşa isə:
 - Paşam, təptəzə bir paltar geyindim, görmədiniz !- dedi.
 Atatürk çox soyuq bir səslə:
 - Sağlıqla geyin- cavabını verdi və bir müddət danışma-

dı. İsmət Paşa getdi. Süfrədə Atatürk məni sağında, Tezəri isə 
solunda oturtdu. Çox xoş söhbət edirdi. Bizə keçmiş günlə-
rindən əyləncəli xatirələrini danışdı. Yemək gələndə xidmət-
çi qabı Atatürkə tərəfə tutdu, o da qabı alıb mənə tərəf uzatdı, 
mən də çox təbii olaraq yeməkdən götürüb önümə qoydum. 
Sonra qabı Tezərə tərəf uzatdı. Məndən çox daha düşüncəli 
olan bacım qabı aldı və Atatürkə tərəf uzatdı. Qarşımda otu-
ran atamın gözləri mənə şimşək yağdırırdı. Qonaqlıq yaxşı 
keçdi. Getməmişdən qabaq Lətifə xanım:

 - Evdə başın ağrıyacaq, atan sənə çox əsəbləşdi- deyərək 
güldü. Anamla atam hirslənmək üçün evi gözləmədilər. Bizi 
evə aparmaq üçün Atatürkün verdiyi avtomobilə minən kimi 
atam:

 - Hüquq fakultəsini bitirmisən, amma adam olmamısan. 
Dünyanın ən böyük adamlarından biri sənə xidmət edir və 
sən də qəbul edirsən- dedi. Mən isə çox sakit:

 - Nə edək, mən də hüquq fakultəsindən məzun olan ilk 
türk qızıyam- cavabını verdim. Atam hiddətlə:

 - Qurtarmısan da nə olub- dedi.
 Bu sözün mənasını bu gün çox yaxşı başa düşürəm.
Hüquq fakultəsindən məzun olmağım qərb dünyasının 
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hüquq dairələrində də eşidilmiş və “ilk hüquqşünas türk qa-
dını” adı ilə məndən söz edilmişdi. Rokfeller Fondu mənə Pa-
ris Beynəlxalq Hüquq İnstitutunda 3 aylıq bir seminar təqaü-
dü təklif etdi. Təbii çox sevindim. Atam getməyimi məsləhət 
gördü, vəziyyəti maarif naziri Həmdullah Sübhi bəyə deyərək 
razılığını aldı və Paris səfiri Fəthi (Okyar) bəyə mənim ora 
təqaüdlü gedəcəyimə dair bir məktub yazdı. Ancaq bir neçə 
gün sonra Həmdullah Sübhi bəy məni çağırtdıraraq dedi ki:

- İsmət Paşa sənin Parisdəki bu seminara getməyini istə-
mir,- millətçi Ağaoğlunun qızı belə bir seminara gedə bil-
məz- deyir. Əlbəttə, bu mənim üçün böyük bir məyusluq və 
eyni zamanda bir həyat təcrübəsi oldu. Ancaq İsmət Paşanın 
fikri tez dəyişmişdir ki, bir il sonra həmin seminara iki türk 
hüquqşünas göndərmişdi.

Xaricə gedə bilmədiyim üçün Ədliyyə Nazirliyində Mə-
lahət ilə birlikdə ixtisasım üzrə işə başladım. Mən cinayət, 
Məlahət hüquq işləri şöbələrinə işə qəbul olunduq. Məni baş 
müdirin kabinetində oturtdular. Tələbə yoldaşım Fuad Sir-
mən də eyni vaxtda staj keçirdi. Biz iki qadın hüquqşünasa 
qarşı adətən ətrafdakılar necə rəftar edəcəyini bilmirdilər. 
Məsələn, Fuad Sirmən ilə iş yerində deyil ancaq bayirda da-
nışa bilirdik.

Fasiləyə çıxmaq Məlahət ilə mənim üçün bir problem 
idi. Nə edəcəyimizi bilmirdik, pendir-çörəklə kifayətlənirdik. 
Çünki o dövrdə Ankarada “İstanbul” adlı restorandan başqa 
yemək yeyiləcək yer yox idi. Bütün deputatlar da fasiləyə 
bura gəlirdilər. Əlbəttə, restoranın heç bir qadın müştərisi 
yox idi. Bir gün atamdan icazə alaraq Məlahət ilə o restorana 
getdik, kiçik bir guşəsində oturub yeməyimizi yedik. Hər kəs 
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heyrət içində idi: iki gənc qız restoranda oturub yemək ye-
yirdi. Bizi tanıdıqları üçün xəbər həmin dəqiqə Baş Mətbuat 
İdarəsinin baş direktoru olan atama dolayı yoldan çatdırıl-
mışdı. Bir dəfə gecə atam evə gələndə:

- Baş nazir Rauf bəy74, Sürəyya ilə bir rəfiqəsinin resto-
randa yemək yediyini və hər kəsin bundan danışdığını dedi. 
Bir də kitabxanaya gedən bir qadın var imiş. Onun haqqında 
da dedi-qodu edilirmiş. Bundan sonra fasilədə mənim yanı-
ma gəlin.

Rauf bəy kitabxanada məşğul olmasına görə dillərə 
düşən qadının öz kiçik bacısı olduğunu sonradan öyrəndi! 
Bu hadisədən bir neçə gün sonra təsadüfən Atatürk, Lətifə 
xanım ilə bizə gəldi; mənə işimdən razı qalıb-qalmadığımı 
soruşdu. Mən də bu hadisəni danışdım. Onun məni təqdir et-
məsini gözlədiyim zaman o:

- Atanın da, Rauf bəyin də haqları var- dedi.
Ertəsi gün nazirlikdə iş vaxtı nazir Necati bəy təlaşla ota-

ğa girib:
- Sürəyya hazır ol, Paşa gəlib səni nahara aparacaq- dedi. 

Mən və bütün iş yoldaşlarım təəccübləndik. Bayıra çıxanda 
Atatürkün boz üstüaçıq avtomobildə Siirtdən75 olan deputat 
Mahmud bəy və yavəri Müzəffər bəy ilə oturduğunu gördüm. 
Mənə:

- Lətifə bu gün səni nahar yeməyinə gözləyir- dedi. Təəc-
cübdən danışa bilmirdim. Avtomobilə mindim. Yolda hər kəs 
bizə baxırdı. “İstanbul” restoranının qabağında avtomobili 
saxladı, Bozyükdən76 olan deputat Saleh bəyi bayıra çağırt-
dırdı. Əlbəttə, bütün deputatlar restorandan bayıra çıxdılar. 
Bir az onlarla söhbət etdi, sonra yüksək səslə:
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 - Mən bu gün Sürəyyanı bizə aparıram, sabahdan resto-
randa yeyəcək- dedi.

 Evlərinə getdiyimiz vaxt Lətifə xanım:
 - Axşam Paşa bu yeməkxana məsələsinə çox əsəbləşdi, 

nə lazımsa edəcəyini söylədi- dedi.
 Birlikdə yemək yedik. Yeməkdən sonra Qurani-Kərimin 

tərcüməsini oxuyan Atatürk həyat yoldaşına:
 - Bax, Cənnətdə də sənin kimi sədəf bədənli, qara gözlü 

məleykələr var imiş- deyə sataşdı.
 Ertəsi gün bizim bu yeməkxana hekayəsini eşidən bəzi 

qadınlar, o cümlədən sabiq dəniz naziri Ehsan bəyin həyat 
yoldaşı Nuriyyə xanım, Həmdullah Sübhinin xanımı da na-
hara yeməkxanaya gəlmişdilər. Biz də bu hadisədən sonra 
rahatlıqla bayırda yemək yeyə bildik. Atatürk bu davranışı 
ilə qadınların cəmiyyət içində sərbəst hərəkət etməsini necə 
qorumaq istədiyini göstərmişdi.

 O dövrdə Atatürk, Ankaranın ruhu idi və Ankara hər hal-
da çox az şəhərə nəsib olan bir şövq, həyəcan və inkişaf hava-
sı içində yaşayırdı. Məsələn, Atatürk dövründə Cümhuriyyət 
bayramları elə böyük həyəcan və həssaslıqla keçirilirdi ki... 
Hamımız bir ay əvvəldən geyimlərimizi hazırlayır, o günü sə-
birsizliklə gözləyirdik. Diplomatik korpus böyük uniforma-
larını geyinsələrdə, Atatürk həmişə çox şıq mülkü qiyafəsini 
geyinərdi. 29 Oktyabr günü “Ankara Palas”ın önündəki pros-
pektdə rəsmi keçid keçirilirdi. Stadion hələ inşa edilməmiş-
di. Böyük Millət Məclisi binasının önündə qurulmuş yüksək 
tribunadan Atatürk əynində frak, sağ əlində silindr şapka və 
bəzən də çiynində qara pelerin yüksək rütbəli komandanla-
rın əhatəsində keçidi izləyərdi. Biz isə rəsmi keçidi “Ankara 
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Palas” önündə qurulan tribunalardan tamaşa edirdik. Gecə 
verilən Cümhuriyyət balı isə hələ o dövrün ölçülərinə görə 
möhtəşəm keçirilirdi.

 O şövq, o həyəcan, o səmimiyyət havası ilə 1925-1929-
cu illərdə Ankarada həyatımın ən gözəl günlərini yaşadım. 
Həyatımız atam Maltadan qayıtdıqdan sonra heç bir kədər-
li hadisə ilə kölgələnməmişdi. Bir-birimizə çox bağlı idik 
və ailə birliyimiz xoşbəxtliyimizin nüvəsini təşkil edirdu. 
Cümhuriyyət ballarından birinin ərəfəsi idi. Məclisdə sabiq 
maliyyə naziri Şükrü Saracoğluna77 atam maliyyəyə aid bir 
məsələnin müzakirəsi zamanı sual veribmiş. Hər halda sual-
dan məmnun qalmayan Saracoğlu atama:

 - Əhməd bəy, sizin türkcənizi başa düşmürəm- deyərək 
Qafqazdan gəldiyimizə işarə etmişdi. Ertəsi gün keçirilən 
bala İzmirdən gələn teleqramda bu şəhəri su basdığını xəbər 
verirdi. Şükrü Qaya78 mənim və Tezərin bu teleqramı balda 
oxumağımızı istədi. Biz isə:

 - Biz türkcə bilmirik- dedik.
 - Nə demək istəyirsiniz ?- deyə təəccüblənən Şükrü Qa-

yaya hadisəni danışdıq.
 - Siz belə şeylərə qarışmayın, oxuyun görüm bu teleq-

ramı- deyərək bizə oxutdurdu. Bu hadisədən də görüldüyü 
kimi atamıza qarşı edilən hər hansı bir hərəkət bizdə dərhal 
etiraz oyandırırdı.

 İlk 29 Oktyabr bayram tədbiri Hamamönü79 səmtindəki 
Türk Ocağının binasında keçirilmişdi. Böyük bir həyəcanla 
hazırlanmışdım. Üzümə pudra sürtmüşdüm. Girişdəki güz-
güdə üzümü görüb heç bəyənmədim və dəsmalla sildim. O 
günlərdə o kiçicik bina bizim üçün sanki bir saraydı. İçini 
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dolduran insanların hisləri böyük idi, hiss edərək yaşayır-
dıq o günləri. İşğaldan azad olmağımızın, isdibdad idarəçi-
liyindən sonra cümhuriyyət idarəçiliyinə sahib olmağımızın 
mənasını həyat təcrübəmizə əsaslanaraq başa düşürdük. İs-
tiqlal müharibəsinin və qurmağa müvəffəq olduğumuz yeni 
dövlətin verdiyi qürur və özünəinam hissi, vətənin qəlbi olan 
Ankarada hər türkün ruhuna hakim olurdu. Təəssüf ki, za-
man keçdikcə hislər də korlaşır. İndi 29 oktyabrlar sadəcə 
hərbi mərasim havasındadır.

 1925-ci ildə Ankarada diplomatik korpus, deputatlar, 
nazirlər və onların ailələri arasında çox sıx, səmimi və göstə-
rişsiz bir münasibət vardı. Kiçik bir şəhərdən bir dövlətin 
paytaxtına çevrilən Ankaranın maddi imkansızlığı əsasən 
göstərişə imkan vermirdi. Ankaraya yerləşmək üçün gələn-
lər xırda bağ evlərində, uzaq səmtlərdə çox sadə şərtlər al-
tında yaşamaq məcburiyyətində qalırdılar. Şəhər bir paytaxt 
havasına zamanla bürünəcəkdi. Yeni və o zamanın Ankarası 
üçün çox böyük görünən binaların tikintisinə başlanıldığın-
da əhali bazar günləri ailəsini götürüb bu “mədəniyyət ni-
şanələrini” tamaşa etməyə gedərdi. Vasitə olaraq at, eşşək, 
at arabaları istifadə edilirdi. Avtomobil çox az idi. Nədənsə, 
sonradan “qapdı-qaçdı” adı ilə çoxalan böyük avtomobillər 
sərnişindaşıma ilə məşğul olmağa başladı. Heç yadımdan çıx-
maz, bir gün bir “qapdı-qaçdı”ya mindik. Konduktor işləyən 
balaca oğlan uşağının əlində uzun bir dəyənək gördüm. Nə 
üçün lazım olduğunu soruşduğumda:

 - Mədəniyyət dəyənəyi,- dedi,- görmürsünüz millət ma-
şının sağından solundan heyvanların belində üstümüzə gəlir. 
Bu dəyənəklə mən onları itələyirəm.
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 Polşa səfirliyi Keçiörəndə idi. Gənc səfirlik katibləri 
həftədə bir dəfə evimizə ziyarətə gəlirdilər. Aralarında Za-
vişa adında yaraşıqlı bir gənc vardı. Atam onun üçün “qız-
ların gözəl dediyi adam gəldi” deyərdi. Diplomatik korpus 
əməkdaşları arasında sadəlik və səmimiyyət yüksək səviy-
yədə idi. Hər dövlət Türkiyəyə ən seçilmiş mütəxəssislərini 
göndərirdi. Əcnəbi səfirlər üçün Türkiyəyə təyin olunmaq 
bir şərəf idi. Alman səfirliyi yarımfabrikant bir binada idi. 
İlk inşa edilən səfirlik binası rus səfirliyi oldu. Fransız səfi-
ri M.Sarro və gözəl qızı həmişə iki həftədən bir bizə qonaq 
gəlirdilər. Atamın Fransada Renanın tələbəsi olaraq təhsil 
görməsi səfirin atama xüsusi bir simpatiya bəsləməsinə yol 
açmışdı. Bütün nazir və deputatlar, eləcə də ailələri bir-bi-
rinə çox yaxın idilər. Atam axşamlar bir çox deputat dostları-
na müxtəlif mövzularda məlumat verir, xüsusilə fransız inqi-
labından danışır, müqayisələr edir, cümhuriyyət, hürriyyət, 
mədəniyyət fikirləri üzərində mübahisə edirdi. Keçiörəndə, 
səhv etmirəmsə Siirt deputatı olan Hüseyn bəy adında xoşa-
gələn bir qonşumuz vardı. Bir gün atama:

 - Əhməd bəy, sən bu qədər təhsil almısan, mən isə ibti-
dai məktəb məzunuyam. İkimiz də deputatıq. Aramızda heç 
bir fərq yoxdur. Bu necə işdir?- demişdi. Bu şəxs illərlə İstiq-
lal Məhkəməsinin sədri oldu və bir yığın insanı bu düşüncə 
və bu şüur səviyyəsində olan fikirləri ilə mühakimə edərək 
məhkum etdirdi. Deyəsən, bu gün də Hüseyn bəylər ilə Ağa-
oğlu Əhməd bəylər arasında elə bir fərq yoxdur.

 Keçiörəndə əvvəllər yaşadığımız səmtdə işıq yox idi. Ata-
mın rəhbərliyi ilə orada bir məhəllə təşkilatı quruldu, atam 
muxtar seçildi. Muxtarlıq otağına da atamın bir şəkli asıldı. 
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Abadlaşdırma naziri Rəcəb Pekərə edilən mütamadi tələb-
lər nəticəsində Keçiörənə işıq gəldi. İndi Uşaqları Mühafizə 
Cəmiyyətinin internatı olan binada bu hadisə qeyd olundu. 
Yığıncaqda iştirak etməməsinə baxmayaraq bu işdə əməyinə 
görə təşəkkür olaraq atamın sağlığına qədəhlər qaldırıldı. 
Bir müddət sonra atam Sərbəst Firqəyə80 keçdiyində, vaxtilə 
təşəkkür hissi duyduqları Əhməd Ağaoğlunun şəklini otaq-
dan çıxartdılar.

 Bir gün Səməd xəstələndi. Ağzından qan gəlirdi. Böyük 
bir təşviş və üzüntüyə düşdük. Həkimlər bir diaqnoz qoya 
bilmədilər. Amma başına buz qoyulması lazım olduğunu 
söylədilər. O dövrdə buz çox baha idi. Atam dəli kimi atına 
atladı, yaxın dağlara gedərək buz və qar qazıdı, çuvallara dol-
durub gətirdi, evin bağçasına bir çuxur qazdı, onları basdırdı 
və örtdü. Lazım olduqca oradan istifadə edirdilər. Bax atam 
uşaqlarına belə düşkün idi.

 Atatürk ilə Lətifə xanım Keçiörəndəki bu evimizə tez-
tez gəlirdilər. O dövrdə Atatürk isti ailə mühitində vaxt ke-
çirməyi sevər, böyüyən gəncləri bir ata iftixarı ilə müşahidə 
edərdi. Biz o illərdə Ankaranın sayılı oxumuş, yüksək təhsil 
görmüş, qərbyönümlü və həyat mübarizəsinə atılmış gənc 
qızları idik. Onun üçün sevgi və təqdir hislərini bizdən giz-
lətməzdi. Ərköyünlüyümüzə gülərdi. Bir gün Tezər ilə dörd 
əl piano çaldığımızda çox gözəl ifa edən bacımın düzəliş və 
tənqidlərinə dözməyərək Tezərin əlini cırmaqladım. O gecə 
Lətifə xanım ilə bizə gələn Atatürk Tezərə əlinə nə olduğunu 
soruşdular. O da:

 - Pişik cırmaqladı əfəndim- cavabını verdiyində Atatürk:
 - Ay aman o necə təhlükəli pişikdir, atın onu evdən- dedi.
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 Tezər mənə baxaraq:
 - Çox sevirik əfəndim, ata bilmərik- deyəndə işi başa 

düşən Atatürk qəhqəhə ilə güldü.
 O, həmişə Ankaranın bal və ziyafətlərində bizim iştirakı-

mızı arzu edərdi. Bu dəvətləri biz də çox sevər, böyük zövqlə 
hazırlaşır, bəzənir, çox əylənirdik. İsmət Paşanın evində ve-
rilən bir ziyafətə işias olduğum üçün son anda gedə bilmə-
mişdim. Ailəmiz qayıdandan sonra böyük həvəslə xəbərlərə 
qulaq asırdım. O vaxtlar çox əks-səda verən bu hadisənin ol-
duğunu danışdılar: Qadınların baş örtüsü yeni götürülmüş-
dü. Ziyafətə Cəlal Bayarın həyat yoldaşı başı türbanlı gəlir. 
Hər kəsdə çaşqınlıq yaranır. Atatürk ona:

- Xanim əfəndi, nə üçün başınız bağlıdır ?- sualını verən-
də o:

- İcazə verin bəzi şəxslərin başı örtülü qalsın- cavabını 
vermək cəsarətini göstərir. Bax, Rəşidə xanım o dövrdə hətta 
Atatürkə belə cavab verə biləcək qədər cəsur bir insan idi.

 Yeni əlifba çıxdığı vaxt Tezər demək olar ki, ev-ev gəzib 
hər kəsə oxumaq, yazmaq öyrədirdi. Yanımızdakı evdə vəkil 
Rəcai bəyin bacısı Xalidə xanım yaşayırdı. Çox maraqlı bir 
rumelili81 qadındı. Hər kəs tərəfindən sevilən və istənilən bir 
şəxsdi. Tezər ona da dərs verirdi.

Bir gün Tezər:
- Cümhuriyyət nədir ?- deyə soruşmuşdu.
- Hürriyyətdə bir hürriyyət gəldi ki, indi başına “cüm” 

qoydular, bax odur- demişdir.
Atatürk bunu eşidibmiş. Bir gün Keçiörən kafesinə dost-

ları ilə gəlmişdi. Xalidə xanımı və qonum-qonşusunu çağırt-
dırmış, həmin sualı vermişdir. Xalidə xanım eyni cavabı ver-
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miş və rumeli şivəsi ilə əlavə etmişdir:
 - Hürriyyətə “cüm” qoydun, qovdun padşahı, gəldin 

oturdun yerinə.
 Əlbəttə, bu cavaba Atatürkün qəhqəhə ilə güldüyünü 

əlavə etməyə ehtiyac yoxdur.
 Ankara sadəcə gözəl yığıncaqlara, əyləncələrə və tədbir-

lərə səhnə olmurdu. O dövrün tükürpədici tərəfləri də vardı.
 Bir gün səhər Tezər ilə Ulus meydanından keçirdik. 

Hündür bir yerə çıxmış bir yığın ağ köynəkli adam gördük. 
Uzaqdan rəngsaz zənn etdik. Yaxınlaşanda sıra ilə asılmış 
adamlar olduğunu dəhşət içində qarşıladıq: Bunlar İstiqlal 
Məhkəməsi qurbanları idi. O qədər heyrətlənmişdik ki, hər 
ikimiz də ögüməyə başladıq. Ancaq bu mənzərə gün keçdik-
cə Ankaranın normal görüntüsü oldu. Bir müddət sonra bu 
meydanın qarşısındakı yeməkxana və kafedə hamı yeyib-i-
çirdi. Xalq psixologiyası hər şeyə öyrəşir.

 Atam evimizin bağçasında arılarla məşğul olurdu, tüllə 
örtülü şapka geyərək pətəklərin yanına gedərdi. Bir gün Əli 
Çətinqaya82 bizə gəlib atamı o geyimdə görəndə:

 - Vay Əhməd bəy, şapkamı geyirsiniz - deyərək məzəm-
mət elədi. Bir müddət sonra şapka inqilabı oldu və həmin 
Əli Çətinqaya İstiqlal Məhkəməsi sədri olaraq şapka qanu-
nuna qarşı çıxanları edam cəzasına məhkum etməyə başladı. 
Atam ona:

 - İnanmadığınız fikirlər əleyhinə qərar verirsiniz, məni 
şapka geydiyim üçün tənqid edən siz deyildiniz ?- deyirdi.

 Əli Çətinqaya qəribə şəxsiyyət idi. Əvvəllər yanğınsön-
dürmə zabiti olan bu şəxs Malta adasında öz-özünə olduqca 
gözəl ingiliscə öyrənmiş, qayıtdıqdan sonra Ayvalıkda83 düş-
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mana ilk gülləni o atmışdı. Amma siyasi fəaliyyətində sivri-
lib iqtidara gələn kimi, atamın dilindən düşmədiyi “Şərqdə 
məzlum iqtidara gələndə məzlumluğunun intiqamını alır” 
prinsipi ilə hərəkət etdi. Ən yaxşı dostu Nail bəyi belə edama 
məhkum etdiyini öyrənəndə arvadının ürəyi getmişdi. Ca-
vid bəyi84 də dar ağacına göndərməsi sonralar ona dəhşətli 
vicdan əzabı verdi. İstiqlal Məhkəməsindəki fəaliyyətindən 
çox illər keçdikdən sonra Əli Çətinqaya, həyat yoldaşı və biz 
Yalovada85 idik. Cavid bəyin xanımının da orada olduğunu 
eşidəndə Əli bəy məni onun yanına göndərərək Cavid bəyin 
uşağına kömək edib-edə bilməyəcəyini soruşmağımı istədi. 
Getdim. Cavid bəyin həyat yoldaşı güclü və əsilzadə ruhlu bir 
insandı. Bir arzusu olmadığını və Əli bəyə kin saxlamadığı-
nı söylədi. Bunu eşitməsinə baxmayaraq Əli bəy vicdan əza-
bından qurtula bilmədi və Təşviqiyyə xəstəxanasında ölüm 
döşəyində:

- Cavidi, mən öldürmədim- sözləri ilə can verdiyini eşit-
dik.

Ankara İstiqlal Məhkəməsinin iclaslarını mən də bir-iki 
dəfə gənc hüquqşünas olaraq izlədim. Əli Çətinqayanın səd-
rliyi ilə keçən məhkəmə prosesində, İzmirdə Atatürkə qarşı 
sui-qəsddə ittiham olunanların mühakiməsi aparılırdı. Əsəbi 
olmasına baxmayaraq, Əli Çətinqaya təqsirkarlara mülayim 
davranırdı. Mən Cavid bəyin müdafiəsini həyəcanla qulaq as-
dım. Müdafiə işini fövqəladə dərəcədə güclü quran Cavid bəy:

 - Sağ tərəfinizdə yaxşılıq, sol tərəfinizdə pislik mələkləri 
var. Başınızı solunuza çevirməyin- deyərək sözünü qurtardı. 
Cavid bəyin məhkəmə prosesi zamanı professor Hüseynzadə 
Əli bəydə müttəhimlərdən Qara Kamalla86 olan sırf dostluğu 
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səbəbindən həbs edildi. Məhkəmə işində Əli Çətinqaya ona:
 - Siz şiəsiniz elə deyilmi ?- deyə soruşduğunda o:
 - Xeyr, azərbaycanlıyam- cavabını vermişdi.
 Həmin məhkəmə prosesi zamanı Cavid bəyin sənədlə-

rinin arasından atamın da bir məktubu çıxdı: Bir ensiklo-
pediya hazırlamaqda olan Cavid bəy atamdan, “agent” sözü 
haqqında məlumat istəmişdi, atam da ona məktubla izahat 
vermişdi. Bu məktub açıqlandığında bəzi qəzetlərdə atam da 
bu məhkəmə işində varmış kimi məna daşıyan yazılar çıxdı. 
Atam dərhal qəzetdə bir yazı dərc etdirərək bu yazarların id-
dialarını isbata çağırdı, əks halda onları yalançılıqla suçlaya-
cağını bildirdi. Hadisə eləcə bağlandı.

 Atamın böyük dostu doktor Nazim bəy87 də İzmir İstiqlal 
Məhkəməsi tərəfindən mühakimə olunaraq edama məhkum 
edildi. O zamanın xarici işlər naziri olan Tofiq Rüşdü Arazın88 
arvadı doktor Nazim bəyin qohumu idi. Bu cəzanın ömürlük 
həbs ilə əvəzlənməsinə vasitəçilik etməsi üçün atam anamı 
sübh tezdən onun yanına xahişə göndərdi. Anam əli boş qa-
yıtdı. O gündən sonra Tofiq Rüşdü bəyi heç sevmədim. Belə 
bir məsələdə vasitəçilik etməyi rədd etmişdi.

 Hüseyn Cahid (Yalçın) bəy89 də bu məhkəmə işindən 
sonra sürgün olunduğu Çorumdan90 Ankaraya gəldi. Atam 
onu Keçiörəndəki evimizə dəvət etdi. Hər ikisinin nə qədər 
qəmgin danışdıqları hələ də yadımdadır. Cahid bəyin bu qə-
dər hadisənin iç üzünü görüb yaşadıqdan sonra onu sürgünə 
göndərən İnönü ilə necə dost olduğunu hələ də təhlil edə bil-
mirəm.

 Yassıada prosesi zamanı Başol91 ilə Əli Çətinqayanı çox 
müqayisə etdim. Biri keçmiş hərbçi, o birisi Kassasiya Məh-
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kəməsinin sədri idi. Şübhəsiz ki, Əli Çətinqaya daha alicənab 
hərəkət edirdi. Bu gün belə Yassıada günlərini xatırlayarkən 
45 ildə nə qədər az irəliləmiş olduğumuzu təəssüf hissi ilə 
qəbul edirəm.

 Atatürkün hüquqa olan hörməti sayəsində normal məh-
kəmələr bu cür qanunsuz hərəkətlərin mühakiməsinə qarış-
dırılmadı. Bu işi hüquq ilə heç əlaqəsi olmayan və məhkəmə 
heyəti üzvlərinin hüquqşünas olmadığı İstiqlal Məhkəmələri 
vasitəsi ilə etdirdi. Təəssüf ki, Yassıada prosesi bunun tam 
əksi oldu, hüquq zülmə alət edildi.

 Əvvəldə də qısaca qeyd etdiyim kimi, I Dünya Hərbin-
dən öncə o dövrün ziyalılarının iştirakı ilə evimizdə keçirilən 
yığıncaqlarda Türk Ocağı fikri çox müzakirə olunmuşdu. Bə-
yazidin Soğanağa məhəlləsində qurulan mərkəzdə yığıncaq-
lara biz uşaqlarda qoşulur, Xalidə Ədib xanımın “Yeni Turan” 
mahnısını xor şəkilində ifa edirdik. Türk Ocağı üzvlərinin 
ailələri ilə birgə iştirak etdikləri konfrans və müxtəlif yığın-
caqlar təşkil olunurdu. Həmdullah Sübhi bəyin sədrliyində 
atam, Yusif Akçura, doktor Fəthi, Hüseynzadə Əli bəy, Həsən 
Fərid, Bürhanəddin bəy indi xatırlaya bildiyim fəal üzvlər-
dən idi. Tədbirlərin birində on altı yaşlarında gənc bir qız 
səhnədə “ey iynəm tik” mahnısını oxudu. Adı Səidə olan bu 
gənc qız bir müddət sonra Həmdullah Sübhi bəy ilə evləndi 
və vəfatına qədər çox əziz rəfiqəmiz Səidə ablamız oldu. İçin-
də böyümüş olduğumuz bu mühit, intellektual, vətənsevər, 
millətçi bir mühit idi. Biz də o havanın uşaqları idik. Ankara-
ya məskunlaşdığımız illərdə Türk Ocağı Hamamönündə bir 
binada təşkil olunmuşdu. Konfranslardan başqa yığıncaqlar, 
toylar orada keçirilir, ballar təşkil olunurdu. Sonradan Həm-
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dullah Sübhi bəyin Amerikadakı türklərdən yığdığı pulların 
da köməyi ilə Türk Ocağı yeni bina tikdirdi. Bu bina indi Et-
noqrafiya Muzeyidir. Binaya böyük əmək sərf olunaraq çox 
gözəl döşənmişdi. Bütün mədəni tədbirlər burada keçirilirdi. 
Hətta Atatürk 1930-cu ildə qadınlara bələdiyyə seçkilərində 
iştirak hüququ verən qanun çıxarılmamışdan öncədə bu bi-
nada Afət (İnan) xanıma92 bir məruzə oxutdurmuşdu. Başda 
özü olmaqla Ankaradakı bütün yüksək vəzifəli şəxslər, dilo-
matik korpus dəvət olunmuşdu. Mən o vaxt Dövlət Şurasında 
işləyirdim. Bizi də Prezidentin Xüsusi işlər müdiri telefonla 
çağırmışdı. Bir müddət sonra Xalq Evləri Təşkilatı93 quruldu. 
Bir gün Həmdullah Sübhi bəyə Türk Ocağının konqresini ke-
çirməyi və təşkilatı buraxaraq Xalq Evlərinə birləşməsi əmr 
edildi. Bu hadisə Həmdullah Sübhi bəyi çox incitdi. Amma o 
günlərdə bu kimi məsələlərdə heç bir müqavimət imkanı yox 
idi. 1950-ci ildən sonra Türk Ocağı yenidən canlandırılmaq 
istənilsə də artıq funksiya və idealoji cəhətdən zəifləmişdi.

1928-ci ildə vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olmaq haqqın-
da icazə aldığımda yenə arzuma çatmağımla bərabər bir 
tərəddüd hissidə yaşadım. Sevinirdimmi, yoxsa nə edəcə-
yimi, nə ilə mübarizə aparacağımı fikirləşirdim, bilmirəm. 
Beləliklə, atamın tövsiyyəsi ilə Ankarada vəkil Camal Hazim 
bəyin bürosunda işləməyə başladım. İlk işim bir boşanma 
iddiası oldu. Məhkəmədə bəzi adamlar cübbəmi qaldırıb şal-
varım olub-olmadığı ilə maraqlandılar. Hakimlər çox anlayış 
göstərdilər və peşə fəaliyyətimə olduqca normal şərtlər al-
tında başladım. Bundan əlavə, mütləq nəql etmək istədiyim 
bir hadisə oldu: Vəkillik icazəsi almağımı eşidən rus səfiri M. 
Suriç məni ziyarət edərək, o tarixlərdə Rusiya ilə aramızdakı 
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ticarət münasibətləri ilə maraqlanan “Neftsendikat” müəs-
sisənin vəkilliyini təklif etdi. Atamla məsləhətləşdim, qəbul 
etməyimdə bir eyib görmədi. O illərdə Rusiya nümayəndələ-
ri ilə aramızdakı əlaqə çox dostcasına idi. Xarici İşlər Nazir-
liyi türk yüksək vəzifəli şəxslərini telefon vasitəsilə rəsmi 
istirahət günü olan cümə günlərində rus səfirliyində təşkil 
olunan çay süfrəsinə dəvət edirdi. Bu havanın təsiri ilə işi 
qəbul etdim və işləməyə başladım. Hər gün günortaya qədər 
“Neftsendikat”da işləyirdim. Aylıq 300 lirə olan yaxşı maaş 
alacaqdım. Günortadan sonra büroda sərbəst vəkil olaraq 
işimi davam etdirirdim. Bu vaxtı Qarsdan 5000 lirə haqqı 
olan bir məhkəmə işi gəldi. Vəziyyətimdən çox məmnun 
idim. Ancaq işə başladıqdan 15-20 gün sonra bir gün atam:

- Sürəyya, “Neftsendikat”dan istefa verəcəksən. İsmət 
Paşa məni çağırdı və qızımın bir kommunist müəssisəsində 
işləməyə icazə verməyəcəyini bildirdi- dedi. İsmət Paşaya:

- Paşam, hər cümə rus səfirliyinə getməyimiz üçün əmr 
verən sizsiniz. Qızım bu işi qəbul etmədən mənimlə məs-
ləhətləşdi, mən bir eyib görməmişdim. Amma ona deyərəm- 
dediyini əlavə etdi.

Mən çox kədərləndim və əsəbləşdim. “İstefa verməyə-
cəyəm” deyə təkid etdim. Anam:

- Qızım, atanın vəziyyətini fikirləş - deyərək araya girdi. 
Nəticədə on beş gündən sonra “Neftsendikat”dan, “öz işlə-
rimə daha çox vaxt ayırmaq istəyirəm” səbəbi ilə istefa ver-
dim. Əlbəttə təəccübləndilər. “Neftsendikat” ilə olan əlaqə-
min inkişafını illəri bir az qabaqlayaraq buradan danışmaq 
istəyirəm:

 1932-ci ildə İstanbula köçdüyümüz vaxt atam artıq nə 
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Baş Mətbuat İdarəsinin baş müdiri, nə də deputat idi. Təqa-
üdçü bir professor idi. “Neftsendikat”a müraciət edərək bir 
vəkillik işi istədim. O vaxtlar bu təşkilatın İstanbul bürosun-
da professor Əsəd Ərsəbük, vəkil Şükufə Ərkitlər və adını 
xatırlamadığım bir üçüncu vəkil işləyirdilər. Müraciətimə ve-
rilən cavabda, sadəcə icra işləri üçün bir vəkilə ehtiyacları ol-
duğu və bu işi mənə layiq görmədikləri bildirilirdi. Mən buna 
baxmayaraq, bu işi istədim və aylıq 150 lirə maaşla yenidən 
“Neftsindikat”a işə qəbul olundum. Partiya baş katibi Səfvət 
Arıkana94 bir məktub yazaraq: “Mən “Neftsendikat”a vəkil 
oldum. Artıq qarşınızda Əhməd Ağaoğlu deyil mən varam, 
necə hərəkət edəcəksiniz edin” dedim. Əlbəttə heç bir cavab 
gəlmədi. 1938-ci ilin sonlarında Həsən Sakanın evində bir 
yığıncaqda Səfvət bəy bu hadisəni yada saldı və: “Bu qızdan 
çox çəkdik” deyə mənə sataşdı. Bəli, böyüyüb peşə sahibi ol-
duqdan sonra belə mənə edilən haqsızlıqlara üsyan edir, rəf-
tarımla bu hissimi açığa vurmaqda heç bir eyib görmürdüm.

 Qayıdaq Ankara illərinə. “Neftsendikat”dan ayrıldıqdan 
sonra müstəqil vəkil olaraq əmək fəaliyyətimi davam etdirir-
dim. Bir gün iş üçün Ədliyyəyə gedən atam tanıdığı bir şəx-
sin yalan and içdiyinə şahid olandan sonra ədalət mexanizmi 
haqqındakı fikirlərini dəyişdirdi. Mənə:

 - Ədliyyənin vəziyyətini bəyənmədim. Başqa bir işdə iş-
ləsən yaxşı olar- dedi.

 1929-cu ildə təşkilatlanan Dövlət Şurasında mən, Mə-
lahət Ruacan və Mükərrəm İrdil referent olaraq işə başladıq. 
O vaxtlar Dövlət Şurası 4 idarədən ibarət idi; mən nizam-
namə hazırlıqları ilə məşğul olan Tənzimetmə İdarəsində 
işləyirdim. Adambaşına gündə orta hesabla on iş düşürdü. 
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Bir-iki səhifədən ibarət olan bu işləri köhnə məmurlar qəh-
və, siqaret fasilələri ilə bölünən iş tempi ilə iki gündə həll 
edirdilərsə, biz eyni həcmdəki işləri tez həll edib qalan vaxt-
da darıxırdıq. Dövlət Şurasının binasında, biri ön tərəfdən 
girişdəki geniş pilləkənı, digəri yan tərəfdəki xidməti olaraq 
iki pilləkənı vardı. Bir gün xəbər yayıldı ki, vəzifəli olmayan-
ların yan pilləkənı istifadə etmələri qərara alınıb. Ertəsi gün 
mən yenə ön pilləkandan iki-iki çıxaraq işə gəldim. Şura səd-
ri və idarə rəisləri yığılaraq davranışımın səbəbini soruşdu-
lar. Mən:

- Aramızda heç bir fərq yoxdur. Bir neçə il sonra mən də 
sizin ilə eyni səviyyədə olacağam. Bizim yan pilləkandan çıx-
mağımız düz deyil, qeyri-bərabərlikdir, çıxmayacağam ora-
dan- dedim.

Mənə bir xəbərdarlıq verərək bu hadisədən heç kimə da-
nışmamağımı tapşırdılar. Mən isə öz otağıma gəldim və hər 
kəsə “ön pilləkəndən iki-iki çıxdığım üçün xəbərdarlıq al-
dım” deyərək bu fikrə qarşı olduğumu bildirdim. Evdə də bu 
hadisəni danışdım. Məmurlara nə qədər ucuz bir düşüncə ilə 
necə haqsızlıqlar və qeyri-bərabər rəftar edildiyini bax belə 
hadisələrə şahid olaraq dərk etdim və buna üsyan etdim. 
İdarədə müxtəlif məsələlərlə əlaqədar Məlahət və mən bu 
haqsızlıqları xoş qarşılamadığımızı rəftarımızla bildirirdik. 
Bir gün ikimizi də çağıraraq nizam-intizamda nöqsanımızın 
olduğunu bildirdilər. Bununla əlaqədar Dövlət Şurasını Döv-
lət Şurasına şikayət etdim. Çünki başqa səlahiyyətli instansi-
ya yox idi. Üç ay açıq maaş aldıq, sonra yenidən işə başladıq. 
İşin əsl maraqlı tərəfi odur ki, bizi işdən çıxaranlar, geri qa-
yıtdığımızda heç rolları olmadığını deyərək sanki, o hadisə 
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başqalarının əməli imiş kimi davrandılar. Bir müddət sonra, 
elmi dəyərinə dərin hörmət bəslədiyim Dövlət Şurası üzvü 
Səfvət bəy ilə aramızda böyük bir münaqişə oldu. Bu şəxsi, 
“hüquq normalarına ziddir” əsası ilə qərar verəcək cəsarəti 
və hüquq anlayışına sahib olduğuna görə çox təqdir edirdim. 
Münaqişə, bəzi şəxsi məktublarını mənə yazdırmaq istəmə-
sindən yarandı və haradasa dava-dalaşa çevriləcəkdi. Ertəsi 
gün İsmət Paşa atama:

 - Qızın Dövlət Şurasında dava salmışdır. De işdən çıxsın- 
demişdir.

 Geri çəkilmədim. Nazirlər Şurası işi nəzarətə götürdü. 
O vaxtlar Dövlət Şurası Nazirlər Şurasına tabe idi. Baş nazir 
səviyyəsində şikayət etdim. Aparılan təhqiqat vaxtı, yoldaş-
larımdan başqa heç bir Dövlət Şurası üzvü və məmuru ha-
disəyə şahidlik etmədi. Buna baxmayaraq, təhqiqat nəticə-
sində işimə yenidən qaytarıldım.

 Dövlət Şurasındakı iş fəaliyyətimdən bir neçə il son-
ra baş verən bir xatirəmi də yazmaq istəyirəm: Keşməkeş-
li əmək fəaliyyətimin sonu olaraq, 1931-ci ildə İstanbula 
köçmək üçün Dövlət Şurasından təqdirnamə alaraq işdən 
çıxdım. Yoldaşlarımdan Məlahət Ruacan hakim oldu, Mükər-
rəm isə işdən xeyli sonra getdi. İstanbulda vəkil işlədiyim 
vaxt, Dövlət Şurasında vergi məsələsi ilə əlaqədar qaldırı-
lan iş üzrə məhkəmə prosesi üçün Ankaraya gedərkən, bu 
hadisələrə görə çox qorxurdum. Əleyhinə qərar veriləcəyini 
fikirləşirdim. Səfvət bəyin sədrlik etdiyi məhkəmə prosesi 
zamanı üzləşmədə mən tir-tir titrəyirdim. İndiyəcən xati-
rimdədir, prosesdən çıxanda məni Səfvət bəyin çağırdığını 
dedilər. Yanına getdiyimdə:
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 - Meza ma meza (Keçmişi unutmaq lazımdır). Çox güclü 
məmur idin, çox yaxşı bir vəkil olacaqsan- dedi.

 İşi qazandım.
 Mənim Dövlət Şurasında qarşıma çıxan problemlərlə öz 

gücümə sinə gərdiyim zamanlar Ankara hər gün yeni bir ha-
disəyə səhnə olurdu. Elə bu vaxtı “Yavuz işi” adlı cinayət işi 
açıldı. Sabiq dəniz naziri Ehsan bəy95, “Yavuz” zirehli gəmisi-
ni96 təmir etmək işini alan bir xarici firmadan rüşvət almaqda 
təqsirli bilinirdi. Başqalarının da adı bu hadisədə hallanırdı. 
Ehsan bəyi Ali Divana çıxartmaq üçün yaradılan ədliyyə və 
atamında sədrlik etdiyi konstitutsiya komisiyaları təhqiqat 
işi aparırdılar. Atamın bu təhqiqatda Ehsan bəyin lehinə səs 
verməsi, ikisi arasında keçmiş bir münaqişədən yaranmış 
incikliyi bilən İsmət Paşanı əsəbləşdirdi. Paşanın ona olan 
kininin səbəbinin, Ehsan bəyin İstanbul İstiqlal Məhkəmə-
si sədri olarkən, İsmət Paşanın “Cahidin başını istəyirəm” 
sözlərinə əhəmiyyət verməyərək Hüseyn Cahid bəyi edama 
məhkum etdirməməsi olduğu deyilirdi. Hüseyn Cahid bəy 
isə sonradan İsmət Paşanın sağ qolu oldu. “Yavuz işi”nin nə-
ticəsi olaraq Ehsan bəy bir gün gecəyarısı həbs edildi. Həyat 
yoldaşı Nuriyyə xanım bizə zəng etdi. Anamla atam dərhal 
Tezər ilə məni onlara göndərdilər. Əziz dostumuzun iztira-
bını bir az olsun yüngülləşdirməyə səy göstərdik. Ertəsi gün 
“Hakimiyyəti-milliyə” qəzeti Ehsan bəyin həbs edildiyi xəbə-
rini yayır və “Xanımının yanına ilk qaçan, Ağaoğlunun qızları 
oldu” deyə yazırdı. Atam bunların yazılmasına çox əsəbləşdi. 
Daxili işlər naziri Rəcəb Pekərə:

 - Sizə söz verirəm, siz də həbs edildiyiniz zaman arvadı-
nızın yanına ilk qaçan qızlarım olacaq- dedi.
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 Ehsan bəy məhkəmənin qərarı ilə iki il yarım müddətinə 
həbsə məhkum edildi. Vəfakar həyat yoldaşı bu müddət ər-
zində hər gün onu həbsxanada ziyarət etdi. Nuriyyə ablanın 
vəziyyətinə çox kədərləndiyimiz zaman bizim də dörd il ya-
rım həbsxanaya qardaşımızı ziyarətə gedəcəyimizin müqəd-
dər olduğunu əlbəttə bilməzdik.

 Ankarada siyasi hava dəyişirdi. 1926-cı ildə atamın İs-
mət Paşaya verdiyi bir hesabatdan sonra paşanın atama 
qarşı olan rəftarı büs-bütün dəyişmişdi: Atam Ankarada Baş 
Mətbuat İdarəsinin baş direktoru oldu, sonra Qarsdan depu-
tat seçildi. Eyni zamanda “Hakimiyyəti-Milliyə” qəzetinin baş 
redaktoru idi. Anadolu Agentliyinin qurucusu və baş direk-
toru oldu. O illərdə təcrübəli insan az olduğu üçün ziyalılar 
bir neçə vəzifə tutmaq məcburiyyətində qalırdılar. Bir gün 
ona Şəkər Şirkətinin İdarə Heyəti üzvlüyü təklif edildi. Atam:

 - Mənim şəkərlə olan əlaqəm sadəcə onu yeməkdən 
ibarətdir. Mən bu işdən anlamaram- deyərək bu vəzifəni al-
maq istəməmiş və sabiq dəniz naziri Ehsan bəyə vəziyyəti 
başa salmışdı. Aldığı pulun da kifayət etdiyini əlavə edərək 
bu işə girməsinin onun üçün cazibəli heç bir tərəfi olmadı-
ğını bildirmişdi. Ehsan bəy atama İsmət Paşanın da fikrini 
öyrənməsini tövsiyə etmişdi. İnönü ilə məsləhətləşən atam 
onun “hər kəsin məsul işlərdə iştirak etməsini istəyirik” 
deyərək İdarə Məclisinə girməsi arzusu ilə qarşılaşmışdı. Bu 
dəfə atam Atatürk ilə görüşərək:

 - Paşam, bu bir növ itma siyasətidir. İtin qabağına atılan 
sümük kimi bir sus payıdır- demişdir. Atatürk:

 - Əhməd bəy, mənə bu fikirlərinizi yazılı olaraq verin- 
deyincə, savadlı olmasına baxmayaraq olduqca sadəlöhv 
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olan atam, Həmdullah Sübhi bəyin xəbərdarlıqlarını qulaq 
ardına alaraq, xətti gözəl olan Tezərə bu mövzudakı fikirləri-
ni hesabat şəkilində yazdırıb Atatürkə verdi.

Bu hadisədən sonra İsmət Paşa atama:
- Nə edək Əhməd bəy, adam yoxdur- demişdir.
Atam:
- Biz vaxtı ilə bəzi nazirlər haqqında görüşmək üçün 

Tələt Paşaya müraciət etdiyimizdə bizə: “Nə edək, məm-
ləkətdə adam yoxdur” demişdi. Halbuki, o vaxtlar Atatürk də, 
Zati-aliləriniz də mövcuddunuz,- cavabını vermişdi.

 Beləliklə, İnönü ilə arasının dəyməsinə səbəb olan bu 
hadisələrdən sonra atam daha deputatlığa namizədliyini 
vermədi.

 Bu xatirələri qələmə aldığım vaxt “Milliyyət” qəzetində 
Səbahəddin Sələkin İsmət Paşanı mədh edən və Atatürkü 
sanki sui-istifadələrə göz yuman göstərərək kiçildən yazıla-
rını kədər və təəssüflə oxuyuram. Onu da qeyd etməyi özümə 
borc bilirəm ki, sui-istifadələri üzə çıxartdığı üçün atama kin 
bəsləyən əslində İnönü olmuşdur.

Türkiyə nə günlərə qaldı ki, İnönünün vəfatından sonra 
onun xatirələri ilə “Hürriyyət” qəzetində böyük məbləğ qar-
şılığında serial yazı çap etdirən kürəkəni Mətin Tokərdən 
sonra Səbahəddin Sələk də yenə İnönü pərdəsi arxasında 
böyük qurtarıcı Atatürkü alçatmaya çalışırdı. Çox təəssüf.

1929-cu ildə atam, Atatürkün təkidi ilə və yenə onun 
başçılığı ilə yaradılan Sərbəst Firqəyə keçdi. Bu məsələ ilə 
bağlı fikir və xatirələrini atam “Sərbəst Firqə xatirələri” adlı 
kitabında çap etdirdiyi üçün mən üzərində çox dayanmaya-
cağam. Firqənin demokratik aspektdən həzin sonu əlbəttə 
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atama da təsir etdi. Bu hadisəyə görə biz gözdən düşdük. 
Bu, Atatürk dövründə demokratiyanın ikinci yıxılışı idi. Bun-
dan əvvəl Tərəqqipərvər Firqəni97 quran Atatürkün keçmiş 
silahdaşları da nüfuzdan düşmüş və demokratiyaya ilk ba-
dalaq atılmışdı. Atatürk Lətifə xanımdan ayrıldıqdan sonra 
tənhalığından istifadə edən bəzi adamların təsiri altında idi. 
Bu hadisədən sonra atam bir gün Atatürkə:

 - Paşam, Türkiyədə iki böyük uğursuzluq oldu, biri Lə-
tifə xanımdan, digəri keçmiş silahdaşlarınızdan ayrılmağı-
nız- demişdi. Qəribə təsadüf nəticəsində, Keçiörəndə yaşa-
yanların çoxu qısa müddət ərzində fəlakətə uğradılar: Ehsan 
bəy, İstanbul deputatı Əli Rza bəy, Kozan98 deputatı Saib bəy 
həbs olundular.

 Keçiörəndə bir çörəkxana vardı, bir gecə şiddətli fırtına-
da uçuldu. Lətifə xanımdan ayrılandan sonra ailəliklə müna-
sibətimiz kəsilmiş Atatürk ertəsi gün Kazım Özalpın99 evində 
anamla rastlaşdığında:

 - Sitarə xanım, Keçiörəndə nə var, nə yox ?- deyə soruş-
muşdu. Anam:

 - Paşam, salamat qalan bir çörəkxana vardı, o da axşam-
kı fırtınada uçuldu- cavabını vermişdi.

 Qədr-qiymətdən düşdüyümüz bu illərdə Keçiörəndəki 
evimizin qabağına bir mülki polis yerləşdirilmişdi. Adam-
cığaz gəlib-gedən avtomobillərin nömrə nişanlarını qeyd 
edərdi. Bir soyuq qış günü atam:

 - Bu adamı içəri dəvət edin, donacaq- dedi və o gündən 
etibarən İsmayıl əfəndi işini bizim evin içində davam etdir-
di. 1931-ci ildə İstanbula köçdüyümüz vaxt anam daxili işlər 
naziri Şükrü Qayaya:
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 - Bəy əfəndi, Keçiörəndəki evimizin önündə keşik çəkən 
mülki polisi əslində indi Topağacındakı100 evimizə göndərsə-
niz yaxşı olar. Çünki ora indi çox tənhadır- deyərək, şüurlu 
surətdə məzəmmət etdi. Anam çox ağıllı qadın idi və etirazı-
nı zarafat yolu ilə bildirərdi. Kazım Paşanın qızının toyunda 
gənc və gözəl bir fransız xanımı vardı. Atatürk bu xanımı bi-
zim masaya gətirdi və atama:

 - Bax bu xanım səni öpmək istəyir- dedi. Atam:
 - Aman əfəndim, xanım, uşaqlar buradadır- deyə heyrət-

ləndi. Atatürk anama tərəf dönüb:
 - Sitarə xanım, siz nə deyirsiniz ?- deyə güldü. Anam:
 - Əmrlə olduğu üçün öpsün- cavabını verəndə Atatürk 

qəhqəhə ilə güldü və əlbəttə atam öpüşdən məhrum qaldı.
 Atatürkün ölümündən sonra Şükrü Qaya artıq daxili iş-

lər naziri deyildi. Bir gün qatarda qarşılaşdıq.
 - Səni nə üçün deputat etmirlər ? deyə soruşdu.
 - Siz niyə etmədinizsə ona görədir- cavabını verdim. Bir 

az söhbət etdik, qabaqda duran bir adamı göstərdi:
 - Bax məni izlədirlər- dedi. Baxanda gördüm ki, bizim 

İsmayıl əfəndidir.
 - Bəy əfəndi, mən onu çox yaxşı tanıyıram, vaxtilə onu 

bizim qapıda az gözlətməmisiniz- sözüm deyəsən Şükrü Qa-
yanın heç xoşuna gəlmədi.

 Bu ildə ailəmiz daha da genişləndi: 1929-cu ildə Humay 
bibimin əri Rza bəy vəfat etdi, atam bibim və uşaqlarını An-
karaya yanımıza gətirdi. 1930-cu ildə Tezər həkim Nemət 
Taşkıran ilə evləndi və Vyanaya getdilər.

 1932-ci ildə ailəliklə İstanbula köçərək həyatımızın gözəl 
bir dövrünü bağladıq. İstanbulda, o vaxtlar çox tənha bir yer 
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olan Topağacında 33 otaqlı bir mülkdə yerləşdik. Ailə həyatı-
mızın rəngli axışı orada da davam edirdi. Hamımız böyümüş, 
peşə sahibi olmuş və ya ali təhsil almaqdaydıq. Amma atam 
yenə də hər axşam saat səkkizdə mütləq hamımızın bir yer-
də süfrə arxasına oturmağımızı istəyirdi. Gecikəndə “səfahə-
ti-əqliyyə və səfahəti-fikriyyəyə mübtəlasınız, nə edək”101 
deyərdi. Bu sözlərin mənasını sonralar başa düşdüm.

 Atam hər bazar ertəsi gecəsi evdə, o dövrün tanınmış zi-
yalılarının iştirak etdiyi böyük yığıncaqlar təşkil etməyə baş-
ladı. Yazıçılar, şairlər, filosoflar, ən qatı solçu sayılan Nazim 
Hikmətdən102 tutmuş ən qatı sağçı Pəyami Səfaya103 qədər bir 
çox fikir adamı həftədə bir dəfə evimizdə görüşür, fikirlərini 
bölüşürdülər. Bunlardan indi adlarını sadalaya biləcəklərim 
Nazim Hikmət, Səbihə Sərtəl104 və Zəkəriyyə Sərtəl105, Həm-
di Başar106, professor Şaqib bəy107, professor Hilmi Ziya108, 
professor Zühdü bəy109, professor Ziyaəddin Fəxri110, Şükufə 
Nihal111, Nizaməddin Nazif112, Pəyami Səfa, bəzən Mithəd Ca-
mal113 ilə Nadir Nadi114 idi. Atam öldüyü vaxt qəzetlər, “Tür-
kiyədə intellektual məclisləri olan yeganə ev də bağlandı” 
deyə yazdılar. Heyf ki, bu rəngli gecələrə qoşulanlardan çox 
az adam qaldıq.

 Bazar ertəsi yığıncaqları axşam 21.00-da başlayar, gecə 
02.30-a qədər davam edərdi. Bibim əlinə bir yun alıb otu-
rar, biz də böyük bir zövqlə söhbətləri izləyərdik. Atamın bir 
kreslosu vardı, orada oturar, sonuna qədər danışmaz, son 
sözü də özünə saxlayardı. Hər iki tərəf böyük bir tolerant-
lıqla danışır, dinləyir və fikirlərini müdafiə edirdi. Sosial-iq-
tisadi problemlər müzakirə olunardı. Atam təcrübələrinə 
söykənərək sonda nəzəriyyə ilə tətbiq olunma arasındakı 
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fərqləri deyərdi. Bernard Şounun “gənclikdə sağçı və ya sol-
çu olmayan səfeh, otuz beş yaşından sonra isə birindən o bi-
rinə qaçan ağılsızdır” prinsip ilə razılaşırdı. Nazim Hikmət 
bu yığıncaqlarda az danışması ilə diqqətimi çəkirdi. Qapı-
mızın önündə yenə bir mülki polis dururdu. Amma heç bir 
hadisə olmazdı. Xüsusilə universitetdən təqaüdə çıxdıqdan 
sonra atamın ən böyük zövqü özünü düşüncə yönündən tə-
min edən bu bazar ertəsi yığıncaqları idi. Atamın ölümü ilə 
sona çatan bu yığıncaqların o dövrdə çox faydalı olduğu fik-
rindəyəm. İndi də əksfikirli ziyalılar belə bir evdə yığışıb mü-
zakirələr aparsa, bu günkü qatı dağıdıcı mücadilələr bəlkə 
də bu qədər şiddətli olmaz.

Atamın, o dövrün ağıl sahibləri arasında belə bir yeri tut-
masının səbəbi, iki böyük mədəniyyət arasında püxtələşmə-
si idi. Köklü şəkildə ərəb və fars dillərini bilməsi onu şərq 
mədəniyyətilə, Rusiya və Fransadakı təhsil və tərəqqi illəri 
isə qərb mədəniyyətilə tanış etmişdi. Hindistanda da rast 
gəldiyim bu cür ağıl sahibləri haqqında irəlidə danışacağam. 
Onlar da ingilis və mistik hind mədəniyyətini özlərində bir-
ləşdirərək çox dəyərli insanlar olaraq diqqət çəkirdilər.

Ailəmiz İstanbulda da köhnə coşqunluğunu qoruyub sax-
lamışdı. Evimiz hər kəsə açıq idi. Böyük masamızda 12-14 
adam oturar, yemək yeyər və hər mövzuda söhbət edərdik.

Tezər, Əbdürrəhman və Səməd Avropada idilər. Tezər 
Vyanada Fröd İnstitutunda, cərrah olan həyat yoldaşı isə 
məşhur alman cərrahı Zaverburqun xəstəxanasında işləyir-
dilər. Əbdürrəhman çox gənc yaşında Qrenobla115 energetika 
mühəndisliyi oxumağa getmişdi. Bir gün atama yazdığı mək-
tubda “atacan, o qədər pulsuzam ki, sevdiyim qıza gül belə 
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ala bilmirəm” deyirdi. Atamın bu sözlərdən çox xoşu gəlmiş-
di. Anama:

- Nə deyirsən xanım, uşağa bir az pul göndərək sevgili-
sinə gül alsın ?- deyə zarafatlaşdı.

Əbdürrəhman bir ildə kursda qaldığında atam onu dər-
hal geri çağırdı. Belə qərara gəlmişdi ki, bir daha onu ora 
göndərməsin. Amma qardaşım qiymətlərini düzəldəcəyinə 
dair cürbəcür sözlər verdi və çox yaxın ailə dostumuz olan 
keçmiş fransız səfiri, o vaxt Fransa daxili işlər naziri olan 
M.Sarro, Əbdürrəhmana zamin oldu. Bu şərtlərlə atam onu 
yenə Qrenobla göndərdi. Təhsil alan oğluna Azərbaycan 
paxlavası bişirib göndərmək anamın ən böyük zövqü idi. 
Əbdürrəhman təhsilini bitirib vətənə qayıdanda İstanbulda 
elektrik şirkətinə mühəndis olaraq işə qəbul olundu. Evə gec 
gəldiyi bəzi gecələr karikaturalardakı kimi çarıqlarını çıxar-
dıb keçərdi. Ana və atamıza, ailəmizə olan sevgi və hörməti-
miz bu dərəcə də dərin idi.

 1930-cu ildə Səməd Ankara hüquq fakültəsini bitirdi və 
doktorluq təhsili almaq üçün Strasburqa getdi. Yay tətilin-
də İstanbula qayıtdığında atamın xəbərdarlığı ilə ikinci və 
üçüncü illər üçün Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etdi. Ədliyyə 
naziri Yusif Kamal Təngirşəng doktorluq müdafiəsinin da-
vam etdirilməsinə icazə verdi. Bu vaxtı Şükrü Saracoğlu na-
zir oldu və doktorluq işini bitirməyə gedən Səmədi bir dəfə 
də imtahandan keçirmək qərarına gəldi. Səməd Ankaraya 
gedərək Şükrü Saracoğluna onun bu haqqı qazanmış oldu-
ğunu və imtahana girməsinə lüzum olmadığını izah etsə də, 
Saracoğlu:

- Cibində vaxtilə rus pasportu gəzdirmiş bir adamın oğ-
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lunu mən Avropaya göndərmərəm” demişdir.
Səməd nazirin üstünə cummuş, yan otaqdan xüsusi işlər 

müdiri Şakir bəy araya girib Səmədi uzaqlaşdırmışdır. Qar-
daşım evə gələndə atam məsələnin əslini Şakir bəydən öy-
rəndikdən sonra Şükrü Saracoğluna sərt bir məktub yazaraq 
belə dedi:

“Bundan çox illər əvvəl İttihad və Tərəqqi müfəttişi ola-
raq İzmirdə bir məktəbi təftiş etdiyim vaxt gənc bir müəl-
lim mənimlə görüşərək Avropaya təhsil almaq üçün getmək 
istədiyini dedi. İstanbula qayıdan kimi mən bu gəncə istədiyi 
imkanı təmin etdim. Yola düşməmişdan qabaq əlimi öpən bu 
gəncə “xoşbəxt ol” dedim. Bu gənc o qədər xoşbəxt oldu ki, 
iqtidara gələn kimi onu Avropaya göndərən adamın oğluna 
bu sözləri sərf etdi...” Məktub belə qurtarırdı:

“İndi elə bir yerdəsiniz ki, fərman zati-dövlətlərinizin-
dir.” Şükrü Saracoğlu dərhal bir cavab yazdı:

“Səməd işini ezam edə bilər, mən hər zaman əlinizi öpən 
tələbənizəm”. Ancaq başqa səbəblərlə əlaqədar Səməd Stras-
burqa qayıtmadı; orada tanış olduğu hüquq tələbəsi Nəriman 
Babaoğlu ilə evləndi. Ankaraya köçərək İqtisadiyyat Nazir-
liyinin Əmək İdarəsinə işə qəbul olundu. Səmədin toyunda 
anam xəstə olmasına baxmayaraq atamla çox xoşbəxt idi. 
Deyə bilərəm ki, onları heç bu qədər sevinc içində görmə-
mişdim. Bu vaxt Tezər ilə həyat yoldaşı Avropadan qayıtdılar 
və bacım Qız Müəllim Məktəbinin müdirəsi oldu.

 Atam bizimlə yenə dost kimi danışırdı. Bir gün mənə:
 - Səndə bir çatışmamazlıq görürəm. Kimi isə sevmirsən? 

İnsanın tam olması üçün aşiq olması lazımdır- dedi.
 Bu vaxtı 14 yaşında olan Gültəkin:
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- Atacan mən aşiqəm- deyində atam:
- İndi qovaram səni- deyərək zarafatdan üstünə getdi. 

Mən də zarafat olsun deyə:
- İnsan sevdiyi şəxs ilə evlənməyə məcburdur? - dedi-

yimdə atam mənə heyrətli bir baxışla baxdı ki! Bibim o saat 
gəlib:

- Aman Sürəyya, atan həqiqət bilib ürəyinə salar- dedi. 
Gülüşərək bu mövzunu bağladıq.

Atam İstanbula köçdükdən sonra o vaxt darülfünun olan 
universitetdə konstitutsiya hüququ üzrə professor və eyni 
zamanda “Axın” qəzetinin baş redaktoru olaraq işini davam 
etdirirdi. Bir gün bir yazısına görə məhkəməyə verildi. Mət-
buat Prokurorluğunun qaldırdığı iddiada məhkəməyə sədr-
liyi Heydər Naqi bəy edirdi. Müdafiəçi Siddiq Sami bəydən 
sonra atam söz istədi. Dinləyici olaraq salonu dolduran tələ-
bələrə görə sədr əvvəlcə söz verməkdən çəkindi. Nəhayət 
ona söz veriləndə atam:

- İcazənizlə, sadəcə bir tək şey demək istəyirəm. İddia 
məqamını tutan şəxs mənim tələbəmdir. Həqiqətən, cəzalan-
dırılmağım lazımdırsa, konstitutsiya hüququ üzrə professor 
olaraq tələbəmə fikir və yazı azadlığı məfhumlarını öyrət-
mədiyim üçün olmalıdır- dedi. Şikayət bəraətlə nəticələndi. 
Neçə ildən sonra bu cür hadisə, irəlidə danışacağım Yassıada 
prosesi vaxtı təkrarlanacaqdı.

Sərbəst Firqə sərgüzəştindən sonra da Atatürk ilə atam 
arasında acı hadisələr cərəyan etdi. İstanbula gələn Atatürk 
bir gün atamı qonaq çağırdı. Atam evə gecə saat dördün yarı-
sında qayıtdı. Evdə yataq otağı mənim otağımın tam altında 
olduğu üçün onun aşağı-yuxarı gəzdiyini eşidərək o dəqiqə 
yanına endim. Məni içəri buraxıb:
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- Yavaş, anan eşitməsin- dedi.
Anam o vaxt xəstə olduğu üçün onu incitmək istəmirdik. 

Atam danışdı: O gecə dəvətdə Atatürk, Afət xanımın vasitəsi 
ilə bir şəxsin necə həm professor, həm qəzet sahibi ola bilə-
cəyini və qəzet çıxartmaq üçün lazımi vəsaiti haradan tapdı-
ğını soruşmuşdur. Atam da qəzetin sahibinin o deyil, başqa 
şəxslər olduğunu, onun baş redaktor olduğunu demiş və 
Atatürkün şübhələrindən fövqəladə dərəcədə təəssüfləndi-
yini bildirərək onu iddiasını isbat etməsini istəmişdir. Ata-
türk isə anamın atasının əsilzadə olaraq rus çarının xüsusi 
alayında komandan olduğunu xatırlatmış və atama “sığıntı” 
demişdir. Atam:

- Bu sözləri mənə çox adam dedi. Amma bu axşam siz bu 
sözlərlə 60 milyon türkün qəlbinə bir qılınc sapladınız- ca-
vabını vermişdir. Fuad Köprülü, Atatürkün ilk sualına cavab 
verməyə çağrıldı. O isə bir şəxsin həm professor, həm qəzetçi 
olaraq işləyə bilməyəcəyini demişdi. Bu sıxıntılı gecədə olan-
ları atam mənə danışarkən səsimizi eşidən anam xəstə-xəstə 
qalxıb gəldi. Hadisəni məcburən ona da danışası olduq, o zəif 
və xəstə vəziyyətində belə:

- Nəyimiz var, nəyimiz yox satarıq. Sən bu qədər sevdiyin 
qəzetçiliyə davam edəcəksən- deyərək atama dəstək oldu. 
Qısa müddət sonra darülfünun universitet olanda atamın 
professorluğuna son verildi. Bu hadisə anamı olduqca çox 
sarsıtmışdı.

İstanbuldakı peşə fəaliyyətimə, Fəthi Okyar bəyin təq-
dimat ilə vəkil Maytre Billiottinin ofisində başladım. Bir çox 
xarici şirkətin hüquq müşaviri olan bu şəxs türk vətəndaşı 
olmadığı üçün faktiki olaraq vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul ola 
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bilmirdi. Əvvəllər birgə işlədiyim vəkil Xəzan ilə indi də bu 
şirkətlərin vəkilliyini etməyə başladıq. Peşə fəaliyyətimdə 
bu günkü yerimin başlanğıcını, məni böyük şirkətlərə təq-
dim edən vəkil Billiottiyə borcluyam. O vaxtlar məhkəmə 
proseslərinə çıxmadan əvvəl çox yaxşı hazırlaşmaq lazım 
gəldiyini hiss edirdim. Çünki Şəmsəddin bəy, Fövzi Daim bəy 
kimi hüquqşünas mədəniyyətinə sahib olan böyük hakimlər 
insana bu işi təlqin edirdilər. Zaman keçdikcə, bir çox sahə-
də olduğu kimi hüquq sahəsində də (məndə daxil olmaqla) 
təəssüf ki, nə qədər geridə qaldığımızı kədərlənərək bildi-
rirəm. Hakimə mən ədaləti yaydığı üçün, Allahın dünyadakı 
təmsilçisi kimi baxıram. Sırf bu vəzifədə bitərəf ola bilməyə-
cəyim qorxusu ilə hakimlik etməyi düşünmədim. İngiltərə-
də bir məhkəmə prosesini izləyərkən hakimin özünü rədd 
etdiyini gördüm. Səhv başa düşdüyümü fərz edib yanımdakı 
ingilis vəkildən izah etməsini istədim. Hakimin “qarşı tərəfə 
sual verən zaman etməməli ikən, gülümsədiyini, buna görə 
tərəfsizliyi məsələsində şübhə yaradacağı üçün özünü rədd 
etdiyini” dedi. Bax, mənim üçün hüquq bu idi.

 İstanbuldakı işlərim çox və müxtəlif idi. Belə ki, türk hö-
kümətinin satın aldığı Belçika Elektrik Şirkəti ilə əlaqədar 
işləri qaydaya salmaq üçün belçikalı mütəxəssislərlə birlik-
də Ankaraya gedən Billiotti məni də özü ilə apardı. Səhər 
saat səkkizdən axşam saat səkkizədək gərgin işləyirdik. Bir 
gün axşam, o vaxtlar həmişə qaldığım “Ankara Palas” oteli-
nin yemək salonunda qardaşım Səməd, Baha Arıkan və bir 
başqa yoldaş ilə yemək yeyirdik. Atatürk məiyyəti ilə salona 
daxil oldu. Yanında kiçik qızı Ülkü116 də vardı. Atatürk rəqs 
edərkən bizi gördü və masamıza yaxınlaşdı. Səmədə:
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 - Nə qədər atana oxşayırsan- dedi. Bir az sonra məni 
rəqsə dəvət etdi. Rəqs edərkən:

 - Sürəyya, atan nə qədər xoşbəxtdir. Övlad sahibi olmaq 
dünyada ən böyük nemətdir. Mən də bu çatışmamazlığımı 
Ülkü ilə doldurmağa çalışıram- dedi. Rövşən Əşrəf117 , Müzəf-
fər bəy, Faleh Rıfqı bəy118 və onun həyat yoldaşının yanında 
mənə:

 - Atana zəng elə və onun sağlığına içdiyimi de- dedi. Bu 
hadisə, İstanbulda atamla arasında olan acı münaqişədən 
sonra baş verirdi. Yavəri Rəsuhi bəy ilə atama zəng elədik. 
Atatürk atamın könlünü almaq istəmişdi.

 O gecə “Ankara Palas”da olan italyan səfiri Müzəffər bəyə 
yaxınlaşdı və söhbət əsnasında:

 - Atatürk bu axşam bizə iltifat etmir- dedi.
 Bunu eşidən Qazi119 səfirə:
 - Duçenizə120 deyin, Albaniyaya hücum etdiyi gün mən 

Albaniyanın tərəfində olacağam. Gözünü də Antalyadan çək-
sin- dedi. İltifat yerinə bu sözlərlə qarşılaşan səfir və hamı-
mız özümüzü itirdik. Yenə o gecə Atatürk mənə:

 - Keçiörəndəki evinizi nə etdiniz ?- deyə soruşdu.
 - Atamın borclarına görə satdıq. Toxgöz adında bir acgöz 

aldı- cavabını verdim (Sabahı bu xəbər evi bizdən yox qiymə-
tinə alan Əhməd Ehsan bəyə çatmışdı. Yanıma gələrək “siz 
nə etdiniz” deyə təəssüflənmişdi). Atatürkün “gecə on ikidən 
sonra “comme il faut” insanlar belə yerdə qalmaz” fikrini 
bildiyim üçün o saatdan əvvəl əlini öpərək salondan çıxdım. 
O gecə “Ankara Palas”da Atatürkün mənə qarşı davranışını 
görən Belçika Elektrik Şirkətinin nümayəndələri ertəsi gün 
mənə necə iltifat edəcəklərini bilmirdilər. O günə qədər av-
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ropalıların iş həyatında insanın sadəcə işləməsini əhəmiyyət 
verdiklərini bilirdim. O gecədən sonra bütün insanların eyni 
təbiətdə olduqlarını başa düşdüm.

 İşlə əlaqədar Ankaraya gedəndə “Ankara Palas” otelin-
də qalmağı adət etmişdim. O vaxt “Ankara Palas”da məndən 
başqa tək qalan qadın yox idi. Ankaraya təyyarə ilə gedən ilk 
şəxslərdən biri də mən idim (Sədad Eldəm121 ilə birlikdə). 
Hətta bu səfərdə pilotun yanına oturmuşduq. Qatarla gedə-
cəyimi deyərək evdən çıxdım. Təyyarə səfərindən sonra An-
karadan atama zəng etdim.

 - Ofisdəsən ?- sualına:
 - Ankaradayam- cavabını verincə güldü:
 - Yer az gəldi də artıq göydə də uçursan ?- deyə sataş-

dı. Artıq vaxt itirməmək üçün həmişə təyyarə ilə getməyimi 
istəyən atam olurdu. O vaxtların Ankarasının atmosferi o qə-
dər rəngli və cəlbedici idi ki, ora bir an əvvəl getmək istəyir-
dim, işim qurtardıqdan sonra da bir neçə gün qalırdım. İndi 
isə işimi bir an əvvəl qurtarıb qayıtmaq istəyirdim.

 1933-cü ildə anamı itirdik. O il cümhuriyyətin onuncu 
ili idi. Tezər Qız Müəllim Məktəbi müdirəsi olduğu üçün Ça-
pada122 qalırdı. Onuncu il ilə əlaqədar İstanbul par-par parıl-
dayır, müxtəlif mərasimlər keçirilirdi. Məktəbdə və o səmtdə 
keçirilən mərasimləri görməsi üçün Tezər anamı evinə dəvət 
etdi. Anam oradan bir az narahat qayıtdı. O axşam evimizin 
eyvanında anam, atam, sinif yoldaşım Müəlla və həyat yolda-
şı doktor Şövkət bəy oturmuşduq. O vaxtlar ətraf boş olduğu 
üçün evimizin mənzərəsi əla idi. Ta Böyükadaya123 qədər gö-
rürdük. Anam çox həssas idi. Atama:

 - Əhməd, çox şükür, Allah bizə bu günləri də göstərdi. 
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İstanbulu düşmən işğalı altında tərk etmişdik. Bax indi hər 
tərəf parıldayır, xalq küçələrdə mahnı oxuyur. Hər şey bizim-
dir- dedi və ağlamağa başladı. Ertəsi gün xəstələndi. Mən 
otağında yatırdım. Bir gecə oyandı:

 - Mən deyəsən öləcəyəm qızım. Yuxumda anam, atam 
gəldilər, məni çağırdılar, mən də, “gələ bilmərəm, bu axan su-
lar, mavi səmanı çox sevirəm” cavabını verdim- dedi.

 Bilmirəm niyə, o an içimə bir qorxu düşdü. Amma ana-
ma zarafatcan:

 - Bax getməmisən ki, anacan- dedim.
 Ailəmizin böyük dostu həkim Aqil Muxtar bəy, anamı 

müalicə edirdi. Elə o vaxtı atam universitetdən xaric olun-
du. Bu anamı çox sarsıtdı. Hətta bir gün atamın bir professor 
dostu gəlmişdi, onu görmək belə istəmədi.

Tezərin qızı Suna körpə idi, amma hamımızın başını qa-
tırdı. Anam xəstələnəndə Tezər də bizdə idi. Noyabrın 16-da 
anamın xəstəliyi ağırlaşdı. Aqil Muxtar bəy gəldi, dərmanlar 
verdi, bir az zarafatlaşıb getdi. Tezər uşağa süd verdiyi üçün 
tez yemək yemişdi, anamın yanında oturdu, anam bizi yeməyə 
göndərdi. Hələ yeməyə başlamamışdıq ki, Tezərin səsini eşit-
dik. Anam su istəmiş, Tezər vermişdi, anam həmin an gözlə-
rini bağlamış və bir saniyə içində ölmüşdü. Hamımız dəliyə 
döndük. Aqil bəyə zəng etdik, hələ evinə belə çatmamışdı.

 Bu ölüm hamımızı darmadağın, atamı pərişan etdi. O ki-
çik sədəf üzlü anamız 52 yaşında, həm səkkiz uşaq dünyaya 
gətirməkdən, həm də atamın gurultulu həyatında məruz qal-
dığı sıxıntılardan, dünyadan cavan köçdü.

 Bir gün Lətifə xanım bizə başsağlığına gəldı. Atam 
mütəəssir idi. Atama baxdı:
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 - Əhməd bəy, niyə ağlayırsınız, başınızı çevirdiyiniz za-
man gözəl otuz ili xatırlayacaqsınız. Qoyun mənim kimi yaşa-
yan ölülərə türbədarlıq edənlər ağlasın- dedi. Haqlı idi.

 Anamın vəfatı məni olduqca çox sarsıtmışdı. Ovudacaq 
bir dəyişiklik olması üçün Buxarest səfiri Həmdullah Sübhi 
bəygilin evinə on beş günlük bir ziyarətə getdim. 1933-cü il 
idi. Mən ilk dəfə Avropaya gedirdim. Bütün bacı-qardaşım 
ali təhsil və ya sonrakı təhsilləri üçün Avropaya getdikləri 
halda mənim təhsil həyatım Türkiyədə keçmişdi. Universi-
tetdə ikən türklər ilə ilk tələbə əlaqələri quraraq İstanbula 
gələn rumıniyalı tələbələrdən biri ilə yaxın yoldaşlığım var-
dı. Hələ də münasibətim olan bu xanımı Buxarestə gedəndə 
axtardım: Lila, Braşov124 bələdiyyə rəisinin həyat yoldaşı idi. 
Məni evinə apardı, uşaqları “xala” deyə boynuma sarıldılar. 
Qaynanası:

 - Sizə rumın yeməkləri hazırladım- deyərək, “küftəlu” 
adı ilə küftəyə, “sarmalu” deyə sarmaya, “yogurt” deyə də yo-
ğurta qonaq etdi. O qəmgin vəziyyətimdə bu isti qonaqpər-
vərlikdən çox təsirlənmişdim. O il Buxarest çox soyuq idi. 
Xarici İşlər Nazirliyindən mənə bələdçi olaraq verilən gənc 
katiblə on gün içində Buxaresti addım-addım gəzdik. Rumı-
niya hələ kral rejimi ilə idarə edilirdi. Xaçı suya atma məra-
simlərində kralın xaç atmasına baxdıq. Mənim üçün demək 
olar bu bir tarixi nağıl dünyası idi. Köstəncədə125 konsulu-
muz Nəbil Sürəyya bəyin ailəsi məni qonaq edərək geri qa-
yıdacağım gəmiyə qədər ötürdülər. İlk kürkümü də oradan 
aldım: ayaqlarıma qədər düşən bir tay !

 Atam Maltada ikən bizi heç tərk etməyən Həmdullah 
Sübhi bəy, atam müxalifətə keçidiyi zaman qəribə şəkildə 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bir ömür belə keçdi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 77

demək olar ki, ondan qaçdı. Buna görə İstanbula qayıtdığım-
da atamın ilk sualı:

 -Həmdullah nə üçün məndən qaçırmış, soruşdun ?- oldu. 
Onun yerinə mən cavab verdim:

 -Düşməndən qorxmayan Həmdullah bəy vəzifəsini itir-
məkdən qorxur.

 Halbuki vəziyyət o qədər qorxulu deyildi.
 Anamın ölümündən sonra atam çox düşmüşdü, iztirab 

çəkirdi. 1934-cü ilin yayında Böyükada yaxta klubunda qa-
lırdıq. Bir axşam Atatürk yanında Cəlal Bayar, Şükrü Qaya, 
Qılınc Əli126, aktyor Vəsfi Rza bəy127, Şükrü Naili Paşa128 və 
digərləri ilə kluba gəldi. Bir az oturduqdan sonra bizə tərəf 
yaxınlaşdı, atama:

 - Əhməd bəy, İsmət Paşa “Əhməd bəyə dövlət xidmətin-
də yer yoxdur” dedi- deyərək xitab etdi. Atam sərt şəkildə:

 - Mən heç kimdən dövlət xidməti istəmədim- cavabını 
verdi.

 Mən söhbətə qarışaraq anamın vəfatından bəri atamın 
çox qəmgin və əsəbi olduğunu dedim. Atatürk uzaqlaşdı. 
Atama getməyimizi təklif edəcəkdim ki, Atatürk məni rəqsə 
dəvət etdi. Mənə:

 - Gəl bizi barışdır, atan mənə çox hirsləndi- dedi.
 Bir az sonra Atatürk ilə təkrar qarşılaşan atam:
 - Mən rəfiqəmi itirməyimin hüznü içindəyəm, istənildiyi 

zaman tumarlanacaq, istənildiyi zaman qovulacaq bir insan 
deyiləm, heç kimin də qarşısında əyilmərəm- dedi.

 Özünü itirən Atatürkə, Şükrü Naili Paşa:
 - İcazə verin məmləkətdə heysiyyətli insanlara toxunul-

masın-dedi.
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 Atam çox incimişdi.
 - Gedək- dedi.
 Yuxarı çıxıb hərə öz otağına getdi. Uzun müddət yata bil-

mədik.
 1937-ci ilin yayında yenə Böyükadada klubda atam, 

Fuad Sirmən və Həmid Pəkcan ilə oturmuşduq. “Atatürk gəl-
di” dedilər. Atam:

 - Aman məni görməsin,- deyərək ağacların arxasına keç-
di. Bizimlə oturan başqa bir cütlük qalxıb getdi. Bir müddət 
sonra Tofiq Rüşdü bəy gəlib Atatürkün bizi çağırdığını dedi. 
Getdik. Atatürk atamı qucaqladı, “həsrətin qəlbimdə, lakin 
kim bilir sən hardasan” şərqisinin sözlərini söylədi.

 - Çox darıxdım sənin üçün- dedi və əlavə etdi: vaxt ilə 
Sürəyya sənin gözəl olduğunu demişdi, haqlıymış, bu baş an-
caq bir türkdə olur.

 Atamın könlünü almaq istəyirdi. Sonra:
 - Əhməd bəy, bu gecə sən danışma, mən Sürəyya ilə da-

nışacağam- dedi və o gecə həyatımın ən unudulmaz gecələ-
rindən biri oldu. Mənə:

- Hüquq nəyə deyirlər- sualını verdi.
- Klassik tərifini istəyirsinizsə, təbiəti əşyadan yaranan 

qaydalardır- dedim.
İsmət Paşa söhbətə qarışdı:
- Burada bir deputat xanım var, icazə verin hüquqdan o 

danışsın- dedi.
Çox sevdiyim bir insan və müəlliməm olan xanım Əsma 

Nayman əlbəttə susdu. Atatürk yenə mənə tərəf baxdı:
- Günəş dil teoriyasına129 görə vəkilin tərifini de- dedi. 

Mənim işin içindən çıxa bilməyəcəyimi görüncə özü dedi. Bu 
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söhbət vaxtı ayaqüstə durmuşdum. Əli ilə ləbləbi verdi. İs-
mət Paşa da soyduğu almadan qonaq etdi. Masadakı digər 
qonaqlar arasında gözümə dəyən Rövşən Əşrəf, Həsən Saka, 
Qılınc Əli, Şükrü Qaya, Tofiq Rüşdü və Afət xanım idi. Atatürk 
yanımızda oturanların kim olduğunu soruşdu. Məktəb yol-
daşlarım olduğunu biləndə Fuad Sirmən və Həmid Pəkcanı 
da masasına çağırdı.

Bu söhbət vaxtı İsmət Paşaya:
- Bax, qızlarımız necə püxtələşirlər- deyən Atatürk, on-

dan - Bəli amma təhlükəli ola bilərlər,- cavabını aldı. O gecə 
öz əli ilə yazdığı qeydlərin altına Atatürkdən imza istədim. 
İsmət Paşa:

- İmzalamayın, lehinə və ya əleyhinə istifadə edə bilər- 
deyərək mane oldu. Atatürk səhər beşəcən oturdu. Ertəsi 
gün Saracoğlu məni görüncə:

- Sən nə etmisən. Dünən gecə qonaqlıqda sual-cavablarla 
Atatürkə elə bir fitva vermisən ki “Məni cəzalandıra bilməz-
siniz”- deyə narazılığını bildirdi. Artıq klubda hər kəs mənim 
və atamın üstündə titrəyirdi !

Həmin yay klubda atam xəstələndi. Otağında yatırdı. Mən 
Fəthi Okyar bəyin uşaqları ilə salonda oturmuşdum. Atatürk 
gəldi. Məni görüncə atamı soruşdu. Xəstə olduğunu eşidində 
otağına gedib, “keçmiş olsun” dedi və qayıdanda mənə:

 - Get atanın yanında otur, salona düşmə, ona yaxşı bax- 
dedi. Mən yuxarı çıxdım. Bu, Atatürklə son görüşümüz oldu.

 Xəstəliyini hər kəs kimi biz də kədərlə izləyirdik. Ata-
türkün öldüyü gün Üsküdarda məhkəmə işim vardı. Ofisə 
gələrkən yarıya enmiş bayraqlar gördüm, həyəcanlandım. 
İdarənin qapıçısına:
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 - Yoxsa Atatürkmü öldü ?- deyə soruşdum.
 Ağlayaraq başını tərpətdi. Sanki dünya yerində daya-

nacaq, o gün Üsküdarda məhkəmə olmayacaq, həyat davam 
etməyəcək kimi hiss etdim. Nəhayət, ağlaya-ağlaya gəmiyə 
mindim, məhkəmə prosesinə girdim və dərhal evə qayıtdım. 
Evdə anamın ölümündəki kimi bir matəm havası əsirdi. Atam 
yazı masasına söykənib hönkür-hönkür ağlayırdı:

 - O bir vulkan idi, bəzən alov püskürürdü. Mənə də püs-
kürdü, amma gözəl bir alovdu.

 Atatürkün Dolmabağça sarayındakı katafalkının önün-
dən keçərkən gördüyüm mənzərəni heç unuda bilmərəm: 
qışqıra-qışqıra ağlayan, axın-axın gənc, böyük insan seli na-
şın önündən keçirdi. Bu vaxtı təəssüf ki, müəssif bir qəza 
oldu, izdihamdan bir neçə gənc atların ayaqları altında qa-
laraq əzildilər.

 Atatürkün naşı “Yavuz” zirehli gəmisində İstanbul sa-
hilindən uzaqlaşarkən millət eyni zamanda “indi nə olacaq” 
düşüncəsində idi. Bəzi dairələrdə marşal Fövzi Çakmakın 
prezident olacağı təxmin edilirdi. Sonradan eşitdiyimizə görə 
İsmət İnönü, marşalında arzusu ilə prezident seçildi. Yeni bir 
dövr başlayırdı. Yeni prezidentin ilk işi Atatürkə yaxın oldu-
ğu bilinən şəxsləri işdən azad etdirdi, pula öz şəklini vurdur-
du. İnönü illərlə “ikinci adam” olmağın acığını çıxır, o illərin 
intiqamını alırdı. İkinci intiqamını isə neçə il sonra Menderes 
və Bayardan alacaqdı. Atatürkün ən yaxın silahdaşlarından 
olan Faleh Rıfqı Atay “Dövrü-İsmət gəldi” deyə yazılar çap 
etdirir, Kazım Qarabəkir130 xatirələrində Atatürkün əleyhinə 
yazırdı. Atam o vaxtı bir məqalə yazaraq:

 “Napoleon öldükdən sonra heç bir fransız onun əleyhinə 
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yazı yazmağı ağılına belə gətirməmişdi” deyirdi.
 Zaman zaman dövlət adamı Atatürkü düşünərkən mü-

vəffəqiyyətinin səbəblərini axtarıram. Mənə elə gəlir ki, 
Atatürk etmək istədiyi şeyləri əvvəlcə gerçəkləşmiş şəkli ilə 
təxəyyül edir, bu fikirləri həyata keçirməsi də millətin kön-
lündə ona bəslənən böyük sevgi, hörmət və etimad yolu ilə 
asanlaşırdı. Çankayada131 şam yeməyində olduğumuz axşam 
qaranlıq Ankaraya baxıb, “bax Əhməd bəy, Keçiörən parılda-
yır, ferma böyümüş, meşə olmuşdur” deyən onun bu gerçəkçi 
təxəyyül qüdrəti idi. Atatürk dağılmış, düşmən istilasına uğ-
ramış böyük bir imperatorluğun ölümündən sonra lord Kin-
rossun dediyi kimi bir yenidən doğuluşa müvəffəq olmuş-
dur. Türkün uğursuz tarixini İnönü deyil, o məğlub etmişdi. 
Dünyada inqilab etmək istəsə də bacarmayan bir çox liderin 
müvəffəqiyyətsizliyinin səbəbi, millətin qəlbində Atatürkün 
işğal etdiyi yeri ala bilməmiş olmasıdır.

 Əslində Atatürkdən əvvəl Türkiyədə bir çox islahatın 
heç olmasa ziyalılar arasında başlıca xəttləri göstərilmişdi. 
Tənzimat dövründən etibarən ziyalı təbəqəsi qərb dünyasın-
dan elm, sosial, iqtisadi sahələrdə bir çox təsisatı araşdırmış 
və ölkəmizdə ya-ratmağa səy göstərmişdi. Türk Ocaqların-
da görülən işlər bunların gözəl bir örnəyi idi. Bundan başqa 
məsələn, Hüseyn Cahid “Tanin”132 qəzetinin adını latın hərf-
ləri ilə çap etdirmiş, qızlara universitetin bəzi fakültələrinin 
qapıları açılmışdi. İstanbul, İzmir kimi şəhərlərdə çarşab ye-
rini manto və ya pelerinə vermişdi. Amma əsaslı və böyük 
miqyasda islahatları Atatürk millətin sevgisinə güvənərək, 
millət hazır olmadığı halda, vaxtından əvvəl həyata keçirdi. 
Atatürk başdan ayağa dəyişmiş bir cəmiyyətin təməllərini 
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atmış olaraq aramızdan ayrılmışdı. Bir çox islahatı qol-bu-
daq açaraq inkişaf edirdi. İşlə əlaqədar tez-tez Ankaraya get-
diyim üçün bunu hiss edirdim. Dövlət idarələrində qəribə 
havalar əsirdi:

 Bir gün “Gislavet” şirkətinin vəkili olaraq şirkətin sər-
mayə artırma işləri üçün Ankaraya getdim. Ticarət nazirini 
görməyim lazım idi. Nazir Cəlal Sirən iş adamları ilə görüş-
məyi çox sevməzdi. Şirkət xarici sərmayəli olduğu üçün mə-
nimlə də görüşmək istəmədi. Bir neçə gün sonra Britiş Kon-
sulda bir ziyafətdə, keçmiş məktəb yoldaşım Fuad Sirmənin 
də yanında olduğu baş nazir Şükrü Saracoğlu ilə qarşılaşdım. 
Ona bu hadisəni danışdım və nazirin bu rəftarına görə “Gis-
lavet”in vəkilliyindən istefa etdiyimi dedim. Söhbətə qoşu-
lan Əhməd Əmin Yalman ertəsi gün xarici sərmayəyə edilən 
bu rəftar haqqında bir məqalə yazdı. Bu hadisədən sonra 
ticarət naziri məni görüşməyə çağırsa da, mən artıq bunun 
bir faydası olmadığını gördüyüm üçün getmədim. O vaxtkı 
hava içində xarici sərmayə işini aparmaq bir qəbahət, xarici 
sərmayəni qorumaq xəyanət sayılırdı. Təəssüf ki, dönüb do-
laşdıq eyni vəziyyətə gəldik. Bu hadisədən sonra Cəlal Sirən 
adımı “xarici sərmayə müdafiəçisi” qoydu. O dövrdə olduqca 
çox təəssüfləndiyim bir hadisə də olmuşdu: Bir iş üçün bir 
dövlət məmuru məndən rüşvət istədi. Əlaqədar nazirə de-
dim.

- Mən eşitməmiş olum, siz işinizi davam edin- dedi. Bun-
lar məni çox işdən soyudan hadisələr idi.

1938-ci ildə Amerikada keçirilən Beynəlxalq Yarmar-
kada memar Sədad Eldəm tərəfindən inşa edilən Türkiyə 
pavilyonu böyük uğur qazandı. Qəzetlərimiz pavilyondan 
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bəhs etdilər, amma memarının adını belə çəkmədilər. Atam 
bir məqalə yazaraq insanlara lazımi qiymətin verilmədiyini, 
bundan təəssüf hissi keçirdiyini bildirərək memar Sədad El-
dəmdən nə üçün bəhs edilmədiyini soruşdu.

Bu vaxtı II Dünya müharibəsi torunu hörürdü. Atam 
xəstə idi. Ölümündən əvvəl Ankaraya getmişdim. 1939-cu 
il mayın əvvəlində türk hökümətinin İngiltərə və Fransa ilə 
bir saziş imzaladığını orada öyrəndim. Bundan əvvəl Rusiya-
ya gedən Şükrü Saracoğlu əli boş qayıtmışdı. Mən Ankarada 
ikən İstanbuldan telefonla atamın vəziyyətinin ağırlaşdığını 
bildirdilər. Ticarət Nazirliyində şöbə müdiri olan Səməd və 
mən dəliyə dönmüşdük. Təyyarə tapmayınca ilk qatara mi-
nib İstanbula gəldik. Həyəcanla atamın otağına girdiyimizdə 
üzü güldü, ikimizi də qucaqladı:

 - Gəldinizmi, nə yaxşı- dedi.
 Yanında həkimlər Aqil Muxtar bəy, Nihad Rəşad bəy133 

və Həsən Fərid bəy vardı. Atam:
 - Ankarada nə var nə yox. İngilis və fransızlarla saziş 

bağlanıldı ?- deyə soruşdu. Müsbət cavab alınca:
 - Rahatlandım. Bu saziş bağlanmayacaq deyə qorxur-

dum- dedi.
 Ölümlə pəncələşərkən belə ölkəsini fikirləşirdi. İynələ-

rini bir qadın həkim vururdu. Başqa həkimlərlə:
 - Baxın, türk qızları necə tərəqqi edirlər. Siz mənə iynə 

vurmağa cəsarət edə bilmirsiniz, bu xanım isə nə gözəl vu-
rur, gələcək bunlarındır- deyə zarafatlaşırdı. Evimiz dostlarla 
dolu idi. Keçmiş dəniz naziri Ehsan bəy, həyat yoldaşı, Fəthi 
Okyar və başqa dostları gəlmişdilər. İki gün sonra evimizdə 
keçiriləcək olan ənənəvi bazar ertəsi yığıncağının təxirə sa-
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lınmasını atam istəmirdi. Gecəni sakit keçirdi. 19 may səhəri 
narahat oyandı. Nihad Rəşad bəy və Həsən Fərid bəy dərhal 
gəldilər. Nihad Rəşad bəy bir az gecikmişdi.

 - Şah gəldiyə döndü həkimin gəlişi- deyə onunla zarafat-
laşdı. Tibb tələbəsi olan Gültəkin nar suyu hazırlayıb gətirdi. 
Atam həkimlərə:

 - İnsan hər zaman şampan içməz ki, qızımın əlilə hazır-
ladığı bu sirop hamısından gözəldir- dedi.

 Bir ara bibimlə tək qalmaq istədi. Bacısına:
 - Mən ölürəm, sənə çox zəhmət verdim, hirsləndiyim za-

manlar da oldu, haqqını mənə halal et. O siyirtmədə 250 lirə 
var, məqalələrimin puludur. Cənazəmdə o pulu xərcləyin. 
Səni uşaqlara, uşaqları sənə əmanət edirəm- demişdir.

 Beş uşaq qarşısına düzülmüş gözləyirik.
 - Üşüyürəm- dedi.
 İsti su torbası gətirdik. İynə vurmaq istədilər:
 - Artıq bu alət pərçin tutmaz- deyə etiraz etdi. Tezər ağ-

layırdı.
 - Ağlama qızım, insan şüurlu bir makinadı, o da dayana-

caq əlbət. Mənə söz verin, heç bir qüvvə sizi bir-birinizdən 
ayırmayacaq. Elə deyil ? Heç bir zaman doğrunu deməkdən 
çəkinməyin, doğruya doğru, əyriyə əyri deyin, bibinizə, uşaq-
lara yaxşı baxın- dedi.

 Atam məni çox sevərdi, təbəssüm etməyə çalışırdım.
 - Söz ver ağlamayacaqsan. Elə deyil ? Mənim vücudum 

sizlərlə, ruhum anam, atam, Sitarə ilə... qarşımdadırlar... on-
larla birlikdəyəm- deyə pıçıldadı.

Həsən Fərid bəy, biz otaqda ikən atamın kədərləndiyi-
ni deyərək bayıra çıxmağımızı xahiş etdi. Qapıdan çıxarkən 
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atam gözləri ilə bizi yola salırdı. Qısa bir müddət sonra Fəthi 
bəyin deyimi ilə “bu dünyanın qapısını öz əli ilə bağlayıb” əbə-
diyyətə köçdü. Həsən Fərid bəy sarğısını çıxartmaq istəyirdi, 
Nuriyyə bacı ağlaya-ağlaya ona kömək etdi. Hamımız çaşqın 
vəziyyətdə idik. İllərlə sitayiş edərcəsinə sevdiyimiz, qorxdu-
ğumuz əzəmətli atamız, hər şeydən xəbərsiz heykəl kimi ya-
tırdı. Əbdürrəhman qışqıra-qışqıra ağlayırdı. Gültəkin:

- Bu mənim atam ola bilməz, o həyat, hərəkət dolu bir 
insan idi...- deyərək hıçqırır, Tezər hər zamankı kimi sakit, 
yavaş-yavaş ağlayır, gələnlərlə məşğul olur, Səməd çaşqın 
halda, gözlərindən yaşlar axırdı. Mən isə bir damla göz yaşı 
tökə bilmədən, sadəcə “necə ola bilər, nə oldu o elm, o ener-
ji” deyə düşünür, özümü məbədini itirmiş bir qərib kimi hiss 
edirdim. Evimiz atamı son dəfə görmək istəyən dostlarla 
dolub daşırdı. Anamın ölümündən sonra təsəllini dində ax-
tarmışdım. Atamı itirdikdən sonra üsyan etdim. Ölümündən 
sonra haqqında fövqəladə yazılar yazıldı. Amma təəssüf ki, 
yüksək vəzifəli şəxslərdən heç səs çıxmadı. Hər fani kimi bi-
zim hər şeyimiz olan varlığımız da köçüb getmişdi. Fəqət son 
sözləri heç bir zaman qulağımızdan getmədi, doğru bildiyi-
mizə doğru, əyri bldiyimizə əyri dedik.

 Köhnə evimizin yerinə yenisini inşa edən memar Sədad 
Eldəm atam öldüyü vaxt Amerikada idi. Qayıtdıqdan sonra 
bizə başsağlığına gələrkən özünün tikdiyi pilləkanları göz 
yaşları ilə qalxırdı. Atam öz dostları qədər bizimkiləri də 
sevər və onları özünə bağlamağı bacarırdı. Dostlarımız bizə 
gələndə əvvəlcə ona baş çəkər, bəzən onun söhbəti ilə saat-
larca bizi unudardılar. Vəfatına onlarda olduqca çox kədər-
lənmişdilər.



86  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sürəyya Ağaoğlu  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Atamı itirdiyimiz yay Böyükadada Borovalıların evində 
qonaq idim. Sentyabrda radio, İngiltərə kralının müharibə 
elan etdiyini bildirdi. O an hər kəs çaşıb qaldı. Mən atamın 
ölümünün sarsıntısını hələ də atlamamışdım. Müharibə için-
də olmasına baxmayaraq sakitləşmək üçün bir səfərə çıx-
maq istəyirdim. 1939-1940-cı illərdə Fransa və İngiltərəyə 
getdim. Müharibədə müştərək tale yaşayan bu iki millətin 
insanlarını qarşılaşdırmaq mənim üçün çox maraqlı oldu. 
Fransızlar bu müharibəyə inanmır, mənasız hesab edirdilər. 
Parisdə mindiyim bir taksinin sürücüsü qolundakı künyəni 
göstərərək əsgər ol-duğunu, ancaq vuruşmaq istəmədiyini 
dedi. “Almanlar mənə nə ediblər ki, mən onlara qarşı vu-
ruşum” fikrində idi. İngilislər isə bambaşqa bir hava içində 
idilər. Yeməkxana masalarında “diqqətli ol, səni eşidən bir 
düşmən var” yazılı kartonlar görülürdü. İngilis milləti ilk 
dəfə bir müharibəyə şahid olurdu. Xalq şüurlu olaraq “Biz 
bu müharibəni demokratiya üçün edirik” deyirdilər. Fran-
sada olduğu kimi İngiltərədə də qarartma vardı. Ticarət at-
teşemiz cənab Ənvər Yelkənçi bir gün məni şam yeməyinə 
dəvət etdi. O qədər zil qaranlıq idi ki, yolda yad adamların 
qoluna girirdik! O səyahətimdə Nümayəndələr Palatasında 
oldum. Deputatlar ayaqlarını masalara qoyub oturmuşdular. 
Çox təəccübləndim. Mənim üçün maraqlı olan Lloyd Corcu134 
görməyim idi. Baş nazir olan Makdonalda135 yumurtanın və-
siqə ilə paylanması məsələsində etirazını bildirirdi. Makdo-
nald böyük bir soyuqqanlılıqla:

 - Birinci müharibədə siz nə etmişdinizsə biz də indi onu 
edirik- dedi.

 Türkiyəyə qayıdanda Fransanın müharibəni uduzacağı 
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fikrində olduğumu dedim. Fransada təhsil gördüyü üçün on-
lara rəğbət bəsləyən qardaşım Əbdürrəhman bu fikrimə çox 
əsəbləşdi. Amma hadisələrin gedişi fikrimi doğrultmuşdu.

 Müharibəyə qoşulmamasına baxmayaraq türk milləti də 
o dövrdə böyük iqtisadi sıxıntı içində idi. O illərdə ölülərin 
kəfənsiz basdırıldığı belə oldu. Böyük qıtlıq vardı. Bir gün 
Ankarada “Karpiç” restoranında136 yemək yeyərkən Həsən 
Əli bəy mənə:

 - Prezident də bizim yediyimiz çörəkdən yeyir- dedi.
 - Nə yeyəcəkdi ki, bəyəm, pandispaniyamı ?- cavabını 

verdim.
 Türkiyənin vəziyyəti çox maraqlı idi. Bir tərəfdən alman-

lar, digər tərəfdən müttəfiqlər bizi öz tərəflərinə çəkməyə 
çalışırdılar. Müharibə müddətində Ankara için-için qayna-
yırdı, bir çox ölkənin tanınmış müxbirləri Ankarada idilər. 
“Ankara Palas”ın gecə klubu bəzən qəribə hadisələrə səh-
nə olurdu: bir küncdə ingilis səfiri, bir başqa küncdə alman 
səfiri von Papen qonaqlarını qəbul edirdi. Türkiyəyə buğda 
almaq məqsədilə gəlib əliboş qayıtmaq məcburiyyətində 
qalan bir alman heyəti burada bir axşam yeməyi yeyərkən 
ingilislər “weath, weath, sweet weath”137 sözləri olan mah-
nını oxuyaraq onları sancmışdılar. O vaxtlar almanların bö-
yük dostu Nadir Nadi bəy 1960-cı ildən sonra da rus dostu 
oldu. Bax bizdəki jurnalistikanın xarakteri! Yenə almanların 
böyük dostu Səlim Sarpər138 müharibədən sonra Moskvaya 
səfir təyin edildi. Bunu heyrətlə qarşıladım. Ona:

 - Alman dostu olduğunuz üçün Moskvaya göndərilirsi-
niz. İngilis dostu olsaydınız hər halda Berlinə gedəcəkdiniz- 
deyə sataşdım.
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 İngilislər müharibə vaxtı özlərini sevdirmək, mədəniy-
yətlərini yaymaq və I Dünya Müharibəsində qoyduqları pis 
təəssüratı silmək üçün çox səy göstərirdilər. Ayağı yalın əs-
gərlərə xarici yardım adı altında “çörçill ayaqqabıları” de-
yilən çəkmələr yollanmışdı. Prezidentdən başlayaraq hər 
kəs ingiliscə öyrənirdi. İngilis mədəniyyət nümayəndə heyə-
tinin sədri mister Maykl Qrant şəxsən özü İnönüyə dərs de-
yirdi. Alman sevgisinin yerini almaq üçün ölkənin müxtəlif 
bölgələrində kurslar açır, tanınmış şəxslərlə, nazirlərlə yaxın 
dostluq münasibətləri qururdular. Təhsil naziri Həsən Əli 
bəyin anasına “böyük ana” deyə xitab edirdilər. İngilis səfi-
rini yaxından tanıyırdım. Bura gələn ingilis və amerikalılarla 
dostluq münasibətim vardı. Buna görə də dil uzunluq edərək 
mənə “ingilis adamı” deyirdilər. Şikayət etdim. Polis rəisi 
Naci bəy məni çağırtdırdı və:

 - Biz cənab Əhməd Ağaoğlunun qızının bir ingilis ada-
mı olduğuna heç bir zaman inana bilmərik. Amma bu sözləri 
təəssüf ki, məsləkdaşlarınız deyir,- deyərək bu xəbəri yaya-
nın Baha Arıkan olduğunu əlavə etdi. Baş nazir Saracoğluna 
vəziyyəti danışdım, o da Baha Arıkanı çağırtdıraraq acıqlan-
mışdı. Baha bəy məni tapıb, o sözləri zarafat olaraq dediyini 
bildirdi. Mən də:

 - İnsan zarafatı etməzsəniz, bax belə baş nazirdən azar 
eşidərsiniz,- deyərək məsələni bağladım.

 Türkiyə rəsmən bitərəfliyini qorumağa çalışsa da, bir çox 
dairələrdə nasist təəssübkeşliyi və təqlidçiliyi hökm sürür-
dü. Həmçinin almanları təqlid edən hökümət məşhur “varlıq 
vergisi”ni139 tətbiq etdi. Qeyri-müsəlman və hökümət tərə-
findən şübhəli bilinən bəzi müsəlmanlara da tətbiq edilən 
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bu vergi bir biabırçılıq idi. Heç bir meyardan bəhrələnmədən 
təsbit edilən vergi bu vətəndaşlardan zorla yığılırdı. Bu ver-
ginin tətbiq olunması ilə bağlı şahid olduğum bəzi hadisələr 
bu gün belə tüklərimi ürpərdir: çox yaxın dostum İvetin ata-
sı vəkil Qad Frankonun işləri ilə məşğul olurdum. O vaxtlar 
vergi rəisi Faiq bəyə çox müraciətlər olurdu. Bir gün Faiq 
bəyin bir qeyri-müsəlmana qocaya mənim yanımda dedik-
lərini təəssüf və heyrətlə qarşıladım. Bu adamcığazın adada 
bir mənzili var imiş, onu satıb varlıq vergisini ödəmək üçün 
yalvararaq möhlət istəyirdi. Faiq bəy:

 - Rədd ol burdan murdar kafir, türkcəni belə doğru-dü-
rüst danışa bilmirsən, çıx bayıra- deyə qovdu.

 İran təbəəsi olan Diaqonov adında rus mənşəli bir nəfər 
gəldi. Tankeri var imiş. Ondan bir milyon lirə varlıq vergisi 
istənilmişdi. O da 5.000 lirə vermişdi. Faiq bəyə:

 - Mən Rusiyadan qaçdı, çünki bolşevik istədi mən nə var. 
Amma sən istəyir mən nə yox- dedi.

 Bu müddətdə vergi verməyənlərə qarşı indi adlarını 
yazmaq istəmədiyim bəzi maliyyə müfəttişlərinin sadist 
davranışlarını gördüm. Bir gün yenə Qad Frankonun qardaşı 
Marsel Frankonun işi üçün Kuledibi140 vergi idarəsinin icra 
rəisi ilə görüşdüm. Başqa maliyyəçilərdən fərqli olaraq və-
ziyyəti başa düşən bir insan idi. Bu şəxsin cənab Əkrəm Ali-
can141 olduğunu 1962-ci ildə öyrəndim.

 Varlıq vergisi qüvvədə olan vaxtı bir gün baş nazir Sa-
racoğlu köməkçisi dostum Abdullah Zəkinin yanında mənə:

 - Varlıq vergisi işlərində yəhudilərin hüquqlarını müda-
fiə edirsənmiş. Əgər İsrail dövləti qurularsa, ora gedib baş 
nazir olarsan- dedi.
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 - Bəlkə də olaram. Amma sizi köməkçi belə götürmərəm. 
Haqsızlıqlara heç dözümüm yoxdur- cavabını verdim.

 - Səninlə danışmaq bir barıt çəlləyi üstündə oturmaqla 
birdir-dedi Saracoğlu.

 Varlıq vergisini ödəyə bilməyənlər Aşqalaya142 sürgün 
edilir, daş kəsməyə məcbur edilirdilər. Təəssüf ki, müda-
fiə etdiyim insanlardan birini orada iflic tutdu və İstanbula 
qayıtdı. İllərlə xəstə yatdı. Yeganə təsəllisi, Aşqalada o daş 
kəsərkən yerli kəndlilərin:

 - Ata sən otur, biz kəsərik. İndiyə qədər vergi borcundan 
biz sürünürdük, indi növbə sizə gəldi,- deyərək onun dər-
dinə şərik çıxmaları olmuşdu. Qad Franko:

 - Bu sözlər olanları unutdurmağa kafidir- deyirdi.
 Varlıq vergisinin yığımı vaxtı “Qloriya” şirniyyat dükanı-

nın tortlarını belə auksion üsulu ilə satıldığını görmək mənə 
dəhşətli əzab verirdi.

 Yenə o dövrdə qayığabənzər bir gəmi ilə Rumıniyadan 
çıxarılan 900 yəhudi İstanbula gələrək, bizdən sığınacaq 
haqqı istədi. Bu yəhudilərin hüquqlarını mudafiə etmək 
üçün jurnalist Aqroniski Amerikadan Türkiyəyə gəldi. İsra-
il dövləti qurulduqdan sonra Aqroniski Qüdsün bələdiyyə 
sədri oldu. Təəssüf ki, türk höküməti bu yəhudilərə sığına-
caq haqqı vermədi və bu zavallı insanların gəmisi Boğazdan 
Mərmərəyə çıxanda batdı, içindəkilər boğuldu.

 Bu hərəkətlər nasist rejiminin tətbiq olunmasının baş-
lanğıcı idi. İndi düşünürəm də, müharibəni almanlar qazan-
saydı hər halda bizim hökümət də Hitlerlə143 paralel bəzi 
icraatlarda iştirak edəcəkdilər. Necə ki, varlıq vergisi bunun 
bir örnəyi idi. Bu haqsız vergini tətbiq edənlər sonradan gü-
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nahını etiraf edən kitablar yazdılar. İstanbul vergi rəisi Faiq 
bəy onlardan biri idi. Bu hadisənin təkrarlanmasını 27 may 
çevrilişini edənlərdən Orxan Ərkanlının “Xatirələr, problem-
lər, məsullar” kitabı ilə gördük.

 Varlıq vergisinin tətbiq olunmasından ötrü Məclisdə ilk 
dəfə bu qanunun əleyhinə danışanlar Cəlal Bayar və tərəf-
darları oldu. Sonra qanun qüvvədən düşdü. Çox gec olmasına 
baxmayaraq, sağqalan sürgün olunmuşlar Aşqaladan gətiril-
di. Zərərçəkmişlərin böyük bir hissəsinə Avropa və Amerika 
qollarını açdı. Bu vaxtı istər nüfuz, istərsə qiymətli insan po-
tensialı baxımından yenə biz itirmişdik.

 Müharibə qurtarana yaxın türklüyə heç yaraşmayacaq 
şəkildə almanlara müharibə elan etdik. Tarixdə o günə qədər 
türkün məğluba təpik atdığı görülməmişdi.

 Almanların müharibəni uduzması bizim demokratik in-
kişaf xəttini tutmamızda birbaşa təsiri oldu. Müharibə qur-
tarandan sonra Türkiyədə demokratik mərhələyə doğru ilk 
addımlar atılmağa başladı.

Bir gün Cəlal Bayar, hakim Məlahət Ruacan və mən “Kar-
piç”-dən çıxırdıq. Yolda qırmızı nömrə nişanlı avtomobili ilə 
öyünən bir nazir gördük. Bayar:

 - Bu qırmızı nömrə nişanlı avtomobildə gedənlər dünya-
nı başqa cür görürlər- dedi.

Dövlət adamlarının xalqdan qopmasını tənqid etdik. Son-
radan Cəlal Bayar prezident olanda onu təbrikə getdiyim gün:

 - İcazə verin sizinlə əvvəllər olduğu kimi danışım- de-
dim. Amma danışa bilmədim.

 1941-ci il idi. Daxili işlər naziri Rəcəb Pekər qardaşım 
Səmədi yanına çağıraraq:
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 - Bir çox gənci deputat etməyi düşünürük. Səni də depu-
tat görmək istəyirik. Namizədliyini ver- demişdi.

 O vaxtlar təkpartiyalı rejim olduğu üçün seçkilər təyinat-
dan başqa bir şey deyildi. Seçki axşamı biz radionun başına 
yığışıb Səmədin adının çəkilməsini gözlərkən bacım Tezər 
Taşkıranın adını eşitdik. O da deputatlığa namizəd olduğunu 
radiodan öyrənmişdi. İnönü Tezəri həm Ankara Qız Litseyi 
müdirliyindən, həm də Maarif Şurasından tanıyır, ağlabatan 
çıxışlarını bəyənirdi. Tezər Kastamonudan144 deputat oldu. 
Əlbəttə, ailəmiz üçün Tezərin və ya Səmədin müvəffəqiyyəti 
arasında fərq yox idi, çox sevindik. Tezər deputat fəaliyyə-
tində həqiqətən çox faydalı qanunların çıxmasında mühüm 
rol oynadı. Dul qadınlara və yetim uşaqlara təqaüd verilmə-
si haqqında, incəsənət sahəsində bacarıqlı uşaqları xaricə 
təhsil almağa göndərməyi nəzərdə tutan qanunlar bunlar-
dan bəziləri idi. Uşaq məhkəmələri haqqında qanun təklifi 
üzərində də çox durulmasına baxmayaraq, təəssüf ki, bu çox 
gərəkli qanun hələ də Məclisdən keçməyib.

 1941-ci ildə Misirdə bir məhkəmə işi aldım. Bu səfə-
rimdə Yaxın Şərqi bir xeyli tanıdım. Livanı, Suriyanı gördüm. 
Hələ nüvə halındakı İsrailə getdim. Bir tərəfdə milçək və 
çirkab içində olan Yaffa, digər tərəfdə isə kiçik bir Avropa 
şəhəri Təl-Əviv çox maraqlı idi. Çoxdan tanıdığım və İsrailin 
istiqlalını qazanmasından sonra Qüds bələdiyyə sədri olan 
jurnalist Aqroniski mənə bələdçilik etdi. Misirdə olarkən ta-
nıdığım ingilis nümayəndələrlə görüşdüm. Bunlardan biri də 
general Vilson idi. Bir gün mənə:

 - Hiddətləndiyiniz zaman ingiliscəni daha yaxşı danışır-
sınız- demişdi. Sonralar bu səyahətimdə “Atatürk” kitabının 
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müəllifi, Türkiyənin və mənim böyük dostum olan lord Kin-
ross ilə tanış oldum. O, Qahirədə ingilis səfirliyində katib idi. 
O zamanlar Misir ingilis hərbçilərinin istirahət yeri sayılır-
dı. Əl-Əlameyn döyüşündən qayıdan zabitlər yorğun halda 
mənim qaldığım “Kontinental” otelinə gəlirdilər. Misirdə 
bir tərəfdə böyük bir sərvət, digər tərəfdə böyük bir səfalət 
prospektlərin ortasında belə gözə çarpırdı. Eşitdiyimə görə 
böyük sərvət yox, amma böyük səfalət hələ də gözə batır. Bu 
səyahəti etmək üçün ingilis hökümətindən asanlıqla icazə 
aldım. Türkiyədən isə lazımi icazəni çox möhtərəm dostum 
Numan Mənəmənçioğlu145 heç tərəddüd etmədən verdi. Mi-
sirdə qəzetlər, “bir türk qadın vəkilin” Misirə gəldiyini yaza-
raq məndən bəhs etdilər. Qısa sürən bu ilk Misir səyahətimi 
növbəti il təkrarlamaq fürsətini buldum və bu ölkə haqqın-
da daha dərin təəssuratlara varma imkanına beləcə sahib 
oldum. Rəfiqəm Nərmin Mənəmənçioğlu, Misirdə olan bir 
ingilis zabiti ilə evli idi. Hərdən boyunlarda Quran asılmış 
bəzi misirlilərin, ingilis zabitlərinə yaxınlaşaraq nə isə dedi-
yini görəndə məni də maraq tuturdu. Nərminin ərindən so-
ruşanda bunların qadın təklif edən yerlilər olduğunu dedi. 
Biz türklər Quranı evimizin ən yüksək yerində saxlayarıq. 
Müsəlman olduqlarını iddia edən və bununla öyünən misir-
lilər isə onu boyunlarına asaraq belə çirkin işlər ilə məşğul 
olurdular.

 Bizim bəzi fiqh alimlərimizin də təhsil aldığı Əl-Əzhar146 
mədrəsəsini və məscidini görməyi çox arzu edirdim. Məsci-
də ingilis zabitlərinin girib-çıxmasına bir söz deməmələrinə 
baxmayaraq, məni buraxmaq istəmədilər. Mənimlə birgə 
səfər etmiş Anadolu Agentliyinin təmsilçisi Abdullah bəy 
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müsəlman olduğumu dedi. Mən də kəlimeyi-şəhadət gəti-
rincə keçməyimə icazə verildi. Kaş keçməyəydim. Qarşılaş-
dığım mənzərə və səs tükürpədici idi: Bir neçə kor oturmuş-
du, qışqırıb inildəyərək Quran oxuyurdular. Məscid də bizim 
təmiz, ürəkaçan məscidlərimizə heç oxşamırdı. Yenidən an-
ladım ki, Osmanlı İmperatorluğundan İslamiyyəti qoruyan 
ancaq Türkiyə imiş.

Hər nə qədər də olsa Qahirə kiçik Paris idi. Mən “Konti-
nental” otelində qalırdım. Otel “Aida” əsərinin ilk dəfə oynan-
dığı opera binası ilə üzbəüz idi. Amma bir tərəfdən sərvət 
axdığı zaman, digər tərəfdən də Şamps-Yeliseyə147 oxşayan 
Fuadi-Əvvəl prospektinin ortasına fəllah ehiyacını görürdü! 
Zavallı fəllahın gözləri milçəklərlə örtülmüşdü, yanında lob-
ya püresinə oxşayan bir yemək... Bir yoldaşıma:

 - Nil-i mübarək deyirlər, buna da fəllah-i mübarək deyil-
məlidir. Çünki bütün istirabı fəllah çəkir- dedim.

 Misirdə ehramları da gəzdim. Sfinksa148 baxarkən göz-
lərimin önündə yığınla əsirin qırmanc altında bu abidələ-
ri inşa etdiyi canlandı. Bəzən bu düşüncə ilə ehramlardan 
nifrət belə etdim. Halbuki, xüsusilə ay işığında mənzərələri 
fövqəladə gözəl olurdu. Fəllaha baxdığımda:

 - Yenə istəsələr bu fəllaha belə abidələr inşa etdirərlər- 
deyirdim. İnqilabdan sonra Misirə getmədim amma eşitdi-
yimə görə fəllahın həyat tərzində bir dəyişiklik olmamışdır. 
Elə isə inqilab niyə oldu ?

 Misirdə olduğum müddətdə, yanında italyan bərbəri ilə 
bir gecə klubundan digərinə gedən Kral Faruqu149 bəlkə on 
dəfə gördüm. Əli xan150 Qahirədəki ingilis ordusunda xid-
mət edirdi. Onun həyat yoldaşı, oğlu Kərim xanın anası olan 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bir ömür belə keçdi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 95

gözəl bir ingilis mənşəli xanım idi. “Qızıl Xaç” nəfinə verilən 
bir konsertdə Smetananın151 mahnılarını zövqlə dinləyərkən 
gözüm bir lojada yan-yana oturmuş şahəsər olan iki xanıma 
sataşdı. Onların Faruq Əfəndinin qızları Nəslişah və Xanza-
də xanımlar olduqlarını öyrəndim. Gözlərimi onlardan ayıra 
bilmirdim. İkisi də Fatehin modeli idilər. Atalarından çox Fa-
tehə oxşayırdılar. Deyəcəksiniz ki, sən niyə hər yerdə idin ki, 
bunları görürdün ? Mən getdiyim yerlərdən maksimum isti-
fadə etmək istəyən, hər şeyi görməyi, bir çox şey öyrənmə-
yi arzulayan insanam. Bu xasiyyətimi bilən dostlarım məni 
mümkün olduğu qədər gəzdirirdilər.

 Özlərinə “misirli” deyən kral sarayının bir çox xanımın 
türkəsilli olduğunu öyrəndim. Küçəyə çıxanda yaşmaqdan 
istifadə edirdilər. Babaları Osmanlı sədrəzəmlərindən olsa-
da, anaları Misir şahzadələri olduğu üçün adlarını yazmaq 
istəmədiyim bəzi xanımları da yaşmaqlı gördüm. Hər nə-
dənsə bizdən ayrılan ölkələrdə yeri gələndə əsilləri türk ol-
duğu üçün fəxr edənlər, yeri gələndə özlərini tamamən yad 
göstərirdilər. Buna Misirdə çox şahid oldum.

Qahirədə çox maraqlı bir xanımla tanış oldum. Misir 
qadınının yüksəlməsi üçün çalışan bu xanım məni bir neçə 
dəfə evinə dəvət etdi, misirli xanımlarla tanış etdi. Bu sə-
yahətimdə də Misir qəzetləri haqqımda yazdılar. Amma ar-
tıq mən bunlardan qürurlanmayacaq qədər tox idim. Gənc 
çağlarımda hüquq fakultəsinin bitirmiş ilk türk qadını olma-
ğım, Atatürk kimi şəxsiyyətin mənə qulluq göstərməsi məni 
son dərəcə özündən razı hala gətirmişdi. Özümü gözəl gör-
məməyimə baxmayaraq ağlımı və zəkamı çox bəyənirdim. 
Görəsən, bu bir kompleksmiydi ? Otuz yaş ətrafında olanda 
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özümü çox yüksək qiymətləndirirdim. Özüm bu mərhələni 
keçdiyim üçün indi biri mənsəbə gələrkən özünü bəyənəndə 
heyrətlənirəm. Bir tələbə yoldaşımın yüksəldikcə artan qü-
rurunu görərək ona məşhur ingilis atalar sözünü bir açıq-
caya yazaraq göndərmişdim: “Kibr və qürur fəlakətin ilk 
əlamətləridir”.

 1943-cü ildə ABŞ höküməti adından dünya turuna çıxan 
Vendel Uilki152 Türkiyəyə də gəldi. Misirdən təzə qayıtmış-
dım. Numan Mənəmənçioğlu məni mister Uilki ilə tanış et-
mək istədi. Əşyalarım yanımda olmadığı üçün bir ziyafət 
paltarım belə yox idi. Rövşən Əşrəf bəyin xanımının mənə 
olduqca gen gələn bir paltarını geyinib dəvətə getdim. Mister 
Uilki ilə tanış olunduğum zaman əlimı tutaraq:

- Mənim anam da İndianada ilk qadın vəkil idi, amma o 
müvəffəqiyyət qazana bilmədi. Görürəm ki, siz qazanırsınız- 
dedi.

Ertəsi gün ingilis səfirliyində mister Uilkinin şərəfinə 
verilən ziyafətə mən də dəvət edildim. İçəri girəndə təəc-
cübləndim: baş nazir Rəcəb Pekər, doktor Behcət Uz, ticarət 
naziri, ingilis səfiri və mister Uilkidən başqa kimsə yox idi. 
Süfrədə Rəcəb Pekər və mister Uilki mənimlə yanaşı otur-
muşdular. Yığıncağın mövzusu bizim Amerikadan istədiyi-
miz buğda idi. İngilis səfirinə arada:

 - Mənim yığıncaqla nə əlaqəm var ?- deyə soruşdum. 
Dəvət edilməyimi mister Uilkinin istədiyini dedi. Yenə ertəsi 
gün ancaq kişi jurnalistlər üçün keçirilən qəbula məni tele-
fonla dəvət edən Səlim Sarpər də bunun mister Uilkinin ar-
zusu olduğunu bildirdi. Bu yığıncaqda mister Uilki mənə:

 - Hökümətinizdən xahiş edim, sizə icazə versinlər, mə-
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nim bu xoşməramlı səfərimi birgə keçirək- dedi.
 - Mən hökümətə aid əsas vəsait deyiləm. İstədiyim yerə 

gedərəm, istəmədiyim yerə getmərəm- cavabını verdim.
 Həmin gün Ankaradan İstanbula qayıdacaqdım. Mister 

Uilkiyə qardaşım Əbdürrəhmanı təqdim etdim. Ayrılarkən 
mister Uilki, modern və mədəni türk qadını olaraq məni ol-
duqca çox təqdir etdiyini deyərək müvəffəqiyyət arzuladı. 
İrəlidə bu səyahətlə bağlı olaraq nəşr etdirdiyi “Tək dünya” 
kitabında məndən “ilk türk qadın vəkili” deyə yazdı və “orta 
yaşlı bir xanım” təbirini işlətdi. Çox keçmədi ki, vəfat etdi. 
Amerikaya səfər etdiyim zaman dul qalmış həyat yoldaşı ilə 
tanış oldum. Mənim o qədər yaşlı olmadığımı görəndə xanım 
Uilki mənə:

- Hər halda qısqanmayım deyə sizdən orta yaşlı olaraq 
söz etmişdir- deyə zarafat etdi.

 Çox təqdirə şayan bir şəxsiyyət olan mister Uilki səyahə-
ti və “Tək dünya” kitabı ilə bu gün də gerçəkləşdirilmək istə-
nilən dünya millətlərini bir yerə yığacaq fikir uğrunda çətin 
şərtlər altında səy göstərdiyini isbat etdi. Təəssüf ki, hələ 
ümidlər vəd etdiyi bir yaşda zökəmdən öldü.

 Həyatımda tanıdığım bir çox böyük adam arasında mis-
ter Uilki və mister Bevinin153 sadəlikləri üzərimdə çox bö-
yük təsiri olmuşdur. Demək olar nəfsimi tərbiyə etməyim-
də payları vardır. İnsanın qüdrətli bir şəxsiyyət olduğunda 
təvazökarlığını itirməməsinin ona çox şey qazandırdığını bu 
iki nəfərdə yaxından gördüm. Təəssüf ki, bu davranış bizim 
məmləkətimizin insanlarında çox görülmür.

 1945-ci ildə qardaşım Əbdürrəhmanın bəzi işləri üçün 
Londona getdim. Bu səfər mənim üçün hərəkətli bir iş həya-
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tının başlanğıcı oldu. Təyyarə ilə Londona gedərkən o döv-
rün şərtlərinə uyğun bir çox yerdə enir, yanacaq alır, təmir 
görürdük. Bir gün gecəyarısı ecazkar bir ay işığında Maltaya 
çatdıq. “Malta” sözü mənə uşaqlığımı, atamın Malta əsirliyini, 
ailəmin o zamankı qorxularını, ölkənin o dövrdəki vəziyyəti-
ni xatırlatdı. Atamın iki ilyarım əsir olaraq içində qaldığı Paul 
Verista kazarmasının gəzmək üçün böyük bir istək duyur və 
içimdən təyyarənin xarab olmasını, gecəni Maltada keçirmə-
yimizi arzulayırdım. Həqiqətən, təyyarə xarab oldu. Ancaq o 
qədər tez təmir edildi ki, əsl arzumun həyata keçməsinə vaxt 
qalmadı!

Səhər yeddidə Marselə gəldiyimizdə müharibənin ilk 
xarabalığı ilə qarşılaşdım. Hava limanı bu müharibədə həm 
almanlar, həm amerikalılar tərəfindən dəfələrlə bombalan-
mışdı. Fransız məsul şəxslərinin üzündən iztirab oxunurdu.

 Londona çatdığımızda oranın da bombardman xatirələ-
ri ilə dolu gördüm. Amma artıq prospektlər işıqlandırılırdı. 
Qalmağa yer, ərzaq, nəqliyyat hələ də çox çətin tapılırdı. Qısa 
vaxt ərzində 1940-cı il ingilisi ilə 1945-ci il ingilisi arasında-
kı dərin fərqi hiss etdim: 1945-ci il ingilisi artıq müharibəni 
öz şəhərində, öz evində görmüş, iztirab çəkmiş, sevdiklərini 
itirmişdi. Bu onu püxtələşdirmiş və demək olar ona bütün 
insanlığa çatacaq bir sevgi bəxş etmişdi. Həmrəylik, yardım-
laşma hisləri, başqa millətlərdən olan insanlara qarşı maraq 
hisləri körüklənmişdi.

 Qardaşımın işləri ilə məşğul ikən və Londonun müxtəlif 
idarələrini gəzərkən ingilislərin bizi heç bir sahədə tanıma-
dıqlarını gördüm. Bundan başqa, bir çox millətdən hüquq 
sahəsində işləyən insanlar olduğu halda bizdən bu sahədə 
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heç kimin olmaması, mənə Londonda bir ofis açmaq fikrini 
verdi. Bu iş üçün bir dostun ofisindən istifadə etmək imka-
nım oldu.

İş əsnasında bir jurnalist ilə Türkiyə və türk qadını möv-
zusunda söhbət etdim; qəzetdə çıxan bu yazı bir çox şəxs ilə 
tanış olmağımı təmin etdi. Onlardan biri Londonun ilk qa-
dın vəkili missis Normanton idi. Yeni tanışlarım mənə məh-
kəmələri, ictimai birliklərı gəzdirdilər. Beynəlxalq Qadın 
Hüquqşünaslar Cəmiyyəti məni üzv qəbul etdi.

Londondakı Xalq Evimizdə ingilis dilində “Modern türk 
qadınının rolu” mövzusunda çox maraq kəsb edən bir kon-
frans təşkil etdim. Heç bir məlumatları olmadıqları halda, 
Türkiyədəki qadın hüquqları haqqında azda olsa məlumat 
verməyə çalışdım. Bundan başqa, BBS radiosu İngiltərə 
haqqındakı fikirlərimi türk xalqına çatdırmağım üçün bir 
proqram tərtib etdi. Çıxışımı vala yazmışdılar. Bir neçə gün-
dən sonra Türkiyə radiosunda verdikləri vaxt mən də dinlə-
dim və özümü itirdim. Bu səsin mənə aid olduğuna heç cür 
inana bilmirdim. Sanki bir başqası danışırdı. Dostlarımdan 
soruşdum, bu mənim hər zamanki səsim imiş. Görəsən, in-
sanlar özlərini başqalarının tanıdıqlarından dəyişikmi bilir-
lər? Görəsən, səsimiz kimi başqa xüsusiyyətlərimiz də vala 
oxşar bir vasitə ilə bizə göstərilsə belə bir heyrət və tənha-
lıqmı duyacağıq ?

Londonda Lordlar və Nümayəndələr Palatalarını ziyarət 
etdim. İngilislərin ənənələrə bağlılıqlarını, xalqın parlamen-
tar rejimə marağını orada yaxından gördüm. Bundan başqa, 
ingilis qadını və ailələrin vəziyyəti, xəstəxanalar, xüsusən 
qadın xəstəxanaları, uşaqlar üçün qurulan yardım təşkilatı, 
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ingilis ədliyyə sistemi, fəhlə məhəllələrindəki sosial yardım 
işləri mövzusunda araşdırmalar apardım. Bütün bu araşdır-
malarımda ser Vindom-Dizin böyük köməyini gördüm.

 Türk səfirliyindəki 29 oktyabr dəvətində mister Bevinlə 
tanış oldum. Vəkil olduğumu biləndə təəccübləndi, işlərimlə 
maraqlandı. Ona bəzi işlərlə əlaqədar Londona gəldiyimi və 
burada bir hüquq bürosu açmaq istədiyimi bildirdim. Mənə:

 - Bilirsiniz, mən də vəkil sayılıram. Uzun müddət dok 
fəhlələrinin hüquqlarını müdafiə etmişəm. Xahiş edirəm, gə-
lin görüşək- dedi.

 İki gün sonra bir görüş təşkil edildi və mister Bevin məni 
qəbul etdi. Uzun müddətdən bəri ingilis xarici işlər naziri qa-
dın qonaq qəbul etməmişdi. Bu baxımdan ingilis dostlarım 
bunu böyük uğur sayırdılar. Mister Bevin məni böyük nə-
zakətlə qarşıladı. Mənə:

 - Doğrusu mənə çox təsir etdiniz. Vəkil olmağınız, İn-
giltərədə ofis açmaq cəsarətini göstərməyiniz məni türk qa-
dını haqqında bir xeyli düşündürdü- dedi.

 Türkiyədə qadınların işləmək və uğur əldə etməkdə ki-
şilərlə eyni hüquqlara sahib olub-olmadıqlarını, Türkiyədə 
nə qədər qadın vəkil olduğunu soruşdu. Ona:

 - Ölkəmizdə kişi ilə qadın hər sahədə tamamilə eyni 
hüquqlara sahibdir, aralarında heç bir fərq yoxdur. Kama-
lizm yalnız ölkənin deyil türk qadınlığının da qurtarıcısı ol-
muşdur-dedim. Mister Bevin:

 - Siz bizdən də çox irəlidəsiniz. İnqilabınızla iri addımlar 
atdınız. Biz isə hələ indi qadına, qadının bu son müharibədə 
etdiyi fədakarlıqları nəzərə alaraq eyni hüquqları verməyi 
düşünürük. Bilirsiniz bizdə qadın-kişi qazancı bərabər deyil-
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dir, hər sahədə qadın hakim yoxdur, sadəcə sülh məhkəmələ-
rində vardır. Sizdə qadın hakim varmı?

 - Hər sahədə - dediyim zaman mister Bevin demək olar 
yeni bir hadisəyə şahid olmuş kimi idi.

 - Türkiyəni gəlib gözümlə görəcəyəm, oradakı yeniliklər 
məni çox maraqlandırdı- dedi.

 Sonra bütün dünya qadınlarına bərabər hüquqlar veril-
məsi lazım olduğunu və bu yolda əlindən gələni edəcəyini 
dedi. Müharibədə yeddi milyon yarım qadının səfərbər edil-
məsindən danışdı.

 - Türk və ingilis qadını bir-birini sevməlidir. Onlar 
bir-birlərini sevərsə, fərdlər bir-birlərini sevərsə, millətlər, 
hökümətlər də sevər- dedi. Cavabımda:

 - Bəli haqlısınız, türk və ingilis qadını artıq bir-birlərini 
yaxşı başa düşərlər, çünki ingilis qadını da müharibədə iztirab 
çəkdi- dedim. Daha sonra iqtisadi və siyasi mövzularda bir 
az söhbət etdik. Artıq vaxtını almamaq üçün icazə istəyərək 
ayrıldım. Bir müşkülüm olarsa ona müraciət edə biləcəyimi 
bildirdi, qapıya qədər ötürdü. Pilləkənləri enərkən öz-özümə 
bu böyük adamın nə dərin bir təvazö içində olduğunu düşü-
nürdüm.

 Londonda sosial-hüquqi sahədə görüşlərimi davam 
etdirdiyim bir müddətdə İngiltərədə işləməyin cazibəli 
tərəflərini gördüm. Osmanlı Bankının vəkilliyini edən “Ed-
vards-Edvards” firması ilə türk hüquq müşaviri qismində iş-
ləmək üçün Böyük Britaniya Daxili İşlər Nazirliyindən icazə 
istədim. Cavab müsbət oldu. Altı ay Londonda, altı ay Tür-
kiyədə işləyirdim. Bu iş həyatı çox cəlbedici və maraqlı olma-
sına baxmayaraq Türkiyədəki işlərimin ləngidiyini görərək 
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1950-ci ildə tamamilə vətənə qayıtdım. Londonda, mənim 
üçün çox faydalı olan bu iş müddətimdə mənə qonaqpərvər-
lik göstərən mərhum baş konsul Sürəyya Nəbil və həyat yol-
daşına borcluyam.

 Yenə 1945-1946-cı illərdə, əvvəldə də qeyd etdiyim kimi 
Türk Ocaqlarına oxşar böyük bir ümid və həyəcanla qurula-
raq sonradan demək olar öz-özünə aradan qalxan bir cəmiy-
yətin təsisçilərındən idim: 1946-cı ildə Əhməd Əmin Yalma-
nın154 başçılığı ilə Hürr Fikirləri Yayma Cəmiyyətini qurduq. 
O dövrdə Türkiyə təkpartiyalı iqtidarın ən qaranlıq dövrünü 
yaşayırdı. Azadlıq deyilən bir şey heç ortada yox idi. İlk yığın-
caq, sırf atamın azad fikirli və azadlıq üçün mübarizə apar-
mış bir adam olduğu üçün bizim evimizdə keçirildi. Sədr Əli 
Fuad Başgil idi. Fəal üzvlər Əhməd Əmin, Ənvər Atakan və 
mən idim. Böyük bir həyəcanla hürriyyətsizliyə qarşı müha-
ribə elan etdik. Konfranslar, yığıncaqlar təşkil edirdik. Eyni 
zamanda “Beynəlxalq Liberallar” ilə də əməkdaşlıq edirdik. 
Vaxt keçdikcə, cəmiyyəti bir laqeydlik bürüdü. Üzvlər arasın-
da fikir ayrılıqları ya-ranmağa başladı. 1950-ci il seçkilərin-
dən sonra sanki azadlıq mövzusunda hər şey əldə edilmiş 
kimi bir zəifləmə oldu. Hətta sədr olduğum bir dövrdə lokal 
olaraq istifadə etdiyimiz evin kirayəsini belə mən cibimdən 
ödədim.

 Cəmiyyətdə fəaliyyət göstərərkən Əhməd Əmin bəy ilə 
Hollandiya və Ştuttqartda “liberalların” yığıncaqlarında işti-
rak etdik. Hollandiyada müharibədə yeganə oğlunu itirmiş 
bir ailənin yanında qaldıq. Acılarının çox böyük və ödənil-
məz olmasına baxmayaraq həyatla və dünya hadisələri ilə 
əlaqələrini heç kəsməmişdilər. Siyasi, iqtisadi və sosial pro-
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sesləri çox yaxından izləyən ailənin bu davranışına heyran 
qalmışdım. Uzun illər onlarla münasibətim davam etdi.

 Ştuttqart yığıncağı mənim üçün çox maraqlı keçdi. Bir 
nəfər çox gözəl çıxışında, müharibədən sonra ilk dəfə Alma-
niyaya gəlmiş fransızlara əməkdaşlıq təklif etdi. Sonradan 
onun Adenauer155 olduğunu öyrəndim. Ştuttqart çox faciəli 
bir vəziyyətdə idi. Şəhərin yarısı bombardmanlarla dağıl-
mışdı, küçələr qolsuz-ayaqsız müharibə qurbanları ilə dolu 
idi. Müxtəlif yerlərə yığılma evlər yerləşdirilmişdi. Ondan bir 
neçə il sonra bərpa olunmuş Ştuttqart gördüyümdə keçmiş 
xatirələrimlə müqayisə edərək həqiqətən özümü itirdim və 
heyran oldum.

 Hürr Fikirləri Yayma Cəmiyyəti məsələsində də, Tür-
kiyədə böyük bir şövqlə başlanan işlərin bəzən öz-özünə, 
bəzən də başqalarının təzyiqi ilə sönüb getdiyini gördüm. 
“Türk kimi başla, ingilis kimi qurtar” sözünün mənasını daha 
yaxşı başa düşdüm. Bunun səbəbini təhlil edə bilmədim. Eyni 
vəziyyət 27 maydan sonra iştirak etdiyim ilk siyasi partiya, 
Yeni Türkiyə Partiyasında156 da yaşadım. Görəsən, vaxt keç-
dikcə bir işdən bezirikmi, yoxsa nəticə ala bilməyəcəyimizi 
hiss edincə mübarizədən əlmi çəkirik ?

 1946-cı ildə ABŞ-da keçirilən Qadınlar Birliyi Konqre-
sinə Türkiyədən bacım Tezər, fəlsəfə müəllimi Nəbahət Qa-
raorman və mən dəvət edilmişdik. O tarixlərdə Amerikaya 
getmək çox çətin idi. Amerika Birləşmiş Ştatları Ankara sə-
firi mister Uilson mənə tövsiyələrdə bulundu, eyni zamanda 
tanıdığı bəzi maraqlı şəxslərə məni təqdim edən məktub-
lar yazdı. Konqresdən əvvəl işlə əlaqədar Londona getdim. 
ABŞ-a işləyən gəmiləri araşdırdım. Ancaq bunlar əsgər da-
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şımalarında istifadə olunan ikinci dərəcəli gəmilər idi. Və-
ziyyəti Türkiyəyə bildirdim. Bəzi formal məsələlər uzandığı 
üçün Nəbahət Qaraorman və Londonda olan Tezər ABŞ-a 
gələ bilmədilər. 19 oktyabrda tək başıma Amerika səfərinə 
çıxdım. Gəmidə hər şey vəsiqə ilə idi. Siqaret belə say və 
növbə ilə alınırdı. Mindiyim gəminin sərnişinləri arasında 
maraqlı şəxslər vardı: Birləşmiş Millətlər Təşkilatına gedən 
avropalılar, Nürnberq məhkəməsindən157 qayıdan bəzi ha-
kimlər, bəstəkar Kodai158 və həyat yoldaşı, bu səfərdə dost 
olduğumuz və ölümünə qədər də bu əlaqəni davam etdirdi-
yim ingilis qadın yazıçı Vivyen İngrehem sərnişinlər arasın-
da idi. Gəmidə heç hərbçi olmamasına baxmayaraq qaydalar 
təmamən hərbi idi. Okeanda dəhşətli bir fırtınaya məruz qal-
dıq. Əşyalar sovrulurdu. Birdən dolabdakı paltarların yerdə 
olduğunu gördüm. Allahdan məni dəniz tutmurdu. Səhər 
yeməyində hər masada ancaq bir-iki nəfər görünürdü. Bu 
səfərdə yemək masasında birlikdə olduğumuz bir neçə cə-
nubi amerikalı haralı olduğumu soruşdu, “türkəm” deyincə:

 - Yəni Hindistandansınız, eləmi ?- cavabını verdilər.
 Türk olduğumu başa salmaq üçün:
 - Atatürkü tanıyırsınız ?- sualını verdim. Tanıdıqlarını 

deyəndə onun ölkəsindən olduğumu başa salaraq türklü-
yümü onlara izah edə bildim. Missis Kleri, Marsel və Deyzi 
Frankolar məni qarşılayaraq qalacağım otelə apardılar. Bir 
də bərbərxanaya getməyimi nəzakətlə tövsiyə etdilər ! Bər-
bərxana qiymətlərini eşitdiyimdə çaşdım qaldım. İndi isə 
bunun beş-altı mislini İstanbulda ödəyirik.

 ABŞ-a səfərimin məqsədi Qadınlar Birliyi Konqresində 
iştirak etmək olmasına baxmayaraq formal məsələlərin ge-
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cikməsi və səfər müddətinin uzunluğu ilə əlaqədar təəssüf 
ki, bu Konqresə çata bilmədim. Buna səmimi olaraq təəssüf-
lənmişdim. Ancaq bu Konqresə dəvət edilmiş olmağım mənə 
ABŞ-da çoxlu maraqlı şəxslərlə tanış olmaq imkanını verdi. 
Nyu-Yorka ayaq basdığım andan etibarən üç ay müddətində 
amerikalıların öhdəsində idim. Qadınlar Birliyi Təşkilatı və 
sonradan amerikan xariciyyəsi159 mənimlə maraqlanaraq 
məni şəhərdən şəhərə dolaşdırdılar, mənə müxtəlif yığın-
caqlar və radio proqramlarında çıxışlar təşkil etdilər. Mən də 
əlimdən gələn səyi göstərərək bu vəzifəni lazımınca yerinə 
yetirməyə çalışdım. Bu üç ayın hər gün və hər saatını Tür-
kiyə və türk qadınını amerikalılara tanıtmaq və buna qarşı-
lıq olaraq Amerika, amerikalılar, müxtəlif təşkilatlar haqqın-
da məlumat əldə etməklə keçirirdim.

 Tanış olduğum mədəni amerikalıların belə Türkiyə, hələ 
türk qadını haqqında çox az şey bildiyini təəccüblənərək 
və təəssüflənərək gördüm. Buna müqabil Atatürkü “XX əs-
rin ən böyük dövlət adamlarından biri” olaraq tanıyırdılar. 
Bizi hələ də çarşablı və hərəm otaqlarında təsəvvür etdikləri 
üçün, çıxış və konfranslarımda hər fürsətdə onlara modern 
Türkiyənin qadınını, hüquqlarını tanıtmağı özümə borc bil-
dim. ABŞ-da təhsil alan və ya işləyən tanıdığım türkləri mə-
nim adıma təşkil olunmuş yığıncaqlara dəvət edərək ameri-
kalılarla tanış etdim. Sonradan öyrəndim bu əlaqələrin çoxu 
dostluğa çevrilmiş və bir yerə yığılaraq ortaq mövzular üzə-
rində müzakirələr aparmaq ənənə halını almışdır.

 Səyahətim boyunca məşhur jurnalist, hakim, prokuror 
və professorlar ilə tanış oldum, onlarca tərtib edilən ziyafət 
və yığıncaqlarda çıxışlar etdim. Bostona getdim. Uelsli Kol-
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lecində160, müharibə zamanı hava qüvvələrində albay rütbə-
sinə qədər yüksəlmiş və Atatürkə çox bənzəyən bir keşişin 
həyat yoldaşı olan missis Hortonun qonağı oldum. Məktəbin 
kiçik kilsəsində Yel Universitetinin161 tələbələrinin təşkil et-
dikləri bir yığıncaq dəvət olundum və mənə müsəlmanlıq 
haqqında danışmağımı istədilər.

 Ömrümdə ilk dəfə din haqqında danışırdım. Nələrdən 
danışacağımı bütün gecə düşündüm. Nəticədə, bütün din-
lərin insanların yaxşı əxlaqlı olmağa istiqamətləndirən va-
sitələr olduğu, yalnız tutduqları yolların ayrıldığı mövzu-
sunda çıxış etdim. Çıxışı suallar müşayiət etdi. Daha sonra 
İncildən bütün insanların bir-birilərini sevməsini ifadə edən 
bir ilahini birlikdə oxudular. O zaman öz-özümə düşündüm: 
Görəsən, Təşviqiyyə məscidində başqa dindən bir hüquqşü-
nas qadına öz dini haqqında çıxış etməyə imkan verərdilər-
mi? Bax, geniş dünya görüşlü mühütün nə demək olduğunu 
orada gördüm.

 Yel Universitetinin müəllim və tələbələri ilə birlikdə na-
har etdim. İşgüzar qadınlarla görüşdüm. Nyu-Yorkda Pörl 
Bak162 və F.Dalles163 ilə tanış oldum.

 Pörl Bakın bütün kitablarını oxumuşdum. Onunla tanış 
olmağı mən istədim. Onu incə, uzun, şıq bir qadın olaraq 
təsəvvür edirdim. Kök, mavi gözlü, çox utancaq, missioner 
tipli bir xanımla qarşılaşdım. Çox təvazökar idi. Türkiyədə 
kitablarının məşhur olduğunu dediyimdə təəccübləndi və 
bunun özü üçün bir şərəf olduğunu dedi. Durğundu. Sonra-
dan öyrəndiyimə ki, o vaxtlar uşağı xəstə olduğuna görə çox 
pərişan imiş.

 Foster Dalles isə o tarixlərdə çox məşhur bir vəkil idi. 
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Qardaşı ilə birlikdə beşmərtəbəli böyük bir ofisi idarə edir-
di. İki qardaş məni bir gün hüquqşünasların yeməkxanasına 
dəvət etdilər. Hər ikisi də təvazökar, mədəni və Türkiyə ilə 
çox əlaqədar şəxslər idi. Qardaşı İstanbulda Robert Kolle-
cində164 məsul vəzifədə işləyirdi. Əsasən Trumen165 doktri-
nasının ən hərarətli dövrü olduğu üçün bəzi dairələrdə Tür-
kiyəyə qarşı maraq çox idi.

 Bundan başqa, uşaq məhkəmələri, uşaq islah evləri üzə-
rində tədqiqatlar apardım. Kolumbiyada166 radioda bir çıxı-
şım verildi. Çikaqo Universitetində görüş və çıxışlarım oldu.
Vaşinqtonda kasassiya məhkəməsinin yeməkxanasında qo-
naq edilərək şəhərin baş prokuroru ilə birgə nahar etdim. Bu 
müddətdə görüşdüyüm tanınmış şəxslərdən mister Uilkinin 
həyat yoldaşı və “Taym” jurnalının sahibləri Lyus167 ailəsi ilə 
dostluq əlaqələri yaratdım. “Bleyr Haus”da168 adıma ziyafət 
verildi. O ziyafətdən etibarən hələ də davam edən beynəlxalq 
təşkilatlarla əməli münasibətim başladı. O gün tanış oldu-
ğum məşhur vəkil Corc Morris məni Beynəlxalq Barolar Bir-
liyi ilə görüşdürdü. İstanbula gələrək İstanbul Barosunu da 
Birliyə üzv etdi. Mən uzun müddət bu Birliyin İdarə Heyəti-
nin yeganə qadın üzvü oldum. 27 may 1960-cı ilə qədər bu 
təşkilatla sıx əməkdaşlıq etdim. Çevrilişdən sonrakı il bu təş-
kilatın yığıncağında iştirak etməyim üçün xaricə getməyimə 
təəssüf ki, icazə verilmədi.

 ABŞ-da tanış olduğum şəxslər məni Qadın Hüquqşünas-
lar Birliyinə də üzv etdilər. 1952-1954-cü illərdə bu təşkila-
tın sədri oldum. Bundan əlavə, Beynəlxalq Vəkillər Birliyinə 
üzv oldum.

 1947-ci ilin əvvəlində Amerika səfərimi tamamlayaraq 
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Londona qayıtdım. Yeni Dünya səfəri mənim üçün çox fay-
dalı olmuşdu. Getdiyim hər yerdə şəxsiyyət olaraq çox ma-
raq görmüş, demək olar ərköyünləşmişdim. Qəzetlər mən-
dən tərif dolu sözlərlə bəhs edirdilər. Bu üç ayın hər anını 
məmləkətimi və türk qadınını amerikalılara tanıtmaq üçün 
sərf etməyim mənə çox böyük mənəvi zövq verirdi. Gedib 
gəzdiyim yerlərdən həm özüm həm də ölkəm üçün faydalı 
olacaq çox şey öyrənmişdim. ABŞ-dan qayıdanda şəxsi qə-
naət, düşüncə və inanclarımda qəti dəyişikliklər olduğunu 
hiss etdim. Eyni Allaha və peyğəmbərlərə inanan ayrı-ayrı 
dinlərə mənsub insanların qarşılıqlı hörmət, etimad və an-
layışla eyni həyatı bölüşə bilmələrini çox təqdir etmişdim. 
Eynən, Osmanlı İmperatorluğunda olduğu kimi, baxmaya-
raq imperatorluq deyildi. Adətim olmamasına baxmayaraq, 
din mövzusunda əsərləri araşdırmaq meylinə düşdüm. Ta-
nış olduğum və bir çox təqdir etdiyim qiymətli protestant 
ruhanilərlə uzun-uzadı bu məsələləri müzakirə etdik. Onla-
rın müxtəlif etiqadlardan olan insanların qarşılıqlı hörmət 
və etimad halında qaynayıb-qarışmaları üçün qurduqları 
məhəlli “gənclik klubları”nı nümunə olaraq gördüm.

 Amerikaya getməmişdən qabaq bütün amerikalıların 
idealist olduğunu hesab edirdim. Onları tanıdığımda, dünya-
nın hər yerində olduğu kimi orada da yaxşıların və pislərin, 
dəyərlilərin və dəyərsizlərin olduğunu görərək demək olar 
təəccübləndim. Çünki, 1946-cı ildə dünya siyasi həyatındakı 
mövqeyindən asılı olaraq, xəyalımdakı amerikalı fövqəladə 
bir şəxsiyyət idi.

 Amerikalı qadınlar haqqında da bir çox məqalə oxumuş-
dum. Ancaq ora getdiyimdə, qurduqları müxtəlif və çoxyönlü 
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təşkilatlar vasitəsilə amerikalı qadınların o dərəcə qüdrətli 
olduqlarını anladım. Ümumiyyətlə, amerikalı qadın evlənib 
uşaq sahibi olunca müəyyən bir müddət üçün iş fəaliyyətin-
dən ayrılaraq uşaqlarını məktəb yaşına gətirir və sonra da 
ömrünün sonuna qədər istədiyi qadın və peşə müəssisələ-
rində işləyərək həm sağlam qalır, həm də əhatəsinə böyük 
faydası toxunur. 1946-cı il səfərimdə altmış yaşındakı fövqə-
ladə dərəcədə sağlam və fəal qadınların gələcək 20 il üçün 
planlar qurduğunu görərək “görəsən mən də bu yaşa gələn-
də bu ruh yüksəkliyimi qoruya biləcəyəm?” deyə öz-özümə 
fikirləşmişdim. Bu xatirələri qələmə aldığım zaman özümdə 
olan enerjidən, işləmək həvəsimdən və cəmiyyətə faydalı ol-
maq şövqümdən heç bir şey əskilmədiyini görərək məmnun 
oluram.

 Amerikadan Londona qayıdanda soyuq və çətin keçən 
bir qışla qarşılaşdım. Konsul Mustafa Borovalının ailəsi ilə 
birlikdə qalırdım. Çox böyük kömür və elektrik qıtlığı var idi. 
Hökümət əhalidən işığa qənaət etməsini xahiş edir, əhali də 
buna ciddi yanaşırdı. Bizdə də bu illərdə edilən çağırışa təəs-
süf ki, eyni ciddiyyətlə yanaşıldığını görə bilmədim. Gündüz 
açıq buraxılan küçə lampaları və gecə işıldayan evlər mənə o 
illərin Londonunda xalqın bu məsələyə necə ciddi yanaşdı-
ğını ibrətlə xatırladır: Ofisdə bütün vəkillər palto və əlcəklə 
şam işığında işləyirdilər, evlərdə ancaq bir soba və bir işıq 
yandırılırdı. O qış mister Bevin məni bir gün evinə çay süfrə-
sinə dəvət etdi. Ancaq bir soba yanırdı, özü yaxasının xovu 
getmiş bir köynək ilə nimdaş bir kostyum, həyat yoldaşı da 
çox sadə və köhnə bir paltar geymişdilər:

 - Sizi üşüdəcəyik amma qaydaya əməl etməyə məcbu-
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ruq- dedilər. Bu hadisəni danışdığımda səfir “göstəriş üçün 
etmişlər” fikrini yürütdü!

 1946-cı ildə Səməd, Ticarət Nazirliyinin Daxili Ticarət 
İdarəsi baş direktorluğundan istefa verərək Demokrat Parti-
yasına169 daxil oldu. Ankaradan namizədliyi irəli sürüldü. De-
mokrat Partiyasının təsisini böyük həyəcanla izləyir, ancaq 
təsisçilərindən Fuad Köprülünü heç bəyənmirdim. 1950-ci il 
parlament seçkisindən əvvəl dostum Rezan Tlabar və son-
radan Doğan Nadinin həyat yoldaşı olan amerikalı xanım ilə 
Abdullah əfəndinin yeməkxanasında yemək yeyirdik. Adnan 
Menderes170 də yanında Cəlal Türkgəldi və Fuad Köprülü ilə 
yeməkxanada idi. Görüşdük. Adnan bəy:

 - Seçkilərdə qazanmaq imkanımız nə qədərdir, nə deyir-
siniz- deyə soruşdu.

 - Hər halda əksəriyyəti alarsınız- dedim.
 Fuad bəyə isə:
 - Amma sizin bir demokrat olacağınıza inanmıram. Fi-

kirləriniz heç bir zaman demokratik olmadı- deyəndə məni 
uşaqlığımdan bəri tanıyan Fuad Köprülü:

 - Sən bu işlərə nə üçün qarışırsan- cavabını verdi.
 - Yaş fərqi artıq bir ifadə etməz. Atatürkün süfrəsində 

atama verdiyiniz bir sualdan sonra sizin bir demokrat olaca-
ğınıza inanmıram- dedim.

 Bir gün Adnan bəy Səmədə:
 - Bacın pələng kimi Fuad bəyin üstünə atıldı- demişdi. 

Fuad bəy də, Həmdullah Sübhi bəy kimi anamın cənazəsin-
dən evinə qayıdıb qapımızı bir daha döyməmişdi. İşğal al-
tındakı İstanbulda düşməndən qorxmayıb gecəyarısı Şəh-
zadəbaşındakı evimizə ziyarətə gələnlər, atam müxalifətə 
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keçəndən sonra gözdən düşmək qorxusu ilə biz tərəfə dön-
məmişdilər. Səməd atamın dostlarını təhlil edərkən məndən 
daha insaflı yanaşırdı. Türkiyənin əzəli dərdi opportunizmi 
əhatəmdə çox izlədiyim üçün bu davranışda olanlara qarşı 
içimdən gələn üsyan hisləri çox güclü idi.

 O illərdə Səməd vəkillik və jurnalistika ilə məşğul olur-
du. Eyni zamanda, Demokrat Partiyasının İdarə Heyətinin 
üzvü idi. 1947-ci ildə Adnan Menderesin Məclisdə etdiyi 
bir çıxışını qəzetdə dərc etdirdikləri üçün Səməd və beş-al-
tı müxbir İzmirdə həbs olundular. Qəzetlərdə İzmir Ağır 
Cinayətlər üzrə Məhkəməsinə əlləri qandallı gətirilərkən 
çəkilən şəkilləri verilmişdi. O ana qədər işi ciddiyə alma-
mışdım. Şəkli görəndə təyyarəyə minib İzmirə getdim. Həb-
sxanada vəkalətini alaraq rəsmən vəkili oldum. Məhkəmə 
prosesi geniş maraq doğururdu. İstər mən, istər özü hüquq 
normalarına söykənərək müdafiəmizi müvəffəqiyyətlə apar-
dıq. Bir Məclis tribunasından edilən bir çıxışın eynən dərc 
edilməsinin heç bir cinayət təşkil etmədiyini İngiltərədən də 
misallar göstərərək izah etdik. O və digər qəzetçilər bəraət 
aldılar və çiyinlər üstündə binadan çıxarıldılar. Təəssüf ki, 
hüquq normalarını, fikir və mətbuat azadlığını tapdalayan 
bu kimi hərəkətlər hələ də davam edir.

 1948-ci ildə amerikalıların məşhur “Missuri” zirehli gə-
misi İstanbula gəldi. Bu böyük bir hadisə oldu. O vaxtlar azad 
dünyanın qurtarıcısı olaraq olduqca çox sevilən ABŞ-a duyu-
lan sevgi bu gəmiyə edilən coşqun təzahüratla izhar edildi. 
Xalq axın-axın gəmini görməyə və gəzməyə tələsirdi. Gəmi 
komandanı tərəfindən verilən ziyafətə mən də dəvət edil-
mişdim. Admiral mənimlə tanış olub söhbət edərkən:
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 - İndiyə qədər burada təşkil olunan yığıncaqlarda heç si-
zin kimi mədəni bir türk qadınına rast gəlməmişdim. Mənim 
türk qadını haqqında fikrimi dəyişdirdiniz- dedi.

 Bu sözdən sonra “Cümhuriyyət” qəzetində vali Lütfü 
Kırdara171 açıq məktub yazaraq belə tədbirlərə ancaq kübar 
xanımların deyil, dəyərli, savadlı, peşə sahibi olan türk qa-
dınlarının da dəvət edilərək xaricilərə tanıdılmasının ölkə 
üçün müsbət təbliğat vasitəsi olacağı fikrini irəli sürdüm. 
Va-Nu172 qəzetdə işi şəxsiyyətlə əlaqələndirdi və müraciəti-
min məqsədini başa düşmədiyini açıq tərzdə bildirərək güya 
mənə cavab verdi. Türk qadınına, iş təcrübəsi olan qadına 
dəyər verilməsi məqsədi ilə göstərdiyim bu səy müsbət nəti-
cə vermədi. Təəssüf ki, hələ də təhsil görmüş qadınlarımıza 
layiqli münasibət göstərilmir.

 Rəcəb Paşanın varislərinə qalan torpaqları italyan hö-
küməti zəbt etmişdi. 1948-ci ildə bu torpaqlar görə iddia qal-
dırmaq üçün Trablüsqərbə173 getdim. O vaxtlar Trablüsqərb 
ingilis işğalı altında idi. İngilis səfirindən özümə və varis 
Fəzilət xanım üçün xüsusi icazə aldım. Səfir bundan başqa 
bizə orada otel və iş yerlərində asanlıq yaradılması üçün bir 
məktub verdi. O vaxtlar Türkiyədən çıxmaq üçün də viza al-
maq lazım idi. Rəcəb Paşanın varisi üçün vizanı aldım, ancaq 
özüm üçün almağı unutmuşdum! Elə hava limanında xatır-
ladığım bu viza üçün təcili polis idarəsinə zəng edildi, müs-
bət cavab alındıqdan sonra səfərə çıxa bildik. Trablüsqərbə 
Roma yolu ilə gedilirdi. Roma müharibədən çıxmışdı, şəhər 
xarabazarlıq, xalq pərişan idi. Ancaq bütün bu səfalətə bax-
mayaraq italyanlar yenə küçələrdə mahnı oxuyurdu. Qara 
bazar meydan sürürdü. İndi qiymət baxımından qapısından 
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içəri keçməyə cəsarət etməyəcəyim “Qrand Hotel”də qaldıq. 
Möhtəşəm oteldə 8-9 nəfər ancaq vardı. Oradan Trablüsqər-
bə getdik. Kiçik bir oteldə çətinliklə də olsa bir yer tapa bil-
dik. Digər bütün otellər kimi o da işğalçı ingilis zabitləri və 
onların ailələri ilə dolu idi. Ərəb dünyasından türklərə sadiq 
qalan yeganə ölkə olaraq mən Trablüsqərbi gördüm. Bizi ol-
duqca çox sevir və sayırdılar. Qəzetlər bizdən “Əlhəmdülil-
lah türklər” deyə yazdı. Məşhur ailələrin çoxunda qadınlar 
türk idi. Görüşdüyümüz şəxslər “Lozanna sazişinə qədər biz 
özümüzü sizdən qopmuş saymırdıq, bizi o saziş ayırdı” de-
yirdilər. Xalq səfalət içində idi. İtalyan müstəmləkəsi olarkən 
yerli xalqa prospektlərdən belə keçmək icazə verilmədiyini 
deyirdilər. Sonradan Türkiyə səfiri olan Binqazi174 bələdiy-
yə sədri Tahir bəy bizi yeznəsinin malikanəsinə dəvət etdi. 
Həqiqətən bura bir saray kimi idi. Amma evin xanımı ancaq 
bayramdan-bayrama uzun ağ bir çarşabla küçəyə çıxa bilir-
di. Kişilər də başlarına adyal kimi bir şərf bağlayırdılar. Bir 
ingilis mənə:

- Bunlar bu adyalları atmadıqca adam olmazlar- demişdi.
1964-cü ildə Trablüsə ikinci səfərimdə isə tamamilə 

başqa bir mənzərə ilə qarşılaşdım. Fışqıran neft sayəsində 
xalq varlanmışdı, rifaha çatmışdı. Bizim üçün bir toplantı 
təşkil edən ingilis konsulunun dediyinə görə yerli xalq gündə 
üç saatlıq işin əvəzində ondan əlli ingilis lirəsi175 məbləğində 
pul istəyir və “bütün gün işləyəcək olsaq 150 ingilis lirəsı qa-
zanarıq” deyirmişlər.

 İlk səfərimizin səbəbi olan Rəcəb Paşanın əmlakına sa-
hib çıxmaq məqsədimizə təəssüf ki, çata bilmədik. İtalyan hö-
küməti Rəcəb Paşanın mülkiyyətinə həbs qoymuş və oradakı 
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türklərin mülkiyyət üzərindəki iddialarını qəbul etməmişdi. 
Rəcəb Paşanın mirasından ancaq üzərində inşaat işi aparıl-
mamış iki ərazini qurtara bildik. Sonralar Trablüsdə keçirilən 
beynəlxalq məhkəmə vasitəsilə bir çox millətin nümayəndəsi 
və şəhər əhalisi italyanlardan haqqlarını aldıqları halda bizim 
vətəndaşlarımız heç bir şey əldə edə bilməmişdilər.

Bir il sonra yolum təkrar Romaya düşdü. Bu qısa müd-
dətdə çox böyük dəyişikliklər olmuşdu: Qara bazar yığışdı-
rılmış, şəhər və xalq özünə gəlmişdi. İtalyanlar yaradıcı və 
müharibəni sevməyən bir millətdir. Karfagen176 dövlətini ye-
nidən qurmaq xülyasına düşən Mussolininin177 tamahkarlığı 
bir milləti nələrə sürüklədiyini şahid oldum. İtalyanların bu 
məsələdəki fikir və düşüncələrini də 1956-cı ildə maraqlı bir 
formada gördüm: İşim ilə əlaqədar Genuyada idim. Kinote-
atrda, Mussolininin edamından bəhs edən “Bir diktatorun 
aqibəti” adlı film göstərilirdi. İtalyan xalqı filmə qəhqəhələrlə 
tamaşa edirdi. Halbuki, o dövrdə Almaniyada Hitler əleyhdar-
ları belə onun əleyhinə açıq şəkildə danışmırdılar. Bu məsələ-
də də italyan xalqı ilə aramızda bir oxşarlıq hiss etdim.

 1949-cu ildə bacım Gültəkin ağır yatalaq xəstəliyinə tu-
tuldu. O vaxtlar yatalaq qorxunc bir xəstəlik idi. Bir ay bo-
yunca gündüzləri bibimin, gecələri də bir xəstə baxıcısı ilə 
mənim nəzarətimdə oldu. Hər an öləcək qorxusu ilə bir ay 
pərişan oldum. Əsəblərim çox zəifləmişdi. Bacım yaxşılaş-
dıqdan sonra işimlə əlaqədar yenə Londona getdim. Bu yor-
ğunluq və üzüntü nəticəsində gedən kimi ağır xəstələndim. 
Təzyiqim düşdü. Bir ay oteldə yatdım. Bütün ingilis dostla-
rım növbə ilə mənə qulluq etdilər. Xəstə baxıcım onları tanı-
dıqdan sonra bir gün mənə:
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 - İngiltərə torpağında yetişən hər növ nəbatdan bir dənə 
qoparmısınız, necə etdiniz bunu ?- dedi.

 Həqiqətən hər təbəqədən dostum vardı. Qad Frankonun 
qızı bir bacı kimi başımdan ayrılmırdı. Bir çox ərzaq malları 
vəsiqə ilə satılırdı. Təzyiqimin yüksəlməsi üçün dostlarım öz 
payları olan mürəbbə, şəkər kimi ərzaqları mənə gətirirdilər. 
Onların sayəsində düzəldim. İraqın London səfirəsi Fəxrinu-
sa xanımın da bu vəziyyətimdə mənə göstərdiyi münasibəti 
heç vaxt unutmaram.

 Həmin il Londona bir tədbirə dəvət olunmuş Xalidə Ədib 
xanım ilə gedirdim. Gecəyarısı mindiyimiz təyyarədə Xalidə 
xanım çox narahat idi. Başını çiynimə qoydu:

 - Aşağı baxa bilmirəm, qaranlıq məni qorxudur- dedi.
 Xalidə xanımı yeddi yaşımdan bəri tanıyırdım; kiçik oğlu 

“Toqo” ilə bir yerdə oxumuşduq. Türk Ocağının yığıncaqla-
rında tez-tez görüşər və iştirak edərdik. Atamın dostları onu 
bir kölgə kimi əhatələrinə alardılar. Çox vaxt məktəbdən 
çıxanda atamla görüşərək onun Gədikpaşadakı178 evinə ge-
dərdik. İstiqlal Müharibəsində həyat yoldaşı Adnan Adıvar 
ilə bir əsgər kimi müharibənin hər dövrünü Atatürkün ya-
nında yaşamışdı. Müharibədən sonra Adnan bəyə İstanbul-
da vəzifə verilmişdi. Bir gün Xalidə xanımı görməyə getdim. 
Onu iri toppuz şəklində yığılmış saçları ilə masaüstü lampa-
nın kölgəsində oturan yerdə gördüm. Nədənsə, birdən “Xən-
dan” romanını xatırladım:

 - Xalidə xanım, “Xəndan” romanınızdakı Xəndan sizsiniz 
?- dedim. Güldü.

 - Sus, ay canım- dedi.
 Amma onunla olan səmimiyyətimiz heç vaxt London 
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səfərimizdəki qədər irəli getməmişdi. Hər vaxt şıq, üzü pud-
ralı olaraq tanıdığım Xalidə xanımı 1949-cu ildə səfər etdi-
yimiz vaxt çox dəyişmiş gördüm: Baş örtülü, orta səviyyəli 
bir xanım olmuşdu. Yol boyunca mənə həyatının mühüm sə-
hifələrini danışdı: Saleh Zəki bəyə olan sevgisi, evlənmələri, 
boşanmaları, oğlunun xəstəliyi səbəbilə uzun müddətdən 
sonra onu yenidən gördüyü an keçirdiyi hissləri, Adnan bəyə 
olan hörməti, dostluğu və sairə.

 1963-cü ildə ölümündən 15 gün əvvəl Xalidə xanım zəng 
edib Tezər ilə məni yanına çağırdı. Getdik. Ağır xəstə olma-
sına baxmayaraq, üzü pudralı idi. Bizi yanına çağırdı, həbsdə 
olan Səmədi soruşdu. Yeni çıxan “Mor salxımlar” kitabından 
həbsxanaya aparmağımız üçün bir neçə dənə verdi:

 - Əgər yaşasam, “Əzab qapısı” adlı urologiyadan bəhs 
edən bir kitab yazacağam. Xəstəliyin verdiyi iztirabın nə qə-
dər şiddətli olduğunu bilsəniz...- dedi.

 Öpmək üçün yaxınlaşdıq:
 - Bu qoca üzü öpüb də nə edəcəksiniz- deyə mane oldu.
 Yaşını soruşdum:
 - Vəsiqəmə görə səksən iki. Atam məktəbə göndərəndə 

iki yaş böyütmüşdü, əslində səksəndir- dedi.
 İnsanların nə qədər ağıllı olsalar da qocalıqdan necə 

qorxduqlarına bir daha şahid oldum. Bu ziyarətin ertəsi 
günü mən Avropaya getdim. Tezəri görmək istəmişdi. Ancaq 
bir gün sonra vəfat etmişdi. Təəssüf ki, cənazəsində iştirak 
edə bilmədim. Hələ də son günlərində bizi niyə istədiyini 
təxmin edə bilmirəm. Xalidə xanımı son dəfə ziyarət etdi-
yim ana qədər məmləkətə ədəbiyyat, qadınlıq, qəhrəmanlıq 
sahələrində saysız-hesabsız xidməti olmuş bir insanın bu 
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qədər tək qalacağını təsəvvür etməzdim. Gəlini Müəlla xa-
nım və birdə zəhmətkeş köməkçisindən başqa yanında heç 
kim yox idi. Bəyaziddəki evi köhnə və baxımsızdı. Londonda 
bir çox binada mavi tabellər üstündə “bu evdə filankəs yaşa-
dı” ibarəsinə rast gəlmişdim. Təəssüf ki, biz Xalidə xanımın 
Bəyaziddəki evinə heç bir nişan asa bilmədik. Universitetdə 
oxuyarkən müharibələrdə bəhriyəli olaraq iştirak etmiş bir 
tələbə yoldaşımız:

 - Biz Qasımpaşalılar179 insanı öldürmək üçün qeybətdən 
dava-döyüşə qədər hər şeyi edərik, öldükdən sonra da bö-
yük cənazə alayı təşkil edib qırx gün yas saxlayarıq- deyərdi.

 Bax, son illərində tərk edilən Xalidə xanıma da bu tərz 
bir cənazə mərasimi təşkil olunmuşdu.

 Xalidə xanım bizim balacalığımızda qatı Turançı idi. 
“Yeni Turan” kitabından bəzi şerlərə musiqi bəstələnmiş və 
gənclərin dilindən düşməyən mahnılara çevrilmişdi. Amma 
böyük proseslərdən keçdikdən sonra öldüyü an bütün bun-
lardan sıyrılmış, hər şeydən əvvəl insansevər olmuşdu.

 1949-cu ildə həyatımda ən çox ürəyimcə olan bir işin 
ilk addımlarını atdım. İngiltərə və Amerikada sahibsiz qa-
lan uşaqlara dövlət və xüsusi təşkilatlar tərəfindən göstə-
rilən münasibəti xeyli araşdırdım, bu uşaqlar üçün qurulan 
müəssisələri gəzdim. Bu arada Çikaqoda, Ceyn Adams adlı 
bir xanımın, cinayətə meyilli uşaqlar üçün yaratdığı evdə bir 
neçə gecə qalaraq araşdırma apardım. İngiltərədə də kasıb 
məhəllələrdə yaşayan uşaqlarla maraqlanan təşkilatları tə-
dqiq etdim. Onlar arasında tanınmış uşaq məhkəməsi haki-
minin bu uşaqlara təsis etdiyi böyük evə heyran qalmışdım. 
Araşdırmalarımı apararkən gözümün önünə bizim körpü al-
tında böyüyən uşaqları, onların səfaləti, sahibsizliyi gəlirdi.
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 Türkiyəyə qayıdıb dostlarıma bu cür uşaqlarla maraqla-
nacaq bir dərnəyin qurulması fikrimin olduğunu bildirdim. 
İki illik danışıqlar və razılıq mərhələsindən sonra 1948-ci 
ildə İstanbuldakı evimə tanınmış iş adamlarımızı, bir çox 
peşə sahibi olan xanımları dəvət edərək bu məsələnin müza-
kirəsini istədim. Fikir böyük bir zövq və həyəcanla qarşılan-
dı. İkinci yığıncaqda iştirakçıların sayı yarıya endi. Üçüncü 
yığıncaqda isə 10-15 nəfər qalmışdıq. Bax bu 10-15 nəfərlə 
1949-cu ilin may ayında Uşaq Dostları Dərnəyinin ilk nü-
vəsini yaratdıq. O zamanlar narkomanların qərargahı olan 
Topxanadakı Qılıncəlipaşa və Qübbəli hamamlarında180 ya-
nımızda Qalata qəza müdiri və bir polis ilə birlikdə gecələr 
axtarışa çıxırdıq. Mənzərə qorxunc idi: Kiçik uşaqlar hər cür 
səfalət və əxlaqsızlığa qarşı müdafiəsiz halda hamam daşla-
rına uzanmış narkomanların arasında yaşayırdılar. Bir neçə 
müxbiri bu məsələni ictimaiyyətə çatdırmaqda bizə kömək 
etmək üçün dəvət etdik. Bir hissəsi bizə həqiqətən kömək 
etdikləri halda, digərləri “kürklə xeyir işinə çıxıblar” deyə ələ 
saldılar. Müxtəlif çətinliklərdən sonra Gül bazarında Uşaq 
Müdafiə Fondunun əmlakı olan köhnə mədrəsə binasında 
uşaq evi açdıq.

Bu işdə ən böyük köməkçim, gündüzləri “Mobil Oyl”da 
işləyən və gecələri də on ikiyə qədər internatda bu uşaqları 
qarşısına alıb onlarla məşğul olan Nemət Selen xanım idi. İlk 
vaxtlar uşaqlar biz-dən qaçırdılar. Böyük səy nəticəsində inter-
natdakı uşaqları nizama sala bildik, məktəbə və ya işə düzəlt-
dik. Uşaqlarımız arasından Almaniyada avtomobil zavodların-
da baş usta və elektrik xidmətinin rəisi olanlar belə çıxdı.

Uşaqlardan Nevzat adlı bir gənc Koreya müharibəsində 
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iştirak etdi. Getməmişdən qabaq və oradan mənə “ana” xi-
tabı ilə yolladığı məktublar məni həm dərin bir xoşbəxtliklə, 
həm də dərin bir iztirabla boğurdu. Ana həsrəti ilə böyüyən 
bu gənci Koreyadan qayıtdıqdan sonra Dəniz Yollarında işə 
düzəltdik. Təəssüf ki, Nevzat İzmit körfəzində baş verən də-
niz faciəsində vəzifə başında həyatını itirdi. Deyə bilərəm ki, 
internat məsələsində məni və dostlarımı ən çox sarsıdan bu 
hadisə olmuşdur.

Sahibsiz, kimsəsiz, pis yola düşmüş bir çox uşağı böyü-
düb onları mənəvi, maddi cəhətdən özlərinə və cəmiyyətə 
xeyirli insanlar etmək mənə olduğu qədər dostlarıma da hə-
dsiz bir həzz və sevinc hissi verirdi. Uşaq evini əvvəl Fənər-
yoluna, sonra isə Ayazağada Xəzinənin181 ihalə ilə satdığı bir 
ərazidə tikilən binasına köçürtdük. Çevrilişdən sonra məni 
bu məsələ ilə əlaqədar hələ istintaqa da cəlb etdilər və ərazi-
ni dostlarımla bölüşməkdə ittiham etdilər. Daşınmaz əmlak 
haqqında şəhadətnaməyə baxılmasını istədim və əlbəttə bu 
əsassız ittihamın qeyri-sabit olması kiçik bir araşdırma ilə 
ortaya çıxdı.

1950-ci ildə Londonda işlərimi həll edib həmişəlik və-
tə nə qayıtdıqdan sonra, oradakı iş fəaliyyətimin mənə çox 
şey öyrətdiyini gördüm. Misal üçün, ingilislər hər hansı bir 
məsələdən danışanda “məndən yaxşı biləcəksiniz ?” deyil, ək-
sinə “qənaətimcə, mənə görə” deyir və əlbəttə o ab-hava için-
də münasibətlərini davam etdirirdilər. Beləliklə, əsəbi daxil 
olduğum yerlərə sakit halda çıxırdım. Müəyyən bir yaşdan 
sonra bu mühit məndə bu cür davranış dəyişikliyinə yol açdı.

İşlərimi İstanbulda davam etdirirdim. Ailəmizdən bir 
fərdin Londonda olması şərt imiş kimi 1950-1952-ci illərdə 
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bacım Gültəkin orada bir xəstəxanada işlədi. Onun ardınca 
da qardaşımız oğlu Təkdaş Ağaoğlu getdi.

 Türkiyəyə tamamən qayıdışım demokratik həyatımızın 
yeni bir mərhələyə keçməsinə təsadüf etmişdi. Demokrat 
Partiyasının iqtidara gəlməsi Türkiyə üçün böyük bir qələbə 
idi. İllərlə öz istədiyini seçə bilməyən xalq ilk dəfə nə istə-
diyini bilərək seçim edirdi. Seçki günü qutu başında bir çox 
adama seçimləri haqqında sual verdim. Aldığım cavab “o 
mənim biləcəyim işdir” oldu. Həqiqətən istədiyini seçdiyini 
isbat etdi. Demokrat Partiyası böyük səs çoxluğu ilə və xalqın 
böyük ruh yüksəkliyi ilə iqtidara gəldi. Bütün ölkə demək 
olar bayram edirdi. Demokrat Partiyasının keçmiş haqqında 
hesabat istəməyəcəyini elan etməsi təkpartiyalılıq dövrün-
də müxtəlif yönlərdən əzilmiş xalqı məmnun etmədi. Buna 
baxmayaraq, partiyanın qərarı qəti idi. Təəssüf ki, ilk gündən 
etibarən düşmənçilik çəmbəri ətraflarını bürüdü. Edilən hər 
iş, millət tərəfindən sevilən hər əməl müxaliflər tərəfindən 
sadəcə təxribat obyektinə çevrilirdi. Mən heç vaxt Demokrat 
Partiyasının üzvü olmadım, yeri gələndə tənqid etdim, depu-
tat və nazir olan qardaşım Səməd Ağaoğlu ilə belə mübahisə 
etdim. Amma məlum hadisələrdən sonra Demokrat Partiya-
sının iqtidar dövrünün qədim Yunanıstandakı Afina dövrünə 
bərabər olduğu qənaətinə gəldim.

 1950-ci il parlament seçkilərində deputat seçilən Səməd 
ilk Kabinetdə yer almadı. Bir müddət sonra baş nazir müavi-
ni oldu. Əlində böyütdüyü Səmədi belə yüksək bir mövqedə 
görməkdə qürur duyan Humay bibim çox məmnun idi. Ev qo-
naqlarla dolub daşırdı. Bir gün Təqsim meydanında bir mi-
tinqdə Səmədin çiyinlər üstündə aparıldığını görən Humay 
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bibimin sevincdən gözləri doldu. Əbdürrəhman isə sakit idi:
 - Bibican, niyə bu qədər sevinirsən, bu gün onu çiyin-

lərinə alan insanlar sabah da ayaqlarının altına ala bilərlər, 
mən belə şeylərdən çox hürkürəm- dedi.

 Rəhmətli qardaşımın həmin dedikləri neçə ildən sonra 
gerçəkləşdi.

 Təkpartiyalılıq zamanında xarici işlər nazirlərindən Şük-
rü Saracoğlu ilə aramızda ixtilaf olmasına baxmayaraq yaxşı 
münasibətlərimiz var idi. Sonrakı nazir Numan Mənəmən-
çioğlu ilə isə yaxın dost idim. O dövrdə Ankara diplomatik 
protokoluna daxil idim. Demokrat Partiyası dövründə Fuad 
Köprülü xarici işlər naziri olduqdan sonra isə heç bir yerə 
dəvət edilmədim və protokoldan çıxardıldığımı xəbər aldım. 
Bir gün Cəmil Səid Barlas mənə:

 - Bizimkilər (CXP) səni sərt olduğun, mərdcə danışdığın 
üçün, sizinkilər də heç kimi saymadığın üçün sevməzlər- de-
mişdi. Bir tərəfdən haqlı idi.

 Türkiyədə ingilis səfirəsi olan xanım Kelliyə Ankarada 
hakim, professor və elmlər doktoru olan qadınlarımızla ta-
nış etdim. O zamana qədər səfirə bu mühitlə tanış olmamış-
dı. Çox məmnun oldu və onlarla görüşməyi mən İstanbula 
qayıtdıqdan sonra da davam etdirdi. Xanım Kelli Türkiyədə 
İngiltərə haqqında konfranslar təşkil etdi. Bir konfransının 
tərcümanlığını mən, digərini isə sonradan BBS radiosunda 
işləyən Mübəccəl Arqun etdik. Xanım Kelli bütün Anadolunu 
ən ibtidai şərtlərlə gəzdikdən sonra “Türk heyranlığı” adlı ki-
tabını yazdı və “Türkiyəni mənə tanıdan Sürəyya Ağaoğluna” 
deyərək mənə ithaf etdi.

 Bundan əvvəl də ingilis yazıçısı Derek Patmor türk şe-
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irləri antologiyası haqqında bir kitab yazmış və mənə ithaf 
etmişdi. O dövrdə Türkiyədə yaşadıqları halda bizləri tanı-
mayan dostlarımıza Türkiyə və türkləri tanıtmaqdan zövq 
alırdım.

 1950-ci ildə “Bizim kənd” kitabına görə Mahmud Ma-
kal182 əleyhinə kommunizm təbliğatçısı iddası ilə cinayət işi 
açıldı, yazıçı həbs edildi. Müdafiəsini təşkil etmək üçün ona 
bir teleqram göndərdim. Məni tanımırmış ki, “qardaş” xitabı 
ilə cavab vermişdi. Mən də “bacın, bəlkə də anan” deyərək 
düzəltdim. Mən, vəkil Suat Bərk, hüquq tələbəsi olan bacım 
qızı Suna (Qiritli) və bir tibb bacısı avtomobillə Ankaradan 
Konya Aksarayına doğru yola çıxdıq.Yollar bərbad idi, batıb 
çıxaraq gedirdik. Mahmud Makalı həbsxanada ziyarət etdik. 
Onun müdafiəsi ilə məşğul oldum. Bir müddət sonra icbari iş 
kəsilməklə azadlığa buraxıldı. Ankarada bizi ziyarətə gəldi. 
Demokrat Partiyasının yüksək vəzifəli şəxsləri ona lazımın-
dan artıq köməklik göstərdi. Prezident Cəlal Bayar onu qəbul 
etdi. Amma bu rəftar Mahmud Makalın 27 maydan sonra on-
lar əleyhinə yazmasına mane olmadı.

 1950-ci ildə “Universitetli Qadınlar”183 və “Soroptomist 
Qadınlar”184 təşkilatlarının Türkiyə qollarını professor Nüz-
hət Gökdoğan və digər üzvlər ilə təsis etdik.

 1951-ci ildə isə yenə məni mənəvi cəhətdən çox fərəh-
ləndirən bir işlə məşğul olmaq fürsətini əldə etdim: Bolqa-
rıstandan gələn köçkünlərlə məşğul olmaq üçün Prezident 
Cəlal Bayarın həyat yoldaşı Rəşidə Bayarın sədrliyində bir 
heyət qurulmuşdu. Mən də bu heyətin İstanbul qolunda iş-
ləyirdim. Sirkəçidə185 köçkünlərin yığıldığı düşərgə kimi bir 
qonaq evinə müntəzəm gedir və onların yerləşdirilməsi ilə 
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məşğul olurdum. Bu yaxınlarda gənc bir vəkil xanıma rast 
gəldim:

 - Məni tanıdınızmı Sürəyya xanım, köçkün olaraq gəldiyi-
mizdə məni Qəndilli Qız Litseyinə yazdırmışdınız. Sizə min-
nətdaram - dedi. Kömək etdiyim bu şəxslər arasında siyasi 
həyata atılmış olanlar belə vardı. Hər kəsin peşəsinə görə iş, 
təhsildə olanlara uyğun məktəb tapılır, yerləşdirmə prosesi 
aparılırdı. Hökümət bu köçkünlər və onların problemləri ilə 
çox maraqlanırdı. Daşlıtarla186 və Beykozda187 birmərtəbəli 
evlər bu köçkünlər üçün tikildi. İlk gəldiklərində torpaqla-
rı öpən köçkünlər qarşılaşdıqları yaxın münasibətə demək 
olar təəccüblənirdilər, “bolqar dostlarımız bizə həsəd aparır-
lar” deyirdilər. Hesab edirəm ki, o dövrdə gələn köçkünlər 
bu yaxın münasibət nəticəsində vətənə tamamilə yerləşərək 
iş-güc sahibi ola bildilər.

1951-ci ildə İstanbul Barosundan bir çox vəkil, baro 
sədrimiz Haşim bəyin başçılığı ilə Londonda, Barolar Birliyi 
konqresinə getdik. Olduqca xoş, əyləncəli və faydalı bir səfər 
oldu. Mən İdarə Heyəti üzvü idim və “Ədli dəstək” ilə “Vəki-
lin əxlaqı” mövzularını hazırlayan komisiyalarda işləyirdim. 
Birinci mövzu haqqında yazdığım hesabat Türkiyədə çap 
edilmişdi.

1952-ci ildə isə amerikalı hüquqşünaslar tərəfindən ya-
radılan Hüquqşünas Qadınlar Konqresi mənim başçılığım və 
təşəbbüsümlə İstanbulda toplandı. Hökümətin də maraqlan-
dığı bu konqres çox rəngarəng, zəngin, faydalı keçdi və Tür-
kiyə haqqında gözəl bir təqdimata səbəb oldu. Yığıncaqda 
təşkilata sədr seçildim. Bu vəzifəm 1954-cü ilə qədər davam 
etdi.
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 Yenə 1952-ci ildə Romada və sonra Madriddə konqres-
lərdə iştirak etdim. Madriddəki Beynəlxalq Barolar Birliyi 
konqresinə biz xanım vəkillər vaxtında çatdıq. Təəssüf ki, 
İstanbul Barosunun kişi vəkilləri konqresin bağlanış gününə 
yaxın gəldilər. Sədr:

 - Zəhmət çəkmisiniz, xanımlar işlərinin öhdəsindən gəl-
dilər- deyərək onlara iradını bildirdi.Türkiyəyə qayıtdığım-
da baronun jurnalında bu mövzuda məqalə yazaraq bir işin 
tam görülməsinin vacib olduğunu bildirdim. Madrid konqre-
sini Beynəlxalq Hüquqşünaslar Komissiyasının Berlin konq-
resi izlədi. Türkiyədən Fikrət Belbez, Vədad Dəcləli ilə birgə 
iştirak etdiyimiz bu konqresdə yeganə qadın hüquqşünas 
mən idim. Bu antikommunist təşkilatın konqresdə çıxış edən 
Berlin Bələdiyyə Sədri türkcə olaraq da xitab etdi. O, əvvəl-
lər İstanbul Universitetinin hüquq fakultəsinin professoru 
olmuşdu.

 İştirak etdiyim bütün bu tədbirlər və gördüyüm işlər 
türk hüquqşünaslığını, xüsusən türk qadın hüquqşünaslığını 
təmsil etmək imkanı mənə verildiyi üçün çox məmnun idim.

 1952-ci ildə ilk dəfə çox maraqlı bir aləmə qədəm bas-
dım. Pakistan Qadınlar Birliyinin təşkil etdiyi konfransa Tür-
kiyədən deputat və müəlliməm olan Əsma Nayman xanım, 
Baykan Günel və mən dəvət edildik. Lahorda Pakistan səfiri-
miz Əhməd Bəşir bəyin evində qonaq olduq. Bu şəhərdə mo-
ğollardan qalmış sarayları, bağçaları bir yuxu kimi izlədik. 
Pakistanın xilaskarı və yaradıcısı Cinnahın188 qəbrini ziyarət 
etdik. Qəbri üstündə çəkilən şəkillərimiz türk qəzetlərində 
çıxanda bu ziyarəti başörtüsü ilə etdiyimiz üçün bizi tənqid 
edən yazıları qayıdanda gördüm və sərt bir cavab yazaraq:
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 - Başı örtülü görünmənin inqilab əleyhidarlığı olaraq 
başa düşüldüyünü təəssüf hissi ilə oxudum. İnqilab belinə 
qədər açılmaq və ya baş örtmək deyil, bir şüur məsələsidir. 
Bir məmləkətin adət-ənənələrinə əməl edərək baş örtməklə 
inqilaba qarşı çıxılmaz. İnqilabı öyrənməyə ehtiyacım yox-
dur. Çünki mən inqilabın simvoluyam- dedim.

Konfrans Karaçidə Bəyum Ləyaqət Əli Xan189 sədrliyin-
də toplandı. Bizdən başqa İrandan elmlər doktoru olan bir 
xanım, İraqdan da Əli Səid Paşanın gəlini konfransda işti-
rak edən xaricilərdən idi. Hamımıza böyük qonaqpərvərlik 
göstərən pakistanlılara səmimi bir yaxınlıq duymuşduq. Top-
lantıda türk qadınının Mülki Məcəllə ilə qazandığı hüquqla-
rından danışdıq. Bu konqresə Hindistandan da gələnlər var-
dı. Onların ailə fərdləri Berlin xalqı kimi yarısı Hindistanda, 
yarısı isə Pakistanda qalmışdı. Onların qarşılaşma səhnələri 
tükürpədici idi.

Pakistan və Hindistanın savadlı şəxsləri ingilis mədə-
niyyəti ilə böyüdükləri üçün demokratiyanı çox yaxşı qəbul 
edirdilər. Amma hansı səbəbdənsə, Mülki Məcəllə məsələ-
sində yerli qaydalara ilişib qalırdılar. Gəzdiyimiz yerlərdə 
son dərəcə mükəmməl məktəbləri, uşaq məhkəmələrini, 
yenidən ailə qurmamış analar üçün quraşdırılmış evləri gör-
dük. Pakistanda pariya sinifi gözə dəymirdi. Əsasən pariya 
sinifindən olanlar bir dini qəbil etdikdən sonra pariyalıqdan 
çıxırdılar. Deyəsən, Pakistan xalqının böyük bir hissəsi keç-
miş pariya idi. Keçmişdə kiçik balıqçı şəhərindən hökümət 
mərkəzinə çevrilən Karaçi, mənə böyüdülmüş süni bir şəhər 
təəssüratı verdi. Nə varsa Lahorda idi.

 Karaçidə toplanan konqresdə hər ölkə öz problemlə-
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rindən danışdı. Xüsusən, o vaxtlar üzərində hələ bu qədər 
durulmamış olan “Doğum nəzarəti” mövzusu uzun müddət 
müzakirə olundu. Ortaq dil ingiliscə idi. Ümumiyyətlə, sa-
vadlılar öz aralarında ingiliscə danışırdılar. Amma bu dildən 
qurtulub ana dillərini rəsmi dil etməyə səy göstərirdilər. 
Lakin dünyaya özlərini qəbul etdirməyin nə urdu, nə də 
hind dilləri ilə deyil ancaq ingilis dili ilə mümkün olacağını 
deyəsən unudurdular. Demək olar, bir çox məsələlərə alçal-
ma hissi və ya üstünlük kompleksi ilə yanaşılırdı. Məsələn, 
Oksford, Kembric məzunu olan insanlar yerdə oturub, əl ilə 
bambuk yarpaqları üzərində yemək yeməkdən belə çəkin-
mirdilər.

Hindistan höküməti Türkiyə və İraq nümayəndələrini 
bir neçə günlük öz ölkəsinə dəvət etdi. Çox səmimi və isti 
münasibət göstərərək bizə maraqlı səyahət təşkil etdilər. 
Yeni Dehlidə məktəb, xəstəxana, sosial xidmət müəssisələri-
ni gəzdirdilər. Nehru bizi evinə dəvət etdi. Arvadı öldükdən 
sonra yanından ayırmadığı qızı İndira Qandi190 ilə birlikdə 
yaşayırdı. Bizə özünün yazdığı bir kitabı hədiyyə etdi, birlik-
də şəkillər çəkdirdik və müxtəlif mövzularda söhbət etdik. 
Bir mövzu əsnasında Nehruya dövlət sistemlərinin xüsusiy-
yətini soruşdum:

- Kommunist deyil, kommunizmi önləmək üçün sosial 
ədalətçiyik- cavabını verdi.

Prezident ilə yanaşı, Londonda və Moskvada səfiri olmuş 
Nehrunun bacısı da bizi evinə qonaq etdi. İkinci dəvətdə isə 
xanım Montbatten191 ilə tanış olduq. Səfirə xeyli Rusiyadan 
danışdı və:

- Ruslarla olan əlaqəmə görə ingilislər mənə kommunist 
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dedilər, ruslar isə məni qatı imperialist olaraq qəbul edirlər- 
deyərək onu narahat edən vəziyyəti danışdı.

 Xarici İşlər Nazirliyinin Türkiyə bölməsinin rəhbəri olan 
şair Naudinin qızı Patma, deputat Kamela Devi, sonralar xa-
rici işlər naziri olan professor və deputat Lakşmi Menan 
vaxt ayıraraq görmək istədiyimiz hər yerdə bizə bələdçilik 
etdilər. Dini etiqadlarına görə ölülərini yandırdıqları “Kre-
mantoryum”u da ziyarət etdik. Amma Türkiyəyə qayıdanda 
üçümüz də bu gördüklərimizdən dəhşətə gəlmişdik. İlk səfə-
rimdə məni kədərləndirən bu adətləri Hindistana etdiyim 
növbəti üç səyahətimdə normal qarşıladım. Türkiyədən ta-
nıdığım fransız səfiri Kont Ostroloqun bizim üçün təşkil etdi-
yi naharda Pandit Nehrunun gənc kürəkəni də iştirak edirdi. 
Qarşımda sanki bir ingilis lordu dururdu: geyimi, yaxasında-
kı qərənfili, ingiliscəsi və davranışları ilə. Həmin gecə Xarici 
İşlər Nazirliyinin şərəfimizə verdiyi ziyafətdə isə həmin gənc 
tam bir hindli idi. Yerli geyimə bürünmüş, ayaq yalın, yerə 
oturub əl ilə yemək yeyən bu adamın nahardakı lord oldu-
ğuna inanmaq çox çətin idi. Bax, hindlinin öz mənliyini itir-
məməkdə israrından bu bir örnəkdi. Bir dəfə onlara:

 - Siz bizim İstiqlal Müharibəsindən sonra olan vəziyyət-
dəsiniz: Özündən razılıq və etibarsızlıq hissi ilə dolusunuz- 
dedim.

 - Tamamilə doğrudur- deyərək təhlilimi təsdiq etdilər.
 Hindistandakı sarayların, qalaların, baxçaların çoxu 

moğol əsəri idi. Memar Sinanın tələbələrindən birinin inşa 
etdiyi Tac-Mahalı ziyarətimizdə bu tikilini Süleymaniyyə ilə 
içimdə müqayisə etdiyim zaman çox solğun gördüm. Bu zərif 
binanın bəzəmə motivlərində türk lalələri diqqəti çəkirdi.
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 Bizim görüşdüyümüz xalq yüksək səviyyədə, yaxşı for-
malaşmış, hind və ingilis mədəniyyətini sintez etmiş insan-
lar idi. Hamısı mümkün olduğu qədər sadə geyinib sadə ya-
şamağa çalışırdılar. Məsələn, getdiyimiz bir açıq hava folklor 
tamaşasına Nehru da gəldi. Heç kim ayağa qalxmadı.

 Həmin insanlar əsl hind xalqının əksəriyyətini təşkil 
edən pariyalara qarşı olduqca laqeyd idilər. Onların yaşadıq-
ları yerləri də görmək istədik. Mənzərə kədərləndirici idi: 
Pariya kəndində skelet halında qarnı şişmiş insanlar, uşaq-
lar, itlər, keçilər bir yerdə, üst-üstə yaşayırdılar. Hər Hindis-
tan səfərimdə pariyaların həyatının bir az daha düzəldiyini 
görərək məmnun olurdum. Hətta neçə il keçdikdən sonra bir 
pariya deputat belə seçildi.

 İstər Hindistan, istərsə Pakistanda qadın təşkilatları ailə 
planlaşdırmasını ilk mərhələyə keçirmişdilər. Ev-ev gəzib 
bunun təşviqatını aparırdılar. Dinləri doğum nəzarətinə qar-
şı olduğu üçün evsiz-eşiksiz, küçələrdə yaşayan xalqın belə 
çox uşağı vardı. Kəndlərdə qadın və kişilərin işləməsi üçün 
“Kottec industri” adlanan kiçik sənaye müəssisələri qurul-
muşdu. Burada əl işləri ilə məşğul olan kəndlilərin həm vaxt 
keçirmələri, həm də qazanc əldə etmələri üçün şərait yara-
dılmışdı. Kəndlərdə xalqı oxutmaq və əl işlərini öyrətmək 
üçün dərnəklər qurulmuşdu.

 Tanınmış şair Taqorun192 evini görmək istədim. Oğlu da 
orada imiş amma təəssüf ki, onu görə bilmədim. Hər tərəfi 
muzey olan bu evdə hind əsərləri nümayiş olunurdu.

 Məbədlər mənə görə çox çirkin idi. Yağ yandırıldığı üçün 
yerlər yağlı idi, həm içəridə, həm bayırda ayaqyalın gəzən 
əhali çirkin görüntüsü yaradırdı. Məbədlərdə böyük sərvət 
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yatırdı: qızıl Buddalar, bəzəklər, dini əşyalar və sairə göz qa-
maşdırıcı idi. Axın-axın gələn əhali məbədə ağ gül və yemək 
qoyurdular.

 Hind musiqisi səhər beşdə ibadətlə birlikdə başlayır 
və hər tərəfdə eşidilirdi. Hind və Pakistan rəqslərini İran və 
Uzaq Şərq rəqslərinə çox oxşatdım. Mimikalar əl, göz və qol-
larda sərtləşirdi. Bizim üçün yad olmayan bu musiqi avropalı 
üçün mistik bir məna daşıyırdı. Hind rəqqasələrı əvvəl sa-
dəcə məbədlərdə rəqs edərmişlər. Keçmiş zamanlarda onlar 
əxlaqsız təbəqə sayılır və öz qızlarını da burada böyüdərmiş-
lər. İndi rəqqasəlik müstəqil peşə olmuşdur.

 Vaxtilə filmlərdə görüb təəccübləndiyim burnuna halqa 
taxmış qadınlara Hindistanda intellektual qadınlar arasında 
da rast gəldim və zamanla bu mənzərəyə vərdiş etdim. Ma-
raqlandığım bir başqa xüsus da, Zərdüşt dininə mənsub olan-
ların həyatı idi. Ancaq, çox maraqlı fikirlərə malik olan atəş-
pərəst zərdüştlərin məbədlərinə qətiyyən girilmirdi. Ölüləri 
isə bir qüllədən aşağıya ataraq yırtıcı quşlara yem edirdilər. 
Bir çox məsələdə bu qədər inkişafa nail olmuş ölkənin lider-
ləri bu gün belə bu adətlərə mane ola bilmirlər.

 Səfərimizin sonunda, tamamilə yeni bir aləmi tanımağın 
verdiyi həyəcanla Hindistandan ayrıldım.

 Demokrat Partiyasının iqtidar illəri irəlilədikcə ölkə bö-
yük tikinti meydanı havasına girmişdi. Gözlə görülən səna-
ye inkişafı, ölkənin yenidənqurma sahəsində böyük irəlilə-
yiş vardı, ölkə miqyasında müntəzəm olaraq çəkilən yollar, 
tüstülənməyə başlayan fabrik bacaları artırdı. Bütün nazir-
liklərin şəxsi heyəti qızğın və şövqlü bir iş fəaliyyət içində 
idi. Evdə vaxtım olmadığı üçün Səmədi bəzən nazirlikdə 
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beş dəqiqə görməyə gedərdim. Bu beş dəqiqədə nə qədər 
müxtəlif mövzularda danışdığına heyrətlə şahid olurdum. 
Daha sonra əmək naziri olanda da eyni temp ilə fəhlə hüquq-
larını qorumaq, müəssisələrin sayını artırmaq məqsədi ilə 
səy göstərirdi. Sadəcə Səməd deyil, bütün gənc və idealist 
nazirlər demək olar yarışırmışlarcasına əsərlər yaratmaqla 
məşğul idilər. Bu həmləli fəaliyyət, illərlə durğun bir iqtidar 
dövrü keçirmiş Cümhuriyyət Xalq Partiyası və onun rəhbəri-
ni əsəbləşdirir, haqsız və insafsız bir müxalifət çəmbəri yeni 
iqtidarı bürüyürdü.

 Partiya mənsubları mümkün olduğu qədər ehtiyatlı 
hərəkət etmək lüzumunu hiss edirdilər. Çünki tənqid üçün 
bütün gözlər üstlərində idi. İşlərimi görmək üçün Ankaraya 
getməyim belə gözə batırdı.

 II Dünya Müharibəsindən sonra qardaşım Əbdürrəh-
man Almaniyaya getmiş və “Simens”in təmsilçiliyini Vəhbi 
Qoç193 ilə birlikdə almışdı. Təəssüf ki, Vəhbi Qoç xatirələrin-
də qardaşımın rolundan bəhs etmək ehtiyacını hiss etməmiş, 
Almaniya ilə bu mövzudakı əməkdaşlığını sadəcə öz müvəf-
fəqiyyəti olaraq göstərmişdir.

 Qayıtdıqdan sonra UMELEC firmasını quran Əbdürrəh-
manın firmanın işlərini nəzarət etməsindən ötrü Səməd ilə 
aralarında bir mübahisə oldu. Səməd dedi-qodulara meydan 
verməmək üçün Əbdürrəhmandan dövlət idarələrində iş 
aparmamasını istədi. İqtidar mənsubları bu qədər həssaslıq 
göstərirdilər.

 1952-ci ildə bir alman hüquqşünası ilə evlənmək qə-
rarına gəldim. Qəzetlər sanki bir cinayət işlətmişəm kimi 
haqqımda olmayan yazılar yazdılar. Heç birinə əhəmiyyət 
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vermədim. Əsasən məni bir işə sövq etmək üçün inadkarlıq 
göstərməyim lazımdır. Bu qədər müqavimətlə qarşılaşma-
ğım məni evlənmə qərarını bir an öncə həyata keçirməyə 
sövq etdi. O gündən bəri bir çox türk qızı əcnəbilərlə evlən-
məyə başladı, amma heç kimin etirazı belə olmadı. Qarşılaş-
dığım bu təzyiq mənə qarşı deyildi, Səmədə hücum etmək 
üçün bir bəhanə idi. Necə ki, çevrilişdən sonra Səməd tutu-
landa başqa sualların arasında “alman yeznəndən nə deyə 
bilərsən?” sualı ilə təzyiqlər olunmuşdu.

 1953-cü ildə ailəmiz üçün çox acı bir hadisə ilə qarşı-
laşdıq və təəssüf ki, bu digər acı hadisələrin bir başlanğıcı 
oldu. Mən işlərim üçün Ankarada idim. Əbdürrəhman Alma-
niyadan yeni qayıtmışdı və “Simens”in bir layihəsində iştirak 
etmək üçün Ankaraya gələcəkdi. O zaman Qars deputatı olan 
Tezər isə 2 gün sonra Hindistana gedəcəkdi. “Ankara Palas”a 
zəng edərək mənə:

 - Sabah axşam üçün heç kimə söz vermə, dörd uşaq bir 
yerdə şam edək- dedi.

 Beş dəqiqə sonra Səməd zəng etdi:
 - Əbdürrəhman bərk xəstələnib, dərhal stansiyaya gəl- 

dedi.
 Ağlım birdən-birə qarışdı. “Öldürüldümü” fikri beynimi 

qurcalayırdı. Stansiyaya çatdığım vaxt yoldaşları ilə Səməd 
və Tezəri İstanbul-Ankara ekspres qatarının kupesində göz-
ləri bağlı yatan qardaşımız Əbdürrəhmanın başı üstündə 
gördüm. Onu itirmişdik.

 Əbdürrəhmanın ölümü məni düz iki il təbəssüm belə 
edə bilməyəcək qədər sarsıtdı. Biz iki uşaq bir arabanın iki 
atı kimi idik. Əxlaq, xasiyyət, iş tərzimiz eyni idi. O öz sahə-
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sində çox müvəffəqiyyət qazanmışdı. O ağır vəziyyətimdə 
bir tərəfdən də onun iş ortaqları ilə mübarizə aparmağa 
başladım. İnsanın özündən kiçik qardaşının mirasına sahib 
çıxması çox qorxuncdur. Buna baxmayaraq, insan hüququnu 
qorumağa çalışır. “Simens”dən aldığımız təzminatla İstanbul 
Texniki Universitetinin energetika fakultəsindən bir tələ-
bəyə illik 5000 lirə “Əbdürrəhman Ağaoğlu təqaüdü” təsis 
etdik. Bu pul Səlanik Bankına qoyulurdu. Çevrilişdən sonra 
universitet “qazancın mənşəyi müəyyən deyil” bəhanəsi ilə 
bu təqaüddən imtina etdi. Bir-iki il sonra isə məktub yazıb 
yenidən istədilər. Cavab olaraq: “Biz bu pulu qazancın mən-
şəyindən şübhəsi olmayan başqa bir müəssisəyə ayırdıq” 
yazdım.

 Bu pulu Uşaq Dostları Dərnəyinin Ayazağada inşa edilən 
internat binasının tikintisinə ayırdıq.

 Çevrilişdən sonra Adnan adlı bir mühəndisin “Simens” 
firmasına məktub yazaraq “Əbdürrəhman Ağaoğlu, qardaşı-
nın nüfuzundan istifadə etdimi ?” tərzində bir sorğu göndər-
diyini öyrəndik. “Simens”in isə əlimizə keçən cavabı belə idi: 
“Əbdürrəhman Ağaoğlu müharibədən sonra bizə inanaraq 
bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyən ilk insandır. Hər hansı bir 
nüfuzdan istifadə etmə hərəkəti qətiyyən müzakirə mövzu-
su deyildir.”

 Əbdürrəhmanın ölümü ilə ailəmizin səadəti yavaş-yavaş 
pozulmağa başladı. Xəstəliklər, ölümlər... Elə bu vaxtı Səməd 
də nazir vəzifəsindən getdi. Bununla əlaqədar həyatda bir də 
insan vəfasızlığının nümunəsinə şahid olduq.

 Əbdürrəhmanın vəfatı dediyim kimi məni olduqca çox 
sarsıtmışdı. Xəstəlikdən heç cür özümə gələ bilmirdim. 1953-
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cü ildə keçirilən Beynəlxalq Mühacirlər Konqresində iştirak 
etmək və xəstə olan qardaşım qızı Göyçə ilə bir xəstəxanaya 
yatmaq üçün xaricə getdik. Konqres Səmədin doktorluq işini 
müdafiə etdiyi Strasburqda olduğu üçün görməyi çox arzu-
layırdim. Bu şəhər coğrafi şəraiti ilə əlaqədar iki böyük mə-
dəniyyəti - alman və fransız aləmini təmsil edirdi. Bu şərait 
sənət əsərlərindən gündəlik həyata qədər özünü göstərirdi.

 Heyətimizdə professor Orxan Tuna, professor Fəxrəddin 
Kərim Gökay da var idi. Konqresi o zaman Beynəlxalq Müha-
cirlər Komitəsinin sədri olan Fəxrəddin Kərim açdı. Bir çox 
millətdən nümayəndələrin toplaşdığı bu konqresdə profes-
sor Orxan Tunanın türk mühacirləri mövzusunda apardığı 
araşdırma böyük maraq doğurdu. Bu iclasın sədrliyini mənə 
həvalə etmişdilər. Biz, Bolqarıstandan gələn mühacirlərin ən 
çox olduğu bu dövrdəki işlərimizdə Beynəlxalq Komitədən 
olduqca faydalanır və təcrübələrimizlə də onun işinə kömək-
lik göstərirdik. Növbəti konqresin Türkiyədə keçirilməsini 
təklif etdik, qəbul edildi. Türkiyəyə qayıtdıqdan sonra yenə 
bu mühacir işləri ilə bir xeyli məşğul oldum.

Konqresdən sonra, o yığıncaqda tanış olduğum bir həki-
min Lüdviqşafendəki194 klinikasında Göyçə ilə birgə müalicə 
olunduq. Sonra yenə Beynəlxalq Hüquqşünaslar Komissiyası 
ilə görüşmək üçün Berlinə getdik. Orada bu təşkilatın öncül-
lərindən Fredenau ilə tanış oldum. Sonralar Fredenau Tür-
kiyəyə gələrək bizdə də bu təşkilatı tanıtmaq üçün işlər gördü.

1954-cü ildə olduqca fəal keçdi. Finlandiya paytaxtı Hel-
senkidə toplaşan Hüquqşünas Qadınlar Konqresinə mən 
sədrlik etdim. Sonradan fin höküməti tərəfindən Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatına azad üzv təyin edilən çox dəyərli qadın 
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hüquqşünas xanım Spila ilə orada tanış oldum və dostluq 
əlaqələri yaratdım.

 Bundan sonra Berlində Hüquqşünas Qadınlar Toplantı-
sını mən açdım, professor Hirş türk dilində çıxış etdi. Tele-
viziya və qəzet müxbirlərinə türk qadını haqqında müsahi-
bələr verdim.

 Həmin il Monte-Karloda keçirilən Barolar Birliyinin 
və hüquqşünas qadınların yığıncaqlarında Nürnberq məh-
kəməsinin prokuroru lord Şokross ilə tanış oldum. Yenə hə-
min il Parisdə keçirilən qadın hüquqşünasların iki günlük 
toplantısında iştirak etdim. Bu toplantılarda xüsusən qadın 
və uşaq hüquqları müzakirə olundu və hal-hazırda bu möv-
zular müzakirə olunur...

 1956-cı ildə Hindistana ikinci səfərimi hind hökümə-
tinin dəvəti ilə etdim. Türkiyə haqqında konfranslar təş-
kil etməyimi xahiş edən hind höküməti mənə rəsmi qonaq 
münasibəti göstərdi; qarşılanma, yola salınma mərasimləri, 
rəsmi qəbullar, tədqiqat gəzintiləri, konfranslarım çox gözəl 
təşkil edilmişdi və böyük bir səmimiyyət havası içində keç-
di. Keçmiş xarici işlər naziri Lakşmi Menan və Kamela Devi 
ilə görüşlərim oldu. Türkiyə və türk qadını haqqında etdi-
yim çıxışlar böyük maraq doğurdu. Gördüyüm hər şey məni 
maraqlandırırdı. Bunlar arasında, atılmış uşaqlar üçün ya-
radılan İsrailin kibutsu195 tipli uşaq koloniyalarını yüksək 
qiymətləndirərək araşdırdım. Bombeydəki bu koloniyalarda 
bəzi uşaqların anaları ilə yanaşı dul qadınlarda yaşayır və 
bütün uşaqlar üçün ana yerini doldurmağa çalışırdılar. Kolo-
niyaların müdirləri arasında Oksford, Kembric məzunu olan 
həkimlər və sosioloqlar vardı.
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 Çox böyük və gözəl şəhər olan Bombeydə xüsusilə in-
gilis üslubunda tikilmiş Kassasiya Məhkəməsini, hələ ilk 
səfərimdə görmüş olduğum “Kottec İndustri” mərkəzini və 
mağazalarını, Uşaq Ortopedik Xəstəxanasını, kasıb məhəl-
lələrini gəzdim.

 Qadın təşkilatları Falton kəndində üç minə yaxın ada-
mın iştirak etdiyi böyük bir seminar təşkil etmişdilər. Pa-
kistanlı, amerikalı nümayəndələrlə yanaşı Hindistana çox 
böyük köməklik göstərmiş Dünya “Uellfeyr” Təşkilatının nü-
mayəndələri də bu seminarda iştirak etdilər. Hind qadınının 
və ümumiyyətlə, dünyadakı qadınların müxtəlif problemlə-
rinin müzakirə olunduğu seminarın açılış günü “Türk qadı-
nı və Türkiyə” mövzusunda bir konfrans verdim. Maraq ilə 
qarşılandı.

 Nümunəvi kənd olaraq təşkil edilmiş Faltonda yaxşı 
işləyən süd məhsulları sənayesi və kooperativini yaradan 
hindlər oradakı bir məbədin ruhi xəstələrin müalicəsinə xe-
yiri olduğuna inanırdılar. O məbədin ətrafında müalicə üçün 
döndürülən çox gözəl bir hind qızının görüntüsü bir neçə 
gün gözümün önündən getmədi.

 Şəhər-şəhər gəzib təşkil etdiyim konfranslarda, qəzet 
müxbirləri ilə görüşlərimdə mənə ən çox Türkiyənin aqrar 
sahəsi haqqında suallar verilirdi. Öz müəssisələri üçün uy-
ğun bildikləri bu institutiv model haqqında mümkün olduğu 
qədər məlumat əldə etmək arzusunda idilər.

 Başdan-başa bağçalarla əhatə olunmuş gözəl şəhər olan 
Banqlorda qubernatorun evində qaldım. Şəhərin məşhur və-
killərindən biri kiçik saraya bənzəyən evinə qonaq etdi. Qo-
naqlıq mükəlləf və səmimi olmasına baxmayaraq, yerə otu-
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rub bambuk yarpaqları üstündə yemək yemək doğrusu heç 
xoşuma gəlmirdi.

Ən varlı mehracəyə aid “Maysor” sarayı gözlərimi qa-
maşdırdı: Saray başdan-başa qızıl, gümüş və qiymətli daş-
larla dolu idi. Banqlorda da məhkəmələri, fabrikləri gəzdim. 
“Lav Assoseyşn” mərkəzində türk qanunları mövzusunda üç 
dəfə çıxış etdim.

Sonrakı dayanacaq yerimiz Mədrəsdə də hər şəhərdə ol-
duğu kimi dövlət səviyyəsində qarşılandım. Xərçəng xəstə-
likləri klinikasını, qadın və uşaq evlərini gəzdim. Kiçik yaşda 
küçəyə düşmüş və əxlaqsızlığa yuvarlanmış qızları yığıb, bö-
yüdüb və evləndirən bu evlər çox sadə və ibtidai bir həyata 
səhnə olmaqla yanaşı sosial sahədə qiymətli bir iş görür-
dülər. Musiqi məktəbləri, uşaq evləri, uşaq məhkəmələri və 
islah evləri maraq ilə gəzdiyim müəssisələr idi. İsveçrədəki 
Pestalossi uşaq kəndinin ibtidai bir modeli sayıla biləcək bir 
uşaq kəndini gəzdim, İslam qadın təşkilatlarını araşdırdım. 
Buradakı konfranslarımda türk qadını, ailə həyatı və inziba-
ti təşkilatlar haqqında suallar verildi. Ayrıca, kilsədə olduğu 
kimi Həzrəti Əli və Həzrəti Abbasın şəkilləri ilə bəzədilmiş 
İsmailiyyə məzhəbinə aid bir məscid də mənim üçün maraq-
lı idi.

Hindistanın ən qələbəlik şəhəri Kəlküttədə isə vəkil Ço-
derinin evində qonaq qaldım. Şəhərin maraqlı yerlərini və 
müəssisələrini gəzdim. ABŞ konsulluğuna dəvət edildim. 
Şəhərin qələbəliyi qorxuncdu. Əhali küçələrdə yatır, böyük 
ümumi tualet və duşlardan istifadə edir, bulaq başlarında 
qab və paltar yuyurdular. Hindistan və Pakistanın ayrılma-
sından sonra hicrət edənlərin böyük hissəsi Kəlküttəyə yer-
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ləşdiyi üçün bu şəhərin mühacir problemi çox mühüm idi. 
Qadın olan məskunlaşdırma nazirini ziyarət etdim. O da 
məni Senata apardı. Mənzərə qədim Roma senatını xatırla-
dırdı. Senatorlar ayaq yalın və ağ ehramlı idilər. Problemləri 
çox böyük idi. Bu böyük qələbəliyə heç bir xidmət, heç bir 
xəstəxana, məktəb və sairə kafi gəlmirdi.

Yeni Dehlidə Türkiyə səfiri və xarici işlər naziri tərə-
findən qarşılanaraq məndən əvvəl Yuqoslaviya dövlət baş-
çısı marşal Titonun196 qonaq qaldığı “Heydərabad Haus”da 
iqamət etdim. Gecəyarısı qapımın önündə səs-küyə oyandım. 
Gördüm bir mühafizəçidir. Ertəsi gün belə bir mühafizəçiyə 
ehtiyacım olmadığını deməyimə baxmayaraq, “dövlət qona-
ğısınız, muhafizəçi mütləq lazımdır” deyərək etirazımı qəbul 
etmədilər.

Hindistanın keçmiş Türkiyə səfiri mənə:
- Adnan Menderes Pakistana getdi, bura da gəlsə nə qə-

dər məmnun olardıq- dedi.
- Mən bilmirəm, dəvət edin, gələ bilərsə gələr- dedim. 

Orada da konfrans, müxtəlif görüş və gəzintilərdən sonra 
Türkiyəyə qayıtdım.

Çox keçmədi ki, türk səfirinə hindlər türk dövlət başçı-
sını dəvət etməyi düşündüklərini bildirdilər. Türk səfiri Nu-
man Tahir bəy də bu arzunu türk hökümətinə bildirərkən 
mənə edilən böyük hüsnü-qəbuldan bəhs etmiş və məktubu-
nun bir yerində “dövlət başçılarına yaraşan bir şəkildə” təbi-
rini işlətmişdi. Bu vəziyyət xarici işlər naziri Fuad Köprülüyə 
çox təsir etmişdir ki, mənə bir nazir tərəfindən xəbərdarlıq 
edilərək bundan sonra beynəlxalq konfranslarda iştirak et-
məməyim bildirildi. Məndə:
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 - Bir həftədən sonra Afinaya bir konfransa gedirəm, poli-
sinizə xəbər verin məni saxlasın- cavabını verdim.

 Əlbəttə saxlanılmadım. O konqresə Hikmət Belbez, Baha 
Arıkan, Bülənd Nuri Esən və indi xatırlaya bilmədiyim başqa 
şəxslərlə bərabər getdik. Beynəlxalq Hüquqşünaslar Komi-
siyasının yol və iqamət xərclərimizi qarşılayaraq təşkil etdi-
yi bu konqresdə çox maraqlı hadisələr oldu. O vaxtlar Kipr 
məsələsi ən alovlu mərhələsində idi. Konqreslərin siyasət-
dən uzaq, obyektiv və ümumi mövzular üzərində işləməsinə 
baxmayaraq, bu konqresə sədrlik edən Səlanik197 Universite-
ti dövlətlərarası hüquq üzrə professoru:

 - Sədrliyi başqa bir yoldaşa verirəm, çünki danışılacaq 
mühüm bir məsələ var- dedi.

 Salon nümayəndələr xaricində ağzına qədər dolu idi. 
Bu problemin Kipr olduğunu öyrənəndə ayağa qalxdım və 
konqres prinsiplərınə görə bu məsələnin burada müzakirə 
olunmayacağını, əks halda salonu tərk edəcəyimi bildirdim. 
Kanadalı sədr məsələnin səsə qoyulacağını dedi. Səsvermə 
aparılanda, konqres üzvlərinin iki dəfə çox səslə məsələnin 
müzakirəsinə qərar verəcəkdi ki, mən yenə söz alaraq üzv 
olmayanların da səs verdiyini dedim və salonu tərk etdim. 
Bu hərəkətimdən sonra bu məsələ müzakirə olunmadı və 
sədr gələrək məni yenidən salona dəvət etdi. Həmin gün 
yunan adalarına təşkil olunan gəmi gəzintisində bir yunan 
həmkarım mənə:

 - Kipr məsələsində özünü boş yerə yordun, nəticədə 
necə olursa olsun bizim olacaq- dedi.

 - Bunu zaman göstərəcək, səninlə bu məsələni müzakirə 
etmək istəmirəm- dedim.
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 Adalarda yunan tamaşasını göstərmək üçün bizi açıq 
hava teatrına aparanda qarşımıza “Qaragöz”198 tamaşası çıx-
dı. Böyük yunan dostu olan bir ingilis çıxış edərək, Qaragö-
zün yunan olduğunu isbat etməyə çalışdı. Təəssüf ki, biz belə 
dostlar qazanıb Qaragözün türk olduğunu isbat edə bilmirik. 
Tamaşa qurtaranda bu ingilisə yaxınlaşıb:

 - Siz qarşınızda Qaragözün türk olduğunu bilən türklə-
rin varlığını unudursunuz- dedim.

 O konqresdə məni hər halda “şoven” hesab etdilər. Bü-
tün bu hadisələrdə bizim heyətdən mən xaric heç kimin səsi 
çıxmadı.

 Mənim yığıncaq salonunu tərk etməyimi və oradakı 
hadisəni BBS radiosu bildirmiş, yunan qəzetləri yazmışdı. 
Deyəsən, türk qəzetləri də yazmışdı ki, mənim xaricdə təd-
birlərdə iştirak etməyimə qadağa qoyan şəxs, Türkiyəyə qa-
yıdanda məni ilk təbrik edən oldu.

 Yenə 1956-cı ildə Beynəlxalq Barolar Birliyinin Oslo 
Konqresində Ankara və İstanbul Barolarına mənsub geniş 
bir vəkil qrupu ilə iştirak etdik. Təşkilatın İdarə Heyətində 
təmsil olunduğuma görə müxtəlif iclaslara sədrlik etdim və 
başqa əcnəbi həmkarlarla birgə hazırladığım Beynəlxalq İq-
tisadi Əməkdaşlıq Komitəsinin işi haqqında hesabat maraqla 
qarşılandı. Türk həmkarlarımın əksəriyyəti ingilis dilini bil-
mirdilər. O konqresdə bu dili öyrənməyə söz verdilər və indi 
ingilis dilində çox gözəl danışırlar.

 Oslo bizim üçün tamamilə yeni bir aləm idi. Ümumiy-
yətlə, qaşqabağlı insanlar olaraq gördüyümüz norveçlilərin 
özünə gəlməsi üçün iki qədəh içki lazımdır. Hər yer tər-təmiz 
idi. Amma təmizlik vasitələri balıq yağından emal edildiyi 



140  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sürəyya Ağaoğlu  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

üçün dəhşətli bir balıq qoxusu ətrafı bürümüşdü. Bir müd-
dət sonra bu qoxuya öyrəndik. Bu səyahət zamanı çox gözəl 
şəhər olan Stokholma da qısa səfərim oldu.

 1957-ci il seçkiləri sırasında Cəmil Səid Barlas199 həbs 
edildi. Dərhal ona üzüntülərimi bildirən bir teleqram gön-
dərdim və istəyirsə müdafiəsini götürə biləcəyimi bildirdim.

 Əhməd Əmin Yalmanın həbsinə də çox üzüldüm. 
Xəstəxanaya onu ziyarətə gedəndə “Türk ədliyyəsi istəsə bu 
hadisələrə mane olar” deyə müzakirə etdik.

 Əsasən Türkiyədə demokratik mübarizənin insanlara 
çəkdirdiyi əzabın böyük səbəbinin ədalət məfhumunun tam 
mənası ilə anlaşılmamış olmasıdır. Bir çox hadisədə hakim-
lər mühakimə qaziliyi etsəydilər ölkənin çox dərdinə çarə 
tapılardı. Qənaətimcə, hər qaldırılan iddia o günün havasına 
uyğun deyil də, hüquq normalarına söykənərək mühakimə 
edilib qərara bağlanılsaydı, nə 28 aprel200, 27 may nə də 
başqa bəzi hadisələr cərəyan etməzdi.

 1957-ci ildə Tezər Türkiyənin təmsilçisi olaraq Moskva-
da keçirilən Qadın Hüquqları Seminarında iştirak etdi. Bu sə-
yahətdə şiddətli bir bağırsaq xəstəliyinə tutulan Tezər, həs-
sas bir orqanizmə sahib olmasına baxmayaraq narahatlığını 
seminarın sonuna qədər gizlətmişdi. Seminarda Hindistanı 
təmsil edən bir nümayəndə qayıdanda İstanbula gəldi və ba-
cımın muayinə üçün İsveçrəyə getdiyini dedi. Əlbəttə bütün 
ailə çox narahat olduq. İki gündən sonra Türkiyəyə qayıdan 
və bir ay müalicə olunan Tezər, həyat yoldaşı cərrah Nemət 
Taşkıran və bacım Gültəkinin müşayiəti ilə xərəkdə Londona 
getdi. Bir ay sonra yeznəm ilə bacım qayıtdı, Tezərin yanına 
mən getdim. Londondakı bütün ingilis dostlarım, başda dok-
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tor Nikson olmaqla bizimlə çox maraqlandılar.
 Mən bir yol qəzası keçirdim. O zaman deputat olan Raif 

Aybar da həmin xəstəxanada yatırdı. Müalicə olunduğumuz 
iki həftə ərzində “Hayd Park”ın201 qarşısındakı oteldə qaldıq. 
Bazar günləri “Hayd Park”da hər kəs istədiyini deyirdi. Yenə 
bir bazar günü mən, Raif Aybar və həyat yoldaşı bu çıxışlara 
qulaq asmağa getdik. Cılız görkəmli bir polşalı qadın bərk-
dən qışqırırdı:

 - Siz ikinci dərəcəli alman olan ingilislər müharibədə nə 
etdiniz ? Polyak pilotları sizi müdafiə etdi. Mister Millan kimi 
də baş nazir olar ?- deyirdi. Çox yaxşı ingilis dilində bilən Ay-
barın həyat yoldaşı bu sözləri ərinə tərcümə etdi. Raif bəy:

 - Vay qaraçı maşası. Əcnəbi olduğu halda İngiltərədə 
necə belə danışa bilir ?- deyəndə o zaman Hürriyyət Partiya-
sı təsisçilərindən olan Aybara:

 - Budur sizin hürriyyət anlayışınız- deyə sataşdım. Biz 
həmişə “hürriyyət, hürriyyət” deyərik. Amma həmişə də 
özümüz üçün. Atam: “Su kranlarını açıq burax ki, sular təmiz 
axsın. Su kranını tıxarsan bir yerdən partlayar və su iylən-
miş gələr” deyərdi. Bax, o gün su kranını açıq buraxan ölkədə 
idik. O günlərin İngiltərəsi ilə bu günün İngiltərəsi arasında 
çox fərq olduğunu yaxşı bilirəm.

 Çox şükür Tezər bir müddət sonra yaxşılaşdı. 1953-cü 
ildə ölən qardaşım Əbdürrəhmanın qəbrini hər həftə ziyarət 
etməyi adət etmişdim. Tezər ağır xəstələnəndə, o sağalana 
qədər bu ziyarətləri etməməyə and içdim. Tezər yaxşılaşdıq-
dan sonra bir yerdə Əbdürrəhmanı ziyarət etdik.

 O illərdə Bonnda Beynəlxalq Hüquqşünaslar Konfran-
sında iştirak etdim və Adenauer ilə tanış oldum.
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 1958-ci ilin fevral ayında Nazlı Tlabar ilə Hindistan Qa-
dın Təşkilatının dəvəti üzərinə Seylona getdik. Bacım Gültə-
kin də bizimlə gəldi. Seylon müsəlman, budist, yəhudi, xristi-
an əhalinin birgə çox gözəl yaşadığı, bir-birləri ilə evlənəcək 
qədər qaynaşdığı diqqətə dəyər bir məmləkətdir. İştirak 
etdiyimiz konfransın mövzusu “Asiya və Afrika qadınlarının 
hüquqları” idi. İştirakçılar arasında hindistanlılar, pakistanlı-
lar, iranlılar, indoneziyalılar xüsusən gözə çarpırdı. Daha çox 
qadının təhsili mövzusunun müzakirə olunduğu bu konfran-
sın ikinci günü Nazlı Tlabar xəstələnərək vətənə qayıtmağa 
məcbur oldu.Türkiyəyə və bizdə qadının qovuşduğu hüquq-
lara məftun olan müsəlmanlar mənə çox yaxın münasibət 
göstərdilər. Mən də çıxışlarımda müxtəlif sahələrdə türk 
qadınının hüquqlarından danışdım. Konfransın ortaq dili in-
gilis dili idi. Əsasən keçmiş müstəmləkələrdə, hətta Hollan-
diya müstəmləkələrində belə hələ də ingilis dili danışılırdı. 
Maraqlı yerləri gəzdik. İlk insan Adəmin ayaq izinin tapıldığı 
rəvayət edilən Qandi şəhərinə də getdik.

 Konfransdan bir gün sonra otellərdə tətil başladı.Təy-
yarə tapmaq üçün bir-iki gün qalmağımız lazım idi. Nə isə 
çətin olsa də bir yer tapdıq. Yeganə açıq olan Çin yeməkxana-
sında qarnımızı doyduraraq Mədrəsə hərəkət etdik.

 Hələ ilk Hindistan səyahətimdə tanış olduğum xarici iş-
lər naziri Lakşmi Menan məni və bacımı Mədrəsə dəvət et-
mişdi. Orada hind valinin evində qonaq olduq və üç gün tam 
bir saray həyatı yaşadıq. Bütün vali evləri keçmiş ingilis va-
lilərinin evləri idi. Yeməklər istisna olmaqla, hər şey keçmiş 
üsulda və maraqlı idi. Qayıtdığım zaman bir gecə qaldığımız 
Karaçidə pakistanlı dostlarım bizi qonaq elədilər.
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 Yenə 1958-ci ildə həyat yoldaşım ilə birlikdə məni çox 
duyğulandıran qısa Yunanıstan və Yuqoslaviya səyahətinə 
çıxdım. Səfərə avtomobil ilə gedirdik. Dimetokadan202 sər-
hədi keçərkən Atatürkün çox sevərək və əli ilə temp tuta-
raq oxuduğu “Dimetokanın qızları” mahnısını qeyri-ixtiyari 
onun tələffüzü ilə zümzümə edirdim. Yolda türk olduğumuzu 
bilən Yunanıstana sürgün edilmiş xristian türklər203 :

 - Burada nə işimiz var, bizim yerimiz Anadoludur. Bizə 
burada türk toxumu deyirlər- sözləri ilə bizə şikayət edir, bi-
zimlə söhbət edərək həsrətlərini azaltmağa çalışırdılar.

 Zaqreb və Belqrada qədər hər yerdə türkcə danışılır, 
qəhvə, çay süfrəsinə dəvət edilirdik. Gümülçinədə204 qaldı-
ğımız oteldə haraları əldən verdiyimizi düşünərək heyrət et-
dim və kədərləndim.

 Səlanikdə ilk işim təbii ki, Atatürkün evini ziyarət etmək 
oldu. Çox duyqulandım. Onun o evdə körpəliyini, məhəllədə 
oynayışını demək olar görür kimi oldum. Ayrılarkən içimdə 
Səlaniki yadlara buraxmış olmaqdan doğan bir hüzn vardı.

1959-cu ildə Yeni Dehlidə hüquqşünasların konfransında 
iştirak etdim. Artıq Hindistan mənim üçün heç də yad deyildi.

 Həmin il Yuqoslaviyanın Dubrovnik şəhərində Bey-
nəlxalq Vəkillər Konfransında iştirak etdim. Yuqoslaviya-
dakı rejim dəyişikliyindən sonra ölkədə ilk dəfə beynəlxalq 
bir yığıncaq təşkil olunmuşdu. “Vəkilin azadlığı” mövzusu 
əhəmiyyətli dərəcədə müzakirə olundu və ev səhibi ölkənin 
vəkilləri susmağı üstün tutdular. Sıxışdırıldıqları hiss olu-
nurdu. Konfransın keçirildiyi bina bir ingilis dostumun qa-
yınatasına, Dubrovnikin keçmiş varlılarından olan bir sahib-
kar məxsus idi. Həmin evin şəklini qızına yolladım.
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 Avtomobil ilə etdiyimiz bu Yuqoslaviya səfəri maraqlı 
idi. Yolda türk tipli yaşayış məntəqələrinə tez-tez rast gəlir-
dik. Yollar gözəl idi və hər on kilometrdən bir, “bu yolu Tito 
çəkdirdi” yazılı böyük lövhələr görünürdü. Avtomobilləri ilə 
Avropanın hər güşəsindən axın-axın turist gəlirdi. Rejimə 
baxmayaraq, turistlərin sərbəstliyinə qarışan yox idi. Keç-
mişdə varlı avropalıların qaldığı şahanə bir sahil otelində bir 
neçə gün qaldıq.

 1960-cı ildə Qadın Hüquqşünaslar Birliyi məni Birləş-
miş Millətlər Təşkilatının Cenevrə Bürosuna nümayəndə 
seçdi və Xarici İşlər Nazirliyimizə bunu bildirdi. Nazirlik 
də nümayəndəliyimi təsdiqləyərək mənə rəsmən bildirdi. 
Amma çevrilişdən sonra yenə həmin nazirlik məni Cenev-
rəyə getməyimə icazə vermədiyini bildirdi. Bundan başqa 
o il Londonda toplanan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Barolar 
Birliyi Konfransına da soyadım Ağaoğlu olduğu üçün iştirak 
etməyimə icazə vermədilər. Halbuki, mən bu qurumun ya-
randığı gündən bəri fəal üzvü və dörd il də İdarə Heyətinin 
üzvü olmuşdum. Əslində qardaşımın həbsindən sonra bir 
yerə gedəcək halda da deyildim.

 28 Aprel hadisələrindən sonra içimdə dəhşətli qorxu 
vardı. İraqda inqilab olmuşdu. Hərbçilər kəsəcəklərini kəs-
miş, öldürəcəyini öldürmüş, iqtidarı ələ keçirmişdi. Türkiyə-
də də belə bir hərəkət ola bi-ləcəyini düşünür, üzülürdüm. 
Qardaşım Səməd, hər il 19 Mayda evimizdə ölülərin ruhuna 
oxutdurduğu mövludla əlaqədar Ankaradan gəldiyində ona 
bu narahatlığımı bildirdim.

 - Bizim başımıza minbaşı gələcək- dediyim vaxt:
 - Türk əsgərini tənzih edirəm. İzmirdə Menderes üçün 
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edilən böyük təzahüratı sən də mənim kimi onun yanında 
müşahidə etsəydin belə fikirləşməzdin- cavabını verdi.

 Mən isə bu nümayişlərdən ta Sərbəst Firqə dövründən 
bəri hürkürəm. O tarixdə İzmirdə Fəthi Okyar və tərəfdarları 
üçün edilən böyük təzahüratın nələrə yol açdığını yaxşı bi-
lirdim. Bu kimi hadi-sələrin, hazırlanan bəzi əks hərəkətləri 
sürətləndirməsindən qorxurdum. Həmçinin Yassıada məh-
kəməsi205 əsnasında tədqiq etdiyim 9 nömrəli işdəki telefon 
danışıqları, 27 may hadisələrinin kimlər tərəfindən və nə 
zamandan bəri hazırlandığını açıqca göstərirdi. CXP funk-
sionerləri və təşkilatının çevrilişin hazırlanmasında necə 
rol oy-nadığını və çevrilişdən sonra dərhal iqtidara gəlməyi 
planlaşdırdığı görülürdü. Adı “Mühabəratı ixlal”206 olan bu 
işin məzmunu məhkəmə tərəfindən məlum olduğundandır 
ki, təhqiqatı genişləndirməyi tələb etdiyimizdə bu istəyimiz 
rədd edildi.

 Dünyanın ilk qadın kassasiya məhkəməsi üzvü olan Mə-
lahət Ruacan çevrilişdən bir müddət sonra “lazım bilindiyinə 
görə” təqaüdə göndərildi. Bu yaxın rəfiqəmin nə qədər üzül-
düyünü bilirdim. 1959-cu ildə İstanbul Ticarət Məhkəməsi 
rəisi Hikmət Səncər də eyni səbəb ilə təqaüdə göndərilmiş-
di. Bu hadisələrə görə ədliyyə naziri Əsəd Budaqoğluna bir 
məktub yazaraq edilən hərəkətlərin hüquqa zidd olduğunu 
və bundan ötrü iztirab çəkdiyimi bildirmişdim. Hətta Hikmət 
Səncərin Dövlət Şurasında qaldırdığı iddiada onun müdafiə-
sini boynuma götürmüşdüm.

 28 aprel hadisələrindən iki gün əvvəl Dövlət Şurasında 
hakim Hikmət Səncərin məhkəmə işi üçün avtomobillə An-
karaya getmişdim. Axşam sürücümüz Kazım mənə:
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 - Bəzi hazırlıqlar var, hər tərəfdə çox şey danışılır- dedi. 
Ertəsi gün, bizimlə Ankaraya gəlmiş olan bibimi də götürüb 
qayıtmağı qərara aldım. Tuzlaya207 qədər rahat gələ bildik. 
Ancaq Tuzlada yollarda silahlı əsgərlərə rast gəldik. Pəndik-
də208 qarşımıza hərbi “Jeep” çıxdı və zabit:

 - Fövqəladə vəziyyət elan edildi, heç yerə gedə bilməz-
siniz- dedi.

 “Jeep”dəki komandirə bibimin özünü pis hiss etdiyini, 
mümkünsə Modada209 yaşayan vəkil dostum Suat Bərkin 
evinə qədər getməyimizə icazə verməsini xahiş etdim. Sənəd-
ləri yoxladıqdan sonra onun arxasınca gəlməyimizi deyərək 
bizi Suatın evinə qədər apardı. Universitetdəki hadisələrdən 
danışdı. Gecdə olsa, bu anlayışlı komandirə təşəkkür edirəm.

 Səhərə yaxın evə gəldik və ilk işim çox əziz rəfiqəm Bə-
diyyənin əri professor Siddiq Sami Onarı görməyə getmək 
oldu. Bu şəxs biz tələbəykəndə və ondan sonrada Atatürk 
əleyhdarı idi. Mənə:

 - Biz atəşkəs vaxtı ingilislərə qarşı çıxan adamlarıq, val-
yuta qaçaqçısı deyilik- dedi.

 Yanında professor Sülhi Dönməzər və atəşkəsdə işğal 
qüvvələrinə, onların tərəfdarı olan müəllimlərə və tələbələrə 
qarşı çıxanlardan biri olan mərhum professor Kazım İsmayıl 
Gürkan vardı. İnsan keçmişi nə tez unudur. Təəssüf ki, nə o 
(K.İ.Gürkan) nə də mən:

 - Sən nə zaman ingilislərə qarşı çıxdın, biz çıxanda hirs-
lənən sən deyildin?- demədik. Ancaq o gündən sonra Bədiyyə 
ilə belə görüşmədim. Sonralar ölüm döşəyində olan Bədiy-
yənin məni görmək istədiyini eşidəndə dərhal xəstəxanaya 
qaçdım. Çox təəssüf ki, son dəfə orada öpüşüb dərdləşdik.
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 O günlərdə bəzi xanım vəkillər Atatürkün Təqsimdə-
ki heykəlinə cübbələrini atmışdılar və həbs olunmuşdular. 
Bunlardan İclal Asimgil yaxın rəfiqəm idi. Bəzi vəkillər ofi-
simə gələrək bu xanımlara kömək etməyimi istədilər. Polisə 
zəng etdim, orada olmadıqları cavabını aldım. İstanbul ko-
mandanı Fəxri Özdiləkə zəng etdim.

 - Araşdırıb, sizə bildirərəm- dedi.
 Bir az sonra komandanlıqdan mənə zəng etdilər və:
 - Səməd Ağaoğlunun bacısına bu xanımlara vasitəçilik 

etmək yaraşmaz- dedilər. ( Bu komandan da sonradan Milli 
Birlikçi və əlbəttə senator oldu. Bax bir xarakter nümunəsi.)

 Mən cavabımda:
 - Sizə Səməd Ağaoğlunun bacısı olaraq deyil, vəkil Sürəy-

ya Ağaoğlu olaraq müraciət edirəm. Qardaşımı nə üçün bu 
işə qarışdırırsınız ?- dedim. Bu yoldaşlarla maraqlanmağa 
davam etdim. İki gün sonra ziyarətlərinə getdim. Bunu mənə 
hüquqşünas ağlım və vicdanım əmr edirdi. Çevrilişdən son-
ra bu yoldaşlar bir-bir qəhrəman oldular. Gəlinimiz Nəriman 
Ağaoğlunun həbsində əlehimizə qaldırılan iddiada İclal bizə 
kömək etdi. Hətta qərar günü Dolmabağçada ailəmin yanın-
da İclal və Suat var idi.

 Vəkili olduğum bir italyan şirkətinin (Bu şirkət İstan-
bul bələdiyyəsinə trolleybus satmışdı) işi üçün Genuyaya 
getdim. Oradan Səmədə xaricdə haqqımızda deyilənləri və 
çevriliş qorxularımızı yazdım. Mayın iyirmisindən sonra idi. 
Gərginlik son həddə çatmışdı.
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27 MAY GÜNÜ VƏ ONDAN SONRA

Mayın 26-da İstanbulda Fürəyyanın keramika sərgi-
sində bir qrup cavan şəxs mənə yaxınlaşaraq 20-30 

nəfər gəncin öldürüldüyü və bunlardan bir qismini özlərinin 
dəfn etdiklərini dedilər.

- Ad deyin, yanınızda Ankaraya zəng edim- deyəndə ad 
vermədilər amma kəskin etirazlarını bildirdilər.

Təsadüfən o gün avtomobilimi bir həkimə satmışdım. 
Pulu Yapı-Kredi Bankındakı hesabıma köçürən həkim, avto-
mobil çirkli olsada, onu o gecə almaqda təkid etmiş və apar-
mışdı.

Səhəri radiolardan eşidilən “NATO-ya sadiqik, SENTO-ya 

sadiqik” sözləri ilə oyandıq. Nəyə məruz qaldığımızı başa 
düşmədik. Amma vəziyyətə heç təəccüblənmədim, çünki 
küçədə yürüş keçirən tələbələrin başında CXP deputatı Beh-
cət Kamal Çağları, CXP-yə mənsub vəkilləri gözlərimlə gör-
müşdüm. Bu partiyanın nələr edə biləcəyini, uzun zaman An-
karada yaşayan bir insan olaraq çox yaxşı təsəvvür edirdim. 
Təəssüf ki, qardaşım da daxil olmaqla Demokrat Partiyası-
nın heç bir üzvü ordudan bu hərəkəti gözləmirdi. Həqiqətən, 
Yassıada məhkəmə prosesi ilə əlaqədar tədqiq etdiyim par-
tiya qrup iclaslarının protokollarından, Adnan Menderesə 
gənc təbəqənin hərəkətinə qarşı xüsusi məhkəmələr qurul-
ması təklif edildiyində onun:

 - Kiçik bir alovu bütün yurda yaymayın, gəncliyi də, or-
dunu da müqəddəs sayıram- dediyini oxumuşdum.

 Ancaq Sərbəst Firqə təcrübəsini əsas götürərək Tür-
kiyədə böhtanlarla nələr ediləcəyini bilirdim. Belə ki, bütün 
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bu böhtanların həqiqət olmadığı üzə çıxmış, təqsirli bilinən 
şəxslər bəraət almışdı.

 28 aprel hadisələrindən bir az əvvəl CXP deputatı Süb-
hi Baykam Məclisdə Səmədə ərimlə ortaq olduğunu yüksək 
səslə iddia etmişdi. Həmin Sübhi Baykama bir neçə il sonra 
ingilis konsulluğunda bir ziyafətdə rast gəldim. Mənə:

 - Üzr istəyirəm, yanılmışam, əsl oğru F.Ç. imiş- dedi. Ca-
vab olaraq:

 - Mən heç kimə “oğru” deyə bilmərəm. Bu sözləri işlət-
məyə siz öyrəşmisiniz. Əvvəl demokratlara deyirdiniz, indi 
isə bir-biriniz deyirsiniz- dedim.

 Yenə həmin Sübhi Baykam bir müddət sonra HASTAŞ 
şirkətini quraraq ictimaiyyətin çox yaxşı bildiyi “HASTAŞ ha-
disəsi”nin qəhrəmanı oldu.

 Hökümət çevrilişi xəbərini alan kimi əlbəttə ilk işimiz 
Səmədin vəziyyətini öyrənməyə çalışmaq oldu. Amma An-
kara ilə telefon bağlantısı kəsilmişdi. Çevrilişdə iştirak edən 
Fəxrəddin paşanın oğlu Orxan Türkqan İstanbuldan zəng 
edərək Səmədin sağ-salamat olduğunu bildirdi. Ertəsi gün 
ilk qatarla gəlinimizin yanına tələsdim. Necədə olsa, biz ata-
mın fəaliyyəti ilə əlaqədar bu kimi hadisələrdə təcrübəli idik. 
Amma o belə bir təcrübə keçirməmişdi. Bu vəziyyətdə onu 
tək buraxmaq istəmədim. Evlərinə gedəndə gəlinimiz və qızı 
Sitarəni son dərəcə mətin gördüm. Dərhal hərbi məktəbə 
getdim, Səmədə bir kağız yolladım və öz xətti ilə yaxşı oldu-
ğuna dair bir cavab aldım. Gəlinimizin evində işləyən kritli210 
Leyla və Əkrəm adlarında başlarından bir çox şey keçmiş in-
sanlar bizə güc verirdilər. Evə Səmədgilin və mənim yoldaş-
larımız gəlib-gedirdilər. O gecə bacım Gültəkin İstanbuldan 
zəng edərək:
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 - Evinə girdilər, alt paltarlarına qədər didik-didik edərək 
dollar və sənəd axtardılar- dedi.

 Sabah qayıdacağımı deyərək çoxdan tanıdığım Səlim 
Sarpərə zəng etdim. O məndən Səmədin harada olduğunu 
soruşdu.

 - Məndən nə üçün soruşursunuz. Məndən ki, yaxşı bil-
məyiniz lazımdır. Hərbiyyədə- dedim və evimin nə səbəblə 
axtarış aparıldığını soruşdum.

 Xəbəri olmadığını deyəndə, o zamana qədər Cəlal Ba-
yarın yavəri olan və Milli Birlik211 tərəfindən İstanbula vali 
təyin edilən Rəfiq Tulqa Paşaya zəng elədim. O da xəbəri ol-
madığını dedi. O gecə çox çirkin hadisələr oldu. Gecəyarısı 
telefonda qadın səsi ilə kobud sözlər deyildi.“İnsan çətinliyə 
düşməsin” sözünün doğruluğunu bir daha başa düşdüm.

 Ertəsi gün İstanbula qayıdanda ilk işim valiliyə Tulqa 
Paşanı görməyə getmək oldu. Amma qapısında hörmətlərini 
ərz etmək üçün əllərində güllərlə gözləyən müxtəlif təşkilat 
sədrlərini görəndə o qədər təəccübləndim ki... Həmin sədr-
lər əvvəlki valiyə də belə hörmət ərz etmişdilər ! Köməkçi-
sinə:

 - Bu mənzərəni gördükdən sonra Paşaya bir şey demək 
istəyim qalmadı- deyərək evə qayıtdım.

 Ev o qədər alt-üst edilərək axtarılmışdı ki, gümüş çən-
gəl-bıçaq dəstinin qutusunun kapitonları, xidmətçi qadının 
uşağının döşəyi belə sökülmüşdü. Sənəd və dollar axtaranlar 
dollar tapmamış, sənəd olaraq da mərhum qardaşım Əbdür-
rəhmanın türkcə və ərimin ingiliscə məktublarını aparmış-
dılar. Bir həftə sonra bu məktublar geri qaytarıldı. Həmin 
müddətdə ofisimə də girmişdilər, dolab sındırılaraq içindəki 
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qeyd dəftərim götürülmüşdü. Ərimin ofisinə də girmişdilər. 
Yanında işləyən iki katibə qorxaraq elə qaçmışdılar ki, bu za-
vallı qızları bir neçə il heç görmədim.

 Axtarış əmrinin mənim və Səmədin evi üçün çıxardıldı-
ğını öyrəndim. Atamın evini axtarmamışdılar. Gültəkin:

 - Buyurun, yuxarını da axtarın- (Topağacındakı mali-
kanənin aşağı mərtəbəsində həyat yoldaşımla mən, yuxarı 
mərtəbəsində qardaşım qalırdı) deyəndə:

 - Əmr ancaq Sürəyya xanım üçündür- cavabını vermiş-
dilər və aktlaşdıraraq gümüş və zinət əşyalarımı əmanət ola-
raq Gültəkinə təhvil vermişlər.

 Məhz, o gündən sonra mən özümü Demokrat Partiya-
sının üzvü saydım. O günə qədər heç bir partiyaya üzv ol-
mamışdım. Demokrat Partiyasının bəzi gördüyü işlərə qarşı 
idim. Amma çevrilişdən sonra mənə də Demokrat Partiyası 
üzvü kimi edilən bu hərəkətlər demək olar bir faşist və ya 
kommunist terrorunu xatırladırdı.

 Bu vaxtı köhnə dostum lord Kinross Atatürk haqqında 
bir kitab yazmaq üçün İstanbulda idi. Hərdən ingilis səfir-
liyinin maşını ilə evimizə gəlir, məndən Atatürk haqqında 
məlumat alırdı. “CXP ra-yon təşkilatı tərəfdə yaşayır, hələdə 
evlərinə səfirlik maşını ilə əcnəbilər gəlir” şikayəti eşidildi.

 Bir səhər qapı döyüldü, məni Polis İdarəsinə çağırdılar. 
Bibim qızı ağır xəstə idi. Bəlkə axşam qayıtmayacağımı onla-
ra bildirərək bir polis məmurunun müşayiəti ilə Polis İdarə-
sinə getdim. Məni bir otağa apardılar. Otaqda bir də yazı 
makinası başında kök bir adam oturmuşdu. Mənasız yerə 
baxışırdıq. İçəri girən bir albay:

 - Səməd Ağaoğlunun bacısı haradadır ?- deyə qışqırdı.
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 - Başqa kimsə yoxdur, nə üçün qışqırırsınız ? Mən bura-
dayam-dedim.

 Getdi. Bir az sonra içəri müstəntiq Ərdoğan Nirin daxil 
oldu. Bu vaxt yan otaqdan Gültəkinin öskürək səsini eşitdim.

 - Eyvah, o da buradadır- öz-özümə dedim. Demə onu və 
Tezəri də gətiriblər və 2-ci şöbədə bir müddət qatil və oğru-
larla bir yerdə saxlayıblar.

 Müstəntiq məni polis rəisi albay Əbdülvahid Ərdoğanın 
yanına apardı. Albay ilə aramızdakı dialoqu bu gün kimi xa-
tırlayıram:

 - Otur görüm. Sən bələdiyyədə bir gənci himayə edir-
sənmiş.

 - Mən çox gənci himayə edirəm, əcaba hansını deyirsiniz 
?

 - Hansı olduğunu bilmirəm.
 - Mən üç məçhullu hesabları həll edə bilmirəm, nə öy-

rənmək istəyirsiniz, soruşun deyim.
 - Sən istədiyini milyonçu edən, istədiyini məhv edən bir 

insansanmış.
 - Siz dəlisiniz ? Nə olaraq...
 - Səməd Ağaoğlunun bacısı olaraq.
 - Təəssüf ki, bu qüdrətimdən xəbərim yoxdur. Bilsəydim 

bu saat qarşınızda olmazdım.
 Mənim ona “siz” deyə xitab etməyimə baxmayaraq mənə 

hər dəfə “sən” deyən albay bu sözümə görə ayağa qalxdı, ağ 
qoburdan çıxartdığı silahını sinəmə dayadı və:

 - Səmədin yüz milyonu haradadır, de- dedi.
 Heç qorxmadım. O vaxtlar o qədər çox hadisəyə kədər-

lənirdim ki, gündə 1-2 kilo zəifləyirdim. Səmədin vəziyyəti, 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bir ömür belə keçdi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 153

bizim vəziyyətimiz, bibimin ağır xəstə qızı məni pərişan et-
mişdi. İşləyə bilmirdim. Gültəkin işləyib hamımıza baxırdı. 
Demək olar, içimdən “vursun da, artıq hər şey qurtarsın” de-
yirdim. Albaya:

 - Vurun, ölərəmsə ölüm, amma siz cavab verəcəksiniz- 
dedim. Aramızda yenə söz dueli başladı:

 - Onların alçaq olduğunu de.
 - Mən itəm ? Küçədəki bütün itlər onu hürür. Mərifət onu 

bir il əvvəl demək idi.
 - Qardaşını asıb sənə cansız bədənini göstərəcəyəm.
 - Asarsanız mən də sizə elə bir şey edərəm ki, məni də 

onun yanında asmağa məcbur olarsınız.
 Daha da əsəbləşdi:
 - Təəssüf ki, içlərindən birini asa bilməyəcəyik.
 İntihar edən Namiq Gədiki işarə edirmiş. O zamana qə-

dər susan müstəntiq Ərdoğan Nirin:
 - İntihar etdiyi üçün içlərində ən mərdi Namiq Gədik-

miş- dedi.
 - Hər halda xəstə idi- dedim.
 Bayırdan iki bacımın səsi gəlirdi. Albay mənə:
 - Vətən xaini- deyəndə.
 - Ən az sizin qədər vətənimi sevirəm- cavabını verdim. 

Masaya qollarını qoyub çənəsini dayadı:
 - Siz sevərsiniz hə ! Səməd vətənini sevər hə ! Menderes 

sevər, böyük papaz sevər hə !- dedi.
 - O kimdir- deyə sordum.
 - Bayar- deyəndə:
 - Bəs o biri papaz ?- dedim.
 Çox əsəbləşdi. Masaya yumruğunu vurdu. Bacılarım 
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məni döydüyünü zənn etmişdilər. Mənə:
 - Nəyiniz var, nəyiniz yox əlinizdən alıb, sizi quru taxta 

üstündə qoyacağıq- dedi.
 - On səkkiz otaqlı evdə də, quru taxtada da mən yenə 

Sürəyya Ağaoğluyam- deyəndə:
 - Vay əfəndim, Ağaoğullarına da bax- deyə lağ etməyə 

başladı.
 - Biz beş uşağıq. Biri öldü amma onu da sağ bilib, öncə 

bir-birimizlə sonra da özümüzlə iftixar edərik- dedim.
 Albay:
 - Ərinə teleqram vur gəlsin- dedi.
 - Mən bu vəziyyətdə onu çağırmağa utanıram, boşanma-

ğı üstün tuturam- cavabını verdim.
 Nə üçün bir alman ilə evləndiyimi soruşan da, şəxsi hə-

yatımın heç kimə dəxli olmadığını dedim. Hər gün gəlib özü-
mü göstərməyimi istəyəndə də:

 - Polisiniz var, gəlib məni yoxlasın- dedim.
 Albay davranışıma o qədər çaşdı ki, qalxıb siqaret təklif 

etdi. Bu vaxtı içəri bir başqa albay ilə bir xanım daxil oldu. 
Xanım, albay Əbdülvahid Ərdoğanın bacısı imiş, qucaqlaşdı-
lar.

 - Ailə söhbətinizə şahid olmayım, mənə nə edəcəksiniz 
edin- dedim.

 Albay müstəntiqə:
 - Danışmağımı bəyəndinmi ?- dedi.
 - Qorxmadığımı gördünüz- dedim.
 Albay bizi otaqdan çıxartdı. Bir minbaşının müşayiəti ilə 

növbələrini gözləyən bacılarıma bayırda rast gəldim. Sonra-
dan danışdıqlarına görə o minbaşı Tezərə:
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 - Həyat yoldaşım tələbənizdi əfəndim, çay, qəhvə istəyir-
sinizmi?- deyərək gərginliklərini azaltmağa çalışmışdı.

 Bayırda Ərdoğan Nirinin üstünə bütün şiddətimlə hü-
cum edərək məni bu ədəbsiz söhbətə nə üçün məruz qoy-
duqlarını soruşdum.

 - Siz də az deyildiniz- dedi.
 O qədər əsəbləşmişdim ki, ertəsi gün üzüm-gözüm şişdi. 

Evə gedəndə bibimin əmim uşaqlarını da çağıraraq həyəcan-
la bizi gözlədiyini gördüm.

 Ofisdə birgə işlədiyimiz Xəzanı da Ərdoğan Nirin maliy-
yə şöbəsinə çağırtdırmışdı. Səmədin mənə ortaq olub-olma-
dığını, ofisdə Səməd üçün iş görülüb-görülmədiyini soruş-
muşdu. “Xeyr” cavabına görə:

 - Sizə 24 saat möhlət verirəm. Gəlib cavab verin, yoxsa 
siçanlarla yatızdıraram- demişdi.

 Xəzan:
 - İndiyə qədər heç siçanlarla yatmadım, amma yatsam 

da cavabım eynidir- demişdi.
 Daha bir neçə gün saat 09.00-dan 17.00-a qədər sorğuya 

çəkildim. Verilən sualların başında Səməd ilə ortaqlığımızın 
olub-olmadığı və Əbdürrəhmanın ölümündən sonra əlimizə 
keçən pulun hesabı idi. Verdiyim bütün qəbz, sənəd və sa-
irəyə baxmayaraq sözlərimə inanmırdılar. Bir gün dözmə-
dim:

 - Bəlkə mirası mənimsəmək üçün qardaşınızı öldürdü-
nüz deyəsiniz- deyə üsyan etdim.

 Elə bu vaxtlar Tezərin kürəkəni, Ankarada intihar etdi. 
Bir Şekspir faciəsi yaşayırdıq. Mənəvi, maddi sıxıntı, üzüntü 
və fəlakətlər bir-birini əvəzləyirdi. Bankdakı bütün pulumu, 
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o cümlədən, 26 mayda satdığım avtomobilin puluna, hesabı-
ma sonradan köçürülən vəkillik haqqlarıma həbs qoyuldu. 
Bir gün bir yoldaşım:

 - Hələ necə də təbəssüm edə bilirsən ?- deyə soruşdu.
 Allahdan bu təbəssüm etmə gücünü itirmədik, yoxsa 

çoxdan çökərdik. Yenə bu arada ortağı olduğum bir şirkətə 
təzyiq edilərək ərimin onları özü ilə iş görməyə məcbur et-
diyinə dair bir imza alın-mışdı. Ertəsi gün imzanı atanlardan 
biri silahla maliyyə şöbəsinə gedib Ərdoğan Nirinin qarşısı-
na çıxmış:

 - Ya o kağızı verirsən, ya da səni vuraram. Vicdan əzabım 
məni dəli edir- demişdi.

 Ərdoğan Nirin məni maliyyə şöbəsinə çağırdı və mənim 
yanımda o kağız cırıldı. Amma bu ortaq mənə bütün bu ha-
disəni yazılı olaraq bildirdi. Bunları, insanları məhv etmək 
üçün nələrə əl atıldığını göstərməyə görə yazıram, yoxsa bü-
tün bu hadisələr artıq keçmişdə qaldı.

 Səməd Yassıadaya köçürüldükdən sonra hər həftə Qa-
sımpaşada, keçmiş Dəniz Nazirliyinin binasında qurulan bir 
mərkəzə gedib qardaşımıza məktub və bəzi əşyalar göndə-
rirdik. Bizimlə veterinar albay Kamal bəy adında zabit ma-
raqlanır və hər kəslə çox əsəbi rəftar edirdi. Bir gün bacım 
Gültəkin, Səmədə məktubunda: “Qardaş, sən özündən mu-
ğayat ol, biz güclüyük” yazmışdı. Hərbiyyədə Hərbi Vəziyyət 
İdarəsinin komandiri Gültəkini çağırtdırıb və “gücünüz nə-
dir ?” deyə soruşmuşdu. Bacım:

 - Atam Maltada ikən anamın ona belə məktublar yazdı-
ğını və bu surətlə atamın ruhunu yüksəltdiyini böyüyəndə 
başa düşmüşdüm, onun üçün bu təbiri işlətdim, yoxsa top-
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tüfəng sizdədir- deyə cavabını vermişdi.
 Ertəsi gün boş bir məktub kağızı ilə Kamal bəyin yanına 

getdim.
 - Nə yazacayıqsa bir yerdə yazaq- dedim.
 - Zarafat edirsiniz ?- dedi.
 - Xeyr, amma hər gün Hərbi Vəziyyət İdarəsinə getmək 

istəmirik- cavabını verəndə:
 - Bacınız məktubunda gücdən bəhs etmişdi...-deyərək 

özünü müdafiə etdi.
 - Mənəvi gücü işarə etdiyini başa düşməyəcəyinizi fikir-

ləşməmişdir- dedim.
 İki-üç il sonra yolda uzunboylu bir adam mənə yaxın-

laşdı:
 - Məni tanıdınızmı ?- dedi.
 Demə bu Kamal bəy imiş.
 - Sizə yaxşı münasibət göstərdiyim üçün məni əminsu-

ya212 göndərdilər- deyə gileyləndi.
 Məhkəmələrin başlanğıc tarixi yaxınlaşırdı. Səməd nə-

dənsə ilk öncə vəkalətnaməsini mənə deyil vəkil Gültəkin 
Başaka vermişdi. Mən də Nazlı Tlabar, Pərihan Arıburnu, Hi-
lal Ulmən və Pirayə Ləvəndin vəkili oldum.

 Bir gün bizə müvəkkillərimizlə görüşə biləcəyimiz xə-
bər verildi. Pis hava şəraitində kiçik hərbi gəmi ilə Yassıa-
daya aparıldıq. Binaya girdik, bir dəhlizdən keçdik. Mende-
res orada ifadəsiz bir çöhrə ilə oturmuşdu, məni tanımadı. 
Xanım deputatlar üst mərtəbədə idi, onlarla görüşmək üçün 
yuxarı çıxardıldım. O sıralarda Səmədin vəkili olmadığım 
üçün öncə onunla görüşdürmək istəmədilər. Vəkil Gültəkin 
Başak vasitəçi oldu, icazə aldı və Səməd ilə altı aydan sonra 
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ilk dəfə qarşılaşdıq. Bu arada kameraların açıq qapıları arxa-
sında Fatin Rüşdü Zorlu213 və Atif Bəndərlini214 gördüm. Mü-
vəkkillərimizlə görüşməyimiz yarım saat çəkmişdi. Həmin 
gəmiyə qayıtmaq üçün mindiyimizdə, Menderesin vəkilləri 
Burhan və Orxan Apaydın qardaşları çox üzgün, gözləri yaşlı 
gördüm. Səbəbini soruşduğumda:

 - İlk beş dəqiqə Menderes bizi tanımadı, heç danışmadı, 
sonra yavaş-yavaş açıldı. Altı ay heç kimlə danışdırılmamış 
və demək olar danışıq qabiliyyətini itirmişdi, çox üzüldük- 
dedilər.

 Bir müddət sonra Səməd mənə də vəkalət verdi və za-
man zaman bəzən kiçik hərbi gəmilərlə, bəzən bizə ayrılan 
“Fənərbaxça” gəmisi ilə 85 lirə bilet haqqı ödəyərək müvək-
killərimizlə əlaqə yaratdıq.

 Nəhayət məhkəmə başladı. İlk gün Səməd bir xeyli gec 
içəri gətirildi və vəkili olmadığı halda onların yanına otur-
duldu. “Hər halda eyni cəzanı verəcəkləri üçün onlarla eyni 
yerə yerləşdirildi” deyə fikirləşirdim. Sonra yeri dəyişdirildi. 
İlk gün sorğu-sual edildikdən sonra, ”it işi”215 başladı, bütün 
vəkilləri çıxartdılar. Cəlal Bayar, Nədim Ökmən216 və vəkili 
içəridə qaldılar. Bayarın vəkili yoxdu. Yuxarıdakı reproduk-
tordan içəridəki danışıqları eşidirdik. Sədr Bayara:

 - Heç kim sizin vəkilliyinizi almaq istəmir- deyəndə vəkil 
Gültəkin Başak və digər bir neçə vəkilə:

 - Bu saat düşüb vəkilliyini qəbul edək- dedim.
 Bu vaxtı şapkasını yana əymiş bir minbaşı mənə:
 - Xanım, tələs- deyə səsləndi.
 Əhəmiyyət vermədim, yenə qışqırdı.
 - Tələsə bilmərəm, ürəyim xəstədi- dedim.
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 - Ürəyin xəstədirsə, evində otur- cavabını verdi.
 - Siz minbaşılığınızı edin, mən də vəkilliyimi- dedim.
 - Yüzbaşıya çatın- deyəndə:
 - Mən əsgər deyiləm- deyə qışqırdım.
 Bu minbaşının kim olduğunu bilmirdim. Gəmiyə mindi-

yimizdə (biz vəkilləri ikinci bölmənin altında oturdur və heç 
kimlə danışmağa icazə vermirdilər) jurnalistlər gəldilər və 
mənə:

 - Nə etdiniz, o Orxan Ərkanlı217 idi- dedilər.
 - Mənə nə ?- dedim.
 Qısa bir müddət sonra Orxan Ərkanlı ondördlərdən218 

biri olaraq Milli Birlik Komitəsindən xaric edildi və həbs 
olundu. Kazım bəy adlı bir yüzbaşıya kartımı verdim:

- Orhan bəyə vəkil lazımdırsa, kartımı verin, kömək 
edim- dedim.

 Məhkəmə prosesləri başladıqdan sonra Bayarın ailəsi 
və qızı Nilufər Gürsoy həbsdə olduqları Çeşmədən İstanbula 
qayıtdılar. Həmin gecə Nilufər xanım bizim evə gəldi. Atası-
na mütləq bir vəkil tutmaq lazım olduğunu ona bildirərək 
ailə üzvümüz kimi qəbul etdiyimiz Gültəkin Başakı tövsiyə 
etdim. Gültəkin bəy də bu işi tək başına deyil, vəkil Orxan 
Ərgüdər ilə etməyi təklif etdi və bu iki məsləkdaş dərhal Ba-
yarın vəkilətini aldılar.

 Artıq bizə Səmədin məhkəmə işi, ailənin maddi və mənə-
vi problemləri, xəstə qardaşım qızı ilə məşğul olma vəzifələ-
ri düşürdü. Demək olar ki, müntəzəm olaraq Yassıadaya ge-
dirdim. Bu arada bir dəfə məhkumların vəkilləri ilə baş-başa 
görüşmələrinə icazə verildi. O gün üçün hərəmizdən 86 lirə 
alınaraq “Fənərbağça” gəmisi kiralandı. Zabitlərin nəzarə-
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tində olmasına baxmayaraq ilk və son olaraq müvəkkilləri-
mizlə sərbəst bir görüş keçirdik. Digər görüşlərimiz daima 
hin kimi məftillərlə ayrılmış daxmalarda cərəyan etdi. Zabit-
lər danışıqları qulaq asar, hərdən xəbərdarlıq edər, həqarət, 
dümsükləmək cəsarətini göstərirdilər.

 “İt işi” ilə başlayan məhkəmə prosesləri “Körpə işi”219 və 
“Barbara işi”220 ilə davam etdi. Bu məhkəmə işlərində mən 
iştirak etmədim. Sonra “Vətən Cəbhəsi işi”221 başladı. Səməd 
mənə:

 - Necə olsa fikirləşdikləri cəzanı verəcəklər, sənin yo-
rulub üzülməyini istəmirəm- deyərək mənə vəkalət vermək 
istəməmişdi. Sonradan zorla vəkalətini aldım. Vəkili olaraq, 
“Vətən Cəbhəsi işi”nin məhkəmə prosesində iştirak etdim və 
müdafiəmin bəzi məqamlarında bunları dedim:

 Müdafiəmə başlamaqla, Baş prokurorun, huquq anlayışı-
ma uymayan, ədalət hisslərimə yaxın gəlməyən iki davranışına 
fikrimi bildirmək istəyirəm. Müqəssir kim olursa olsun, təqsiri 
nə qədər ağır olursa olsun, haqqında hökm verilənə qədər onu 
məsum olaraq qəbul etməyə və heysiyyətinə hörmət göstər-
məyə məcburuq. Bunu millət olaraq altından imza atdığımız 
İnsan Hüquqları Bəyannaməsi açıq olaraq təsdiq etməkdədir 
və bu bəyannamə bir beynəlxalq qanun hökmündədir. Buna 
baxmayaraq, iddianamədə istifadə olunan sözlər bütün bu 
vəsflərdən uzaq qalmış, zaman zaman heysiyyətə toxunan və 
həqarət mahiyyəti daşımışdır.

 Türk dilinin o ən ramedilməz hissləri belə bir saflıq içində 
bütün gücü ilə ifadə imkanı verən misilsizliyinə baxmayaraq, 
iddianamədə fikirləri ifadə üçün seçilən söz və tərifləri yadır-
ğamamaq mümkün olmamışdır. Baş prokuror təqsirlə bağ-
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lı Cinayət Məcəlləsinin 146-cı maddəsinə toxunaraq hüquq 
müdafiəçilərinə etdiyi haqsız gileylər sırasında bu xüsusdakı 
“bizim yoxsa onların anlayışında hüquqi uyğunluq olduğunu 
sizin son qərarınız göstərəcəkdir” demək surəti ilə, bu gün 
iddiaya baxan hakimlərin belə gələ bilmədikləri nəticə və qə-
naətin özünə məlum olduğunu ifadə etməklə, ədliyyə tarixində 
əmsalına təsadüf etməyən bir irəli iddiada bulunmuşdur.

 Türk hakiminin, hökm vermə mərhələsindən əvvəl hər kəs 
üçün gizli olan qərarını hətta bir Ali Məhkəmə ittihamçısı olsa 
belə bilməsinə və təxmin etməsinə imkan yoxdur. Bu sözləri 
çox cəsarətli və iddialı qəbul etdiyimizi bildiririk.

 Vətən sevgisi Türkiyədə olduğu qədər heç bir məmləkətdə 
güclü deyildir. Türk tarixi vətən uğrunda edilən misilsiz qəhrə-
manlıqlarla doludur. Vətən sözünün bu böyük dəlaləti əlbəttə 
ki, gözəl bir mücadilə silahıdır və ondan faydalanmanın düşü-
nülmüş olması siyasi bir ixtira olaraq dəyərlidir.

 Möhtərəm hakimlər!
 Vətən Cəbhəsi ilə vətəndaşlar arasında bərabərlik əsas-

larının pozulduğu iddiası da mücərrəd qalmaqdadır. Sabiq 
iqtidar zamanında, müxalifət partiyasına səs vermiş olan 
məntəqələrə edilən dövlət yardımının obyektiv şəkildə müqa-
yisəsi edilmədikcə yaxud Vətən Cəbhəsinə daxil olmayan vətən-
daşların qanunun himayəsində olan hüquqları pozulduğu sü-
but olunmadıqca bu fikrə bir qiymət vermək mümkün deyildir.

 Vətən Cəbhəsi adı altında bir siyasi təbliğat üsulüna üs-
tünlük verilməsində Cinayət Məcəlləsinin 141-ci və 146-cı 
maddələrinə toxunan bir mahiyyəti olub-olmadığını mən mü-
bahisə etməyəcəyəm. Bunu digər məsləkdaşlarım bütün güclə-
ri ilə etmişlər.
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 Mənim deyəcəyim tək söz, Vətən Cəbhəsinin iqtidar-müxa-
lifət mübarizəsində demokratiyaya ehtiyac duyuduğu bir za-
manda seçilmiş bir təbliğat yolu olduğu və bunun hər cür ci-
nayət ünsüründən uzaq tutulmasıdır. Yol maneəli və ya üsul 
xətalıdırsa, bunu siyasi bəsirətsizlik şəklində qəbul etmək və 
cəzasınıda vətəndaşın yetkin təcrübəsinə buraxılmaqla siyasi 
bir məsuliyyət olaraq qəbul etmək daha ədalətli olacaqdır.

 Hörmətli prokuror, hər cinayət işində dərhal baş istəmək-
dədir. İnsana elə gəlir ki, ittiham məqamı Osmanlı tarixindəki 
məşhur “meyvə vaxtına yetiştik şəcəreyi vakvakın”222 mısrasını 
təkrar etdirmək arzusundadır. Bu olmayacaqdır. Möhtərəm 
hakimlərim, Türkiyədə ədalət və adil hakimlər vardır.

 Bu məhkəmə işində dinlənilən şahidlərin bir qismi 
məni heyrətləndirdi. İnsanların nə qədər alçalacaqlarını bu 
məhkəmədə gördüm. Bu iddiada Səmədi, Fatehdə etdiyi bir 
çıxışına görə təqsirkar bildilər və Konstitutsiya normalarını 
pozma iddiası ilə birləşdirdilər. Çıxışına görə Səmədə Məh-
kəmə Heyəti ən pis qiyməti verdilər. Bu Mövlananın “nə olur-
san ol, istər xristian, istər dinsiz, mənə gəl” mənasında dediyi 
sözlərin təkrarı idi. Bu iddiada Mükərrəm Sarol223 ilə Səbati 
Ataman224 bəraət etmiş, digərlərinin təqsiri sübut olunaraq 
Konstitutsiya normalarını pozma iddiası ilə birləşdirilmişdi.

 Səmədi, vəkili olduğum üçün hərdən bir görə bilirdim. 
Halbuki, ailənin digər fərdləri onu Kayseriyə göndərilincəyə 
qədər ancaq iki dəfə görə bildilər.

 Bu arada mən Beynəlxalq Hüquqşünaslar Komissiyasına 
bir teleqram vuraraq məhkəmələrdə bir müşahidəçi istədim. 
İsveçrəli cinayət işləri üzrə məşhur vəkil Nikole Komissiya 
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tərəfindən bu sifətlə İstanbula göndərildi. Təyyarədən düşər 
düşməz:

 - Sürəyya Ağaoğlu ilə görüşəcəksiniz?- sualı ilə qarşı-
lanmışdı. Həqiqətən məni dərhal tapdı, vəkillərlə əlaqə ya-
ratmaq istədiyini dedi. Ertəsi gün məhkəmə prosesini izlə-
di. Axşam evimizdə bəzi vəkillərlə tanış etdim, çoxlu söhbət 
edərək məsələni müxtəlif aspektlərdən müzakirə etdik. Və-
ziyyətin ona necə təsir etdiyini soruşduğumda:

 - Bu bir sallaqxanadır. Nürnberq məhkəməsindən də 
pisdir- cavabını verdi.

 “Vətən cəbhəsi işi”ndən sonra yenə mənim əlaqəm ol-
mayan “6-7 sentyabr işi”nə baxıldı. Bu məhkəmə proseslə-
rində cərəyan edənlər bir hüquqşünas üçün sadəcə üz qara-
sı idi. “Kaş, bu iddialara bir İstiqlal Məhkəməsi baxaydı da, 
ölkənin ən yüksək mülki və hərbi hakimləri bu işə qarışma-
saydı” deyirdim.

 Səmədin və mənim bu məhkəmə proseslərində etdiyi-
miz özünümüdafiə çıxışlarımızdan bəzi parçaları əlavə et-
məyi özümə borc bilirəm.

Səməd Ağaoğlunun özünümüdafiə çıxışından parçalar

 Hörmətli hakimlər !
 27 may hadisələrindən xeyli əvvəl qəbul edilmiş Konstitut-

siyanın pozulması, ölkədə diktaturanın qurulması haqqında 
Böyük Millət Məclisi kürsüsündən tutmuş ta kənd çayxanala-
rına qədər hər yerdə istər gizli, istərsə də açıq ortaya atılan 
atmacalarda, edilən qeybətlərdə, salınan hay-küylərdən bu is-
tintaqın nəticəsində və hətta ittihamnamənin kökündə qalan 
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nədir? Prokurorunda dediyi kimi, heç bir dövlətdə analoqu ol-
mayan bir diktatura rejimi! Ordu, SS və qaraköynəkli bölmələr 
tərəfindən mühafizə olunmayan bir diktatura rejimi! Məmur-
ların, hakimlərin, müxbirlərin, ziyalıların və tələbələrin hər 
zaman, hər vasitə ilə asan şəkildə etirazını bildirdiyi bir dik-
tatura rejimi! Həyata keçirdiyi islahatların işə yaramadığı bir 
diktatura rejimi! Elə bir diktatura rejimi ki, yenə prokurorun 
müəyyən etdiyi formula görə,seçki əsasına və Konstitutsiyada 
yazılmış azadlıqlara zərurət olmadıqca toxunmur. Özünü təh-
lükədə hiss etdiyi zaman bu azadlıqları məhdudlaşdırmağa 
təşəbbüs göstərir. Ancaq bu təşəbbüsləri də qorxa-qorxa edir. 
Ziyalıların ən ağır tənqidi məqalələrinə qarşı idealogiyanı 
qurtarmaq üçün heç səsini çıxartmır, amma ictimaiyyətin təz-
yiqi ilə durmadan bir-birinə zidd gedişlər edir. Prokuror “Dik-
tatura Komissiyası” adını verdiyi Parlament Təhqiqat Şurasını 
bir ay ərzində ləğv edilməsinə, hazırladığı hesabatı isə dəyişdi-
rilməsinə məcbur qalır və bu iqtidarın doqquz illik zəhmətini 
iki saat içində məhv edir!

 Elə, Bayar-Menderes iqtidarının Egeselin225 ittiham-
naməsində görülən mənzərəsidə budur. O böyüklükdə müxa-
lifət, o ziyalılar, o müxbirlər bu skeleti yıxmaq üçün “qəhrə-
mancasına” döyüşmüşlər!

 Bəli, ortada oynanılan siyasi faciə və ya komediya bun-
dan ibarətdir. Digər tərəfdən mən və mənim kimi yüzlərlə 
adam - general, müəllim, ziyalı, funksioner, şair, hüquqşünas, 
deputat bu faciə və ya komediyanın figurları, aktyorlarıyıq! 
Bundan başqa, ittihamnamədə yadigar qalmış bir əsa, yazıl-
mış xatirə dəftəri, uşaqlıq illərində bağda və ya kənddə keçən 
həyatdan qulaqlarda qalmış bir yığın təhqirlərlə yoğrulmuş 
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dost söhbətləri və mənasız fikirlərlə dolu amma demokratiya 
əleyhində olan rejimə qarşı tək sözü belə olmayan uzun fraksi-
ya müzakirələrı yer almışdır!

 Bəli, mən forma və görünüşü bu olan bir diktatura re-
jimini qurmuş olanlara kömək etmək təqsiri ilə ittiham olunu-
ram və bunun üçün edamım tələb olunur! İndi mən müdafiə 
mətnimi qələmə aldığım zaman, xəyal gücü bu qədər geniş və 
rəngarəng olan Egesel həmkarlarının müşayəti ilə tələsik ad-
dımlarla irəliləyir. Böyük salonun dörd bir tərəfini sərt baxış-
larla gözdən keçirir. Geniş və qara cübbəsinin yaxasındakı 
qırmızı zolağın kölgəsi isə bir qızıl tac şəklində parlayaraq ba-
şına qədər qalxmışdır. İclaslara girişləri gözümün önünə gəlir. 
Bizim üçün qurduğu diktator taxtına nə qədər yaraşacağını 
düşünürəm! Mənə elə gəlir ki, çox hörmətli Müəmmər Aksoy-
da öz yaratdığı bu əsər qarşısında qolumdan tutub məni ona 
tərəf aparacaq və “Yaşasın diktator” deyə qışqıracaq.

Çox möhtərəm hakimlər !
Bəlkə də çox həzin bir aqibətin sevinc ilə başlamaq imka-

nını mənə verdiyi üçün prokurora təşəkkür etmək istəyirəm. 
İndi isə üzümü sizə tuturam:

Əlinizdə nə mənim və nə də bu deputatlardan hər hansı 
birinin Bayar və Menderes ilə birgə diktatura yaratmaq, bu 
məqsədlə Konstitutsiyanı dəyişdirmək və pozmaq üçün razılaş-
dıqlarını göstərən tək bir sənəd yoxdur. Əlinizdə və qarşınızda 
olan mənim və bu deputatlardan beşinin, onunun parlament 
və fraksiyanın iclaslarında çıxışlarından ibarətdir. Bunlarda 
da rejim əleyhinə tək bir kəlmə, tək bir cümlə tapa bilməzsiniz.

Ancaq qarşımızda on il birgə yaşadığımız tarixi durur. 
Bu tarixin səhifələri təbii ki, Demokrat Partiyası iqtidarının 
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fərasətsizliyini, hövsələsizliyini, ağılsızlığını göstərir. Bunun 
əksinə olaraq, yenə həmin səhifələrdə Demokrat Partiyası 
iqtidarının uzun müddət etinasız yanaşılmış bir ölkəni qısa 
müddətdə layiq olduğu maddi və mənəvi mədəniyyət və rifah 
səviyyəsinə, demokratik hərakatın əsas prinsiplərinə toxunul-
madan qaldırması üçün etdiyi səyləri görürük.

Bu tarixin səhifələrində bir iqtidarı yıxmaq, mənəvi cəhət-
dən öldürmək, şərəf və heysiyyətindən məhrum etmək üçün 
müxtəlif, istər gizli, istər açıq quvvələrin necə əl-ələ verdikləri-
ni, hər vasitəni necə və nə qədər insafsızca istifadə etdiklərinin 
hekayələri də yazılıbdır.

Yenə şəxsi rəqabət ehtirasından yaranmış nifaqın, intiqam 
alma hissinin, şəxsi mənfəəti uğrunda hər cür həqiqəti bir 
tərəfə ataraq yalan istinad və iftira təbliğatını peşə halına gə-
tirmiş insanların yarattığı incikliyin səbəb olduğu yorğunluq, 
qəzəb, çılğınlaşma sədalarını eşidirik. Bütün bunlar qarşımız-
dakı açıq tarix səhifələrində var. Ancaq diktatorluq əsla!...

Hörmətli prokuror ittihamnaməsini oxuyan zaman Yas-
sıada macərası kimi halların bir daha təkrarlanmaması üçün 
görəcəyi tədbirlər olaraq cəzaların ağırlığında gizlənməsini 
ictimaiyyətin xeyrinə olduğunu bildirdi. Xeyr, hər yerdə oldu-
ğu kimi burada da aldanır. İctimai xeyir, ilk növbədə siyasi 
proseslərin yaratdığı məhkəmə prosesləri olmaqla cəmiyyətin 
bütün və hər cür ixtilafında ürəklərdə yeni nəsillərə keçəcək 
sızıntıların, beyinlərdə işləmək, ölkəyə xidmət etmək, vətən-
daşlara etimad olunacaq sahələrdə tərəddüd etmədən tətbiq 
etməkdədir.

Hörmətli Egesel, Demokrat Partiyası iqtidarının gördüyü 
cəza tədbirlərinin heç bir işə yaramadığını iddia edir. O halda 
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Ali Məhkəməyə ağır cəzalar tövsiyə etdiyi zaman yenə də bir 
təzada uğrayır!...

Hörmətli hakimlərim !
Bu çevriliş məni öz alov və təhlükələrindən qorumaqla 

hüquqşünas etmişdir. Hüququn hakim prinsiplərinə görə id-
dianın irəli sürdüğü sübut və sənədlərə əsasən məni məhkum 
etmək yer dağılsada, göy yarılsada mümkün deyil. Hüquq 
prinsiplərinin siyasi istəklərə tabe edilməsini istəyənlər də ola-
caqdır. Ancaq, inanmıram ki, onlar sizə “məğlublara lənət ol-
sun!” dedirtməyəcəklər.

 İttihamnamədə edamım tələb olunur. Ancaq mən 27 may 
1960-cı il gecə saat üçdən etibarən mənsub olduğum Demok-
rat Partiyası ilə birgə tək bu xatirədən ibarətəm. Bu xatirəni 
isə Türkiyədə xalq hakimiyyətindən danışmaq qadağan edil-
mədikcə, bünövrəsində adımın yazıldığı yüzlərlə müəssisənin 
bacası söndürülmədikcə, ölkənin hər guşəsini həyat və rifa-
ha aparan su anbarlari sökulub boşaldılmadıqca, on min ki-
lometrlərlə yollar dağıdılıb ölkəni yenidən parçalara bölüb 
qürbətləşdirmədikcə, limanlar doldurulub bir-bir xarabalığa 
çevrilmədikcə, bir sözlə, 1950-ci ildən əvvələ qayıtmadıqca 
öldürmək və unutdurmaq mümkün deyildir. Bax buna görə-
də, özümü ittihamnamənin tələb etdiyi edamdan qurtarmaq 
üçün müdafiə etmədim. Tanrının istədiyi və əmr etdiyi səbəb 
və şəkildə yox olmaqdan məni saxlayacaq fikir və söz əlbəttə 
tapılmaz. Mən özümü ancaq həqiqətləri daha bir dəfə göstər-
mək məqsədi ilə müdafiə etdim. Təbii ki, fəzilətin qələbəsini 
elan etmək üçün, neçə illərdir ölkənin ən ucqar kəndindəki 
çayxanadan tutmuş ta ən böyük şəhərindəki mitinq meydanı-
na qədər hər yerdə, hər guşədə siyasi düşmənlərin haqqımda 
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rəva bildiyi, güya sübut olaraq irəli sürülmüş hər cür isdinad 
və iftiralar böyük əzab və yorğunluq bahasına da olsa məhv 
edilmişdir. Sübut olunmuşdur ki, Cümhuriyyətə və demokrati-
yaya xəyanət etmədim. Sübut olunmuşdur ki, fəzilətə xəyanət 
etmədim. O zaman buradan istər prokurorun istədiyi kimi ölü, 
istərsə də diri olaraq, amma qələbə qazanaraq, əlimdə zəfər 
bayrağı ilə çıxıram.

Mənim müdafiə çıxışımdan parçalar

Burada gedən mühakimə on ilin mühakiməsi deyil. Bu, 
Şərqin əzəli dərdi olan kinin, hərisliyin, qısqanclığın müha-
kiməsidır. Sübutu da, keçmişdə bu ölkənin idarəetməsində bö-
yük səlahiyyət sahibi olmuş baş nazir, nazir, deputat, professor 
və vəkilin bu Ali Məhkəmə hüzurunda baxılan cinayət işindəki 
“Allaha təvəkkül”anlar yaşayan şəhadətləridir. Ürək istər ki, 
verəcəyiniz qərar bir əxlaq dərsi olsun, Şərqin əzəli dərdi olan 
bu xəstəliyə dəva olsun.

Hüzurunuza şahid qismində gətirilən müvəkkilim nə et-
mişdir?

Konstitutsiyanin ona 17-ci maddəsi ilə tanıdığı haqqından 
yararlanmışdır, yəni fikrini bildirmiş, Məclisdə çıxış etmişdir. 
Bir anlıq, haqqında fikrini bildirdiyi bu qanunlardan bir his-
səsinin antidemokratik olduğunu qəbul edək: Konstitutsiyaya 
zidd qanunların Məclisdən keçirilmiş və ya qəbul edilmiş ol-
masına görə Cinayət Məcəlləsinin 146-cı maddəsinin və ona 
oxşar maddələrin qüvvədə olmasına baxmayaraq bu günə 
qədər nə ölkəmizdə, nə də başqa ölkələrdə hökümət və parla-
ment üzvlərinin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalarına rast-
lanmamışdır.
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Bunu səbəb, Konstitutsiyaya ziddiyyət təşkil edən qanun-
la Cinayət Məcəlləsinin 146-ci maddəsi arasında ən kiçik bir 
əlaqənin olmamasıdır. Konstitutsiya Məhkəməsi olmayan 
ölkələrdə Konstitutsiyaya zidd qanun təklifetmənin və ya 
parlamentdən keçməsi üçün səsvermənin yeganə cəzası, de-
putatın ictimai dəstəyi itirməsidir. Konstitutsiya komissiyası 
28 may tarixli bəyannaməsində konstitutsiya quruluşunun 
pozulmasından bəhs etməsi heç bir zaman 146-ci maddədəki 
təqsirin işləndiyini ifadə etməz. Sadəcə ziddiyyətli qanunverici 
aktların çoxaldığını ifadə edər.

 Həmçinin, 1924-cü ildən etibarən yüzlərlə antidemokra-
tik qanun qəbul edilmişdir. Bunu da, 1951-ci ildə antidemok-
ratik qanunları müəyyənləşdirən komissiyanın hesabatından 
öyrənirik. Beləliklə, dünyanın heç bir ölkəsində hakim partiya 
üzvlərinin kütləvi olaraq məhkəməyə verildiyi görülməmiş-
dir. Ancaq II Dünya Müharibəsinin sonlarında Bolqarıstanın 
Rusiya tərəfindən işğalından sonra Dimitrov tərəfindən sabiq 
hökümət və parlament üzvləri siyasi fikir ayrılığına görə cə-
zalandırılmış ve bunun əksi də dünyada hal-hazırda davam 
etməkdədir.

Prokuror müvəkkilimi ittiham edərkən atası Əhməd Ağa-
oğlundan ehtiramla bəhs etdi və onun da müəllimi olduğunu 
bildirdi. Bir övladın atası təriflənərək edamının tələb olundu-
ğu harada görülmüşdür. Əhməd Ağaoğlu oğlu ilə iftixar et-
mişdir. Ruhu da etməkdədir. Əhməd Ağaoğlu bir dəfə özünün 
məqalələrinə görə verildiyi məhkəmə hüzurunda hakim Hey-
dər Naqi bəyə: “Əgər məni mütləq mühakimə edəcəksinizsə, 
mənim yazılarıma görə məhkumiyyətimi istəyən prokuror bir 
tələbə yetişdirdiyim üçün məhkum edin” demişdi. Görəsən, bu 
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dəfə tələbəsinin demokratik anlayışına görə ruhu nə hiss et-
məkdədir.

Müdafiəmi qurtarmadan əvvəl mühakimənin bir zədəli 
məqamına qısaca da olsa toxunmaq istəyirəm. Araşdırılma-
dan hakim partiyanın nazir olmayan deputatlarının səla-
hiyyəti aşma maddəsi ilə ittiham olunması elə diktaturanın 
dəstəklənməsidir. Beləliklə, bu kimi halları istiqamətləndir-
mək və qanuniləşdirmək istənilir.

Belə olduğu təqdirdə, Demokrat Partiyasinin İdarə Heyə-
tinin üzvü olan ancaq deputat olmayan bir şəxsin fikirlərinə 
görə mühakimə edilməsi doğru görməməkdəyik. Şəxsən mad-
di sübutlarla məsuliyyət daşdığını fikirləşsəkdə, İdarə Heyəti 
üzvü olaraq müvəkkkilimin edamının tələb olunması cinayət 
hüququ anlayışına tamamilə ziddir.

 Hörmətli hakimlər mən xanım Rolan olmaq iddiasında 
deyiləm. Fransız inqilabı zamanı xanım Rolan “Ey azadlıq sə-
nin adınla nə qədər ədalətsizliklər edilir” demişdi. Mən də “Ey 
bəyaz inqilab, sənin yerinə kimlər danışır” deyirəm.

 Sokratın edamını tələb edən prokuror unuduldu amma 
Sokrat hələ də yaşayır.

  Məhkəməyə gələn dinləyənlər iki qrup idi. Bir qrup 
əylənməyə gəlirdi. Demək olar, kokteylə gedənlər kimi 
bəzənmiş xanımlar, qəhqəhələr, işarətlər, həqarətlərlə vaxt 
keçirirdilər. Digər qrup isə Demokrat Partiyası üzvülərinin 
acı çəkən ailələri idi. Əslində gəmidə də bu iki qrup ayrı-ayrı 
yerlərdə oturdulurdu.

 Dinləyici olaraq gələn məhbus ailələri ilə çox kobud rəf-
tar edilirdi. Bir iclasda Tofiq İləri226:

 - Allah bu məmləkəti CXP müxalifətindən qorusun- de-
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diyi üçün salondan çıxardılarkən qızı etirazını bildirdi və 
dərhal həbs edildi. Yenə başqa bir məhkəmə iclasda, Səmə-
din təbiri ilə “Amerikadan uçaraq gələn bahalı şahid” Hüseyn 
Nail Qubalının saatlarla davam edən şahidliyində özünü 
pis hiss edən gəlinimiz Nəriman Ağaoğlu salondan çıxmaq 
istərkən mane olan zabitə:

 - Oğlum, sənin vicdanın yoxdurmu, burax çıxım,- dediyi 
üçün həbs edildi və Qasımpaşa dəniz həbsxanasında 90 əs-
gər içində saxlanıldı. Çox incə bir insan olan həbsxana mü-
diri, gəlinimizə ayrı otaq verdi, ziyarət etməyimizə və yemək 
aparmağımıza mane olmadı. Gəlinimizə ilk ürək ağrıları ora-
da gəldi. Bir gecə bərk xəstələndiyi zaman səsini eşidən di-
gər məhkumlar onun kilidli qapısının önünə gəlmiş, onunla 
danışmış, dəmirlər arasından isti kərpic vermiş və müdiri 
məlumatlandırmışdılar. Dərhal xəstəxanaya aparılan gəlini-
miz bir müddət sonra “əsgərə təhqir” təqsirindən mühakimə 
edilərək 3 ay həbsə məhkum oldu, ancaq cəzası təxirə salındı.

 Bu dövr ərzində vəkillərdən də həbs edilən olurdu. Bur-
han Apaydın, Tələt Asal, vəkil Şükran və vəkil Şirzad bun-
lardan bəziləri idi. Mənə nə olursa olsun toxunmadılar. Elə 
bilirəm ki, bunun səbəbi mənim dünyadakı bütün vacib bey-
nəlxalq hüquq təşkilatlarının ya təsisçisi, ya da idarə heyə-
tinin və ya sıravi üzvülərindən olmağım, eləcədə Nikoleni 
Türkiyəyə məhkəmə prosesinə müşahidəçi olaraq çağırmış 
olmağım idi.

 Məhkəmənin bütün detallarını yazmağıma imkan yox-
dur. Ancaq bir hüquqşünas olaraq, ağlıma sığışdıra bilmədi-
yim bir üsulda cərəyan etdiyini deməyi özümə borc bilirəm. 
Beynəlxalq Hüquqşünaslar Birliyi adından gələn başqa bir 
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müşahidəçi hindli Bose Hindistan səfirliyində bu işlə əlaqə-
dar bəzi hüquqşünaslarla əlaqə yaratmış və ədliyyə naziri 
ilə məhbusların vəkilləri ilə görüşmək məsələsini müzakirə 
etmişdi. Nazir:

 - Bu vəziyyətdən xəbərim yoxdur- demişdir.
 Halbuki şəxsən mən ona bu mövzuda teleqram vurmuş 

və məktub yazmışdım. Bundan başqa Beynəlxalq Hüquqşü-
naslar Komissiyasının Yeni Dehli Bəyannaməsinin bir surəti-
ni ona göndərmişdim.

 Başda Mətin Tokerin “Edam” məqaləsi olmaqla qəzetlər-
dəki yazılardan ötrü məhkəmə sədrinə şikayət teleqramları 
vurmuşdum. Heç birinə cavab ala bilmədim. Mifologiyadakı 
Cəhənnəm tanrısı Plutonu yada salan məhkəmə sədri başı-
nın üstündəki “Ədalət Mülkün Təməlidir” yazısını diqqətə 
almadan ədalətsizliyin ən yüksək səviyyəsini davam etdirir-
di. Prokuror isə Nerona oxşayırdı. Prokurorluğunu unutmuş, 
cübbəsi altında göbəyinə qədər ağappaq köynəklə məh-
kəməyə çıxmışdı. Arxasında şəvəbığlı yüzbaşı Halət bütün 
heybətilə durmuşdu. Vəkil Orxan Arsal müdafiəsi zamanı:

 - Bura məhkəmə salonundan artıq şirlərin ağzına atıl-
mış insanlarla dolu meydana bənzəyir- dedi.

 Hər zaman çox cəsur və açıq sözlü olan Orxan Arsal ilk 
iclaslarda Cəlal Yardımçının227 vəkili olaraq:

 - Silahların kölgəsində müdafiə etməyə öyrəncəli de-
yiləm- dediyi üçün Cəlal Yardımçıya təzyiq edildi və Yardım-
çı Orxan bəyin vəkilliyindən imtina etməyə məcbur oldu. 
Orxan bəy sonra Cəlal Kosovanın vəkili oldu.

 Məhkəmə işi başlamadan öncə İstanbul Barosu özünə 
bağlı vəkillərin Yassıada məhkəməsində iddia qaldırmama-
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larına qərar verdi. Bu qərara qarşı vəkil Təhsin Türk “Mü-
dafiə hakkı” adlı bir kitab nəşr edərək bu davranışı pislədi. 
1974-cü ildə Ankarada toplanan Barolar Birliyinin mənə 
böyük incə düşüncə ilə Cümhuriyyətin ilk qadın vəkili ola-
raq bir diplom verdiyi yığıncağında çıxış olunan mövzuların 
başında “Vəkilin müdafiə haqqı” gəlirdi. Mən nümayəndə 
olmadığım üçün çıxış edə bilmədim. Ancaq fasilədə hollda 
ətrafıma yığışan vəkillərə 1960-cı ildə İstanbul Barosunun 
aldığı bu qərarı:

 - Kaş bu səslər o vaxt çıxsaydı- deyə xatırlatdım.
 Ancaq buna baxmayaraq, ölkədə bir irəliləyiş olduğu 

üçün, gec də olsa bu məsələlər danışılır.
 Yassıada məhkəmə işində vəkilin müdafiə haqqına qə-

tiyyən dəyər verilmirdi. Vəkillər çox vaxt susdurulurdu. 
Xüsusən, Orxan Apaydın, Menderesi müdafiə edərkən çox 
susduruldu. Həsən Polatkan228 da öz müdafiəsini edərkən 
susduruldu və təəssüf ki, özünü müdafiə etmədən edam 
edildi.

 Fransa baş naziri Laval öldükdən sonra qızının yazdı-
ğı “Laval danışır” adlı kitabında Lavalın müdafiəsinin gənc 
bir vəkilə verildiyi, onun bu vəzifənin öhdəsindən yaxşı gələ 
bilməyəcəyi qayğısı ilə vəkillikdən imtina etdiyi, ancaq Paris 
Barosunun ona: ”Bu müdafiəni etməkdə borclusunuz” dediyi 
yazılırdı. Məhkəmə prosesi boyunca hakim Lavala: “Hörmət-
li Baş nazir” - deyə xitab etmişdi. Bizdə isə adla və ya “sən” 
deyə həqarətlə xitab etmək şəxsən hakimlərdən gəlirdi. Ara-
dakı fərqə baxın.

 Bu məhkəmə prosesindən sonra bizdəki ədalətsizlik 
məni o dərəcədə sarsıtdı ki, bir ara peşəmi atmağı belə dü-
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şündüm. Amma təəssüf ki, vəkilliyə ömrümü vermişdim və 
yeni peşə öyrənməyim üçün çox gec idi. Bütün arzum Tür-
kiyədə bizim məruz qaldığımız bu hadisələrə bizdən sonra-
kıların məruz qalmamasıdır.

 Yuxarıda tutduğu mövqeyindən bəhs etdiyim bir məh-
kəmənin verəcəyi qərarı əndişə ilə gözləyirdik. Qərar günün-
dən iki gecə əvvəl yuxumda Yassıada məhkəməsinin bütün 
vəkillərinin əyinlərində cübbə Ankarada Stansiya prospek-
tindən yuxarı doğru hərəkət etdiklərini gördüm. Ulus mey-
danında (keçmiş Taşhan) yerləşən “Sümərbank”ın qapısının 
üstündə “Ədalət Mülkün Təməlidir” lövhəsi vurulmuşdur. 
Qapının önündə də Başol dayanıb. Dişləri yoxdu. Yuxumda, 
“Allah Allah, demək protez diş taxırmış” dediyimi xatırlayı-
ram. Qoluma girərək:

 - Qardaşını qurtardım, on beş edam hökmü var, on ikisi 
qurtulacaq amma üçünün nə olacağını bilmirəm- dedi.

 Dəli kimi yuxudan oyandım, qalxıb yuxumu ailəmə da-
nışdım. O gün vəkil Əkrəm Qorqudun ofisində toplanan Yas-
sıada vəkillərinə də yuxumu danışanda baxışdılar və mənə:

 - Siz hökm oxunan günü gəlməyin, nə lüzumu var, əsəb-
ləriniz çox pozulub- dedilər.

 Demə, onlar Səmədin də edama məhkum olduğunu eşit-
mişlər və mənim orada bu zərbə ilə qarşılaşmamağımı istə-
yirmişlər. Mən getməkdə təkid etdim.

 Hökm oxunan günü ömrüm boyunca unutmaram! Din-
ləyici olaraq ancaq yüksək rütbəli zabitlər vardı. Məhkəmə 
prosesinin başlamasını saat yarım gözlədik. Menderesin in-
tihar etdiyi xəbərləri yayılırdı. Salona daxil olduqda Vəkillər 
Heyəti və Məclis Divanı üzvülərinin oturduğunu gördük. İc-
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las açıldı. Qorxunc bir hava əsirdi, demək olar, ölüm soyuqlu-
ğu əllə tutulurcasına hiss edilirdi. Bayar özü haqqında edam 
hökmünü dinlədikdən sonra qulaqlığını çıxartdı, yerinə 
oturdu. Digər edam hökmləri oxunmağa başladı. Fatin Rüş-
dü Zorlu edam hökmünü dinlərkən acı-acı güldü və Vəkillər 
Heyətinə baxdı. Əsasən müdafiəsinin sonunda:

 - Mən sizdən nə bəraət, nə mərhəmət istəyirəm. Əslində 
verəcəyiniz hökmü də bilirəm- dedi.

 Çıxarkən bəraət alan Elxan Sipahioğlunu229 təbrik etdi. 
Edam hökmlərinin oxunmasından sonra gündüz fasiləsi ve-
rildi. Atası və qardaşı edama məhkum olunan vəkillər göz 
yaşlarını saxlaya bilmirdilər. Mətin Tokər230 gözlərini dikmiş, 
onlara baxırdı:

 - Ağlamayın, Tokər bizə həzlə baxır- yoldaşlarıma dedim. 
Ertəsi gün yazdığı məqalədə “Vəkillərin içində ən qəribəsi 
Sürəyya Ağaoğlu idi” qəbilindən bir söz sərf etdi. Gündüz fa-
siləsindən sonra hökmlərin ardını dinləmək üçün pilləkənlə-
ri çıxarkən yanımda iki dəniz zabiti:

 - Analarımız bizi bu günləri görək deyə doğdu- dedilər. 
Həmişə bütün müttəhimlər salona bir yerdə gətirildikləri 
halda, o gün qrup-qrup gətirilirdilər. Səməd daxil oldu, eda-
mını gözləyirdik, ömürlük həbsə məhkum olduğunu eşitdik. 
İki əlimi qaldırıb sıxaraq təbrik etdim. O isə vidalaşdığımı 
zənn edibmiş. O gün ilk dəfə müttəhimlərə gözəl yemək ve-
rilmiş və xoş rəftar edilmişdi. Qrupların bir-birləri ilə əlaqəsi 
olmadığı üçün digər qrupların cəzalarını öyrənə bilməmiş-
dilər.

Gəmiyə mindik, vəkillər çox kədərli idilər. Dolmabaxça 
körpüsündə ailələr gözləyirdi. Məni də gəlinim, bacı və qar-
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daşımın uşaqları, dostlarım vəkil Suat Bərk və CXP üzvü ol-
masına baxmayaraq, mənə çox yaxınlıq göstərən vəkil İclal 
Asimgil qarşıladılar. Hökm mövzusunda gəlinin ilk sözü:

- Yuxun çıxdı- oldu.
Evdə matəm havası əsirdi, amma Tezər ilə mən şükür 

edirdik. Bir neçə gün sonra Əyyubda iki qurban kəsdirdik.
O gecə edam məhkumları İmralıya231 aparılmışdı. 12 

nəfərin edamı ömürlük həbsə dəyişdirilmiş, 3 nəfərin isə qə-
tiləşmişdi. Ertəsi gün qəzetlərdə Fatin Rüşdü ilə Həsən Polat-
kanın dar ağacında şəkillərini gördüm. Təəssüf ki, küçələrdə 
“Fatin Rüşdü ilə Polatkan asıldı” deyə qışqırırdılar. Amma 
yas tutan da çox idi. İki gün sonra da ölümdən qurtarılaraq 
edama aparılan Menderes asıldı. Acı bir nöqtə də, cəzaları 
edamdan ömürlük həbsə dəyişdirilən 12 nəfərin ailələrin-
dən məhkəmə xərci ilə birlikdə dar ağacı və ipinin də pulu-
nun alınması idi.

Edam dəstəsində olan bir dəniz zabitindən sonradan 
eşitdiyim səhnələr tükürpərdici idi:

Gecənin qaranlığında, edama məhkum olanları (Mende-
res xaric) bir motorlu qayığa, içlərində Səmədin də olduğu 
edamdan ömürlük həbsə dəyişdirilənləri bir başqa motorlu 
qayığa mindirib İmralıya doğru yola çıxartmışdılar. Bayar:

- Dostlar, il yarımdır görüşmədik, necəsiniz ?- demişdir. 
Hamı cavab vermişdir. Bayar, Zorluya:

- Bizə Ortaq Bazardan danış- demişdir. Fatin Rüşdü o 
mövzuda fikirlərini bildirmişdir. Zabitlər heyrətlənmişlər. 
Zabitlərdən biri:

- Asılmağamı gedirdilər, yoxsa Nazirlər Şurasının iclası-
namı, heç məlum deyildi- dedi.
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Fatin Rüşdünün nə qədər mərdcə asıldığını da o zabit 
mənə danışdı. Zabitlər onun bu mərd davranışı qarşısında 
o qədər şaşqına dönmüşdülər ki: “biz necə bir adamı edam 
edirik” deyə tərəddüdə düşmüş, ancaq başda duran yüksək 
rütbəlilərin silahlarının kölgəsində vəzifələrini yerinə yetir-
mişlər. Eşitdiyimə görə son anda Adnan bəyin edam cəza-
sının ömürlük həbsə dəyişdirilməsi üçün Gürseldən232 əmr 
gəlmiş olmasına baxmayaraq, hökmün dəyişdirilməsinə im-
kan verilməmişdir.

Hələ hökmlərdən əvvəl Əhməd Əmin Yalmanın qəzetin-
də “55 nəfər asılacaq” şəklində bir yazı getdi. Sanballı bir 
məktub yazaraq mədəni bir insan və bir redaktor olaraq 
hökmlərdən əvvəl belə bir yazını necə dərc etdiyini soruş-
dum. Cavabında bu siyahını Milli Birlik Komitəsindən aldı-
ğını dedi. Bu hadisə ilə Ali Məhkəmənin qərarlarını hüquq 
prinsiplərinə görə yoxsa başqa qüvvələrin təsiri altında 
çıxardığına dair sual işarəsi qoyulması lazım gəlirdi.

 Müdafiəmizi təşkil edərkən, deputatların toxunulmazlı-
ğından bəhs edən keçmiş Konstitutsiyanın 17-ci maddəsin-
dən söz ediləndə məhkəmə sədri bizə:

-Yeni Konstitutsiyanın preambulasını oxumamısınız ? - 
deyirdi.

Bu vəziyyətdə bütün hüquq normalarına zidd olaraq bir 
qanun, əvvəlkindən üstün tutulmuş olurdu. Bir dəfə:

- O zaman heç bir müdafiə lazım deyil- dedim.
Qırşəhirin233 vilayətlikdən çıxarılma məsələsinin məh-

kəmə işində Səməd:
- Mən bu qərarın əleyhinəyəm, bu qərarı müdafiə edən 

şəxs azad, mən isə məhkumam, bu necə ola bilər?- deyəndə 
hakim:
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 - Məndən niyə soruşursan, səni bura salan qüvvə belə 
istədi- cavabını verdi. Bu hadisələri məhkəmənin nə dərə-
cədə ədalət hissini mənimsədiyini göstərmək üçün yazıram.

 Məhkəmə prosesi qurtardıqdan sonra bir gün ədaləti 
təmsil etdiyinə inandığımız Salman Yörükə:

 - Sizin olduğunuz bir məhkəmədən belə bir qərar göz-
ləmirdik- dedim. Hələ əvvəl bəhs etdiyim teleqramlarıma nə 
üçün cavab gəlmədiyini soruşdum.

 - Bizə o teleqramlar çatmadı. Qərarı da heyət olaraq yaz-
madıq- dedi.

 Əli Rza Paşa:
 - Biz də demək olar məhbus idik- dedi.
 Mən:
 - Siz hər kəsə məhkəmədə “istefa da edə bilmədinmi ?” 

deyə soruşurdunuz. Siz nə üçün istefa vermədiniz ?- deyən-
də Salman bəy heç cavab vermədi və gözləri sulandı.

 Həbs cəzaları Kayseri həbsxanasında çəkiləcəkdi. Yas-
sıada məhbusları bu dəfə də Kayseriyə köçürüldülər. Ailələ-
rin həftədə bir dəfə məhkumlarla beş dəqiqə görüşmək 
icazəsi vardı. Demək olar ki, mühacirət səhnələri yaşanırdı. 
Çoxlu sayda avtobus gecə Ankaradan sərnişinləri götürür, 
səhər tezdən Kayseriyə çatırdı. Yollarda əhali müxtəlif yer-
də avtobusları saxladır, bizə kömək etmək istəyirdi. Kay-
seridə o vaxtlar əməlli-başlı bir otel belə yox idi. “Zümrüd” 
adlı bir kafe səhər tezdən açılır və yüzlərlə insan yandakı 
çörəkxananın tualetinin önünə düzülürdü. Əl-üz yumaq bö-
yük problem idi. Sonra ailələr içəridəki əzizlərini beş dəqiqə 
görə bilmək üçün həbsxana qapısında növbə gözləyərək gi-
riş kartı alırdılar. İlk görüş çox ağır keçdi. Məhbuslar məftil 
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torun arxasından güclə seçilirdilər. Hamı həbs düşərgəsin-
dən çıxmış kimi arıqlamışdılar və edam olunan yoldaşları 
üçün ağlayırdılar. Axşam ailələr “Zümrüd” kafesinə bir cüt 
dərd qutusu kimi axışır, dərdləşirdik. Həbsxanaya girərkən 
süngülü jandarmlar tərəfindən üst-başımızın yoxlanılması 
da bizi çox narahat edirdi. Bir müddət sonra ömürlük həbsə 
məhkum olanlar kameraya tabe tutuldu. İki metr boyu, bir 
metr eni olan bu kameraların türksayağı ayaqyoluları içəri-
də idi. Yeməklər qapıların altından yerə atılırdı. Səmədin bu 
vəziyyətdən dəhşətli dərəcədə əsəbləri pozulmuşdu.

 Həbsxanadakı şəraiti müzakirə etmək üçün bir gün əd-
liyyə naziri Sahir Kurutluoğlunu ziyarət etdim. Danışmağa 
hələ yeni başlamışdıq ki, qapı açıldı. Milli Birlikçilərdən Se-
zai Okan içəri daxil oldu. Sahir bəy bir an tərəddüd etdi, son-
ra bizi tanış etdi. Sahir bəyə:

 - Bəy əfəndinin, mövcudiyyətinə baxmayaraq danışa 
bilərik ?- dedim. Müsbət cavab aldığımdan həbsxanadakı ka-
meralardan söhbət açdım. Sezai Okan sözə qarışaraq:

 - Bu həbsxananı DP nazirlərindən İzzət Akçal tikdirmiş-
di- dedi.

 - Hər halda kameraları tikdirərkən 450 deputatın içinə 
girəcəyini fikirləşməmişdi- dedim.

 Aramızdakı söhbət belə davam etdi:
 - Xanım əfəndi, istəsəydik hamısını məhv edərdik.
 - Siz də o zaman əyninizdəki ingilis qumaşından olan 

kostyumla burada durmazdınız. Sizin dediyiniz ondoqqu-
zuncu əsrdə olurdu.

 - Unudaq artıq olanları xanım əfəndi.
 - Sizin əlinizdə stern var, məndə isə bir dəyənək belə 
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yoxdur. Bərabər şərtlərə malik deyilik ki, unudaq- dedim və 
daha bir neçə mövzuda ürəyimi boşaltdım. Onu vicdanı ilə 
baş-başa buraxdığımı dedim. Nazirlə söhbətimi tamamlayıb 
çıxdım. Qapıda müxbirlər vardı, sual verdilər:

 - Məndən soruşmayın- dedim və getdim. İki gün sonra 
bir qəzet “Sahir Kurutluoğlunun kabinetindən çıxan Sürəyya 
Ağaoğlu gülürdü, amma məhbəsdəki necədir, bilmirik”-deyə 
yazdı.

 Məhkəmələr gedən müddətdə hüquq müşaviri olduğum 
“Ansaldo” şirkətinin baş direktoru, elektrik şirkətinin baş di-
rektoru vəzifəsində olan bir paşa tərəfindən dəvət edilərək 
şirkətin mənimlə əlaqəsini kəsilməsini istədi. Şirkət vəziy-
yəti mənə bildirdi, mən işdən çıxdım. Mənə çatacaq haqqın 
bir hissəsi də kəsildi. Müqavilə 50.000 dollar olaraq müəy-
yənləşdirilmiş və o tarixdə dollar 2,5 lirə idi. Sonra 9 lirəyə 
çıxanda vəkillik məvacibim çox yüksək olduğunu görmüş və 
o səbəblə azaldılmışdı. Bundan başqa, işimə davam edə bil-
mədiyim üçün müqavilədə nəzərdə tutulanı ala bilmədim. 
Vəkillik maaşım İtaliyadan “Osmanlı Bankı”na köçürüləndə 
onu da müsadirə etmək istənmiş, ancaq bank müdiri:

 - Ancaq məhkəmə qərarı olarsa bu pulu müsadirə etdirə 
bilərəm- deyəndən sonra pul əlimə keçdi. “Ansaldo” şirkə-
ti, İstanbula trolleybus satırdı. Trolleybuslar gəldi, xidmətə 
verilmə mərasimində çıxış edən İstanbul valisi Rəfiq Tulqa 
Paşa:

 - İki tolleybus vəkildən kəsilən pul ilə alındı- demişdi. 
Yəni indi İstanbul trolleybuslarından ikisi mənim sayılır!

 Bir müddət sonra xəstə olan qardaşım qızı Göyçəni itir-
dik. Pərişan olduq. Xüsusən Gültəkin demək olar depressiya 
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keçirir, həkimliyi buraxmaq istəyirdi. Bu vaxtı Braziliyada 
Beynəlxalq Hüquqşünaslar Komissiyasının keçirilən iclasına 
Türkiyədən mən, Hikmət Belbez və Bülənd Nuri Əsən dəvət 
edildik. Yol və otel xərclərimiz Komissiya tərəfindən qarşı-
landı. Gültəkinə bir yerdə getməyimizi təklif etdim. Pulu ol-
madığını bildirəndə bir çox daş-qaşımı zərgərə apardım və 
40.000 lirəyə satdım. Gültəkinə danışanda:

- Bacı dəli olmusan, onlar çox daha baha edərdi- dedi.
- Elədir amma mənim üçün sən daha vacibsən- dedim və 

yol hazırlıqlarına başladım. Bilet aldığımız şirkət:
- Braziliyaya qədər getmişkən niyə dünya turuna çıx-

mırsınız ?- deyəndə bu təklif cazibəli gəldi və biletləri onu 
nəzərdə tutaraq aldıq.

 Frankfurtda ərimlə görüşdüm, ondan da bir miqdar pul 
aldım. Dekabr ayı idi, Frankfurt çox soyuq idi. Oradan təy-
yarə ilə Dakara234 gedəndə dəhşətli isti başladı. Ekvatoru 
keçərkən bütün sərnişinlərə şokolad paylanıldı. Rioya enən-
də hava o qədər isti gəldi ki, demək olar danışmağa halımız 
qalmamışdı. Bir gecə Kopa Kapanada qaldıq, ertəsi gün kon-
fransın keçirildiyi Rionun yaxınlığında bir malikanəyə get-
dik. Səhərdən axşama qədər məktəb şagirdləri kimi işlədik. 
Konfrans 4-5 gün davam etdi. Müzakirə olunan ən mühüm 
məsələ “hüquq dövləti” idi. Bu konfransda siyasi məhkum-
ların vəziyyətini ələ alan hind nümayəndəsi Bose, Yassıada 
prosesi zamanı müttəhimlərlə vəkillərin görüşdürülməmə-
sini tənqid etdi. Braziliya hökümət nümayəndələri bütün 
üzvlərə və əsasən Gültəkin ilə mənə xüsusi bir münasibət 
göstərirdilər. Bir məclisdə Komissiyanın Braziliya üzvü bizi 
baş nazirlə tanış edərkən:
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 - Menderes ilə mühakimə olunan bir deputatın bacıları- 
dedi.

 O vaxtlar Braziliya məşhur mühacirlərin sığınacaq yeri 
olaraq seçdikləri bir ölkə idi. Onların ən tanınmışlarından 
biri olan avstriyalı yazıçı Stefan Zveqin yaşamış olduğu evi 
də ziyarət etdik.

 15 nəfərlik bir qrup halında San-Paoloya dəvət olunduq. 
Otel otağımız hər səhər təzələnən orkidələrlə dolu idi. Ora-
da hüquq fakultəsini, məhkəmələri və turistik yerləri gəzdik. 
Braziliyanın gözəlliyinə heyran olduq. Müasir Braziliya şəhə-
rini gəzərkən yoxdan var edilən öz paytaxtımızı xatırladım. 
Əlbəttə tətbiq olunan yeni memari üsul mənə çox yad gəl-
di. Özləri belə isnişə bilmirdilər. Prezident üçün tikilən evin 
baxçasında hovuz başında saçı hörüklü iki qız heykəli vardı. 
Bizə bələdçilik edən vəkil:

 -Yenicə köçən prezident qızlarının bu şəhərə gəldikləri 
üçün saçını-başını yolduqlarının bir timsalıdır- deyərək za-
rafatlaşdı.

 Oradan Nyu-Yorka, Los-Ancelesə, Hollivud, Havay ada-
larına getdik. Honolulu235 heç şüphəsiz dünyanın ən gözəl 
yerlərindən biridir.

 Bir sonrakı uçuşumuz bizi Yaponiyaya apardı. Bu uçuş 
vaxtı təqvim fərqinə görə 31 dekabrdan 2 yanvara keçərək 
həyatımızın bir gününü yaşamamış olduq! Yeni ildə Yapo-
niya çox maraqlıdır. Hamı milli geyimdə gəzir, heç kim işlə-
mirdi. Buna görə təmizliyi ilə məşhur olan Tokionu biz çirk 
içində gördük.

 Yapon xalqı çox tərbiyəli və zərifdirlər. Orada insanlara, 
binalara, bağçalara, güllərə, gözəl sadəliyə heyran olduq. Bir 
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həftəlik yeni il tətili qurtaranda hər kəs avropalı geyimlərə 
büründü, işə başladılar və hər yer anidən tər-təmiz oldu. Te-
atrları çox maraqlı idi, xalq dəsmal içində gətirdiyi yeməklə-
ri yeyərək tamaşaya baxırdılar. Uşaqlarını özləri ilə gətirib 
teatrın uşaq bağçasına verirdilər ki, bu fikri çox bəyəndik. 
Gültəkin gül düzəltməyə çox həvəsli olduğu üçün “İkebana” 
kursuna getdik.

Yaponiyadan Manilaya236 uçduq. Orada çoxdan tanıdığım 
hüquqşünas qadınlarla görüşdük, bizi böyük bir qonaqpər-
vərliklə qarşıladılar. Amma ağcaqanadın əlindən göz aça bil-
mirdik. Siyasi məhkumlar üçün tikilən həbsxana çox qeyri-a-
di idi.

Banqkoka237, Honkonqa getdik, gəzdik. O zamanlar ora-
lara gedən turistlər çox azdı, bu yerlərin haqqında az danışı-
lırdı. Onun üçün yeni bir dünya kəşf etmiş kimi olduq.

Beyrutdan vətənə qayıtdıq. Bu səfər heç şübhəsiz bacımı 
sağaltdı. Qayıtdıqdan sonra ilk işimiz əlbəttə ki, Kayseriyə 
getmək oldu.

Bir müddət sonra Kayseri həbsxanasında görüşmək 
müddəti bir günədək uzadıldı. Saxlanma rejimi və bizə olan 
münasibət yumuşaldı. Şəhərdə istilik sistemi olan yeni bir 
otel tikildi. İlk gündən bəri Kayseri əhalisi bizi həbsxana qa-
pısında gözləyib evlərinə dəvət edirdilər. Bu münasibəti heç 
vaxt unutmaram. Bir gün bir kayserili qadın mənə yaxınlaş-
dı:

- Səmədin bacısı sənsən ?- dedi.
- Bəli- dedim.
- Bu gün həbsxanaya getdim, Səmədi öpdüm- dedi.
Güldüm:
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 - Ərin bir şey deməz ?- sualıma:
 - Nə deyər ki- cavabını verərək əlavə etdi:
 - Demokrat Partiyası bizə bir zərər vermədi. Ərim əv-

vəldən də məmur idi, indi də məmurdur. Demokrat Partiyası 
Kayserini, Kayseri etdi, Ərciyəsin238 qarı əriyib gedirdi, indi 
evimizə axır, Sivasa da artıq iki saata gedirik...

 Anadolunun müxtəlif yerlərindən axın-axın əhali gəlib 
məhkumları ziyarət edirdilər. Zaman-zaman başda Əzizoğ-
lu239 olmaqla nazirlər də Kayseriyə gəlib həyat şərtlərini gö-
rürdülər.

Bu vaxtı 21 fevral hadisəsi240 meydana gəldi. Bu hadisəyə 
görə Kayseridəkilərə bir şey ediləcəyindən çox qorxduq. 
Səmədin sonradan danışdığına görə o gün qeyri-siyasi məh-
kumlar onlara geyimlərini dəyişdirməyi təklif etmişlər və:

- Sizə olmasın, bizə olsun- demişlər.
Səməd həbsdə ikən mən Yeni Türkiyə Partiyasına qoşul-

dum və İstanbul vilayət təşkilatının sədri oldum. Siyasətlə bir 
başa məşğul olmağı heç düşünməmişdim. Ancaq 27 maydan 
sonra məruz qaldığımız haqsızlıqlar məni bu yola sürüklədi. 
Məqsədim haqsız olaraq məhkum olduqlarına inandığım in-
sanları azadlıqlarına qovuşdurmaq idi. Partiya yoldaşlarımız-
dan çoxu deputat, nazir olub sonradan Ədalət Partiyasına241 
keçdilər və siyasəti də Demokrat Partiyasının çiyinlə-rindən 
idarə etməyə başladılar. Demokrat deputatlar azadlıqlarına 
pariya olaraq qovuşduqları halda onlar siyasətdə fəal işti-
rak etdilər və bu gün də etməkdədirlər. Gecə yarısına qədər 
idealist bir ruh və şövqlə işləyən partiya yoldaşlarım zaman 
keçdikcə ayrıldılar. Mən də geri çəkildim. O partiyanın dağıl-
masına bu gün belə təəssüflənirəm. YTP inandığı idealları 
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heç çəkinmədən, cəsarətlə müdafiə edən bir partiya idi. YTP 
vilayət təşkilatında vəkil Arif Bilgin, vəkil Gültəkin Başak, Əli 
Ehsan, Həmdi Akça, Səmim Yücədərə, İnci Şahingəray, Suavi 
bəy kimi mütəxəssislar vardı. Onlar bir-birinə bağlı, hərbir 
məsələ ilə yaxından maraqlanan, kimsədən qorxmayan, ha-
disələrə lazımi reaksiyasını göstərən şəxslər idi.

Baş Polis İdarəsinin rəisi Əhməd Dəmir xoşagəlməz 
adam elan edilmişdi. Çünki “tabutluqlar”ı242 və digər işgəncə 
növlərini o icad etmişdi. Partiyanın İstanbul vilayət təşkila-
tı tərəfindən bu məsələ ilə əlaqədar olaraq İnönü əleyhinə 
prokurorluğa müraciət edildı. Təqsirli bilinənlər haqqında 
iddianın qaldırılması qərarı verildi. Ancaq Əhməd Dəmir 
Ədalət Partiyası iqtidara gəldikdən sonra işdən çıxarıldı. 
1963-cü ildə “Akis” dərgisi sataşmaq bəhanəsi ilə mənə və 
eləcə də partiya sədri Əhməd Əlicana qarşı böhtan xarakterli 
məqalələr ilə hücum edir, məni qardaşını haqsız yerə müda-
fiə edən bir vəkil olaraq göstərərək partiyaya daxil olmağımı 
və mücadiləmi sırf İnönüyə olan kinim ilə izah edirdi.

 Halbuki, mən bütün ömrüm boyu, haqsızlığa məruz qal-
dıqlarını düşündüyüm insanları müdafiə etmiş bir insanam. 
Məsələn, varlıq vergisindən zərərçəkənləri o dövrdə müda-
fiə etdiyim kimi Mahmud Makalın müdafiəsini üzərimə gö-
türmüşdüm. Haqsız yerə təqaüdə göndərilən hakim yoldaş-
larımın müdafiəsini etmişdim. Cəmil Səid Barlas ilə Əhməd 
Əmin Yalmana rəğbətimi bildirmişdim. Heç solçu olmadığım 
halda, hər hansı bir sol nəzəriyyəni tərcümə edən bir şəxsin 
məhkəməyə verilməsini və bunun kommunist təbliğatı sa-
yılmasını qəbul etmək mümkün deyil. Fikir azadlığını fikir 
azadlığı olaraq qəbul etmək lazımdır. Hesab edirəm ki, ancaq 
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hər hansı bir əməlindən sonra istər solçu, istər sağçı olsun, 
haqqında təqib qərarı verilə bilər. Qardaşım oğlu Təkdaş 
Ağaoğlu Marks və Engelsin kitablarını tərcümə etdiyi üçün 
məhkəməyə veriləndə onun da müdafiəsini bu düşüncə ilə 
vəkil Gültəkin Başak ilə aldım. Heyrətləndiyim məqamda o 
idi ki, eyni kitabları daha əvvəl tərcümə etmiş bəzi tərcümə-
çilər haqqında həmin ekspertlər 12 martdan əvvəl bu tər-
cümələrin kommunist təbliğatı olmadığına dair hesabat ver-
dikləri halda, hadisələrin dəyişməsi ilə həmin növ kitablar 
haqqında kommunist təbliğatı hesabatını verdilər. Əslində 
gəncliyin başına nə gəlirsə bu qərarsız davranışdan gəlir.

 Bu verdiyim nümunələrdən də görüldüyü kimi Mətin 
Tokər və onun kimilər bizi heç vaxt başa düşməmişlər.

 Səmədin bu arada bir də “xromit işi” vardı. İki jandarma-
nın müşayiətində Kayseridən Ankara həbsxanasına aparılır, 
ordan həbsxana maşını ilə Konstitutsiya Məhkəməsində ge-
dən məhkəmə iclaslarına gətirilirdi. Mən və vəkil Əli Çəkic 
müdafiəni öz üzərimizə götürmüşdük.

 Onu da demək istəyirəm ki, bu məhkəmə işi ilə əlaqədar 
Ankaraya səfər etdiyim zaman həm bizi müşayiət edən jan-
darmalara, həm də Kayseri həbsxanasının müdirinə göstər-
dikləri yaxşı münasibətlərinə görə təşəkkür edirəm. Hətta 
bir dəfə Səmədə qandal vurulması əmri verilən bir jandarma 
çavuşu:

 - O gözəl yazıları yazan bu əllərə mən qandal vura bil-
mərəm- deyərək Səmədin əllərini sərbəst buraxmışdı.

 Qardaşımı İstanbula köçürtmək üçün xeyli çalışdıqdan 
sonra Toptaşı həbsxanasına nəql etdirdik. Ziyarətlər asan-
laşdırılmışdı.
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 Bir gün həbsxanaya görüşmək üçün getdiyimizdə bizə 
Səmədin Cəlal Yardımçı və Rəfiq Koraltan ilə Ankaraya apa-
rıldığını dedilər. Çox təəccübləndim. Dərhal evə xəbər ver-
dim və Səmədin yoldaşı Osman Kavrakdan 500 lirə borc ala-
raq Cəlal Yardımçının həyat yoldaşı və uşağı ilə bir maşına 
minib yola çıxdıq. Yola çıxmamışdan qabaq daxili işlər naziri 
Orxan Öztraka telefonla bu nəqlin səbəbini soruşdum və:

 - Bəy əfəndi, biz Hitlerin yəhudiləriyik ?- dedim.
 Nazir xəbəri olmadığını, Əhməd Dəmirdən izahat istəyə-

cəyini bildirdi. Bu vaxtı biz yola çıxdıq. Yolda Rəfiq Koralta-
nın geri gətirilməkdə olduğunu gördük. Sonradan öyrəndiyi-
mizə görə “səhv oldu” səbəbi ilə onu geri qaytarmışlar. Bolu 
dağında Səmədgilə çatdıq. Yanlarındakı jandarma danışma-
ğımıza icazə vermədi. Ac olduqlarını fikirləşib yanımızda gə-
tirdiyimiz yeməyi onlara verməsi üçün jandarmaya uzatdıq, 
jandarma oturub özü yedi. Duman və qaranlıq bürümüşdü. 
Avtomobilləri xarab oldu. Onları indi “Varan” nəqliyyat şirkə-
tinin dayanacağı olan yerə gətirdik və Boludakı “Çizməçioğ-
lu” otelinə getdik. Vali vəzifəsində olan albaya zəng etdim, 
“Jeep”ə minib yanımıza gələrək, maraqlanacağını bildirdi. 
Çox böyük bir insanlıq göstərərək onları “Jeep”ə mindirdib 
otelə gətirdi, birlikdə yemək yeməyimizi təmin etdi. Sonra 
onlar polis şöbəsinə aparıldı, biz oteldə gecələdik. Səhər 
beşdə yola düşdülər. Ankaraya çatmadan Jandarma Baş Ko-
mandanı və jandarmalar bizi qarşımağa çıxdıqlarını gördük. 
Qaçdığımızı güman etmişlər! Səməd və Cəlal Yardımçı Anka-
ra Mərkəzi Həbsxanasına təhvil verildilər. Ankarada yaşayan 
gəlinimizi də götürüb ədliyyə naziri Sədat Cumralının qəbu-
luna getdik. Nazir mənə:
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 - Şişlidə bir evdə qardaşınızı Almaniyaya qaçıracağınızı 
demisiniz, tədbir gördük- deməzmi !

 - Siz mənə səfeh dediniz- dedim. Çaşdı.
 - Çünki belə bir planım olsa bunu deməyim üçün səfeh 

olmağım lazımdır- deyə əlavə etdim.
 - Gəlininiz mənə sadist dedi- deyə şikayətləndi.
 - Yaxşı ki, daha pis bir şey etməmişdir- cavabını verdim.
 Tam bir ay Səməd ilə Yardımçı heç bir səbəb göstəril-

mədən Ankarada saxlanıldılar. Bu ərəfədə Tələt Aydəmir ilə 
Fəthi bəy asıldı243. Qənaətimcə, bizim məhbusları bu edamı 
göstərmək istədikləri üçün bu nəqli etdilər.

 Məni həbsxanaya buraxmadılar, qapıları təpiklədim. 
Müdir mənə:

 - Əmir belədir- dedi.
 Hesab edirəm ki, indi vəkillər “müdafiə haqqı”nda da-

nışdıqları zaman çox yaxın keçmişdə vəkillərin müvəkkilləri 
ilə görüşdürülmədiyinin fərqində belə deyillər.

 Vəziyyəti baş nazirin müavini Kamal Satıra şikayət et-
dim. Bir ay keçdikdən sonra bir gün axşamüstü Kamal Satır 
zəng edərək ədliyyə nazirinin məni gözlədiyini, təcili getmək 
lazım olduğunu dedi. Getdiyim zaman nazir mənə:

 - Səməd bəy sabah İstanbula gedə bilər- deyə müjdə ver-
di. Vəziyyət haqqında mübahisə edərkən mənə:

 - Siz daima hüquqşünas olaraq danışırsınız- deyəndə:
 - Otuz il belə danışdım, bundan sonra primadonna ola 

bilmərəm axı- deyə cavab verərək həbsxanaya qaçdım. Bu 
dəfə gec olmasına baxmayaraq müdir məni içəri buraxdı. 
Ertəsi gün Səməd ilə Cəlal Yardımçı öndə, biz arxada yola 
çıxdıq. Boluya çatanda bizə çox xoş münasibət göstərmiş al-
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bay Sadəddin bəyi soruşduq. Onun bizə qarşı yaxşı rəftarına 
görə işdən azad olunduğunu öyrənmək bizi çox kədərlən-
dirdi. Bu vəziyyətə çox əsəbləşən Sadəddin bəy hərb işdən 
getdi. Ticarət fəaliyyətinə başlayaraq çox uğur qazandı. Bu 
gün böyük dostumuz olan bu şəxs ilə Boluda qarşılaşmağı-
mız bizə ümidsizliyə düşdüyümüz bir anda böyük mənəvi 
güc vermişdi.

 Ankaradan qayıtdıqdan bir ay sonra Səməd və yoldaşla-
rından bir hissəsi azadlığa buraxıldılar. Səmədi Toptaşı həb-
sxanasından çıxarıb evə gətirdiyimizdə evdə atamın yaxın 
dostu Əsəd Paşanın xanımı, Həsən İşıqın anası Məqbulə xa-
lanın bizi gözlədiyini gördük. Səmədi qucaqladı, öpdü və:

 - Anan yaşasaydı sənin üçün nə edəcəkdisə, onu etməyə 
gəldim- dedi.

 Bax belədir köhnə dostluqlar...
 Taleh nə qədər qəribədir ki, Türkiyədə nə zaman de-

mokratiya təcrübədən keçirilmişsə, yeni gəzməyə başlayan 
uşağa badalaq atılıb yıxıldılması kimi həmişə demokratiya-
ya da badalaq atılmışdır. Amma son badalaq çox baha başa 
gəldi. Bu badalaq nə Tərəqqipərvər Partiyaya nə də Sərbəst 
Firqəyə atılana bənzəmirdi. Sadəcə Partiyaya deyil, ölkənin 
iqtisadi və sosial həyatına da badalaq atıldı.

 Səməd həbsdən buraxıldıqdan sonra həyatımız bir az 
xoş keçməyə başladı.Təəssüf ki, qısa müddətdən sonra çox 
sevdiyimiz bibimiz xəstələndi və vəfat etdi. Bu böyük acını 
da yaşadıqdan sonra deyə bilərəm ki, artıq bir çox şey mə-
nim üçün üzüntü qaynağı olmaqdan çıxmış, həyatı olduğu 
kimi qəbuluna məcbur etmişdi. Mən bir müddət insanlara 
olan sevgi və inamımı itirmişdim. Çox ağır günlər keçirmə-
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yimə baxmayaraq Səmədin aramıza qayıdışı insanlara olan 
sevgi və marağımı bir dərəcə geri gətirdi. Amma insanlara 
etimadımın çox böyük maddi zərərlərini gördüm. Zamin ol-
duğum, inandığım adamlar tərəfindən aldadıldım və böyük 
pul itkisinə uğradım. Ancaq bəlkə də qocalmağımın və dəyər 
ölçülərimin dəyişməsi səbəbilə (sanki asan qazanmış kimi) 
bu itkiləri sükunətlə qarşıladım.

 1964-cü ilin aprel ayında Bonnda keçirilən Beynəlxalq 
Vəkillər Birliyinin konfransında vəkil Səbihə Ərülgən ilə bir-
gə iştirak etdim. Bizə isti münasibət göstərildi, radioda bir 
çıxışım oldu, səfirin verdiyi bir ziyafətdə bizi diplomatik kor-
pusla, şəhərin rəhbərliyi və prezidentin həyat yoldaşı ilə ta-
nış etdi. Üç gün davam edən konfransın mənim üçün mənası 
böyük idi. Çünkü mövzu “Siyasi müttəhimlərin müdafiəsi” 
idi. Mənim işlədiyim komitənin sədri bir fransız idi. Bu möv-
zu müzakirə olunarkən üzümə baxdı və:

 - Siz deyəsən nə isə demək istəyirsiniz- dedi.
 Söz aldım və Türkiyədən heç söhbət açmadan ümumi 

olaraq bu mövzuda ölkələrdə nələrin edilib nələrin edil-
məməsindən danışdım. Keçirdiyim təcrübələrin belə bir 
beynəlxalq hüquq təşkilatında dəyərləndirilməsi məncə çox 
faydalı oldu.

 Vəkilin müdafiə azadlığı və müdafiədə işlətdiyi sözlərə 
görə məsuliyyətsizlik məsələsində fransız nümayəndəsi bu 
azadlığın tətbiq olunduğunu sübut etmək üçün məşhur fran-
sız vəkili Joresin müdafiələrindən parçalar oxudu. Qərbin 
hüquq anlayışına bir daha heyran oldum.

 Beləliklə, üç-dörd gün ərzində konfransda iştirak edən 
bütün hüquqşünaslar azad şəkildə düşüncələrini ortaya qo-
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yaraq hüquq müdafiəsi azadlığını və hüququn hakim olması 
mövzusunda müzakirələr apardılar və qərarlar alındı.

 Bu konfransda keçmiş bir xatirəm canlandı: Atam 1929-
cu ildə Parisə getmişdi. Qayıdanda Atatürkə Parisdə bir fay-
tonçuya verdiyi suallardan hürkən anamın:

 - Əhməd, başımıza iş açacaqsan- dediyini, atamın da 
bunu faytonçuya tərcümə etdiyini, faytonçunun anama:

 - Madam, Fransa azad bir ölkədir, hər kəs istədiyini deyə 
bilər- dediyini danışmışdır. Böyük Atatürk:

 - Ah Əhməd bəy, azadlıq həqiqətən çox gözəl şeydir, fay-
tonçunun haqqı var- demişdir.

 Bax bu azadlığı bu konfransda hər kəsin öz ölkəsini açıq-
casına tənqid edərkən gördüm.

 Bu səyahətimdə Almaniyada işləyən türk fəhlələrinin 
bəziləri ilə də görüşüm oldu.

 1965-ci ildə notarius Fəxirə Akman ilə Afinada Hüquq-
şünas Qadınlar Konqresində iştirak etdik. “Vətəndaşlıq qa-
nunu”, “Övladlığa götürmə” mövzularında müzakirələrin 
keçirildiyi bu konqresdə ilk dəfə “dəmir pərdə arxası”244 

ölkələrinin qadın hüquqşünasları ilə qarşılaşdıq. Afinada 
bizə böyük maraq göstərdilər. Türkiyədən köçmüş yunan 
qadın vəkillər bizim ilə çox yaxından maraqlandılar, evlərinə 
dəvət etdilər. Ədliyyə naziri türkcə “Xoş gəldiniz” dedi, zi-
yafətdə bizi sağ tərəfinə oturtdu. Konqresə gələn nümayən-
dələr ətraflı hesabatlar hazırlamışdılar. Hər ölkə öz dərnə-
yini qurmuş və ortaq bir işin məhsulunu ortaya çıxartmışdı. 
Biz isə fərdi işləyirdik. Bu konqresdə beynəlxalq sahədə çox-
lu türk qadınının təmsil olunması üçün təşkilatlanmasının 
vacibliyini bir daha yaxşı başa düşdüm.
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 Yunanıstana gedəndə hər yer sükunət içində idi. Biz 
orada olarkən yunan kralı əleyhinə nümayişlər başlamışdı. 
Papandreu245 xalqı üsyana təşviq edirdi. Mitinglər, silah səs-
ləri, gözyaşardıcı bombalar arasında konqres sona çatdı və 
vətənə qayıtdıq.

 1967-ci ildə Tələbə Qızlar Cəmiyyəti adından Tehranda 
yığılan “RCD246 çərçivəsində qadın statusu” adlı seminarda 
iştirak etdim. Qadın hüququ və statusu baxımından ardıcıl 
və faydalı bir iş görən bu seminar vaxtı tanış olduğumuz türk 
əsilli iranlılar247 nəzərimizi cəlb etdi. Onların azəri şivəsi ilə 
“türki danışırsan, mən özümdə türkəm” demələri insanın 
ürəyinə işləyirdi. Onlarla türkcə danışdıq, bizə azəri mahnı-
ları oxudular, ziyafətlər verdilər. İnsan Osmanlı İmperator-
luğunun böyüklüyünü bu diyarlardan ta Varşavaya qədər 
türkcə danışıb-anlaşanda daha yaxşı başa düşür. Konfrans 
qurtardıqdan sonra İran baş naziri türk heyətini İsfahan 
və Şiraza dəvət etdi. Şirazda Hafizin məzarını ziyarət etdik, 
Qaşqay türkləri ilə görüşdük, Persepolis xərabələrini gəzdik. 
Aqrar müəssisələri, peşə məktəblərini, xəstəxana və uni-
versitetləri gəzdirdilər. İran qadınının çox sahədə vətəninin 
tərəqqisi üçün məsul vəzifələrdə işlədiyini gördük və İran 
adına məmnun olduq.

 Bu konfransdan qısa bir müddət sonra Varşavada ke-
çirilən Beynəlxalq Qadın Hüquqşünaslar Konqresinə vəkil 
Xəndan Ərtunc və professor Nihal Ərdənər (Uluocaq) ilə 
birgə iştirak etdim. İstanbuldan Bolqarıstan, Rumıniya, Ma-
carıstan, Çexoslovakiya üzərindən Polşaya getdik. Bolqarıs-
tan xaric248 digər ölkələri bu ilk ziyarətim idi. “Dəmir pərdə 
arxası” ölkələrində insanların azadlıqdan məhrum, kasıb, 
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işləməkdən və qarşılığında çox az şey almaqdan bezmiş ol-
duqlarını müşahidə edərək insanlıq adına təəssüfləndim. 
Ruslara nifrət etmələrinə baxmayaraq, onlara qarşı heç bir 
şey edə bilmir, çox sevdikləri ölkələrində həyatları demək 
olar ki, bir əmək düşərgəsindəki kimi keçirdi. Rus dilində bil-
dikləri halda tanış olduqlarımızdan heç biri bu dili məcbur 
olmadıqca danışmırdı.

 Ailə hüququ məsələlərinin müzakirə olunduğu konf-
ransda da bütün “dəmir pərdə arxası” ölkələrinin nümayən-
dələri danışarkən rus nümayəndəsinin üzünə baxır, demək 
olar ki, qəbul etməyini gözləyir, rus nümayəndəsinin hər 
mövzudakı çıxışını, təkliflərini də qeydsiz-şərtsiz dəstəklə-
yirdilər. Mənim bu konqresdə gördüyüm xalqı, onun yaşa-
yış tərzini, bir elmi konfransda belə danışmaq azadlığından 
məhrum olmasını vətənimizdəki qatı solçuların da mənim 
kimi obyektiv bir gözlə görməsini istərdim. Hesab edirəm ki, 
bir çox məsələlərdə inanclarında tərəddüdə düşərdilər.

 1968-ci ildə İstanbulda bir qrup qadın hüquqşünas həm-
karımla Türk Hüquqşünas Qadınlar Cəmiyyətini qurduq. 
Uzun müddət xəyal etdiyim hüquq sahəsində işləyən türk 
qadınlarını bir təşkilatda birləşdirmək fikrim beləliklə həya-
ta keçdi. Yaranmasından çox qısa müddət sonra cəmiyyət İs-
tanbulda Beynəlxalq Qadın Hüquqşünaslar Federasiyasının 
Şura yığıncağını təşkil etdi. Hələ də o iştirakçıların dilindən 
düşməyən bu yığıncağın müvəffəqiyyəti üçün hökümət də 
bizə qiymətli yardımlarda bulundu. Əsas mövzu uşaq məh-
kəmələri idi. Bu mövzuda dünya miqyasında tanınmış uşaq 
hakimi olan ər-arvad Villard-Sibulski cütünün də iştirakı ilə 
həqiqətən çox qiymətli bir iş görüldü. Türk Uşaq Məhkəməsi 
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layihəsi tədqiq edildi. Cenevrədən cinayət hüququ professo-
ru Jan Qravenin də tənqidi fikirləri nəzərə alınaraq mükəm-
məl bir qanun layihəsi əldə edildi və konstruktiv tövsiyələr 
verildi. Ancaq təəssüf ki, konfrans müddətində Ədliyyə Na-
zirliyinin bu mövzuya göstərdiyi səmimi münasibət konf-
ransla birlikdə sona çatdı və uşaq məhkəmələri məsələsi 
hal-hazırda dövlət tərəfindən hələ də baxılmamışdır.

 1969-cu ildə Madriddə yenə Hüquqşünas Qadınlar Fe-
derasiyasının bir konfransında iştirak etdim. Köhnə Madrid 
ilə yeni Madrid arasında hər baxımdan böyük fərqlər vardı. 
Şəhər çox gözəlləşmiş, inkişaf etmiş və irəliləmişdi. 1952-ci 
ildə konfransda qadın hüquqla-rından danışılması qadağan 
edilmişdi. Bu dəfə isə bu mövzu rahatlıqla müzakirə olundu.
Yığıncağa iki rus nümayəndənin iştirak etməsi demək olar 
ki, bir hadisə oldu. Çünki 25 ildir Madriddə bu cür konfrans-
larda rus nümayəndələri iştirak etmirdi. Madriddə xristian 
olmuş yəhudilərin sayı çoxdur. Keçmişdəki qarışıq günlərdə 
bütün sinaqoqlar məhv edilmişdi. Bu dəfə ispanların demək 
olar ki, üzr istəyərcəsinə sinaqoq inşa edilməsini dəstəklə-
diklərini gördüm.

 1971-ci ildə Parisdə yenə həmin təşkilatın idarəedici 
iclasında iştirak etdikdən sonra həmin il İsraildə keçirilən 
konqresdə iştirak etdim. İsrail başdan-başa bir “hadisə” idi. 
İnsanlar, şəhərlər, tikililər, təşkilatlar çox fərqli və maraqlı 
idi. Tel-Əvivdə müharibədə öldürülən milyonlarla yəhudinin 
hər biri üçün qoyulan böyük mozaik abidəni səmimi şəkildə 
ziyarət etdik. Bu mənzərə və abidənin mənası insanın tük-
lərini ürpərdirdi. Mühacir olaraq gələn yəhudiləri ölkəyə və 
dilə öyrəşdirmək üçün dövlət böyük səy göstərir, məktəblər 
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açırdı. Əvvəllər “polis məntəqəsi” mənası daşıyan və hüdud-
larında polislərin daldalanması ilə özlüyündə kommunaları 
xatırladan kibbutslar bizim üçün çox maraqlı idi. Daxilində 
məktəblərin, fabriklərin olduğu bu kibbutslarda yaşayan 
ailələr bir yerdə istehsal və istehlak ilə məşğul olur, bir çox 
ictimai təşkilatda onlara kömək edirdi. Uşaqlar bir yerdə 
uşaq bağçasında böyüyür amma günün müəyyən saatlarını 
ailələrinin yanında keçirirdilər. Hər ailə gecələr telefon va-
sitəsi ilə öz uşaqları ilə əlaqə yarada bilirdi.

 Əvvəllər kibbutslardan ayrılmaq o qədər də asan deyil-
di. Amma indi təqaüdə çıxmaqla məhkəmə qərarı ilə ayrıl-
maq mümkündür.

 Bütün sahələrdə texniki irəliləyişə baxmayaraq, Mülki 
hüquq münasibətləri hər bir dinin öz qaydalarına görə tən-
zimlənmişdir. Diqqətimi çəkən bu məsələni konfransın bir 
iclasında ortaya atdım. Ədliyyə Nazirliyinin müşavirliyindən 
aldığım rəsmi cavab belə oldu:

 - Bizdə Atatürk yoxdur ki, bu məsələni həll etsin. Amma 
yığıncaqdan sonra həmin şəxs mənə İsrail dövlətinin yeganə 
gücünün yəhudi dininin təmsil etməsindən irəli gəldiyini, 
aldıqları maddi və mənəvi yardımı buna borclu olduqlarını 
açıqladı və bu səbəbdən dini qanunları dəyişdirməyin müm-
kün olmadığını izah etdi.

 Yəhudilərin bütün hərbi təhlükələrdən, vuruşmalar-
dan və qarışıqlıqlardan necə qorxmadıqlarını bu səfərimdə 
müşahidə etdim. Düşmən xəttlərində cəsarətlə gəzir, gələ-
cək üçün layihələr hazırlayır, gündəlik həyatlarını istədik-
ləri kimi yaşayırdılar. Əsrlərdən bəri həsrətini çəkdikləri öz 
ölkələrinə qovuşmaları yəhudilərə böyük güc vermişdi. Qa-
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yıtdığım zaman təyyarəmiz onların işıldayan böyük hava li-
manından, işıqları hansısa bir nöqsandan sönmüş, qələbəlik, 
baxımsız Yeşilköy aeroportuna enəndə aradakı bu fərqə çox 
təəssüfləndim.

1971-ci ildə Monte-Karloda49 Beynəlxalq Barolar Birliyi-
nin konfrannsında iştirak etdim. Bu təşkilatın yığıncaqların-
da 1960-cı ildən bəri iştirak etməmişdim. Məni görən köhnə 
dostlarımın bacılarını görmüş kimi boynumu qucaqlamaları, 
həsrətimi çəkdiklərini demə-ləri məni duyğulandırdı. Mon-
te-Karlonu dəyişmiş gördüm. Möhtəşəm binalar şəhərin 
keçmiş havasını itirmişdi. O keçmiş havanı həsrət və kədər 
ilə xatırladım.

 Bu konfransda müzakirə olunan hər iki mövzu fərq-
li, hüquq təşkilatlarının zamanın tələbi ilə ayaqlaşmasını 
göstərmək baxımından maraqlı idi. Bu mövzuların biri “Ət-
raf mühit və hava çirklənməsi” digəri “Pornoqrafik nəşrlərin 
azadlığı” idi. Müzakirə olunan digər bir mövzunun isə əlli il-
dir müzakirə olunduğunu düşünərək daxilən güldim: “Vəkil 
əxlaqı”.

 1973-cü ildə Londonda Hüquqşünas Qadınlar Şurası-
nın yığıncağında iştirak etdim. Tədbirin keçirildiyi məkan 
qeyri-adi idi. Vindzordakı keçmiş Çemberlend hersoqunun 
malikanəsi ingilislər tərə-findən həftəsonu konfrans mərkə-
zi olaraq təşkil edilmişdi. Nümayəndələr bu binada qarşı-
lanaraq elə burada qonaq edilir və işlərini də yenə burada 
davam etdirirdilər. Bizimlə bərabər üç-dörd konfrans heyəti 
də həmin binada işləyirdi. Şuranın yığıncağı idarəçilik ma-
hiyyətində idi və qısa çəkdi.

 Bütün həyatım boyunca iştirak etdiyim və sayını unut-
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duğum beynəlxalq konqres və konfranslarda daima iki 
məqsədim oldu: ölkəmi və türk qadın hüquqşünaslığını la-
yiqincə təmsil etmək və bu tədbirlərdən ölkəmə yeni fikir və 
ideyalar gətirmək. İştirak etdiyim konfranslarda gördüyüm 
saysız-hesabsız işlər, hesabatlar və yazdığım məqalələr bu 
ikitərəfli əməyin məhsulu oldu. Bu yazıları ayrı bir əsərdə 
toplamaq arzusundayam. Eyni zamanda məsləkdaşlarımı bu 
cür beynəlxalq görüşlərə təşviq etmək, türklərin bu sahələr-
də mümkün olduğu qədər çox sayda təmsil edilməsinə yol 
göstərən olmaq mənim ən böyük zövqlərimdən biri olmuş-
dur. Çünki bütün insanların həsrətini çəkdiyi sülh və qardaş-
lıq içində olan bir dünyaya gedən yolun bu cür görüşlərdən 
keçdiyinə bütün səmimiyyətlə inanıram.

 İnsanlar var ki, çox işlər görər, ancaq təqdir edildiyini 
görmədən dünyadan köçər. Mən isə 1973-1974-cü illərdə 
həm Tələbə Qızlar Dərnəyindən, həm Soroptimistlər Dərnə-
yindən, həm Türkiyə Barolar Birliyindən, həm də İstanbul 
Barosundan etdiklərimin, daha doğrusu yaşadıqlarımın bir 
cüt təqdirnaməsi olaraq həyatımın ən qiymətli hədiyyələrini 
– iki nişan, bir cümhuriyyət qızılı və bir şəhadətnamə alaraq 
sonsuz bir xoşbəxtlik hissinə nail oldum. Heç bir zaman təş-
kilatların mənim peşəmdə və sosial sahələrdəki işlərimi bu 
şəkildə mükafatlandıracaqlarını ağlıma belə gətirməmişdim.

 Universitetli Qadınlar Dərnəyi şərəfimə bir ziyafət təşkil 
edərək ilk türk hüquqşünas qadını olmağımla gördüyüm iş-
lərdən danışıb mənə bir nişan təqdim etdi.

 Qısa bir müddət sonra soroptimistlər bir yığıncaq təşkil 
edərək peşəmdə və xüsusən uzun illərdir davam edən sosial 
sahədəki xidmətlərimdən ötrü mənə bir cümhuriyyət qızılı 
təqdim etdilər.



198  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sürəyya Ağaoğlu  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 1974-cü ildə İstanbul Barosu “Peşədə 40 il” mərasimi 
təşkil edərək qırx ildir vəkil olaraq işlədiyim üçün mənə də 
bir nişan təqdim edildi. Bununla əlaqədar etdiyim çıxışda bu 
qədər illik təcrübədən sonra vəkil və hakimin heç bir çətin-
likdən çəkinməməsinə və o zaman Ədalət Mülkün Təməli 
olacağına inandığımı söylədim.

 Türkiyə Barolar Birliyi VII Ümumi Şurasının toplantısı-
nın əvvəlində Cümhuriyyətin əllinci ili ilə əlaqədar tədbirlər 
çərçivəsin-də ilk türk qadın vəkil olduğum üçün bir məra-
sim təşkil etdi və Prezident hörmətli Fəxri Korutürk249 etdiyi 
gözəl çıxışdan sonra mə-nə bir diplom verdi. O gün həm çox 
məsud, həm də gənc bir tələbə kimi həyəcanlı idim. Hörmətli 
Prezident etdiyi çıxışda müasir türk qadın hüquqşünasının 
yurdumuzun ən ucqar guşələrində belə nə qədər qüdrətli 
və möhtərəm bir yeri olduğunu şəxsən müşahidə et-diyini 
deyərkən hüquq fakültəsini qadınlara ilk açdığımız günlər, 
o dostlar, müəllimlər, olan o qədər hadisə gözümün önündə 
canlanırdı. İllər nə tez keçmişdi Ya Rəbbim. Etdiyim təşək-
kür çıxışında qeyri-ixtiyari Atatürkdən, həyat yoldaşı və dos-
tu Lətifə xanımdan və o günlərdən danışmağı özümə borc 
bildim. Ömrümün sonuna qədər də, Türkiyəyə və xüsusən 
türk qadınına etmiş olduğu xidmətlər üçün Atatürkü və baş-
lanğıçda köməkçisi olan Lətifə xanımı xatırlamağı bir vəzifə 
biləcəyəm.
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SON OLARAQ

Xatirələrim əlbəttə bunlardan ibarət deyil. Bəzilərini 
yalnız öz-ümə saxladım, bəzilərini də demək istəmə-

dim.
Yeganə təmənnim, məmləkətin haradan gəlib hara get-

diyini mə-nim kimi uzun illər təcrübələr keçirərək görən in-
sanların gənclərə bunları danışaraq məmləkəti demokratiya 
və azadlıq içində məsud bir ölkə etməyin yollarını axtarma-
larına kömək etmələridir.

 Xatirələrimi bu məqsəd ilə yazdım. Amma nə dərəcəyə 
qədər faydalı olacağımı bilmirəm.

 İstanbul, yanvar 1975
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ŞƏRHLƏR

 1.Lord Kinross – Şotland əsilzadəsi Patrik Kinross (1904-1976). 
M.K.Atatürk haqqında bioqrafik və eləcə də Orta Şərq ölkələrinə aid di-
gər əsərləri ilə tanınmışdır. Bu əsərlərdən biri də bir çox dövlət xadimi 
tərəfindən bəyənilmiş “Osmanlı İmperatorluğunun yüksəlişi və süqutu” 
kitabıdır.

 2.“Kollec de Frans” – Fransada İntibah dövründə qurulan məşhur 
təhsil mərkəzi.

 3.Renan – Ernest Renan (1823-1892). Fransız filosofu və yazıçısı. 
Erkən xristianlıq tarixi və siyasi nəzəriyyəyə dair təsirli tədqiqat əsərləri 
ilə tanınmışdır.

 4.Madam Adam – Julyetta Adam (1836-1936). Respublika fikirli 
fransız yazıçısı.

 5.“Revyü de Dö Mond” – Liberalmeylli fransız dərgisi. Fransız di-
lindən tərcüməsi “hər iki dünyanın şərhi” deməkdir. 1829-cu ildə Parisdə 
təsis edilmişdir.

 6.Lord Karzon – Corc Karzon (1859-1925). İngilis dövlət xadimi. 
Asiya üzrə böyük təcrübəsi olduğu üçün 1898-ci ildə Hindistana baş 
vali (vitse-kral) təyin olmuşdur. 1919-cu ildə Böyük Britaniya baş naziri 
Lloyd Corcun yunanları Anadolunu işğal etməyə və türklərlə müharibəyə 
təhrikinə qarşı çıxmışdır. Fransa baş naziri Reymon Ponkar (1860-1934) 
ilə anlaşaraq türkləri danışığa dəvət etmişdir.

 7.Darmistradt – Ceyms Darmesteter (1849-1930). Fransız şərqşü-
nas alimi. “Avesta”nı Əhməd bəy Ağaoğlu ilə birgə fars dilindən tərcümə 
etmişdir. Soyadı Darmistradtdakı malikanədən gəlir.

 8.Əhməd Rza bəy (1858-1930). Türk siyasətçisi. Osmanlı hökümə-
tində müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir. Fransa ilə sıx əlaqələri olmuşdur. 
Sultan II Əbdülhəmidə qarşı çıxmış, İttihad və Tərəqqi Firqəsinin fəalla-
rından olmuş, Osmanlı Məclisinə deputat seçilmişdir. İstiqlal müharibəsi 
zamanı Atatürkün tərəfdarlarından olmuşdur. Lozanna müqaviləsindən 
(24.07.1923) sonra siyasətdən getmişdir.

 9.Əsəd Paşa – Məhməd Əsəd İşıq (1865-1936). Türk oftalmoloqu 
və siyasətçisi. 1899-cu ildə İstanbul Hərbi Tibb Məktəbinin nəzdində göz 
klinikası qurmuşdur. Malta sürgünlərindəndir. Osmanlı sədrəzəmlərin-
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dən Gürcü Ağa Yusif Paşanın nəvəsi, Türkiyənin milli müdafiə və xarici 
işlər naziri olmuş Həsən Əsəd İşıqın atasıdır.

 10.”Gənc Türklər” – başqa deyilişlə “Jön Türklər”. Osmanlı xanə-
danına müxalif olan siyasi-hərbi təşkilat. 1889-cu ildə İttihad və Tərəqqi 
Firqəsinə çevrilmiş və İttihadçılar olaraq xatırlanmışdır. 1908-ci ildə 
Sultan II Əbdülhəmidin devrilməsi və II Məşrutiyyətin elanı məhz itti-
hadçılar tərəfindən reallaşdırılmışdır. I dünya hərbinin sonuna qədər 
hakiyyətdə olmuşlar.

 11.Hacı Zeynalabdin bəy – Hacı Zeynalabdin Tağıyev (1823-
1924). Məşhur Azərbaycan milyonçusu, mesenatı.

 12.”İrşad” – Əhməd bəy Ağaoğlu tərəfindən təsis olunmuş qəzet. 
1905-1908-ci illərdə Bakıda çapdan çıxmışdır. Ərəbcədən hərfi mənası “ 
doğru yol göstərən” deməkdir.

 13.Hüseynzadə Əli bəy – Əli bəy Hüseynzadə (Əli Hüseyn Turan) 
(1864-1940). Böyük Azərbaycan ədibi, filosof və ədəbiyyat tənqidçisi, XX 
əsr türkçülük ictimai fikrinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri. Uzun 
müddət alim, həkim, rəssam, şair, tənqidçi, tərcüməçi, müəllim, jurnalist 
kimi fəaliyyət göstərmiş, bu sahələrin hər birində özünəməxsus iz qoy-
muşdur. XX əsr Azərbaycan mətbuatı və publisistikası sahəsində müstəs-
na xidmətləri olmuşdur. “Gənc Türklər” hərakatına qoşulmuş, İttihad və 
Tərəqqi Firqəsinin ilk özəyini yaradanlar biri olmuşdur. Ömrünün sonu-
na kimi Türkiyədə yaşamışdır.

 14.Qaspirinski – İsmayıl bəy Qaspıralı (1851-1914). Əslən Krım 
türkü olan pedaqoq, naşir və siyasətçi. 1883-1918-ci illər arasında çıxan 
“Tərcüman” qəzetinin təsisçisi.

 15.Topçubaşov – Əlimərdan bəy Topçubaşov (1862-1934). Azər-
baycanın görkəmli siyasi xadimi, diplomatı və hüquqşünası. Paris sülh 
konfransında Azərbaycan nümayəndə heyətinin sədri (1919-1920) ol-
muşdur.

 16.Tezər – Tezər Taşkıran (1907-1979). Pedaqoq, siyasətçi və ya-
zıçı. Azərbaycanda doğulmuşdur. Sürəyya Ağaoğlunun bacısıdır. 3 dövr 
TBMM-yə (Türkiyə Böyük Millət Məclisi) CHP-dən deputat seçilmişdir.

 17.Əbdürrəhman – Əbdürrəhman Ağaoğlu (1908-1954). Mühən-
dis və işadamı. Sürəyya Ağaoğlunun böyük qardaşıdır. Ali təhsilini Fran-
sada almışdır. Almaniyanın “Simens” şirkəti ilə əməkdaşlıq etmişdir. İs-
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tanbul-Ankara ekspress qatarında müəmmalı şəkildə ölmüşdür.
 18.Səməd – Səməd Ağaoğlu (1909-1982). Hüquqşünas, siyasətçi və 

yazıçı. Sürəyya Ağaoğlunun kiçik qardaşıdır. 1931-ci ildə Ankara Hüquq 
Məktəbini bitirmiş və təhsilini Strasburqda davam etməyə çalışmışdır. 
Ancaq atasının işləri ilə əlaqədar doktorluq işini yarımçıq qoyaraq Tür-
kiyəyə qayıtmışdır. İqtisadiyyat və Ticarət nazırliklərində işləmişdir.Və-
killik fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur. Demokrat Partiyasına üzv olaraq si-
yasətə qoşulmuşdur. TBMM-yə 3 dəfə deputat seçilmişdir. 1950-1960-cı 
illər aralığında Əmək, Sənaye və Dövlət naziri olmuşdur. 27 may 1960-cı 
ildə baş verən hərbi dövlət çevrilişindən sonra həbs edilmişdir. Yassıada 
məhkəmə prosesindən sonra ömürlük həbslə cəzalandırılmışdır. İmralı 
və Kayseri həbsxanalarında bir müddət qaldıqdan sonra 1964-cü ildə əfv 
edilmişdir. Bundan sonra bütün ömrünü ədəbi yaradıcılığa həsr etmişdir.

 19.1908-ci il azadlıq inqilabı – “Gənc Türklər”in II Əbdülhəmidi 
taxtdan salması nəzərdə tutulur.

 20.Nehru – Pandit Cəvahirləl Nehru (1889-1964). Hindistanın 
azadlığı uğrunda hərakatın mühüm fəallarından biri. Hindistanın ilk baş 
naziri.

 21.Cağaloğlu – İstanbulun Fateh rayonunda bir səmt.
 22.”Moskov” – Türkiyədə ruslara verilən ad. Həqarət olaraq Tür-

kiyədə yaşayan keçmiş Rusiya təbəəsi olmuş türklərə də deyilirdi.
 23.Çarşıqapı – İstanbulda yer adı.
 24.Xalidə Ədib – Xalidə Ədib Adıvar (1884-1964). Türk qadın ya-

zıçısı, pedaqoqu, akademiki və siyasətçisi. Milli İstiqlal müharibəsində 
M.K.Atatürkün yaxın silahdaşlarından biri olmuşdur. Anadolu Agentliyi-
nin yaranmasında böyük rol oynamışdır. Uzun müddət xaricdə yaşamış-
dır. İstanbul Universitetinin ədəbiyyat üzrə professoru olan X.Ə.Adıvar 
ingilis filologiyası kafedrasının müdiri olmuşdur. 1950-ci ildə TBMM-yə 
deputat seçilmişdir. İki dəfə ailə həyatı qurmuşdur. Birinci evliliyi riya-
ziyyat müəllimi Saleh Zəki bəy (1864-1921) ilə (bu evlilikdən Ayətullah 
və Həsən Hikmətullah Toqo adlı oğulları dünyaya gəlmişdir), ikinci evli-
liyi isə M.K.Atatürkün yaxın silahdaşlarından və Türkiyənin ilk səhiyyə 
naziri Əbdülhaq Adnan Adıvar (1881-1955) ilə olmuşdur. S.Zəki bəyin, 
H.H.Toqonun və Ə.A.Adıvarın adları bu kitabda da çəkilmişdir. Xalidə 
Ədib Adıvar “Xəndan”, “Atəşdən köynək” və s. romanların müəllifidir.
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 25.”Fərda” – Türk şairi Tofiq Fikrətin (1867-1915) şeiridir.
 26.”Vaveyla” – Türk şairi Namiq Kamalın (1840-1888) şeiridir.
 27.”Əşbər” – Türk ədibi Əbdülhaq Hamidin (1852-1937) əsəridir.
 28.Bəkirağa Bölüyü – İstanbulda Hərb Nazirliyinin həyətində 

yerləşən hərbi həbsxana. İndi bu binada İstanbul Universiteti fəaliyyət 
göstərir.

 29.Ömər Naci bəy – Ömər Naci (1878-1916). İttihad və Tərəqqi 
Firqəsinin fəal üzvülərindən. Hərb və siyasət adamı. I Dünya müharibəsi 
zamanı Qafqaz cəbhəsi və İranda türk kəşfiyyat idarəsi “Təşkilati-Mah-
susa”nın zabiti olaraq rus ordusuna böyük zərbələr vurmuşdur. 1916-
cı ildə Kərkükdə olduğu zaman yatalaq xəstəliyinə tutularaq 38 yaşında 
vəfat etmişdir.

 30.Türk Ocağı – Türk Ocaqları, 1912-ci ildə İstanbulda bir mədə-
niyyət dərnəyi olaraq qurulmuş və Cümhuriyyət dönəmində Türkiyədə 
milli dövlətin təşkilində xidmətləri olmuş millətçi təşkilatdır. Mərkəzi 
Ankara şəhərindədir.

 31.Türk Yurdu – Türk Yurdu Cəmiyyətinin ömrü uzun olmamış, 
yerini Türk Ocağına vermişdir. Ancaq bu adda dərgi nəşr olunmuşdur 
(1911). Dərgi bu gündə fəaliyyətdədir. Dərginin təsisçiləri arasında Ə.A-
ğaoğlu ilə Ə.Hüseynzadədə vardı.

 32.Ziya Göyalp – Məhməd Ziya Göyalp (1875-1924). Türkçülük 
ideologiyasının banilərindən biri. Sosioloq, yazıçı, şair və siyasətçi. Os-
manlı və Cümhuriyyət dövrlərində deputat seçilmişdir. Türk millətçili-
yinə aid bir çox əsərlərin müəllifidir. Bunlardan ən məşhuru “Türkçülü-
yün Əsaslarıdır”.

 33.Yusif Akçura (1879-1935) - Kazan türkü olan yazıçı və siyasət 
adamı. Türkçülük cərəyanının öndə gələn nümayəndələrindən, Türk Ta-
rix Qurumunun qurucu üzvülərindən biri olmuşdur. TBMM-yə 4 dəfə de-
putat seçilmişdir.

 34.Cəlal Sahir – Cəlal Sahir Ərozan (1883-1935). Şair, yazıçı, naşir 
və siyasətçi. Türk Dil Qurumunun dörd qurucusundan biri. TBMM-nin 
deputatı olmuşdur.

 35.Həmdullah Sübhi – Həmdullah Sübhi Tanrıövər (1885-1966). 
Ədəbiyyatçı, yazıçı, pedaqoq, siyasətçi. Türk Ocaqları Təşkilatının sədri 
(fasilələrlə), iki dəfə milli təhsil naziri olmuşdur. TBMM-yə deputat seçil-
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mişdir. Türkiyənin Buxarest səfiri olmuşdur.
 36.Fuad Köprülü – Məhməd Fuad Köprülü (1890-1966). Tarixçi, 

ədəbiyyatçı və siyasətçi. Osmanlı dövlətində sədrəzəm ailəsi olan Köp-
rülülərin soyundandır. TBMM-yə 6 dəfə deputat seçilmişdir. Demokrat 
Partiyasının təsisçilərindəndir. DP 1950-ci ildə iqtidara gələndə xarici iş-
lər naziri olmuşdur. Türkiyənin NATO hərbi blokuna üzvülüyündə böyük 
rol oynamışdır. Sonra siyasi fəaliyyətini Hürriyyət Partiyasında davam 
etmişdir. Heydelberq, Afina və Sorbonn Universitetlərinin fəxri doktoru-
dur. Tarix və ədəbiyyat elmi üzrə 1500 kitab və məqalənin müəllifidir. 
1926-cı ildə Bakıda keçirilən I Türkoloji Qurultayda iştirak etmişdir.

 37.Abdullah Cövdət – Abdullah Cövdət Qarlıdağ (1869-1932). Fi-
losof, göz həkimi, şair, tərcüməçi və siyasətçi. Türkiyədə qərbçilik cərəya-
nının banilərindən biri. İttihad və Tərəqqi Firqəsinin fəallarından olmuş-
dur. Bir çox qərb müəlliflərinin əsərlərini türk dilinə tərcümə etmişdir.

 38.Ənvər Paşa – İsmayıl Ənvər Paşa (1881-1922). Türk hərbi və 
siyasi xadimi. İttihad və Tərəqqi Firqəsinin liderlərindən biri. Hərb na-
ziri və Baş qərargah rəisi olmuşdur. Mirliva (briqada generalı) rütbəsinə 
qədər yüksəlmişdir. Türk gizli kəşfiyyat idarəsi olan “Təşkilati-Mahsu-
sa”nın yaradıcısıdır. Qardaşı Nuri Paşanın başçılığı ilə Azərbaycan Cüm-
huriyyətinə hərbi yardım göndərmişdir. Çılğın türk millətçisi olan Paşa 
ölkənin I Dünya müharibəsində məğlubiyyətindən sonra Türküstana 
getmiş və burada Turan Xaqanlığı yaratmaq istəmişdir. Ancaq gedən bol-
şevik-basmaçı döyüşlərində şəhid olaraq buna müvəffəq olmamışdır.

 39.Tələt Paşa – Məhməd Tələt Paşa (1874-1921). İttihad və 
Tərəqqi Firqəsinin liderlərindən biri. Daxili işlər naziri, eləcə də bir 
müddət sədrəzəm olmuşdur. I Dünya müharibəsi zamanı ermənilərin 
köçürülməsi üçün Təhcir Qanununun çıxarılmasında böyük rol oynamış-
dır. Brest-Litovsk sülh müqaviləsində Osmanlı dövlətini təmsil etmiş və 
Rusiyanın 1878-ci ildə işğal etdiyi Osmanlı torpaqlarının (Ərdahan, Art-
vin, Qars və Batum) geri qaytarılmasına nail olmuşdu. Berlində erməni 
komitəçi Soqomon Təhliryan tərəfindən şəhid edilmişdir.

 40.Atatürk – Mustafa Kamal Atatürk (1881-1938). Türk hərbi və 
dövlət xadimi. Milli İstiqlal müharibəsində xarici havadarlarına güvənən 
Yunanıstanı əzərək Türkiyənin müstəqilliyini qorumağa nail olmuşdur. 
Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu və ilk prezidenti kimi tarixə adını 
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yazdırmışdır. O, bu vəzifəyə vəfatına qədər ardıcıl olaraq 4 dəfə seçil-
mişdir. Cümhuriyyət Xalq Partiyasının qurucusu və ilk sədri olmuşdur. 
Osmanlı ordusunda mirliva (briqada generalı) rütbəsinə qədər yüksələn 
Paşa Türkiyənin iki marşalından birincisidir. O, inqilab və islahatlarını 
həyata keçirməklə Türkiyəni köklü şəkildə dəyişmişdir.

 41.”Tərcümani-həqiqət” – 1878-1921-ci illər arasında çıxan gün-
dəlik qəzet. Əhməd Midhəd Əfəndi tərəfindən təsis edilmişdir. Sultan II 
Əbdülhəmid zamanında mühüm qəzetlərdən biri idi.

 42.”Jön Türk” – “Gənc Türklər”in fransız dilində çıxan qəzeti.
 43.Aksaray – Orta Anadoluda şəhər, vilayət mərkəzi.
 44.Boğazlıyan – Yozqat vilayətində yaşayış məntəqəsi.
 45.Fəthi bəy – Əli Fəthi Okyar (1880-1943). Türk hərb və siyasət 

xadimi. Cümhuriyyəti quran lider heyətdə yer almışdır. Baş nazir və 
TBMM-nin sədri olmuşdur. Atatürkün təlimatı ilə qurulan müxalifət par-
tiyası olan Sərbəst Cümhuriyyət Firqəsini idarə etmişdir. Həyatı boyunca 
Atatürkün ən yaxın dostlarından biri olmuşdur.

 46.”Ərəbyan Xanı” – İstanbulda18-ci əsr karvansarayı. 1918-ci ildə 
İstanbulu işğal edən Britaniya ordusunun qərargahı burada yerləşirdi.

 47.Şahzadəbaşı – İstanbulda məhəllə adı.
 48.Gültəkin – Gültəkin Ağaoğlu. Həkim. Əhməd bəy Ağaoğlunun 

sonbeşik qızıdır.
 49.Fateh – İstanbulun bir rayonu.
 50.Qadınbudu – Qoyun qiyməsi və düyü ilə hazırlanan Anadolu 

yeməyi.
 51.Lion- Fransanın şərqində şəhər.
 52.CXP – Cümhuriyyət Xalq Partiyası. 9 sentyabr 1923-cü ildə Mus-

tafa Kamal Atatürk tərəfindən yaradılmışdır. Atatürkçü və sosial demok-
rat siyasi görüşünü mənimsəmiş və Türkiyədə ən uzun müddət iqtidarda 
olan siyasi partiyadır.

 53.Siddiq Sami – Siddiq Sami Onar (1898-1972). Hüquqşünas, 
müasir türk idarəetmə hüququnun yaradıcısı. İstanbul Universitetinin 
seçilən ilk rektoru.

 54.Damad Fərid paşa (1853-1923) - Osmanlı dövlət adamı və dip-
lomatı. 1919-1920-ci illərdə fasilələrlə sədrəzəm olmuşdur. Mustafa Ka-
mal Atatürkə müxalif olduğu üçün xaricə getmişdir.
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 55.Uşaq məhkəməsi – 18 yaşına çatmayan şəxslər tərəfindən iş-
lənmiş cinayətlərə uşaq məhkəmələrində baxılır.

 56.İnəbolu – Türkiyənin Kastamonu vilayətinə bağlı bir rayondur.
 57.Behbudxan Cavanşir (1877-1921) – Azərbaycan Cümhuriyyə-

tinin ilk daxili işlər naziri olmuşdur. Almaniyanın Frayberq Dağ-Mədən 
Akademiyasını fərqlənmə ilə bitirərək mühəndis ixtisasına yiyələnmiş-
dir. “Difai” müqavimət təşkilatının fəal üzvlərindən olmuşdur. Nəriman 
Nərimanovun tapşırığı ilə Cənubi Qafqaz Soveti Xarici Ticarət təmsilçisi 
kimi neft-mədən avadanlığı almaq üçün Almaniyaya gedərək bir müddət 
orada yaşamışdır. 1921-ci ilin yayında İstanbulda olarkən, gecə qaldıq-
ları “Pera Palas” otelinə ailəsi ilə qayıtdığı zaman Mişak Torlakyan adlı 
erməni qatil tərəfindən şəhid edilmişdir.

 58.Faruq Əfəndi – Şahzadə Ömər Faruq Osmanoğlu (1898-1969). 
Son Osmanlı xəlifəsi II Əbdülməcidin (1868-1944) oğlu, son Osmanlı pa-
dşahı VI Məhməd Vahidəddinin (1861-1926) kürəkəni. Almaniyanın Po-
tsdam Hərbi Akademiyasını bitirmişdir. I Dünya müharibəsində Verdun 
cəbhəsində vuruşmuşdur. Futbol həvəskarı olduğu üçün 1919-1924-ci 
illər arasında “Fənərbağça” futbol klubunun prezidenti olmuşdur. Milli 
Mücadilədə iştirak etmək istəsə də, Ankara Höküməti tərəfindən icazə 
verilmədi. Faruq Əfəndinin Nəslişah Sultan (1921-2012), Xanzadə Sul-
tan (1923-1998) və Nəcla Sultan (1926-2006) adlı üç qızı vardı. Hər üçü 
Misir kral ailəsinin gəlini olmuşdur. İlk ikisinin adı Sürəyya Ağaoğlunun 
bu xatirə kitabında çəkilir.

 59.Qalacıq – Ankara vilayətinin bir rayonu.
 60.Keçiörən – Ankara Böyük Şəhər Bələdiyyəsinə bağlı bir rayon.
 61.Fənəryolu – İstanbulun Kadıköy rayonunda məhəllə.
 62.Fənərbağça – İstanbulun Kadıköy rayonunda məhəllə.
 63.Paşa – Atatürkün adlarından biri.
 64.Zübeydə xanım (1857-1923) – Atatürkün anasıdır.
 65.Məqbulə - Məqbulə (Atadan) Boysan (1885-1956). Atatürkün 

bacısı. Bir müddət Sərbəst Cümhuriyyət Firqəsində fəaliyyət göstərmiş-
dir. Firqə bağlandıqdan sonra siyasətdən çəkilmişdir. 1935-ci ildə depu-
tat Məcdi Boysan ilə evlənmişdir. Qardaşı ilə bağlı xatirələrini 1952-ci 
ildə çap etmişdir.

 66.Fikriyyə xanım (1887-1924) – M.K.Atatürkə ailəvi yaxınlığı ol-
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muşdur. Fikriyyə xanım Paşanı sevdiyi üçün onun Lətifə xanım ilə evlən-
diyini eşidincə paşanı görmək istəmişdir. Ancaq buna müsaidə edilmə-
miş və Atatürkün köşkünün qarşısında intihar etmişdir.

 67.Balkan müharibəsi – 1912-1913-ci illərdə iki Balkan mü-
haribəsi olmuşdur. I Balkan müharibəsi (08.10.1912-30.05.1913) Os-
manlıya qarşı çıxan Bolqarıstan, Serbiya, Çernoqoriya və Yunanıstan 
ittifaqının qələbəsi ilə nəticələnmişdir. II Balkan müharibəsi (16.06.1913-
18.07.1913) isə Bolqarıstana qarşı çıxan Serbiya, Yunanıstan, Çernoqori-
ya, Rumıniya və Osmanlı ittifaqının qələbəsi ilə nəticələnmişdir.

 68.Cəlal Bayar – Mahmud Cəlaləddin Bayar (1883-1986). Türkiyə 
dövlət xadimi. Bursada Bolqarıstan mühaciri olan ruhani ailəsində do-
ğulmuşdur. Məhkəmə və banklarda məmur işləmişdir. Deputat, nazir 
və Atatürkün sonuncu baş naziri olmuşdur. 1946-cı ildə dostları ilə De-
mokrat Partiyasını təsis etdi. 1950-ci ildə Türkiyənin üçüncü prezidenti 
seçilmişdir. 27 may 1960-cı ildə baş verən hərbi dövlət çevrilişi nəticə-
sində hakimiyyətdən salınmışdır. Yassıada məhkəməsinin qərarı ilə eda-
ma məhkum olunsa da, yaşının çox olması ilə əlaqədar ömürlük həbs ilə 
əvəz edilmişdir. 1964-cü ildə səhhət ilə əlaqədar həbsdən buraxılmışdır. 
1966-cı ildə əfv edilmişdir. 22 avqust 1986-cı ildə 103 yaşında İstanbul-
da vəfat etmişdir.

 69.Lətifə xanım – Lətifə Uşakizadə (Uşaqlıgil) (1898-1975). Musta-
fa Kamal Atatürk ilə iki il yarım (29.01.1923-05.08.1925) evli olmuşdur. 
Parisdə Sorbonn Universitetinin hüquq fakultəsini bitirmişdir. Londonda 
dil təhsili görmüşdür. TBMM-nin ilk qadın deputatı olmuşdur. Atatürkü 
bir çox ölkədaxili səfərlərdə müşayiət etmişdir.

 70.Cəfər Təyyar bəy – Cəfər Təyyar Əyilməz (1877-1958). Hərb və 
siyasət adamı. Bir çox müharibələrdə iştirak etmişdir. Trakya Kuvayi-Mil-
liyyəyə sədr və TBMM-yə deputat olmuşdur. 1926-cı ildə Atatürkə qarşı 
təşkil olunmuş İzmir sui-qəsdində adı hallansa da, İstiqlal məhkəməsi 
tərəfindən bəraət almışdır. Bir daha siyasətlə məşğul olmamışdır.

 71.Cavad Abbas bəy – Məhməd Cavad Abbas Gürər (1887-1943). 
Atatürkün baş yavəri olmuşdur. TBMM-yə üç dəfə deputat seçilmişdir.

 72.Ətlik – Ankaranın Keçiörən rayonunda bir səmtdir. Gülhanə 
Hərbi Tibb Akademiyası burada yerləşir.

 73.İsmət Paşa – İsmət İnönü (1884-1973). Türk hərb və dövlət xa-
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dimi. Türkiyənin ikinci prezidenti (1938-1950). Türkiyənin dəfələrlə baş 
naziri olmuşdur. Milli Mücadilədə lider heyətdə yer almışdır. Atatürkdən 
sonra CXP-nin sədri seçilmişdir. CXP-nin qurultayında ona “Milli Şef” adı 
verilmişdir.

 74.Rauf bəy – Hüseyn Rauf Orbay (1881-1964). Türk hərb və si-
yasət xadimi. Osmanlı dövlətinin son dövrlərində, Milli İstiqlal müha-
ribəsində və Türkiyə Cümhuriyyəti dövründə mühüm vəzifələrdə ça-
lışmışdır. Milli Mücadilə illərində qısa müddət baş nazir də olmuşdur. 
Tərəqqipərvər Cümhuriyyət Firqəsinin qurucularındandır. İzmirdə Ata-
türkə qarşı sui-qəsddə iştirakından şübhələnilərək ittiham olunmuşdur. 
Uzun müddət xaricdə yaşamışdır. 1939-cu ildə TBMM-yə deputat seçil-
miş, 1942-ci ildə isə Londonda səfir olmuşdur. 1944-cü ildə İstanbula 
qayıdaraq, bir daha dövlət vəzifəsində işləmək istəməmişdir.

 75.Siirt – Türkiyənin cənubunda vilayət mərkəzi, şəhər.
 76.Bozyük – Biləcik vilayətində rayon.
 77.Şükrü Saracoğlu – Məhməd Şükrü Saracoğlu (1887-1953). Tür-

kiyə dövlət xadimi. Cenevrə Siyasi Elmlər Akademiyasını bitirmişdir. Mil-
li İstiqlal müharibəsində iştirak etmişdir. Türkiyənin baş naziri eləcə də, 
maliyyə,ədliyyə və xarici işlər naziri vəzifələrində çalışmışdır.

 78.Şükrü Qaya (1883-1959) – Atatürkün yaxın silahdaşlarından 
olmuşdur. Osmanlı dövründə bir çox vəzifələrdə çalışmışdır. Malta sür-
günlərindəndir. Sürgündən qaçaraq bir müddət Avropada yaşamış və 
sonra Milli Mücadiləyə qoşulmuşdur. Cümhuriyyət dövründə daxili işlər 
naziri olmuşdur. Bir çox xarici müəlliflərin əsərlərini türk dilinə tərcümə 
etmişdir.

 79.Hamamönü – Ankara vilayətində Altındağ rayonunda tarixi 
məhəllə.

 80.Sərbəst Firqə - Sərbəst Cümhuriyyət Firqəsi. Atatürkün məs-
ləhəti ilə Ə.F.Okyar başçılığı ilə 12 avqust 1930-cu ildə təsis edilmişdir. 
Əhməd bəy Ağaoğlu da bu firqənin fəal üzvlərindən olmuşdur. 16 noyabr 
1930-cu ildə firqə daxili bir qərar ilə buraxılmışdır.

 81.Rumeli – Osmanlı İmperatorluğu zamanı Balkan yarımadasında 
olan ərazilərə verilən ümumi ad.

 82.Əli Çətinqaya (1878-1949) – Hərb və siyasət adamı. I Dünya 
müharibəsində zabit olaraq müxtəlif cəbhələrdə vuruşmuşdur. Milli is-
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tiqlal müharibəsin iştirakçısıdır. Dəfələrlə deputat seçilmişdir. Türkiyə-
nin ilk rabitə və nəqliyyat naziri olmuşdur. Hüquqşünas olmamasına 
baxmayaraq, Ankara İstiqlal Məhkəməsinin sədri olaraq mühüm cinayət 
işlərinə baxmışdır.

 83.Ayvalıq – Türkiyənin şimal-qərbində yerləşən Balıkəsir vilayə-
tinin bir rayonu.

 84.Cavid bəy - Məhməd Cavid bəy (1875-1926). II Məşrutiyyətdən 
sonra İttihad və Tərəqqi hökümətində maliyyə naziri olmuşdur. İzmirdə 
Atatürkə qarşı sui-qəsd cəhdində təqsirləndirilərək edam edilmişdir.

 85.Yalova – Mərmərə bölgəsində vilayət mərkəzi, şəhər.
 86.Qara Kamal (?-1926) – İttihad və Tərəqqi hökümətində iaşə na-

ziri olmuşdur. Milli Mücadilə zamanı silah və sursat qaçırmaqla mühüm 
rol oynayan Karakol Təşkilatının qurucularındandır. Milli istiqlal müha-
ribəsindən sonra ittihadçıların lideri olmuşdur. 1926-cı ildə İzmirdə Ata-
türkə qarşı sui-qəsd cəhdində təqsirləndirilərək edam edilmişdir.

 87.Nazim bəy – Doktor Nazim bəy vəya Səlanikli Nazim bəy (1870-
1926). Həkim və siyasətçi. İttihad və Tərəqqi hökümətində maarif naziri 
olmuşdur. İzmirdə Atatürkə qarşı sui-qəsd cəhdində təqsirləndirilərək 
edam edilmişdir.

 88.Tofiq Rüşdü Aras (1883-1972) – Türkiyənin xarici işlər naziri 
(1923-1939) olmuşdur. TBMM-yə 5 dəfə deputat seçilmişdir. 1939-cu 
ildə Londona səfir təyin olundu. 1943-cü ildə təqaüdə çıxaraq publisisti-
ka ilə məşğul olmuşdur.

 89.Hüseyn Cahid Yalçın (1875-1957) – Yazıçı və publisist. Ədəbi 
fəaliyyətinə Sərvəti-Fünun dövründə tənqidçı olaraq başlamışdır. II Məş-
rutiyyət, Atatürk və İsmət İnönü dövrlərində daima sərt qələmi ilə seçil-
miş, yazdığı polemik, tənqidi məqalələrlə və eyni zamanda mədəniyyətin 
yayılmasına etdiyi dəstəklərlə yaddaşlarda həkk olunmuşdur.

 90.Çorum – Qaradəniz bölgəsində vilayət mərkəzi, şəhər.
 91.Başol – Salim Başol (1905-1990). Yassıada məhkəmə prosesinə 

sədrlik etmiş hakim.
 92.Afət xanım – Aişə Afət İnan Uzmay (1908-1985). Pedaqoq, ta-

rixçi və sosiologiya üzrə professor. Atatürkün mənəvi qızlarından biri.
 93.Xalq Evləri – Türkiyədə 19 fevral 1932-ci ildə Mustafa Kamal 

Atatürkün düşüncəsi ilə yaradılan dərnək.
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 94.Səfvət Arıkan (1888-1947) – Türk hərb və siyasət adamı. I 
Dünya və Qurtuluş müharibələrində iştirak etmişdir. Milli təhsil və milli 
müdafiə naziri, eləcə də Berlin səfiri olmuşdur. TBMM-yə 7 dəfə deputat 
seçilmişdir.

 95.Ehsan bəy – Ehsan Əryavuz (1877-1947). Hərbçi, siyasətçi və 
ticarətçi. Topçu minbaşı rütbəsində təqaüdə getmişdir. Milli Mücadilə iş-
tirakçısı olmuşdur. Qısa müddətə Ankara İstiqlal Məhkəməsinə sədrlik 
etmişdir. 1924-28-ci illərdə dənizçilik naziri olmuşdur. “Yavuz” zirehli 
gəmisini təmiri üçün fransız şirkətindən rüşvət almaqda təqsirləndi-
rilərək həbs edilmişdir. Bu işlə əlaqədar Əryavuz soyadını Topçu olaraq 
əvəz etmişdir.

 96.“Yavuz” zirehli gəmisi – I Dünya müharibəsi ərəfəsində Al-
maniyanın Osmanlı donanmasına verdiyi iki gəmidən biri. 1911-ci ildə 
Hamburq tərsanəsində yığılmışdır. İlk adı “Qoeben” olmuşdur. Sonradan 
“Yavuz” olaraq dəyişdirilmişdir. 1912-1954-ci illər ərzində fəaliyyətdə 
olmuşdur. 1976-cı ildə sökülmüşdür.

 97.Tərəqqipərvər Firqə - Tərəqqipərvər Cümhuriyyət Firqəsi 17 
noyabr 1924-cü ildə Kazım Qarabəkir və bir çox məşhur siyasətçi tərə-
findən yaradılmışdır. Ancaq ömrü qısa sürmüşdür. 5 iyun 1925-ci ildə 
bağlanılmışdır.

 98.Kozan – Adana vilayətində rayon.
 99.Kazım Özalp – Kazım Fikri Özalp (1882-1968). Hərb və siyasət 

adamı. Balkan, I Dünya və Milli İstiqlal müharibələrində iştirak etmişdir. 
Milli müdafiə naziri və TBMM-nin sədri olmuşdur.

 100.Topağacı – İstanbulun Şişli rayonunda məhəllə.
 101.“Səfahəti-əqliyyə və səfahəti-fikriyyəyə mübtəlasınız” – 

Burada “ağıl və fikir işləri ilə məşğulsunuz” mənasındadır.
 102.Nazim Hikmət – Nazim Hikmət Ran (1902-1963). Türk solçu 

şairi və yazıçısı. Türkiyədəki həyatının çoxusu həbsdə keçmişdir. 1950-ci 
ildə Moskvaya sığınmış və ömrünün sonuna kimi burada yaşamışdır. O, 
“Kəllə”, “Unudulan adam”, “Yaşamaq gözəldir qardaşım” və s. əsərlərin 
müəllifidir.

103.Pəyami Səfa (1899-1961) – Türk yazıçısı. Sərvəti-Fünun döv-
rünün şairlərindən olan İsmayıl Səfanın (1867-1901) oğludur. Əsərləri-
nin bir çoxunu Sərvər Bədi təxəllüsü ilə yazmışdır. O, “Məhşər”, “Doqqu-
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zuncu xariciyyə koğuşu” və s. əsərlərin müəllifidir.
 104.Səbihə Sərtəl – Səbihə Dərviş Sərtəl (1895-1968). Türk solçu 

qadın publisisti. Türkiyədə bir çox siyasi fəaliyyətlərdən sonra 1950-ci 
ildə ölkəni tərk etmişdir. Paris, Budapeşt, Moskva və Bakıda yaşamışdır. 
1968-ci ildə Bakıda vəfat etmiş və Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir. Pub-
lisist Zəkəriyyə Sərtəlin həyat yoldaşıdır.

 105.Zəkəriyyə Sərtəl – Məhməd Zəkəriyyə Sərtəl (1890-1980). 
Publisist. “Cümhuriyyət” qəzetinin təsisçilərindəndir. Publisist Səbihə 
Dərviş Sərtəlin həyat yoldaşıdır. 1950-ci ildə o da Parisə mühacirət et-
mişdir. Həyat yoldaşının ölümündən sonra yenidən Bakıdan Parisə köç-
müşdür.

 106.Həmdi Başar – Əhməd Həmdi Başar (1897-1971). Siyasətçi. 
Milli Mücadilədə fəal iştirak etmişdir.

 107.Şaqib bəy – Mustafa Şaqib Tunc (1886-1958). Psixologiya və 
fəlsəfə elmi üzrə akdemikdir.

 108.Hilmi Ziya – Hilmi Ziya Ülkən (1901-1974). Türk fəlsəfə və 
sosialogiya alimi.

 109.Zühdü bəy – Rəcəb Zühdü Soyak (1893-1963). M.K.Atatürkün 
Milli İstiqlal müharibəsin yaxın silahdaşlarından biri olaraq mühafizəsi-
ni təşkil etmişdir. TBMM-yə deputat seçilmişdir.

 110.Ziyaəddin Fəxri – Ziyaəddin Fəxri Fındıqoğlu (1901-1974). 
Sosialogiya üzrə alim.

 111.Şükufə Nihal – Şükufə Nihal Başar (1896-1973). Şair və pe-
daqoq. Əhməd Həmdi Başarın həyat yoldaşı.

 112.Nizaməddin Nazif – Nizaməddin Nazif Təpədələnlioğlu 
(1901-1970). Jurnalist və yazıçı. Milli Mücadilədə iştirak etmişdir. “Haki-
miyyəti-Milliyyə”, “Yeni Həyat” və “Yeni İstanbul” nəşrlərində məqalələr-
lə çıxış etmişdir. “Qara Davud” adlı tarixi romanı ilə tanınmışdır.

 113.Midhəd Camal – Midhəd Camal Kuntay (1885-1956). Yazıçı, 
şair və hüquqünas. “Üç İstanbul” adlı romanı məşhurdur.

 114.Nadir Nadi – Nadir Nadi Abalıoğlu (1908-1991). Yazıçı və jur-
nalist. “Cümhuriyyət” qəzetinin qurucularından Yunis Nadi Abalıoğlu-
nun oğlu. Siyasi səpkili əsərlərin müəllifi olmuşdur.

 115.Qrenobl – Fransanın cənub-şərqində şəhər.
 116.Ülkü – Ülkü (Çukurluoğlu) Adatəpə (1932-2012). Atatürkün 
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sonuncu mənəvi qızı. Mustafa Kamal paşa onu doğma valideynlərindən 
9 aylığından övladlığa götürmüş və 6 yaşına kimi getdiyi bütün səfər-
lərə özü ilə aparmışdır. Uzun müddət şəkli “Əlifba” dərsliklərinin üstünü 
bəzəmişdir. 1 avqust 2012-ci ildə düşdüyü avtomobil qəzasında həyatını 
itirmişdir.

 117.Rövşən Əşrəf bəy - Rövşən Əşrəf Ünaydın (1892-1959). Si-
yasətçi və diplomat. 1918-ci ildə Nuri Paşa komandanlığında Qafqaz İs-
lam Ordusu ilə Bakının azad olunmasında iştirak etmişdir. Daha sonra, 
Milli Mücadiləyə qoşulmuşdur. Lozanna sülh konfransında iştirak etmiş-
dir. Prezident sarayının ümumi katibliyində işləmişdir. TBMM-nin de-
putatı seçilmişdir. Türkiyənin Tirana, Afina, Budapeşt, Roma və London 
səfiri olmuşdur. 1952-ci ildə təqaüdə çıxmışdır.

 118.Faleh Rıfqı bəy – Faleh Rıfqı Atay (1894-1971). Jurnalist və 
yazıçı. Cümhuriyyət dövrünün ən məşhur jurnalistlərindən biridir. İzmi-
rin qurtuluşundan sonra Mustafa Kamal Paşa ilə tanış olub dostluğunu 
qazandı və Atatürkü yaxından tanıdan xatirələr ilə məşhurlaşdı. O, uzun 
müddət (1923-1950) TBMM-nin deputat kimi fəaliyyət göstərdi.

 119.Qazi – Mustafa Kamal Atatürkə 1921-ci ildə Sakarya Meydan 
müharibəsində yunan ordusu üzərində qalibiyyətindən sonra verilən ad.

 120.Duçe – İtalyan Sosial Respublikasının dövlət başçısı Benito 
Mussoliniyə verilən ad.

 121.Sədad Eldəm – Sədad Hakkı Eldəm (1908-1988). Türk mema-
rı.

 122.Çapa – İstanbulun Fateh rayonunda məhəllə.
 123.Böyükada – Mərmərə dənizindəki Şahzadə adalarının ən bö-

yüyüdür. Türkiyənin turizm əhəmiyyətli tarixi məkanlardan biridir.
 124.Braşov – Ruminiyanin mərkəzində şəhər.
 125.Köstəncə - Rumıniyanın Qara dəniz sahilində liman şəhəri. 

Rumınlar bu şəhərə Konstansa deyirlər.
 126.Qılınc Əli – Əli Qılınc (1889-1971). Əsl adı Süleyman Asəf Əm-

rullahdır. I Dünya və Qurtuluş müharibələrində minbaşı olaraq iştirak 
etmişdir. Cümhuriyyət zamanı Anadoluda baş verən üsyanların yatırıl-
masına başçılıq etmişdir. Xatay Respublikasının Türkiyəyə birləşdirilmə-
sində böyük xidmətləri olmuşdur. TBMM-yə deputat seçilmişdir. Xidmət-
lərinə görə İstiqlal medalı ilə təltif olunmuşdur.
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 127.Vəsfi Rza bəy Zabi (1902-1992) – Vəsfi Rza Zabi. Türk teatr 
və kino aktyoru.

 128.Şükrü Naili Paşa – Şükrü Naili Gökbərk (1876-1936). Türk 
hərbi xadimi. Balkan, I Dünya və Qurtuluş müharibələrində iştirak et-
mişdir. Korgeneral (general-polkovnik) rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. 
Xidmətlərinə görə İstiqlal medalı ilə təltif olunmuşdur.

 129.Günəş dil teoriyası – Türk dilinin dünya tarixindəki ilk dillər-
dən biri olduğunu müdafiə edən elmi nəzəriyyədir. Teoriya M.K.Atatürk 
tərəfindən dəstəklənib şəxsən inkişaf etdirilsə də, dil alimləri tərəfindən 
qəbul edilmədi və qısa müddətdən sonra əhəmiyyətini itirdi.

 130.Kazım Qarabəkir – Musa Kazım Qarabəkir (1882-1948). 
Türk hərbi və siyasi xadimi. Osmanlı zamanı mirliva (briqada generalı), 
cümhuriyyət zamanı orgeneral (ordu generalı) rütbələrinə qədər yük-
səlmişdi. Balkan, I Dünya və Qurtuluş müharibələrində iştirak etmişdir. 
Onun 1920-ci ildə erməni hərbi birləşmələrini darmadağın edərək onla-
rı Gümrü sülh müqaviləsini bağlamağa məcbur etməsini xüsusi qeyd et-
mək lazımdır. Məhz, Qarabəkir Paşanın qətiyyəti nəticəsində Türkiyənin 
şərq sərhədləri indiki şəklini almışdır. O, xidmətlərinə görə İstiqlal me-
dal ilə təltif olunmuşdur. TBMM-nin deputatı olmuşdur. Tərəqqipərvər 
Cümhuriyyət Firqəsinin qurucularından və sədri olmuşdur. Atatürk və 
İsmət İnönü iqtidarına müxalif fikirləri ilə yaddaşlarda qalmışdır.

 131.Çankaya – Ankara vilayətinin rayonudur.
 132.“Tanin” – II Məşrutiyyətdən sonra İstanbulda Hüseyn Cahid 

Yalçın tərəfindən çap olunan bir ittihadçı qəzetidir. İstiqlal müharibəsi 
illərində milli dirənişi dəstəkləyən qəzetlər arasında yer almışdır. Çapı-
na 1947-ci ildək fasilələrlə davam etdirilmişdi. “Tanin” ərəbcə rezonans, 
cingilti, uğultu deməkdir.

 133.Nihad Rəşad bəy – Nihad Rəşad Belgər (1882-1961). İstanbul 
və Parisdə tibb təhsili almışdır. “Qızılay” cəmiyyətinin baş direktoru ol-
muşdur. 1960-cı ildə səhiyyə və sosial təminat naziri vəzifəsini tutmuş-
dur. M.K.Atatürkün həkimlərindən biri idi və Paşanın serroz üzrə diaq-
nozunu o təyin etmişdi.

 134.Lloyd Corc – Deyvid Lloyd Corc (1863-1945). Liberal Partiya-
sından son baş nazir (1916-1922) olmuşdur. Osmanlı İmperatorluğunun 
parçalanması və Milli Mücadilə illərində türklərə qarşı müharibənin 
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aparılmasının baş memarıdır.
 135.Makdonald – Ceyms Remzi Makdonald (1866-1937). Böyük 

Britaniyanın Leyborist Partiyasından seçilmiş şotland əsilli ilk baş naziri. 
İki dəfə (yanvar-noyabr 1924, 1929-1935) hökümət qurmuşdur. Ancaq 
Sürəyya xanım Ağaoğlu 1939-40-cı illəri nəzərdə tutursa, deməli bu C.R.
Makdonald yox, Mühafizəkarlar Partiyasından olan Artur Nevil Çember-
leyndir (1869-1940). Məhz, A.N.Çemberleyn 28.05.1937-10.05.1940-ci 
illər ərzində Böyük Britaniyanın baş naziri olmuşdur.

 136.“Karpiç” – Bakıda doğulmuş və 1917-ci ildə Bolşevik çevrili-
şindən sonra İstanbula qaçan əslən yəhudi olan Yuri Georges Karpoviç 
(Karpiç Baba) (1878-1956) tərəfindən Ankarada açılan məşhur resto-
ran. Restoran 1928-1953-cü illər ərzində fəaliyyətdə olmuşdur. Menyu-
sunda Osmanlı mətbəxi yer almazdı. Belə ki, müştərilərə rus və fransız 
yeməkləri təklif olunurdu. İlk əvvəl “Şölən” adı ilə fəaliyyət göstərən 
restoran sonralar “Şəhər Lokantası” adını aldı. M.K.Atatürk bura tez-tez 
gəldiyi üçün restoran sahibi Karpoviçə Karpiç deyirmiş və ondan sonra 
restoranın adına “Karpiç” deyilməyə başlanmışdır.

 137. “Weath, weath, sweet weath” – İngilis dilində “xəyal, xəyal, 
şirin xəyal” deməkdir.

 138.Səlim Sarpər (1899-1968) – hüquqşünas və diplomat. Alman 
meylliyi ilə seçilmişdir. Türkiyənin Moskva və Roma səfiri, BMT-də və 
NATO-da daimi nümayəndəsi olmuşdur. 27 may 1960-cı ildə baş verən 
dövlət çevrilişindən sonra xarici işlər naziri olmuşdur.

 139.Varlıq vergisi – Türkiyədə 11 noyabr 1942-ci ildə TBMM-də 
müzakirə olunmadan qəbul edilmişdi. Vergi əsasən qeyri-müsəlmanlara, 
xüsusən yəhudilərə qarşı tətbiq olunurdu. Bu vergini ödəyə bilməyənlər 
Aşqalaya sürgünə göndərilirdi. 15 mart 1944-cü ildə bu vergi tətbiqi da-
yandırıldı.

 140.Kulədibi – İstanbulda tarixi yer adı.
 141.Əkrəm Alican (1916-2000) – siyasətçi və maliyyəçi. 27 may 

1960-cı il hərbi dövlət çevrilişindən sonra maliyyə naziri olmuşdur. 
1961-ci ildə aktiv siyasi fəaliyyətə başlayaraq Yeni Türkiyə Partiyasını 
təsis etmişdir. 1969-cu ildə siyasi səhnədən getmişdir.

 142.Aşqala – Ərzurum vilayətində rayon.
 143.Adolf Hitler (1889-1945) – Avstriya əsilli alman siyasi və 
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dövlət xadimi. 1933-cü ildən etibarən Almaniyanın reyxskansleri, 1934-
1945-ci illərdə Almaniyanın dövlət başçısı olmuşdur. Dövlət başçısı ol-
duğu müddətdə reyxskansler və prezidentlik vəzifələrini birləşdirərək 
“Fürer” (lider) adını almışdı. 1921-1945-ci illər arasında Alman Nasional 
Sosialist Fəhlə Partiyasının sədri olmuşdur.

 144.Kastamonu – Qaradəniz bölgəsində vilayət mərkəzi, şəhər.
 145.Numan Mənəmənçioğlu (1893-1958) - Türk diplomatı və 

siyasətçisi. Lozanna Universitetinin hüquq fakultəsini bitirmişdir. Ərəb, 
fars, alman və fransız dillərini mükəmməl bilmişdir. Müxtəlif illərdə 
TBMM-nin deputatı seçilmişdir. 1914-1927-ci illər arasında Türkiyənin 
Vyana, Bern, Buxarest, Budapeşt, Beyrut səfirliklərində və eləcə də Xari-
ci İşlər Nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir. 1942-44-cü illərdə 
xarici işlər naziri vəzifəsinə yüksəlmişdir. Türkiyənin Paris və Lissabon 
səfiri olmuşdur. N.Mənəmənçioğlunun atası Osmanlı Dövlətinin maliyyə 
naziri Mənəmənlizadə Rüfət bəydir. Anası isə məşhur türk şairi Namiq 
Kamalın qızı Fəridə xanımdır.

 146.Əl-Əzhar – Misirin paytaxtı Qahirə şəhərində 975-ci ildə təsis 
edilmiş universitet. Universitetin məqsədi İslami elmlərin tədrisidir. Bu 
universitetin rektoru Şeyx adına sahibdir.

 147.Şamps-Yelisey prospekti – Parisdə Yelisey sarayına (prezi-
dent iqamətgahı) aparan prospekt.

 148.Sfinks – Qədim Misir mifologiyasına görə insanbaşlı, şirbədən-
li qoruyucu tanrı. Nil çayının qərb sahilində, Cizə yaylasında qurulmuş 
təqribən e.ə. 1575-1465-ci illərə aid heykəl.

 149.Kral Faruq – Misir kralı I Faruq (1920-1965). 1936-1952-ci 
illər arasında taxtda olmuşdur. 1952-ci ildə Camal Əbdülnasirin başçılıq 
etdiyi Azad Zabitlər Hərakatı tərəfindən taxtdan salınmışdır. 1965-ci ildə 
Romada vəfat etmişdir.

 150.Əli xan – Misir kral ailəsinin bir mənsubu.
 151.Smetana (1824-1884) – Çex bəstəkarı, musiqiçisi və dirijoru.
 152.Vendel Uilki – Luis Vendel Uilki (1892-1944). Amerikalı 

hüquqşünas və siyasətçisi. 1940-cı ildə keçirilən Prezident seçkisində 
F.D.Ruzveltə məğlub olmuşdur. ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi 
olaraq dünya gəzintisinə (26.08-14.10.1943) çıxaraq bir çox dövlətlərdə 
görüşlər keçirmişdi. “Tək dünya” kitabının müəllifidir.
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 153.Ernest Bevin (1881-1951) – Böyük Britaniyanın ən güclü 
həmkarlar ittifaqı liderlərindən biri və dövlət adamı. II Dünya mühari-
bəsi illərində əvvəlcə əmək və sosial təminat naziri, sonra isə xarici işlər 
naziri olmuşdur.

 154.Əhməd Əmin Yalman (1888-1972) – jurnalist və yazıçı. 1910-
cu ildə İstanbulda huquq fakultəsini bitirərək, Nyu-Yorkun Kolumbiya 
Universitetində jurnalistika və fəlsəfə üzrə doktorluq işi müdafiə etmiş-
dir. Malta sürgünlərindəndir. Tərəqqipərvər Cümhuriyyət Firqəsi tərəf-
darı olduğu üçün 1925-ci ildə İstiqlal məhkəməsi onu Çoruma sürgünə 
göndərdi. II Dünya müharibəsi illərində müttəfiqləri öyən və nasistləri 
pisləyən məqalələrlə “Vətən” qəzetində çıxış edərək tirajını 100.000-ə 
çatdırmışdır. 1952-ci ildə litsey tələbəsi tərəfindən sui-qəsdə məruz 
qalan Əhməd Əmin onu Malatya həbsxanasında ziyarət etdi. Demokrat 
Partiyasının iqtidarının ilk illərində partiyanın tərəfdarı olsada, sonralar 
tənqid etməyə başlamışdır. Bu səbəbdən 15 aylıq həbsə məhkum olmuş-
dur. 1960-cı il dövlət çevrilişindən sonra azad edilmişdir. Jurnalistika 
fəaliyyəti boyunca “Sabah”, ”Vaxt”, “Vətən”, “Dan”, “Hürr Vətən” qəzetlə-
rində çalışmışdır. Əhməd Əmin siyasətə dair bir çox kitabların müəllifi-
dir. 1961-ci ildə ABŞ-ın Kaliforniya və Corciya Universitetlərinin “Böyük 
cəsarət” mükafatına layiq görülmüşdür.

 155.Adenauer – Konrad HermannYozef Adenauer (1876-1967). 
Alman dövlət xadimi. Almaniya Federativ Respublikasının 1949-1963-cü 
illər arasında ilk federal kansleri olmuşdur. Avropa İttifaqının memarla-
rındandır.

 156.Yeni Türkiyə Partiyası – 1961-ci ildə Əkrəm Alican tərəfin-
dən qurulmuşdur. Ancaq fəaliyyəti çox da uzun olmamış və 1973-cü ildə 
siyasi səhnədən getmişdir.

 157.Nürnberq məhkəməsi – Nürnberq Beynəlxalq Hərbi Cəza 
Məhkəməsi. 1945-ci ilin oktyabrında ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa və 
SSRİ tərəfindən Almaniyanın 24 nasist liderinə qarşı açılan cinayət işi.

158.Koday – Zoltan Koday (1882-1967). Macar bəstəkarı, musiqiçi-
si və musiqi nəzəriyyəçisi.

159.Amerikan xariciyyəsi – Amerika xarici işlər idarəsi kimi Döv-
lət Departamentini nəzərdə tutur.

160.Uelsli Kolleci - Boston şəhərində qızlar üçün təhsil müəssisəsi.
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161.Yel Universiteti – 1701-ci ildə Konnektikut ştatının Nyu-Hey-
ven şəhərində yaradılmış özəl universitet.

162.Pörl Bak (1892-1973) – ABŞ-ın ədəbiyyat üzrə Nobel mükafa-
tını alan qadın yazıçısı.

163.Foster Dallas (1888-1959) – Amerikalı vəkil və siyasi xadim. 
ABŞ Prezidenti D.P.Eyzenhauerin dövlət katibi olmuşdur. II Dünya müha-
ribəsini izləyən soyuq muharibə dövründə ABŞ xarici siyasətinin müəy-
yənləşməsində mühüm rol oynamışdır.

164.Robert Kolleci – 1863-cü ildə İstanbulda qurulmuş “Amerika 
üsullu” təhsil ocağı. Hələ də təhsil mərkəzi kimi fəaliyyətini davam etdi-
rir.

165.Trümen – Harri S. Trumen (1884-1972) – ABŞ-ın 33-cü prezi-
denti (1945-1953). Harri Trumen 12 aprel 1945-ci ildə Franklin Ruzvel-
tin vəfat etməsindən sonra bu vəzifəni tutmuşdur. Trumenin hakimiyyət 
dövrü qlobal əhəmiyyətə malik çoxsaylı hadisələrlə zəngin olmuşdur. 
Bunların arasında II Dünya müharibəsinin sona çatması, məhz onun əmri 
ilə Yaponiyanın Xirosima və Naqasaki şəhərlərinə atom bombasının atıl-
ması, BMT-nin təsis olunması, “Soyuq müharibə”nin başlaması, “Marşall 
planı”, Avropanın müharibədən sonra yenidən qurulması, kommunizmin 
əleyhinə yönəlmiş Trumen doktrinası, NATO-nun yaradılması və Koreya 
müharibəsi xüsusi yer tutur.

166.Kolumbiya – ABŞ-ın Cənubi Karolina ştatının mərkəzi olan 
şəhər.

167.Lyus – Henri Robinson Lyus (1898-1967). Amerika jurnalisti, 
Məşhur “Taym” jurnalının təsisçisi və sahibi.

168.Bleyr Haus – ABŞ Prezientinin rəsmi mehmanxanası. “Ağ Ev”in 
qarşısında yerləşir. Bu bina 1651-1653-cü illərdə tikilmişdir.

169.Demokrat Partiyası – Türkiyə Cümhuriyyətində ilk dəfə azad 
seçki ilə iqtidara gələn türk siyasi partiyası. 7 yanvar 1946-cı ildə Cəlal 
Bayar və Adnan Menderes tərəfindən yaradılmışdır. 1950, 1954 və 1957-
ci illərdə keçirilən seçkiləri qazanmış və on il (1950-1960) boyunca iqti-
darda olmuşdur. 27 may 1960-cı ildə baş verən hərbi dövlət çevrilişi ilə 
iqtidardan salınmışdır. 29 sentyabr 1960-cı ildə bağlanılmışdır.

 170.Adnan Menderes – Əli Adnan Ərtəkin Menderes (1899-
1961). Türk dövlət xadimi. 1950-1960-cı illərdə Türkiyənin baş naziri 
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olmuşdur. Onun baş nazirliyi dövründə M.K.Atatürkün şəkilləri yenidən 
pul vahidi üzərində əks olunmuşdur, azan yenidən ərəbcə oxunmuşdur, 
1951-ci ildə Türkiyə Koreya müharibəsində briqada olaraq iştirak et-
mişdir, 1952-ci ildə Türkiyə NATO-ya üzv qəbul olunmuşdur və bir çox 
sosial-iqtisadi islahatlar keçirilmişdir. 27 may 1960-cı ildə hərbi dövlət 
çevrilişi ilə hakimiyyətdən salınaraq həbs edilmişdir. Yassıada məh-
kəməsinin qərarı ilə Adnan Menderes 17 sentyabr 1961-ci ildə İmralı 
adasında edam edilmişdir.

 171.Lütfi Kırdar (1887-1961) – həkim və siyasət adamı. Kərkük 
şəhərinin köklü ailələrindən olan Kırdarzadələrdəndir. Qurtuluş mü-
haribəsində “Qızılay” səhiyyə və təcili yardım heyətinin sədri olmuş və 
xidmətlərinə görə İstiqlal medalı ilə təltif olunmuşdur. İstanbul valisi və 
bələdiyyə sədri olmuşdur. Dəfələrlə deputat seçilmişdir. Adnan Mende-
resin qurduğu son hökümətdə (1957-1960) səhiyyə və sosial təminat 
naziri olmuşdur. 27 may 1960-cı il dövlət çevrilişi zamanı həbs olunmuş-
dur. Mühakimə olunduğu Yassıada məhkəməsi zamanı 17 fevral 1961-ci 
ildə infarkt keçirirək vəfat etmişdir.

 172.Va-Nu – Əhməd Vala Nurəddin (1901-1967). Türk yazıçı və 
jurnalisti. “Vaxt”, “Axşam”, “Cümhuriyyət” və s. qəzetlərdə məqalələrlə 
çıxış etmişdir. Ankara radiosunda otuza qədər əsəri oxunmuşdur. Nazim 
Hikmətlə yaxın dost olmuşdur.

 173.Trablüsqərb – Tripoli. Müasir Liviyanın paytaxtıdır. Türkiyədə 
həm Trablüsqərb, həm də Trablüs deyilir.

 174.Binqazi – Liviyanın ikinci böyük liman şəhəridir.
 175.İngilis lirəsi – Burada Böyük Britaniyanın pul vahidi funt ster-

linq nəzərdə tutur.
 176.Karfagen – Tunis Respublikasının paytaxtı Tunis şəhərinin 

yaxınlığında dağınıq şəhər, eyniadlı qədim imperiyanın paytaxtı. Bu döv-
lət e.ə. 814-146-cı illərdə mövcud olmuşdur.

 177.Mussolini – Benito Amilkare Andrea Mussolini (1883-1945). 
İtaliya faşizminin banisi, faşist partiyasının başçısı, diktator (duçe), 
1922-1943-cü illərdə İtaliya baş naziri, 1943-1945-ci illərdə İtalyan So-
sial Respublikasının dövlət başçısı. Kommunistlər tərəfindən tutularaq 
edam edilmiş və Milanın Loreto meydanında ayağından asılmışdır.

 178.Gədikpaşa – İstanbulun Fateh rayonunda bir məhəllə.
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 179.Qasımpaşa – İstanbulun Bəyoğlu rayonunda tarixi səmt.
 180.Topxana, Qılıncəlipaşa və Qübbəli hamamları – İstanbul 

məhəllələri.
 181.Xəzinə-Türkiyənin Xəzinə Baş İdarəsi (indiki Xazinə Müşavir-

liyi).
 182.Mahmud Makal (1930) – yazıçı, şair və müəllim. 1950-ci ildə 

“Bizim kənd” adlı romanı ilə Türkiyədə “Kənd ədəbiyyatı” ədəbi cərəya-
nının əsasını qoymuşdur.

 183.Beynəlxalq Universitetli Qadınlar Təşkilatı - I Dünya müha-
ribəsindən sonra, 1919-cu ildə Kanada, ABŞ və Böyük Britaniyadan bir 
qrup universitet məzunu olan qadınlar tərəfindən beynəlxalq dostluq, 
əməkdaşlıq və sülhü möhkəmlətmək məqsədi ilə Londonda qurulmuş-
dur. Hal-hazırda 81 ölkədə 130.000-dən çox üzvü və 120 milli bürosu var. 
Mərkəzi Cenevrə (İsveçrə) şəhərindədir.

 184.Beynəlxalq Soroptmist Qadınlar Təşkilatı – 1921-ci ildə qa-
dın hüquqlarını qorumaq məqsədilə Oklenddə (Kaliforniya, ABŞ) yara-
dılmışdır. Adı latin dilində olan “sorores optimae”- “daha yaxşı bacılar” 
dan gəlir. Hal-hazırda 120 ölkədə 95.000-dən çox üzvü var.

 185.Sirkəçi – İstanbulun Fateh rayonunda səmt.
 186.Daşlıtarla – İstanbulun Qaziosmanpaşa rayonunda səmt.
 187.Beykoz – İstanbulun bir rayonudur.
 188.Cinnah – Qeydiəzəm Mühəmməd Əli Cinnah (1876-1948). Pa-

kistan İslam Respublikasının qurucusu və ilk prezidenti.
 189.Bəyum Ləyaqət Əli Xan (1912-1990) – Pakistanın ilk baş na-

ziri Ləyaqət Əli Xanın (1895-1951) həyat yoldaşı, Pakistan Qadın Asso-
sasiyasının sədri.

 190.İndira Qandi (1917-1984) – Hindistanın iki dəfə baş naziri 
olmuş qadın siyasi xadimi. Hindistan dövlət xadimi Cəvahirləl Nehrunun 
qızı, hind inqilabçısı Firuz Qandinin həyat yoldaşı, Hindistanın ən gənc 
baş naziri olmuş Raciv Qandinin (1944-1991) anasıdır. İsveçrə və Bö-
yük Britaniyada yüksək təhsil görmüşdür. 31 oktyabr 1984-cü ildə sinqh 
mənşəli mühafizəçiləri tərəfindən öldürülmüşdür.

 191.Ledi Montbatten- Hindistanın son vitse-kralı admiral Luis 
Montbattenin (1900-1979) həyat yoldaşı xanım Edvina Eşli nəzərdə tu-
tulur.
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 192.Rabindranat Taqor (1861-1941) – Hind yazıçısı, şair, bəstə-
kar, rəssam və ictimai xadimi. 1913-cü il ədəbiyyat sahəsində Nobel mü-
kafatı laureatı. Əsərlərini benqalca yazmışdır. Hindistan himninin müəl-
lifidir.

 193.Vəhbi Qoç – Əhməd Vəhbi Qoç (1901-1996). Türkiyənin məş-
hur Qoç Şirkətlər Qrupunun yaradıcısı və işadamı.

 194.Lüdviqşafen – Almaniyanın Reynland-Pfalts federal əyalətin-
də şəhər.

 195.Kibuts – İbrani dilində “birlik” deməkdir. İsrail dövləti yara-
dıldığı zaman bura köçən yəhudiləri birgə yaşayışa hazırlayan xüsusi 
bölgələr. Sosializm ilə sionizmi birləşdirməklə yaradılan İsrailə məxsus 
kollektiv yaşayış üsulu.

 196.Tito – İosif Broz Tito (1892-1980).Yuqoslaviyanın xorvat mən-
şəli hərb və dövlət xadimi. II Dünya müharibəsinin sonundan vəfatına 
qədər Yuqoslaviyanın dəyişməz lideri olmuşdur (1945-1980). 1943-cü 
ildə marşal rütbəsi almışdır. 1953-cü ildə ölkənin prezidenti seçilmişdir.

 197.Səlanik – Saloniki (Tessaloniki). Yunanıstanın ikinci böyük 
şəhəridir. Əhalisi 364.000 nəfərdir. Mustafa Kamal Atatürk bu şəhərdə 
doğulmuşdur. Onun doğulub yaşadığı ev indi Türkiyənin baş konsulluğu 
və Atatürkün ev muzeyidir.

 198.”Qaragöz” – Türkiyədə Osmanlı zamanından gələn təsvirlərlə 
pərdədə oynadılan kölgə oyunudur. Tam adı “Qaragöz və Hacivat”dır.

 199.Cəmil Səid Barlas (1905-1964) – hüquqşünas və siyasətçi. 
Türkiyənin ticarət, iqtisadiyyat və dövlət naziri olmuşdur. TBMM-yə de-
putat seçilmişdir.

 200.28 aprel hadisələri – 28 aprel 1960-cı ildə İstanbul Universi-
tetində tələbələrin etiraz mitinqi polis tərəfindən qarşısı alınarkən meşə 
təsərrüfatı fakultəsinin 20 yaşlı tələbəsi Turan Əməksiz həlak olur. Bu 
hadisədən sonra İstanbul və Ankarada fövqəladə vəziyyət elan edilmişdi.

 201.Hayd Park – Londondakı Krallıq bağlarının ən böyüyüdür. 
Ərazisində bağçalar və göllərlə birlikdə 249 hektarlıq bir ərazini əhatə 
edir. Parkın Spikers Korner guşəsində hər kəsin azad olaraq xitabetmə 
haqqı var.

 202.Dimetoka – Yunanca Dimotika. Yunanıstanın şimal-şərqində, 
Yunanıstan-Türkiyə sərhəddində kiçik şəhər.
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 203.Xristian türklər – 1924-cü ildə Türkiyə və Yunanıtan arasın-
da əhali mübadiləsi olmuşdur. Belə ki, Yunanıstanda yaşayan müsəlman 
türk əhalisi Türkiyəyə, Türkiyədə yaşayan xristian provaslav əhalisi Yu-
nanıstana köçürülmüşdür. Bu sırada milliyyətcə türk, amma etiqadca 
xristian olan əhalidə Yunanıstana köçürülmüşdür.

 204.Gümülçinə - Yunanca Komotini. Yunanıstanın şimal-şərqində 
şəhər. 1361-1913-cü illər arasında Osmanlı, 1913-1920-ci illər arasında 
Bolqarıstan şəhəri olmuşdur. 1920-ci ildən Yunanıstanın tərkibindədir. 
Şəhərin əhalisi 53 min nəfərə yaxındır. Əhalinin 40% -i türkdür.

 205.Yassıada məhkəməsi – 27 may 1960-cı il dövlət çevrilişi ilə 
iqtidardan uzaqlaşdırılan Demokrat Partiyası hökümətinə qarşı, çevri-
lişi həyata keçirən xunta tərəfindən qurulan xüsusi məhkəmə prosesi. 
Məhkəmə prosesi Mərmərə dənizindəki Yassıada adasında keçirildiyi 
üçün bu adla xatırlanır. Məhkəmənin sədri Salim Başol olmuşdur. Yassıa-
da məhkəməsi 14 oktyabr 1960-cı ildə başlamış, 19 iddiaya baxılmış və 
15 sentyabr 1961-ci ildə məhkəmənin qərarı oxunmuşdur. Yekun olaraq 
15 nəfər ölümlə cəzalandırılsada, sonradan qərar dəyişdirilmiş sadəcə 
3 nəfər (Adnan Menderes, Fatin Rüşdü Zorlu və Həsən Polatkan) edam 
edilmişdir. 402 müttəhim ömürlük və ya digər ağır həbs cəzalarına məh-
kum edilmişdir. 135 müttəhimə bəraət verilmişdir. Yassıada məhkəməsi 
türk siyasi həyatında çox mühüm yer tutur və hələ də müzakirə mövzusu 
olaraq qalmaqdadır.

 206.“Mühabəratı ixlal” – Ərəbcə “xəbərləşmənin qarşısını almaq” 
deməkdir.

 207.Tuzla – İstanbulun cənubunda rayondur.
 208.Pəndik – İstanbulun cənubunda rayondur.
 209.Moda – İstanbulun Anadolu hissəsində Kadıköy rayonunda 

səmt. Adını “Ol Sants Moda” kilsəsindən almışdır.
 210.Krit – Türkcə Girit. Yunanıstanın ən böyük, Aralıq dənizinin 

beşinci böyük adasıdır. Osmanlı hakimiyyəti zamanı (1645-1908) adada 
böyük türk icması olmuşdur. Ancaq ada Yunanıstan veriləndən sonra fa-
silələrlə üç dəfə Türkiyəyə köçürülmüşlər.

 211.Milli Birlik Komitəsi – 27 may 1960-cı il tarixində Demokrat 
Partiyası hökümətini hərbi çevriliş ilə devirərək siyasi iqtidarı ələ alan 
və sonradan başına ordu generalı Camal Gürselin gətirildiyi Türk Silahlı 
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Qüvvələri mənsubu olan 38 nəfərlik xunta.
 212.Əminsu – 27 may 1960-cı ildə dövlət çevrilişinə dəstək ver-

məyən 235 general və admiral və 5000 yaxın zabitin ordudan tərxis 
edilərək təqaüdə göndərilmişdir. Onların Əməkli İnqilab Subayları (za-
bitləri) Təşkilatını yaratmaları ilə həmin hadisəyə “Əminsu hadisəsi”də 
deyilir.

 213.Fatin Rüşdü Zorlu (1910-1961) – Türkiyənin xarici işlər nazi-
ri olmuşdur. 27 may 1960-cı ildə dövlət çevrilişi nəticəsində həbs olun-
muş və haqqında çıxarılan məhkəmə qərarı ilə edam edilmişdir. Xarici 
işlər naziri olduğu müddətdə bir çox məsələdə, o cümlədən Kiprə dair 
1959-cu ildə Yunanıstan və Böyük Britaniya ilə birgə imzalanan Sürix 
müqaviləsində böyük rolu olmuşdur. Edam olduğu zaman mərd xüsusiy-
yəti ilə seçilmişdir.

 214.Atif Bəndərli – Məhməd Atif Bəndərlioğlu (1910-1992). 
Hüquqşünas. Milli təhsil naziri olmuşdur. Dövlət çevrilişindən sonra 
məhkəmə qərarı ilə 10 il həbsə məhkum edilmişdir. Ancaq 1964-cü ildə 
əfv olunmuşdur.

 215.“İt işi” – Cəlal Bayarın əfqan kralı tərəfindən ona bağışlanmış 
itin zooparka satılması iddiası ilə açılmış cinayət işi.

 216.Nədim Ökmən (1908-1967) – Siyasətçi. Kənd təsərrüfatı və 
maliyyə naziri vəzifələrində olmuşdur. Yassıada məhkəməsində zəiflik 
göstərməyi ilə yadda qalmışdır.

 217.Orxan Ərkanlı (1924) – Hərbçi və siyasətçi. 27 may 1960-cı il 
dövlət çevrilişindən sonra Milli Birlik Komitəsinin siyasətinə etiraz etdiyi 
üçün Meksikaya müşavir olaraq göndərildi.

 218.“Ondördlər” – 27 may 1960-cı il dövlət çevrilişindən sonra or-
duda aparılan siyasətə etirazlarına görə Milli Birlik Komitəsindən ixrac 
edilən 14 zabitə verilən ad. Onların hamısı Türkiyənin xarici ölkələrdəki 
səfirliklərinə müşavir olaraq göndərilmişdilər. Bu bir növ sürgün xarak-
teri daşıyırdı.

 219.“Körpə işi” – Yassıada məhkəməsində Adnan Menderesə açı-
lan 13 cinayət işindən biri. Adnan Menderesə sevgilisi, opera müğənnisi 
Ayxan Aydandan olan qanundankənar körpəsinin öldürtməsi iddia olu-
nurdu. Adnan Menderes tək bu iddiadan bəraət etmişdir.

 220.“Barbara işi” – Yassıada məhkəməsində Rəfiq Koraltanın 
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(TBMM sədri) alman xidmətçisinə valyuta ilə maaş verməsi haqqında 
açılan cinayət işi. Bu cinayət işi Həsən Polatkan və Altan Koraltan qarşı 
da açılmışdı.

 221.“Vətən Cəbhəsi işi” – Yassıada məhkəməsində Vətən Cəbhəsi 
yaradarkən qanunsuzluqlara yol verilməsi iddiası ilə C.Bayar, A.Mende-
res və daha DP fəalı olan 19 nəfərə qarşı açılan cinayət işi. Ancaq üç nəfər 
bəraət etmişdir.

 222.“Meyvə vaxtına yetişdik şəcərəyi-vakvakın”- 1)Sultanəh-
məd camisi qarşısında bir çinar ağacı varmış. Bu çinar çox qanlı ha-
disələrə şahid olmuşdur. Edam olunanların başı həmin bu çnarın bu-
daqlarından asılırmış. “Qanlı çinar” deyirmişlər bu ağaca. Sonuncu belə 
hadisə Sultan II Mahmud Xan dövründə 1826-cı ildə olmuşdur. Sultan 
başı pozuq Yeniçəri Ocağını ləğv etdiyi zaman yeniçərilər paytaxtda iğti-
şaşlar yaradırlar. Ancaq sultan bu qiyamın qarşısını ala bilir və bir çox ye-
niçərini boğdurdub cəsədlərini həmin çinardan asdırır. Dövrün İstanbul 
qazisi və şairi olmuş Keçəçizadə Molla İzzət bu hadisəni belə təsvir edir:

 Bir zaman əhli-fitnə camiyi Xanü Əhməddə,
 Bigünah asmış ikən qullarını həllakim
 Şimdi ərbab-i şəkanın tökülüb kəllələri
 Meyvə vaxtına yetişdik şəcərəyi-vakvakın.
2)Vakvak- Cəhənnəm ağacı.
 223.Mükərrəm Sarol (1909-1995) – həkim və siyasətçi. Tibb təh-

silini Türkiyə və Almaniyada almışdır. 3 dəfə deputat seçilmiş, A.Mende-
res hökümətində dövlət naziri olmuşdur. Yassıada məhkəməsinin qararı 
ilə həbsə məhkum olunsa da, sonra əfv olunaraq azadlığa buraxılmışdır.

 224.Səbati Ataman – Əhməd Səbati Ataman (1908-1992). Hüquq-
şünas və siyasətçi. Müxtəlif inzibati vəzifələrdə çalışmışdır. TBMM-yə 5 
dəfə deputat seçilmiş, A.Menderes hökümətində sənaye naziri olmuşdur.

 225.Egesel- Altay Ömər Egesel (1913-1985). Yassıada Məhkəmə-
sində dövlət ittihamçısı olaraq vəzifələndirildi. Məhkəmə gedişatında 
təqsirli bilinən şəxslərə qarşı irəli sürdüyü iddialarla əlaqədar tənqid-
lərə hədəf olmuşdur.

 226.Tofiq İləri – Əhməd Tofiq İləri (1911-1961). Mühəndislik 
təhsili almışdır. Yüksək vətənpərvərlik keyfiyyətləri ilə ad qazanmışdır. 
Dəfələrlə deputat seçilmiş və A.Menderes hökümətində müxtəlif nazir 
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vəzifələrini tutmuşdur. Yassıada məhkəməsinin qərarı ilə ömürlük həbs 
cəzasına məhkum edilərək Kayseri həbsxanasına göndərilmişdir. Xəstə-
liyi səbəbi ilə Ankara xəstəxanasına gətizdirilmiş və 31 dekabr 1961-ci 
ildə vəfat etmişdir.

 227.Cəlal Yardımçı – Hüseyn Cəlal Yardımçı (1911-1986). Hüquq-
şünas və siyasətçi. Müstəqil vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur. 
TBMM 4 dəfə deputat seçilmiş və sədr müavini olmuşdur. Bundan başqa 
A.Menderes hökümətində dövlət, maarif və ədliyyə naziri vəzifələrini 
tutmuşdur.

 228.Həsən Polatkan (1915-1961) – Siyasətçi. Əskişəhirdə doğul-
muş Krım türküdür. TBMM-yə 4 dəfə deputat seçilmişdir. A.Menderes 
hökümətində maliyyə naziri olmuşdur. 27 may 1960-cı il dövlət çevri-
lişindən sonra həbs edilmişdir. Yassıada məhkəməsinin çıxartdığı qərar 
ilə edam edilmişdir.

 229.Elxan Sipahioğlu – TBMM-nin Demokrat Partiyasından seçil-
miş İzmir deputatı olmuşdur.

 230.Mətin Tokər (1924-2002) – jurnalist və yazıçı. İsmət İnönü-
nün kürəkəni olduğu üçün “Milli damad” adı verilmişdir. “Cümhuriyyət”, 
“Zəfər”, “Akis” ,“Milliyyət” və “Hürriyyət” qəzetlərində idarəçi və müxbir 
olmuşdur. “Akis” dərgisinin təsisçisidir (1954-67). Mükərrəm Sarolu 
tənqid etdiyi üçün 9 ay həbsdə qaldı. Prezident Fəxri Korutürk zamanın-
da senator oldu.

231.İmralı – Mərmərə dənizində ada.
232.Gürsəl – Camal Gürsəl (1895-1966). Hərbçi və siyasətçi. Quru 

Qoşunları Komandanı (1958-1960), ordu generalı. 1960-cı il dövlət çev-
rilişindən sonra Milli Birlik Komitəsinin sədri və Türkiyənin dördüncü 
prezidenti.

233.Qırşəhir – Orta Anadoluda yerləşən Qırşəhir vilayətinin 
mərkəzi, şəhər.

234.Dakar – Afrikanın qərbində yerləşən Seneqal Respublikasının 
paytaxtı.

235.Honolulu – ABŞ-ın 50-ci ştatı olan Havay adalarının mərkəzi-
dir.

236.Manila-Sakit okeanda yerləşən Filippin Respublikasının pay-
taxtı.
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 237.Banqkok – Asiyanın cənub-şərqində yerləşən Tailand Krallı-
ğının paytaxtı.

 238.Ərciyəs – Kayseri şəhərinin yaxınlığında dağ.
 239.Əzizoğlu–Yusif Əzizoğlu (1917-1970). 1962-1963-cü illərdə 

səhiyyə və sosial təminat naziri olmuşdur.
 240.21 fevral hadisəsi – 20-22 fevral 1962-ci ildə albay Tələt Ay-

dəmir və yoldaşları tərəfindən 1960 hərbi xuntasına qarşı qiyamı nəzər-
də tutulur.

 241.Ədalət Partiyası – 1961-1980-ci illər ərzində Türkiyənin ən 
böyük iki partiyasından biri olmuşdur. Bu partiyanın lideri Süleyman Də-
mirəl (1924) olmuşdur.

 242.Tabutluq–Keçmişdə tətbiq olunan cəza növlərindən biri. Məh-
kum ancaq bir nəfərin ayaqüstə dura biləcəyi qədər genişlikdə bir kame-
raya həbs olunur.

 243.Tələt Aydəmir və Fəthi bəy asıldı – 20 may 1963-cü ildə döv-
lət çevrilişinə cəhd etdiklərinə görə albay Tələt Aydəmir və minbaşı Fət-
hi Gürcan 5 iyul 1964-cü ildə olan edamı nəzərdə tutulur.

 244.“Dəmir pərdə arxası” – Sosialist cəbhəsində olan ölkələr 
nəzərdə tutulur.

 245.Papandreu–Yorqo (Georgios) Papandreu (1888-1968). Yuna-
nıstanın liberal fikirli baş naziri olmuşdur.

 246.RCD (Regional Cooperation for Denetopment) – İnkişaf üçün 
Regional Əməkdaşlıq.

 247.Türk əsilli iranlılar – Cənubi Azərbaycanlılar nəzərdə tutulur.
 248.Bolqarıstan xaric – Sürəyya xanım anasının vəfatından sonra 

ilk dəfə Rumıniyada da olmuşdur.
 249.Fəxri Korutürk – Fəxri Sabit Korutürk (1903-1987). Hərbçi, 

diplomat və dövlət xadimi. Türkiyənin altıncı prezidenti (1973-1980). 
Türk hərbi dəniz qüvvələrinin admiralı olmuşdur. 27 may 1960-cı ildən 
sonra təqaüdə çıxmışdır. Türkiyənin Moskva və Madrid səfiri olmuşdur. 
Onun prezidentliyi dövründə Kipr Hərakatı (1974) gerçəkləşdirilmişdir.
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 İ Z A H L I L Ü Ğ Ə T

Albay (türk.) – polkovnik.
Anqles (türk.) – rumın üsulu hörmə sənəti
Bal (fran.) – rəqs gecəsi.
Baro(fran.) – dəmir barmaqlıq. Türkiyədə vəkillərin ictimai peşə 

birliyi olan təşkilat-Vəkillər Kollegiyası.
Bəhriyyəli (ərəb-türk) – dənizçi, matros.
Cümhuriyyət (ərəb.) – respublika.
Commo il faut (fran.) – lazimi tərzdə
Damad(türk.)-kürəkən
Darülfünun (ərəb.) – universitet.
Dəhr (ərəb.) – 1) zaman, dövr; 2) məc. dünya, aləm.
Dok (ing.) – tərsanə
Eyvah (fars.) – təəssüflər ! heyflər !
Əcəba (ərəb.) – görəsən, məgər.
Ədliyyə - Türkiyədə ümumi ədliyyə orqanları nəzərdə tutulur.
Fəllah (ərəb.) – kəndli, əkinçi.
Fənn (ərəb.) – Türkiyədə dəqiq elmlərə verilən ümumi ad
Fiqh (ərəb.) – İslamiyyətdə hüquq elmi.
Gavur (türk.) – kafir.
Hərbiyyə- Türkiyədə Quru Qoşunlar Hərb Məktəbinə verilən ad.
Hürriyyət (ərəb.) – azadlıq.
Xoca (fars-türk) – bilici, alim, müəllim.
Xan (fars) – karvansara.
İcraat (ərəb.) – yerinə yetirmə, həyata keçirmə.
İhalə (ərəb.) – layihə, tender
İşias- oturaq sinir iltihabı
İştiyaq (ərəb.) – arzu etmə, çox istəmə.
İtma (ərəb.) – tamaha salmaq.
Kapiton (ital.) – içinə pambıq, yun, kauçuk və s. doldurularaq 

tikilmiş parça qutu.
Künyə (ərəb.) – ləqəb
Qoca (türk.) - ər
Qonaq (türk.) – malikanə
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Lokanta (türk.) – yeməkxana.
Meningit(yunan-latın) – beyin qabığı deməkdir.
Məcəllə- Türkiyədə mülkü hüquq nəzərdə tutulur.
Məchul(ərəb.) – qeyri-müəyyən
Məclis(ərəb.) – toplanacaq yer. Türkiyədə parlament – Türkiyə 

Böyük Millət Məclisi.
Məfkurə (ərəb.) – ideologiya, ideya
Məiyyət (ərəb.) – birgəlik, böyük bir şəxsi müşayiət edən 

şəxs(lər).
Minbaşı (türk.) – mayor.
Mor (türk.) – bənövşəyi.
Mövlud (ərəb.) – doğulmaq. Mövlud oxutmaq – Quran tapşırmaq.
Muxtar- Türkiyədə kənd idarəçisi.
Müəssif (ərəb.) – təəssüf doğuran.
Mühacir (ərəb.) – köçmüş.
Müqabil (ərəb.) – qarşılıqlı, əvəz.
Müqəddər (ərəb.) – miqdarı müəyyən edilmiş, təyin edilmiş
Mürafiə(ərəb.) – Şahidlə müttəhimi məhkəmə hüzurunda üzləş-

dirərək mühakiməni təşkil etmək.
Mülkiyyə - Türkiyədə siyasi elmlər fakultəsinin keçmiş adı.
Mülkü-müta(ərəb.) - itaət edən mal
Müsaidə (ərəb.) – icazə, rüsxət.
Müvəkkil (ərəb.) – 1) vəkil edilmiş; 2) vəkil edən.
Müztərib (ərəb.) – həyəcanlanmış, rahatsız.
Nəsnə (türk.) – şey, əşya.
Nuri-eynim (ərəb.) – gözümün nuru
Övladi-əyal (ərəb.) – arvad-uşaq, külfət.
Pandispaniya- keks növü
Papaz (türk.) – 1) keşiş; 2) kral (kartda).
Pariya (hind.) – alçaldılan, dini olmayan
Pelerin – çiyinlik,bürüncək.
Sarma (türk.) – dolma (xörək).
Səla (ərəb.) – çağırış, dəvət // namaza çağırış.
Sofu (türk.) – sufi adam.
Stern (ing.) – amansızlıq, daşürəklilik.
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Şoven (fran.) – qatı millətçi (Napoleon 17 dəfə yaralanmağına 
baxmayaraq yenə də Fransa üçün döyüşmüş Şovenin adından götürül-
müşdür).

Tay (türk.) – dayça, qulan.
Tayyor- pencək və ətəklikdən ibarət qadın kostyumu
Təqdir (ərəb.) – 1) qədər, qismət; 2)qiymətləndirmə; 3)bəyənmə.
Tələqqi (ərəb.) – qəbul etmə, qiymətləndirmə.
Tənzih (ərəb.) – paklaşdırma, əxlaqi saflıq.
Tənzimat (ərəb.) – nizamlama, qaydaya salma.
Təzahürat (ərəb.-türk.) – təntənə
Türban - çarşab
Türbədar (ərəb.-fars.) – türbənin mühafizəsindən məsul olan şəxs.
Yəməni- baş örtüsü
Yoğurt (türk.) – qatıq.
Yüzbaşı (türk.) – kapitan.
Zinhar(fars.)–saqın!ehtiyatlıol!
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