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ÇOLPAN (1S97 - 1935) 

Çolpan, Ebdulhemill Sülcymanoğli YUl1usov'un ınahıasıdır. Edip, Kelender, 

Mirzakalender ve EndiCllnlik gibi mahlaslar da klıl1anmı~ ancak. Özbek edebi

yatında Çolpan mahlfıslasıyla ün kazanmı~tır. 

Edip, 1897 yılında Endican şehrinin Katarterek mahallesinde dünyaya gel

miştir. Çiftçi, esnaf ve bez Likcan olan babası Süleymankul Mulla Muhammed 

Yunusoğlu (1874 - i 929), zamanının aydınlarından biri olarak dönemin sosyal 

olaylarıyla, eğitim ve edehiyatla yakından ilgilenmişlir. Reswı mahlasıyla gazel

ler yazıp, bir divan tertip ettiği de kaynaklarda kaydedilmiştir. İnsan sevgisiyle 

dolu ve çok misafirperver olan Süleymankul Mulla Muhammed Yunusoğlu 'nun 

evine, dönemin aydınları ve ~airlcri sık sık gelirlerdi. Ebdi.ilhemid'in edebiyata 

ilgi duymasıncia, edebiyat ve fikir dünyasına girmesinde sıcak ve bilinçli aile or

tamının önemli roloynadığı kesindir. 

Ehdiilhemicl, Endican 'Cıa ilk öğrenimini tamamladıktan sonra, Endican ve 

Taşkent'in çeşitli meclresclerinde öğrenimini devam ettirip, Türkçe, Arapça ve 

Farsçayı mükemmel bir şekilde öğrenmiştir. Edihin doğu dillerini iyi bilmesi, 

Alişer Nevaiy, Firdevsi, Sadi, Hafız, Dehlcvi, Nizami, Ömer Hayyanı, Mevlana 

Celaleddin Rumı, Tevfik Fikreı, Naımk Kemal, Abdulla Tokay gibi klasik eelip

lerin eserlerindcn feyz almasına sebep olınu~tıır. Bu dönemde Türkistan'da ge

niş bir şekilde yayılmaya başlayan eeditçilik hareketi, doğu fikir dünyasını epey

ee (jğrenıniş olan Çolpan' da batı dünyasına ilgi uyandırmıştır. Çolpan, Rus-tu

zem okuluna girip, Rııs<.;ay! mükcmmel bir şekilde öğrenmiştir. Rusı;a, Çolpan 

için Rus ve Balı klfısik edebiyatıarının kapısıııı açan bir anahtar olmuştur. Meh

mud Hoca Behbudiy, Ebdulla Evlaniy gibi ekincmin eğitim öneUlerinin izini ta

kip eden Çolpan, on altı, on yedi yaşlarında hem doğu hem ele hatı bilim elünya

sını tanıyan bir aydın olarak yetişmiştir. 

Türk i !'iıı."ıı.\! IJi/ ve """himı nergisi 'nin GÜl. IlJlJ(' ikinci ,ayısında "Öl.bck Edebiyatından Scı;ıııekr"' 
adıyla iık "ıakale yayımlanıııışt!. ILLI ,ayıda bu makalenin ikincisi yayınılaıımaktadır. 
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Dönemde çok revaçta olan milli müstakillik meseleleriyle yakından ilgilenen 

Çolpan, bu yolda çeşitli hizmetlerde bulunmuştur. 1917 - 1918 yıllannda Oren

burg'da Başkurdistan MilIl Cumhuriyeti reisinin sekreteri olarak çalışmıştır. Bu 

alanda Çolpan'ın başka hizmetleri de vardır. 1917 yılının sonunda Kokan şeh

rinde teşkil edilen ve kanun çıkarma yetkisi olan Kokan Muhtariyeti, 6-7 Şubat 

1918'de KızılOrdu tarafından kana bulanmıştır. Olayları yakından izleyen ve 

Kokan'da toplanan İstikHU Kunıltayına katılan Çolpan, Kokan Muhtariyeti orta

dan kaldırılırken yaralananların tedavisi için kurulan Kızılay hastahanesinde gö

nüllü olarak çalışmıştır. Sözde müstakillik taraftarı olan, aslında Sovyet yöneti

mi altındaki bütün milletlerden tek millet yaratmayı amaçlayan komünist idare

ciler, Çolpan'ın milli' müstakillik yolundaki hizmetlerini unutmadılar. 1927 yılı

nın Ekim ayında Özbekistan Kültür Memurlarının İkinci Kurultayında, Özbekis

tan komünistlerinin lideri, Çolpan'ın Sovyet ideolojisini kabul etmediğini ve ka

bul etmesinin de zor olacağını söyleyerek şairi siyasi' suçlu ilan etmiştir. Bu suç

lama, aslında Çolpan'ın kararlı kişiliğini ve kalbinin millet sevgisiyle çarptığını 

vurgulamaktan başka bir şey değildi. 

Çolpan'ın 1922 yılında yayımlanan Özbek Yaş Şairleri (Özbek Genç Şairle

ri) antolojisine dahil edilen şiirlerinin çoğunun, 1920-1921 yıllarında yazıldığı 

dikkate alınarak olsa gerek, şairin asıl edebi' faaliyetinin 1920'li yıllarda başla

dığı yolunda görüş ileri sürenler de olmuştur. 2 Bu görüşe açıklık getirmek gere

kir. Yukarıda belirtilen antolojiye giren Çolpan'ın şiirlerinden biri 1918 yılında, 

diğeri 1919 yılında yazılmıştır. Bundan başka, Çolpan, 1914 yılında, Türkistan

lı Kardaşlerimizge, "Mearifperver Babamiz Muhterem İsmail Gasprinskiy Hez

retleri Haqıcle Te'ziyenamemiz" (Eğitirnci Atamız Muterem Gaspıralı İsmail 

Hazretleri için Başsağlığı Mesajımız), 1917 yılında, "Türk Selami" (Türk Sela

mı), "Azad Türk Beyremi" (Müstakil Türk Bayrağı), 1919 yılında, "Yengi şark" 

(Yeni Şark), "Özbegim" (Özbeğim), "Ternhçi" (Demirei), "Hükm künide" 

(Hüküm Gününde) adlı şiirler de yazmıştır. Bu yıllarda Çolpan'ın, Sedai Türki.I'

tan, Sedai Fergane gazetelerinde ve Ayne dergisinde birkaç makale ve hikaye 

yayımladığı bilinmektedir. Bu bilgiler, Çolpan'ın edebi faaliyetinin 20'li yıllar

da değil, daha önce başladığını göstermektedir. 

2 ÖI,bay, Hüseyin. ÇO/plııı'ıl1 Şiir/eri. Metin - Aktarma -İnceleme, Ankara, 1994, sf. 15. 
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Yaklaşık olarak on altı, on yedi yaşlarında edebi faaliyete başlayan Çolpan, 

yirmi üç yıl boy,\/-nca (1914 - 1937) eserler vermiştir. Edibin edebi faaliyeti her 
. 'f!i:J~ 

zaman aynı rahatlık içinde geçmemiştir. 1914 - 1922 yılları arasında kaleme al-

dığı eserler, sadece gazete ve dergilerde yayımlanmıştır. Bu eserlerin, hepsi top

lu olarak bugüne kadar yayımlanmamıştır. 

1922 - 1926 yılları arasında Çolpan'ın üç şiir kitabı ve Özbek Yaş Şairleri an

tolojisinde on dört şiiri yayımlanmıştır. Bu yıllar, şairin en verimli yılları olmuş

tur. Bu sebeple olsa gerek Çolpan üzerine Türkiye'de yapılan çalışma için şairin 

hu yıllarda yazdığı şiirler esas alınmıştır. Hüseyin Özbay'ın Çolpan 'ın Şiirleri 

adlı kitabına, Çolpan'ın bugüne kadar tespit edilebilen iki yüz elliden fazla şiirin

den yaklaşık olarak yüz kırk tanesi alınmıştır. Bu şiirlerden yüz on dokuzu ince

lenmiş ve yirmi bir tanesi ilave şiirler olarak verilmiştir. 3 

Şairin yaratıcılığının zirveye ulaştığı bu dönemden sonra, Çolpan için ZOf gün

ler başlamıştır. i 4 şubat 1927 yılında, Kml Özbekistan gazetesinde Çolpan hak

kında bir makale yayımlanmıştır. Bu makale, eserleriyle ilgili bilimsel değerlen

dirme değil, siyasi suçlama için yazılmıştı. Bu makalede Çolpan, hakim ideoloji

ye aykırı bir şair olarak gösterilmiştir. Bu suçlama inandırıcı olmasa da şairin ha

yatı için hüyük bir tehlike oluşturmuştur. Genç şair Musa Taşmuhammedoğlu 

Aybek, bunun üzerine hir makale yazarak, Çolpan'ın gerçek bir şair olduğunu be

lirtip, bu boş suçlamalara karşı şairi korumaya çalışmıştır. Ancak, bu makale Çol

pan'a yapılan sonraki siyasi suçlamalara engelolmamıştır. 

Ağıf siyasi suçlamalar ve iftiralar, şairin edebi faaliyetini olumsuz etkilemiş

tir. Eserlerinin yayımlanması zorlaşınca şair, çeşitli birimIerde çalışarak, tiyatro

larda danışmanlık ve tercümanlık yaparak geçinmek zorunda kalmıştır. Edip, 

Müştümzor (Zorba), Çoriniii isyani (Cariyenin İsyanı) gibi oyunlar yazmıştır. Bu 

oyunlar, edebiyatçı Sattı Hüseyn'in, Özbek Teatri adlı kitabında 1929 yılında ya

yımlanmıştır. 30'lu yılların ortalarında şair, Saz (Saz) ve Koşuklerün (Şarkılarım) 

adlı şiir kitaplarını yayımlamıştır. Şairin yayına hazırladığı Gir (Ahenkli) adlı 

şiir kitabı yayımlanmamıştır. 1937 yılında edibin Keçe ve Kündüz (Gece ve Gün

düz) adlı romanının Kef:'ii diye adlandırılan birinci kısmı yayımlandı. Bu roma

nın Kündüz diye adlandırılan ikinci kısmının akıbeti belli değildir. 

2 Özbay, Htiscyin, Ço/{WI1'lI1 Şiir/eri. Metin - Aktarma - İnceleme, Ankara, 1994, sf. 15. 
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S(I::. adlı şiir kitabındaki şiirler arasında şairin haskı altında yazdığı şiirleri de 

vardır. "Yene Aldim Sazimni" (Yine Aldım Sazll11l), "Yengi Men" (Yeni Ben), 

"Oktyahr" (Ekim), "Birinçi May" (Bir Mayıs) gibi şiirlerinde zamana uyma 

duyguları ifade edilse de, şair hayatının sıkıntıyla geçtiğini, mutlu 01aınachğı1l1 

terennüm etmeyi bırakmamıştır. "Menge nesih bolmedi dünyade seadeL" dize

siyle başlayan şiirinde hayatının ne kadar ağır şartlarda geçmekte olduğunu, bir 

gün bile rahat görmediğini açıkça dile getirmiştir. Bu duygu, şairin baskı altın

da yazmak zorunda olduğu şiirlerinde de dikkati çekmektedir. 

Çolpan'ın günümüze kadar tespit edilebilen şiirlerinin sayısının, iki yüz elli

den fazla olduğu yukarıda helirtilmişti. Bu şiirlerden on dört tanesi, ilk olarak 

i 922 yılında Ö::.bek Yaş Şairleri adlı antolojide Arap harfleriyle Ta~kenL'Le ya

yımlanmıştır. Şairin yirmi şiiri Uygal1i.~· (Uyanış) adlı kitapta 1922 yılında, yir

mi altı şiiri, Bulaklcr (Pınarlar) adlı kitapta 1924 yılında, altmış şiiri Tmı Sirleri 

(Tan Sı1'1<111) adlı kitapta i 926 yılmda Arap harneriyle Taşkent'te yayımlanmış

tır. Şairin yirmi dört şiiri SÔZ. adlı kitapta 1935 yılında Latin harlkriyle Taş

kent'te yayımlanmıştır. Çolpan'ın yiiz altmış şiiri 1991 yıllılda Yenc ALdim Sa

z.il11ni (Yine Aldım Sazımı) adlı kitapta, Kiril harfleriyle Taşkent 'tc yayımlan

mıştır. Çolpan'ın ~iirlerinin yiiz kırk tanesi Hüseyil1 Özbay tarafıııdan Türkiye 

Türkçesine aktarıimış ve ineelenmi~Lİr. 

Çolpan'ın şiirieri vezin bakımından anız ve heee ölçlisüyle yazılan şiirlerden 

olu~ur. Bu durum çok normaldir. Çünkü Çolpan, geçi~ döneminde yelişmiştir. 

Türk ve Fars klasik edebiyatıarını mlikemmel bilen Çolpan, gazeller de yazını~

tır. Çolpan' ın gazelleri, içeriğinin yeniliği ve sosyal problemleri işlemesi yönün

den dikkati çeker. Sosyal problemleri sadece gazCı türüyle vermenin mümkiin 

olmadığını anlayan Çolpan, hecc ölçüsüyle daha serbest şiirler yazmaya başla

ını~tır. Çulpan, Çağdaş Özbek şiirinin öncüsüelür. Şiirlerinde a~k konulanyla sı

nırlı kalımıyan Çolpan, klasik şiirden farklı olarak "Yurt Kaygusi" (Yurt Kaygı

sı), "Ümid ve İman" (Ümit ve İman), "Çoriler Üçlin" (eariyeler İçin), "Sezgi

ler" (Seziler), "Şark Üçün" (Şark İçin), "Tebiat vü Mevsim" (Tahiat ve Mev

sim) adlı bölümler altında şiirler yazmıştır. Bu şiirler, İnsanın duygularını doğru 

hir şekilde ifade ettiği için okuyanlan çok etkilemiştir. Çolpan, klasik şiİr tekni-
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ğini ve tasvir yonarını kullanmaıda birlikte, tamamen yeni teknik ve tasvir yol

larını da kullanmıştır. Bu seheple Çolpan'ırı, ~iirleri örnek olma özelliğini kazan

mıştır. Çolpan'ın çağdaşı olan ve sonra ya~ayan Özhek ~(ürleri, Çolpan' ı takip 

ettiler; Çolpan'ın yarattığı teknikten ve tasyil' yollarından bydalandılaı-. 

Çolpan sadece şiir sahasında değiL. nesil' sahasında da çok önemli eserin ver

miştir. Çolpan'ın bu sahadaki ilk eseri "Dolltır l\ilııhemınediyar" adlı hikayesi

dir. Hikayeele, yetim bir gencin Petershıırg Üniversitesinde ve İsviçre' de oku

yup, doktor olduktan sonra Türkistan '(1 dönerek, halkını kültür ve eğitime çağır

ma yolundaki çabaları işlenmiştir. Çolpan'ın "Veteninıiz Türkistanda Temir 

Y 0\1 cr" (Vatanımız Türkistan' da Demir Yolları), "Edebiyat ncdir?" (Edebiyat 

Nedir?) gibi makaleler de yazdığı bilinmektedir. "Çolpan' III Kışlak koopcrati'i" 

(Köy Kooperatifi), "Moskva - Scım:rkand" (Moskova - Scmerkant), "Aydin 

Keçclerde" (Aydınlık Gecelerde), "Kar koynidc lalc" (Kar İçinde Lalc) adlı hi

kiiycleri, 1925 .vdlııda Gii;.e! !v1w/u!e!er (Güzel Makaleler) toplamında yayım

lanmıştır. Çolpan'ın nesil' alanındaki cn hüyük ve en ünemli esen, KeCii ı'ii Kiin

düz. adlı romanıdır. Çolpan'ın hayatının en kritik döneminde 1937 yılında ya

yımlanan Keçii I'e Kül/düz. (Kcç~i) adh roman, Özbek edebiyatında roman ıürü

nün şekillenmesinde ve yerlcşlTıe.~inde önemli roloynamıştır. Romancla Rus İm

paratorluğu zulmü altında ezilen" Türkistan halkının hayatı işlenmiştir. Çok ka

dınla evlilik, sömürge siyaseti, malwll! idare ve yargı sisteminin hiilün çarpık lı

ğı ve saçmalığı gözler üniinc serilmi~tir. 

Romanın ana kahramanı Zcbi, nc~c1i, hayat c!olu, şarkı söylemeyi ve eğlen

ceyi çok seven bir kızdır. Zebi'nin bahası Rezzak Sufi, oldukça dindar ve ~eyhi

ne sadık bir ki~idir. Annesi, çocukları çok seven ve ev işleriylc ha~ır ne~ir hir ka

dındır. Mutlu ve huzurlu yaşamaya layık olan bu ailc, bir siire sonra mevcut şart

ların etkisiyle dağılır. 

Zehi' nin mcthini duyan Binhaşı Ekbcreli, onu üç karısının Ustiine dördüneü 

q olarak almaya karar verir. Bunu duyan Rezzak Suri, sinirlcnmck yerine sevi

nir. Binbaşı gibi hir adama kaynata olma likri. Rezzak Sufi'yi sevinçten sarho

şit çevirir. Dünüreülcr gelip kız istendiğinde Zehi'nin annesinin karşı çıkması 

dikkate alınmaz. 
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Düğünden sonra, Rezzak Sufı'nin beklediği gibi Zebi, mutlu olmaz. Kuma

lan özellikle fesat Paşşahan Zebi'ye rahat vermez. Binbaşının mal varlığına tek 

başına sahip olmak isteyen Paşşahan, fırsatını bulup, Zebi'nin yatak odasındaki 

demliğe zehir koyar. Gece yarısı sarhoş bir şekilde eve gelen Binbaşı, su ister. 

Hiçbir şeyden haberi olmayan Zebi, zehirli çaydanlıktan soğuk çay verir. çayı 

içen Binbaşı ölür. 

Zebi, tutuklanarak hapse atılır. Ne mahalll yönetim, ne sömürge yönetimi ne 

de şeyh, gerçeği araştırmak istemez. Bu işle ilgili olan herkes, yargının bu işi bir 

an önce bitirmesini ister. Zebi'den Binbaşı'ya çayı kimin verdiği sorulduğunda 

saf Zebi, kendisinin verdiğini söyler. Yargı için bu cevap yeterli olur. Zebi suç

lu bulunup, sürgün cezasına çarptırılır. 

Zebi'nin haksız yere cezalandırılması annesi ve babasını çılgına döndürür. 

Şeyhe güvenen, yardım bekleyen Rezzak Sufi, bunalıma girip şeyhi öldürür. Ze

bi' nİn annesi delirip sokaklarda kızının adına ağıtlar yakıp dolaş ır. 

Çolpan'ın bu romanı, 1991 yılında Yene Aldİm Sazİmnİ toplamında tekrar ya

yımlanmıştır. 

Çolpan tiyatro sahasında da eserler kaleme almıştır. Bu eserlerden ilki olan 

Hülil Fiiriiii (Halil Feren) 1917 yılında yazılmıştır. Çolpan'ın en önemli tiyatro 

eseri olan Ylırqll1uy (Yarkınay), Özbek tiyatrolarında uzun yıllar sahnelenmiştir. 

Şair hayattayken iki kez (1920 - 1926) yayımlanan bu piyes, 1991 yılında Yene 

Aldİm Sazimnİ toplamında tekrar yayımlanmıştır. Yazar bu dramı, "Efsanevı 

oyın" diye adlandırmış olsa da dramı okuyan veya bu dramdan sahneye uyarla

nan oyunu izleyen kişi, eserin efsaneden çok gerçekçi eser olduğuna inanır. 

Han ordusunun komutanı Ölmes Batır'ın tek çocuğu olan Yarkınay, kendi 

bahçelerinde bahçıvan olarak çalışan Polat adlı gene e aşık olur. Polat da Yarkı

nay'ı sever. Ancak, sevgisi hakkında konuşmak istemez. Çünkü, Hanlığın en 

zengin ve saygın adamı olan Ölmas Batıı·'ın kızını sıradan bir görevliye verme

yeceğine inanmaktadır. Bundan başka, halk isyanlarının bastırılması sırasında 

birçok insanın öldürülmesinde, en önemlisi kendi babasının da ölümünde Ölmes 

Batır'ın payı olduğunu bilmesi, Polat'ın Yarkınay'a yakınlaşmasını engeller. Kı-
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zıyla Polat'ı gece bahçelerinde gören Ölmes Batır, durumu yanlış anlayıp tartış

ma çıkarınca, Polat bahçeyi terk edip, isyan çıkaranlara önderlik eder. İsyanı 

bastırmak için gönderilen ordunun başansızlığı sebebiyle, ordunun başına ÖI

mes Batır getirilir. Bu arada Nişabsaybegi adlı bir kişi, Yarkınay'ı kandınp ka

çınr ve babasına mektup yazarak Yarkınay'ı Polat'ın kaçırdığını söyleyip Po

lat'a iftira atar. Polat'ı zaten sevmeyen Ölmes Batır, beyaz bayrakla Polat'ın ya

nına gidip, Polat'ı hırsızlıkla suçlar. Yarkınay'ı kaçıranın Nişabsaybegi olduğu

nu öğrenince, Polat'ın dürüst insan olduğuna inanıp savaş alanını terk eder. İs

yancılar zafer kazanıp Polat'ı tahta geçirirler, Polat ve Yarkınay evlenerek mu

ratlanna ererler. 

Bunlardan başka Çolpan, Çopan Sevgisi (Çoban Sevgisi), Ortak Qarşibayev 

(Arkadaş Karşıbayev) gibi tiyatro eserleri de kaleme almıştır. Rus tiyatro yazan 

V. Yan ile birlikte Hücüm (Hücum) adlı oyunu yazmıştır. 

Çolpan, Rus, Fars ve Hint ve Batı yazarlannın birkaç eserini Özbek Türkçe

sine tercüme etmiştir. Maksim Gorki'nin Ana, Puşkin'in Dubroski uzun öyküsü

nü ve Bm·is Godunov oyununu, Lahuti'nin Yavrupa Seferi (Avrupa Seyahati) ad

lı eserini, Şekspir'in HamLet adlı trajedisini Karlo Gozzi'nin Melikeyi Turandat 

(Melike Turandat) gibi eserleri Özbek Türkçesine tercüme edilmiştir. 

Özbek edebiyatında çağdaş şiirin temelini atan, gerçekçi nesrin gelişmesini 

sağlayan, tiyatro alanında önemli eserler veren ve usta tercüman olarak tanınan 

büyük edibin hayatı çok feci bir şekilde sona ermiştir. 1920'li yıllarda başlayan 

Çolpan'a karşı hücum, 30'lu yıllann ikinci yansında daha da sertleşmiştir. Çol

pan hakkında yazılan suçlama makaleleri bugün bile insanın tüylerini ürpert

mektedir. Bu makalelerden bazıları şunlardır: "Alekargaler (Çolpançilik haqı

da)" (Alakargalar), "Çolpançilik Keyfiyetleri Bilen KüreşeyHk" (Çolpancılık ile 

Mücadele Edelim), "Düşmanni Bitte Hem Koymey Faş Qılemiz" (Düşmanı Bir 

Tane Bile Bırakmadan Teşhir Edeceğiz), "Sovet Yazuvçileri Katarini Düşmen 

Unsurlerden Tazeleymiz" (Sovyet Yazarlannı Düşman Unsurlardan temizleye

ceğiz.) Çolpan'ı suçlamak amacıyla yazılan bu yazılar, bir şeye kesin açıklık ge

tirmektedir: Çolpan, Özbek edebiyatı ve kamuoyunda büyük etki yaratmış bir 

şahsiyettir. Hür fikir, sağlam yaratıcılık ve gerçek insan severIik düşmanı olan 
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Sovyet yöneticileri. i 937 yılında Çolpan 'ı hapse atmışlardır. Çolpan, bir yılı aş

kın bir sorgulamadan sonra 5 Ekim 1938 yılında "halk düşmanı" suçlaınasıyla 

kurşuna diziImiş ve şairin eserleri yasaklanımştır. 

i 956 yılında itiban iade eelilen Çolpan, asılsız siyası suçlamalardan da kurta

rı ımıştır. Aradan iki yıl kadar geçtikten sonra, 3 ı Ocak 1958 yılında Özbekistan 

Yazarlar Birliği, Çolpan' ın edebımirasını araştırma komisyonu oluşturdu. An

cak, Çolpan hakkındaki suçlamaların ctkisi otuz yıl kadar daha devam etti. Çol

pan 'ın, eserIerini toplama, incelemc ve yayımlama faaliyeti aslında Sovyetler 

Birliği dağılıp Bağımsız Cumhuriyetler, özellikle Özbekistan Cumhuriyeti ku

rulduktan sonra başladı. i 99 i yılında, Çolpan'ın eserleri, Yene Aldin Suzimni 

beş yüz yetmiş üç sayfalık bir kitapta Taşkent'te yayımlamiı. Alişer Nev(/iy adın

daki Özbekistan Cumhuriyeti Devlet ödiiWne liIyık göriilen bu yayınclan önce, 

1988 yılında Çolpan'ın seçme eserlerini içeren Beharni SaRmdim (Bahan Özle

diın) adlı kitabı yayımlanmıştır. ı 994 yılında Çolpan'ın üç ciltlik eserlerinin şi

irlerini, piyeslerini ve tercümelerini içeren ilk cildi yayımlandı. 

Ebdülhemid Süleymanoğlu Yunusov (Çolpan)'ın şeceresi, yayımlanmamış

tır. Babasının adı Süleymankul Mulla Muhammed Yunusoğlu olduğu, 1874 yı

lmda doğup, 1929 yılında vefat ettiği yukarıda bclirtilmi~ti. Çolpan'ın 1906 yı

lında doğan Fazilc adlı kızı, 1908 yılında doğan Faika acllı kızı ve torunları Ne

mcngen şehrinde yaşamaktadır. 

AşAcanA VERİLEN ŞİİRLERİ HAKKINDA BİLGİLER 

Türkisanıli QardtışUirimizgii: Bu şiir ilk olarak i 8 Nisan 1914 yılında Se

dui Türkistan gazctesinin üçündi sayısında yayımlanmıştır. Sepneye Çolpan 

Eserler, Ta~kent, 1994 adlı kitabın birinci cildinin 125-126 sayfalarından alındı. 

Ma'rifütpIiviir Babamiz Muhtaram İsmail Gasprinskiy Hazratlarİ Ha

qındü Tii'ziyanünüimiz: Bu şiir, ilk olarak Sedai Feli:{Wıe gazetesinin 1914 yı

lının Eylül sayısında yayımıanmı~tır. Seçmeye Çolpan Eserler, Taşkcnt, 1994 

adlı kitabın birinci cildinin 126 sayfasından almdı. 

Özbegim: 1919 yılında yazıldığı tahmin edilen bu şiir, ilk olarak Çolpan' ın 

çağdaşı Leziz Ezizzadc tarafından Y01\'lik dergisinin 1988 yılının ıo. sayısında 
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yayımlanan "Çolpan Kim Edi?" adlı makalesinde yayımlanını~ıır. Scpneve Ço/

PUIl Eser!er, Ta~kcnt, 19<)4 adlı kitahın birinci cildinin 12X-129 sayfalarından 

alındı. 

Hazan: Bu şiir, ilk olarak 16 Kasım 1923 yılında Fergoııc gazetesinin llS>. 

sayısında yayımlanmıştır. Se('lııcye ÇOlPW1 Eser!er, Ta~kent. i <)1)4 adlı kitabın 

hirinci cildinin 150-157 sayfalarından alındı. 

Zeiihuniii Qızi: Bu şiir ilk olarak Mearif ve Okılgll\\'i, dergisinin 1927 yıl ı

nın Haziran sayısında yayımlanmıştır. Sepneye, Ço/pm) Eser/cr. Taşkent, 1<)1)4 

adlı kitabın birinci cildinin 183 sayfasından alındı. 

TürkisUınli Qardaşlarimizga 

ilmü ma'rifat ham hünardan qaldi mahrüm bizni xalq 

Ma'rifatsizlik balasiga yolıqqan biz ni xalq. 

Bir kişi millatparast olsa deyurlar dahriy deb, 

Bir kişi millatni söksa, izzat aylar bizni xalq. 

Maktab orniga açildi har mahalda mayxana, 

Nafrat etmak nari tursin, şadu xandan bizni xalq. 

Maktaba yoq bir tiyin, toyga min somiab berar, 

Çarasiz müşkül kasalga mübtaladir bizni xalq. 

ibrat almaydir, başiga şunça külfat kelsa ham, 

Misli bir kaltak yoqatgan körga oxşar bizni xalq. 

Kör - da farq aylar yoli tO"(l'i ila nato"(l'ini, 

T o"(l'i yolga başlasan - da, egrini xahlar bizni xalq. 

Har şaharda ıxtilafdan, cıqqa müşt dan söz bolur, 

ittifaqdan söz açilsa, misli quyan bizni xalq. 

Arzu qılmas oylini maktabda aylay tarbiya, 

Toy qılib, karnay çalurni arzu aylar bizni xalq. 
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Başqa millatlar salurlar har mahalda madrasa, 

Anlarniii ikisiga salgan çayxanalar bizni xalq. 

Boldilar bay, ösdilar pivo satmaklik ila, 

Tapganiga alib içgay, xar bolgay bizni xalq. 

Başqalar banka açib, savda qılib, pul tapsa - da, 

Tapganini şunda berib, aç - yalanyaç bizni xalq. 

Kes söziiini, ey qalam, bas munça faryadiii yetar, 

Köp baqırsaii ayziiiga taşlarni atgay bizniii xalq. 

Türkistanlı Kardeşlerimize 

Bilim, eğitim ve hünerden kaldı mahrum bizim halk, 

Eğitimsizlik belasına uğramıştır bizim halk. 

Milletini seveni suçlarlar Allahsız diye, 

Milletine küfredene, saygı duyar, bizim halk. 

Okul yerine açıldı, her mahallede meyhane, 

Nefret etmek bir yana, sevinçten uçar bizim halk. 

Okula vermez beş kuruş, düğüne saçar para, 

Çaresiz ağır derde tutulmuştur bizim halk. 

Ders almaz, başına bela olsa da bunca külfet, 

Bastonunu kaybeden köre benzer bizim halk. 

Kör bile fark eder yolunun eğri doğruluğunu, 

Doğru yolu göstersen de eğrisini ister bizim halk. 

Her şehirde (rahatlıkla) konuşulur ihtilaf ve kavga, 

Söz açıldığında ittifaktan tavşan olur bizim halk. 

Oğlumu okulda eğiteyim diye etmez arzu 

Düğün yapıp, kerney4 çaldırmak ister bizim halk. 

4 Zurııadan epeyce uzun ve biiyük çalgı aletİ. 

Özbek Edehiyaı/lldwı Seçme/er ii 
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Diğer milletler her mahalleye yaparlar medrese, 

iki kişiye bir çayhane yapar bizim halk. 

Bira satarak, zengin olup gelişti başkaları, 

Kazancını içkiye verip, sefilolur bizim halk. 

Başkaları banka açıp, ticaretle kazanır para, 

Kazancını bankaya yatırıp, aç gezer bizim halk. 

Kes sözünü ey kalem, bu kadar feryat yeter, 

Çok konuşursan, ağzına taşlar atar bizim halk. 

Miü'lrifparvar Babamİz Muhtaram İsmail Gaspirinski Hazrazıari 

Haqında Ta'ziyanamamiz 

Eğitirnci Atamız Muhterem GaspıraIı İsmail Hazretleri İçin 

Başsağlığı Mesajımız 

Müttakai ahli islam erdiniz. 

Millatimiz yolida can erdiniz. 

Ey bizni uyyiHuvçi üstadimiz. 

iftixari ravnaqı islamimiz. 

Eskilarni qıldinizkim tar - mar 

Cayiniz cannatda bolsin barqarar. 

islamın destekçisi idiniz. 

Milletimizin yolunda can idiniz. 

Ey bizi uyandıran üstadımız! 

Islamın gelişmesinde iftiharımız. 

Eskileri tarumar ettiniz 

Cennet olsun mekanınız. 
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Aıtmiş beşda siza yetti acal 

Bu acal noş etküzübdür bemahal. 

Altmış beşte geldi ecel zamansız, 

Bu ecel aldı sizi amansız. 

Millatnin parlaq çarayı öçdi, ah, 

Biz cucuqlarni babasi köçti, ah ... 

Ey Hamidiy, qıl duani daima, 

Vasfinga aciz erürmiz ah - u - ah. 

Söndü milletin parlak ışığı eyvah! 

Uçtu biz çocukların babası, eyvah! 

Ey Hemidiy! dua et daima, 

Aciziz medhine eyvah, eyvah! 
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Özbegim 

Sölqıllab kelasan, Özbegim, 

Ma'rifat atiga atlanib, 

Bir miri tapgan baladay-

Ayzinni ircaytib ... süyünib! 

Dünyada hamma xalq qızıqqan -

Gavhardek bebaha at edin. 

Hürriyat bolganda sen keldin, 

Minayin semirgan atga de b, 

Ayzinga "mallalar" bir tepdi, 

"Ma'rifat xaramdur sartga", deb ... 

Ayzindan qan keldi, Yl'yfadin, 

Közindan zaharli yaş keldi. 

Köraman: axırda minibsan, 

Çarçagan bolsa - da - atinga. 

Tanriga şükr qıl, yüraber, 

Köz salib, oninge, çapinga! 

Tez tüzat, ah ... mana bir xatan: 

Atinni çapasan şaharda. 

Qışlaqda faq)rlar kütadir

Keçada, kündüzda, saharda! 

Bilgilkim, hayatin, tamirin, 

Özbegim, kamba')'8.1 qışıaqda. 

Qışlaqda çapasan atinni, 

Çapişin bexuda: Taşıaqda. 

Zanbunin Qızi 

Sörtaklar yüziga çozilgan "zanbu" 

Qızi yapraqxan'ni uyyatib alib, 

Yasan-tüsaniga erta-keç başlar, 

Bilgan hünarini ortaga taşlar, 

Özbek Edebiyatından Seçme/er il 

Özbeğim 

Nefes nefese gelmektesin, Özbeğim, 

Eğitim atına binmek için, 

Bir kuruş bulan çocuk misali, 

Ağzın kulaklarında ... sevinçten! 

Dünyada bütün halkların ilgisini çeken, 

Müc~vher gibi emsalsiz at idin. 

ihtilalolunca geldin sen, 

Bineyim besili ata diye, 

Ağzına bir yumruk indirdi "SarıJar", 

Eğitim haramdır Sart'a diye ... 

Ağzından kan geldi, ağladın, 

Gözünden zehirli yaşlar aktı. 

Görüyorum: sonunda binmişsin, 

Yorulsa da atına. 

Tanrı'ya şükret, yoluna devam et, 

Göz atarak, sağına, soluna! 

Çabuk düzelt, ah ... işte bir hatan: 

Koşturuyorsun atını şehirde. 

Köylerde fakirler beklemektedir, 

Gece, gündüz ve seher vaktinde. 

Unutma ki, hayatın ve kökenin, 

Özbeğim, fakir köydedir. 

Koşturuyorsun atını köyde, 

Koşturma boşuna taşlıkta. 

Asma Kızı 

Çardakların üstüne uzanan "asma" 

Uyandırıp kızı yaprak hanımı, 

Süslemeye başlar, tanda, akşamda, 

Elinden geleni koyup ortaya. 
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"Yapraqxan" ingiçka gacaklar salib, 

Akasi yanida qıyşanlab turar, 

Ötgan - ketganlarnin könlidan urar ... 

Beçara yapraqxan tartib alinib, 

Qıymali göşt bilan qazanga tüşsa .. . 

"Kavataq" sevganlar qatar turişsa .. . 

"Zanbu"nin ahvali nima boldi den! 

Birinin toyiga kernay çalinib, 

Yigitlar küyavni alib ketganda, 

Birinin barligi qaynar qazanda ... 

Şuni, ay yafillar, esga bir alin! 

Ötgan şabadani öpgan bulbullar, 

Güldan başqasini oyıamasıarmiş. 

Şu qadar ta'sirli buralma tiliar, 

Güldan özga bir söz söyıamasıarmiş. 

Şabada bukün bir öpiç 

Bergan yaprayıni ertaga ... taşlab, 

Başqa yapraqlarga xuşamad başiab 

"Vafa"nin rasmini buzib oynarmiş. 

Yapraqnin qısmati - tökilib, soliş, 

Deganlar şuni ham anlasinlarkim, 

"Turmuş-hayat" degan qudratli hakim, 

Min türli qanunlar tüzib oynarmiş ... 

Yaprak hanım ince zülüfler bırakıp, 

Ağabeyinin yanında cilveler yapar, 

Gelen geçenin gönlünü çalar ... 

Zavallı yaprak hanım, koparılıp, 

Dizilirse tencereye kıymayla, 

Dolma sevenler girerse sıraya ... 

Nice olur asmanın hali 

Birisinin düğününde kerney çalinıp, 

Gençler damadı götürdüğünde, 

Birinin kısmeti kaynar tencerede ... 

Bunu ey gafiller bir hatırlayın! 

Esintiyi öpen bülbüller, 

Gülden başkasını düşünmezlermiş. 

Çok etkili şakıyan diller, 

Gülden başka söz söylemezlermiş. 

Esinti bugün bir buse 
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Veren yaprağını ertesi gün ... terk edip, 

Başka yaprakıara yaltaklanmaya başlayıp 

"Vefa" düzenini bozup eğlenirmiş. 

Yaprağın kaderi dökülüp, solmak 

Diyenler şunu da anlasınlar ki, 

"Yaşam hayatlır" diyen kudretli hakim, 

Bin çeşit kanun yazıp eğlenirmiş ... 
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ADİL Y AKUBOV (1926) 

Ünlü Özbek yazarlarından biri olan Adil Yakubov, Kazakistan Cumhuriye

ti' nin Çimkent viHıyetine bağlı Türkistan ilçesinin Karnak köyünde 1926 yılın

da doğmuştur. Aydın bir insan olan Adil Yakubov'un babası, devlet bakanı, me

mur, parti teşkilatında bölüm başkanı olarak çeşitli görevlerde çalışmıştır. İleri 

görüşleri ve siyası konularda düıiistlüğü sebebiyle Sovyet ideologlarının antipa

tisİni toplamış ve hapse atılıp Sibirya'ya sürgüne göndeıilmiş ve 1943 yılında, 

Sibirya ormanıarında düşerek feci bir şekilde hayatını kaybetmiştir. 

Babasının "halk düşmanı" ilan edilmesinin sıkıntılan ve ezikliğiyle yaşamak 

zorunda kalan Adil Yakubov, 1944 yılında ortaokulu bitirmiştir. Bu yıllarda, 

Sovyetler Birliği'nin Almanya ile savaş halinde olmasından dolayı hemen asker

liğe çağnlan genç Adil, Sovyetlerin Amerika Birleşik Devletleri'ni destekleye

rek Japonya'ya savaş ilan etmesinden sonra, Uzak Doğu'ya gönderilmiştir. 

Sovyet ordusunun Japon ordusu ile savaşının çeşitli cephelerinde bulunan 

Adil Yakubov'un askerliği, savaş bittikten sonra dört yıl daha devam etmiştir. 

Askerden döndükten sonra, Adil Yakubov, 1950 yılında Taşkent Devlet Üniver

sitesinin filoloji fakültesine girip, yüksek öğrenimine başlamıştır. Üniversite yıl

ları, askerlikte epeyce tecrübe kazanan Adil Yakubov için sadece öğrenim değil, 

aynı zamanda ilk yazarlık yılla n olmuştur. Üniversitede öğrenciyken, Adil Ya

kubov, Te11Rd(/~,ler (Yaşıtlar) adında bir uzun öykü yazmıştır. 1951 yılında ya

yımlanan bu eser, yazarın yaratıcılığının ilk ürünü sayılabilir. 

Adil Yakubov 1955-1959 yıllannda Özbekistan Yazarlar Birliğinele danış

man olarak çalışmıştır. 1956-1963 ve 1967-1970 yıllarında Literatumaya Gaze

ta'sının Özbekistan'daki özel muhabiri olarak görev yapan Yakubov, aynı za

manda Özbekistan film stiidyosunda başmuhabir olarak çalışmıştır. 1970 yılın

dan itibaren Gafur Gulam adındaki yayın evinde başmuhabir görevini yapmaya 

başlayan Adil Yakubov, 1982 yılında Özbekistan Edebiyatı ve Sanatı gazetesi

nin başkanlığına getirilmiş ve bu yıl, Özbekistan Yazarlar Birliği başkanı seçil

miştir. 

Adil Yakubov, şu anda Özbekistan Cumhuriyeti Başbakanlığında, ''Termino-

10giya Komiteti" (Terim Komitesi) başkanı, "Türkistan Umumiy Üyimiz" (Tür-
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kistan Ortak Evimiz) adlı uluslar arası dernek başkanının Özbekistan' daki yar

dımcısı olarak görev yapmaktadır. 

Yaratıcılık hayatına üniversite yıllannda başlayan Adil Y akubov, 1956 yılın

da Iki Muhebbet (İki Sevgi) adlı öykü kitabını yayırnlamıştır. Bu kitabı, yazann 

bir sürü uzun öyküleri izlemiştir. Bir Peleton Kıssası (Bir Hicvı Fıkra Kıssası) 

(1961), Mukaddas (Mukaddes) (1963), Kanat Ciif! Boladı (Kanat Çift Olur) 

(I 969), Bitliir Kandiller (Billur Kandiller) (1975). 

Öykii ve uzun öyküler yazarak epeyce ustalaşan Adil Yakubov, roman türün

de kendini denemeye karar vermiştir. 1969 yılında Er Başige Iş Tiişse (Yiğit Ba

şına İş Düşünce) adlı romanı kaleme almıştır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında köy 

hayatını ele alan bu eser, okuyucular ve edebiyat uzmanları tarafından oldukça 

sıcak karşılanmıştır. Roman türünde kendine daha çok güvenen Adil Yakubov, 

1974 yılında Ulugbek Hazinesi (Uluğbey'in Hazinesi) adındaki romanı yayım

lanmıştır. Çok başarılı bulunan roman, Adil Yakubov'u bütün Sovyet Birliği 

edebiyat severlerine tanıttı. Orta Çağın büyük astroloğu olan Uluğhey'e karşı 

oğlu Abdullatif tarafından başlatılan taht kavgalarını işleyen bu romanı, başarılı 

bulan kişilerden biri de dünyaca tanınan yazar, Cengiz Aytmatov olmuştur. 

Tarihı roman türünde Köhne Dünya (Eski Dünya) adlı eserini de veren Adil 

Yakubov'un güncel problemleri işleyen romanları da vardır. Bu konuyu ele al

dığı 1973 yılında yayımlanan Diyanet (Vicdan) adlı romanında, perestroykadan 

önceki Sovyet yönetimini sert bir şekilde eleştirmiştir. Yazarın Ak Kuşlar, Ap

pak Kuşlar (Beyaz Kuşlar, Bembeyaz Kuşlar) adlı 1988 yılında yayımlanan ro

manı, Sovyet rejiminin bütün illet ve sosyal tıkanıklıklarını acımasız bir şekilde 

ortaya koyan gerçekçi bir eser oldu. Adil Yakubov, bu konuyla ilgili olarak Ada

let Menzili (Adalet Menzili) adlı uzun öyküyü de yazdı. 1996 yılında yayımla

nan bu eserde, Sovyet rejimi döneminin son yıllarında, Sovyet yöneticileri ve 

savcıları tarafından bütün Özbek halkının rüsvet ve hırsıztıkla sudananık, hin-; , 

lcrce dürüst insanın hapse atılması gözler önüne serilmiştir. 

Adil Yakubov, kendi özgeçmişini konu alan eserler dc verdi. Bu konuda ya

yımlanan ilk eser, hleymen (Arıyorum) adındaki uzun öyküdür. Bu eserde. Snv-
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yet ordusunun 1945 yılında Japon ordusu ile savaşı, ele alınmıştır. Bu savaşın 

çeşitli cephelerinde bulunan yazar, esere kendi özgeçrnişinden de bol bol örnek

ler katmıştır. 1996 yılında Adalet Menzili adlı kitabında yayımlanan ve tamamıy

la biyografık eser olan Muzkaymak (Dondurma) adlı öyküde, yazann babasının 

hapse atılması ve Sibirya ormanlannda feci şekilde ölümü tasvir edilmiştir. 

Tiyatro alanında Eytsem Tilim Küyedi, Eytmesem Dilim (Söylersem Dilim 

Yanar, Söylemezsem Yüreğim) (1956), Yürek Yanmağı Kerak (Yürek Yanmalı

dır) (1957), Alme Güllegende (Elma Çiçek Açtığında) (1960) adlı eserleri veren 

Adil Yakubov, usta eleştirmen ve edebiyatçı olarak da tanınmıştır. Yazann Ab

dullah Kadiriyni Oqıgende (Abdulla Kadiriy'i Okurken) adlı eseri birkaç defa 

yayımlanmıştır. 

Birçok madalya alan Adil Yakubov, Özbekistan Halk Yazarı unvanına ve 

Ulugbek Hazinesi adlı romanı için "Hemze" devlet ödülüne layık görülmüştür. 

ATAMAN 

Gap adarniylikdan ketdimi, men ham başimdan ötgan bir hangamani aytib 

beray ... Ministrlikda şoferlik qılib yurgan payıHirim. Xocayin ministr bolmasa 

ham katta bir başqarmanin başligi, qara "volga" minadiıar. .. 

Şanba küni edi, xocayin bilan xanimlarini ertMab mehmanga abarib, keçqu

rin üylariga apkep qoydim - da barvaqtraq qutilganimga şiİkr qılib, garajga qay

tayatgan edim, yolda ikki yigitça qol kötarib qMdi. ToxtMim. YigitçMar Qoylıq

qa alib barib qoyişimni iltimas qılişdi. Garaj tamtım haşqa yaqda edi. Yoq desam 

lolivaççaUir ekan, "can aka, işim tıeıılinç edi, bir savab iş qılin", deb yapişib aıiş

di. 

Lolinin adatini bilasiz, bir yapişsLi yelim bolib ketadi. Xullas kalam, xop de

yişga macbur boldim. 

Yigitçalarni Qoylıqqa alib barih qoyih, endi garajga qaytgan edim, dispetçer 

çaqırib qaldi: 

- Qayaqlarda yüribsan? Bayiklün hcri xocayininnin xatini telefon qılaverib, 

qulaqni qamatga keltirdi. Bar, tezraq telefon qıl, hitib otiribdiHir! 
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Nima ham bolardi, "yana bir işlari çıqıb qalgandir - da, dam aliş küni ham 

tinçlik bolmadi - ku!" deb rancidimu ilk qança, telefon qıldim ... 

Xanim çindan hamkütib otirgan ekanlar. 

- Abdullacanmisiz? - Dedilar havlikib: - Vay, qayaqlarda yüribsiz? Kütave

rib ölib boldimu! Maşinada sumkam qapti, köziiiiz ti.işmadimi? 

- Yoq ... qanaqa sumka? 

- Kiçkina qara sumka. Arqa orindıqda qap ketibdi, içida altin saatim bil an 

siryaçalarim bar edi. Saat ham görga, siryaçalarimga qorqyapman. Ayimlardan 

qalgan yadgarlik edi. Ehtiyat qılib alib qoyiii. Ertalab kelganiiiizda taşIab ketar

siz. Xoprni, Abdullacan? 

"Xop" deyişga ham sabrim yetmay maşinaga qarab yügürdim. Qayaqda? 

Sumkadan nişana ham yoq! Tizzalarim qaltirab, maşinaniii orindı)'lga otirib qaı

dim. Köz aldimga darray bayagi lolivaççalar keldi. Tüşayatganlarida qolimga 

beş sölkavayni qıstirib doldan qaçganday qaçib qalganlaridayaq qorquvdim - a. 

Endi nima qılaman? Xocayinniii xatiniga nima deyman? Yolda qaytayatib, ikki

ta lolivaççani Qoylıqqa alib barib qoyuvdim, sumkaiiizni öşalar ilib ketişibdi, 

keçirasiz, deymanmi? Biz sizni insafli şofer deb işanib yürsak, hükümatniii ma

şinasida kirakaşlik qılib yüribsizmi hali, deyişmaydimi? Qay haladan yolıqdim 

bu ikki tülkivaççaga? 

Tarvuzim qoltı)'lmdan tüşib, yer çizib oturuydim, birga işUiydigan şofer ayay

nim kelib qaldi. 

- Ha, namunça suvga tüşgan müşükday şümşayib qaldiii? - deb hazimişdi, -

maşinani uriyalişdan amanmisan, ayayni? 

- Maşinani urivaliş ham gapmi? - dedim. - Şarmandai şarmişsar boldim, 

ayayni! 

Özimni qaryab sökib, bolgan gapni aytib berdim. Ayaynim ca üddaburan yi

git edi - yu, şunday bolsa ham "amma yaman caydan ilinibsan", deb başini qa

şib oylanib qaldi. OyHib - oylab axıyri: "Puliii barmi", deb soradi. 

- Qanaqa pul? - dedim. 
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- Bir - ikki yüz som kedik dostim. Lolilarni qıdirib taparniz. Ular biz bilan 

pulsiz gapıaşm~iydi. Pul berib gaplaşib köramiz. Militsiy~iga barmaysan - ku, 

axıl". Yiı barasanmi? Bargiind~i nima deysan? Güvalı - puviılıin bolmasa ... 

Ayaynim biHin maşinaga otirib, üyga bill·dik. Xatin beçar~inin boxç~i - sandıq

larni axtarib, "qara künga saqlab qoy~an" heş - on somini qaqıb, qoşni - qoşni

dan qarz - qurz kötarib, ikki yüz som topHi.digu Qoylıqqa qarab ketdik. 

Maşinani özim haydah baryapnüin. Közim yolda - yu könlimda taşviş ... En

di nim~i qıUiman? mirdimni kimga aytaman? Qay baladan uçray qaıdim bu ikki 

loliv~iççaga! Endi uItirni qay gördan taparnan? Tapganda hoyinlariga alal'mikin? 

- deynüin içimdiL Deymanu öşandiin bir hiifta aldin bolg~in bir vaqeii qayUi - qay

ta esimgü tüşib batt1.r eziHiman? 

İşdan kcyin Skverd[in ötih keUiyatgan edim, bir top loli xatinHir uçdib qaldi. 

Ular "fat açib beramiin", deb ötgan - katgannin yolini tosişayatg[in ekan, m~ini 

h[im "gm" eLib qmşab alişeli. Qara qaş, qar~i köz yaşgina loli xatin qolimni "şap" 

etib üşUih: 

- On tiyin bel' yaxşi yigit, - dedi qaşini uçirib. - Qısmatinni aytib bedirnan! 

Men kissamd[in on tiyin çıqarib berdim. 

- Mii, ral [ıçmasd[inaq ala qal! 

Loli xatin on tiyinni kaftimga hasih: 

- Endi bir som çıqar, - dedi. - Qorqmii, bir somin kedik emas. Bir somlik Hıl 

açamiinu on tiyininni [IUimiin, x[ü[ıs. Qani tczraq çıqar, yaxşi yigit! Adtyih gap

lar kütyapdi seni! mımmasini aytih heraman. Qani, boHi qal! 

Men külib, qolimni çöntiigimga sellgün edim, qasdigii alib, bittü bir somlik bi

Hin bitta on somlik çıqı b qaIeli! 

Loli xatin bu pulni h~im biftimgii basdi - yu, qolimcUin üşHig~inç~i cavray ket

di: 

- Sen baxtli yigitsiin. Uzaq ümr körüsan. Toqsf,nga kir~isiin. Toqsangii kirgiin

dil hiim yigit1ik xısHitinni yoqEttmiiysiin. Altmişgü kirgiindü [miisi öpmiigiin yfış 

qızgii üyliiıüisiin. Özin hcly boliisiin. Aç qolinni! 
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- Men tmin gapiga kü1ib qolimni açgan edim, loli xatin köz açib yumgünça 

pulga çan saldi - da, qolini havada gir aylantirib kaftini açdi, pul yoq edi! 

Men uni hazillaşyapti, deb oylab: 

- Menga qara, yaxşi qız! - dedim. - Mayli, on tiyin emas, bir som alinu on 

somlikni qaytarib ber! 

- Keça qal şu on somdan! - dedi loli xatin qaşini uçirib. - Bu pul bari bir en

di sengii buyurmaydi! 

Men eahlim çıqıb: 

- Qani, bu yaqqa çoz pulni! - deb qolidan üşlamaqçi bolg~in edim, loli dtin 

tosatdiin köylaginin yaqasini açib, durqun kökragini çıqardi - dii, yerga qadib sa

yıh yuhardi. Tizillab aqqan süt asfaltni appag qıleli! 

- M~i.n~i şu aq süt hürmati keça qal on somifidan - dedi loli xatin. 

Btmga nima ham dcysiz? Şartta bmilib, yolimga ravanü holdİin ... 

Bitta xatinnin nayrafii şunça, ikkiUi lolivaçça qanaqa oyin körsatar ekan hali? 

Öz oyUi.rim bilan bolib Qoylıqqa yetganimizni bilmay qa1ibmii.n. Ayaynim 

toyı'i bazarg~i hayd~ışni buyurdi. Lckin hazar türqab ketgan ekan. Qaravul çallür 

bil an gaplüşgan edik, uHir çırçıq boyigü barişimizni maslühat qılişdi. Dii.rya bo

yida yaqında mHiqayaqdan köçib kelg~i.n lolilar qadırgahi bar emiş. 

Bi"tzordan çiqıb çırçıqni yaqalab ketelik. Darhaqıqat sm yürmaselanaq köprik

nin narigi tamaniela, otlaq caycUi, qatar tikilgan beş - onHi. çadirHi.r qatfırlaşib tur

gün aravaHir, e1arya boyida [ıt baqıb yürgan haHilar körindi. Özi kün batib, qaş qa

üiyib qalgan edi, har yer - har ycrda gülhan yanyapti, haHi - çaqaHirnin yıyı - sı

yısi, iiyallarnifi yaHi - ytıvuri, crbikUirnifi söking~in avazlari yaş -, erkaklarnin sö

king an avazlari yaş - y~iHii1Hirnifi qoşıqHiri, <\tHirnin kişnaşi - hiimmilsi qoşilih, 

bir aeih manziirii kash etgiin. 

Hudeli yigirmilnçi iisir adiimHirİ em~is, qadimiy köçmiinçi hir qahiUi1ar qarar

gahiga b,'lrih qMgüncliiy holdik. Bu üdlsüt ,ırasİdün bayiigi ikki yigitçüni ttıpih [ıli~ 

bİr toda anyı z lırasİdün İgnii l[ıpih Mişdily gap ... ÇeıdıCjda M b[ıqİh yürgiin bftHi

Himİn ytmigii Mrib: "Bu qarargahnifi biduü [ıqs[ıCjalnünıa Münıi Mrmi?" den so

riielik. 
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- Ataman bar! - dedi balillardan biri. 

- Qani bizni abariiiıar - çi, öşa atamanga! 

Balalar qap - qara mitti kaftlarini çozişib pul soraşdi. 

Çöntaklarimizni kavlaştirib mayda - çaqalarni yıyıb berdik. Balalar bizni çet

raqdagi katta çadirga başIab barişdi. 

Çadirniii aldiga töşillgan nematda altmiş yaşlardagi bir moysafıd yastıqqa 

yanbaşHib yatardi. 

Aq aralagan, lekin qalin cingalak saçlari qızıl duxabadan tikilgan yaIati qal

payıniii tagidan peşanasiga köpikday taşib çıqqan, saqal - moylavi öziga yaraşib 

turgan bu adam bizga bürgüt qaraş qılib tikilib - tikilib qaradi - yu, lekin cayidan 

qozyalmadi, faqat yaqın kelib salam berganİmizdan keyingina vazmİn baş qımir

Hitib, "otirifilar", deb ima qıldi, soii, qat - qat köylaginiii etagi bilen yer süpirib 

oçaqda avqat pişirayatgan köhlikkina cüvanga qarab öz tilida bir nima dedi. Cü

van hadiksiraganday bizga savuq nazar taşladi - da, çadirga kirib ketdi. Şundan 

keyin Ataman quyuq qaşlarini silab "xoş, xızmat" degan ma'nada bizga qaradi. 

Biz uniii roparasiga otirib, bolgan vaqeani aqızmay - tamizmay aytib berdik. 

Ataman aldin qavayıni salib, gah - gahida viqar bil an moylavini burab, gapimiz

ga cimgina quIaq saldi, keyin yigitçalarniii boy - basti, aft - angari, kiyim - ke

çagini sürişdirdi, nihayat qaddini rastla - di qızil şayi köylaginiii yaqasidan köri

nib turgan sertük kökragini silab: 

- Senlarga yardam berişniii ilki yoq, - dedi. 

- Nega? Öşa altin saatu, altin siryalarni bahalab, pulini toıaymiz. Aşıyı bilan 

toıaymiz. Yardam beriii, ataxan! 

- Gap pulda emas! - dedi Ataman, qavayıni salib. - Bu ikki hararni hazir bu 

yerda yoq. Hali zaman ketişgan. Bular nega bunaqa aşiqıb cönab qalişdi desam, 

gap tagida gap bar ekan - da! 

Yüragim arqamga tartib ketdi. "Şarmanda boldim!" dedim içimda. 

- Can aqsaqal, yardam berili, - dedi ayaynim. - Qayaqqa ketganini bilasiz. Bir 

ilacini tapiii ata ... 
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- Qayaqqa ketganini - ku, bilarnan - a, - dedi Ataman. - Amma lekin ... 

U ötkir közHiri bilan bizga bir qarab aldi - da saqalini tutam1ab oylanib qllidi. 

Ayaynim: 

- Can ataxan ... - deb gap başUigan edi, Ataman "toxtan" degan manada işara 

qıldi. 

- Xop, yardam beray, - dedi u xıyal süküt saqUigaç. - Amma bitta şartim bar, 

yigitUir. 

- Şartinizni aytin, ata, - dedik biz. Sababi bilib turibmiz, şu adam bir yol kör

satmasa, hazrati Hizr ham yardam beralmaydi. 

- Şartim şuki, militsiyaga arz qılmaysizıar. Batalik qılişibdi tentaklar. Özim 

adablarini berib qoyaman ... 

- Xop, atadn, biz tijya ham körmadik, biya ham körmadik. 

- Bopti, - dedi Ataman. - Bolmasa, bundaq qııamiz. U tentaklar hali zaman 

vokzalga çıqib ketişgan. Baradigan caylari Çimkent. Çimkent poyezdi çıqsa en

di yolga çıqqandir, taglarinda qara ayyırlarin bar ekiin. - Ataman "Volga" ga qa

rab külimsirab qoydi. - Egar darlıal ketlaridan tüşsalarin, Çimkentga poyezddan 

aldin yetib barasanlar. 

- Yetib barişga - ku, yetib baramiz, amma ular gapga kirarmikin? 

Ataman taqatsizUinib başini çayqadi. 

- Şaşmafilar, gapnin "berdi"si bar ... Bargandan keyin yigitlarni vokzalda küt

manlar. Faydasi yoq. Ular mayda - çüyda bilan ketişgan, vokzalga kirişmaydi. 

Vokzalnin aldida kiçkina gülzar bar. Ular gi.ilzarga çıqışadi, agar heç kim kütib 

almasa, şahar ortasida eski çerkov bar. Ular öşa çerkovga barişadi. Senlar ular

ni gülzamiii yanida kütib turiiilar. Ular yaqınlaşganda yolavçilarga qoşilib barib: 

"Salam yigitlar, ümrlariii uzaq boIsin, bitta papiros çektirifilar", deb aytasanıar... 

YigitUir bu gapdan aççıqlangan bolib: "E, Ui.vba! Bir çekim aççıq tamakiga zar

mizu bular papiros soraşadi - ya!" deb cavab berişadi. 

- Aççıq tamakiga zar boIsalariii, bu matah bizda bar, marhamat, deysanıar. 
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Şu g~ipdan keyin yigitIar huşyar tartib qaıişadi. Ularni çetga apçıqıb, tamaki 

çekişib, bayagi gaplariiini aytasanHir... Sabr qılifilar, bu yayıni ham aytaman. 

Agar tentaklar tentaklik qılib cirtakilik qılişsa yana bitta gap bar: 

"Atamannin kümüş sapli qamçisi yoqalibti. Cahli çıqyapti!:" deysanıar. Es

larifidan çıqmaydimi? çıqmasa - bopti. İşlarin ofiyıdan kelsin. Ha, aytmaqçi, 

qaytgandan keyin bir kelib ketinlar, ni ma bolganini bilib qoyişim kerak. Lekin 

pul - mul berib yürmafiıar. Zinhk Xop, aq yol, yigitlar! 

Moysafıdga rahmat aytib tavakkal qılib yolga çıqdik ... Fursatni bay berişdan 

qorqıb, vokzalga ham burilmadik, yol - yölakay benzin aldigu toyı'i çernyayc'v

kaga qarab ketdik. Negaki, poyezddan aldin yetib barmasak, uHirnin izini ham 

tapalmaymiz. 

Xop. çernyayevkadan ham ötib, daştga çıqıb qaıdik gazni basib spielometrni 

yüz qırqqa çıqarib, şamalday uçib ketyiipmiz. 

Atamannin güplarielan keyin elilimela ümit uçqunlüri miltiray başlagan boIsa

yam, xocayinnifi xatinini har eslasam, yüragim bir sapçib tüşadi. "İş qılib, özin 

abm bergin!" deb qoyaman içimela." 

Şu zaylelii hayelab, Leninskka kirib barelik. 

Stantsiya şunelaqqına yol üstiela ekan, bir lühzaga burilib, poyezd ötdimi, 

yoqmi deb sürişelirelik. 

- Hazirgina ötib kcıdi, - dcyişdi. 

Yana spidometrni yüz qırqdan tüşirmay ketyapman, özin şarmanda qılmay

san, deb! ... 

Yolda Ş~irabxana degiin bir cay bar ekan. Yiina toxtab: "Poyezd ötelimi, yoq

mi?" deb soradik. 

- Beş mİnut boldi ötib ketganiga, - deyişeli. 

Rulgii ayaynim otirelİ. Ketyapmiz gazni basib. "Volga"ga öşanclü bir qayiI 

bolCıim, üka. Tczligi artgan sayin sillıq keliicli - ya, azamat! Maşina emas, yer ha

yırlab uçayatgan quş deysiz, mis~tli! 
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Şu uçgandan uçib, baland bir davi'mni aşib Çimkentga ham kiıib bUrdik. Hay

riyat vokzali şundag taş yolnin yagasida ekan, biz şlagbaumdan ötişimiz biUln 

filisdan poyezd ham körindi! Nari bedsi bolib bir - ikki minut aldin baribmiz! 

Vokzalnin aldid~i maşinadan ti.işib, gülzfırga badşimiz bil an poyezd ham ke

lib toxtadi ... Bundag garasak, gülzar atrafida beş - altida lolilar vayır - vuyur gı

lib yÜdşibdi. 

Masıahat biHin men gülzarnin yanida galdimu, ayaynim beş - on gadam nari

rag bitdb goya poyezdelan tüşgan yolavçilarni kütayatgün şoferga oxşah, aylünih 

yürdi. 

Sabüh, lolivaççaIar meni körih gi'ilişsa, Atamannin gapini eşitın~isdanag tu

yaglürini şıgıllatib galişlari ınümkin. 

Vagt amimahal holib galgan, lekin vokzal aldi lampoçkalarnifi şulasidan yap 

- yarıg. Poyezdd~in tüşih yokzaldan çıgayatgan aclamUlr anıg ködnib turibdi. 

ikki közim vokzald~i, pitirlab turibman. Bir mahal yüragim "şıy' etib ketdi. 

Qarasam, ikkita tani Ş yigitç~i yelkalarida xureun, galpagladni bastirib kiyişib 

gülzarga kelişyapti... Biz kütgan tamandan emas, Uimamün bitşqa yaqdiin kirib 

kelişyapti. Şi'ışganimdan "Şiıyilsüt'!" deh qıçgırib yub,'hibman ... Ayaynim qayıi

lih garadi - yu, lolivüççülürni körib, gi.ilzarga garab çapdi, 1ekin Şayüsüf gÜızar

gü yetgünçü yigitçü1ür giilzardagi lolilarga goşilib vayır - vuyur gılişib, şahar ta

mi'mgü yol alişdi ... 

Şayüsüf unçH - münçani pisHnd qılmaydigHn çapani yigit edi, argalaridiin gu

vih badb lolivüççalürnifi birini "şap" üşladi. 

- ToxlH, ayayni! 

Yigitça toxtüb oqrayib gm·adi, lekin Şayüsüf ayzini açib ülgürmiidi hamki, 10-

Jilar yaUi - yavur köUirişib ımi gorşab alişdi. Qarasam, mişdan ham tayişmaydi! 

Yügiiıib bitdb: "Sali'ım yigitlar, ümrlarifi uzag boIsin, bitta papiros çektirifi

Hir!" dcb bagırib yubardim. 

Lolilar birdan toxtab, ograyib qaraşdi. Yigitlardan bid isUir - istamas: "özi

miz iiççıq tamükiga zarmizu papirosdan giipiradi - ya!" deb ponyılladi. 
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- Aççıq Uimroga zar bolsalann, bu matah bizda bar, marhamat! - dedim 

men. 

Bu safar yigitlar meni tanib ayayı küygan tavuqday pitirlab qalişdi. Şu payt 

navçadan kelgan şap - moylav loli öz tilida bir nima dedi. Yana yala - yavur baş

Ianib, lolivaççalar sekin davradan çıqıb, ciIa başladi. 

Men Atamannin gapi esirndan çıqıb, ulamin ketidan taşlaııgan edim, şap 

moylav loli, yolimni tosdi - da, qolini qoyniga saldİ. Qaranyıda süyak sapli po

lat piçaqnin tıyı yaltillab ketdi. Hayriyat, Şayüsiif yetib kelib: 

- Toxta, namard! - deb qolini qayirdi. - Piçaq urişdan aldin bilib qoy: "Ata

mannin kümüş sapIi qamçisi yoqaIibti. Cahli çıqyapti! ... " 

Bu gapni eşitgan yigitçaıar toxtab, şap moylavga qaragan edi, u bir nima deb 

sökindi - da, qolini bir siltab davradan çıqdi. 

Şundan keyin başqa lolilar har biri ponyıllab, biri aşkftra sökinib, asta - sekin 

tarqala başladi, lekin birantasi ham çavut salişga cür' at etmadi. 

Biz yigitlami çetraqqa alib çıqıb: "Qani, altin siryaçalaru altin saatni çozin

lar!" dedik. 

YigitçaIar goya tiişünmagan bolib, gap çtnyıta başlagan edi, ayaynim: 

- Eşitdilarin - ku! - deb baqırdi. - "Atamannin kümüş sapli qamçisi yoqaIib

ti. Cahli çıqyapti!. .. " 

Bu gapdan keyin yigitçalar sökina - sökina xurcunlaridan müştdekkina bir tii

günça çıqarib berişdi. Tügünni yeçgan edik, qaranyıda tilla saat bilan siryaçalar 

çaraqlab ketdi. Men quvanganimdan ''tıh'' deb yubaribman! 

Taşkentga bamdadda qaytdik, qaytdigu toyri çırçıqqa qarab ketdik. 

Barsak Ataman yarim yaıanyaç bolib daryada qara ayyımi çomiltirayatgan 

ekan. 

Maşinadan tüşib, saıam berdik. 

U külib qarşi aldi: "Xoş, qalay, işlarin bitdimi 7" 

- Bitdi, ataxan, rahmat sizga! 
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Biz bolgan vaqeani aytib berdik, keyin pulni çıqarib, "iltimas şu pulni alin, 

başda çin köngildan süyünçiga atagan edik dedik. 

Ataman moyIavini "dik" qılib qavayıni saıdi. 

- Bu gapni bir aytdinHir, qayta aytmanlar! - dedi u. - Men ham senlarga çin 

köngildan yardam berdim. Börinin ayzi yesa ham qan, yemasa ham .... Adamlar, 

"Loli balasi yoqki müddaham bolmasa!" deb oyıaşadi. Bilib qoyifilar: Lolilar 

arasida yaxşilari ham bar, yamanlari ham, mardlari ham bar, namardım ham! ... 

Ataman bir tiyin ham almadİ. Biz rahmat üstiga rahmat aytib xayrlaşdik. Şu 

- şu, birav yamanlikdan gap açsa yazabirn kozyaydi - yu, Ataman toyrisida gapi

rib beraman. 

ÖNDER 

Mademki, konumuz insanlık ben de başımdan geçen bir olayı anlatayım. 

Bakanlıkta şomr olarak çalışıyordum. Şefim, bakan olmasa da büyük bir bö

lümün başkanıdır, siyah "volga"ya biniyar. 

Cumartesi ~ünü, şefi kansıyla birlikte sabahleyin misafirliğe götürüp, akşam 

evlerine getirdim ve erken kurtulduğuma şükredip, arabayı garaja bırakmak için 

yola koyulduğumda, elini kaldıran iki genci gördüm. Durdum. Gençler, KoyIık 

semtine götiirmemi istediler. Garajın başka tarafta olması beni düşündürdü. Te

reddüt ettiğimi görünce, ikisi birden "abicim, işimiz acele, bir iyilik yapın" diye 

yakama yapıştılar. Bu gençler çingeneymiş. Çingenelerin elinden kurtuluşun 

mümkün olmadığını tahmin edersiniz. Sözün kısası, onları arabaya aldım. 

Gençleri KoyIık'a5 bırakıp arabayı garaja park ediyordum ki, garaj görevlisi 

teIaşla çağırdı. 

Nerede kaldın? Deminden beri şefin karısı telefon edip, başımın etini yedi. 

Çabuk ara, seni bekliyor. 

Ne olacak, "yine bir emri vardır, hafta sonunda da rahat bırakmazlar" deyip 

üzü1düm. Ne yapabilirdim, çaresiz telefon ettim. 

Hanımefendi, gerçekten de beni bekliyormuş. 

5 Ta~kent'in merkezinden uzak bir semt. 
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- Abdullah siz misiniz? dedi heyecanla. Nerelerdeydiniz? Gözüm yollarda 

kaldı. Arabada çantamı unutmuştum. Görmediniz mi? 

- Görmedim, ne çantası? 

- Küçük siyah çantam. Arka koltukta kalmış. Altın saat ve küpelerim vardı 

içinde. Saat önemli değil de, küpelere yanıyonım. Annemin hediyesiydi. Aman, 

birinin eline geçmesin. Yann gelirken getirirsiniz. Tamam mı Abdullacığım? 

Tamam deyip vakit geçirmeden arabaya koştum. çanta nerede ... çantanın 

yerinde yeller esiyordu. Dizimin bağı çöziiH.ip, arabanın arka koltuğuna oturup 

kaldım. Hemen deminki çingene çocuklar aklıma geldi. lnerken elime bir beşlik 

sıkıştırıp yağmurdan kaçar gibi uzaklaştıklannda içime kurt düşmüştti. Şimdi ne 

yapacağım? Şefin eşine ne diyeceğim? Arabayı garaja bırakmak için yola koyu 1-

duğumda elini kaldıran iki çingene çocuğu KoyIık'a götürmüştüm, çantanızı bu 

çocuklar almış kusura bakmayın mı diyeceğim? Biz sizi dürüst zannediyorduk, 

devletin arabasıyla taksicilik yapmaya utanmadınız mı demezler mi? Nereden 

çattım bu tilkilere? 

Ne yapacağımı bilmeden, başımı aşağıya eğip dlişlinlip duruyorken, birlikte 

çalıştığım şoför arkadaşım geldi. 

- Ne oldu? Karadenizde gemilerin mi battı? diye şakalaştı. Kaza maza mı 
yaptın arkadaş? 

- Kaza da bir şey mi? Rezil rüsva oldum. 

Saflığıma kızıp, başımdan geçenleri anlattım. Arkadaşım, tuttuğunu koparan 

biri olmasına rağmen "kötü yakalanmışsın" deyip başını kaşıyarak, düşünceye 

daldı. Bir süre sonra "paran var mı?" diye sordu. 

- Ne parası? 

- Bir, iki yüz som6 Hızım. Çingeneleri arayıp bulacağız. Çingeneler parayı 

görmeden konuşmaz. Para verip konuşturacağız. Sakın polise bildirme! Bildir

meyi mi düşünüyorsun? Polise gidip ne diyeceksin. Şahidin mahidin yok ki. .. 

Arkadaşla arabaya binip eve gittik. Zavallı kanmın sandık mandığını döküp, 

kara günler için sakladığı üç beş kuruşa, konu komşudan aldığımız borcu ekle
yerek iki yüz som topladık ve hemen KoyIık'a doğru yola koyulduk. 

6 Özbekistan Cumhuriyeti'nin para birimi. 
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Arabayı ben kullanıyorum. Yola bakıyorsam da aklı m başka yerlerde ... Şim

di ne yapacağım, derdimi kime söyleyeceğim? Nereden karşılaştım bu çingene

lerIc. Onları hangi cehennemden bulurum? Bulsam bile aldıklarını kahul ederler 

mi ki diye içimden geçiriyonım. Bunları düşünürken, bir hafta önce yaşadığım 

olayaklıma düşüp, beni daha da perişan ediyor. 

O gün iş çıkışı parktan geçerken, bir grup çingene kadına rastladım. Çinge

neler "üü açalım" diye gelip geçene yapışıyormuş. Aniden etrafımı sardılar... 

Kara kaş1ı, kara gözlü çingene kadın şap diye elimi tuttu: 

- On tiyin 7 ver, delikanlı geleceğini söyleyim, dedi göz kırpıp. 

Cehimden on tiyin çıkarıp verdim. 

- Al Ütl bakmana gerek yok. 

Çingene, on tiyini elime sıkıştırıp: 

- Şimdi bir som çıkar, korkma, bir somunu almayacağıl11, hir somluk [al açıp, 

sadece on tiyinini alacağım. Haydi çabuk çıkar, yakışıklı! Çok ilginç şeyler söy

leyeceğim. Acele ct! dedi. 

Ben gi.ilcrek elimi cehime soktuğumda, aksi gihi bir tane bir somla hir tane 

on som çıktı. 

Çingene, bu parayı da elime sıkıştırıp, gevezelenmeye başladı: 

- Sen çok şanslı delikanlısın, doksan yıl yaşayacaksın. Doksan yaşına girsen 

de delikanlı gibi olacaksın. Altmış yaşında genç kızla evleneeeksin. Çok zengin 

olacaksın, aç kolunu! 

Ben onun söylediklerine glilerek kolumu açtığımda, çingene kadın, parayı 

kaptı. Elini havada döndürüp; açtığında para yoktu. 

Ben onun oyun yaptığını zannedip: 

- Bana bak güzel, on tiyin yerine bir som al ama on somumu geri ver! detlim. 

- Bu onluğu hana bağışla, hu para artık sana yaramaz. 

Ben sinirlenip: 

() Ü;:bekistan Cumhuriyeti· nin en küçiik para birimi. 
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- Hadi, çabuk uzat parayı! deyip elini tutmaya yeltendiğimde, çingene bir

den, elbisesinin düğmelerini açıp, iri göğsünü çıkarıp yere sağıverdi. Hızla akan 

süt asfaltı bembeyaz etti. 

- Bu ak sütün hatırına paranı bağışla. 

Bu kadınla nasıl başa çıkabilirdim. Hemen arkama dönüp, yoluımı devam et

tim. 

Tek çingene kadın bu kurnazlığı yaparsa, iki çingene neleri yapmaz. 

Öyle düşünceye dalmışım ki, KoyIık' a geldiğimizin farkına bile varmadım. 

Arkadaşım arabayı pazara sünnemi istedi. Ama pazar dağıımıştı. Yaşlı bekçiler

le konuşurken, Çırçık' a gitmemizi önerdiler. Irmak boyunda yakında bir yerler

den göçen çingenelerin yeri varmış. 

Pazardan çıkıp, Çırçık'a doğru yol aldık. Gerçekten de biraz gittikten sonra 

köprünün öbür tarafında, otlak ycrde yan yana beş on tane çadır, sıra sıra kağnı, 

ırmak boyunda at otlatan çoqıklar göründii. Güneş batıp, hava kararmaya haşla

mıştı. Ara ara atcş yanıyordu. Çoluk çocuğun ağlamaları, kadınların gürültüleri, 

erkeklerin küfürleri, gençlerin şarkıları ve atlann kişnemesi harika bir armoni 

oluşturuyordu. 

Sanki yirminci yüzyılda ya~ayan insanların dcğil, cski göçmen kabilelerin 

yaşadığı yere gelmiş gibi olduk. Bu belirsizlik arasında dcminki iki çingene gen

ci aramak samanlıkta iğne aramak gibi hir şeydi. Bir kenarda at otlatan çocukla

rın yanına gidip, "bmanın sözü geçen bir lideri mideri var mı?" diye sorduk. 

- Önderimiz var! dedi çocuklardan biri. 

- Hadi bizi götürün önelerinize! 

Çocuklar küçücük karkara avuçlarını açıp para istediler. 

Ceplerimizi karı~tırıp, hozuk paraları verdik. Çocuklar bizi biraz kıyıda hü

yük hir çadıra götürdiiler. 

Çadırın önüne scrilen ki1imde, altmış yaşlarında hir yaşlı yan üstü yatmaktay

dı. 

Ağarmaya haşlayan sık kıvırcık saçları, kırmızı kadife kalpağının altından al

nına dökülen, sakal ve bıyığı kendine çok yakışan hu adam, hizi dener gibi sert 
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sert baktı ama yerinden kımı1damadı. Yanına yaklaşıp selam verdikten sonra 

ağır bir şekilde "oturun" diye işaret etti. Sonra kat kat elbisesinin etekleriyle yer

leri süpürerek, yemek pişiımekte olan güzel kadına bakıp, kendi dilinde bir şey

ler söyledi. Kadın tedirgin bir şekilde bize baktıktan sonra çadıra girdi. Ondan 

sonra önder, kalın kaşlarını sıvazlayarak "Buyrun, ne istiyorsunuz?" eler gibi bi

ze baktı. 

Biz onun karşısına oturup, olan biteni anlattık. Önder önce suratıııı asıp, ba

zen gururla bıyıklarını sıvazlayıp sessizce bizi dinledi. 

Sonra gençlerin boy posunu, suratını ve elbiselerini sordu. Nihayet yerinden 

doğrulup, kırmızı ipek gömleğinin yakasından görünen kıllı göğsünü sıvaz1aya

rak: 

- Size yardım etmek mümkün değiL. 

- Niye? Altın saat ve altın küpderin parasını öderiz. Fazlasıyla öderiz. Yar-

dım edin. babacığım. 

- Sorun parada değil, dedi önder suratını asıp. İki harami burada değiL. Az 

ön cc gitmişler. Onların acele etmelerine şaşırınıştım işin içinde başka bir iş 01-

duğumı şimdi anladım. 

Aklım başımdan gitti. "Reziloldum" dedim kendi kendime. 

Babaeığım, yardım edin, dedi arkadaşım. Nereye gittiklerini bilirsiniz, bir ça-

resini bulun, baba ... 

- Nereye gittiklerini biliyorum da dedi önder. Ancak, ... 

O, keskin gözleriyle bize baktıktan sonra sakalını sıvazlayıp düşlineeye daldı. 

Arkadaşım: 

Lütfen, baba diye söze başlamıştı ki, önder "dur" anlamında işaret etti. 

- Peki yardım edeyim, dedi biraz susup. Amma bir şartım var, gençler. 

- Şartınızı söyleyin baba, dedik biz. 

Çünkü, eminiz ki, bu adam yol göstermezse, hızır gelse de bir şey yapamaz. 

- Şartım, polise haber vermeyeceksini!',. Çocukluk etmişler aptallar. Onlarla 

kendim hesaplaşırım. 
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- Peki babacığım. Biz ne bir şey gördük, ne bir şey duyduk. 

- Tamam, öyleyse şöyle yapacağız. O aptallar, az önce istasyona doğru yola 

çıktılar. Çimkent' e gideceklerelir. Çimkent treni yeni kalkmıştır. Altınızda siyah 

atınız var. 

Önder Volgaya bakıp gülümsedi: 

- Eğer hemen yola çıkarsanız, Çimkent' e trenden önce gidersiniz. 

- Gitmeye gideriz de onlar laf dinler mi acaba'? 

Önder sabırsızlanıp, başını salladı: 

- Acele etmeyin, sözümü daha bitirmedim. Gidince gençleri istasyonda bek

lemeyin. Bunun faydası yok. Ellerinde ufak tefek satılacak şeyler var. Bu yük

lerı c istasyona girmezler. İstasyonun önünde küçük bir gül bahçesi var. Onlar bu 

bahçeye girecekler. Eğer onları karşılayan olmazsa, şehrin içinde eski bir kilise 

var. O kiliseye gidecekler. Siz, gül bahçesinin yanında bekleyin. Onlar yakınla

şınca, yolcuların arasına karışıp "merhaba gençler, ömrünüz uzun olsun, bir ta

ne sigara verin" diyeceksiniz ... Gençler sanki sinirlenir gibi 'Tövbe tövbe, biz 

tütün bile bulamazken, bizden sigara istiyorlar!" diye cevap verecekler. 

- Tütün bulamıyorsanız, bu malelan bizde var, buynın diyeceksiniz. Bu söz

lerden sonra gençler, durumu anlayacaklar. Onları bir kenara çekip, tütün içerek, 

deminki lMlarınızı söyleyeceksiniz ... Sabredin, geri kalanını da söyleyim. 

Eğer aptallar sinirlenirk rse, "Önelerin gümüş saplı kamçı sı kaybolmuş, öfke

leniyor" diyeceksiniz. Sözlerim aklınızdan çıkmaz mı'? Çıkmazsa, tamam. İşiniz 

rastgelsin. Ha, aklımdayken, döndükten sonra, bana bir uğrayın sonunmu öğ

renmem lazıın. Sakın para mara vermeyin, sakın! Peki, iyi yoleuluklar, gençler. 

Y.işli&clama teşekkür ederek, tevekkd edip yola çıktık ... Fırsatı k<tçırmümak 

için istasyona bile dönmeden, yol üstünden benzin alarak, Çernyayavka'yai> 

doğru yol aldık. Eğer, trenden önce gitmezsek, onların izini bile bulal11ayız. 

Evet... Çernyayavka'yı geçip, çöle düştük gaza basıp yüz kll'kla rüzgar gibi 

uçuyonız. 

g Ta~kcnt"ıcn <;ıkııklan sonra Çimkenı yolundaJ,.i bir yerleşim yeri. 
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Önderin lananndan sonra, içimde i.imit ışıkları parlamaya başladıysa da, şe

fin karısı her aklıma düştüğünde, yüreğim yerinden oynuyor. "Ne olursa olsun, 

beni utandırma, Allahım!" diyordum kendi kendime. 

Bu şekilde Leninsk'!' e ele girdik. 

İstasyon yolumuz üzerindeymiş, hemen döni.ip, trenin geçip geçmediğini SOf

duk. 

Az önce geçti dediler. 

Yine yi.iz kırkla gidiyorum. "Rezil etme" diye Allah'a yalvararak. 

Yolda Şaraphane LO adında bir yer varmış. Yine durup, trenin geçip geçmedi

ğini soreluk. 

Geçeli beş dakika oldu dediler. 

Direksiyona arkadaşım oturdu. Gaza basa basa gidiyoruz. Volgaya o zaman 

şaşırelım, kanlq. Hızı arttıkça, daha düzgün gidiyordu, maşallah! Araba değil, 

sanki uçan karta!. 

Bu uçuşuyla yüksek bir tepeyi geçip, Çimkent' e de ulaştık. İyi ki, istasyon, 

taş yolun yanımlaymış. Kontrol geçitinden geçer geçmez uzaktan tren görüncli.i. 

Aşağı yukarı bir iki dakika önce gitmişiz. 

İstasyonun önünde inip, gül bahçesine girince tren ele gelip durdu. Etraiİmı

za bakınca gi.il bahçesinin çevresinde yüksek sesle konuşup clolaşan beş altı çin

gene gördük. 

Anlaştıktan sonra ben gül bahçesinin yanında kaldım ve arkadaşım, beş on 

aclım ileri gidip, sanki trenden inen yolcuları bekleyen şöförmüş gibi dolanıp 

durdu. 

Böyle yapınamızın sebebi, çingene gençler, beni görürlerse, önderlerinin sö

zünü daha dinlemeden, tabanıarı yağlayabilirler diye korktuk. 

Vakit epey ilerlemesine rağmen, istasY()11un önü, lambaların ışığından çok 

aydınlıktı. Trenden inip istasyondan çıkan yolcular rahatlıkla görünüyordu. 

'! Ta~kent ik Çimkent arasında bir yerle~iııı yeri. 
LO Çimkent yolunda eski bir köy. 
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İki gözüm istasyondaydı, yerimde duramıyordum. Bir ara kalbirn "küt küt" 

çarptı, omuzlarında heybe olan, kalpaklarını gözüne indiren, gül bahçesine doğ

ru yaklaşan iki çingene genci gördüm. Bizim beklediğimiz taraftan değil, tama

men başka taraftan geliyorlardı. Bilmeden "Şayusuf' diye bağırıverdim. Arka

daşım dönüp baktı ve çingene gençleri görüp, gülbahçesine doğru koştu. Ama, 

Şayusuf gül bahçesine gelinceye kadar, çingene gençler, deminki çingenelerin 

arasına karışıp, yüksek sesle bir şeyler konuşup, şehre doğru yol aldılar. 

Şayusuf kuru gürültüye pabuç bırakacak adam değildi, hemen arkalarından 

koşup çingene gençlerden birini "şak" diye yakaladı: 

- Dur, arkadaş! 

Çingene genç, durup hışımla baktı. Daha Şayusuf ağzını bile açmadan çinge

neler gürültüyle onun etrafını sardı. Onların dövmekten kaçınmayacaklannı an

ladım. 

Koşup: 

- Merhaba gençler, ömrünLiz uzun olsun, bir tane sigara verin, diye bağırıver

dim. 

Çingeneler, aniden durup hışımla baktılar. Gençlerden biri istemeden "biz tü

tün bile bulamazken, bizden sigara istiyorlar!" diye homurdanelı. 

- Tütün bulamıyorsanız, bu maldan bizde var, buynın, dedim. 

Şimdi, çingene gençler, beni tanıyıp, ayağı yanmış tavuk gibi telaşa düştüler. 

O anda uzun boylu, pala bıyıklı çingene, kendi dilinde bir şey söyledi. Tekrar 

gürültü başlayıp, iki çingene genç, gruptan ayrılarak, arkaya doğru çekilmeye 

haşladı. 

Ben, önderin laflarını unutup, arkalarına düşünce, pala bıyıklı çingene, yolu

mu kesip, elini koynuna soktu. Karanlıkta kemik saplı, çelik bıçağın namlu su 

parladı. Allahtan Şayusuf yetişip: 

- Dur, namert! deyip elini hüktü: 

- Bıçaklamadan önce, beni dinle, önderin gümüş saplı kamçısı kaybolmuş, 

öfkeleniyor! 
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Bu sözleri duyan çingene gençler, durup pala bıyıklıya baktılar, o küfredip 

elini sallayıp, gruptan ayrıldı. 

Bundan sonra, diğer çingenelerden bazıları homurdanıp, bazıları açıktan açı

ğa küfrederek, yavaş yavaş dağılmaya başladılar. Ama, hiçbiri saldırmaya yel

tenmedi. 

Biz iki çingene genci, kenara çekip, "hadi bakalım, altın küpelerle, altın sati 

çıkarın!" dedik. 

Çingene gençler, anlamamış gibi, lafı dolandırmaya başlamışlardı, arkada-

şım: 

- Duymadınız mı? Önderin gümüş saplı kamçısı kaybolmuş, öfkeleniyor! 

Bu sözden sonra çingene gençler, küfrede küfrede heybelCrinden yumruk gi

bi bir bohça çıkardılar. Bohçayı açtığımızda, karanlıkta altın saat ile küpe parla

dı. Ben sevincimden "a ... " deyivermişim. 

Sabah namazına doğru Taşkent' e döndük. Döner dönmez Çırçık' a doğnı yol 

aldık. 

Gittiğimizde önder, yarı çıplak ırmakta atını yıkıyordu. 

Arabadan inip, selam verdik. 

O bizi güler yüzle karşıladı: 

- Ne oldu, işiniz bitti mi? 

- Bitti, baba, teşekkür ederiz size. 

Biz olan biteni anlaltık. Sonra, para çıkarıp, "Lütfen bu parayı alın, başta ger

çekten müjde için adamıştık" dedik. 

Önderin bıyıkları dikilip, suratı asıldı. 

Bu lafı bir daha cluymayım. Ben size içten yardım ettim. Adımız çıkmış do

kuza, inmez sekize ... İnsanlar, "Dolandırıcı olmayan çingene çocuğu yoktur" di

ye düşünüyorlar. Halbuki, çingeneler arasında iyisi de var, kötüsü de, merdi de 

var, namerdi de! 

Önder bir kuruş bile almadı. Biz teşekkiir ede ede, vedalaştık. Ondan beri bi

ri, kötülükten laf açarsa, ölkelenip, önder hakkında konuşuyorum. 
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AzİM SÜYÜN (1948) 

Azim Süyün, 22 Şubat 1948 yılında Semerkant şehrinin Nehrnıd köyünde 

dünyaya gelmiştir. Süyün'ün ailesi köylüdür. Azim Süyün orta öğrenimini doğ

duğu yerde tamamladıktan sonra, Taşkent'e gelip, Taşkent Devlet Üniversite

sinin Gazetecilik Fakültesine girmiştir. Çocukluğundan edebiyata ilgi duyan 

Azim Süyün, öğrencilik yıllarında şiir denemelerine başlamıştır. Süyün'ün Me

ninR Asmanim (Benim Gökyüzüm) adlı ilk şiir kitabı, 1978 yılında, yirmi yaşın

da öğrenciyken yayımlanmıştır. 

Özbekistan şairleri arasında çok iyi tanınan Azim Süyün, 1992 yılının Mayıs 

ayında Türkiye'ye gelip, "Türk Halkları Edebiyatında Türkçe" toplantısına katı

larak, Türkiye Yazarlar Birliği'nin ödülüne layık görüldü. 

Yaratıcılık faaliyetine üniversite yıllarında başlayan Azim Süyün'ün şimdiye 

kadar ondan fazla şiir kitabı yayımlandı: Zerb (Darbe) (1979), Zemin Takdiri 

(Yerin Kaderi) (1981), Ziya Köli (Işık Gölü) (1986), Alis TaHler (Uzak TanIar) 

(1989), KÜYRenim SÜYRenim (Yandığım Sevdiğimdendir) (1992). 

Şiirler ile birlikte destanlar da kaleme alan Azim Süyün'ün Özbekisttm (Öz

bekistan), Beşbermak (Beş Parmak), Imı/riit ve yaki bir t({mçi del1RizRe eylelZRen 

keçe dastani (İmaret veya Bir Damla Denize Dönüşen Gece Destanı) gibi des

tanıarı ünlüdür. 

Özbek edebiyatında Azim SüyUn, nesir yoluyla lirik eserler veren şairlerden 

biridir. 

Şair, "Ahmed Yesseviy makberesi kaşide" (Ahmed Y esevi Türbesinin Karşısın

da), "KiHtegin" (Kiiltigin), "Enesay" (Yenisey) gibi şiirleıinde Türk birliği konusu

nu etkili mısralarla vermiştir. Halkın sosyal meseleleri, "Bu Vetenek" (Bu Vatan

da) "Meniii Sözim" (Benim Sözüm), "Ak ve Kare" (Beyaz ve Siyah), "Bezen Hes

ret Baser" (Bazen Hüzün Basar), "Nesihet" (Nasihat) gibi şiirlerinde işlenmiştir. 

Şairin yaratıcılığımn önemli noktalarından biri sevgi ve aile konusudur. B Ll 

konuyu işleyen "Ezize" (Azize), "Aşıklerge" (Aşıklara), "Er ve Hatin" (Karı ve 

Koca), "Öldirseii Hem Özinii Öldir Muhebbet" (Öldürsen de Scn Öldür Aşk) acl

lı şiirleri okuyucuların sevgisini kazanmıştır. 
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Felsefi konuları seven Süyün'ün "Unitilgün TiHür" (Unutulan Diller), "Çoq

qı" "Zirve" ve "Keklik" gibi şiirlerinde, basit olaylardan çok önemli sonuçlara 

vardığı dikkati çeker. 

Halk edebiyatına çok önem veren şairin, İmaret ve yaki bir tamçi dengizge 

eylengen keçe destani, Özbek halk destanlan üsıubunda nazım ve nesir karışık 

hir eserdir. Eserdeki kişilerin Çari Çeçen, Alp Termeçi, Balibck Sözemal, Ateş 

Meteıçi, Altibay Dombiraçi diye adlandırılmasında da halk edebiyatının izleri 

görülür. 

Destandaki şiir kısımlarının, halk türkülerini hatırlatır nitelikte olduğunu aşa

ğıdaki mısralar göstermektedir. 

Har özbeknin havlisidan 

Arıq aqar şildirab. 

Ayvanlarin tegrasida 

Bala yürar pildirab. 

Har özbeknin havlisini 

Gilam kabi gül bezar. 

Kakliklarnifi xuş sasini 

Tinlab, çallar çay süzar. 

Türkistan Bulayı 

Bu yerda bir zümrad bulaq bar edi, 

AtrMi daraxtzar maysazar edi, 

Alislab ketmasdi sürüv üyürlar, 

Yayraşib yürardi alqarlar, uıar. 

Türkistan bulayı derdilar uni. 

Özbegu Oazaqqa u aziz edi, 

UI Tacik, ul Uyyur, ul Oıryız edi, 

Türkman Oaraqalpaq qandaq süyardi, 

Yarini süygandek şundaq süyardi. 

Türkistan bulayı derdilar uni. 

Her Özbek'in avlusundan 

Ark akar şırıl şırıl. 

Eyvanların çevresinde 

Çocuk koşar tıplŞ tıplŞ 

Her Özbek'in avlusunu 

Kilim gibi çiçek süsler. 

Kekliklerin güzel sesini 

Dinleyip, ihtiyarlar çay içer. 

Türkistan Pınarı 

Burada zümrüt bir pınar var idi, 

Etrafı ağaçlık, çimenlik idi, 

Uzaklara gitmezdi sürüler, yılkılar, 

Uyum içindeydi koçlar, keklikler, 

Türkistan pınarı derlerdi ona. 

Özbek ve Kazak için o aziz idi, 

O Tacik, o Uygur, o Kırgız idi, 

Türkmen, Karakalpak nasıl severdi, 

Yarini sever gibi severdi. 

Türkistan pınarı derlerdi ona. 
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Dalyalar acralgan kabi qıryaqdan, 

Canlari çıqquday taıib çanqaqdan, 

Endi söz açmay deb vida - firaqdan, 

Karvanlar kelardi yiraq - yiraqdan ... 

Türkistan bulayı derdilar uni 

Babalar yötali hatta hikmatdar: 

Dostifi qança bolsa, şunça yavifi bar! 

Yayurlar atatday keldilar bir kün, 

Muqaddas bulaqni kömdilar bir kün. 

Türkistan bulayı derdilar uni. 

Yillar sal yolidek izsiz yitdilar, 

Kakildar turnalar qonmay ötdilar, 

Oavmdaş, qandaşnifi qavciraq dili, 

Unutib qoydilar bir ana tilin! 

Türkistan bulayı derdilar uni. 

Çarladi Yassaviy babamnifi ruhi, 

Keldim, yetar menga işara - "uh"ı: 

Uluy ipak yolin özim açurman! 

Türkistan bulayı közin açurman. 

Türkistiln bulayı deydilar uni. 

Muhiibbiit 

Seni tanidimu muhabbat, 

Tanidim güllarnifi ismini, 

Seni tanidimu muhabbat, 

Yaşaşga tutindim sıyınib. 

Seni tanidimu muhabbat, 

Oaryadim artdagi umrimni. 

Seni tanidimu muhabbat, 

Afiladim köz yaşlar savdasin. 

Özbek Edebiymıııdmı Seçll/eler II 

Dalgalar ayrılır gibi kıyıdan, 

Ölesiye yorgun, susuzluktan, 

Artık söz açmayım veda - ayrılıktan, 

Kervanlar gelirdi uzaklardan ... 

Türkistan pınarı derlerdi ona. 

Ecdadın öksürüğünde bile hikmet var, 

Dostun kadar düşmanın da var! 

Hasetler afet gibi geldiler bir gün, 

Mukaddes pınarı gömdüler bir gün, 

Türkistan pınarı derlerdi ona. 

Yıllar sallar gibi izsiz gittiler, 

Telli turnalar konmadan geçtiler, 

Soydaş ve kardeşlerin susamış gönlü, 

Tamamen unuttu tek ana dili, 

Türkistan pınarı derlerdi ona. 

Çağırdı Yesevı atamın ruhu, 

Geldim, tek işaret kafidir bana, 

Kendim Büyük ipek Yolunu açarım, 

Türkistan pınarının gözünü açarım. 

Türkistan pınarı diyorlar ona. 

Aşk 

Seni tanıdıktan sonra ey aşk, 

Öğrendim çiçeklerin adını. 

Seni tanıdıktan sonra ey aşk, 

Sarıldım hayata sımsıkı. 

Seni tanıdıktan sonra ey aşk, 

Lanetledim geçen ömrümü. 

Seni tanıdıktan sonra ey aşk, 

Anladım gözyaşının kadrini. 
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Seni tanidimu muhabbat, 

Bildim: suv, ot, tupraq havaman. 

Seni tanidimu muhabbat, 

Sevinçman, bemarman, davaman. 

Seni tanidimu muhabbat, 

Katta - katta açdim közimni. 

Seni tanidimu muhabbat, 

Tanidim, tanidim özimni! 

çoqqı 

U şuhrat istadi, bir alam şUhrat, 

Maqtav, alqışli:irni qomsadi candan. 

Şuhrat deb yaşadi yaşlikdan faqat, 

Şuhrat deya keçib hatta imandan -

Tinmayin harakat ne yollar ila ... 

Amma boranlarga beralmadi daş. 

Hu, balandlikdan bugün, carlikka ana, 

Dumaiab ketmaqda bolib bitta taş! 

Seni tanıdıktan sonra ey aşk, 

Anladım, su, ateş, toprak, havayım. 

Seni tanıdıktan sonra ey aşk, 

Sevincim, hastayım, devayım. 

Seni tanıdıktan sonra ey aşk 

Yeniden tanıdım alemi. 

Seni tanıdıktan sonra ey aşk, 

Yeniden tanıdım kendimi. 

Zirve 

(j()i) 

O şöhret istedi, bir dünya şöhret, 

Övgü ve alkışları özledi candan. 

Şöhret için yaşadı gençliğinde sadece, 

Şöhret için vazgeçti hatta imandan

Durmadan ilerledi, rastgele yollardan ... 

Fırtınalara dayanamadı, ama. 

işte bakın, yüksekten bugün aşağıya, 

Bir taş olarak yuvarlanmakta. 

TAşüy 

Yaşin ötg~in sayin - balüligin yaqın kelaverüdi. Keçmişin aziz vü muqacldüs 

tüyüHiveradi. Har qaHiy mcndü şundiiy. 

Blıb[ım SUyUnnin itlis tayHir ariisidagi sirti lay - suvaq hüm qılinnüigün ihtid[ı

iy t,'lş iiyi yadimda mührliinib qlılgiin. Umlü mcnin blıHiligim ötgiin. Aynıqsa, 

uzun qış keçiilari ... Oçaqdü zarün haclam çoyı laviHaydi, bir çekbisid~i çtıyetiş sc

kin şıyıl1aydi. Blıbam (eniim üllüqaç,'ln dünyadün ötgün), men <\tümnİlı. ya1yız 

üküsi Tilavqabil çoyg~i ayaq tavliih otiramiz. Babam yettinçi lampa y,'lnıyıda 

"HikmiH"ni oqıycli. Qarindaşlar, qoşni clüriilürcla yaşavçi, i'lvçiWr, yılqıMqar1ar, 

çopanHir Beelil, Maşrab, HüvayeUi, Qul Hltcü Ahmacl, Sufi Amıy[ır tinlavçilür tez 

- tez hu OÇi\q başigü yıyılişib turişacli ... 
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Men şairman. BaIaligimnin muqaddiis bu xatirasi menga qançalik iiziz, qadr

dan bolmasin, qalbimga sirli, romantik kayfiyat, bayacan baxş etmasin, amma 

bugün babamnin üyida yaşay aımiiyman. 

TAŞ EV 

Yaşın ilerledikçe sık sık çocukluğunu hatırlarsın. Geçmişin aziz ve kutsal 

gelmeye başlar. Neyse bende böyle oluyor. 

Dedem SUyün'ün uzak dağlar arasındaki dışı sıva bile yapılmamış eski taş 

evi hatırama mıhlamp kaldı. Bu evde benim çocukluğum geçti. Özellikle uzun 

kış geceleri ... Ocakta, badem odunu alevlenmekte, bir kenarında çaydanIık ya

vaşça kaynamaktaydı. Dedem (annem çok önce vefat etti.), ben ve babamın tck 

kardeşi Tilavkabil ile üçümüz ayaklarımızı korda ısıtarak oturuyoruz. Dedel11 

gaz !iimbasının ışığında "Hikmet"i okuyor. Akrabalar, komşu derelerde yaşayan 

avcılar, seyisler ve çobanlar, Bidil, Mcşreb, Hüveyda, Kul Hoca Ahmed, Sufi 

Allayar'i dinlemek isteyenler sık sık bu ocağın başına toplanırlar... 

Ben şairim. Çoeukluğumun kutsal bu hatırası benim için ne kadar aziz ve de

ğerli olursa olsun, kalbi mc ne kadar esrarlı ve romantik duygular bağışlarsa ba

ğışlasın, ancak dedemin taş evinde bugün yaşamam olanaksızdır. 
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