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دادىسىىىنى ئۆلتىىۈرنەن ئانىسىىى بىىىلەن ياتقىىان سىفىنكىسىىنى تۈنىىۈنى(نوردىيىىان
تۈنۈنى)نى يەشكەن ئودىپۇس! بۇ ئۈچ خىل تەقدىرنى مەنىسى نېمە؟ ئىرانلىقالر ئارىسىىدا
كەڭ تارقالغىىان بىىىر ئېتىقادقىىا كىىۆرە كاتتىىا بىىىر ئىىالى فۇجىىۇر ( ئىىائىلە ئەزالىىىرى ئارىسىىىدا
قىلىنغان زىنا) ئارقىلىق دۇنياغا كېلىدۇ.
 نېچشى ترانىدىيەنى تۇغۇلۇشىئودىپىىۇس :بەك بىىۇرۇنقى زامانىىدا سىىادىر قىلىنغىىان جىنايەتنىىى ئىزلىرىنىىى قانىىدا
تاپااليمىز؟
_ سوفوكلېس پادىشاھ ئودىپۇس
خىىۇددى دادىسىىىز بىىىر ئوغۇلغىىا ئوخشىىا
باسمايدۇ.

ئوغۇلسىىىز بىىىر دادىنىمىىۇ ھىىېچكى باغرىغىىا
_ فىردەۋسى شاھنامە
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بىرىنچى بۆلۈم
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بىرىنچى باب
ئەسلىدە يازغۇچى بولغىۇ بىار ئىىدى .لىېكىن مەن ئاڭالتمىاقچى بولغىان ۋەقەلەردىىن
كېىىىيىن نېئولىىىونىيە ئىنژېنېىىىرى ۋە قۇرۇلۇشىىىچى بولىىىدۇ  .ئوقىىىۇرمەنلىرى مېنىىىى ھېكىىىايە
ئاڭلىتىشىىىقا باشىىىلىدى دەپ ئىشىىىالرنى ئاخىرلىشىىىى بولغىىىان چېغىىىى دەپ قالمىسىىىۇن.
ئەسلىگەنسېرى ۋەقەلەرنى ئىچىگە تېخىمۇ كىرى كېتىۋاتىمەن .شۇڭا سىلەرنىڭمۇ مېنى
پېشىمدىن دادا ۋە ئوغۇلنى ئارىسىدىكى سىرالرغا ئەنىشى كىرىشى كېتىدىغانلىقىڭالر -
نى ھېس قىلى تۇرۇپتىمەن.
 -0891يىلىىىى بەشىكتاشىىىنى كەينىىىىدە ئىھالمىىىۇر قەسىىىىرىگە يىىىېقىن بىىىىر بىنىىىادا
ياشاۋاتاتتۇ  .دادامنى «ھايات» ئىسىملىك كىچىك بىر دورىخانىسىى بىار ئىىدى .دورىخانىا
ھەپتىدە بىر قېتى كېچىچە ئوچۇ تۇراتتى دادا نۆۋەتچىلىىك قىالتتىى .نىۆۋەتچى بولغىان
كېچىلىىىرى دادامنىى كەچلىىىك تىىامىقىنى مەن ئاپىرىى بېىىرەتتى  .ئېگىىىز بويلىىۇ يىىاداڭغۇ
قامالشقان دادا پوكەينىى يېنىىدا تىامىقىنى يەۋاتقانىدا دورا پىۇراقلىرىنى پۇرىغىاچ دۇكانىدا
تۇرۇشقا ئامرا ئىدى  .ئوتتۇز يىلىدىن كېيىنكىى بۈنىۈنكى كۈنىدە قىىر بە يېشىىمدىمۇ
ياغاچ ئىشكاپلىق كونا دورىخانىالرنى پۇرىقىغا ھېلىھە ئامراقمەن.
«ھايىىات» دورىخانىسىىىنى كىىۆپ خېرىىىدارى يىىو ئىىىدى .دادا نىىۆۋەتچى بولغىىان
كېچىلەردە شۇ چاغالردا مودا بولغان ئېلىى يىۈرنىلى بولىىدىغان كىچىىك بىىر تېلېىۋىزورنى
كىىۆر پ ۋاقىىىت ئۆتكىىۈزەتتى .بەزىىىدە دادامنى ى يىىوقالپ كەلىىگەن ئىىاغىنىلىرى بىىىلەن پەس
ئىىاۋازدا پاراڭلىشىىىۋاتقانلىقىنى كىىۆرەتتى  .سىياسىىى دوسىىتلىرى مېنىىى كىىۆر پال نېپىنىىى
توختىتاتتى مېنى خۇددى دادامدەكال كېلىشكەن ۋە ئومىا چىوڭ بولغىانلىقىمنى دەيتتىى
سوئال سىورايتتى :نەچچىنچىى سىىنىپتا ئوقۇۋاتىاتتى مەكتەپنىى ياخشىى كىۆرەمتى كېىيىن
نېمە بولماقچى ئىدى ؟
سىياسىىى دوسىىتلىرىنى يېنىىىدا دادامنى ى بىئىىارا بىىولغىنىنى كىىۆرنەنلىكى ئۈچىىۈن
دۇكاندا ئۇزا تۇرمايتتى بىكارالنغان تاما قاچىسىنى ئېلى غۇۋا كوچا چىراغلىرىنى ۋە
چىنار دەرەخلىرىنى ئاستىدىن مېڭى ئۆيگە قايتاتتى  .ئۆيدە ئاپامغىا دادامنىى سىياسىى
ئاغىنىلىرىدىن بىرىنى دۇكاندا تۇرغىانلىقىنى دېمەيتىتى  .چىۈنكى ئانىا دادامنىى بېشىىغا
يەنە بىر ئىش كېلى قېلىشىنى ياكى تۇرۇپال يەنە بىزنى تاشالپ كېتىى قېلىشىىنى ئىويالپ
ئەنسىرەيتتى دادامغا ۋە ئاغىنىلىرىگە ئاچچىقلىناتتى.
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لىىېكىن ئانىىا بىىىلەن دادامنىىى ئارىسىىىدىكى ئىىۈن-تىنسىىىز جېىىدەل -ماجىراالرنىىى
بىردىنبىر سەۋەبىنى سىياسى ئەمەسلىكىنىمۇ بىلگۈچىلىكى بار ئىدى .بەزىدە ئىۇزۇنغىچە
قېيىدىشىىاتتى ئاساسىىەن دېگىىۈدەك نەپ قىلىشىشىىمايتتى .بەلكىىى بىىىر-بىرىنىىى ياخشىىى
كۆر شمەيتتى .دادامنى باشقا ئايالالرنى بەك كىۆپ باشىقا ئايىالالرنىڭمۇ دادامنىى ياخشىى
كۆرىىىدىغانلىقىنى سىىېزى تىىۇراتتى  .بەزىىىدە ئانىىا باشىىقا بىىىر ئايالنىىى بىىارلىقىنى مەن
چۈشىنەلىگۈدەك قىلىى سىۆزلەپ كېتەتتىى .دادا بىىلەن ئاپامنىى جېىدەللىرى كۆڭلىۈمنى
بەك يېرى قىلىدىغان بولغاچقا ئۇالرنى ئويالشتىن ئەسلەشتىن ئۆز منى چەكلىگەن ئىدى .
دادامنى ئەڭ ئاخىرقى قېتى ئۇنىڭغىا تامىا ئېلىى بارغىان بىىر كېچىسىى دورىخانىىدا
كۆرد  .تولۇ ئوتتۇرىنى بىرىنچى يىللىقىدا ئىدى ؛ ئادەتتىكىچە بىر كۈز ئاخشىمى ئىىدى.
دادا تېلېۋىزوردا خەۋەر كۆر ۋاتاتتى .بىردەمدىن كېيىن پوكەيگە قويىۇپ قويغىان تىامىقىنى
يەۋاتقان چېغىدا مەن بىرسى ئاسپىرىن يەنە بىىرى ۋىتىامىن  cۋە ئانتىبىيوتىىك ئالمىاقچى
بولغىىان ئىككىىى خېرىىىدارغا قارىىىدى ۋە پىىۇلنى تارتمىسىىى يېقىملىىىق بىىىر ئىىاۋاز چىقىرىىى
ئېچىلىدىغان كاساغا سالدى  .ئۆيگە قايتىدىغان چاغدا دادامغا ئىاخىرقى بىىر رەت قارىىدى ؛
ماڭا ئىشىكتە تۇرۇپ كۈلۈمسىرەپ قولىنى پۇالڭالتتى.
ئەتىسى ئەتىگەندە دادا ئۆيگە كەلمەپتۇ .بۇنى ئانا مەن چۈشتىن كېيىن مەكتەپتىن
ئىىۆيگە كەلگەنىىدە دەپ بەردى .كۆزلىرىنى ى ئاسىىتى ئىششىىىق يىغلىغىىان ئىىىدى .دادامنى ى
بۇرۇنقىىىدەك دورىخانىىىدىنال ئىىۇدۇل سىياس ىى باشىىقارمىغا ئېلى ى كېتىلمىگەنلىكىنىىى پەرەز
قىلدى  .ئۇ يەردە ئۇنى قىيىن-قىستاققا ئاالتتى تاياققا باساتتى توكقا باغاليتتى.
يەتتە -سەككىز يىل بۇرۇن دادا يەنە مۇشۇندا يوقىاپ كەتكەنىىدى ۋە ئىككىى يىىل
بوالي دېگەندە ئۆيگە قايتى كەلگەن ئىدى .لېكىن ئانا ئۇ قېىتى دادا سىاقچىدا سىوراقتا
قىىيىن-قىسىىتاققا ئېلىنغانىىدەك مۇئىامىلە قىلمىغىىان ئىىىدى .دادامغىا ئاچچىقلىنىىاتتى .ئۇنىى
نېپىنى قىلغاندا « نېمە قىلغىنىنى ئۇ بىلىدۇ!» دېگەنىدى.
ھالبۇكى ھەربىيلەر سىياسى ئۆزنىرىشدىن كىۆپ ئىۆتمەيال بىىر كېچىسىى ئەسىكەرلەر
دادامنى دورىخانىدىن ئېلى ماڭغانىدا ئانىا ئىنتىايىن پەرىشىان بولغانىىدى دادامنىى بىىر
قەھرىمىىىىان ئىكەنلىكىنىىىىى ئۇنىڭىىىىدىن پەخىرلىنىشىىىىى كېرەكلىكىنىىىىى ئېيتقىىىىان ئىىىىىدى.
دورىخانىدىكى نۆۋەتچىلىكنى ماجىت ئۇستا بىلەن دادامنى ئورنىغا ئىۆزى قىلغىان ئىىدى.
بەزىىىدە ماجىتنىى ئىىا خىىالىتىنى مەن كىيەتىىتى  .ئەلىىۋەتتە مەن كەلگۈسىىىدە دورىخانىىىدا
ئىشلەيدىغان بىر ئۇستا ئەمەس دادامنى دېگىنىدەك ئالى بوالتتى .
دادامنى بۇ ئاخىرقى يوقاپ كېتىشىدە ئانا دورىخانىغا كۆڭۈل بۆلۈپمۇ قويمىىدى .نە
ماجىتنىىىى نېپىنىىىى قىلمىىىىدى نە باشىىىقا شىىىانىرتالرنى نە دورىخانىنىىىى نىىىېمە بولىىىۇپ
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كېتىشىدىن .بۇ ئىش ماڭا بۇ قېىتى دادامنىى باشىقا بىىر سىەۋەبتىن يوقىاپ كەتكەنلىكىنىى
ئويالندۇردى .لېكىن ئويلىنىش دېگەن نېمە ئۇ؟
مەن ئاشۇ چاغالردىال ئوي-پىكىرلەرنىى كاللىمىزغىا بەزىىدە سىۆزلەر بىىلەن بەزىىدە
رەسىملەر بىلەن كېلىدىغانلىقىنى چۈشىنى يەتكەنىدى  .بەزىدە مەلىۇ بىىر ئىوي-پىكىرنىى
سۆزلەر بىلەن ئويالپ يېتەلمەيتتى ...لىېكىن ئىۇ نەرسىىنى رەسىىمى مەسىىلەن چىېلەكلەپ
قۇيغانىىدەك يىىىامغۇر ياغقانىىىدا قانىىىدا يۈنىىىۈرنەنلىكى ۋە نېمىلەرنىىىى ھىىىېس قىلغىىىانلىقى
كۆز منى ئالدىدا شۇ ھامانال جانلىناتتى .بەزىدە بىر نەرسىنى سۆزلەر بىلەن ئويلىيااليتتى
لېكىن كۆز منى ئالدىغا بىر رەسى سۈپىتىدە ھەرنىز كەلتۈرەلمەيتتى  :مەسىلەن قارا نىۇر
كەبى ئانامنى ئۆلۈمى كەبى ياكى ئەبەدىيلىك كەبى.
بەلكى ى مەن تېخىىى بىىىر بىىاال ئىىىدى  :خالىمىغىىان تېمىالرنىىى بەزىىىدە ئويلىماسىىلىقنى
ئەمەلىىگە ئاشىىۇرااليتتى  .بەزىىىدە دەل ئەكسىىىچە بولۇۋاتىىاتتى ئويالشىىنى خالىمىغىىان بىىىر
رەسىمنى ياكى سۆزنى كالالمدىن چىقىرىۋېتەلمەيتتى .
دادا خېلىىى ئىىۇزۇن مەزنىلگىىىچە بىزنىىى ئىزدىمىىىدى .بەزىىىدە دادامنىىى چىرايىنىىى
كۆزئالدىمغا كەلتىۈرەلمەي قىاالتتى  .خىۇددى بىىردىنال تىوك كېتىى كۆز منىى ئالدىىدىكى
ھەممە نەرسە غايىب بولغاندەك ھېس قىالتتى شۇندا چاغالردا.
بىر ئاخشىمى ئۆز مچىال ئىھالمۇر قەسىرىگە قاراپ ماڭدى « .ھايات» دورىخانىسىىنى
ئىشىكى تاقا ئىدى ۋە خىۇددى ئىككىىنچىلەپ ئېچىلمايدىغانىدەك قىارا بىىر ئاسىما قۇلىۇپ
سېلىنغانىدى .ئىھالمۇر قەسىرىنى بېغىدىن تۇمان كۆتۈر لۈپ تۇراتتى.
كىىىۆپ ئىىىۆتمەي ئانىىىا ئەمىىىدى نە دادامىىىدىن نە دورىخانىىىىدىن بىىىىزنە بىىىىر نەرسىىىە
كەلمەيدىغانلىقىنى ئىقتىسادى ئەھۋالىمىزنى ناچار ئىكەنلىكىنى ئېيتتى .كىنوخانىا دۆنەر
كاۋاپلىق ساندۋىچ ۋە رەسىملىك رومانالردىن باشقا چىقىمى يوقتى .كاباتا تولۇ ئوتتۇرا
مەكتىپىگە پىيادە بېرى كېلەتتى  .رەسىملىك رومان ژۇرناللىرىنى كونىا سىانلىرىنى ئېلىى
ساتىدىغان ئىجارىگە بېرىدىغان دوستلىرى بار ئىدى .لېكىن ئۇالرغا ئوخشا بەشىىكتا
كىنوخانىلىرىنىىىى يىىىان ئىشىىىىكىدە ئىىىارا كىىىوچىالردا سىىىەۋر بىىىىلەن خېرىىىىدار ساقالشىىىنى
خالىمايتتى .
 -0891يىلىىى يىىازنى بەشىكتاشىىتا بىىازار ئىچىىىدە دېڭىىىز ئىسىىىملىك بىىىر كىتابچىنىى
دۇكىنىىىدا ئىشىىلەپ ئۆتكىىۈزد  .ئىشىىىمنى ئەڭ مىىۇھى قىسىىمى كۆپىنچىسىىى ئاساسىىەن
دېگۈدەك ئوقۇغۇچى بولغان كىتاب ئوغرىلىرىنى قوغال ئىدى .بەزىدە پات-پات خوجىايىن
دېڭىىىىز ئاكىنىىىى ماشىنىسىىىى بىىىىلەن چاغالئوغلۇغىىىا كىتىىىاب ئىىىالغىلى بىىىاراتتۇ  .كىتىىىاب
ئاپتورلىرىنىىى نەشىىرىياتالرنى ئىسىىمىنى پەقەت ئۇنتىىۇپ قالمايىىدىغانلىقىمنى كىىىۆرنەن
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خوجايىن مېنىى يىاقتۇراتتى ۋە كىتىابالرنى ئىۆيگە ئېلىى كېتىى ئوقۇۋېلىشىىمغا رۇخسىەت
قىالتتى .ئۇ يىلىى يىازدا بەك كىۆپ كىتىاب ئوقىۇدۇ ؛ بىالىالر رومىانلىرى جىۇلېس ۋېرنېنىى
«يەرنىىى مەركىىىزىگە سىىاياھەت» ئېىىدنار ئىىالالن پونىىى تالالنمىىا ھېكىىايىلىرى شىىېئىر
كىتابلىرى ئوسمانلى ئەسكەرلىرىنى سەرنۈزەشتلىرى بايان قىلىنغان تارىخى رومىانالر ۋە
چۈ ھەققىدە بىر توپال  .بۇ توپالمدىكى بىر يازما پۈتۈن ھاياتىمنى ئۆزنەرتىۋېتەتتى.
كىتابچى دېڭىز ئاكىنى يازغۇچى دوستلىرى پات-پىات كىتابخانىغىا كېلىى تىۇراتتى.
خوجايىن مېنى ئۇالرغا تونۇشتۇرغاندا مېنى كەلگۈسىىدە يىازغۇچى بولىىدىغانلىقىمنى دەپ
بېرىشكە باشلىغان ئىدى .بۇ خىيالىمنى بو ئېغىزلىق قىلى باشتا ئۇنىڭغا دېگەن ئىىدى .
ئۇزا ئۆتمەي خوجايىننى تەسىرىدە ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلىشقا باشلىدى .
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ئىككىنچى باب
لېكىن ئانا كىتىابچى بەرنەن پۇلىدىن مەمنىۇن ئەمەس ئىىدى .كىتابخانىىدا ئىشىلەپ
تاپقىىان پۇلىىۇ ھېچبولمىسىىا ئۇنىۋېرسىىىتېتقا تەييىىارلىق قىلىىىش سىىىنىپىغا تۆلەشىىكە يەتسىىە
بىىوالتتى .دادا يوقىىاپ كەتىىكەن كېىىيىن ئانىىا بىىىلەن بەك ياخشىىى دوسىىتالردىن بولىىۇپ
قالغانىدۇ  .يازغۇچى بولۇ قارارىمغا خىۇددى چاقچىاقتەك مۇئىامىلە قىلىۋاتىاتتى .ئىاۋۋال
ياخشى بىر ئۇنىۋېرسىتېتقا كىرىشى كېرەك ئىدى.
بىر كۈنى مەكتەپتىن قايتىى كېلىى تىۇرۇپال ئانىا بىىلەن دادامنىى ھۇجرىسىىدىكى
ئىشكاپ ۋە تارتمىالرغا قاراپ سىالدى ۋە دادامنىى كىۆينەكلىرى ۋە نەرسىە-كېرەكلىرىنىى
يوقلۇقىنى كۆرد  .لېكىن دادامنى تاماكا ۋە كولۇنيىا ئەتىىرى تىېخىچە ھۇجرىىدا تىۇراتتى.
ئانا بىلەن ئۇنى نېپىنى قىلىشمايتتۇ ۋە ئۇنى كۆز مگە كۆر نۈپال تۇرىدىغان سىىياقىمۇ
تېز سۈرئەتتە ئۆچۈپ كېتىۋاتاتتى.
تولۇ ئوتتۇرىنى ئىككىنچى يىللىقىنى پۈتتىۈرنەن يىلىى يىاز بېشىىدا ئىسىىتانبۇلدىن
نەبىىزەنە كۆچتىىۇ  .ھاممامنى ى يولدىشىىىنى نەبزەدىكىىى بىىاغلىق ئۆيىنى ى بالىخانىسىىىدا
ئىجارە تىۆلىمەي تۇرىىدىغان بولغىان ئىىدۇ  .يازنىى دەسىلەپكى يېرىمىىدا ئەنىشىتە ماڭىا
تاپشىىۇرغان ئىشىىنى قىلى ى پىىۇل يىغسىىا ئىيۇلىىدىن كېىىيىن ھە بەشىكتاشىىتىكى «دېڭىىىز
كىتابخانىسىىىى»دا ئىشىىىلەپ ھە تەييىىىارلىق قىلىىىىش سىىىىنىپىغا بېرىىىى كىىىېلەر يىلقىىىى
ئۇنىۋېرسىىىىتېت ئىمتىھانىغىىىا تەييىىىارلىق قىالتىىىتى  .بەشىكتاشىىىتىن كېتىىىى قالغىنىمىزغىىىا
كۆڭلۈمنى ى يېىىرى بىىولغىنىنى كىىۆرنەن خوجىىايىن دېڭىىىز ئاكىىا يىىاز كېچىلىىىرى خالىسىىا
كىتابخانىدا ياتسا بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
ئەنىشىىتە ماڭىىا تاپشىىۇرغان ئىىىش نەبزەنىىى ئارقىىا تەرەپلىرىىىدىكى كۆكتاتلىققىىا ۋە
نىالسلىق شاپتۇللۇ باغقا قارا ئىدى .كۆكتاتلىقتىا بىىر چەلىلە ئاسىتىدا بىىر ئۈسىتەلنى
كىىۆر پ ئولتىىۇرۇپ كىتىىاب ئوقۇغىىۇدەك جىىىق ۋاقىىىت چىققىىۇدەك دەپ ئويلىغىىان ئىىىدى
خاتاالشىىقان ئىكەنىىمەن .نىىىالس پەسىىلى ئىىىدى قاقىلىىداپ بىىا ئاغرىتىىىدىغان نومۇسسىىىز
قاغىالر تىوپ-تىوپ كېلىى شىاخالرغا ھۇجىۇ قىالتتىى بىالىالر ۋە بىتىشىىكتىكى ئېتىزلىققىا
سېلىنىۋاتقان چوڭ بىنادا ئىشلەۋاتقان ئىشچىالر مېۋە كۆكتات ئوغرىلىغىلى كېلەتتى.
كۆكتاتلىقنى ى يېنىىىدىكى باغ ىدا بىىىر سىىۇ قىىۇدۇقى كولىنىۋاتىىاتتى .بەزىىىدە ئىىۇ يەرنە
بىاراتتى پەسىىتە قىىازغۇچ-نىىۈرجەك بىىىلەن قىىۇدۇ كوالۋاتقىىان ئۇسىىتا بىىىلەن ئىىۇ چىقارغىىان
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توپىالرنى ئۈستىگە تارتى چىقى تۆكۈۋاتقان ئىككى شانىرتىنى تاماشا قىالتتى .
شانىرتالر يېقىملىىق غىچىراليىدىغان بىىر ياغىاچ چىغرىقنىى ئىككىى قولىىدىن تۇتىۇپ
تولغىىايتتى پەسىىتىن ئۇستىسىىى يوللىغىىان بىىىر چىىېلەك تىىوپىنى يانىىدىكى قىىول ھارۋىسىىىغا
تىىۆكەتتى .ئانىىدىن مەن بىىىلەن تەڭتىىۇ كېلىىىدىغان شىىانىرت قىىول ھارۋىسىىىدىكى تىىوپىنى
تۆككىلى ماڭغاندا ئۇنىڭدىن چوڭرا ئېگىز بويلۇ يەنە بىر شانىرت قۇدۇققا قاراپ «مانىا
كەلدى!» دەپ ۋارقىراپ پەستىكى ئۇستىسىغا چېلەكنى ساڭگىلىتى چۈشۈر پ بېرەتتى.
كۈنبويى ئۇستا كەمدىن-كە ئۈسىتىگە چىقىاتتى .تىۇنجى قېىتى ئىۇنى بىىر چۈشىلۈك
ئىارا ۋاقتىىىدا تاماكىىا چېكىۋاتقىىان چېغىىىدا كىۆرد  .دادامغىىا ئوخشىىا ئېگىىىز كېلىشىىكەن
ياداڭغۇ ئىدى .لېكىن دادامغا ئوخشا ئېغىر-بېسىىق كۈلەريىۈز ئەمەس ئىاچچىقى يامىان
ئىدى .توختىماي شىانىرتلىرىغا دەكىكە بېرىى تىۇراتتى .شىانىرتلىرى دەكىكە يىېگەنلىكىگە
نىىىىۇۋاھ بولۇشىىىىۇمنى خالىمايىىىىدۇ دەپ ئۇسىىىىتا ئۈسىىىىتىدىكى چىىىىاغالردا ئۇالرغىىىىا بەك
يېقىنالشمايتتى .
ئىيۇننى ئوتتۇرىلىرىدا بىر كۈنى قىۇدۇ تەرەپىتىن خۇشىال ۋارقىىرا _جىارقىرا ۋە
قۇرال ئاۋازلىرى ئاڭالندى .يېقىن بېرى قارىدى  :قۇدۇقتىن سىۇ چىققىان ئىىكەن خەۋەرنىى
ئاڭلىغىىىان رىزەلىىىىك يەر ئىگىسىىىى يۈنىىىۈر پ كېلىىىى خۇشىىىاللىقى ئىچىىىىگە سىىىىغماي
تاپانچىسىدىن ھاۋاغا قارىتى ئو ئۈزىۋاتقانىكەن .يېقىملىق بىر نۈڭگۈرت ھىىدى كەلىدى.
يەر ئىگىسى ئۇسىتا ۋە شىانىرتلىرىغا ئىۆر تارقىتىۋاتىاتتى .قىۇدۇقنى بىۇ يەرنە سىالىدىغان
قۇرۇلىىۇ ئۈچىىۈن ئىشىىلىتەتتى .شىىەھەرنى سىىۈيى تېخىىى نەبزەنىى ئارقىىا تەرەپلىىىرىگىچە
كەلمىگەن ئىدى.
ئۇنىڭدىن كېيىنكى كۈنلەردە ئۇستانى شانىرتلىرىغا ئازار بەرنىنىنى ئاڭلىمىدى  .بىر
ئات ھارۋىسى خالتىالردا سېمونت ۋە ئازرا تۆمۈر ئېلى كەلدى .بىر كۈنى چۈشتىن كېيىن
ئۇستا قۇدۇققا بېتون قۇيدى ئاندىن تۆمۈردىن قاپقا ياسىدى .ھەممەيلەننىى كەيپىيىاتى
ياخشى بولغاچقا ئۇالرغا تېخىمۇ يېقىنالشتى .
يەنە بىر چۈشتىن كېيىنلىكى قىۇدۇ بېشىىدا ھىېچكى يوقتىۇ دەپ ئىۇ يەرنە بىاردى .
زەيتۇن ۋە نىالس دەرەخلىرىنى ئارىسىدىن ماھمۇت ئۇستا چىقى كەلدى .قولىدا قۇدۇققا
بېكىتىدىغان توكلۇ موتورنى بىر زاپچىسى بار ئىدى.
_ ھە نوچى مۇندا قارىسا بۇ ئىشقا قىزىقى قالغاندەك قىلىسەن!_ دېدى.
جۇلېس ۋېرنېنى يەرشارىنى بۇ بىر ئۇچىدىن كىرى يەنە بىر ئۇچىدىن چىقىىدىغان
پېرسوناژلىرىنى ئويلىدى .
_ كۈچىىۈك چەكمەجەنىىى كەينىىىدە بىىىر قىىۇدۇ قازمىىاقچىمەن مىىاۋۇ شىىانىرتالر
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كەتمەكچى سېنى ئاپىرايمۇ؟
بىر قارارغا كېلەلمىگەنلىكىمنى كىۆر پ ياخشىى بىىر قىۇدۇقچى شىانىرتىنى كۈنلىۈك
ئىش ھەققىنى بىر كۆكتاتلىق كۈزەتچىسىىنىڭكىدىن تىۆت ھەسسىە كىۆپ بولىىدىغانلىقىنى
ئېيتتى .ئون كۈندە تۈنەيدىكەن ئىشىمىز؛ ئۆيگە بىردەمدىال قايتى كېلەتتى .
ئۆيدە «ھەرنىىز رۇخسىەت قىلمىايمەن!» دېىدى ئانىا « .سىەن قىۇدۇقچى بولمايسىەن.
ئۇنىۋېرسىتېتتتا شۇندا ياخشى ئوقۇيسەن».
لىىىېكىن تېىىىزرا پىىىۇل تېىىىپىش كالالمغىىىا كىرىۋالغانىىىىدى .ئانامغىىىا ئەنىشىىىتەمنى
كۆكتاتلىقىدا ئىككى ئايدا تاپىدىغان پۇلنى ئىككى ھەپتىىدىال تاپااليىدىغانلىقىمنى شىۇنى
بىىىلەن ئىىالى مەكىىتەپ ئىمتىھانىغىىا تەييىىارلىق قىلىشىىقا دەرسىىكە ۋە كۆڭلىىۈ خالىغىىان
كىتىىىابالرنى ئوقۇشىىىقا تېخىمىىىۇ كىىىۆپ ۋاقىىىىت چىقىرااليىىىدىغانلىقىمنى جىىىاھىللىق بىىىىلەن
چۈشەند رد  .ھەتتا بىچارە ئانامغا تەھدىت سالدى :
_ رۇخسەت قىلمىساڭ قېچى كېتىمەن!-دېدى .
_ بالىنى ئىشلەپ پۇل تاپقۇسى بولسا سوۋۇتما كۆڭلىنى _ دېدى ئەنىشىتە _ مەن
بىر سوراپ بىلى باقاي كىمكىن بۇ قۇدۇقچى ئۇستا.
مەن يىىو بىىىر چاغىىدا ئادۋوكىىات ئەنىشىىتەمنى شىىەھەرلىك ھۆكىىۈمەت بىناسىىىدىكى
ئىشخانىسىىىىدا ئىىىۇ ئانىىىا ۋە مەھمىىىۇت ئۇسىىىتا جە بولۇشىىىتى .مەن ئەمەس يەنە بىىىىر
شانىرتنى قۇدۇققا چۈشىىدىغانلىقى ھەققىىدە كېلىشىشىتى .ئەنىشىتە ماڭىا كۈنلىۈك ئىىش
ھەققىمنى مىقىدارىنى دەپ بەردى .ئۆيىدە دادامنىى كىچىىك چامادانىغىا كىۆينەكلىرىمنى
تەنھەرىكەت ئۈچۈن بىر جۈپ رېزىنكە كەشنى سالدى .
بىزنىىى قىىۇدۇ قازىىىدىغان يەرنە ئاپىرىىىدىغان يىىۈك ماشىنىسىىى ئىىۇ يىىامغۇرلۇ كىىۈنى
كېلى بواللمىۋىدى تورۇسىدىن يامغۇر ئېقى تۇرغان بىر ئېغىزلىق ئۆيىمىزدە ئانا نەچچە
قېتى يىغلىدى؛ ۋاز كېچىشىمنى مېنى بەك سېغىنى كېتىدىغانلىقىنى پۇلسىىزلىق تىۈپەيلى
خاتا ئىش قىلىۋاتقانلىقىمىزنى ئېيتتى.
_ قۇدۇققا ھەرنىز چۈشمەيمەن!_ دېدى قولۇمدا چامادان بېشى تىىك مەھكىمىىگە
كېتىۋاتقان دادامغا ئوخشا قەتئى لېكىن چاقچا قىلغان تەرزدە ئۆيدىن چىقىۋېتى .
يىىۈك ماشىنىسىىى كونىىا چىىوڭ جامەنى ى ئارقىسىىىدىكى بىىو مەيدانىىدا سىىاقالۋاتاتتى.
قولىىىدا تاماكىىا يېقىنلىشىىىۋاتقانلىقىمنى كىىۆرنەن مىىاھمۇت ئۇسىىتا كىىىيى -كېچەكلىرىمنىىى
قەدەملىرىمنىىى قولۇمىىدىكى چامىىاداننى بىىىر مىىۇئەللىمگە ئوخشىىا كۈلۈمسىىېرەپ تىىۇرۇپ
كۆزىتى چىقتى.
_ كىىىرە ئىچىىىگە ئولتىىۇرە مىىاڭىمىز ئەمىىدى _ دېىىدى .قىىۇدۇ قازدۇرمىىاقچى بولغىىان
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سودىگەر ھايرى بەينى شوپۇرى بىلەن ئۇستامنى ئارىسىدا ئولتۇردۇ  .يولىدا بىىر سىائەت
پەقەت نەپلەشمىدۇ .
بوغۇز كۆۋر كىدىن ئۆتكىچە سول تەرەپ تىۆۋەنگە ئىسىتانبۇلغا مەكتىىپى كاباتىا
تولۇ ئوتتۇرا مەكتىپى تەرەپىكە دىقىقەت بىىلەن قىاراپ بەشىكتاشىتىكى تونىۇ بىنىاالرنى
كۆر شكە ئۇرۇنۇۋاتاتتى .
_ ئەنسىىىىرىمە تېىىىزال تۈنەيىىىدۇ ئىشىىىىمىز _ دېىىىدى مىىىاھمۇت ئۇسىىىتا _ دەرسىىىىڭگە
ئۈلگۈرىسەن.
ئانىىا ۋە ئەنىشىىتەمنى مېنى ى غەملىرىمىىدىن سىىۆز ئاچقىىانلىقى ماڭىىا يىىاراپ كەتتىىى؛
ئۇنىڭغا ئىشەندى  .كۆۋر كتىن ئۆتكەنىدىن كېىيىن ئىسىتانبۇلنى قاتنىا قىسىتاڭچىلىقىدا
قاپسىىىلى قالىىىدۇ ۋە پېتىۋاتقىىان قۇيىىىا كۆيىىد رنۈچى نىىىۇرلىرىنى دەل ئىىىۇدۇلىمىزدىن
كۆزىمىزنى ئىچىگە ئۇرۇشقا باشلىغان چاغدىال شەھەرنى سىرتىغا چىقالىدۇ .
شىىەھەرنى سىىىرتى دېسىىە بۈنىىۈنكى كۈنىىدىكى ئوقىىۇرمەنلەر يېڭىلىشمىسىىۇن .ئىىۇ
چاغالردا ئىستانبۇلنى نوپۇسى بۇ ھېكايىنى سىىلەرنە ئاڭلىتىۋاتقىان بۈنۈندىكىىدەك ئىون
بە مىليون ئەمەس بە مىليون ئىدى .شەھەرنى بىر ئىاز سىىرتىغا چىققانىدىن كېىيىن
ئۆيلەر شاالڭشىيتتى كىچىكلەيتتى يوقسۇللىشاتتى فابرىكىالر مىاي قىاچىال ئىورۇنلىرى
ۋە ئاندا-ساندا مېھمانخانىالر كۆزنە چېلىقاتتى.
بىر ھازا پويىز يولىنى بويالپ ماڭغانىدىن كېىيىن قىاراڭغۇ چۈشىكەندە چىوڭ يولىدىن
ئايرىلدۇ  .بۈيۈك چەشمەجە كۆلىدىن ئۆتكەنىدۇ  .بىر ئىككى قېتى سەرۋى دەرەخلىرىنىى
كىىۆرد ؛ مىىازارلىقالر؛ بېتىىون تىىامالر قۇپقىىۇرۇ مەيىىدانالر...كىىۆپىنچە ۋاقىىىتالردا ھېچنىىېمە
كىىۆر نمەيتتى شىىۇنچە دىقىىقەت قىلى ى قارىسىىاممۇ نەدە ئىكەنلىكىمىزنىىى بىلەلمەيۋاتىىاتتى .
بەزىدە كەچلىك تاماققا ئولتۇرغىان بىىر ئائىلىنىى كىاۋا چېچىكىى رەڭلىىك چىىرا نىۇرىنى
بەزىدە بىر فابرىكىنى نېئون المپىلىرىنى كۆر پ قاالتتۇ  .ئاندىن بىر دۆڭگە چىقتىۇ  .بىىر
چاغدا يىراقالردا چاقما چىاقتى ئاسىمان يىورۇدى لىېكىن بىىز ئۆتىۈپ كېتىۋاتقىان يەرلەر
ھېچكى كۆر نمەيدىغان يەرلەر ھېچ يورۇمىدى .بەزىدە قەيەردىىن كەلگەنلىكىنىى ئىۇققىلى
بولمايىدىغان بىىىر نىۇردا چەكسىىىز شىور تىىۇپراقالر ئادىمىزاتسىىز دەل-دەرەخسىىىز يەرلەرنىىى
كۆرەتتى كېيىن قاراڭغۇدا ئۇالرنى يوقىتى قوياتتى .
خېلى ئۇزۇندىن كېيىن ئۇ ئادىمىزاتسىزلىقنى بىر يېرىدە توختىدۇ  .ئەتراپتىا نە بىىر
يورۇقلۇ نە بىر چىرا نە بىر ئۆي بولمىغانلىقى ئۈچىۈن كونىا يىۈك ماشىنىسىىدىن چاتىا
چىققان چېغى دەپ قاپتىمەن.
_ ياردە قىل بۇالرنى چۈشۈرەيلى _ دېدى ماھمۇت ئۇستا.
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ياغاچالرنى چىغرىقنى پىارچىلىرىنى كىورا تانىا بىىلەن تېڭىلغىان ئىككىى كىۆرپىنى
قىىېلىن يىىالتىرا خالتىالرنىى ئىچىىىدىكى نەرسىىىلەرنى قېىىزىش سىىايمانلىرىنى چۈشىىۈردۇ .
شوپۇر «خەيرلىك بولسۇن سىلەرنە ئاسانلىق بەرسۇن» دەپ يۈك ماشىنىسى بىلەن ئىۇزاپ
كېتىۋىدى مورىدەك قاراڭغۇلۇقتا ئىكەنلىكىمىزنىى بايقىاپ جىددىيلەشىتى  .ئالىدى تەرەپىتە
بىىىر يەرلەردە چاقمىىا چېقىۋاتىىاتتى لىىېكىن كەينىمىىىزدە ھىىاۋا ئوچىىۇ ئىىىدى ۋە يۇلتىىۇزالر
جېنىنىىى بىىارىچە چاقناۋاتىىاتتى .تېخىمىىۇ يىىىراقالردا ئىسىىتانبۇلنى بۇلۇتالرغىىا چۈشىىكەن
يورۇقلىرىنى سېرىق بىر تۇماندەك كۆرەلەۋاتاتتى .
يەر يىىامغۇردا نەملىشىىى كەتىىكەن بولىىۇپ ھەمىىمە يەر ھىىۆل ئىىىدى .تۈپتىىۈز كەتىىكەن
ئوچۇقچىلىقتا ئىزدەپ يۈر پ ئۆزىمىزنە قۇرۇ بىر يەر تاپتۇ  .نەرسىە-كېرەكلىرىمىزنىى ئىۇ
يەرنە توشۇدۇ .
ئۇستا بىز يۈك ماشىنىسىدىن چۈشۈرنەن لى ياغاچالرنى ئىشلىتى چېىدىر قۇرۇشىقا
كىرىشتى .لېكىن بۇنى نېمىشىقىكىن قامالشىتۇرالمىدى .تارتىلىىدىغان تىانىالر قېقىلىىدىغان
كىچىك قوزۇقالر كېچىنى ئىچىدە غايىب بولغىان قاراڭغۇلۇقتىا ھەمىمە نەرسىە روھىمنىى
ئىچىدە بىر كورتۈنۈن (يەشكىلى بولمايدىغان تۈنىۈن.ت) بولغانىىدى .مىاھمۇت ئۇسىتا «ئىۇ
يەردىن تۇت بۇ يەردىن ئەمەس» دېگىنىچە ۋارقىراۋاتاتتى.
بىىىىر ھۇقۇشىىىنى سىىىايرىغىنىنى ئاڭلىىىىدۇ  .چېىىىدىر قىىىۇرۇ شىىىەرتمىدى يىىىامغۇر
توختىدىغۇ دەپ ئويلىدى لېكىن ئۇستامنى قارارىغىا ھىۆرمەت قىلىدى  .زەي پۇرايىدىغان
ئېغىر چېدىر رەختى ئۈستىمىزنە كېچىدەك يېپىلىۋاتاتتى جايىدا تۇرمايۋاتاتتى.
يېرى كېچىدىن خېلى ئۆتكەندە چېدىر قۇرۇشنى غەلىبىلىك تامامالپ كىۆرپىلىرىمىزنى
سېلى ياتتۇ  .ياز يامغۇرىنى بۇلۇتلىرى كېتى قېلى كۆزنى قاماشتۇرىدىغان يۇلتۇزلىۇ
بىىىر كىىېچە باشىىالنغان ئىىىدى .يىىېقىن ئەتراپتىىا بىىىر يەردىىىن تومۇزغىنى ى ئىىاۋازىنى ئىىاڭالپ
خاتىرجە بولدۇ  .ئورنۇمدا يېتىپال ئۇخالپ كېتىپتىمەن.
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ئۈچىنچى باب
ئويغانغىنىمىىدا چېىىدىردا يىىالغۇز ئىىىدى  .بىىىر ھەرە غوڭۇلىىداۋاتاتتى .تىىۇرۇپ سىىىرتقا
چىقتى  .قۇيا ھېلىتىن شۇنچىلىك تىكلەشكەن ئىدىكى كۆزلىرى كۈن نۇرىنىى كۈچىىدە
ئاغرى كەتتى.
بىر تۆپىلىكنى ئۈستىدە تۈپتىۈز كەتىكەن بىىر يەردە ئىىدى  .بىۇ يەر سىول تەرىپىمىدە
شەرقى جەنۇبقا ئىستانبۇلغا قاراپ بارغانسېرى تۆۋەنلىگىنىچە سوزۇلۇپ ياتىاتتى .تېخىمىۇ
تۆۋەنىىدە يىىىراقتىن ئوچىىۇ يېشىىىل ۋە سىىارغۇچ كۆر نىىىدىغان بىىىر ئىككىىى ئېتىىىز قونىىاقلىق
بۇغدايلىقالر بو ئېتىزلىقالر ۋە قىيالىقالر شورلۇقالر بار ئىدى .تۈزلەڭلىكتە كىچىىك بىىر
بازارنىىى ئىىۆيلىرى ۋە جامەسىىى كىىۆر نەتتى لىىېكىن ئىىارىلىقتىكى بىىىر تۆپىلىىىك كىىۆر
دائىرەمنى تارايتقانلىقى ئۈچۈن بۇ يەرنى قانچىلىىك چوڭلىۇقتىكى بىىر جىاي ئىكەنلىكىنىى
ئۇققىلى بولمايۋاتاتتى.
ماھمۇت ئۇستا نەدىىدۇ؟ شىامال ئېلىى كەلىگەن بۇرغىا(كانىاي) ئاۋازىىدىن بازارنىى
كەينى تەرىپىدىكى قويۇ كۈل رەڭلىىك بىناالرنىى ھەربىى نازارمىا ئىكەنلىكىنىى بىلىدى .
بەك ئىىىۇزاقالردا سۆسىىىۈن رەڭلىىىىك تىىىاغالر بىىىار ئىىىىدى .بىىىىر چاغىىىدا پۈتىىىۈن دۇنيىىىا نويىىىا
ئەسىىلىمىلەردىن چىققىىان بىىىر تېىىرەن جىمجىتلىققىىا چۆككەنىىدەك بولىىدى .ئىسىىىتانبۇلدىن
ھەممەيلەندىن يىراقتىكى بىۇ يەردە بولۇشىتىن ئىۆز ھايىاتىمنى ئىۆز قامداۋاتقانلىقىمىدىن
مەمنۇن ئىدى .
بىىازار بىىىلەن نازارمىنى ى ئارىسىىىدىكى تۈزلىىۈكتىن پويىزنىى نىىۈد كى ئاڭالنىىدى .ئىىۇ
تەرەپكە زەن سېلى قاراپ ياۋروپا تەرەپكە كېتىۋاتقان ۋانىونالرنى كىۆرد  .پىويىز بىزنىى
بو تۈزلۈككە بىر ئاز يېقىنالشتى ئاندىن ئەپچىلگىنە قايرىلى ئىستانسىدا توختىدى.
بىرئازدىن كېيىن بازار تەرەپتىن كېلىۋاتقان مەھمۇت ئۇسىتانى كىۆرد  .باشىتا يىولنى
بىىويالپ كېلىۋاتىىاتتى كېىىيىن يولنىىى ئەنىملىىىرى بىىار يەرلەردە يىىولنى قىسىىقارتاي دەپ
تاشالندۇ يەرلەردىن ۋە ئېتىزالردىن ئۆتتى.
_ سۇ ئالدى _ دېدى _ ماڭا بىر چاي دەملىگىنە قېنى كۆرەي.
مەن كىچىك ناز ئوچاقتا چىاي دەملەۋاتسىا تۈنۈنىۈنكى يىۈك ماشىنىسىى بىىلەن يەر
ئىگىسىىى ھىىايرى بەي كەلىىدى .كەينىىىدىكى كىىوزۇپتىن مەنىىدىن بىرئىىاز چىىوڭ بىىىر ئىىادا
چۈشىىىتى .ئەلىىىى ئىسىىىىملىك بىىىۇ ياشىىىنى يەر ئىگىسىىىىنى قولىىىىدا ئىشىىىلەيدىغان بىىىىرى
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ئىكەنلىكىنىىى بىىۇ يەرنە كېلىشىىتىن ۋاز كەچىىكەن نەبزەلىىىك شىىانىرتنى ئورنىغىىا قۇدۇققىىا
چۈشىدىغانلىقىنى پاراڭلىرىدىن بىلدى .
مىىاھمۇت ئۇسىىتا بىىىلەن خوجىىايىن ھىىايرى بەي ئۇيىىاقتىن بۇياققىىا ئۇزۇنىىدىن ئىىۇزۇن
مېڭىشتى .بەزى يەرلىرى تاقىر بەزى يەرلىرى تاشىلىق يەنە بەزى يەرلىرىنىى ئىوت باسىقان
بۇ بىر پارچە يەر ئون مىودىن جىقىرا كېلەتتىى .ئىۇالر كېتىۋاتقىان تەرەپىتىن لەرزان شىامال
كېلى تۇراتتى ۋە ئەڭ يىرا چېتىگە بارغىان چاغلىرىىدىمۇ خوجىايىن بىىلەن قۇدۇقچىنىى
تاال -تارتىش قىلىۋاتقانلىقىنى بىر قارارغا كېلەلمەيۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ تۇراتتىۇ  .كېىيىن
ئۇالرنى يېنىغا باردى  .توقۇمىچىلىق بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ھايرى بەي بىۇ شىورلۇقتا بىىر
رەخت يۇيۇ ۋە بويا فابرىكىسىى قۇرمىاقچى ئىىكەن .چەتىئەلگە ئېكسىپورت قىلىىدىغان
تەييار كىيى سودىگەرلىرى بەك تەلەپ قىلى تۇرۇۋالغان بۇ ئىش ئۈچىۈن يېتەرلىىك سىۇغا
ئېھتىياجلىق ئىدى.
ھايرى بەي توكى سۈيى يو بۇ يەرنى بەك ئەرزانال سىېتىۋالغانىدى .بىۇ يەردىىن سىۇ
تاپالىسا بىزنە جىق پۇل بەرمەكچى ئىدى .سۇ چىقسىال سىياسىيون تونۇشلىرى بىۇ يەرنە
توك تارتقۇزۇپ بەرمەكچى ئىكەن .ئاندىن ھايرى بەي بىر قېتى پىالنلىرىنى ئېلىى كېلىى
بىزنە كۆرسىتى قويغان رەخت بويا سېخلىرى يۇيۇ ئۆيلىرى ئىسكىالتالر چىرايلىىق
ئىشخانا بىناسى ۋە ھەتتا ئاشخانىسىمۇ بولغان مۇكەممەل بىر فابرىكا قىۇرۇالتتى بىۇ يەرنە.
ماھمۇت ئۇسىتامنى قاراشىلىرىدىن ئۇنىى ھىايرى بەينىى ئويلىرىغىا قوشىۇلىدىغانلىقى ۋە
كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقى چىقى تۇراتتى لېكىن ئەسىلىدە ھەر ئىككىمىىز يەر ئىگىسىىنى سىۇ
چىقسا بىزنە بېرىدىغان سوۋغاتلىرى ۋە مۇكاپاتلىرىغىال كۆڭۈل بۆلەتتۇ .
_ ئىىالالھ ئىشىىىڭالرنى ئىىوڭ قىلسىىۇن بىلىكىڭالرغىىا قىىۇۋۋەت كۆز ڭالرغىىا دىقىىقەت
بەرسىىىۇن _ دېىىىدى ھىىىايرى بەي سىىىەپەرنە ئاتالنغىىىان ئوسىىىمانلى قوشىىىۇنىنى ئۇزۇتىىىۇپ
قويۇۋاتقاندەك .يۈك ماشىنىسى كۆزدىن يۈتەي دېگەندە دېرىزىدىن قولىنى چىقىرىى بىىزنە
پۇالڭالتتى.
كېچىدە ئۇستامنى خورىكىدە ئۇخلىيالماي بېشىمنى چېىدىردىن چىقىاردى  .بازارنىى
چىراغلىىىرى كىىۆر نمەيتتى؛ ئاسىىمان كۆكىىۈ ئىىىدى لىىېكىن يۇلتۇزالرنىىى جىمىرالشىىلىرى
ئالەمنى كاۋا چېچىكى رەڭگىگە كىرنۈزنەندەك قىالتتى .بىزمۇ نويا بىۇ ئالەمىدە يوغىان بىىر
پورتاكالنىى ئۈسىىتىدە ئولتىىۇرۇپ قىىاراڭغۇدا ئۇخالشىىقا تىرىشىىىۋاتاتتۇ  .ئاسىىمانغا چىقى ى
يۇلتۇالرنىى نىىۇرلىرىنى قۇچۇشىىنى ئورنىغىىا ھىىازىر بىىىز ئۈسىىتىدە ئۇخالۋاتقىىان تۇپراقنى ى
ئىچىگە كىرىشنى ئويلىشىمىز توغرىمىدى؟
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تۆتىنچى باب
ئىۇ چىاغالردا بىۇرغىال ماشىىنىلىرى تېخىى ئىشىلىتىلمەيتتى .ئۇسىتا قىۇدۇقچىالر بىىىر
يەردە سىىۇنى نەدىىىن چىقىىىدىغانلىقىنى قەيەرنە قىىۇدۇ كولىسىىا بولىىىدىغانلىقىنى مىىى
يىلالردىىىن بۇيىىان سىىەزنۈلىرىگە تايىنىىى تېپىىى كېلىۋاتىىاتتى .مىىاھمۇت ئۇسىىتا ئېغىىىزى
بېسىقمايدىغان كونا ئۇستىالرنى دەبدەبىلىك باالغىتىنى ئەلۋەتتە بىلەتتىى .لىېكىن قولىغىا
ئىىىارا ئېلىىىى قىىىۇدۇ كولىنىىىىدىغان يەردە ئۇيىىىاقتىن -بۇياققىىىا مېڭىىىى دۇرۇت ئوقىىىۇپ
سۈفكۈچلەيدىغان رىياكار كونىا ئۇسىتىالرنى قىلىقلىرىنىى پىسىەنتىگە ئالمىايتتى .ئۆزىنىى
مى ى يىللىىىق بىىىر كەسىىىپنى داۋامالشىىتۇرۇپ كېلىۋاتقانالرنى ى ئەڭ ئىىاخىرقى بىىىر ئەۋالدى
ئىكەنلىكىنى ھېس قىالتتى .شىۇڭا كەسىپىدە رىياكىار ئەمەس كەمىتەر ئىىدى« .تۇپراقنىى
قويىىۇ نە قىىارا بولغىنىغىىا قارايسىىەن» دەپ پاراڭالشىىتى مەن بىىىلەن« .يەرنىىى ئىىوي-
چوڭقۇرىغا تاشلىق قىيالىق ئويمان-دۆڭىگە سىايە چۈشىكەن-چۈشىمىگەنلىكىگە قىاراپ
يەرنى ى ئاسىىتىدىكى سىىۇنى ھىىېس قىلىسىىەن» دېىىدى يەنە بىىىر قېىىتى مېنىىى تەربىىىيەلەپ
يېتىشىىتۈر ئىسىىتىكى بىىىلەن« .دەرەخ يېشىىىللىكلەر بىىار يەردە تىىۇپرا قويىىۇ ۋە نە
بولىىىدۇ ئۇقتۇڭمىىۇ؟ دىقىىقەت قىلىسىىەن؛ لىىېكىن ھەرقانىىدا نەرسىىىگە ئالىىدىراپال ئالىىدىنى
قالساڭ بولمايدۇ».
چىىىۈنكى تىىىۇپرا يەتىىىتە قىىىات ئاسىىىمانغا ئوخشىىىا قەۋەت -قەۋەت ئىىىىدى(.بەزى
كېچىلىىرى كىۆكتىكى يۇلتۇزالرغىا قىاراپ ئاسىىتىمىزدىكى قىاراڭغۇ دۇنيىانى ھىېس قىالتىىتى )
چاتا يېرى قويۇ قارا تۇپراقنى ئىككى مېتىر ئاستىدىن نىل ئارىال سۇ ئۆتكۈزمەس
قۇپقۇرۇ بەربات بىر تۇپرا ياكى قۇ چىقى قاالتتى .سىۇ چىقىىدىغان يەرنىى تالالۋاتقىان
كونىىا قىىۇدۇقچى ئۇسىىتاالر تۇپراقنىىى ئىىوت-چۆپلەرنىىى قىىۇرت-قوڭغۇزالرنىىى ھەتتىىا
قۇشىىالرنىڭمۇ تىلىنىىى بىلىشىىى ئۈسىىتىدە يۈرنەنىىدە يەرنى ى ئاسىىتىدىكى قىيىىا يىىاكى نىىىل
قاتالملىرىنى سېزىشى كېرەك ئىدى.
بىىۇ ھىىۈنەرلەر بەزى كونىىا قۇدۇقچىالرنىىى ئۆزلىرىىىدە ئورتىىا ئاسىىىيالىق شىىامانالرغا
ئوخشا تەبىئەتتىن ھالقىغان كۈچ ۋە سېزى بار دەپ قارىشىغا يەر ئاستى تەڭرىلىىرى ۋە
جىنلىرى بىلەن پاراڭلشىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈر شىگە سەۋەب بولغان ئىدى .بالىلىقىمدا
دادا كۈلۈپال ئۆتۈپ كېتىدىغان بۇ قۇرۇ نەپلەرنە كۆپ چىقى تارتمىايال سىۇ چىقىرىشىنى
خااليىىىدىغان خەلىىىق ئىشىىىىنەتتى .بەشىكتاشىىىتا كەپە ئۆيلەرنىىىى ھويلىلىرىىىىدا قىىىۇدۇ
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قېزىلىىىدىغان يەرنى ى ھىىېلىھە مۇشىىۇ خىىىل ئېتىقىىاد بىىىلەن تاللىنىلىىىدىغانلىقى ئېسىىىمدە.
توخىىۇالر كېزى ى يىىۈرنەن يىىۆنىمەچ باسىىقان بىىىر ئارقىىا ھويلىىىدا قىىۇدۇقنى نەنە كولىسىىا
بولىدىغانلىقىنى بىلىش ئۈچۈن يەرنىى تىڭشىاۋاتقان قۇدۇقچىغىا ئۆيىدىكى ھاممىالرنىى ۋە
تاغىالرنى ى كېسىىەل بىىىر بوۋاقنى ى مەيدىسىىىنى تىڭشىىاۋاتقان بىىىر دوختۇرغىىا قارىغانىىدەك
ھۆرمەت بىلەن قاراۋاتقانلىقىنىمۇ كۆرنەن ئىدى .
_ ئالالھنى ئىزنى بىلەن ئەڭ كۆپ بولغاندا ئىككىى ھەپتىىدە ئىشىىمىز تۈنەيىدۇ ۋە
مەن ئون ئون ئىككى مېتىىر كىوالپال بىۇ يەردىىن سىۇ چىقىىرىمەن _ دېىدى مىاھمۇت ئۇسىتا
تۇنجى كۈنىال.
مەن بىلەن ھەممە نەپنى ئوچۇقال دېيىشەتتى چىۈنكى ئەلىى يەر ئىگىسىىنى ئىادىمى
ئىدى .بۇ مېنىى خۇشىال قىالتتىى ئۇسىتا بىىلەن بىۇ يەردىكىى ئىشىنى ئىگىسىىدەك ھىېس
قىالتتى ئۆز منى.
ماھمۇت ئۇستا قۇدۇ كواليىدىغان يەرنىى ئىككىنچىى كىۈنى ئەتىگەنىدە بېكىتتىى .يەر
ئىگىسىنى فابرىكا پىالنىغا كۆرە قۇدۇ كولىنىدىغان يەر ئەمەسىتى بىۇ .ئىۇ تەلەپ قىلغىان
يەر بۇ يەرنى دەل قارشى تەرىپىدە تۈزلۈكنى يەنە بىر بۇلۇڭىدا ئىدى.
دادا سىياسى سىرلىرىنى يوشۇرۇپ كۆنۈپ قالغاچقا قىلغان مۇھى ئىشىلىرىغا مېنىى
ئارىالشىىتۇرمايتتى ۋە مەنىىدىن پىكىىىر ئالمىىايتتى .مىىاھمۇت ئۇسىىتا بولسىىا قىىۇدۇقنى قەيەرنە
كوالشنى بېكىتىدىغان چاغدا ئاۋۋال ئويلىغانلىرىنى ماڭا سۆزلەپ بەردى .بۇ يەرنى قىۇدۇ
كوال تەس بىر يەر ئىكەنلىكىنى ئېيتتى .بۇ مېنى بەك خىۇ قىلىىۋەتتى ئۇنىڭغىا ئىامرا
بولۇپ قالدى  .كېيىن بىردىنال تۇتۇلۇپ قالدى ۋە مەندىن سوراپمۇ قويماستىن ماڭىا دەپمىۇ
قويماستىن قارار چىقاردى .ماڭا بولغان تەسىر كۈچىنى دەسلەپ مۇشىۇندا ھىېس قىلىدى .
دادامدىن پەقەتال كىۆر پ باقمىغىان بىۇ شىەپقەت ۋە يېقىنلىقىتىن ھە خىۇ بولىدۇ ھە
بىردىنال ئاچچىقى كەلدى.
مىىىاھمۇت ئۇسىىىتا يەرنە بىىىىر قىىىوزۇ قاققانىىىىدى .بىىىۇ يەردە شىىىۇنچە ئايالنغانىىىدىن
ئويالنغاندىن كېيىن نېمىشقا بۇ يەرنى تاللىغان بولغىيتتى؟ بۇ يەرنى باشىقا يەردىىن نىېمە
پەرقىىى بىىار ئىىىدى؟ بىىۇ قىىوزۇقنى توختىمىىاي قاقسىىا بىىىر يەرنە كەلگەنىىدە چوقىىۇ سىىۇ
چىقارمىيىىىىدى؟ بىىىىۇ سىىىىوئالالرنى مىىىىاھمۇت ئۇسىىىىتامدىن سىىىىورىغۇ كېلەتتىىىىى لىىىىېكىن
سورىيالمايدىغانلىقىممۇ ئۆز مگە ئايان ئىدى .مەن بىر باال ئىدى ؛ ئۇ مېنى ئادىشى ھەتتا
داداممۇ ئەمەس بەلكى ئۇستا ئىدى .ئۇنى دادامدەك كۆر ۋالغان مەن ئىدى .
قوزۇققا بىر يى چىگدى؛ يىپنى ئۇچىغا ئۇچلۇ بىر مىق باغلىدى .يىپنى بىر مېتىر
ئۇزۇنلۇقتا ئىكەنلىكىنى ئېيتتى .بۇ يەردە تا تا قوپارغىلى بولمايتتى؛ قۇدۇقنىى تېمىنىى
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بېتوندىن قۇيماقچى ئىدى .بېتون تامنى قېلىنلىقى يىگىرمە يىگىرمە بە سىانتا بىوالتتى.
يىپنىىى چىى تارتىى تىىۇرۇپ دىيىىامېتىرى ئىككىىى مېتىىىر كېلىىىدىغان بىىىر چەمىىبەر سىزىشىىقا
باشلىدى .ئەسىلىدە چەمىبەر سىىزمايۋاتاتتى مىىق بىىلەن يەرنىى ئۈسىتىگە بەلىگە سىېلى
قويۇۋاتىىاتتى .ئانىىدىن ئەلىىى بىىىلەن مەن ئىىۇالرنى دىقىىقەت بىىىلەن تۇتاشىىتۇرۇپ چەمبەرنىىى
مەيدانغا چىقىرىۋاتاتتۇ .
_ قۇدۇقنىىى چەمبىىىرى مىىۇكەممەل بولۇشىىى كېىىرەك _ دېىىدى مىىاھمۇت ئۇسىىتا _
چەمبەرنى ى بىىىرەر قۇسىىۇرى ئەنرىسىىى مىىايمىقى بولىىۇپ قالسىىا تىىا تۇرمايىىدۇ ئۆر لىىۈپ
چۈشىدۇ.
ئۆر لىىۈپ چۈشىىۈ ۋەھىمىسىىىنى تىىۇنجى قېىىتى مۇشىىۇندا ئاڭلىىىدى ۋە قىىازغۇچ
نۈرجەك بىلەن چەمبەرنى ئىچىنى كوالشىقا باشىلىدۇ  .تىوپىنى ئۇسىتا كوالۋاتىاتتى مەن
بىردە قازغۇچ ئۇراتتى بىىردە چىققىان تىوپىنى نىۈرجەك بىىلەن ئەلىنىى قىول ھارۋىسىىغا
ئۇسۇۋاتاتتى ۋە ئىككىمىز ئۇستامنى سىۈرئىتىگە ئىاران-ئىاران يېتىشىىۋاتاتتۇ « .ھىارۋىنى
بەك تولدۇرىۋەتمە تېز تۆكىۈپ تېىز كىېلەي تېخىمىۇ بەلەن بولىىدۇ» دەيتتىى ئەلىى بەزىىدە
ھاسىىىىراپ-ھۆمىىىۈدەپ تىىىۇرۇپ .بىىىىز ئىككىىىى شىىىانىرت بىردەمىىىدىال ھېرىىىى ئاسىىىتىالپ
قېلىشىمىزغىال ماھمۇت ئۇستامنى توختىماي كۆتۈر لۈپ-چۈشۈۋاتقان قازغۇچى قومۇرغان
تىىۇپرا پىىارچىلىرى دۆۋىلىنى ى كېتىشىىكە باشىىلىدى .دۆۋە راۋرۇس ئىگىزلىگەنىىدە ئۇسىىتا
قازغۇچنى تاشالپ يىراقتىكىى زەيتىۇن دەرىخىنىى ئاسىتىدا يېتىى تاماكىا چەكىكەچ بىزنىى
سىىاقاليتتى .تىىۇنجى كۈننىىى تىىۇنجى سىىائەتلىرىدىال بىىىز ئىككىىى شىىانىرت ۋەزىپىمىزنىىى
ئۇستامنى سۈرئىتىگە يېتىشىش ئۇنىى قىلغىان ھەربىىر ئىشىىغا دىقىقەت قىلىى ئۇنىڭغىا
بۇيرۇققا دەرھال بويسۇنۇ ئىتائەت قىلىىش ئىكەنلىكىنىى چۈشىىنى
كۆرە ئىش كۆر
يەتكەن ئىدۇ .
پۈتۈن كۈن ئاپتاپتا قازغۇچ نۈرجەك بىلەن ئىشلە كالالمدىن تۈتۈن چىقىرىىۋەتتى.
كىىۈن پاتقانىىدىن كېىىيىن مەرجىىىمەك شورپىسىىىدىن بىىىر قىىاچىمۇ ئىچمەسىىتىنال ئىىۆز مگە
تۆشەككە ئاتتى  .قازغۇچ تۇتۇپ قوللىرى قاپارغان ئاپتاپتا نەجگە كۆيگەن ئىدى.
_ كۆنۈپ قالىسەن بايۋەچچە كۆنۈپ قالىسەن _ دېىدى مىاھمۇت ئۇسىتا كىۆزلىرىنى
ئۆزى ھەپىلىشى قويماقچى بولۇۋاتقان كىچىك تېلېۋىزوردىن ئۈزمەي.
قارا ئىش قىلمىغىۇدەك نىازۇك بىىرى بولغىانلىقى ئۈچىۈن مېنىى تېرىكتىۈرەتتى لىېكىن
مەن «بىايۋەچچە» دېىگەن نېپىىدىن خۇشىال بولغىان ئىىدى  .ھە ئۇسىتا بىۇ نېپىى بىىىلەن
مېنى شەھەرلىك تەربىيە كۆرنەن بىر ئائىلىدىن ئىكەنلىكىمنى قوبۇل قىلغىانلىقى ئۈچىۈن
_ دېمەك مېنى بەك ئېغىر ئىشقا سالمايتتى مېنىى دادامىدەك ئاسىرايتتى _ ھە ئۇسىتامنى
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ماڭا كۆيۈنگەنلىكىنى ماڭا كۆڭۈل بۆلگەنلىكىنى ھېس قىلغانلىقى ئۈچۈن.

بەشىنچى باب
بىىىز قىىۇدۇ كوالۋاتقىىان يەردىىىن ئىىون بە مىنۇتلىىۇ مۇسىىاپىدىكى جىىاي كىىىرىش
ئېغىزىىىىدىكى كىىىۆك لەۋھە تاختىغىىىا يوغىىىان ئىىىا ھەرپىىىلەر بىىىىلەن يېزىلغىنىىىىدەك 2611
نوپۇسلۇ ئۆنگۆرەن بازىرى ئىدى .دەسلەپكى ئىككى كۈن توختىماي قۇدۇ كىوالپ ئىككىى
مېتىر چوڭقۇرلۇققا بارغاندا ماتېرىيالغا ھاجىتىمىز چۈشكەچكە ئىككىنچىى كىۈنى چۈشىتىن
كېيىن ئۆنگۆرەنگە چۈشتۇ .
ئەلى ئاۋۋال بىزنى بازاردىكى ياغاچچىغا ئېلىى بىاردى .ئىككىى مېتىىردىن ئاشىقاندىن
كېيىن توپىنى نۈرجەك بىلەن تاشالپ بىولغىلى بولمايىدىغان بولغاچقىا بىارلىق قىۇدۇقالردا
بولغانغا ئوخشا بىر چىغرىق قۇرمىسا بولمايتتى .لېكىن يەر ئىگىسىنى يۈك ماشىنىسىى
بىلەن ماھمۇت ئۇستا ئېلى كەلگەن ياغاچالر يەتمەيتتى .ياغاچچى كى ئىكەنلىكىمىزنىى
نېمە ئىش قىلىدىغانلىقىمىزنى سورىۋىدى ماھمۇت ئۇستا قۇدۇقچى ئىكەنلىكىمىزنى دېىدى.
ئورنىمىزنى بىلىۋالغان ياغاچچى « ھە يۇقىرىدىكى تۈزلۈكتە» دېدى.
شىىۇندىن كېيىنكىىى كىىۈنلەردە «يۇقىرىىىدىكى تۈزلىىۈك»تىىىن بازارغىىا چۈشۈشىىلىرىمىزدە
مىىىاھمۇت ئۇسىىىتا ياغاچچىغىىىا خىىىۇددى تاماكىىىا ئالىىىىدىغان دۇكانىىىدارغا كۆزەينەلىىىىك
موخۇركىچىغا ۋە كېچىنى بىر ۋاقىتلىرىغىچە ئوچۇ تۇرىدىغان تاقىچىغا ئوخشا پات-
پات يولۇقىۇپ ئۆتىىدىغان بولىدى .قىۇدۇ كولىغىان كىۈنلەردە ئاخشىاملىرى ئۇسىتا بىىلەن
بىللە ئۆنگۆرەنگە چۈشۈشنى ئۇنى بىلەن كىوچىالردا ئايلىنىشىنى سىەرۋى ۋە قارىغىايلىق
كىچىىىك باغچىنىىى بىىىر ئورۇندۇقىىىدا بىىىرەر قەھۋەخانىنىىى ئىشىىىك ئالىىدىغا تىزىلغىىان
ئۈستەللىرىدە بىرەر دۇكاننى ئالدىدا ياكى پىويىز ئىستانسىسىىنى سىالقىن بىىر بۇلۇڭىىدا
ئولتۇرۇشنى تولىمۇ ياقتۇراتتى .
ئۆنگۆرەننىى بىتەلەيلىكىىى ئۇنىى ئەسىىكەر نوپۇسىىىنى كۆپلىىۈكى ئىىىدى .ئىككىنچىىى
دۇنيا ئۇرۇشىدا نېرمانالرنى بالقانالر رۇسالرنى بۇلغارىستان ئارقىلىق ھۇجىۇ قىلىشىىغا
قارشىىىى ئىسىىىتانبۇلنى قوغىىىدا ئۈچىىىۈن چىىىوڭ بىىىىر پىيىىىادىلەر بىرىگادىسىىىى بىىىۇ يەرنە
يەرلەشتۈر لگەن ئىدى ۋە نويا ئۇنتۇلىۇپ كېتىلگەنىىدى .قىىر يىلىدىن كېىيىن غىايەت زور
ئەسكەر نوپۇسى بۇ بازارنى ئاساسلىق كىرى مەنبەسى ۋە دەردى بولۇپ قالغانىدى.
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بازارنىىىى مەركىزىىىىدىكى دۇكانالرنىىىى كۆپىنچىسىىىى ھەپىىىتە ئاخىرىىىىدا «بىىىازارلىق
رۇخسىىەت» بىىىلەن چىققىىان ئەسىىكەرلەرنە ئاتكرىتكىىا پايپىىا تېلېفىىون كىىارتىلىرى پىىىۋا
قاتارلىق نەرسىلەرنى ساتاتتى .يەنە شۇالر ئۈچۈن يانمۇ-يان ئېچىلى كەتىكەن كىاۋاپچىالر
ۋە ئاشخانىالر جايالشقان ۋە خەلق ئارىسىدا «ئاشخانا كوچىسىى» دەپ ئاتىلىىدىغان يەردە
ژاندارمىالر دىجورنىلىق قىالتتى .كۈند زلىرى ۋە بولۇپمۇ ھەپتە ئاخىرىدا ئەسكەرلەر بىىلەن
تىقما-تىقماڭ بولۇپ كېتىدىغان بۇ يەرلەر كىچىك تورتخانىالر قەھۋەخانىالر ئاخشىاملىرى
قۇرۇقىىدىلى قالىىىدىغانلىقى ئۈچىىۈن بىىىز كېچىلىىىرى پۈتىىۈنلەي باشىىقىچە بىىىر ئۆنگىىۆرەننى
كۆرەتتۇ  .ئاخشاملىرى ژاندارما نارنىزوندىن كەلگەن تەرتىپسىز ئەسكەرلەرنى ۋارقىىراپ-
جارقىرىغانالرنى ھەتتا ھەددىدىن زىيادە ۋاراڭ-چۇرۇڭ كۆتۈرنەن ھەرقانىدا كىشىىنى ۋە
كۆڭىىۈل ئىىېچىش ئىىورۇنلىرىنى جىمىقتىىۇراتتى ئەسىىكەرلەر ئارىسىىىدا جېىىدەل چىقسىىا شىىۇئان
بېسىقتۇراتتى.
ئوتتىىۇز يىىىل بىىۇرۇن نارنىزوننىىى نوپۇسىىى تېخىمىىۇ كىىۆپ ۋاقىتتىىا ئەسىىكەرلەرنى
ئائىلىلىرى ۋە يوقالپ كېلىدىغانالرنى چۈشۈشى ئۈچۈن ئېچىلغان بىىر قىانچە مېھمانخانىا
كېيىىىنچە ئىسىىتانبۇلغا بېرىىى كىىېلىش تېخىمىىۇ قواليالشىىقاندا بىكىىارلىتىۋېتىلگەن ئىىىدى.
بۇالرنى بەزىلىرىنى يېرى -ياتىا خۇپىيىانە پاھىشىىخانىغا ئىۆزنەرتىلگەنلىكىنى ئىۇ تىۇنجى
كىىۈنى بىىىزنە بىىازارنى تونۇشىىتۇرغان ئەلىىى دەپ بەرنەن ئىىىدى .بىىۇ مېھمانخىىانىالر پىىويىز
ئىستانسىسىىىدىكى مەيدانىىدا ئىىىدى .كىچىىىك بىىىر ئاتىىاتۈرك ھەيكىلىىى ماروژنىسىىى ياخشىىى
سېتىلىدىغان «يۇلتۇز» تورتخانىسى  PTTسىى ۋە رۇمەلىى قەھۋەخانىسىى بولغىان ۋە كىاۋا
چېچىكى رەڭگىدە يورۇپ تۇرىدىغان بۇ مەيداننى تۇنجى كۈنىال ياقتۇرغان ئىدۇ .
ئەلىنى ى دادىسىىى پىىويىز ئىستانسىسىىىغا تۇتىشىىىدىغان كوچىالرنى ى بىرىىىدە ھىىايرى
بەينى بىر تۇغقىنىنى قۇرۇلۇ ماشىنىلىرى تۇرىدىغان بىر ئىسكىالتتا كېچە كۆزەتچىسىى
بولۇپ ئىشلەيتتى .ئاخشامغا يېقىن ئەلىى بىزنىى بىىر تۆمىۈرچى ئۇسىتامنى يېنىغىا باشىالپ
باردى.
ماھمۇت ئۇستا يەر ئىگىسىى ھىايرى بەيىدىن ئالغىان پۇلغىا يېڭىى ياغىاچ كەسىتۈردى
چىغرىقنى قۇراشتۇرۇ ئۈچۈن چاتما مىق تاللىدى .ئۈچ خالتا سېمونت ئەندۇۋا مىق تانىا
ئالىىىدى .لىىىېكىن بىىىۇ تانىىىا قۇدۇققىىىا سىىىاڭگىلىتىدىغان تانىىىا ئەمەس ئىىىىدى .قۇدۇققىىىا
ساڭگىلىتىدىغان تانا نەبزەدىن ئېلى كەلگەن چىغرىقنى غالتىكىگە يۆنەنلىك ئىدى.
بىىارلىق ماتېرىيىىالالرنى بىىىر تۆمىىۈرچى خەۋەر يىىولالپ ئەكەلىىد رنەن ئىىات ھارۋىسىىىغا
قويدۇ  .ئات ھارۋىسىنى تۆمۈر چاقى تا ياتقۇزۇلغان كوچىالردا قورقۇنچلىۇ بىىر ئىاۋاز
چىقىرىۋاتقاندا بۇ يەردىكىى كۈنلىرىمنىى ئۇزۇنغىا قالمىاي ئاخىرلىشىىدىغانلىقىنى يېقىنىدا
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ئاۋۋال نەبزەنە ئانامنىى يېنىغىا ئانىدىن ئىسىتانبۇلغا قايتىىدىغانلىقىمنى خىيىال قىلىدى .
كېتىۋېتى بەزىىدە يىانمۇ-يىان كېلىى قالغىان ئاتنىى نە قەدەر ھىارغىن قىارا كىۆزلىرىگە
قاراپ ئۇنى نە قەدەر قېرى ئىكەنلىكىنى ئويلىغانلىقىممۇ ئېسىمدە تۇرۇپتۇ.
پىىويىز ئىستانسىسىىىدىكى مەيدانىىدا ئىىىدۇ  .بىىىر ئىشىىىك ئېچىلىىدى .ئوتتىىۇرا ياشىىلىق
پادىچىالر شىمى كىيىۋالغان بىر ئايال كوچىغا چىقتى .ئارقىسىغا بۇرۇلۇپ ئىازار بېرىىدىغان
بىىىر تەلەپپىىۇزدا «قېنىىى سىىىلەر؟» دەپ ۋارقىرىىىدى .ئىىات بىىىلەن ئىككىمىىىز ھىىازىر ئالىىدىغا
كەلگەن ئىشىكتە ئاۋۋال مەندىن بە ئىالتە يىا چىوڭرا بىىر يىا ئەر ئانىدىن ئۇنىى
ئاچىسى بولۇشى مۇمكىن بولغان ئېگىز بويلۇ ۋە قىزىل چاچلىق بىىر ئايىال پەيىدا بولىدى.
بىۇ ئايالىدا ھىېچكىمگە ئوخشىىمايدىغان جەلپكىار بىىر خۇلىق بىار ئىىدى .ئوتتىۇرا ياشىىلىق
پادىچىالر شىمى كىيىۋالغان ئايال بەلكى قىزىل چاچلىق ئاچا بىلەن قېرىندىشىنى ئانىسى
ئىدى.
«مەن ھازىرال تاپىمەن» دەپ توۋلىدى قىزىل چاچلىق نۈزەل ئايال ئانىسىىغا ۋە يەنە
ئۆيگە كىرى كېتى كۆزدىن غايىب بولدى.
لېكىن ئۆيگە كىرى كېتىشتىن بۇرۇن قىزىل چىاچلىق ئايىال ماڭىا ۋە قېىرى ئاتقىا بىىر
پەس قارىۋەتتى .مەندە ياكى ئاتتا غەلىىتە بىىر نەرسىىنى بايقىغانىدەك ئايالنىى چىرايلىىق
يۇپيىىۇمىال لەۋلىرىىىدە ھەسىىرەتلىك بىىىر كۈلۈمسېرەشىىنى كىىۆرد  .ئېگىىىز ئىىىدى .كىىۈلگەن
چېغىدا چىرايىدا سۆيۈملۈك ۋە شەپقەتلىك بىر ئىپادە ئەكس ئەتكەن ئىدى.
«ھە تېز بولە! »...دەپ ۋارقىراۋاتاتتى ئانىسى شۇ چاغدا بىز تۆتىمىز يەنىى مىاھمۇت
ئۇسىىتا ئىككىىى شىىانىرت ۋە ئىىات يېنىىىدىن ئۆتىىۈپ كېتىۋاتقانىىدا .ئانىنى ى چىرايىىىدا قىزىىىل
چاچلىق ئايالدىن نارازىدەك بىر خىل ئىپادە بار ئىدى بىزنە پەرۋامۇ قىلى قويمىدى.
يۈك بېسىلغان ئات ھارۋىسى ئۆنگۆرەننى سىىرتىغا چىققانىدا تىا ياتقۇزۇلغىان يىول
ئاخىرالشىىتى ۋە چاقنىى تاراقشىشىىلىرى توختىىىدى .دۆڭىىگە چىقىى بىزنىى كەڭ كەتىىكەن
تۈزلۈككە كەلگەن چېغىمىزدا پۈتۈنلەي باشقا بىر ئالەمگە كېلى قالغانىدەك ھىېس قىلىدى
ئۆز منى.
بۇلۇتالر تارقىلى كۈن چىقى بىزنى نىياھسىز چاال شورلۇ تۇپراقلىرىمىزمىۇ رەڭ
تىىىۈزەپ قالغانىىىىدى .ئارىسىىىىدىن ئەنىىىرى-بىىىۈنرى يىىىول ئۆتىىىىدىغان قونىىىاقلىقتىن باشىىىنى
ئاغرىتىىىدىغان قىىارا قىىاغىالر سىىەكرەپ-سىىەكرەپ يولالرغىىا چىقىۋاتىىاتتى بىزنىىى كىىۆر پال
قاناتلىنى ئۇچۇپ كېتىشەتتى .قارا دېڭىز تەرەپتىكى سۆسۈن ئېگىزلىكلەرنىى غەلىىتە بىىر
كۆكىىىۈ رەڭىىىگە پىىىۈركەنگەنلىكىنى كەينىىىى تەرەپ تىىىۈزلەڭلىتىكى بىىىوز ۋە سىىىارغۇچ
ئېتىزلىقالردىكى شاالڭ دەرەخزارلىقنىى يېشىىللىقىنى پەر ئەتىتى  .بىىز قىۇدۇ كوالۋاتقىان
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تۈزلۈك پۈتۈن ئىالە يىراقالردىكىى سىۇس رەڭلىىك ئىۆيلەر تەۋرىنىى تۇرغىان تېىرەكلەر
تولغىشى ياتقان پويىز يولى ھەممە نەرسىە نىۈزەل ئىىدى ۋە بىۇ نىۈزەل تۇيغۇغىا ئۆيىنىى
ئالدىدا سەل ئاۋۋال كۆرنەن قىزىل چاچلىق ئايال تۈپەيلى چۆمگەنلىكىمنى روھىمنىى بىىر
يەرلىرىدە ھېس قىلىۋاتاتتى .
ئەسلىدە چىرايىنى تولىۇ كىۆرمىگەن ئىىدى  .ئانىسىى بىىلەن نېمىىدەپ جېدەللىشىى
قالغان بولغىيتتى؟ خۇلقى ماڭا تەسىر قىلغان ئىدى .قىزىىل چىاچلىرى ئاپتاپتىا غەلىىتە بىىر
خىل پارقىرىغانىدى .بىر دە ماڭا خۇددى كونىا تونۇشىىدەك بىۇ يەردە نىېمە ئىشىى بىار
دەپ سىىوراۋاتقاندەك قارىغىىان ئىىىدى دەل شىىۇ چاغىىدا كىىۆزلىرىمىز ئۇچراشىىقان ئىىىدى .ھەر
ئىككىمىز خۇددى بىر ئەسلىمىنى ئىزدەۋاتقاندەك ھەتتا ئۇنى سوراققا تارتىۋاتقاندەك قاراپ
كەتكەن ئىدۇ بىر-بىرىمىزنە.
ئۇخالپ قىاالي دەۋاتقىان چېغىمىدا كىۆز مگە يۇلتىۇز كۆر نىۈپ كېتىۋاتىاتتى ۋە قىزىىل
چاچلىق ئايالنى كۆز ئالدىمغا كەلتۈر شكە تىرىشىۋاتاتتى .
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ئالتىنچى باب
ئەتىسى ئەتىگەندە يەنى ئىش باشالپ تۆتىنچى كۈنى بىز ئېلى كەلىگەن چىغرىقنىى
يېڭى ئالغان ياغاچ ۋە ماتېرىيالالرنى ئىشلىتى ئورنىغا جايالشتۇرىۋالدۇ  .چىغرىقنىى ھەر
ئىككىىى تەرىپىىىدە بىىىردىن بىىىر ئىىۇچى تىىو يەنە بىىىر ئىىۇچى ئىىىنچىكە تۇتقىىۇچى تانىىا
يۆنىلىىىدىغان غىىالتىكى ۋە ئىىۇنى كۆتىىۈر پ تۇرغىىان قايچىسىىىمان پىىۇتى قىىۇدۇقتىن تارتىى
چىققان چېلەكنى ئاسانال قويغىلى بولىدىغان تاختا تەنلىكىمۇ بار ئىدى .چىغرىقنى قانىدا
قۇراشتۇرۇشىىىنى ئاسىىىانرا بىلىىىىۋااليلى دەپ مىىىاھمۇت ئۇسىىىتا بىىىىر قەغەزنىىىى ئۈسىىىتىگە
قېرىندا بىلەن بىر چىغرىقنى تەپسىىلى مېنىى ھەيىران قالىدۇرغان بىىر ماھىارەت بىىلەن
سىزى چىققان ئىدى.
مەن ۋە ئەلىىى چىغرىقنى ى ئىككىىى ئۇچىىىدىن تۇتىىۇپ ئۇسىىتىمىز پەسىىتە توپىىا بىىىلەن
تولىىدۇرغان چېلەكنىىى ئۈسىىتىگە تارتىۋاتىىاتتۇ  .چىىېلەك سىىۇ چېلىكىىىدىن چىىوڭرا ئىىىدى.
ئىىاغزىغىچە لىىىق توپىىا ئۇسسىىۇلغاندا شىىۇنچىلىك ئېغىرلىشىىى كېتەتتىكىىى ئىككىىى شىىانىرت
چىغرىقنى ئاران ئايالندۇرااليتتۇ  .ئۈستىگە بىز تۇرغان يەر يۈزىگە چىققان چېلەكنىى بىىر
چېتىدىن تۇتۇپ تاختاينى ئۈستىگە تارتى تانىنى بىر ئاز تارتىى چېلەكنىى ھالقىسىى ۋە
بېغىدىن چىقىرىىۋەتمەي تىۇرۇپ تاختاينىى ئۈسىتىگە چۈشىۈر ھە راۋرۇس كىۈچ ھە
پە تەلەپ قىالتتى .لىق توپا قاچىالنغان چېلەكنى تاختاينىى ئۈسىتىگە قازاسىىز باالسىىز
چۈشۈرىۋالغاندىن كېيىن ئەلى بىلەن «بولدى» دېگەنىدەك قارىشىىۋاالتتۇ يېنىىك نەپەس
ئاالتتۇ .
ئاندىن بىز ئىككىى شىانىرت چېلەكتىكىى توپىىدىن قىول ھارۋىسىىغا نىۈرجەك بىىلەن
ئازرا ئاالتتۇ سەل يېنىكلىگەندە ئىككى تەرىپىدىن تۇتۇپ ھارۋىنى ئىچىگە تۆكەتتىۇ .
پەسىىكە دىقىىقەت بىىىلەن سىىاڭگىالتقان چىىېلەك ئۇسىىتامغا يېقىنلىشىىى قالغانىىدا ئۇسىىتامنى
تاپىلىغىنىدەك «كەلدى!» دەپ توۋاليتتى  .مىاھمۇت ئۇسىتا قولىىدىكى قىازغۇچنى تاشىالپ
چېلەكنى بىاغالقلىق تانىىدىن چىقارمىايال قۇدۇقنىى ئاسىتىدىكى يەرنە قويىاتتى ۋە كىوالپ
قومىىۇرۇپ قويغىىان تىىوپىالرنى تېىىز سىىۈرئەتتە چىىېلەككە ئۇسسىىۇيتتى .دەسىىلەپكى كىىۈنلەردە
نۈرجەك بىلەن قازغۇچ بىلەن ئۆزىنى ئىۇرۇپ ھەتتىا جىان-جەھلىى بىىلەن ئىشىلەۋاتقاندا
ھەر ئۇرۇشىدا «ھىھ!» دېيىشىنى ئۈستىدە تۇرۇپمۇ ئاڭلىيااليتتى  .ھەر كىۈنى بىىر مېتىىردىن
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يەرئاستىغا چوڭقۇرلىغانسېرى ئۇنى «ھىھ» دېيىشلىرىنى ئاڭالشمۇ قىيىنالشتى.
مىاھمۇت ئۇسىىتا پەسىىتە چېلەكنىىى توپىىا بىىىلەن تولىىدۇرۇپ بولغانىىدا كىىۆپىنچە چاغىىدا
بېشىنى كۆتۈر پمۇ قويماستىن «تارت!» دەپ توۋاليتتى .ئۈستىدە ئىككىمىىز تەييىار تۇرغىان
بولسىىا ئەلىىى بىىىلەن دەرھىىال چىغرىقنىى قوللىرىغىىا يېپىشىىاتتۇ توپىىا قاچىالنغىىان ئېغىىىر
چېلەكنى يۇقىرىغا تارتاتتۇ  .بەزىدە قېرىشقا ئەلى كېچىكەتتىى چىغرىقنىى ئىۆز يىالغۇز
ئايالنىىدۇرۇ تەس بولغاچقىىا ئىىۇنى سىىاقاليتتى  .بەزىىىدە ئۇسىىتا ئاسىىتىالپ قىىاالتتى ئەلىىى
چىغرىقنى بېشىغا بالدۇر كېلەتتى ماھمۇت ئۇستامنى پەستە چېلەككە توپا ئۇسسۇشىىنى
نەپەسمۇ نەپەس تاماشا قىالتتۇ .
بۇ كۈتۈ پەيتى قاتتىق ئىشلەۋاتقاندا ئەلىى بىىلەن ئىككىمىىزنە نېسىى بولىىدىغان
بىردىنبىر ئىارا ئېلىىۋېلىش ۋاقتىى ئىىدى ۋە بىىردە پاراڭلىشىىۋاالتتۇ .لىېكىن ئۇنىڭغىا بىىز
بازاردا كۆرنەن كىشىلەرنى سىرلىق ۋە ھەسرەتلىك باقىدىغان لەۋلىىرى چىرايلىىق قىزىىل
چىىاچلىق ئايالنىى كىى ئىكەنلىكىنىىى سىىورىيالمايدىغانلىقىمنى تىىۇنجى كىىۈنىال چۈشىىەنگەن
ئىىىدى  .ئىىۇالرنى تونۇمايىىدىغانلىقى ئۈچۈنمىىۇ؟ يىىاكى ئىىۇ دەپ سىىالىدىغان ھەرقانىىدا بىىىر
نەرسىنى كۆڭلۈمگە ئازار بېرىش مۇمكىنچىلىكى بولغاچقىمۇ؟
قىزىل چاچلىق ئايالنى پات-پات ئېسىمگە كېلىدىغانلىقىنى ئەلىنى دېىمەي تىۇرايلى
ئۆز مدىنمۇ يوشۇرغۇ كېلەتتى .كېچىلىرى بىر كۆز كۆكتىكى يۇلتۇزالردا يەنە بىىر كىۆز
ئۇسىىتامنى كىچىىىك تېلېۋىزورىىىدىكى چىىاغالردا كىىۆز ئەمىىدى ئۇيقۇغىىا بىىاراي دېىىگەن
چاغالردا قىزىل چاچلىق ئايالنى ماڭا قاراپ كۈلۈمسېرىشى كۆز ئالدىمىدا جانلىنىاتتى .ئىۇ
كۈلۈمسېرىشىىى چىرايىىىدىكى «سىىېنى تونىىۇيمەن» دېىىگەن مەنە ۋە ئىپادىسىىىدىكى شىىەپقەت
بولمىغان بولسا بەلكى ئۇنى بۇ قەدەر كۆپ ئويلىماس بولغىيتتى .
ئۈچ كۈندە بىر چۈ ۋاقتىدا يەر ئىگىسى ھايرى بەي يۈك ماشىنىسى بىلەن كېلىى
ئىشىىالر جايىىىدىمۇ دەپ تاقەتسىىىزلىك بىىىلەن سىىوراپ تىىۇراتتى .چۈشىىلۈك تامىىا يەۋاتقىىان
بولسا ماھمۇت ئۇستا «قېنى» دەپ ئۇنىمۇ شوخال نان ئا پىشىال زەيتىۇن ئىۈز ۋە
كوكا كوال بىلەن ھازىرالنغان داستىخانىمىزغا تەكلى قىالتتىى .بەزىىدە ئۇسىتا قۇدۇقنىى
ئىچىىىدە ئىىۈچ تىىۆت مېتىىىر چوڭقۇرلۇقتىىا بىىوالتتى ھىىايرى بەي بىىىز ئىككىىى شىىانىرت بىىىلەن
بىرلىكتە قۇدۇقنى ئىچىگە قاراپ ئۇنى ئۈن-تىنسىز ۋە ھۆرمەت بىلەن تاماشا قىالتتى.
ئۇسىىتا قىىۇدۇقتىن چىققانىىدا ھىىايرى بەينىىى تۈزلۈكنى ى يەنە بىىىر تەرىىىپىگە ئەلىىى
قىىۇدۇقتىن چىققىىان تىىوپىالرنى تىىۆككەن يەرنە ئاپىرى ى كىچىىىك چالمىالرنى ى ئالىقىنىىىدا
ئېىىزىلگەن ئۇۋاقلىرىنى ى قېنىىىق سىىۇس رەڭلىرىنىىى كۆرسىىىتى كىىوال سىىۈرئىتىمىز سىىۇ
چىقىشقا قانچىلىك قالغانلىقى ھەققىدە مۇالھىزە قىالتتى .دەسلەپكى كىۈنلەردە تېشىى ئىاز
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تۇپراقتىىا ئوتتىىۇرا ھىىال سىىۈرئەت بىىىلەن كوالۋاتىىاتتۇ ئىىۈچ مېتىىىردىن ئاشىىقاندىن كېىىيىن
تۆتىنچى ۋە بەشىنچى كۈنلىرى قاتتىق بىر يەر قاتلىمىغا دۇچ كېلى ئاستىالپ قالغانىىدۇ .
مىىاھمۇت ئۇسىىتا بىىۇ قىىاتتىق قاتالمنىىى تومۇرىىىدىن ئۆتىىۈپ كەتسىىەكال ھىىۆل تىىۇپراقنى
تاپااليىىدىغانلىقىمىزنى ئىشىىەنچ بىىىلەن سىىۆزلەيتتى توقۇمىچىلىىىق سىىودىگىرى ھىىايرى بەي
«قېنىىى كىىۆرەرمىز ئىنشىىائالالھ» دەيتتىىى .سىىۇ چىققىىان كىىۈنى پىىاقالن سىىويۇپ زىيىىاپەت
بېرىدىغانلىقىنى ماھمۇت ئۇستا ۋە بىىزنە ئىۆر تارقىتىىدىغانلىقىنى يەنە بىىر قېىتى دەپ
ئىىۆتەتتى ۋە زىيىىاپەت ئۈچىىۈن ئىسىىتانبۇلدىكى قايسىىى تىىاتلىق-تىىۈر دۇكىنىىىدىن بىىاقالۋا
ئالىدىغانلىقىنىمۇ دەپ بېرەتتى.
يەر ئىگىسىىى كەتكەنىىدىن ۋە چۈشىىلۈك تامىىاقتىن كېىىيىن سىىۈرئىتىمىز ئاسىىتىاليتتى.
تۈزلۈكتە يېنىغا بىر مىنۇتتىال بارغىلى بولىدىغان بىر يوغان ياڭا دەرىخى بار ئىدى .مەن
بېرى ئۇنى ئاستىدا يېتى كۆز منى ئىاچچىقىنى چىقىىراتتى  .ئىۇخالپ قېلىشىتىن بىۇرۇن
قىزىىىل چىىاچلىق ئايالنىى مەن ئىىۇنى خىيالىمغىىا كەلتۈر شىىتىن بىىۇرۇنال «سىىېنى تونىىۇيمەن
بىلىمەن!» دېگەن ئىپادىسى كۆز ئالدىمدا پەيدا بوالتتى .بۇ مېنى سۆيۈند رەتتى .بەزىدە بۇ
ئايال چۈ ئاپتىپىىدا ئايلىنىى قىاالي دېىگەن چېغىمىدا خىيالىمغىا كېلەتتىى .بىۇ خىيىالى
سىمادا مېنى ھاياتقا باغلىغان ماڭا ئۈمىدۋارلىق ئاتا قىلغان بىر نەرسە بار ئىدى.
بەك ئىسسىق بولغان چاغالردا ئەلىى بىىلەن ئىككىمىىز بېشىىمىزدىن سىۇ تۆكەتتىۇ ۋە
كۆپ سۇ ئىچەتتۇ  .سۇنى يوغان يالتىرا تۇڭالردا ھايرى بەينى يۈك ماشىنىسى ئەكېلىى
بېرەتتى .ئىككى ئۈچ كۈندە بىر قېتى كېلىدىغان يۈك ماشىنىسىدىن بىز بازاردىن بۇيرۇغىان
يىىىېمەك-ئىچمەكلەرمىىىۇ چىقىىىاتتى .شىىىوخال كىىىۆك الزا سىىىارماي نىىىان زەيتىىىۇن قاتىىىارلىق
نەرسىلەرنى پۇلىنى ماھمۇت ئۇسىتا شىوپۇرغا بېرەتتىى لىېكىن ھەر قېتىمىدا يەر ئىگىسىى
ھايرى بەينى ئايالى ئەۋەتكەن تىاۋۇز قوغىۇن بەزىىدە شىاكىالت شىېكەر بەزىىدە ئۆيىدە
ئاالھىىىدە تەييارالنغىىان بىىىر كىىورا الزا تولمىسىىى شىىوخال پولىىۇ قىىازان كىىاۋاپ قاتىىارلىق
نەرسىلەرمۇ بوالتتى.
ماھمۇت ئۇسىتا كەچلىىك تاماققىا بەكمىۇ ئەھمىىيەت بېرەتتىى .ھەر چۈشىتىن كېىيىن
بېتون قۇيۇشقا تەييارلىق قىلىشتىن بۇرۇن بەرەڭگە پىىدىگەن مەرجىىمەك شىوخال كىۆك
الزا بىىىزدە نىىېمە بولسىىا شىىۇالرنى ماڭىىا يۇيغىىۇزاتتى نەبىىزەدىن ئېلى ى كەلىىگەن كىچىىىك
كورىنى ئىچىىگە كۆكتىاتالرنى ئىۆز قىولى بىىلەن ئۇششىا تىوغراپ سىاالتتى ئىازرا يىاغمۇ
ساالتتى ۋە ناز ئوچاقنى ئاز ئېچى كورىنى سۇس ئوتنى ئۈستىگە قويىاتتى .كىۈن پاتقانغىا
قەدەر بۇ تاماقنى كورىنى تېگىگە تۇتۇپ قالمىاي ئاسىتا-ئاسىتا پىشىشىىغا مەن مەسىئۇل
ئىدى .
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ئىىاخىرقى ئىككىىى سىىائەتتە مىىاھمۇت ئۇسىىتا شىىۇ كىىۈنى كولىغىىان ئىككىىى مېتىرلىىىق
چوڭقۇرلۇققا تاختا قېلىپالرنىى يەرلەشىتۈر پ بېتىون تىۆكەتتى .ئەلىى بىىلەن ئىككىمىىز قىۇ
بىىىلەن سىىېمونتنى بىىىر چەتىىتە ئارىالشىىتۇرۇپ سىىۇ تۆكىىۈپ الي ئېتەتتىىۇ الينىىى ھارۋىغىىا
ئۇسسۇپ ماھمۇت ئۇسىتا ئىۆزى كەشىى قىلغىانلىقىنى پەخىرلىنىى تىۇرۇپ دەپ بەرنەن
يېرى كەمچەن شەكىللىك نوكەشنى ياردىمى بىلەن چېلەككە قولىمىزنىمۇ تەنكۈزمەسىتىن
پەسكە قۇدۇققا چۈشىۈرەتتۇ  .مىاھمۇت ئۇسىتا يېىرى كەمىچەن شىەكىللىك نوكەشىكە بىىز
نۈرجەك بىلەن تاشالۋاتقان سېمونت الينى دەل جايىغا چۈشۈر ئۈچۈن پەستە تىۇرۇپ «
يەنە بىر ئاز ئوڭغا بىر ئاز ئۈستىگە» دەپ توۋاليتتى.
سىىېمونت الينىىى تېىىز سىىۈرئەتتە ئارىالشىىتۇرۇپ ھارۋىغىىا ئۇسسىىۇپ پەسىىكە تۆكىىۈ
كېچىكى قالسىال الي قېتى قېلىۋاتىدۇ دەپ ئىاچچىقى كەلىگەن مىاھمۇت ئۇسىتا پەسىتە
تۇرۇپ بىىزنە ۋارقىرايتتىى .شىۇ چاغىدا ماڭىا پەقەت ۋارقىىراپ باقمىغىان ماڭىا پەقەت ئىازار
بېرىىىى باقمىغىىىان دادامنىىىى سىىىېغىناتتى  .لىىىېكىن ئۇنىىىى تۈپەيلىىىىدىن پۇلنىىىى دەردىنىىىى
تارتقانلىقىمىز ۋە بۇ يەردە ئىشلەۋاتقانلىقى ئۈچۈن ئاچچىقىممۇ كېلەتتىى .مىاھمۇت ئۇسىتا
دادا پەقەتال قىلى باقمىغان ئىشالرنى قىلى ماڭا كۆڭۈل بۆلۈۋاتىاتتى ھېكىايە سىۆزلەپ
بېرەتتى دەرس بېرەتتى ۋە ھە دېسىىال ياخشىى تۇرۇۋاتامىدى قورسىىقى ئىاچتىمۇ ھېرىى
كەتتىممۇ سوراپ تۇراتتى .ئۇستامنى ئازارلىرى بىۇ سىەۋەبتىن ئىاچچىقىمنى كەلتۈرىۋاتقىان
بولغىيمىىىدى؟ دادا ماڭىىا ئىىازار بەرسىىە قارشىىى تۇرمىىايتتى خىجىىىل بىىوالتتى ئىىۇ ئىشىىنى
ئۇنتىىۇپ كېتەتىىتى  .مىىاھمۇت ئۇسىىتا ئىىازار بەرسىىە نېمىشىىقىكىن بەك تەسىىىر قىالتتىىى ھە
ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلى دېگىنىنى قىالتتى ھە ئۇنىڭغا ئاچچىقى كېلەتتى.
بىر كۈنىمىز ئاخىرلىشاي دېگەندە ماھمۇت ئۇستا پەسىتە تىۇرۇپ « ئۈلگۈرىىدۇ!» دەپ
توۋاليتتى يەردىكى چېلەككە بىر پۇتى بىلەن دەسسەيتتى بىز چىغرىقنى ئايالندۇرۇپ ئۇنى
لىفىتىىتەك ئاسىىتا-ئاسىىتا تارتى ى ئۈسىىتىگە يورۇقلۇققىىا چىقىراتتىىۇ  .ئۈسىىتىگە چىققانىىدىن
كېيىن ماھمۇت ئۇستا سەل نېرىدىكى زەيتۇن دەرىخىنى ئاستىدا يېتىشىىغا ئەتراپنىى شىۇ
ھامىىىان بىىىىر جىمجىتلىىىىق باسىىىاتتى تەبىئەتنىىىى ھېچكىمسىىىىزلىكنى بەكىىىال ئىچىىىىدە
ئىسىتانبۇلدىن ۋاراڭ-چۇرۇڭالردىن يىراقتا ئىكەنلىكىمىزنى ھېس قىلى ئانامنى دادامنىى
بەشىكتاشتىكى ھاياتىمىزنى سېغىناتتى .
مەنمىىۇ ئۇسىىتامغا ئوخشىىا دە ئېلىشىىتىن كېىىيىن ئىىۆز منى بىىىرەر سىىايىغا تاشىىالپ
بازارغا پىيادە قايتى كېتىۋاتقان ئەلىنى كەينىدىن قاراپ كېتەتتى  .ئەلىى ئەنىرى-بىۈنرى
يولدىن ئەمەس يولنى قىسقارتى بو تۈزلۈكلەردىن ئوت ۋە تىكەنىلەر قىاپالپ كەتىكەن
ئېتىىىزلىقالردىن ماڭىىاتتى .بىىىز پەقەتىىال كىىۆر پ باقمىغىىان ئىىۆيى بازارنىىى قەيىرىىىدىرەك
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بولغىيتتى؟ بىز ئۆيىنى ئالدىدا كۆرنەن قىزىل چاچلىق يېقىملىق ئايال ئۇكىسى قىتىغىۇر
ئانىسى ئەلىلەرنە يېقىن بىر يەردە ئولتۇرامدىغاندۇ؟
كالال مۇشۇ خىيىالالر بىىلەن تامىامەن بەنىد بولىۇپ كېتىۋاتقانىدا بۇرۇنۇمغىا مىاھمۇت
ئۇسىىىتا چېكىۋاتقىىىان تاماكىنىىىى خۇشىىىپۇرا ھىىىىدى كېلەتتىىىى يىراقتىكىىىى نازارمىىىىدا
ئەسكەرلەرنى ئاخشاملىق يىغىلىشتا «سىا ئىول! سىا ئىول!» دەپ ۋارقىراشىلىرىغا ۋە بىىر
ھەرىنىى نۇڭۇلدىشىىغا قىۇال سىالغاچ بىۇ دۇنياغىا شىاھىت بولۇشىنى ياشاشىنى نىىېمە
دېگەن غەلىتە بىر ئىش ئىكەنلىكىنى خىيالىمدىن ئۆتكۈزەتتى .
تۆتىنچى كۈنى كورىغا قاراپ بېقىش ئۈچۈن تۇرغىنىمىدا مىاھمۇت ئۇسىتامنى ياتقىان
يېرىدە ئىۇخالپ قالغىانلىقىنى كىۆر پ بالىلىقىمىدا ئىۇخالپ قالغىان دادامغىا قىلغىنىمىدەك
ئۇنى بىر دىىۋە ئىۆز منى بولسىا دېىۋىلەر دۆلىتىىدىكى نۈللىىۋەرنە ئوخشىا كىچىىك بىىر
ئادە دەپ خىيال قىلى يەردە خۇددى بىر نەرسە-كېىرەكتەك يېتىشىىغا ئىۇزۇن قىوللىرى
ۋە پاچاقلىرىغا دىققەت بىىلەن قارىغىان ئىىدى  .مىاھمۇت ئۇسىتامنى قىوللىرى بارمىاقلىرى
دادامنىڭكىدەك نازۇك ئەمەس قاتتىق ۋە قوپىال ئىىدى .قوللىرىىدا تىارتۇقالر مەڭىلەر قىارا
تۈكلەر بار ئىدى ۋە تېنىنى ئەسىلىدىكى ئىا رەڭگىنىى قىسىقا يەڭلىىك كۆينىكىنىى بىىر
بۇلۇڭلىرىىىدىن كۆر نىىۈپ قالىىىدىغان ئاپتاپتىىا كىىۆيمىگەن يەرلىرىىىدىن ئىىۇققىلى بىىوالتتى.
قاڭشارلىق بۇرۇنىنى تۆشىۈكلىرىنى نەپەسىلەنگەندە ئاسىتا-ئاسىتا ئېچىلىى يۇمۇلىشىىغا
_دادا ئىىۇخالپ قالغانىىدا قىلغىنىمغىىا ئوخشىىا _ ھەيرانلىىىق ئىچىىىدە قارىىىدى  .ئىىۇيەر
بۇيەرلىرىگە ئا سانجىلىشقا باشلىغان قويۇ چاچلىرىنىى ئارىسىىدا توپىنىى ئىۇۋاقلىرى
بوينىدا ئۈستى تەرەپكە قىزىقسىنىش ئىچىدە ئۆمىلەپ كېتىۋاتقان ئالدىراڭغۇ چۆمۈلىلەر بار
ئىدى.
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يەتتىنچى باب
_ سەن يۇيۇنامسەن؟_ دەپ سورايتتى ماھمۇت ئۇسىتا مەنىدىن ھەر ئاخشىىمى كىۈن
پاتاي دېگەندە.
يۈك ماشىنىسى ئىككى ئۈچ كۈندە بىر قېتى ئەكىلىدىغان يالتىرا تۇڭنى جۈمىكىمىۇ
بار ئىدى لېكىن ئۇ يەردە پەقەت يىۈز قىولىمىزنى يۇيىاتتۇ  .بەدىنىمىزنىى يۇيىۇ ئۈچىۈن
ئاۋۋال يالتىرا چېلەككە سۇ ئېلىشىمىز كېرەك ئىدى .ماھمۇت ئۇستا يوغان چۆمۈچ بىلەن
بېشىمدىن سۇ قۇيغان چاغىدا ئەنىدىكى تېىنى شىۈركۈنۈپ كېتەتتىى .بىۇ چېلەكتىكىى سىۇ
ئاپتاپتىىا ياخشىىى ئىسسىىىمىغانلىقى ئۈچىىۈن ئەمەس ئۇنىى مېنىىى يالىڭىىاچ كۆرنەنلىكىىىدىن
ئىدى.
_ سىىەن تېخىىى كىچىككەنسىىەن _ دېىىگەن ئىىىدى بىىىر قېىىتى ماڭىىا .مۇسىىكۇللىرىمنى
يېتەرلىىىىك دەرىجىىىىدە تەرەققىىىى قىلمىغىىىانلىقىنى كۈچسىىىىز قۇۋۋەتسىىىىز ئىكەنلىكىمنىىىى
دېمەكچى بولغىيمىدى؟ ياكى باشقا بىر نەرسىمۇ؟ ئۇنى كۆكرىكى مۇسىكۇللۇ قىاتتىق ۋە
كۈچلۈك مەيدىسى ۋە د مبىسى تۈكلۈك ئىدى.
مەن ئۆمر مگە كېلى يا دادامنى ياكى باشقا بىر ئەر كىشىنى يالىڭاچ ھالەتتە كىۆر پ
باقمىغان ئىدى  .ماھمۇت ئۇستامنى مىاغزاپلىق بېشىىغا تىۈنىكە نونىاي بىىلەن سىۇ قۇيىۇپ
بېرىۋاتقىىىان چېغىمىىىدا ئۇنىڭغىىىا قارىماسىىىلىققا تىرىشىىىاتتى  .بىلەكلىرىىىىدە پاچاقلىرىىىىدا
د مبىسىدە قىۇدۇ كوالۋاتقانىدا پەيىدا بولغىان كىۆكلەرنى يىارا ئىزلىرىنىى كىۆر پ قىاالتتى
بەزىدە .لېكىن ئۈن چىقارمايتتى  .ھالبۇكى مىاھمۇت ئۇسىتا ماڭىا سىۇ قۇيىۇپ بېرىۋاتقانىدا
يوغان ۋە قاتتىق بارمىقىنى ئۇچىنى د مبەمگە بىلەكلىرىمگە چىقىى قالغىان نەرسىىلەرنە
قىزىقىش ئارىال چاقچا بىلەن تەنكۈزەتتى مېنى «ئا !» دەپ شۈركەنگىنىمنى كۆر پ
ھە كۈلەتتى ھە مېھرىبانلىق بىلەن «دىققەت قىل» دەيتتى.
بەزىىىدە مېھرىبىىانلىق بىىىلەن بەزىىىدە تەھىىدىت سىىېلىۋاتقاندەك لىىېكىن پىىات-پىىات
«دىقىىقەت قىىىل» دەپ تىىۇراتتى مىىاھمۇت ئۇسىىتا « .قىىۇدۇقچى شىىانىرتىنى ئەقىلسىىىزى
پەسىىتىكىنى مېيىى قىلىىىدۇ دىققەتسىىىزى ئۆلتۈرىىىدۇ« ».ئۇنتىىۇپ قالمىىا ئەقلىى كىىۆز ڭ
قۇلىقى دائى پەستە بولسۇن» دەيتتى ۋە تۇتقۇچى چىقىى كەتىكەن چېلەكنىى پەسىتىكى
ئادەمنى قاندا ئېزىۋەتكەنلىكىنى سۆزلەپ بېرەتتى .يىاكى پەسىتىكى ئۇستىسىىنى نىازدىن
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زەھەرلىنىى ھوشىىدىن كەتكىنىنىىى ئۈسىتىدىكى ھىاڭۋاقتى شىىانىرت ئىۈچ مىنىىۇتقىچە پەر
ئېتەلمىگەنلىكىىىى ئۈچىىىۈن ئۇستىسىىىىنى بە مىنىىىۇتتىال ئۆلىىىۈكلەر دۇنياسىىىىغا سىىىەپەر
قىلغانلىقىنى بە جۈملە بىلەنال ھېكايە قىلى بېرەتتى.
كۆز منىىى ئىچىىىگە مېھرىبىىانلىق بىىىلەن قىىاراپ ماڭىىا ئىبرەتلىىىك ۋە قورقۇنچلىىۇ
ھېكايىلەرنى سۆزلەپ بېرىشىىنى يىاقتۇراتتى  .ئۇسىتا دىققەتسىىز شىانىرتالرنى نېمىلەرنىى
قىلىۋەتكىنىنى بېرىلى سۆزلەپ بېرىۋاتقاندا ئۇنى كاللىسىدا يەر ئاستى دۇنياسىى بىىلەن
ئۆلۈكلەر دۇنياسى ۋە يەرنى چوڭقۇرلۇقى بىلەن جەننەت ۋە جەھەننەمنىى ئۇنتۇلغۇسىىز
بۇلىىۇڭ-پۇشىىقاقلىرى ئارىسىىىدا بىىىر مۇناسىىىۋەتنى بىىارلىقىنى ھىىېس قىلىىى شىىۈركۈنۈپ
كېتەتتى  .يەرنى كولىغانسېرى ئۇستامغا كۆرە نويىا ئالالھنىى ۋە پەرىشىتىلەرنى قېتىغىا
قاراپ ئىلگىرىلەۋاتاتتۇ  .ھالبۇكى يېىرى كېچىىدە چىققىان سىالقىن شىامال زەڭىگەر كىۆك
قۇببىنى ۋە ئۇنىڭغا ئېسىلغان مىڭلىغان تىترىگەك يۇلتۇزالرنى دەل ئەكسىىچە يۆنىلىشىتە
ئىكەنلىكىنى سەمىمىزنە ساالتتى.
كۈن پاتقۇچە بولغان ئارىلىقتىكى نۈزەل جىمجىتلىقتىا مىاھمۇت ئۇسىتا بىىر تەرەپىتىن
تامىىا ياخشىىى پىشىىتىمۇ دەپ كورىنىىى تىىۇۋىقىنى ئېچىىى -ياپسىىا يەنە بىىىر تەرەپىىتىن
تېلېۋىزوردىكى كۆر نۈشنى ئوڭشا ئۈچۈن ھەپىلىشەتتى .تېلېۋىزورنى كونا بىر ماشىنىنى
توكدان(ئاككۇمۇلياتور)نى بىلەن بىللە نەبزەدىن ئېلى كەلگەن ئىدى دەسىلەپكى ئىككىى
كۈنىىدە توكىىدان نېمىشىىقىكىن كارغىىا كەلمىۋىىىدى ئۇسىىتا يىىۈك ماشىنىسىىى بىىىلەن بازارغىىا
ئەۋەتى ى ئوڭشىىىتى كەلىىگەن ئىىىدى .ھىىازىر توكدانىىدىن تىىوك چىقىۋاتىىاتتى تېلېۋىزورمىىۇ
قويۇلىۋاتىىاتتى لىىېكىن ئېكرانىىدا سىىۈز كرەك بىىىر كۆر نۈشىىنى كىىۆرەلە ئۈچ ىۈن مىىاھمۇت
ئۇستامنى خىلى ھەپىلىشىشىگە تىوغرا كېلەتتىى .خىۇيى تۇتىۇپ قالغانىدا مېنىى تىوۋاليتتى
يالىڭاچ سىىمغا ئوخشىا قالىىدىغان تۈنىكىىدىن ياسىالغان ئانتېننىانى قولۇمغىا تۇتقىۇزۇپ
«ئوڭغا سەل ئۈستىگە سولغا» دەپ ئېكراندا سۈز كرەك بىر كۆر نۈ ئىزدەيتتى.
ئىىۇزۇن ھەپىلەشىىكەندىن كېىىيىن ئېكرانىىدا بىىىر كۆر نىىۈ پەيىىدا بىىوالتتى لىىېكىن بىىىز
خەۋەر كۆرنەچ ئىسسىق كەچلىك تىامىقىمىزنى يەۋاتقانىدا كۆر نۈشىلەر كونىا خىاتىرىلەرنە
ئوخشىىا قايتىىىدىن غۇۋالىشىىى ئىىۆزى بىىىلەن ئىىۆزى كېلىىى كېتىشىىكە دولقۇنالشىىقا
چىمىلداشقا باشاليتتى .ئورنىمىزدىن تۇرۇپ بىىر ئىككىى قېىتى ئوڭشىاپ باققانىدىن كېىيىن
كۆر نىىۈ پۈتىىۈنلەي بۇزۇلىىۇپ كەتسىىىمۇ ئىككىمىىىز ئىىورنىمىزدىن مىىىت قىلمىىاي خەۋەر
رىياسەتچىسىىىنى ئاڭلىنى ى تۇرغىىان ئىىاۋازى بىىىلەن سىىۆزلىگەنلىرىگە ۋە ئېالنالرغىىا قىىۇال
ساالتتۇ .
كىىىۈن دەل شىىىۇ مەزنىلىىىدە بىزنىىىى ئىىىۇدۇلىمىزدا پاتىىىاتتى .كۈنبىىىويى ئەتراپتىىىا ھىىىېچ
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كىىۆر نمىگەن غەلىىىتە ۋە ئىىاز ئۇچرايىىدىغان قۇشىىالرنى ئىىاۋازلىرى ئاڭلىنىشىىقا باشىىاليتتى.
ئانىىدىن ئەتىىراپ تېخىىى راۋرۇس قاراڭغۇلىشىشىىتىن بىىۇرۇن كىىۆكتە ھالرەڭسىىىمان تولۇنئىىاي
پەيىىدا بىىوالتتى .چېىىدىرنى ئەتراپىىىدىن جىزىلداشىىالر يىىىراقالردىن ئىتنىىى قاۋاشىىلىرى
ئاڭلىنىىاتتى ۋە ئىىۆچكەن ئوتنىىى پىىۇرىقىنى مەۋجىىۇت بولمىغىىان سىىەرۋى دەرەخلىرىنىىى
كۆلەڭگىسىنى ھېس قىالتتى .
شىىۇ كىىۈنگىچە دادا ماڭىىا پەقەت ھېكىىايە چىىۆچەك ئېيتىىى بېرىىى باقمىغانىىىدى.
ماھمۇت ئۇستا بولسا ھەر كىېچە تېلېىۋىزوردىكى تۇتىۇ ھەتتىا چاپىا بىىر كۆر نۈشىتىن
كۈند زى بىز يولۇققان بىر غەمىدىن بىىر ئەسىلىمىدىن يولغىا چىقىى تىۇرۇپ ماڭىا ھېكىايە
سۆزلەپ بېرەتتى .بۇ ھېكايىلەرنى قەيىرى توقۇلما قەيىرى ھەقىقى بېشى نەدە ئىاخىرى
نەدە بىلگىلى بولمايتتى  .لېكىن ئۇالرنى ئىچىىگە كىرىى كېتىشىنى مىاھمۇت ئۇسىتامنى
چىقارغىىىىىان خۇالسىسىىىىىىنى ئاڭالشىىىىىنى يىىىىىاقتۇراتتى  .لىىىىىېكىن ھېكىىىىىايىلەرنى تولىىىىىۇ
«چۈشىنەلمەيتتى » .مەسىلەن ماھمۇت ئۇستا بىر قېىتى ئۆزىنىى دىۋىىدەك بىىر مەخلىۇ
تەرىپىدىن يەرئاستى دۇنياسىغا ئېلى قېچىلغىانلىقىنى سىۆزلەپ بەرنەن ئىىدى :يەرئاسىتى
قىاراڭغۇ ئەمەس ئىىدى دەل ئەكسىىچە يىورۇ ئىىىدى .ئىۇنى يوپيىورۇ بىىر سىارايغا ئېلىى
بارغانىدى ئۇنى ئۈستىگە ياڭا شاكىلى ۋە قۇرت-قوڭغۇزالرنى قېپى بېلىقنى باشىلىرى
ۋە قىلتىرىقلىرى تىزىلغان بىر زىياپەت ئۈستىلىگە باشلىغان ئىدى .ئالىدىغا دۇنيىادىكى ئەڭ
لەززەتلىىىك يېمەكلىكلەرنىىى قويغىىان ئىىىدى لىىېكىن مىىاھمۇت ئۇسىىتا كەينىىى تەرەپىىتىن
ئايالالرنى يىغا ئاۋازىنى ئىاڭالپ بىىر لوقمىمىۇ يېىيەلمىگەن ئىىدى .شىۇندا دەپ كېلىى
يەرئاستىدىكى يىغالۋاتقان ئايالالرنى ئاۋازىنىى تېلېىۋىزوردىكى رىياسىەتچى ئايىالنىڭكىگە
ئوخشايدىغانلىقىنى ئېيتقانىدى.
يەنە بىر قېتى بىرى مانتار(سىۇبېرىن.ل) دىىن يەنە بىىرى مەرمەردىىن شىەكىللەنگەن
ئىككى تاغنى بىر-بىرىنى تونۇماستىن چۈشەنمەستىن نەچچە مىى يىلغىىچە بىىر-بىىرىگە
قانىىىدا بېقىشىىىى تۇرغىىىانلىقىنى سىىىۆزلەپ بەرنەنىىىدىن كېىىىيىن «قۇرئىىىان كەرىىىى » دە
«ئۆيۈڭالرنى ئېگىز يەرلەرنە سېلىڭالر» دېگەن بىر ئايەتنى بارلىقىنى دەپ بەرنەن ئىدى.
بۇ يەرتەۋرەشلەر ئېگىز يەرلەرنە تەسىىر قىاللمايىدۇ دېىگەن مەنىىدە ئىىدى .قىۇدۇقىمىزنى
ئېگىزرەك جايدا كولىشىمىزمۇ بىر تەلەي ئىدى .ئېگىز يەردىن سۇ ئاسان چىقاتتى.
مىىاھمۇت ئۇسىىتا بىىۇالرنى سىىۆزلەپ بېرىۋاتقانىىدا ھىىاۋا راۋرۇس قارايغىىانلىقى قىىاراپ
ئولتۇرغىىۇدەك باشىىقا نەرسىىە بولمىغىىانلىقى ئۈچىىۈن ھەر ئىككىمىىىز تېلېىىۋىزوردىكى تۇتىىۇ
كۆر نۈشلەرنە خۇددى ئېكراندىكى سۈز ك كۆر نۈشكە قاراپ ئولتۇرغاندەك دىققەت بىلەن
قاراپ ئولتۇراتتۇ .
~ ~ 29

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

بەزىدە «قارا كۆر ۋاتامسەن ئاۋۇ يەردىمۇ بار!» دەيتتى ماھمۇت ئۇستا ئېكرانىدىكى
بىر داغنى كۆرسىتى تۇرۇپ «تاسادىپىيلىق ئەمەس بۇ».
خىيالسىىىمان كۆر نۈشىىلەر ئىچىىىدە بىىىر-بىىىرىگە بېقىشىىى تۇرغىىان تىىاغالرنى مەنمىىۇ
كۆرنەندەك بوالتتى  .لېكىن بۇنىى بىىر خاتىا تۇيغىۇ ئىكەنلىكىنىى ئىۆز مگە دەپ بولغىۇچە
ماھمۇت ئۇستا تېمىنى يۆتكىۋېتەتتى «ئەتە ھارۋىنى ئاغزىغىچە تولىدۇرماڭالر» دەپ ماڭىا
نەسىىىھەت قىالتتىىى .بېتىىون قۇيۇۋاتقانىىدا؛ تېلېىىۋىزورنى توكىىدانغا چېتىۋاتقانىىدا؛ چىغرىقنى ى
اليىھەسىنى سىزىۋاتقاندا خۇددى بىر ئېنژىنېردەك ئويلىشى ئىش قىلىدىغان بىر كىشىىنى
بۇ ئەپسانە چۆچەكلەرنى ئۆزى خۇددى بېشىدىن ئۆتكۈزنەندەك سىۆزلەپ بېرەلىشىى مېنىى
سېھىرلەپ قوياتتى.
كەچلىىىك تامىىاقتىن كېىىيىن مەن داسىىتىخاننى يىغىشىىتۇرىۋاتقاندا «بازارغىىا كىرەيلىىى
مىق ئااليلى» دەيتتى ماھمۇت ئۇستا  .ياكى بەزىدە «تاماكا تۈنەپتۇ» دەيتتى.
بىز سالقىن قاراڭغۇلۇ ئىچىدە ئۆنگىۆرەنگە كېتىۋاتقانىدا دەسىلەپكى كىۈنلەردە ئىاي
نۇرى ئاسفالت ئۈستىدە چاقنىايتتى .يېقىىنال تۇرغىان كىۆك قىۇببىنى مۇشىۇ كەمگىىچە ھىېس
قىلىىى باقمىغىىان بىىىر كىىۈچ بىىىلەن ئۈسىىتۈمدە تۇرغانىىدەكال سىىېزى دادامنىىى ئانىىامنى
ئوياليتتى  .تومۇزغىالرنى كېچىچە توختىماستىن جىزىلدىشىىنى ياخشىى كىۆرەتتى  .ئايسىىز
كېچىلەردە كۆكتە چاقناپ تۇرغان مىڭلىغان ئون مىڭلىغان يۇلتۇزالرغا ھەيرانلىىق ئىچىىدە
قاراشنى ياقتۇراتتى .
بازاردا ئانامغا تېلېفون قىلدى ھەممە ئىشنى جايىدا ئىكەنلىكىنى دېدى لىېكىن ئىۇ
يىغالشىىقا باشىىلىدى .مىىاھمۇت ئۇسىىتامنى پۇلىىۇمنى بەرنەنلىكىنىىى دېىىدى (.راسىىت ئىىىدى).
ئىككىىى ھەپىىتىگە قالمىىاي ئىىۆيگە قايتىىىدىغانلىقىمنى ئېيتىىتى (.ئەسىىلىدە بۇنىڭغىىا بىىىر نىىېمە
دېيەلمەيتتى  ).كالالمنى بىر يەرلىرىدە بىۇ يەردە مىاھمۇت ئۇسىتامنى يېنىىدا تۇرۇشىتىن
مەمنۇن ئىكەنلىكىمنى بىلەتتى  .ئىۆز پۇلىۇمنى ئىۆز تاپقىانلىقى دادا كەتكەنىدىن كېىيىن
ئۆينى ئەركىشىسى بولغانلىقى ئۈچۈنمىدى بۇ؟
ئاخشىىاملىرى ئۆنگىىۆرەنگە چۈشىىكەن چىىاغلىرىمىزدىكى خۇشىىاللىقلىرىمنى ئەسىىلى
سەۋەبىنى ئېنىق ھېس قىلى تۇراتتى  .مەن پويىز ئىستانسىسىى مەيدانىىدا كىۆرنەن قىزىىل
چاچلىق ئايالنى يەنە بىىر ئۇچرىتىى قالسىامكەن دەپ ئىارزۇ قىالتىتى  .بازارغىا ھەر قېىتى
كىرنىنىمىزدە ماھمۇت ئۇستا بىلەن يولىمىزنى ئۇالرنىى ئۆيىنىى ئالدىىدىن ئۆتكۈز شىكە
تىرىشىىاتتى  .ئەنەر ئىىۇ مەيدانىىدىن ئىىۆتەلمەي قالسىىا بىىىر باھىىانە تېپىىى ئۇسىىتامدىن
ئايرىلى بېرى ئۇالرنى ئۆيىنى ئالدىدا ئالدىرىماي ئايلىناتتى .
ئۈچ قەۋەتلىك قارا سۇۋاقلىق نامرات چىراي بىر بىنا ئىىدى .كەچلىىك خەۋەرلەردىىن
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كېيىن ئۈستىدىكى ئىككى قەۋەتىتە چىىراغالر يانىاتتى .ئوتتۇرىىدىكى قەۋەتنىى پەردىلىىرى
ھەمىشىىە چۈشىىۈر نلۈك تىىۇراتتى .ئۈسىىتىدىكى قەۋەتنى ى بولسىىا پەردىلىىىرى يېىىرى ئوچىىۇ
تۇراتتى بەزىدە بىرەر دېرىزىسى ئوچۇ بوالتتى.
قىزىل چاچلىق ئايالنى ئانىسى ۋە ئۇكىسى بىىلەن بەزىىدە ئوتتىۇرا قەۋەتىتە بەزىىدە
ئۈستۈنكى قەۋەتتە تۇرىدىغانلىقىنى خىيال قىالتتى  .ئۈسىتۈنكى قەۋەتىتە تۇرىىدىغان بولسىا
بۇ ئۇالرنى خېلى پۇلدار ئىكەنلىكىنى بىلد رەتتى .قىزىل چىاچلىق ئايالنىى دادىسىى نىېمە
ئىش قىلىدىغاندۇ ئەجەبا؟ ئۇنى كۆر پ باقمىغىان ئىىدى  .بەلكىى ئۇمىۇ مېنىى دادامىدەك
يوقاپ كەتكەندۇ.
كۈنبويى ئىشلەۋاتقان چېغىمدا مەسىلەن لىىق تولىدۇرۇلغان ئېغىىر چېلەكنىى ئىۆزىمىز
تەرەپكە چىغرىق بىلەن ئاستا-ئاسىتا تارتىۋاتقانىدا يىاكى چۈشىلۈك دە ئېلىشىتا سىوزۇلۇپ
يېتىىىى كۆز منىىىى ئىىىاچچىقىنى چىقىرىۋاتقانىىىدا خىيالىمىىىدا قىزىىىىل چىىىاچلىق ئايىىىالنى
كۆرىىىدىغانلىقىمنى ئىىۇنى ئوياليىىدىغانلىقىمنى بايقىىاپ قىىاالتتى  .ئۆز مىىدىن ئىىازرا خىجىىىل
بوالتتى  :بەك دىققەت قىلمىسا بولمايدىغان بىر ئىشنى قىلىۋېتىى پەقەتىال تونۇمايىدىغان
بىىىر ئايىىالنى خىيىىال قىلىىى كەتكەنلىكىىى ئۈچىىۈن ئەمەس ئىىىدى بىىۇ خىجىللىقىىى  :بىىۇ
خىيالالرنى ساددىلىقى ۋە ئىپتىدائىيلىقى سەۋەبىدىن ئىدى :ھېلىىتىن ئۇنىى بىىلەن تىوي
قىلغانلىقىمىزنى ئۇنى بىلەن سۆيۈشكەنلىكىمىزنى بىىر ئۆيىدە بەختلىىك بولغىانلىقىمىزنى
خىيال قىلىۋاتاتتى  .ئۆيىنى بوسۇغىسىدا مەن كۆرنەن تېز ھەرىكەتلىرى كىچىك قوللىرى
ئېگىز بويى يۇمىال لەۋلىرى ۋە چىرايىدىكى مېھرىبىان ۋە غەمكىىن ئىپىادە دائىى ئېسىىمگە
كېلەتتى .ھەممىدىن بەك كۈلگەن چېغىدا يۈزىدە پەيدا بولىدىغان مەسخىرە قىلىۋاتقاندەك
ئىپىىادە ماڭىىا بەك تەسىىىر قىلغىىان ئىىىدى .بىىۇ خىيىىالالر يىىاۋا نىىۈل-چىىېچەكلەرنە ئوخشىىا
كالالمدا ئارقا-ئارقىدىن پورەكلەپ ئېچىلىۋاتاتتى.
بەزىىىدە بىلىىلە كىتىىاب ئوقىىۇپ ئانىىدىن سۆيۈشىىۈپ يىىاتقىنىمىز كۆز منىىى ئالىىدىغا
كېلىىىۋاالتتى .يىىا چېغىىىدا بىىىر ئىىارزۇلىرى ئۈچىىۈن بىلىىلە كىتىىاب ئوقۇغىىان بىىىر قىىىز بىىىلەن
كېيىنچە توي قىلىش دادامغا كۆرە ئەڭ كاتتا بەخت ئىدى .بىر قېتى باشىقا بىىر ئادەمنىى
بەختى توغرۇلۇ نەپ قىلىۋېتى دادا ئانامغا مۇشۇندا دېگەن ئىدى.
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سەككىزىنچى باب
بازارغىىا چۈشىىكەن كېچىلىىىرى مىىاھمۇت ئۇسىىتا بىىىلەن چېىىدىرىمىزغا قايتىۋاتقانىىدا
ئۆزىمىزنى خۇددى ئاسمانغا قاراپ ئۇدۇل كېتىۋاتقانىدەك ھىېس قىالتىتى  .بىازاردىن بىزنىى
ئېگىز تۈزلۈككە چىقىدىغان دۆڭىدە پەقەت ئىۆي بولمىغاچقىا ھەمىمە يەر كىوردەك قىاراڭغۇ
ئىىىدى ۋە ھەر بىىىر قەدىمىمىىىز ئالىىدىمىزدىكى يۇلتۇزالرغىىا يېقىنلىشىىىۋاتقاندەك تۇيۇلىىۇپ
كېتەتتىىى .دۆڭنى ى ئاخىرىىىدىكى كىچىىىك مىىازارلىقتىكى سىىەرۋى دەرەخلىىىرى يۇلتىىۇزالرنى
توسىىۇۋاالتتى كىىېچە تېخىمىىۇ قاراڭغۇلىشىىى كېتەتتىىى .بىىىر قېىىتى سىىەرۋى دەرەخلىرىنى ى
ئارىسىدىن كۆر نگەن ئاسماننى كىچىك بىر پارچىسىدىن بىر يۇلتۇز ئېقىى چۈشىكەنىدى
ھەر ئىككىمىز بىرال ۋاقىتتا بىر-بىرىمىزنە قاراپ «كۆرد ڭمۇ؟» دەپ سالغان ئىدۇ .
چېدىرنى بىر چېتىدە ئولتىۇرۇپ پاراڭلىشىىۋاتقىنىمىزدا پىات-پىات ئېقىى چۈشىكەن
يۇلتۇزالرنى كۆر پ قاالتتۇ ۋە پاراڭلىشاتتۇ  .ماھمۇت ئۇستامغا كۆرە ھەر بىر يۇلتۇز بىىر
جاننى ئىشارىتى ئىدى .جانابى ئالالھ بىزنى قانچىلىك كۆپ ئىادە ۋە جاننىى بىارلىقىنى
بىلىۋالسۇن دەپ ياز كېچىلىرىنى يۇلتۇزلۇ قىلى ياراتقانىدى .شۇڭا ھەر قېتى بىر يۇلتۇز
ئېقىى چۈشىىكەندە مىىاھمۇت ئۇسىىتا راسىىتتىنال بىرىنى ى ئۆلىىۈمىگە نىىۇۋاھ بولۇۋاتقانىىدەك
بىئىىارا بولىىۇپ دۇئىىا قىالتتىىى مېنىى ئىىانچە ئېرەنشىىى كەتمىگىنىمنىىى كىىۆر پ ئىىاچچىقى
كېلەتتى دەرھىال يېڭىى ھېكىايە ئاڭلىتىشىقا باشىاليتتى .ماڭىا ئىاچچىقى كەلمىسىۇن دەپىال
سۆزلەپ بەرنەن ھەممە نەرسىگە ئىشىنىشى كېرەكمىدى؟ يىلالر ئۆتىۈپ مىاھمۇت ئۇسىتا
سۆزلەپ بەرنەن ھېكايىلەرنى ھاياتىمغا مۇقەررەر بىر شەكىلدە تەسىر كۆرسىەتكەنلىكىنى
جەز قىلغىنىمدا نۇرغۇن كىتاب ئوقۇپ ئۇالرنى مەنبەسىنى سۈر شتە قىلغان ئىدى .
ئۇسىىتا ئاڭالتقىىان ھېكايىالرنىىى كىىۆپ قىسىىمى «قۇرئىىان»دىىىن ئېلىنغىىان ئىىىدى.
مەسىىىلەن شىىەيتاننى ئىنسىىانالرنى رەسىىى سىزىشىىقا كۈشكۈرتىشىىى ئانىىدىن ئىىۆلگەنلەرنى
ئەسلىسىىۇن دەپ ئىىۇ رەسىىىملەرنە قاراشىىقا نەسىىىھەت قىلىشىىى ۋە ئاخىرىىىدا ئىنسىىانالرنى
بۇتپەرەس قىلى يولدىن چىقىرىشىى دەل مۇشىۇندا بىىر ھېكىايە ئىىدى .لىېكىن مىاھمۇت
ئۇستا ئۇ يەر بۇ يەرلىىرى ئۆزنىرىى كەتىكەن بىۇ ھېكىايىلەرنى بىىرەر دەرۋىشىتىن بىىرەر
قەھۋەخانىىىدا ئاڭلىغانىىدەك ھەتتىىا ئۆزىنى ى بېشىىىدىن ئۆتكەنىىدەك سىىۆزلەيتتى ئانىىدىن
كېلى بەك ھەقىقى بىر ئەسلىمىگە ئۆتۈپ كېتەتتى.
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بىىىىر قېىىىتى بىىىىزانس دەۋرىىىىدىن قالغىىىان بە يىىىۈز يىللىىىىق بىىىىر قۇدۇققىىىا قانىىىدا
چۈشكەنلىكىنى سۆزلەپ بەرنەن ئىىدى .ھەمىمە ئىادە جىىن بىار ئوقىۇپ تاشىلىۋېتىلگەن
شىىىۇملۇ چىقىىىى تۇرىىىىدۇ دەپ قارىغىىىان قۇدۇقنىىىى ئىچىىىىدە ئەسىىىلىدە نىىىاز يىغىلىىىى
قالغىىانلىقىنى مىىاھمۇت ئۇسىىتا نېزىتنى ى ئىككىىى بېتىنىىى كەپتەرنى ى قانىتىىىدەك ئېچى ى
ئىككى ئۇچىغا ئوت يېقى پەسكە تاشىالپ كۆرسىىتى قويغىان ئىىكەن .الۋۇلىداپ كىۆيگەن
پېتى پەسكە چۈشۈۋاتقان نېزىت قۇدۇقنى تېگىدە ھاۋا قالمىغاچقا ئۆچۈپ قالغان ئىكەن.
مەن ھاۋا ئەمەس ئوكسىگېن دەپ ئۇستامنى نېپىنى تۈزەتكەن ئىدى  .ئۇستا بىالىالرچە
ئاقساقاللىقىمنى كۆڭلىگە ئالمىغان ئىدى ئەكسىىچە ئۇمىۇ پىاتمىچۇقالر چايىانالر قاينىاپ
تۇرىىىدىغان يېرىمىىى كېسىىەك يېرىمىىى تىىا بىىىزانس قۇدۇقلىرىنى ى تاملىرىنى ى خىىۇددى
ئوسىىىمانلى قۇدۇقلىرىنىڭكىىىىدەك قوپىىىۇرۇلغىنىنى ۋە خۇراسىىىانچە سىىىۇۋا بېرىلگەنلىكىنىىىى
سىىىۆزلەپ بەرنەن ئىىىىدى .جۇمھىىىۇرىيەت ۋە ئاتىىىاتۈركتىن ئىلگىىىىرى ئىسىىىتانبۇلنى كونىىىا
قۇدۇقچىلىرى ئەرمەنىيلەر ئىدى.
ياكى ئىشلىرى بەك ياخشى بولغان  -0891يىلىالردا سىارىيەر بۈيۈكىدەرە ۋە تارابيىا
قاتىىارلىق جىىايالردىكى كەپىلىىىك مەھەللىىىلەردە بەك كىىۆپ قىىۇدۇ كولىغىىانلىقىنى نۇرغىىۇن
شىىانىرت يېتىشىىتۈرنەنلىكىنى بەزىىىدە بىىىرال ۋاقىتتىىا ئىككىىى ئىىۈچ قىىۇدۇ بىىىلەن مەشىىغۇل
بولغانلىقىنى سېغىنىش ئىلىكىدە ئەسلەپ بېرەتتى .ئىۇ يىلىالردا ھەمىمە ئىادە ئانىادولۇدىن
ئىستانبۇلغا كېلىشكە بوغۇزنى ئۈستىدىكى دۆڭلىۈككە سىۈيى تىوكى ھېچنەرسىسىى يىو
كەپە ئۆيلەرنى سېلىشىقا باشىلىغان ئىىدى .ئىۈچ تىۆت قوشىنا بىرلىشىى پىۇل چىقىرىشىى
قۇدۇ كولىتىش ئۈچۈن ماھمۇت ئۇستامنى ئىزدىشەتتى .ئىۇ چىاغالردا مىاھمۇت ئۇسىتامنى
ئۈستىدە نۈل ۋە مېۋە رەسىملىرى بولغان كىۆركە بىىر ئىات ھارۋىسىى بىار ئىىدى؛ سىالغان
مەبلىغىنى كۆزىتى تۇرىدىغان بىر كاتتا خوجايىنغا ئوخشا بەزىىدە بىىر كۈنىدە باشىقا-
باشقا ئۈچ يەردىكى قۇدۇققا بېرى تەكشىۈرەتتى ھەر بىرىنىى ئىچىىگە چۈشىۈپ ئىشىلەپ
قىىۇدۇقنى شىىانىرتىغا ئامىىانەت قىالاليىىدىغانلىقىغا كىىۆزى يەتكەنىىدە چېپى ى يەنە بىىىرىگە
باراتتى.
_ شانىرتىڭغا ئىشىنەلمىسەڭ قۇدۇقچى بواللمايسەن _ دەيتتى ئاندىن _ يۇقىرىدىكى
بالىنىىىى ھەمىىىمە ئىشىىىنى تىىىوغرا تەرتىپلىىىىك ۋاقتىىىى -قەرەلىىىىدە ۋە دىقىىىقەت بىىىىلەن
قىلىىىدىغانلىقىغا ئۇسىىتا جەز قىاللىسىىا ئانىىدىن ئىىۇنى ئۇنتىىۇپ ئىىۆز ئىشىىىغا كىرىشىىەلەيدۇ.
شانىرتىغا ئوغلىغا ئىشەنگەندەك ئىشىنەلىگەن قۇدۇقچى پۇت دەسسىەپ تۇرااليىدۇ .مېنىى
ئۇستا كى بىلەمسەن؟
_ كى ئىدى؟_ دەپ سورىدى جاۋابىنى بىلى تۇرۇپ.
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مىىىاھمۇت ئۇسىىىتاممۇ ماڭىىىا بىىىۇنى بەك تىىىوال سىىىۆزلەپ بەرنەنلىكىىىى ئۈچىىىۈن مېنىىىى
بىلىدىغانلىقىمنى بىلەتتى لېكىن شۇنداقتىمۇ «مېنى ئۇستا مېنى دادا ئىىدى» دەيتتىى
بىر مۇئەللىمنى تەلەپپۇزىدا« .سەنمۇ ياخشى بىر شانىرت بولۇپ ئوغلۇمدەك بولىسەن».
ماھمۇت ئۇستامغا كىۆرە ئۇسىتا-شىانىرت مۇناسىىۋىتىنى سىىرى ئۇنىى دادا بىىلەن
بالىنىىى مۇناسىىىۋىتىگە ئوخشىىايدىغانلىقىدا ئىىىدى .ھەربىىىر ئۇسىىتىنى شىىانىرتىنى بىىىر
قوغىىدا ۋە تەربىىىيەلە مەجبىىۇرىيىتى بىىار ئىىىدى .چىىۈنكى
دادىىىدەك ياخشىىى كىىۆر
ھىىۈنىرى كېىىيىن شىىانىرتىغا مىىىراس قىىاالتتى .بۇنىڭغىىا جىىاۋابەن شىىانىرتنى ۋەزىپىسىىى
ئۇستىسىنى ھۈنىرىنى ئۆنىنىش ئۇنى نېپىنى ئاڭال ۋە ئىتائەت قىلىىش ئىىدى .ئۇسىتا
بىلەن شانىرتنى ئارىسىدا كۆڭۈلسىىزلىك ئىناقسىىزلىق پەيىدا بولسىا خىۇددى بىىر دادا -
بالىنى بېشىغا كېلىدىغاندەك ھەر ئىككىسى تۈنىشى ئىشالر چاال قىاالتتى .مەن ياخشىى
بىىىر ئائىلىىىدىن كەلىىگەن ياخشىىى بىىىر بىىاال بولغاچقىىا ئۇسىىتا خىىاتىرجە ئىىىدى؛ مېنىىى
ھۆرمەتسىزلىك ۋە بويۇنتاۋلىق قىلىدىغانلىقىمغا ئىشەنمەيتتى.
ماھمۇت ئۇستا سىۋاس بازىرىنى سۇشەھەر دېىگەن يېرىىدە تۇغۇلغىان بولىۇپ ئىون
يىىا ۋاقتىىىدا ئانىسىىى ۋە دادىسىىى بىىىلەن ئىسىىتانبۇلغا كەلىىگەن ئىىىكەن بىىالىلىق چېغىنىىى
بۈيۈكدەرەنى كەينى تەرەپلىرىدىكى ئۆزلىرى سېلىۋالغان بىىر كەپە ئۆيىدە ئۆتكۈزنەنىىدى.
ئائىلىسىىىنى نىىامرات ئىكەنلىكىنىىى سىىۆزلەپ بېرىشىىكە ئىىامرا ئىىىدى .دادىسىىى كېيىنكىىى
چاغالردا بۈيۈكىدەرەدە باغۋەنلىىك قىپتىۇ قىۇدۇ كوالشىنى يېشىى بىىر يەرنە بارغانىدا بىىر
قۇدۇقچىغىا ياردەملىشىىى يىىۈر پ ئۆنىنىۋاپتىىۇ بىىۇ ئىشىىتىن پىىۇل تىىاپقىلى بولىىىدىكەن دەپ
ئىىۇالغلىرىنى سىىېتىۋېتى ئىىوغلى مىىاھمۇتنى ئىىۆزىگە شىىانىرت قىلىۋاپتىىۇ .تولىىۇ ئوتتىىۇرىنى
پۈتتۈرنۈچە دادىسىغا شانىرت بوپتۇ ئەسكەرلىككە بېرى كەلگەنىدىن كېىيىن كۆكتىاتلىق
ۋە كەپىلىك مەھەللىلەرنى قۇدۇقلىرى ئەڭ كىۆپ كوالنغىان  -0891يىلىالردا ئىۆزىگە بىىر
ئات ھارۋىسى سېتىۋاپتۇ ۋە دادىسى ئۆلۈپ كەتكەندىن كېيىن بۇ ئىشىنى ئىۆزى بىىر قوللىۇ
داۋامالشتۇرۇپتۇ .يىگىرمە يىلدا يۈز ئەللىكتىن كىۆپرەك قىۇدۇ كوالپتىۇ .دادامغىا ئوخشىا
 34ياشتا بولسىمۇ لېكىن تېخىچە توي قىلماپتۇ.
دادامنى ى بىزنىىى تاشىىالپ كەتكەنلىكىنىىى ئانىىا بىىىلەن ئىككىمىزنى ى بىىۇ سىىەۋەبتىن
پۇلسىز قالغىانلىقىمىزنى بىىلەر بولغىيمىىدى؟ مىاھمۇت ئۇسىتا يوقسىۇللۇ بىىلەن كىۈرە
قىلىىى ئۆتكىىۈزنەن بىىالىلىقىنى ھەر تىلغىىا ئالغانىىدا بىىۇنى ئۆز مىىدىن سىىورايتتى  .بەزىىىدە
دورىخانا خوجايىنىنى «بايۋەچچە»سى تۇرۇپ قىيىن ئەھۋالدا قېلى قۇدۇقچىغا شانىرت
بولغىىىانلىقى يەنىىىى ئېسىىىىلزادە بولغىىىانلىقى ئۈچىىىۈن ماڭىىىا زەھىرىنىىىى تىقىۋاتىىىىدۇ دەپ
خۇد كسىرە ئىچىدە ئويلىنى كېتەتتى .
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قىىۇدۇ كوالشىىنى باشىىالپ بىىىر ھەپتىىىدىن كېىىيىن بىىىر ئاخشىىىمى مىىاھمۇت ئۇسىىتا
يۈسۈپ پەيغەمبەر بىىلەن ئۇنىى قېرىنداشىلىرىنى ھېكايىسىىنى سىۆزلەپ بەردى .دادىسىى
ياقۇپنىى ئوغىىۇللىرى ئىچىىىدە ھەممىىىدىن بەك يۈسىىۈپنى ياخشىىى كۆرىىىدىغانلىقىنى باشىىقا
قېرىنداشلىرىنى ھەسەت قىلىدىغانلىقىنى ۋە يۈسىۈپنى ئالىداپ -سىىالپ ئاپىرىى قىاراڭغۇ
بىىىر قۇدۇققىىا تاشىىلىۋەتكەنلىكىنى دىقىىقەت بىىىلەن ئاڭلىىىدى  .بۇالرنى ى ئىچىىىدە ئېسىىىمدە
ھەممىىىدىن بەكىىرەك قىىالغىنى مىىاھمۇت ئۇسىىتامنى چىرايىمغىىا قىىاراپ تىىۇرۇپ« :شىىۇندا
يۈسىىۈپ چىرايلىىىق ۋە ئەقىللىىىك ئىىىدى لىىېكىن دادا بولغىىان ئىىادە بالىلىرىنى ى ئارىسىىىدا
ئىىايرىمىچىلىق قىلماسىىلىقى كېىىرەك ئىىىدى» دېىىگەن نېپىىى ئىىىدى« .دادا ئادىىىل بولۇشىىى
كېرەك » دەپ قوشۇپ قويغان ئىدى كېيىن «ئادىل بولمىغان دادا ئەۋالدىنى كور قىلىدۇ».
نەپنىىى نېمىشىىقا كىىور بولۇشىىقا ئېلى ى كەلىىگەن بىىولغىيتتى؟ بىىۇ نەپ نەدىىىن چىققىىان
بولغىيتتى؟ يۈسۈپنى قۇدۇقنى ئىچىىدە قاپقىاراڭغۇلۇ ئىچىىدە قالغىانلىقىنى تەكىىتلە
ئۈچۈنمۇ؟ خېلىى يىلالرغىىچە بىۇنى ئۆز مىدىن يېىنىش-يېىنىش سىورىدى  .بىۇ ھېكىايە مېنىى
نېمىشقا بىئارا قىلغان بولغىيتتى؟ ئۇستامغا نېمىشقا ئاچچىقى كەلگەن بولغىيتتى؟
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توققۇزىنچى باب
ئەتىسى ماھمۇت ئۇستا ئويالپمۇ باقمىغان يەردىن تېخىمۇ قاتتىق بىر تا قاتلىمىغا
دۇچ كەلىىدى كەيپىمىىىز تېخىمىىۇ بەك ئىىۇچتى .قازغۇچنىىى ئىىۇچىنى تاشىىقا خاتىىا ئىىۇرۇپ
قېلىشىىىتىن قورقىىىۇپ ئىھتىيىىىات بىىىىلەن ئىىىىش كۆر ۋاتىىىاتتى بىىىۇ سىىىۈرئىتىنى تېخىمىىىۇ
ئاستىلىتىۋاتاتتى.
بىز يۇقىرىدا تۇرۇپ چىلەكنى تولۇشىنى ساقالۋاتقاندا ئەلى بەزىىدە يانىدىكى ئىوت-
چۆپلەرنى ئۈستىدە يېتى ئارا ئاالتتى .لېكىن مەن كۆزلىرىمنى پەستە مىتىلىداپ تۇرغىان
ئۇستامدىن نېرى قىلمايتتى  .دىمىق بولۇۋاتاتتى ئاپتاپ نەجگەمنى كۆيد رىۋاتاتتى.
چۈشىىتە يەر ئىگىسىىى ھىىايرى بەي كەلىىدى قىىۇدۇقتىن تىىا چىققىىانلىقىنى كىىۆر پ
ئەرۋايىىى ئىىۇچتى .ئىسسىىىقتا قۇدۇقنىى ئاسىىتىغا قىىاراپ تىىۇرۇپ بىىىر تىىال تاماكىىا چەكتىىى ۋە
ئىستانبۇلغا قايتى كەتتى .ئۇ قالدۇرۇپ كەتكەن تاۋۇزنى پىچتىۇ ئىا ئېرىمچىىك بىىلەن
تېخىچە ئىسسىق پېتى تۇرغان ناننى چۈشلۈك تاما ئورنىدا يېدۇ .
ئۇ كۈنى جىق كولىيالمىغانلىقى ئۈچۈن ماھمۇت ئۇستا كەچقۇرۇن بېتون تۆكمىدى.
كۈن پىاتقۇچە قېرىشىى تىۇرۇپ ئىشىلىدى .ھىارغۇن ۋە تاقەتسىىز ئىىدى؛ ئەلىى قايتقانىدىن
كېيىن مەن ئۇنى تامىقىنى كەلتۈرنەندە پاراڭالشمىدۇ .
ھىىىايرى بەي« كاشىىىكى مەن باشىىىتا كۆرسىىىەتكەن يەرنە كولىغىىىان بولسىىىاقچۇ» دەپ
مىىىاھمۇت ئۇسىىىتامنى ھىىىۈنىرى ۋە سىىىېزىمىغا تىىىىل تەككۈزنەنىىىىدى .ئۇسىىىتامنى شىىىۇڭا
مۇشۇنچىۋاال ئاچچىقلىنى كەتتى دەپ ئويالۋاتاتتى .
_ بازارغا بارمايلى _ دېدى ماھمۇت ئۇستا تاما يېيىلى بولغاندا.
كەچ بولغان ئىدى ھېرى كەتكەن ئىدى ئۇنى پىكىرىگە قوشۇلدۇ  .لېكىن بىئىارا
بولدۇ  .ھەر ئاخشا پويىز ئىستانسىسىى مەيىدانىغا بېرىى قىزىىل چىاچلىق ئايىالنى خىيىال
قىلغاچ ئايلىنىش بەلكى ھازىر ئىچىدە باردۇ دەپ ئىۇ بىنانىى دەرىزىلىىرىگە قىارا بىىر
ھەپتىدىن بېرى مېنى ۋاز كېچىلمەس بىر ئىھتىياجى بولۇپ قالغان ئىدى.
_ سەن بېرى كەل _ دېدى ماھمۇت ئۇستا _ مىاڭىمۇ بىىر قىاپ «مىالتەپە» ئالغىاچ
كېلەرسەن .قاراڭغۇدا قورقمايسەنغۇ-ھە؟
بۇلۇتسىز سۈپسۈز ك بىر ئاسمان بار ئىىدى ئۈسىتۈمدە .يۇلتۇزالرغىا قارىغىاچ كىچىىك
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ئۆنگۆرەن بازىرىنى چىراقلىرىغا قاراپ ئىلدا ئىلدا ماڭدى  .مازارلىققا كېلىشتىن بىۇرۇن
ئىككى يۇلتۇز بىرال ۋاقىتتا ئېقى كېتىۋېدى قىزىل چاچلىق ئايال بىلەن كۆر شىىدىغاندەك
ھاياجانلىنى كەتتى .
لىىېكىن مەيىىدانغا كەلگەنىىدە بىنىىادىكى چىراقالرنى ى ئۆچىىۈك تۇرغىىانلىقىنى كىىۆرد .
كۆزەينەكلىىىك تاماكىچىىىدىن ئۇسىىتامنى تاماكىسىىىنى ئالىىدى  .سىىەل ئالىىدى تەرەپتىكىىى
«قۇيا ئوچۇقھاۋا» كىنوخانىسىدىن قوغالشما كۆر نۈشىنى ئاۋازلىرى كېلىۋاتىاتتى .بىىر
تامنىىى ئارىلىقىىىدىن كىنوخانىنىىى ئىچىىىگە قىىاراپ ئولتۇرغانالرنىىى ئارىسىىىدىن قىزىىىل
چاچلىق ئايال ۋە ئۇنى ئائىلىسىنى ئىزدىدى لېكىن يو تۇرىشاتتى.
بازارنى سىرتىدا نازارمىغا كېتىدىغان يولنى بېشىىدا بىىر چېىدىر قۇرۇلغىان ئىىدى
ئەتراپىغا تىياتىر ۋېۋىسكىلىرى ئېسىلى ئۈستىگە «ئىبرەتلىك ئەپسانىلەر تىياتىرخانىسىى»
دەپ يېزىلغان ئىدى.
كىچىمكىمىىدە يىىاز ئايلىرىىىدا ئىھالمىىۇر قەسىىىرىنى ئارقىسىىىدىكى بىىو مەيىىدانغا
قۇرۇلغان كۆڭىۈل ئىېچىش شىەھىرىنى يېنىغىا بىىر يىىل مۇشىۇنىڭغا ئوخشىا بىىر چېىدىر
تىياتىرخانىسىىى قۇرۇلغىىان ئىىىدى لىىېكىن ئاقمىىاي تاقىلى ى قالغانىىىدى .بىىۇ تىياتىرخىىانىمۇ
ئاشىىۇندا بىىىر يەر بولسىىا كېىىرەك .كىىوچىالردا بىىىردە ھايىىال بولىىدۇ  .كىنوخانىىىدىكىلەر
تارقىلىشتى تېلېۋىزورنى ئاخىرقى پرونراممىلىرىمۇ تۈنىدى كوچىالر قۇرۇقدالدى لىېكىن
مەيدانغا قارايدىغان ئۆينى دەرىزىلىرى تېخىچە قاراڭغۇ ئىدى.
ئىىۆز منى نۇناھكىىار ھىىېس قىلغىىان ھالىىدا يۈنۈرنەنىىدەك مېڭى ى قىىايتتى  .مازارلىققىىا
چىقىىىدىغان دۆڭىىگە يامىشىىىۋاتقاندا يىىۈرىكى سىىېلى كېتىۋاتىىاتتى .سىىەرۋى دەرەخلىرىنى ى
ئۈستىدىكى بىر ھۇقۇشنى مېنى ئۈن-تىنسىز كۈزىتىۋاتقانلىقىنى تۇيۇپ تۇراتتى .
قىزىل چاچلىق ئايال ۋە ئائىلىسى بەلكى ئۆنگۆرەنىدىن كەتكەنىدۇ .يىاكى بىازاردا بىىر
يەردە بار ئىدى مەن بىكاردىن-بىكار ماھمۇت ئۇستامدىن قورقۇپ بالدۇر يېنىى كەلىگەن
ئىدى  .ئۇنىڭدىن نېمىشقا بۇنچە تەپ تارتىدىغان بولغىيتتى ؟
_ نەنە كەتتى سەن ئادەمنى ئەنسىرىتى ؟_ دېدى ماھمۇت ئۇستا .
بىىىردە كۆزىنى ى ئىىاچچىقىنى چىقىرىۋالغىىان ئىىىدى خېلىىى روھلىىۇ كۆر نۈۋاتىىاتتى.
قولۇمدىكى تاماكىنى تارتىپال ئېلى شۇ ھامان بىر تال تۇتاشتۇردى _:بازاردا نېمە باركەن؟
_ ھېچنىمە يوقكەن _ دېدى _ بىر چېدىر تىياتىرخانىسى كەپتۇ.
_ بىىىىز كەلىىىگەن چاغىىىدىال بىىىار ئىىىىدى ئىىىۇ رەزىلىىىلەر _ دېىىىدى مىىىاھمۇت ئۇسىىىتا _
ئەسىىىكەرلەرنە بېلىنىىىى تولغىىىاپ ئەدەپسىىىىزلىك قىلىشىىىىدۇ .ئۇنىىىدا تىياتىرخانىالرنىىىى
پاھىشىىىخانىدىن پەرقىىى يىىو  .كارى ى بولمىسىىۇن! ئاتىىايىن بازارغىىا چۈشىىتۈڭ ئىىادەملەرنى
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كۆرد ڭ شۇڭا بۇ ئاخشا سەن سۆزلە بىرەر ھېكايە بايۋەچچە!
بۇنىىدا بىىىر تەكلىپنىىى پەقەتىىال كىىۈتمىگەن ئىىىدى  .مېنىىى نېمىشىىقا يەنە «بىىايۋەچچە»
دېگەن بولغىيتتى؟ شۇ ھامان ئۇنىى كەيپىنىى بۇزغىۇدەك بىىر ھېكىايە ئىزدىىدى  .مىاھمۇت
ئۇستا ھېكايىلىرى بىلەن ماڭا قاندا تەربىيە قىلىۋاتقان بولسا مەنمۇ ھېكايىلىرى بىىلەن
ئىىۇنى شىىۇندا بىئىىارا قىلىشىىى كېىىرەك ئىىىدى! خىيالىمىىدا قىىارىغۇلۇ تىيىىاتىر دېگەنىىدەك
نەرسىلەرمۇ بار ئىدى .لېكىن ئۇنىڭغا يۇنان پادىشىاھى ئودىپۇسىنى ھېكايىسىىنى سىۆزلەپ
بېرىشكە باشلىدى  .بىۇ ھېكاينىى ئەسىلى نۇسخىسىىنى ئوقۇمىغىان ئىىدى  .لىېكىن ئىۆتكەن
يىلى يازدا «دېڭىز» كىتابخانىسدا بىر قىسقارتىلما نۇسخىسىنى ئوقۇغان ئىدى ۋە ئېسىىمدە
قالغان ئىدى.
مەن «چۈشىىلىرىڭىز ۋە ئەسىىلىمىلىرىڭىز» نىىاملىق بىىىر كىتابچىىىدە قىسقارتىلمىسىىىنى
ئوقۇغان بۇ نەرسە ئاالھىددىننى چىرىقىدىكى جىندەك ئەقلىمنى بىر بۇلۇڭىىدا بىىر يىىل
سىىاقالنغان ئىىىدى .ئۇنىى ئۈسىىتىگە مەن ھىىازىر بىىۇ ھېكىىايىنى قىسقارتىلمىسىىىنى ئوقۇغىىان
يېرى -يارتا بىىر نەرسىىدەك ئەمەس بەلكىى راسىت يىۈز بەرنەن بىىر ئىشىتەك جىانلىق بىىر
تەلەپپۇزدا سۆزلەپ بېرىۋاتاتتى :
ئودىپىىۇس _ يۇنانىسىىتاندىكى تېبىىاي شىىەھرىنى پادىشىىاھى اليئوسىىنى ئىىوغلى ۋە
دۆلىتىنى شاھزادىسى ئىدى .ئانىسىنى قارنىدىكى چاغىدىن تىارتىپال مىۇھى بىىر كىشىى
بولغانلىقى ئۈچۈن مۇنەججىمدىن ئۇنىى كەلگۈسىى ھەققىىدە سورىشىىپتۇ ۋە ئېچىنىشىلىق
بىر پاالكەتنى خەۋىرى كەپتۇ ...بۇ جۈملىدىن كېيىن ماھمۇت ئۇسىتامغا ئوخشىا بىىردە
جى تۇرۇۋېلى تېلېۋىزوردىكى چاپا كۆر نۈشكە بىر قارىۋەتكەن ئىدى .
ئۇ قورقۇنچلۇ بىشارەتكە كۆرە شاھزادا ئودىپۇس كەلگۈسىدە دادىسىىنى ئۆلتىۈر پ
ئۆز ئانىسى بىلەن توي قىلى دادىسىنى تەختىگە ئولتۇراتتى .بۇنىڭدىن قىاتتىق چۆچىۈپ
كەتىىكەن دادىسىىى اليئىىوس بالىسىىى تۇغىۇالر-تۇغۇلمىىاس ئېلىى قىىاچقۇزۇپ ئۆلسىىۇن دەپ
ئورمانلىققا تاشلىۋېتىشكە بۇيرۇ چۈشۈرنەنىدى.
ئورمانلىققىىىا تاشىىىلىۋېتىلگەن بىىىوۋا ئودىپۇسىىىنى ھايىىىاتىنى ئىىىۇنى دەرەخلەرنىىىى
ئارىسىدىن تېپىۋالغان قوشنا پادىشاھلىقنى ئىوردا بىا كېنىزىكىى قۇتۇلدۇرىۋالىىدۇ .ھەر
يېرىىىىدىن ئېسىىىىل بىىىىر نەسىىىەبتىن ئىكەنلىكىىىى چىقىىىى تۇرىىىىدىغان ئودىپىىىۇس قوشىىىنا
پادىشاھلىقتىمۇ شاھزادىدەك چىوڭ قىلىنىىدۇ ۋە چىوڭ بولغانىدا بىۇ يېڭىى دۆلەتىتە ئىۆزىنى
ياتتەك ھېس قىلىدۇ؛ سەۋەبىنى بىلگۈسى كېلىى مۇنەججىمىدىن كەلگۈسىىنى سىورايدۇ ۋە
ئوخشا جاۋابقا ئېرىشىدۇ :تەڭرى ئودىپۇسنى پىشانىسىگە دادىسىنى ئۆلتۈر پ ئانىسىى
بىىىلەن يېتىشىىنى پىىۈتكەن ئىىىدى .شىىۇنى بىىىلەن ئودىپىىۇس بىىۇ قورقۇنچلىىۇ تەقىىدىردىن
~ ~ 38

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

قاچماقچى بولىدۇ ۋە دۆلىتىدىن ئايرىلىدۇ.
ئودىپىىۇس تاسىىادىپى ھالىىدا ئەسىىلى دۆلىتىىى تېبايغىىا بېرى ى قالىىىدۇ ۋە كىىۆۋر كتىن
ئۆتۈۋېتى قېرى بىر ئادە بىلەن يوقىالڭ بىر ئىش ئۈچىۈن تاكاللىشىى قالىىدۇ .بىۇ كىشىى
ئەسلىدە ئۆز دادىسى پادىشاھ اليئىوس ئىىدى(.بىۇ بىۆلەكنى دادا _ ئوغۇلنىى بىىر-بىرىنىى
تونۇيالماسلىقىنى ۋە جېدەللىشى كېتىشىنى خىۇددى يېشىىلچا فىلىملىرىىدىكى ئوخشىا
بۆلەكلەرنە ئوخشا ئۇزارتى سۆزلەپ بەردى ).
پومىداقلىشى ئېلىشىشىىپتۇ لىېكىن ئاخىرىىدا ئودىپىۇس كۈچلىۈك كېلىى دادىسىىنى
غەزەپ بىىىلەن شىىىلتىغان بىىىر قىلىىىچ زەربىسىىىدە ئۆلتۈر پتىىۇ« .ئەلىىۋەتتە ئۆلتۈرىىىۋەتكەن
كىشىىىنى ئىىۆز دادىسىىى ئىكەنلىكىنىىى بىلمەيتتىىى» دېىىدى مىىاھمۇت ئۇسىىتامنى چىرايىغىىا
تىكىلى قاراپ تۇرۇپ.
ئۇستامنى قوشۇمىسى تۈر لگەنىىدى چىۆچەك ئاڭالۋاتقانىدەك ئەمەس شىۇ خەۋەر
ئاڭالۋاتقاندەك مەيۈسلۈك ئىچىدە ماڭا قۇال سېلىۋاتاتتى.
ئودىپۇسنى ئىۆز دادىسىىنى ئۆلتۈرىىۋەتكەنلىكىنى ھىېچكى ئۇقمىغىان ئىىدى .تېبايغىا
بارغىىان چېغىىىدا بىىۇ سىىەۋەبتىن ھىىېچكى ئىىۇنى ئەيىىبلىمىگەن ئىىىدى(.بىىۇالرنى ئاڭالۋېتىى
دادىسىىىنى ئۆلتۈرىۋەتكەنىىدەك ئېغىىىر بىىىر نۇنىىاھ ئۆتكىىۈز ۋە ئانىىدىن تۇتۇلىىۇپ قالمىىاي
قېچى كېتىش قاندا بىر ئىشتۇ دەپ ئويلىغان ئىىدى  ).ئۇنىى ئۈسىتىگە شىەھەر ئۈچىۈن
باال-قازا بولغان ئايال سۈرەتلىك شىر تەنلىك غىايەت زور قانىاتلىق مەخلۇقنىى ھىېچكى
تاپالمىغان تېپىشمىقىنى جاۋابىنى تېپىۋېتىشىگە ئودىپۇسنى قەھرىمان دەپ ئېالن قىلى
تېباينى يېڭى پادىشاھى قىلى قويۇشقانىدى .شۇندا قىلى ئودىپىۇس خىانىش بىىلەن
يەنى ئۇنى ئوغلى ئىكەنلىكىنى بىلمىگەن ئۆز ئانىسى بىلەن توي قىلغان ئىدى.
بۇ ئاخىرقى ئۇچۇرنى ئالدىراپ ۋە پىچىرالپ تۇرۇپ سىۆزلىدى ؛ نويىا ھىېچكى ئىاڭالپ
قالمىسۇن دېگەندەك« .ئودىپۇس ئانىسى بىلەن توي قىلدى» دېدى يەنە بىر قېتى « .تۆت
بالىسىىى بولىىدى .مەن بىىۇ ھېكىىايىنى بىىىر كىتىىابتىن ئوقۇغىىان ئىىىدى » دەپ قوشىىۇپ قويىىدۇ
ماھمۇت ئۇستا بۇ دەھشەتنى مېنى توقۇپ چىقاردى دەپ قالمىسۇن دەپ.
ئۇستامنى تاماكىسىنى قىپقىزىل چوغىغا قىاراپ تىۇرۇپ «:يىلىالر ئۆتىۈپ ئودىپىۇس
ئايالى بالىلىرى بىلەن بەختلىك تۇرمۇ كەچۈرىۋاتقان بۇ شىەھەرنە ۋابىا تېگىپتىۇ ».دەپ
داۋا قىلىىدى « .كىشىىىلەر ۋابىىادا قىرىلى ى كېتىشىىكە باشىىالپتۇ .دەھشىىەتكە پاتقىىان شىىەھەر
ئاھالىسى تەڭرىلىرىنى بۇ ئىشقا قاندا قارايدىغانلىقىنى بىلمەك ئۈچۈن تەڭىرىلەرنە بىىر
ئەلچىىى ئەۋەتىشىىىپتۇ< .ئەنەر ۋابىىادىن قۇتۇلغىىۇڭالر بولسىىا> دەپتىىۇ تەڭىىرىلەر <ئالىىدىنقى
پادىشاھىڭالرنى ئۆلتۈرنەن قىاتىلنى تېپىى بىۇ شىەھەردىن قىوغالپ چىقىىرىڭالر .ۋابىا شىۇ
~ ~ 39

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

چاغدا تۈنەيدۇ»>.
كىىۆۋر كتە تاكاللىشىىى قېلى ى ئۆلتۈرىىىۋەتكەن قېرىنى ى ھە ئىىۆز دادىسىىى ھە بىىۇ
شەھەرنى ئالدىنقى پادىشاھى ئىكەنلىكىدىن بىىخەۋەر ئودىپىۇس دەرھىال قىاتىلنى تېپىى
چىقىشىىىقا بىىىۇيرۇ چۈشىىىۈر پتۇ .بۇنىىىى ئۈچىىىۈن ھەممىىىىدىن بەكىىىرەك ئىىىۆزى كۈچەپتىىىۇ.
تەكشۈرنەنسىىېرى دادىسىىىنى ئۆلتىىۈرنەن كىشىىىنى ئەسىىلىدە ئىىۆزى ئىكەنلىكىىى قەدەممىىۇ-
قەدە ئايدىڭلىشىپتۇ .ئىشىنى تېخىمىۇ بەتىتەر بىولغىنى ئايالىنىى ئەسىلىدە ئىۆز ئانىسىى
ئىكەنلىكىنىمۇ بىلى قاپتۇ.
بۇ يەرنە كېلى بىردە تۇرۇۋالدى  .ماھمۇت ئۇسىتا كېچىلىىرى دىنىى ھېكىايىلەرنى
سۆزلەپ بېرىۋاتقاندا ئەڭ ئىبرەتلىك يەرلىرىگە كەلگەندە بىىردە تىۇرۇۋاالتتى .ئۇسىتامنى
بۇ پوزىتسىيەسىدىن مەن «قارا ئاخىرى مانا مۇشۇندا بولىدۇ» دېگەندەك بىىر تەھىدىتنى
ھىىېس قىالتىىتى  .ئىىۇنى دوراۋاتىىاتتى لىىېكىن بىىۇ يەردىكىىى ئىبرەتنى ى نىىېمە ئىكەنلىكىنىمىىۇ
بىلمەيتتى  .شۇڭا ئودىپۇسنى ھېكايىسىنى ئىاخىرىنى بىىر خىىل ھېسداشىلىق ئىچىىدە ۋە
ئودىپۇسقا كۆڭلۈ يېرى بولغان ھالدا سۆزلەپ بەردى .
«ئانىسىىى بىىىلەن ياتقىىانلىقىنى بىلىىى ئودىپىىۇس ئىىۆز قىىولى بىىىلەن ئىىۆزىنى كىىور
قىلىۋېتىپتۇ» دېدى «ئاندىن شەھەرنى تاشالپ باشقا بىر يەرنە كېتىپتۇ».
_ دېىىمەك تەڭرىنىى دېگىنىىى ئىىاخىرى بوپتىىۇ _ دېىىدى مىىاھمۇت ئۇسىىتا _ ھىىېچكى
تەقدىرىدىن قېچى قۇتۇاللماپتۇ.
ماھمۇت ئۇستامنى بىۇ ھېكايىىدىن تەقىدىر ھەققىىدە بىىر ئىبىرەت چىقارغانلىقىىدىن
ھەيران قالغانىدى  .تەقدىر تېمىسىنى ئۇنتۇپ كەتكۈ كەلدى.
_ شۇندا ئودىپۇس ئۆزىنى جازالىشىغا ۋابا تۈنەپتۇ ۋە شەھەرمۇ ۋابادىن قۇتۇلۇپتۇ.
_ سەن بۇ ھېكايىنى ماڭا نېمىشقا سۆزلەپ بەردى ؟
_ ئۆز ممۇ بىلمەيمەن _ دېدى  .ئىچىمدە بىر نۇناھكارلىق تۇيغۇسى بار ئىدى.
_ ھېكايەڭنى ياقتۇرمىدى بايۋەچچە _ دېدى ماھمۇت ئۇسىتا _ سىەن ئوقۇغىان نىېمە
كىتاب ئىدى؟
_ چۈ ھەققىدە بىر كىتابتى.
ماھمۇت ئۇسىتامنى ماڭىا ئىككىىنچىلەپ «سىەن بىىر ھېكىايە سىۆزلەپ بىا قېنىى!»
دېمەيدىغانلىقىنى چۈشەندى .
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ئونىنچى باب
ماھمۇت ئۇستا بىلەن ئاخشاملىرى بازاردا قىلىدىغان ئىشلىرىمىزنى بىر تەرتىپى بار
ئىدى :ئاۋۋال كۆزەينەكلىك تاماكىچىدىن ياكى تېلېۋىزورى ئوچۇ تۇرىدىغان دۇكانىداردىن
ئۇستامنى تاماكىسىنى ئاالتتۇ  .ئاندىن تېخىچە ئوچۇ تۇرغان تاقىچىنى دۇكىنىغا ياكى
ياغاچچىنى يېنىغىا كىرىى ئۆتەتتىۇ  .مىاھمۇت ئۇسىتا سامسىۇنلۇ ئىۇ ياغىاچچى بىىلەن
ئەل-ئاغىنە بولۇپ قالغانىدى؛ بەزىدە ئۇ ئىشىكىنى ئالدىغا قويۇپ قويغان بىىر ئورۇنىداقتا
ئولتۇرۇپ بىر تىال چېكىىۋاالتتى .بىۇ ئارىلىقتىا مەن ئۇسىتامغا چانىدۇرمايال قىزىىل چىاچلىق
ئايالنى دەرىزىسىگە قاراپ بېقىش ئۈچۈن مەيدانغا بېرى كېلەتىتى  .بەزىىدە ياغاچچىنىى
دۇكىنىىى تاقىىاقلىق بىىوالتتى ئۇسىىتا «يىىۈرە ئىىاۋۇ يەردە مەن سىىاڭا بىىىر چىىاي بۇيرۇتىىاي»
دەيتتىىى مەيىىدانغا تۇتىشىىىدىغان كوچىىىدىكى رۇمەلىىى قەھۋەخانىسىىىنى ئىككىىى قانىىاتلىق
ئىشىىىكىنى ئالدىىىدىكى بىىو ئۈسىىتەللەرنى بىرىىىدە ئولتۇراتتىىۇ  .بىىۇ يەردىىىن مەيىىدان
كۆر نۈپ تۇراتتى لېكىن قىزىل چاچلىق ئايال تۇرىدىغان بىنىا كىۆر نمەيتتى .ئارىلىقتىا بىىر
باھانە تېپىى ئورنۇمىدىن تىۇراتتى بىنانىى دەرىزىسىى كىۆر نگىچە مېڭىى چىراقالرنىى
يانمىغانلىقىنى كۆر پ قايتى كېلەتتى .
رۇمەلى قەھۋەخانىسىىنى ئالدىىدىكى ئۈسىتەلدە ئولتىۇرۇپ چىاي ئىچىكەن ئىۇ يېىرى
سىىائەتتە مىىاھمۇت ئۇسىىتا شىىۇ كىىۈنى قىىۇدۇ كىىوالپ كەلىىگەن يېرىمىزنىى ئىشىىىمىزنى
قىسىىقىچە بىىىر خۇالسىسىىىنى چوقىىۇ چىقىراتتىىى« .تىىا قىىاتلىمى بەك قىىاتتىق لىىىېكىن
ئەنسىرىمە مەن ئۇنى ھەل قىلىمەن» دېگەنىىدى تىۇنجى ئاخشىىمى« .شىانىرت ئۇستىسىىغا
ئىشىنىشىىى كېىىرەك!» دېىىدى ئىككىنچىىى ئاخشىىا مېنى ى تاقەتسىىىزلەنگەنلىكىمنى كىىۆر پ.
«ھەربى ئۆزنىرىشتىن بۇرۇنقى چاغالردىكىدەك دىنامىت(زايۇ ) بىلەن پىارتالتقىلى بولغىان
بولسىغۇ ئىشىمىز ئاسان ئىدى» دېدى ئۈچىنچى ئاخشىمى« .ھەربىيلەر چەكلىۋەتتى».
بىر ئاخشىمى ئىاقكۆڭۈل بىىر دادىغىا ئوخشىا مەن بىىلەن «قۇيىا » كىنوخانىسىىغا
بىللە كەلدى؛ بالىالر بىلەن بىللە تامنى پاكىار بىىر بۇلۇڭىىدا كىنىو كىۆردى .چېىدىرىمىزغا
قايتى كەلگەدە بولسا «بىر ھەپتە ئىچىدە سۇ چىقىرىمەن ئەتە تېلېفوندا ئاناڭغا شىۇندا
دېگىن ئەنسىرىمىسۇن» دېدى.
لېكىن تا يېرىلمايۋاتاتتى.
مىىاھمۇت ئۇسىىتا بازارغىىا كىىىرمىگەن بىىىر ئاخشىىىمى چېىىدىر تىياتىرخانىسىىغا غىپپىىىدە
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كىرىۋالىىدى ۋە كىىىرىش ئېغىزىغىىا تارتىلغىىان التىغىىا يېزىلغىىانالرنى ئوقىىۇدۇ « :شىىائىرنى
ئىنتىقامى رۇستە بىلەن سۇھراب تاغالرنى تەشكەن پەرھات .تېلېۋىزوردا كۆرسىتىلمىگەن
سەرنۈزەشتىلەر» دەپ يېزىلغان ئىدى .ھەممىدىن بەك تېلېۋىزوردا كۆرسىتىلمىگەن دېگەن
يېرىگە قىزىقى قالدى .
كىىىرىش ھەققىىى مىىاھمۇت ئۇسىىتا ماڭىىا بەرنەن كۈنلىىۈك ئىىىش ھەققىمنى ى بەشىىتىن
بىرىچىلىك كېلەتتى؛ بالىالر ۋە ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن ئېتىبار قىلىدىغان بىرەر ئىشارەتمۇ يو
ئىدى .ئەڭ چوڭ بىر لوزۇنكىغا « ئەسكەرلەرنە ئاالھىىدە ئېتىبىار» دەپ يېزىقلىىق تىۇراتتى.
«شەنبە يەكشەنبە سائەت 04:41 :ۋە » 01:11
«ئىبرەتلىك ئەپسانىلەر تىياتىرخانىسى» غىا مىاھمۇت ئۇسىتا ئىۇالر توغرۇلىۇ يامىان
نەپلەرنىىى قىلغىىانلىقى ئۈچىىۈن بىىارغۇ كەلگەنلىكىنىىى سىىېزى تىىۇراتتى  .بىىىز ئۆنگىىۆرەنگە
چۈشكەن ئاخشاملىرى مىاھمۇت ئۇسىتا يېنىمىدا بولسىۇن بولمىسىۇن بىىر باھىانە بىىلەن
چېدىرالرغا يېقىنلىشىشنى ئۇ تاتلىق سېرىق رەڭگە پەقەت بولمىغاندا يىراقتىن بولسىمۇ بىر
قارىۋېلىشنى ئادەت قىلىۋالغان ئىدى .
بىر قېتى ماھمۇت ئۇستا چاي ئۈستىلىدىكى چاغدا مەيدانغا بېرى قىزىىل چىاچلىق
ئايالنىىىى پەقەت يورۇمايىىىدىغان دەرىزىلىىىىرىگە يەنە بىىىىر رەت قارىىىىدى  .ئانىىىدىن بىىىىردە
ئايلىنىش ئۈچۈن كىرنەن ئاشخانىالر كوچىسىدا كېتىۋېتى مەن قىزىل چىاچلىق ئايالنىى
ئۇكىسى دەپ قالغان يا بالىغا ئۇچراپ قالدى ۋە ئۇنى ئىزىغا چۈشتۈ .
بىۇ يىىا بىاال مەنىىدىن بە ئىىالتە يىا چىىوڭ بولسىىا كېىرەك .بىردەمىىدىال مەيىىدانغا
كىردى ۋە مەن دەرىزىلىرىگە قارايدىغان بىنانى ئىشىكىنى ئېچى غايى بولىدى .يىۈرىكى
د پۈلدەپ كەتتى .قايسى قەۋەتنى چىراقلىرى يانار بولغىيتتى؟ قىزىل چاچلىق ئايال ئاشىۇ
يەردە بولغىيمىدى؟ ئىككىنچى قەۋەتنى چىراقلىرى يېنىۋېدى تېخىمىۇ بەك ھاياجانلىنىى
كەتتى  .لېكىن شۇ چاغدا قىزىل چاچلىق ئايالنى ئۇكىسىى بىنىادىن چىقىى مەن تەرەپىكە
قىىاراپ كېلىۋاتىىاتتى .ھە ئۈسىىتىدە چىراقالرنىىى يېقىى قويىىۇپ ھە ئوخشىىا بىىىر ۋاقىتتىىا
ئىشىكتىن چىقالمايدىغانلىقى ئۈچۈن كالال ئېلىشى كەتتى.
ئىىۇدۇل ماڭىىا قىىاراپ كېلىۋاتىىاتتى .بەلكىى ئۇنىى ئىزىغىىا چۈشىىكەنلىكىمنى ئاچىسىىىغا
باشقىچە نىيەتتە بولۇۋاتقانلىقىمنى بىلىى قالغىان بولۇشىى مىۇمكىن ئىىدى .جىددىيلىشىى
پويىز ئىستانسىسى بىناسىغا كىردى ۋە بىر چەتتىكى ئۇزۇن ئورۇندۇقتا ئولتىۇردۇ  .بىنانىى
ئىچى سۆر ن ۋە جىمجىت ئىدى.
لىىېكىن قىزىىىل چىىاچلىق ئايالنىىى ئۇكىسىىى پىىويىز ئىستانسىسىىىغا ئەمەس رۇمەلىىى
قەھۋەخانىسىنى ئىشىىكىگە قىاراپ ماڭىدى .ھىازىرال ئۇنىڭغىا ئەنىشىى ماڭسىا چېيىنىى
~ ~ 42

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

ئىچى بولغان مىاھمۇت ئۇسىتا مېنىى كىۆر پ قالىىدىغانلىقى ئۈچىۈن پاراللېىل كوچىىدىن
يۈنۈرنەندەك يۇقىرىغا چىقى يەنە بىر كوچىدىكى چىنار دەرىخىنى كەينىىدە سىاقلىدى .
ئالدىمدىن خىيال سۈرنەن پېتى ئۆتۈپ كەتكەندىن كېيىن كەينىگە چۈشتۈ .
ياغاچچىنىىىى كوچىسىىىىدىن قۇيىىىا كىنوخانىسىىىىنى ئارقىسىىىىدىن تۆمۈرچىنىىىى
ھارۋىسىىىنى يېنىىىدىن ئۆتتىىۇ  .ئىككىىى ھەپتىىىدىن بۇيىىان كېلىىى -كېتىىى كىىوچىالردا
مەقسەتسىىىز الغىىايالپ يىىۈر پ ئۆنگۆرەننى ى بىىارلىق كوچىلىرىىىدىن ئۆتىىۈپ بولغىىانلىقىمنى
تېخىچە ئوچۇ تۇرغان دۇكانالرنى ساتىراشىخانىالرنى ئەينەكلىىك دەرىزىلىرىنىى ئانامغىا
تېلېفون قىلغان پوچتىخانىنى كۆر پ چۈشىنى يەتتى .
قىزىل چاچلىق ئايالنى ئۇكىسىنى بازارنىى سىىرتىدىكى پىارقىرا سىېرىق رەڭلىىك
تىياتىر چېدىرىغا كىرى كەتكەنلىكىنى كۆر پ يۈنۈرنەن پېتى ئۇستامنى يېنىغا قايتتى .
_ نەنە باردى ؟
_ئانامغا تېلېفون قىلدى _ دېدى .
_ ئاناڭنى سېغىنى كەتتىڭمۇ؟
_ ھەئە سېغىندى .
_ ئاناڭ نېمە دەيىدۇ؟ تاشىنى ئىشىىنى پۈتتىۈر پال سىۇ چىقىرىىدىغانلىقىمىزنى كىۆپ
بولسا بىر ھەپتىدە ئۆيگە قايتىدىغانلىقىڭنى دېدىڭمۇ؟
_ دېدى .
ئانامغا ئاخشاملىرى توققۇزغىچە ئوچۇ تۇرىدىغان پوچتىخانىدىن تېلېفون قىالتىتى .
مۇالزى قىز ئاۋۋال تېلېفوندا ئانامنى ئىسمىنى سىورايتتى «ئاسىۇمان خىانى ئۆنگۆرەنىدىن
جە چەلىك سىز بىلەن پاراڭالشماقچى قوبۇل قىالمسىز؟» دەپ داۋا قىالتتى.
_ قوبۇل قىلىمەن _ دەيتتى ئانا ھاياجانلىنى .
مۇالزى قىزنى يېنىمىزدا تۇرۇشى بۇ خىل ئالدىن خەۋەر يەتكۈزىلىدىغان تېلېفوننى
قىممەتلىكىىى ئىككىلىمىزنىىى تەبىئىيلىكىىتىن ئۇزاقالشىىتۇراتتى بىىىر-بىرىمىىىزنە ئوخشىىا
نەپلەرنى تەكرار دېيىشەتتۇ كېيىن جى بولۇپ قاالتتۇ .
ئانا بىلەن ئىككىمىزنىى ئارىسىىدىكى ياتلىشىىش ۋە جىمغۇرلىۇ ئىۇ كىېچە قىايتىش
يىىولىمىزدا مىىاھمۇت ئۇسىىتا بىىىلەن ئىككىمىزنىڭمىىۇ ئارىمىزغىىا كىىىردى .يۇلتۇزالرغىىا قارىغىىاچ
بىزنى دۆڭدىن چىقىۋاتقانىدا پەقەتىال پاراڭالشىمىدۇ  .نويىا بىىر جىنىايەت سىادىر قىلغىان
ئىىىدۇ ۋە سىىان-ساناقسىىىز يۇلتىىۇزالر ۋە تومىىۇزغىالر جىنىىايىتىمىزنە شىىاھىت بولغىىانلىقى
ئۈچۈن تۇرۇپ-تۇرۇپ ئالدىمىزغا قىاراپ ئۈنىدىمەيۋاتاتتۇ  .مازارلىقنىى ھۇقۇشىى سىەرۋى
دەرەخلىرىنى ئۈستىدە تۇرۇپ بىزنە ساال قىلدى.
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چېدىرغا كىرى ئۇخالشتىن بىۇرۇن مىاھمۇت ئۇسىتا ئىاخىرقى بىىر تىال تاماكىسىىنى
تۇتاشتۇردى« .تۈنۈنىۈن سىەن سىۆزلەپ بەرنەن ھېلىقىى شىاھزادىنى ھېكايىسىى بىارغۇ؟»
دەپ نەپ باشلىدى« .مەن بۈنۈن ئويلىدى ئۇنى .مېنىڭمۇ ئۇنىڭغا جاۋابەن تەقىدىر بىىلەن
مۇناسىۋەتلىك بىر ھېكايە بار».
دەسىىلەپتە ئودىپىىۇس ئەپسانىسىىىنى نېپىنىىى قىلىۋاتقىىانلىقى ئەقلىمىىگە كەلمىىىگەن
ئىدى .لېكىن شۇ ھامانال« :ئاڭالي ئۇستا » دېگەنىدى .
_ بەك قەدىمكى بىر زاماندا سېنىڭكىگە ئوخشا بىىر شىاھزادە بولغىانىكەن _ دەپ
سۆزلەشكە باشلىدى ماھمۇت ئۇستا .
شىىاھزادە پادىشىىاھ دادىسىىىنى ئەڭ ئىىامرا چىىوڭ ئىىوغلى ئىىىكەن .دادىسىىى بالىسىىىغا
بەكىىىال يىىىول قويىىىىدىكەن ئۇنىىىى ھەمىىىمە نېىىىپىگە مىىىاقۇل دەيىىىدىكەن ئۇنىىىى ئۈچىىىۈن
زىيىىاپەتلەرنى مۇراسىىىمالرنى ئۆتكىىۈز پ بېرىىىدىكەن .بىىىر قېىىتى بىىىر مۇراسىىىمدا شىىاھزادە
دادىسىنى يېنىدا تۇرغان قارا ساقاللىق يىۈزى قىارا بىىر ئادەمنىى ئەزرائىىل ئىكەنلىكىنىى
بىلى ى قىىاپتۇ .شىىاھزادە بىىىلەن ئەزرائىلنى ى كىىۆزلىرى ئۇچرىشىىى قىىاپتۇ ۋە بىىىر-بىىىرىگە
ھەيرانلىىىق ئىچىىىدە قارىشىىىپتۇ .جىددىيلىشىىى كەتىىكەن شىىاھزادە مۇراسىىىمدىن كېىىيىن
دادىسىىىىىغا مىھمانالرنىىىىى ئىچىىىىىدىكى بىرەيلەننىىىىى ئەزرائىىىىىل ئىكەنلىكىنىىىىى غەلىىىىىتە
قاراشىىلىرىدىن ئۇنىىى جېنىنىىى ئىىېلىش ئۈچىىۈن كەلگەنلىكىنىىى جەزىملەشىىتۈرنەنلىكىنى
ئېيتىپتۇ.
پادىشىىاھ دادىسىىى ساراسىىىمغا چۈشىىۈپ «سىىەن ھىىېچكىمگە ئېيتمىىاي ئىىۇدۇل ئىرانغىىا
تەبرىز سىارىيىغا كەتكىىن ئىۇ يەرنە مۈكىۈۋال» دەپتىۇ ئوغلىغىا« .تەبرىىز پادىشىاھى ھىازىر
بىزنى دوستىمىز سېنى ھېچكىمگە بەرمەيدۇ ».ۋە ئىوغلىنى دەرھىال ئىرانغىا يولغىا سىاپتۇ.
كېيىن يەنە بىر مۇراسى ئۆتكۈز پ ھېچنىمە دېمەستىن قارا يۈزلىۈك ئەزرائىلنىمىۇ تەكلىى
قىپتۇ.
_ پادىشاھى شاھزادە ئوغۇللىرى بۇ ئاخشا يوققۇ؟_ دەپتۇ ئەندىشە قىلغانىدەك بىىر
ئىپادە ئىچىدە.
_ مېنى ئوغلۇ تېخى بەك يا _ دەپتىۇ پادىشىاھ _ ئىنشىائالالھ تېخىى بەك ئىۇزۇن
ئۆمۈر كۆرىدۇ .سەن ئۇنى سوراپ قالدىڭغۇ؟
_ ئۈچ كۈن بۇرۇن جانىابى ئىالالھ ماڭىا ئىرانغىا بېرىى تەبرىىز شىاھىنى سىارىيىدا
ئوغۇللىرىنى يەنى سىلىنى شىاھزادىلىرىنى جېنىنىى ئېلىشىىمغا ئەمىىر قىلغىان ئىىدى _
دەپتۇ ئەزرائىىل _ شىۇڭا تۈنۈنىۈن ئوغىۇللىرىنى ئىسىتانبۇلدا بىۇ يەردە كىۆر پ سىۆيۈنگەن
ئىدى  .ئوغۇللىرىمۇ مېنى ئۆزىگە غەلىتە قارىغانلىقىمنى كۆرنەنىدى.
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ئەزرائىل بۇالرنى دەپ بولغاندىن كېيىن سارايدىن دەرھال ئايرىلىپتۇ.

ئون بىرىنچى باب
ئەتىسى چۈشتە تومۇز ئاپتىپى نەجگىمىزنىى كۆيد رىۋاتقانىدا مىاھمۇت ئۇسىتا ئىون
مېتىر چوڭقۇرلۇقتا پۈتۈن كۈچى بىلەن كۆرە قىلىۋاتقان تا يېرىلىى چېقىلىدى .باشىتا
سۆيۈندۇ لېكىن دەرھالال تېزلىشى كېتەلمەيدىغانلىقىمىزنى كىۆردۇ  .چىۈنكى ئۇسىتىمىز
پارچىلىغان تا پارچىلىرىنى بىز ئىككىى شىانىرتنى ئۈسىتىگە تارتىى چىقىرىشىىغا جىىق
ۋاقىت كېتىۋاتاتتى.
چۈشىىتىن كېىىيىن مىىاھمۇت ئۇسىىتا ئىىۆزىنى ئۈسىىتىگە تىىارتقۇزدى« .مەن ئۈسىىتىدە
بىرىڭالر بىلەن چىغرىقنى تارتىشى بەرسە ئاستىنى بالدۇرا بىكىارالپ بىولىمىز» دېىدى.
«ئىككىڭالردىن بىرىڭالر پەسكە چۈشۈڭالر مەن بۇ يەردە تۇراي قايسىڭالر چۈشىسىلەر؟»
ئەلى بىلەن ئىككىمىز ئۈن چىقارماي تۇرۇۋالدۇ .
_ئەلى چۈشسۇن پەسكە _ دېدى ماھمۇت ئۇستا .
ماھمۇت ئۇسىتامنى مېنىى قوغدىغانلىقىىدىن خىو بولىدۇ  .ئەلىى بىىر پىۇتى بىىلەن
چىلەككە دەسسىدى چىغرىقنى ئالدىرىماي ئايالندۇرۇپ ئۇنى پەسىكە چۈشىۈردۇ  .ئەمىدى
ئۇستا بىلەن ئىككىمىز يۇقىرىدا ئىدۇ  .مېنى پەسكە چۈشىۈرمىگەنلىكى ئۈچىۈن مىننەتىدار
ئىىىدى ۋە بىىۇنى قاراشىىلىرى ۋە نەپ-سىىۆزلىرى بىىىلەن ئىپىىادىلەپ بېرەلەرمەنمىىۇ دەپ غە
قىلىۋاتاتتى  .ئۇنى ھەر دېگىنىنىى ئاشىۇرۇپ دېگىۈدەك بىجىا كەلتىۈر _ ئەسىلىدە مەن
ياقتۇرىدىغان بىر تۇيغۇ ئەمەس ئىدى .لېكىن ئاشۇندا قىلسا قىۇدۇ كىوال جەريانىىدا
ئىشىىىمنى ئاسانلىشىىىدىغانلىقىغا ۋە سىىۇنى بالىىدۇرا چىقىرااليىىدىغانلىقىمىزغا ئىشىىىنەتتى .
چىغرىقنىىى ئايالنىىدۇرىۋېتى يىىاكى ئەلىنىىى سىىاقالۋېتى ئىىۆز-ئىىارا پاراڭلىشىىاتتۇ يىىاكى
ئەتراپتىن كېلىۋاتقان ئاۋازالرنى تىڭشايتتۇ .
تومۇزغىالرنى پەقەتال ئۈز لۈپ قالمىغان ۋە بىر ئاۋازدەكال ئاڭلىنىدىغان جىزىلدىشى
كېلى تۇراتتى .بۇ زىل ئاۋازنى ئاستىدىكى تېرەن ۋە قااليمىقان شاۋقۇن ئوتتۇز كىلىومېتىر
يىراقلىقتىكىىىى ئىسىىىتانبۇلنى خورۇلدىشىىىى ئىىىىدى .بىىىۇ شىىىاۋقۇننى تىىىۇنجى كەلگىنىمىىىىزدە
ئاڭلىمىغىىىان ئىىىىدى  .بىىىۇ ئاۋازغىىىا قوشىىىۇلۇپ باشىىىقا ئىىىاۋازالرمۇ كېلەتتىىىى :قاغىالرنىىىى
قارلىغاچالرنى ۋە مەن بىلمەيدىغان سان-ساناقسىىز قۇشىالرنى بەزىىدە ۋارقىرىغانىدەك
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بەزىدە يالۋۇرغاندەك بەزىدە قاخشاۋاتقاندەك چىقىۋاتقىان ئىاۋازلىرىنى ئىاڭاليتتۇ ؛ كېىيىن
ئىستانبۇلدىن ياۋرۇپاغىا كېتىۋاتقىان ئىۇزۇن بىىر يىۈك پويىزىنىى «تىارا -تىارا »لىرىنىى ۋە
ئىسسسىىىقتا قىىۇراللىرىنى كۆتىىۈر پ يۈنۈرىشىىىۋاتقان ئەسىىكەرلەرنى «يىىايالقالر يىىايالقالر»
دەپ ئوقۇۋاتقان ناخشىلىرىنى تىڭشايتتۇ .
بەزىىىىدە كىىىۆزلىرىمىز ئۇچرىشىىىى قىىىاالتتى .مىىىاھمۇت ئۇسىىىتا مەن توغرۇلىىىۇ زادى
نېمىلەرنى ئويالۋاتقاندۇ؟ مېنى تېخىمۇ بەك ياخشى كۆرسىىكەن ۋە قوغدىسىىكەن دەيتىتى .
لېكىن كۆزلىرىمىز ئۇچرىشى قالسىال باشقا تەرەپكە قارىۋاالتتى .
بەزىىىدە مىىاھمۇت ئۇسىىتا «قىىارا يەنە ئىىايروپىالن كەلىىدى» دەيتتىىى .ھەر ئىككىمىىىز
بېشىىىمىزنى كۆتىىۈر پ ئايروپىالنغىىا قىىارايتتۇ  .يەشىىىلكۆيدىكى ئايردرومىىدىن كۆتىىۈر لگەن
ئىىايروپىالنالر ئىككىىى مىنىىۇت يۈكسىىەلگەندىن كېىىيىن بىزنى ى ئۈسىىتىمىزدە يۆنىلىشىىلىرىنى
ئىىىىۆزنەرتەتتى .ئىىىىۇ ئارىلىقتىىىىا ئەلىىىىى پەسىىىىتىن «تىىىىارتىڭالر» دەپ تىىىىوۋاليتتى تۆمىىىىۈر
نىكېىىىل(نىكېلنىىىى قايسىىىى ئېلېمېنىىىت ئىكەنلىكىنىىىى مىىىاھمۇت ئۇسىىىتا ماڭىىىا كۆرسىىىىتى
قويغانىىىدى) ئىىارىال تىىا پىىارچىلىرىنى غىچىىىرالپ تۇرىىىدىغان چىغرىقنىىى ئاسىىتا-ئاسىىتا
تارتى يۇقىرىغا چىقىرى ھارۋىغا تۆكەتتۇ .
مىىاھمۇت ئۇسىىتا چىىىلەك ھەر قېىىتى ئۈسىىتىگە چىققانىىدا پەسىىتىكى ئەلىىىگە قىىاراپ
تىىوۋاليتتى بۇنچىلىىىك تولدۇرماسىىلىقىنى چىىوڭ پارچىالرغىىا چېقىلماسىىلىقىنى چىلەكنى ى
ئىلمەككە ياخشى ئىلىنغان-ئىلىنمىغانلىقىغا ئوبدان قارىشىنى جىكىلەيتتى.
قول ھارۋىسىنى تۆكۈپ كېلىشكە مەن باراتتى  .ئۇزا ئۆتمەي تۆمۈر نىكېل ۋە غەلىتە
تا پارچىلىرىدىن بىر دۆۋە شەكىللەندى .بۇ تاشالرنى رەڭگى قاتتىقلىقى زىچلىقىى بىىز
دەسلەپكى يەتتە سەككىز كۈنىدە كىوالپ چىققىان توپىىدىن شىۇنچىلىك پەرقلىىق ئىىدىكى
ئادە بۇالرنى باشقا بىر ئالەمدىن كەلگەنلىكىنى ئويالپ قاالتتى.
يەر ئىگىسى ھايرى بەي ئالدىنقى قېتى كەلگەنىدە مىاھمۇت ئۇسىتا سىۈرئىتىمىزنى
ئاستىالپ قالغىانلىقىنى بىۇ قىاتتىق تاشىلىقنى ئاسىان تۈنىمەيىدىغانلىقىنى لىېكىن باشىقا
يەردە يېڭىى بىىىر قىىۇدۇ كىىوال نىيىتىنىڭمىىۇ يوقلىىۇقىنى ئۇنىڭغىىا سىىۆزلەپ بەرنەن ئىىىدى.
سۇنى مۇشۇ يەردىن چىقارماقچى ئىدى.
توقۇمىچىلىىىق سىىودىگىرى ھىىايرى بەي مىىاھمۇت ئۇسىىتامغا قۇدۇقنى ى مېتىىىر سىىانىغا
ئاساسىەن ھە بېرەتتىىى .ئۇنىڭىىدىن باشىىقا سىىۇ چىققانىىدىن كېىىيىن بېرىىىدىغان كاتتىىا ئىىىش
ھەققىىى ۋە بىزنىمىىۇ بېرىىىدىغان مۇكاپىىاتالر ئۆر ملەرمىىۇ بىىار ئىىىدى .بىىۇ خىىىل ھە تىىۆلە
قائىدىلىرى قۇدۇقچى ئۇستىالر بىىلەن قىۇدۇ كوالتقىۇچىالر ئارىسىىدا نەچىچە يىۈز يىلىدىن
بېرى ئەنئەنە ۋە ئادەتكە ئايالنغىان ئىىدى .قىۇدۇقچى سىۇ تېپىلمايىدىغان تەس بىىر يەردە
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قۇدۇ كولىسا ئاخىرىدا بېرىلىدىغان مۇكاپاتتىن قۇرۇ قىېلىش مىۇمكىنچىلىكى بولغاچقىا
يەر تاللىغاندا بەك دىققەت قىالتتى .ياكى يەر ئىگىسى «مۇشۇ يەرنە كوال» دەپ بەك چىى
تۇرۇۋالسا قۇدۇقچى مېتىر سىانىغا قىاراپ ھەققىنىى ئېلىىۋېرەتتى .بەزى قىۇدۇقچى ئۇسىتىالر
«ئۇ يەرنە كوال دېسەڭ ھەر بىر مېتىر ئۈچۈن مۇنچىلىك ئىارتۇ ھە ئىالىمەن» دەپ سىۇ
چىقماي قېلىش ئىھتىمالىغا قارشى ئۆزىنى كاپالەتكە ئىگە قىالتتى .بەزىلىرى ئون مېتىىردىن
كېيىن مېتىر بېشىغا ئالىدىغان ھەقنى كۆپەيتەتتى.
ھە قۇدۇقچى ئۇستىنى ھە يەر ئىگىسىنى مەنپەئەتى چىقىدىغان سۇدا بولغاچقا
بىر يەردىن سۇ چىقمايدىغانلىقىغا بىللە قارار چىقىرىش تولىمۇ تەبىئى ئىدى .بەزىىدە يەر
ئىگىلىرى ئۆزىگە بەك ئىشىىنى كېتىى سىۇ تېىپىش تەس بىىر نۇقتىىدا(تاشىلىق قۇملىۇ
قۇرغىىا توپىسىىى ئوچىىۇ رەڭلىىىك) چىىى تىىۇرۇۋاالتتى قىىۇدۇقچى مېتىىىر بېشىىىغا ھە
ئالغانلىقى ئۈچۈن ئىشىنى داۋامالشتۇرىۋېرەتتى .ياكى تا چىقى قالسا كوال ئاستىالپ
كەتسىىە قىىۇدۇقچى مېتىىىر بېشىىىغا قىىاراپ ئەمەس كىىۈن بېشىىىغا قىىاراپ ھە تەلەپ قىلسىىا
بوالتتى .بەزىدە يەر ئىگىسى بىر يەردىن سۇ چىقىدىغان-چىقمايىدىغانلىقىغا قىارار چىقارسىا
بوالتتى .ئۇندا چاغالردا بەزى قىۇدۇقچىالر سىۇ چىقىشىقا ئىاز قالغىانلىقىنى ھىېس قىلغىان
بولسا كوالشتا چى تۇرۇۋاالتتى يەنە بىر قانچە كۈن تەلەپ قىالتتى .مىاھمۇت ئۇسىتامنى
ئەھۋالىنى بۇنىڭغا يېقىنلىشى قالغانلىقىنى كۆر پ تۇراتتى .
ئەتىسى ئاخشىمى ماھمۇت ئۇستا بىلەن بازارغا كىرنەندە تىۆت كىۈن بىۇرۇن قىزىىل
چاچلىق ئايالنى ئۇكىسىنى كۆرنەن ۋاقىتتىن يېرى سائەت بىۇرۇن يەنىى ئاخشىا سىائەت
 9:01تە ئاشىىخانىالر كوچىسىىىغا كىىىردى ۋە ئۇكىسىىى چىققىىان ئىىازاتلىق ئاشخانىسىىىنى
دەرىزىسىىىدىن ئىچىىىگە نەزەر سىىالدى  .دەرىزىنى ى پەردىسىىى يېىىرى چۈشىىۈر كلۈك ئىىىدى.
تونۇ -بىلىش ھېچكى كۆز مگە چېلىقمىغاچقىا جەزىى قىلىىش ئۈچىۈن ئىشىىكنى ئېچىى
يېرىمى بو ئاشخانىنى بىر قۇر كۆزدىن كەچۈرد لېكىن ھارا پۇراقلىرىنىى ئىچىىدە نە
بىر تونۇ چىراي نە قىزىل چاچلىق بىرەرسىنى كۆرمىدى .
ئەتىسى تاشنى ئاستىدىن يۇمشا توپا چىقتىى .لىېكىن مىاھمۇت ئۇسىتا ئىانچە بەك
تېزلىشىشقا ئۈلگۈرمەستىنال ئاخشامغا يېقىن بىر چاغدا يەنە بىر تاشلىققا دۇچ كەلدى .شىۇ
كىىىۈنى ئاخشىىىىمى رۇمەلىىىى قەھۋەخانىسىىىىدا ئولتۇرغىىىان چېغىمىىىىزدا سىىىالپىيى دىمىمىىىىز
ئىچىمىزنە چۈشۈپ كەتكەنىدى .ھېچبىر ئىزاھات بەرمەستىنال ئورنۇمدىن تۇردۇ ۋە ئاۋۋال
مەيىىدانغا بېرىىى ئىىۇدۇل تەرەپتىكىىى بىنانىىى دەرىزىسىىىگە قارىىىدى  .قارشىىى تەرەپتىكىىى
پىيىىادىلەر يولىغىىا قاتىىار تىكىلىىگەن بىىادا دەرەخلىرىنىىى سىىەۋەبىدىن دەرىزىنىىى تىىۈز ك
كىىۆرەلمىگەچكە ئاشىىخانىالر كوچىسىىىغا كىىىردى  .ئىىازاتلىق ئاشخانىسىىىنى يېىىرى چۈشىىۈك
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پەردىسىدىن ئىچىگە قارىدى ۋە قىزىىل چىاچلىق ئايىال ئۇكىسىى ئانىسىى ۋە باشىقا تىۆت-
بە كىشىنى دەرىزە تەرەپتىكى بىر بۇلۇڭدا ئولتۇرغانلىقىنى كۆرد .
ھاياجاندىن نېمە قىلىشىمنى بىلەلمەيال ئىچىىگە كىرىى سىالدى  .ئىۇ ئۈسىتەلدىكىلەر
بىر-بىرى بىلەن چاخچاقلىشى كۈلۈشىۋاتاتتى ماڭا دىقىقەت قىلىشىمىغان ئىىدى .ئالدىىدا
راكى ۋە پىۋا شىشىلىرى تۇراتتى .قىزىىل چىاچلىق ئايىالمۇ ئىۇ يەردە بولۇۋاتقىان بىىر نەپنىى
تىڭشاۋاتاتتى تاماكا چېكىۋاتاتتى.
مۇالزىمالردىن بىرى «بىرسىنى ئىزدەمتى ؟» دېدى ماڭا.
ئۈستەلدىكىلەرنى ھەممىسى شۇئان ئۆر لۈپ ماڭا قاراشتى .يان تەرەپتە كەڭرى بىىر
ئەينەك بىار ئىىدى ھەممىسىىنى ئىۇ يەردىنمىۇ كىۆرەلەيتتى  .بىىردە قىزىىل چىاچلىق ئايىال
بىلەن كۆزلىرىمىز ئۇچرىشى قالدى .چىرايىدا يەنە شۇ ئوخشا مىھرىبىانلىق ۋە بىۇ قېىتى
خۇشاللىق ئىپادىسى بار ئىدى .ماڭىا دىقىقەت بىىلەن قاراۋاتىاتتى مەنمىۇ ئۇنىڭغىا قارىىدى .
بەلكى مەسخىرە قىلىۋاتاتتى .كىچىك قىوللىرى ئۈسىتەلنى ئۈسىتىدە توختىمىاي ھەرىىكەت
قىلىۋاتاتتى.
مۇالزىمغىىا جىىاۋاب بېىىرەلمىگەن ئىىىدى « .ئاخشىىا سىىائەت ئالتىىىدىن كېىىيىن بىىۇ يەرنە
ئەسكەرلەرنى كىرىشى چەكلەنگەن ».دېدى.
_ مەن ئەسكەر ئەمەس _ دېدى .
_ ئون سەككىزدىن كىچىكلەرمۇ چەكلەنگەن .بىرەر تونۇشۇڭ بولسا بولىدۇ بولمىسىا
بىزدىن خاپا بولما.
_ئىىۇ بىزنى ى تونۇشىىىمىز قويىىۇپ بەر ئولتۇرسىىۇن _ دېىىدى قىزىىىل چىىاچلىق ئايىىال
مۇالزىمغا  .ئەتراپنى جىمجىتلىق باستى .ماڭىا ئىۇزۇن يىلالردىىن بېىرى تونۇيىدىغان بىىرىگە
قارىغاندەك قاراۋاتىاتتى .قارىشىى ئىۇ قەدەر تىاتلىق ۋە دوسىتانە ئىىدىكى ئىچىى شىادلىققا
تولدى .ۋە مەنمۇ ئۇنىڭغا مۇھەببەت بىلەن قارىدى  .لېكىن بۇ قېتى ئىۇ مەنىدىن كىۆزلىرىنى
ئېلى قاچتى.
مۇالزىمغا ھېچنىمە دېمەستىنال شۇ ھامان تېشىغا چىقتى ۋە رۇمەلىى قەھۋەخانىسىىغا
قاراپ ماڭدى .
_نەنە كەتتى ى ؟_ دېىىدى مىىاھمۇت ئۇسىىتا _ ھەر كىىۈنى ئاخشىىىمى مېنىىى بىىۇ يەرنە
تاشالپ قويۇپ نەنە كېتىۋاتىسەن؟
_ئۇستا بۇ يېڭى چىققان تا بەك ئىچىمنىى سىىقىۋەتتى _ دېىدى تىا تىۈنىمەي
قالسا قاندا قىلىمىز؟
_ ئۇستاڭغا ئىشەن سىەن مېنىى نېىپىمگە قىۇال سىەل ۋە خىاتىرجە بىول مەن ئىۇ
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يەردىن سۇ چىقىرىمەن.
دادامنى چاخچاقلىرى نەپلىرى مېنىى خوشىال قىالتتىى ئويالنىدۇراتتى شىۇ باھىانە
بىىىلەن ئىىۆز ئەقلىمنىىى تاپىىاتتى  .لىىېكىن دائىى ئۇنىڭغىىا ئالىىدانمايتتى  .مىىاھمۇت ئۇسىىتامنى
سىىۆزلىرى بولسىىا تەسىىەللى ۋە ئىشىىەنچ بېرەتتىىى .سىىۇ چىقىرااليىىدىغانلىقىمىزغا مەنمىىۇ بىىىر
مەزنىل ئىشەندى .
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ئون ئىككىنچى باب
ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئۈچ كۈندە ھە يېڭى چىقى قالغىان تاشىنى تۈنىتەلمىىدۇ ھە
قىزىىىل چىىاچلىق ئايىىالنى كۆرەلمىىىدى  .ئىىازاتلىق ئاشخانىسىىىدا مېنىىى قوغلىمىىاقچى بولغىىان
مۇالزىمىىىىدىن مېنىىىىى قوغدىشىىىىى مىھرىبىىىىانالرچە قاراشىىىىلىرى ۋە مەسىىىىخىرە قىلغانىىىىدەك
كۈلۈمسىىېرىگەن چېغىىىدا يۇمىىۇال لەۋلىىىرى كىىىرنەن چىرايلىىىق شىىەكىل كىىۆز ئالدىمىىدا
جانلىناتتى .بويى ئېگىز قامالشىقان ۋە ئىنتىايىن جەلپكىار ئىىدى .مىاھمۇت ئۇسىتا بىىلەن
ئەلى كۈنبويى نۆۋەتلىشى قۇدۇققىا چۈشىۈپ پەسىتە قىازغۇچ بىىلەن تاشىنى ئاسىتا-ئاسىتا
پارچىالۋاتىىاتتى .ئىىىش ناھىىايىتى ئاسىىتا كېتىۋاتىىاتتى ۋە ئىسسىىىق بىزنىىى تۈنەشىىتۈرىۋاتاتتى.
لېكىن تا پارچىلىرىنى چىغرىقنى ئايالندۇرۇپ تارتىى چىقىىرىش ئانىدىن ئىۇالرنى ھىارۋا
بىىىلەن ئاپىرىى تۆكىىۈ ماڭىىا ئىىۇنچە ئېغىىىر كەلىىمەس بولىىۇپ قالغانىىىدى .چىىۈنكى قىزىىىل
چاچلىق ئايالنى مېنى تونۇيدىغانلىقىنى كۆرسىتى تۇرغان سۆيگۈ ۋە مىھرىبالىققىا تولغىان
بېقىشلىرىنى ئەسلە ماڭىا كۇپىايە ئىىدى يېقىنىدا سىۇ چىقىرااليىدىغانلىقىمىزغا ئىشىىنى
تۇرۇپ ئىشىمنى داۋامالشتۇرىۋاتاتتى .
ماھمۇت ئۇستا ئۆنگۆرەنگە چۈشمىگەن بىر ئاخشىمى تىياتىر چېىدىرىنى تىۈۋىگىچە
باردى ئۆچرەتتە تۇرۇپ بىلەت ئالماقچى بولدۇ  .لىېكىن بىىلەت سىېتىش ئىورنى سىۈپىتىدە
قويۇلغان ئۈستەلدە ئولتۇرغان ناتونۇ بىر ئادە «ساڭا ماس كەلمەيدۇ» دەپال مېنىى رەت
قىلدى.
دەسىىلەپتە مېنى ى يېشىىىمنى كىىۆزدە تۇتقىىان چېغىىى دەپ قىىاپتىمەن .لىىېكىن كىچىىىك
بىىازارالردا ھىىېچكى دىقىىقەت قىلمىغاچقىىا ئەڭ رەسىىۋا جىىايالرغىمۇ بىىالىالر كىرىىىۋاالتتى
ھېچكىممۇ بىر نەرسە دېمەيتتى .ئۇنى ئۈستىگە مەن ئاللىقاچان  09ياشقا كىىرنەن ئىىدى
ۋە ھەممە ئادەمنى دېگىنىدەك يېشىمدىن چوڭرا كۆر نەتتى  .بەلكىى ئىشىىكتىكى ئىادە
«سىىىىاڭا مىىىىاس كەلمەيىىىىدۇ» دېىىىىيىش ئىىىىارقىلىق تىيىىىىاتىردىكى ئەدەپسىىىىىزلىكلەر ۋە
چاكىنىلىقالرنىىىى مەنىىىدەك شىىىەھەرلىك تەربىىىىيە كىىىۆرنەن بىىىىر بىىىايۋەچچىگە مىىىاس
كەلمەيدىغانلىقىنى دېمەكچىدۇ .قىزىل چاچلىق ئايالنىى ئەسىكەرلەر ئۈچىۈن قىلىنىىدىغان
بۇ ئەدەپسىزلىك ۋە قىلىقسىز چاخچاقالر بىلەن ئاالقىسىس بار بولغىيمىدى؟
بىىازاردىن قىىايتقۇچە يۇلتۇزالرنىىى سىىان-ساناقسىىىز ئىكەنلىكىىىگە قىىاراپ يىىازغۇچى
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بولىدىغانلىقىمنى يەنە بىر قېتى خىيال قىلىدى  .مىاھمۇت ئۇسىتا تېلېىۋىزور كىۆرنەچ مېنىى
سىىىاقالۋاتاتتى .ئىىىۇ ئاخشىىىا تىياتىرغىىىا بارغىىىان-بارمىغىىىانلىقىمنى يەنە سىىىورىدى مەن
بارمىغانلىقىمنى ئېيتتى  .ۋە كۆزلىرىىدىن ئۇسىتامنى ماڭىا ئىشىەنمىگەنلىكىنى چۈشىەندى .
لەۋلىرىنى بىر بۇرجىكىدە مەسخىرە قىلغۇچى بىر ئىپادە بار ئىدى.
كۈنبويى چىغرىقنى بىللە ئايالندۇرۇۋاتقان چاغىدىمۇ يەنە شىۇ ئوخشىا مەسىخىرىۋاز
ئىپادە بەزىدە ماھمۇت ئۇستامنى يۈزىدە پەيدا بوالتتى؛ ئۇندا چاغالردا بىر ئىشىنى خاتىا
قىلغىىىىانلىقىمنى ئۆز ممىىىىۇ بىلمەسىىىىتىن ئۇسىىىىتامنى ئۈمىتسىىىىىزلەند ر پ قويغىىىىانلىقىمنى
نۇناھكىىارالرچە ئىىويالپ كېتەتىىتى  .نېمىنىىى خاتىىا قىلغىىان بىىولغىيتتى ؟ چىغرىقنىىى كىىۈچەپ
ئايالندۇرماسىىلىق چىلەكنىى ئىلمىكىىىگە دىقىىقەت قىلماسىىلىق يىىاكى ھەرقانىىدا بىىىر ئىىىش
بولۇشىىى مىىۇمكىن ئىىىدى .قىىۇدۇقتىن سىىۇ چىقمىغانسىىېرى مىىاھمۇت ئۇسىىتامنى چىرايىغىىا
ئەيىىىپلە مەسىىخىرە قىلىىىش ھەتتىىا نۇمىىان قىلىىىش ئىپىىادىلىرى چىققىلىىى تۇرغانىىىدى
مېنىڭمۇ بۇنىڭغا ئاچچىقى كېلىۋاتاتتى.
دادا ماڭا ماھمۇت ئۇستامدەك ئۇندا كۆڭۈل بۆلۈپ كەتمەيتتى .مىاھمۇت ئۇسىتامغا
ئوخشا ئەتىگەندىن كەچكىچە ئۇنى بىلەن بىللە ۋاقىت ئۆتكۈزەلمەيتتى  .لىېكىن دادا
ھېچبىر زامان ماڭا مېنى ياراتمىغاندەك قارىمايتتى .ئۆز منى نۇناھكار ھىېس قىلسىا دادا
تۈرمىدە ئازاپ چېكىۋاتىدۇ دەپ ھىېس قىالتىتى  .مىاھمۇت ئۇسىتا قانداقسىىگە مەنىدە بىۇ
خىل تۇيغۇنى قوزغىيالىغان بولغىيتتى؟ نېمىشىقا ئۇنىڭغىا ئىتىائەت قىلغىۇ داۋاملىىق ئىۇنى
خو قىلغۇ كەلگەن بولغىيتتى؟ بەزىدە چىغرىقنى بىللە ئايالنىدۇرىۋېتى بىۇ سىۇئالالرنى
جاسارەت بىلەن ئۆز مىدىن سىورىماقچى بىوالتتى لىېكىن بۇنىمىۇ قىاللمىايتتى كىۆزلىرىمنى
ئۇستامدىن ئېلى قاچاتتى ئىچ-ئىچىمدىن ئۇنىڭغا ئاچچىقىمنى كېلىۋاتقىانلىقىنى ھىېس
قىالتتى .
ئۇنى نەپلىرىگە قۇال سالسا ئۇنى بىلەن ياخشى ئۆتەلەيتتى  .شۇ كۈنى ئاخشىمى
تېلېۋىزوردىكى چاپا كۆر نۈشىلەرنە قارىغىاچ دېگىىنىگە ئوخشىا ئىۇنىڭچە تىۇپرا يەر
ئاستىدا قەۋەت-قەۋەت ئىدى .بەزى قەۋەتلەر شۇنچىلىك قېلىن ۋە چوڭ بوالتتىكى ئۇندا
يەرنە قىىۇدۇ كىىوالپ قالغىىان يېڭىيىىاچى قىىۇدۇقچى ئىىۇ قىىاتتىق قەۋەتنىى تېگىىى يىىو دەپ
قىىاالتتى .ھىىالبۇكى قېرىشىىى تىىۇرۇپ كولىسىىا باشىىقا بىىىر تومۇرغىىا ئىىۇچراپ قىىاالتتى .بىىۇ
قەۋەتلەرنى ئەسلىدە ئىنسان بەدىنىدىكى تومۇرالرغا ئوخشىتىشقا بوالتتى .خۇددى تومىۇرالر
ئىنسانالرغا قان يەتكۈز پ بەرنەندەك يەر ئاستىدىكى بۇ يوغىان تومىۇرالر دۇنياغىا تۆمىۈر
سېنىك نەج ۋە باشقا نەرسىلەرنى يەتكۈز پ بېرەتتى .بۇالرنى ئارىسىدا دەرياالر ئېقىىنالر
ۋە چوڭ كىچىك يەر ئاستى كۆللىرىمۇ بوالتتى.
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مىىاھمۇت ئۇسىىتا ئەڭ ئويلىمغىىان يەردە ۋە ۋاقىتتىىا بىىىردىنال قىىۇدۇقتىن سىىۇ چىقى ى
كېتىدىغانلىقى ھەققىدە نۇرغۇن ھېكايىلەرنى سۆزلەپ بەرنەن ئىدى .مەسىلەن بە يىىل
بىىۇرۇن سىىارىيەرنى كەينىىىدە قىىارا دېڭىزغىىا يىىېقىن بىىىر يەرنە ئىىۇنى تەكلىىى قىلغىىان
سىۋاسلىق بىر قۇدۇ كوالتقۇچى قۇدۇقتىن كۈنلەپ سۇ ئورنىغا قۇ چىققانسېرى قورقۇپتۇ
سۇدىن ئۈمىدىنى ئۈز پتۇ ۋە قۇدۇ كوالشنى توختاتماقچى بوپتىۇ .لىېكىن مىاھمۇت ئۇسىتا
قۇمغا قاراپال يېڭىلىشماسلىقنى يەر ئاسىتىدىكى قەۋەتلەرنىى ئىنسىاننى تېنىىدە بولغانغىا
ئوخشا بەزىدە بىر-بىرىگە كىرىشى كېتىدىغانلىقىنى ئۇنىڭغىا چۈشىەند ر پتۇ ۋە ئىۇزۇن
ئۆتمەي سۇ چىقىرىپتۇ.
مىىاھمۇت ئۇسىىتا ئىسىىتانبۇلنى قەدىمىىى مەسىىچىتلىرىنى قىىۇدۇقلىرىنى رېمونىىت
قىلىشقا تەكلى قىلىنغانلىقىنى سۆزلەپ بېرىشكە بەك ئامرا ئىدى« .ئىسىتانبۇلدا قىۇدۇقى
يىىو ھېچبىىىر قەدىمىى مەسىىچىت يوقتىىۇر» دېىىدى بىىىر قېىىتى پەخىىىرلەنگەن ھالىىدا .يەھيىىا
ئەپەنىىدى جامەسىىىنى قۇدۇقىنىى مەسىىچىتنى كىىىرىش ئېغىزىىىدا ئىكەنلىكىىى ۋە مىىاھمۇت
پاشانى بولسا دۆڭگە چىققاندىن كېيىنكى ھويلىدا ۋە چوڭقۇرلىقىنىى ئوتتىۇز بە مېتىىر
كېلىدىغانلىقى دېگەنىدەك ئۇچىۇرالر بىىلەن نېپىنىى باشالشىنى ياخشىى كىۆرەتتى .مىاھمۇت
ئۇستا كونا قۇدۇقالرغا چۈشۈشتىن بۇرۇن چىلەكنى ئىچىگە شا قاداپ ئىوت ياققانىدىن
كېيىن قۇدۇقنىى ئاسىتىغا چۈشىۈرىدىكەن .شىا قۇدۇقنىى ئاسىتىدىمۇ يېنىۋاتقىان بولسىا
ئىچىدە زەھەرلىك نازنى يوقلۇقىنى بىلى ئاندىن ئۇ مۇبارەك جايغا چۈشىدىكەن.
ماھمۇت ئۇستا ئىستانبۇللۇقالرنى نەچچە يىۈز يىلالردىىن بېىرى قۇدۇققىا تاشىلىغان
نەرسىلىرىنى سىاناپ بېرىشىنىمۇ ياخشىى كىۆرەتتى :قىلىچىالر قوشىۇقالر شىشىىلەر قىاپالر
المپىالر مىلتىقالر تاپانچىالر قونچاقالر با سۆڭەكلىرى تاغاقالر تىاقىالر ۋە ئادەمنىى
ئەقلىىىگە كەلمەيىىدىغان ھەر خىىىل نەرسىىىلەرنى تاپقانىىىدى كونىىا قىىۇدۇقالردىن .كۈمىىۈ
پۇلالرمۇ ئۇچرىغان ئىدى .ئېنىقكى بۇالرنىى بەزىلىىرى سۇسىىز كىور قۇدۇقالرغىا يوشىۇرۇپ
قويۇ ئۈچۈن تاشالنغان ئىدى كېىيىن يىلىالپ ئەسىىرلەپ ئۇنتۇلغىان ئىىدى .بىۇ غەلىىتە
ئەمەسىىمىيدى؟ ئادەمنىى ياخشىىى كىىۆرنەن بىىىر نەرسىسىىىنى قۇدۇققىىا تاشىىلىۋېتى ئانىىدىن
ئۇنتۇپ كېتىشى ئەجىبا نېمىنى ئىشارىتى ئىدى؟
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ئون ئۈچىنچى باب
بىز دىمىقتا بوغۇلىۇپ كەتىكەن ئىۇ تومىۇز كۈنلىرىىدە بىىر چۈشىلىكى يىۈك ماشىنىسىى
بىلەن كەلگەن يەر ئىگىسى ئەھۋالنىى تىازا ياخشىى ئەمەسىلىكىنى كىۆر پ ھەممىمىزنىى
كۆڭلىگە كەلگۈدەك بىر نەپ قىلدى :ئۈچ كۈن ئىچىدە بىر نەتىجە چىقمىسا بىۇ قىۇدۇقتىن
سۇ چىقىرىش ئۈمىدىدىن ۋاز كېچىى كوالشىنى توختىتىى قويىاتتى .مىاھمۇت ئۇسىتا ئىۆز
پىكىرىدە چى تۇرۇۋالسا ئۆزى يالغۇز داۋا قىلسا بوالتتى .لېكىن ئۈچ كۈندىن كېىيىن سىۇ
چىقمىسىا ھىىايرى بەي مىاھمۇت ئۇسىىتا بىىلەن ئەلىىىگە كۈنلىۈك ئىىىش ھەققىى بەرمەيتتىىى.
كۈنلۈك ھەققىنى ئالماي ئىشىنى داۋامالشتۇرۇپ ئاخىرىىدا مىاھمۇت ئۇسىتا سىۇ چىقارسىا
ھايرى بەي ئەلۋەتتە ئۇنى مۇكاپاتالپ بۇ يەردە قۇرۇلىدىغان فابرىكىنى شان-شەرىپىنى
ئۇسىىتامغا تەۋە ئىكەنلىكىنىىى ھەممەيلەنىىگە جاكىىاراليتتى .لىىېكىن مىىاھمۇت ئۇسىىتامدەك
ماھارەتلىك تىرىشىچان ۋە دۇرۇسىت بىىر قۇدۇقچىنىى بىۇ نىانكور يەرنىى بىۇ نۇقتىسىىدا
كۈچىنى تاالنتىنى ئىسراپ قىلىشىغا رازى ئەمەس ئىدى.
_ توغرا دەيسىز بىز بۇ سۇنى ئۈچ ئەمەس ئىككى كۈندە چىقىرىمىز _ دېدى ماھمۇت
ئۇستا تەمكىن ھالدا _ قەتئى ئەنسىرىمەڭ خوجايىن.
ھىىايرى بەينى ى يىىۈك ماشىنىسىىى تومۇزغىالرنى ى جىزىلداشىىلىرى ئىچىىىدە يىىىراقالپ
كەتكەندىن كېيىن خېلى بىر ۋاقىىتقىچە ال -جىى دېيىشىمىدۇ  .ئانىدىن سىائەت  06:41دا
ئۆتۈپ ئىستانبۇلغا ماڭىدىغان يولىۇچىالر پويىزىنىى «تىارا -تىارا تىارا -تىارا » لىرىغىا
قۇال سالدۇ  .ياڭا دەرىخىنى ئاسىتىدا يىاتتى لىېكىن ئۇخلىيالمىىدى  .قىزىىل چىاچلىق
ئايال ۋە تىياتىرنى خىيال قىلىشمۇ ماڭا تەسەللى بواللمايۋاتاتتى.
ياڭا دەرىخىدىن بە يۈز مېتىر نېرىدا خوجايىننىى يېرىنىى تېشىىدا ئىككىنچىى
دۇنيا ئۇرۇشىدىن قالغان بېتون ئىستىھكا بار ئىدى .بىىر قېىتى مەن بىىلەن بىلىلە كېلىى
قىىاراپ باققىىان مىىاھمۇت ئۇسىىتامغا كىىۆرە بىىۇ يەردە تانكىىا ۋە پىيىىادە قوشىىۇننى ھۇجۇمىغىىا
قارشى تۇرۇ ئۈچۈن پېلىمۇت ئورۇنالشىتۇرۇلغان مىۇداپىيە ئىسىتىھكامى قۇرۇلغىان ئىىدى.
يانتىىىا ۋە ئىىىىت ئىىىۈز ملىرى بېسىىىى كەتىىىكەن ئىشىىىىكىدىن ئىچىىىىگە كىچىىىىك بالىىىىدەك
قىزىقسىنى كىرنۈ كەلدى لېكىن قامالشتۇرالمىدى ۋە ئىوت-چۆپلەرنىى ئۈسىتىدە يېتىى
خىيال سۈرد  .ئۈچ كۈن ئىچىدە سۇ چىقماي قالسا سوۋغات ئااللمايدىغان ئىش چىقىاتتى.
لېكىن بۇ يەردە يىغقان پۇللىرىمنى ماڭا ھازىرچە يېتىىدىغانلىقىنى ھېسىاپالپ بولغانىىدى .
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ئۈچ كۈندىن كېيىن سۇ چىقماي قالسا خوجىايىن بەرمەكچىى بولغىان ئىۆر -پىۆر ملەردىن
ۋاز كېچى ئۆيگە قايتى كەتكەن تۈز ك ئىدى.
شۇ كۈنى ئاخشىىمى ئۆنگۆرەنىدە مەيىىن شىامالدا رۇمەلىى قەھۋەخانىسىىدا ئولتۇرغىان
چېغىمىزدا «بىز كولىغىلى تۇرغىلى قىانچە كىۈن بولىدى؟» دەپ سىورىدى مىاھمۇت ئۇسىتا .
جاۋابىنى بىلىدىغان بىۇ سىۇئالنى ئىككىى ئىۈچ كۈنىدە بىىر قېىتى مەنىدىن سىوراپ تۇرۇشىقا
ئامرا ئىدى.
_ يىگىرمە تۆت كۈن بولدى _ دېدى دىققەت بىلەن.
_ بۈنۈننىمۇ قوشتۇڭمۇ؟
_ ھەئە بۈنۈن ئىشلىدۇ بۈنۈننىمۇ سانىدى .
_بارى يوقى ئاران ئون ئۈچ ئون تىۆت مېتىىردەك تىا قوپۇرۇپتىۇ _ دېىدى مىاھمۇت
ئۇستا كۆزلىرىمنى ئىچىگە ئۇنى ئۈمىتسىزلەند رنەن خۇددى مەندەك قاراپ تۇرۇپ.
بىلىىىلە چىغرىىىىق چۆر ۋاتقانىىىدا ماڭىىىا بىىىۇ خىىىىل نەزەردە جىىىىق قارايىىىدىغان بولىىىۇپ
كەتكەنىىىدى .ئىىۇ ئۇنىىدا قارىغانسىىېرى ھە ئىىۆز منى نۇناھكىىاردەك ھىىېس قىالتىىتى ھە
قارشى چىقى ئۇ يەردىىن قېچىى كەتكىۈ كېلەتتىى لىېكىن كالالمغىا كەلىگەن ئىويالردىن
قورقاتتى .
تۇيۇقسىزال يۈرىكى د پۈلدەپ سوقۇپ كەتتى .بىردە قېتى قالغاندەك مىدىر-سىدىر
قىاللماي قالدى  :قىزىل چاچلىق ئايال ۋە ئائىلىسىدىكىلەر مەيداندىن ئۆتۈۋاتاتتى.
ئۇالرغا ئەنىشى ماڭسا ماھمۇت ئۇستا نىيىتىمنى بىلى قاالتتى .ئەقلىى بىىر قىارار
چىقىرىىى بولغىىۇچە پىىۇتلىرى ھەرىكەتىىكە ئۆتىىۈپ بولىىدى .مىىاھمۇت ئۇسىىتامغا ھېچىىنىمە
دېمەستىنال ئۈسىتەلدىن تىۇردۇ  .ئىاۋۋال ئىۇالرنى كۆز مىدىن قاچۇرمىغىان ھالىدا يەنە بىىر
كوچىغا قاراپ ماڭدى بۇندا بولغاندا مىاھمۇت ئۇسىتا مېنىى ئانىسىىغا تېلېفىون قىلغىلىى
ماڭدى دەپ قاالتتى.
قىزىل چاچلىق ئايال ئېسىمدە قالغىنىدىنمۇ بەكرەك ئېگىز ئىدى .نېمىشقا ئەنەشكەن
بولغىيتتى ئۇالرغا؟ مەن ھەتتا ئۇالرنى تونۇمايتى  .لىېكىن ئارقىلىرىىدىن ئەنىشىى ماڭسىا
ئۆز منى شۇندا ياخشىى ھىېس قىلىۋاتىاتتى  .قىزىىل چىاچلىق ئايالنىى ماڭىا يەنە «سىېنى
تونىىۇيمەن» دېىىگەن نەزەردە مىھرىبىىانلىق بىىىلەن قارىشىىىنى ئىىارزۇ قىلىۋاتىىاتتى  .نويىىا ئىىۇ
ئايالنى مىھرىبان ۋە چاخچا ئارىال بېقىشلىرى سۆيگۈسى ماڭا بىۇ دۇنيانىى نە قەدەر
نۈزەل بىىر يەر ئىكەنلىكىنىى بىلىد ر پ قويىدىغانىدەك قىالتتىى .بىىر تەرەپىتىن مۇشىۇندا
ئويالۋاتىىاتتى يەنە بىىىر تەرەپىىتىن كالالمىىدىن ئۆتۈۋاتقانالرنىى ھەممىسىىىنى قىىۇرۇ خىىا
خىيال ئىكەنلىكىنى ئويالۋاتاتتى .
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ئىىىۇ چىىىاغالردا «مەن مېنىىىى ھىىىېچكى كىىىۆرمىگەن چاغىىىدا ھەممىىىىدىن بەك ئىىىۆز
بولىدىكەنمەن» دەپ ئوياليتتى  .بۇ چۈشەنچىگە تېخى ئەمدىلەتىن كېلىۋاتىاتتى  .سىىلەرنى
ھىىېچكى كۈزىتى ى تۇرمىسىىا ئىچىڭالردىكىىى مەخپى ى ئىككىنچىىى كىشىىى سىىىرتقا چىقىىى
خالىغان ئىشلىرىنى قىالاليتتى ئەتراپىڭالردا داداڭالر بولسا ۋە سىلەرنى كۆر پ تۇرۇۋاتقىان
بولسا ئىچىڭالردىكى كىشى ئىچىڭالرغا مۆكۈۋاالتتى.
قىزىل چاچلىق ئايالنى يېنىدا مەن دادىسى بولۇشى مۇمكىن دەپ قالغان بىر كىشىى
بار ئىدى .ئۇالر ئالدىدا ئىدى .ئانىسىى بىىلەن ئۇكىسىى كەينىىدە ئىىدى .كەينىىدىكىلەرنى
نەپلىرىنىىىىى ئاڭلىيىىىىالىغۇدەك دەرىجىىىىىدە ئۇالرغىىىىا يېقىنالشىىىىتى لىىىىېكىن ھېچنىمىنىىىىى
چۈشىنەلمىدى .
قۇيىىا كىنوخانىسىىىغا كەلگەنىىدە ھەمىىمە ئىىادە ئۆتىىۈپ كېتىۋېتى ى ھەقسىىىز كىنىىو
كۆر ۋالىىدىغان جايىدا تۇرۇشىتى .ئىۇالردىن بە ئىالتە مېتىىر نېرىىدىكى پەردىىگە تېخىمىۇ
يېقىن ئارىلىقتا ھېچكى يو ئىدى مەن شۇ يەرنە بېرىى تىۇردۇ  .ئىۇالر بىىلەن پەردىنىى
ئارىسىدا ئىدى لېكىن پەردىدە نېمە قويۇلىۋاتىدۇ پەرۋايى پەلەك ئىدى .كىۆزلىرى ئىۇالردا
ئىدى.
بىىۇ يېقىنلىقتىىا قىزىىىل چىىاچلىق ئايالنىىى چىرايىنىىى مېنىىى ئېسىىىمدە قالغانىىدەك
ئۇنچىۋاال چىرايلىق ئەمەسلىكىنى بايقىدى  .بەلكىى ئۇنىى تېىنىگە پەردىىدىن كۆكىۈ بىىر
نۇر چۈشۈپ تۇرغانلىقى ئۈچۈن شۇندا كۆر نگەندۇ .لېكىن يۇمۇال چىرايلىىق لەۋلىرىىدە
بېقىشلىرىدا يەنە شۇ ئوخشا مىھرىبان چاخچاقچى تاتلىق ئىپادە بار ئىىدى .قۇدۇقچىغىا
ئۈچ ھەپتىدىن كۆپرەك شانىرت بولۇشقا بۇ قاراشىنى سىىھرى كىۈچى تۈپەيلىىدىن چىىداپ
كەلگەنىدى .
پەردىىىدىكى نەرسىىىلەر قىزىقىىارلىق سىىۆيۈملۈك بولغاچقىىا كۈلۈمسىىېرەپ قاراۋاتقىىان
بولغىيمىدى؟ ياكى باشقا بىر ئىش بارمىىدى؟ تىۇرۇپال كەيىنىمگە ئۆر لىۈپ قىزىىل چىاچلىق
ئايالنى پەردىگە ئەمەس ماڭىا قىاراپ كۈلۈمسىېرەۋاتقانلىقىنى چۈشىەندى  .ئەنە يەنە شىۇ
خىل نەزەردە ماڭا قاراپ تۇراتتى.
تەرلەپ كەتتى  .ئۇنىڭغا يېقىنلىشى پاراڭالشقۇ كەلدى .مەندىن ئىاز دېگەنىدە ئىون
يا چوڭدەك قىالتتى.
_ بولىىدى ماڭىىايلى كەچ بولىىۇپ كەتتىىى _ دېىىدى مەن دادىسىىى دەپ ئىىويالپ قالغىىان
ئادە .
شۇ چاغدا ئۆز منى نېمە قىلغانلىقى ئېسىمدە يو لېكىن بەلكى تۇرغىان يېرىمىدىن
ئايرىلى ئۇالرنى ئالدىغا بارغان بولسا كېرەك.
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_ نېمە ئىش بۇ ئۇ بىزنە ئەنىشىى يىۈرنەن ئوخشىىمامدۇ؟_ دېىدى قىزىىل چىاچلىق
ئايالنى ئۇكىسى.
_ تۇرناي كى بۇ؟_ دەپ سورىدى ئانىسى ئۇكىسىدىن.
_ سەن نېمە ئىش قىلىۋاتىسىەن؟_ دەپ سىورىدى قىزىىل چىاچلىق ئايالنىى ئۇكىسىى
تۇرناي.
_ ئەسكەرمۇ بۇ؟ -دەپ سورىدى دادىسى.
_ ئەسكەر ئەمەس بۇ...بايۋەچچە_...دېدى ئانىسى.
ئانىسىىىنى بىىۇ نېپىنىىى قىزىىىل چىىاچلىق ئايالنىى ئاڭلىغىىانلىقىنى كۈلۈمسىىېرىگىنىنى
كۆرد  .ھېلىقى نۈزەل تاتلىق ئىپادە تېخىچە چىرايىدىن كەتمىگەن ئىدى.
_ ئەسلىدە ئىستانبۇلدا تولۇ ئوتتۇرىدا ئوقۇۋاتاتتى _ دېدى _ لېكىن ھازىر ئۇسىتا
بىلەن يۇقىرىدا قۇدۇ كوالۋاتىمىز.
قىزىل چاچلىق ئايال كۆزلىرىمنى ئىچىىگە مەقسىەتلىك قەسىتەن ۋە دىقىقەت بىىلەن
قاراۋاتاتتى« .ئۇسىتاڭ بىىلەن بىلىلە بىىر ئاخشىا كىېلىڭالر بىزنىى تىياتىرغىا »...دېىدى ۋە
يېنىدىكىلەر بىلەن بىللە كېتى قالدى.
چېىىىدىر تىياتىرخانىسىىىىغا قىىىاراپ كېتىۋاتىىىاتتى ئارقىسىىىىدىن ماڭمىىىىدى  .لىىىېكىن
قايرىلىدىغان دوقمۇشقىچە كەينىلىرىدىن قىاراپ تىۇردۇ ۋە ئۇالرنىى ئەسىلىدە بىىر ئىائىلە
كىشىىىلىرى ئەمەس بىىىر تىيىىاتىردا ئىشىىلەيدىغان خىزمەتداشىىالردىن ئىكەنلىكىنىىى كىىۆر پ
خىيالالرغا غەر بولدۇ .
ئۇستامنى يېنىغا كېتىۋېتى ئۈچ ھەپتە بۇرۇن قىزىل چاچلىق ئايىال بىىلەن تىۇنجى
ئۇچراشقان كۈنى يېنىمىزدىكى ئات ھارۋىسىىنى ھەيىدىگەن ياشىانغان كىشىىنى ۋە ھىارغۇن
ئاتنى كۆرد  .بىر تۈۋر ككە باغالپ قويۇلغان ئات يېنىدىكى ئىوت-چىۆپلەرنى يەۋاتىاتتى ۋە
كۆزلىرى تېخىمۇ مۇڭلۇ ئىدى.
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ئون تۆتىنچى باب
ئەتىسىىى چۈشىىكە يىىېقىن پەسىىتە ئىشىىلەۋاتقان ئەلىىى خۇشىىاللىقىدىن تىىوۋالپ كەتتىىى.
تاشلىقنى تۈنىگەنلىكىنى يۇمشا تىوپىنى كىۆرنەنلىكىنى ئېيتتىى .مىاھمۇت ئۇسىتا ئىۇنى
يۇقىرىغىىا ئالىىدى ئىىۆزى ئالىىدىراپ پەسىىكە چۈشىىتى .بىرئىىازدىن كېىىيىن يۇقىرىغىىا چىقتىىى
تاشلىقنى تۈنىگەنلىكىنى بۇنى ئاستىدىن قويۇ رەڭلىىك تۇپراقنىى ۋە سىۇنى چوقىۇ
چىقىىىدىغانلىقىنى جاكارلىىىدى .تاماكىىا چەكىىكەچ تىىاتلىق خىيالالرغىىا چۆكىشىىى قۇدۇقنى ى
بېشىدا ئۇياقتىن-بۇياققا مېڭىشى بىزنىمۇ خۇشال قىلدى.
ئىىىۇ كىىىۈنى خېلىىىى كەچ بولغىىىۇچە ئىشىىىلىدۇ ۋە ھىىىارغۇنلۇ سىىىەۋەبىدىن بازارغىىىا
چۈشمىدۇ  .تاڭ يورۇشىغىال يەنە ئىشقا چۈشىۈپ كەتتىۇ  .لىېكىن قىۇدۇقتىن قۇپقىۇرۇ ۋە
قوغۇشىىۇن سىىېرىقى رەڭگىىىدىكى توپىىا چىقىۋاتىىاتتى .شىىۇنچىلىك يۇمشىىا ئىىىدىكى قىىازغۇچ
ئىشلىتىشكە كېرەك يو ئىدى .ماھمۇت ئۇستا نۈرجەك بىلەنىال چىلەكىكە ئۇسسىۇۋاتاتتى
يېنىك چىلەكنى ئەلى بىلەن ئىككىمىز تېز سۈرئەتتە تارتىى تۆكۈۋاتىاتتۇ  .ئىۇزۇن ئىۆتمەي
ئۈمىتسىزلىككە چۆمد .
سائەت ئىون بىىر بولمىاي تىۇرۇپال مىاھمۇت ئۇسىتا ئۈسىتىگە يېنىى چىقتىى پەسىكە
ئەلىنى چۈشۈردۇ .
_ توپا توزۇتماي ئاستا ئىشلە _ دېدى ماھمۇت ئۇستا _ بەك تېز ئۇسسۇساڭ چىاڭ-
توزاڭدا بوغۇلۇپ قالىسەن ئۈستىدىكى كۈننى سېرىقىنىمۇ كۆرەلمەيسەن.
چىقىۋاتقان توپىدىن يىېقىن ئەتراپتىا سىۇ يوقلىۇقىنى ھەر ئىككىمىىز بىلىى تۇراتتىۇ
لىىېكىن بىىۇ تېمىىىدىن ئىىۆزىمىزنى قاچۇرۇۋاتىىاتتۇ  .ئەتىگەنىىدە ئەلىىى بىىۇ قۇمسىىىمان توپىنىى
تاشلىقنى ئاسىتىدىن چىققىان توپىىدىن راۋۇرۇس پەرقلىنىىدىغانلىقىنى كىۆر پ ئىۇنى بىىر
يانغا تۆككەن ئىدى .پەستىن چىققان چىلەكنى ئىچىىدىكى قىۇمنى مەنمىۇ ئىۇ تىۆككەن بىۇ
يېڭى جايغا تۆكۈۋاتاتتى .
كەچلىك تاماقتىن كېيىن ئۆنگۆرەنگە چۈشتۇ  .رۇمەلى قەھۋەخانىسىىدا ئولتۇرغانىدا
ئىككى كۈنىدىن بېىرى ئويالۋاتقىان نەرسىەمنى قىزىىل چىاچلىق ئايالنىى ئۇنىمىۇ تىياتىرغىا
تەكلى قىلغىانلىقىنى ئۇسىتامغا دېيەلمەيىدىغانلىقىمنى يەنە بىىر قېىتى چۈشىىنى يەتىتى :
مېنى ى قىزىىىل چىىاچلىق ئايىىالنى تىياتىرخانىىىدا ئىىۆز يىىالغۇز كۆرنىىۈ بىىار ئىىىدى .ئۇنى ى
ئۈسىىتىگە نىيىتىمنىىى بىلى ى قالسىىا مىىاھمۇت ئۇسىىتامنى ئىش ىىمغا ئارلىشىىىدىغانلىقىنى ۋە
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ئۇنى ى بىىىلەن زىددىيەتلىشىىى قالىىىدىغانلىقىمىزنى قورقىىۇنچ ئىچىىىدە ھىىېس قىلىۋاتىىاتتى .
دادامىىدىن مىىاھمۇت ئۇسىىتامدىن ھىىازىر قورققانچىلىىىك بىىىرەر قېتىممىىۇ قورقىىۇپ باقمىغىىان
ئىدى  .بۇ قورقۇنچ يۈرىكىمگە قانداقالرچە كىرىۋالدى بىلمەيتىتى لىېكىن قىزىىل چىاچلىق
ئايالنى بۇ تۇيغۇنى تېخىمۇ كۈچەيتىۋاتقانلىقىنى چۈشىنى تۇراتتى .
چېيىمنى ئىچى بولماي تىۇرۇپال «ئانامغىا تېلېفىون قىلىى كىېلەي» دەپ ئورنۇمىدىن
تۇردۇ  .دوقمۇشتىن قايرىلىپال تىياتىرنىى سىېرىق چېىدىرىغا قىاراپ خىۇددى بىىر چۈشىنى
ئىچىدە يۈنۈرىۋاتقاندەك يېقىنالشتى .
چېىىىدىرنى پىىىارقىرا سىىىېرىق رەڭگىنىىىى كىىىۆر پ كىچىىىىك چېغىمىىىدا ياۋرۇپىىىادىن
دولمابىىاھچەنە كەلىىگەن سىىىرىك ئۆمەكلىرىنىىى چېىىدىرىنى كۆرنەنىىدەك ھاياجانالنىىدى .
ۋېۋىسكىالردىكى خەتلەرنى يېڭىباشتىن لېكىن ھېچنىمىنى ئەسلىمەي تىۇرۇپ ئوقىۇدۇ  .شىۇ
ئارىىىدا بىىىر چەتىىكە ھىىۆججەت قەغىىىزىگە چىىوڭ ھەرپىىلەر بىىىلەن يېزىلغىىان نەرسىىە مېنىىى
چۆچۈتتى:
ئاخىرقى كۈن
كىىىوچىالردا چۈشىىىەكەپ مېڭىۋاتقانىىىدەك ئايالنىىىدى  .كوچىىىىدا نە ئىشىىىىكتە بىىىىلەت
ساتىدىغان ئادەمنى نە تۇناينى(ئۇ ئادەمنى ئوغلى دەپ ئويالۋاتاتتى ) نە قىزىل چىاچلىق
ئايال بىلەن ئانىسىنى كۆرمىدى  .تىياتىر باشلىنىدىغانغا تېخى خېلى بار ئىىدى؛ ئاشىخانىالر
كوچىسىىىدىكى دەرىزىىىدىن قىىاراپ تۇرناينى ى بىىىر تىىوپ كىشىىىلەر بىىىلەن بىىىر ئۈسىىتەلدە
ئولتۇرغانلىقىنى كۆر پ ئىچىگە كىردى .
قىزىل چاچلىق ئايال ئۈستەلدە يو ئىدى .تۇرناي مېنى كۆر پ قولى بىلەن ئىشارەت
قىلدى .ھېچكىمنى مەن بىلەن كارى بولمىدى تۇرناينى يېنىدا ئولتۇردۇ .
_ بىر كېچە ئويۇنغا كىرىشىمگە ياردە قىل _ دېدى _ قانچە پۇل بولسا بېرىمەن.
_ نەپ پۇلىدا ئەمەس .قاچىان كىرنىۈڭ بولسىا ئويۇنىىدىن ئىاۋۋال كېلىى مېنىى مۇشىىۇ
يەردىن ئىزدىسەڭ بولىدۇ.
_ ھەركۈن ئاخشا كەلمەيدىكەنسىلەر بۇ يەرنە.
_ سەن بىزنى پايالپ يۈر ۋاتامسەن؟_ دېدى قوشۇمىسىنى تۈر پ بىلىنەر-بىلىنمەس
مەسخىرە ئارىال كۈلۈپ تۇرۇپ .بو بىر ئىسىتاكانغا قىسىقۇچ بىىلەن ئىككىى پىارچە مىۇز
سىىېلى ئۈسىىتىگە كۇلىىۇپ راكىسىىى قۇيىىدى« .ئىىالە قېنىىى!» دەپ نېپىىىز ئىىۇزۇن ئىسىىتاكاننى
قولۇمغا تۇتقۇزدى.
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_ ھەممىسىىىنى بىىىر تىنىقىىتىال نۈپپىىىدە ئىچىىىۋەت سىىېنى چېىىدىرغا ئارقىىا ئىشىىىكتىن
كىرنۈز پ قويىمەن.
_ بۈنىىۈن ئاخشىىا بولمايىىدۇ _ دېىىدى لىىېكىن ئىىۆزىگە بەك ئىشىىىنىدىغان بىىىرىگە
ئوخشىىا راكىنىىى بىىىر كۆتىىۈر پال ئىچىىىۋەتتى  .كىىۆپ ۋاقىىىت ئۆتكۈزىۋەتمەسىىتىن مىىاھمۇت
ئۇستامنى يېنىغا قايتتى .
ئۈسىىتەلدە ئولتۇرىۋاتقىىان چېغىمىىدا مىىاھمۇت ئۇسىىتامنى نېپىنىىى ئۇنىىدا ئاسىىان
يىرالمايدىغانلىقىمنى ھېس قىلىۋاتىاتتى  .سىۇ چىقىىرىش مەسىئۇلىيىتى قىلىنغىان ئۇنچىىۋاال
ئەجىر-مىھنەت مېنى ئۇنىڭغا باغالپ قويغانىدى .لېكىن پۇلۇمنى ئېلى دە ئېلىش ئۈچىۈن
ئۆيگە قايتىشنى قارار قىلغاندىال ئۇنىڭغا قارشى چىقااليتتى  .بۇ قورقىۇپ سىۇ چىقىرىشىتىن
ۋاز كەچكەنلىك بوالتتى .قىيىنچىلىققا ئۇچراپال بىر دەۋادىن ۋاز كەچكەن توخۇ يىۈرەكلەرنە
ئوخشا .
راكىىىى تەسىىىىر قىلىۋاتىىىاتتى .قىىىايتىش يولىىىىدا مىىىازارلىقتىكى دۆڭىىىدىن چىقىۋېتىىىى
يۇلتۇزالرنىىى ھەممىسىىىنى كالالمىىدىكى بىىىر چۈشىىەنچە بىىىر پەيىىت بىىىر ئۇچىىۇر بىىىر
ئەسلىمىگە ئوخشا ئىكەنلىكىنى ھىېس قىلىدى  .ئىادە ھەممىسىىنى بىىرال ۋاقىتتىا خىيىال
قىاللمىسىىىمۇ لىىېكىن كىىۆرەلەيتتى .ئەقلىمىىدىكى سىىۆزلەرنى ئەقلىمىىدىكى تەسىىەۋۇرالرغا
يېتىشىىىى بواللمىغانلىقىغىىىا ئوخشىىىا بىىىىر ئىىىىش ئىىىىدى بىىىۇ .سىىىۆزلەر تۇيغۇلىرىمغىىىا
يېتىشەلمەيۋاتاتتى ئاجىز كېلىۋاتاتتى.
دېمەك تۇيغۇالر ئىاۋۇ ئالدىمىدا چاقنىاپ تۇرغىان ئاسىمانغا ئوخشىا ئىايرى -ئىايرى
رەسىملەر ئىدى .پۈتىۈن ئىالەمنى ھىېس قىلىى تىۇراتتى -يىۇ لىېكىن بىۇنى خىيىال قىلىشىى
تېخىمۇ تەس ئىدى .شۇڭا يىازغۇچى بولغىۇ بىار ئىىدى .يېزىۋاتقانىدا ئويلىنىاتتى ئىۆز مگە
ئىپادىلەپ بېرەلمىگەن رەسىملەرنى ۋە تۇيغۇالرنى يېزىققىا ئايالنىدۇراتتى ئۇنىى ئۈسىتىگە
بىىۇ ئىشىىنى كىتابخانىغىىا كېلىىىدىغان دېڭىىىز ئاكامنىى دوسىىتلىرىغا قارىغانىىدا جىىىق ياخشىىى
قىالاليتتى .
ئالدىمدا كېتىۋاتقان ئۇستا تۇرۇپ-تۇرۇپ «نەدە قالدى ؟» دەپ قاراڭغۇلۇ ئىچىدە
ئارقىسىغا قاراپ ۋارقىراپ قوياتتى.
يولنى قىسقارتىش ئۈچۈن ئېتىزلىقالردىن ئۆتۈۋاتقاندا بەزىىدە پۇتۇمغىا بىىر نەرسىىلەر
پۇتلىشىىاتتى ۋە چۆچىىۈپ تىىۇرۇپ قېلى ى ئاسىىماننى نىىۈزەللىكىگە قىىاراپ كېتەتىىتى  .ئىىوت-
چۆپلەرنى ئارىسىغا ھېلىتىن كېچىنى سۆر نلۈكى چۈشكەن ئىدى.
_ئۇستا _ دەپ توۋلىدى قاراڭغۇلۇققا قاراپ _ بىزنى قۇدۇقتىكى نىكېل تۆمىۈردىن
شىىەكىللەنگەن قىىورا تاشىىالرنى ھەر بىىىرى بىىۇ يەرنە ئاسىىماندىن چۈشىىكەن قۇيرۇقلىىۇ
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يۇلتۇزالر بولسا كېرەك.

ئون بەشىنچى باب
يەر ئىگىسىىى ھىىايرى بەي ئىىۈچ ئەمەس دەل بە كۈنىىدىن كېىىيىن يىىۈك ماشىنىسىىى
بىىىىلەن كەلىىىدى .سىىىۇنى تىىىېخىچە چىقىرالمىغىىىانلىقىمىزنى بىلەتتىىىى لىىىېكىن ئىىىانچە پەرۋا
قىلمايۋاتقاندەك قىياپەتتە مۇئامىلە قىلىۋاتاتتى .ئايالى ۋە مەندىن بىر قانچە يىا كىچىىك
ئوغلىنىمۇ بىللە ئېلى كەلگەنىدى .ئۇالرغا قۇدۇقتىن سۇ چىققانىدىن كېىيىن بىۇ يەردە قەد
كۆتۈرىدىغان بويا ۋە يۇيۇ سېخلىرىنى ئورنىنى ئۇياقتىن-بۇياققا مېڭىى كۆرسىەتتى.
ئانىىىدىن ئىسىىىكىالتنى مەمىىىۇرىيەت بىناسىىىىنى ۋە ئىشىىىچىالر ئاشخانىسىىىىنى قەيەرنە
سېلىنىدىغانلىقىنى قولىدىكى پىالنغا قاراپ قەدەملىرى بىلەن ئۆلچەپ تۇرۇپ بىىر-بىىرلەپ
بەلگە سالدى .ھايرى بەينىى يېڭىى تىوپ ئىايىقى كىيىۋالغىان ئىوغلى يىۈك ماشىنىسىىدىن
ئېلى چۈشكەن بىر يالتىرا پۇتبول توپىنى قۇچاقلىغان پېتى دادىسىنى نەپلىىرىگە قىۇال
سېلىۋاتاتتى.
بىردەمدىن كېيىن دادا-باال مەيداننى بىر چېتىدە توپ ئوينىىدى تاشىالردىن ۋاراتىا
ياساپ بىر-بىرىگە نۇقتا توپ تېپىشتى .ئانىسى بولسا مېنىى ياڭىا دەرىخىمنىى ئاسىتىغا
بىر داستىخان سېلى ئېلى كەلىگەن يېمەكلىكلەرنىى تىزىشىقا باشىلىدى .ئىۇ ئايىال ئەلىى
ئارقىلىق ھەممىمىزنى چۈشلۈك تاماققا چاقىرغاندا ماھمۇت ئۇستا بىئىارا بولىدى .چىۈنكى
بىىۇ ياسىىالما ۋە ئىىارتۇقچە داال تامىقىنىىى ھىىايرى بەينىىى كاللىسىىىدا ئىىاللىبۇرۇن تەييىىار
قىلىنغان سۇ چىققىانلىقىنى تەبىرىكلە مۇراسىىمى ئىكەنلىكىنىى بىلىى تىۇراتتى .ئېنىقكىى
ھايرى بەي سۇ چىقىدىغان كۈننى خىياللىرىنى كۆپ سۈر پ كەتكەنىدى .ماھمۇت ئۇستا
بوينىدىن باغالپ ئەكەلگەندەك يامان تەستە بىىز بىىلەن بىلىلە داسىتىخاننى بىىر چېتىىدە
ئولتىىۇردى ۋە سىىۇدا پىشىىۇرۇلغان تۇخۇمىىدىن پىيىىاز پەمىىىدۇردىن قىلىنغىىان سىىاالتتىن ۋە
پۆرىلەردىن بىرەر چىشلەمدىن ئاغزىغا سالدى.
تاماقتىن كېيىن ھايرى بەينىى ئىوغلى ئانىسىىنى يېنىىدا يېتىى ئۇخلىىدى .سىېمىز
كۈچلۈك ۋە كۈلگۈنچەك ئانا تاماكا چەككەچ «خەيرلىك سەھەر» نېزىتىنىى ئوقۇۋاتىاتتى ۋە
مەيىن شامال نېزىتنى نىرۋەكلىرىنى شىرىلدىتىۋاتاتتى.
ماھمۇت ئۇستامنى ھايرى بەينى توپىالرنى تىۆككەن يېرىمىىزنە باشىالپ مىاڭغىنىنى
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كۆر پ ئۇالرغا يېقىنالشتى  .يەر ئىگىسىنى قۇدۇقتىن سىۇ چىقمىغىانلىقىنى پىات ئارىىدىمۇ
چىقمايدىغانلىقىنى ھەتتا بەلكىى بىۇ يەردىىن ئەسىال سىۇ چىقمايىدىغانلىقىنى ئويالۋاتقىا -
نلىقىنى غەمكىن چىرايىدىن كۆرد .
_ كەڭچىلىك قىلىى بىىزنە يەنە ئىۈچ كىۈن مىۆھلەت بېرىى  _...دەۋاتىاتتى مىاھمۇت
ئۇستا .
تولىمۇ تۆۋەنچىلىك بىىلەن بىو ئىاۋازدا دېىگەن ئىىدى بىۇنى .ئۇسىتامنى بىۇ ھالغىا
چۈشۈپ قالغىنىغا شاھىت بولغانلىقىمدىن نومۇس قىلدى  .ھايرى بەيگە ئاچچىقى كەلدى.
ھىىىايرى بەي ياڭىىىا دەرىخىنىىىى ئاسىىىتىغا قىىىايتتى بىىىىردە ئايىىىالى ۋە بالىسىىىى بىىىىلەن
پاراڭالشقاندىن كېيىن قايتى كەلدى.
_ ئالىىدىنقى قېىىتى كەلگىنىمىىدە ئىىۈچ كىىۈن تەلەپ قىلغىىان ئىىىدى مىىاھمۇت ئۇسىىتا _
دېىىدى _ ئىىۈچ كۈنىىدىن ئوشىىۇ ۋاقىىىت بەردى ى سىىاڭا .لىىېكىن سىىۇ چىقمىىاپتۇ .بىىۇ يەرنى ى
توپىسىمۇ بەربات تۇرىدۇ .بۇ يەردە قۇدۇ كواليدىغان ئىشتا ئەمدى مەن يىو  .خاتىا يەردە
قۇدۇ كولىغان تۇنجى كىشىمۇ بىز بولۇپ قالمايمىز .بۇ يەرنىى _ سىەن تېخىمىۇ ياخشىىرا
بىلىسەن_ باشقا بىر يېرىدە يېڭىدىن بىر قۇدۇ كوال.
_ئويالپمىىۇ باقمىغىىان يەردە يەرنىىى تومىىۇرى ئۆزنىرىىى قالىىىدۇ _ دېىىدى مىىاھمۇت
ئۇستا _ مەن مۇشۇ يەردە داۋا قىلىۋېرىمەن.
_ سىىۇ چىقى ى قالسىىا ماڭىىا خەۋەر قىالرسىىىلەر .ماشىىىنا بىىىلەن دىككىىىدە كىىېلىمەن.
سوۋغاتلىرىڭالرنىمۇ ئاشىۇرۇپ بېىرىمەن .لىېكىن مەن بىىر سىودىگەر .سىۇ يىو يەرنە بېتىون
تۆكە-تۆكە قىيامەتكىچە كېتەلمەيمەن .ھىازىردىن تارتىى كۈنلىۈك ھە ماتېرىيىال پىۇل-
پۈچەك بېرەلمەيمەن .ئەلىنىمۇ ئېلى كېتىمەن .باشقا يەردە يېڭىىدىن بىىر قىۇدۇ قازسىاڭ
يەنە ئەۋەتىمەن ئەلىنى ساڭا.
_ سۇنى مەن مۇشۇ يەردىن چىقىرىمەن _ دېدى ماھمۇت ئۇستا .
ئۇ ۋە ھايرى بەي بىر چەتكە ئۆتتى ئاخىرقى قېتى بىر ھېساب-كىتىاب قىلىشىتى .يەر
ئىگىسىىىىىنى ئۇسىىىىتامغا پىىىىۇلىنى بەرنەنلىكىنىىىىى ئوتتۇرىىىىىدا بىىىىىر چۈشىنىشمەسىىىىلىك
چىقمىغانلىقىنى ھېساباتنى تۈنىگەنلىكىنى دىققەت بىلەن كۆر پ تۇردۇ .
ھايرى بەينى ئايالى داال تامىقىدىن ئېشى قالغان تۇخۇ پۆرە شوخلىالرنى بىىزنە
ئەكەلىگەن تىاۋۇزالرنى ئەلىىدىن ئەۋەتتىىى .ئېرىنىى ئىشىىغا كىىۆڭلى يېىرى بولغانىدەك بىىىز
ئۈچۈنمۇ كۆڭلى يېرى بولغانىدى.
_سېنى ئۆيۈڭگە ئالغاچ كېتەي _ دېگەن پېتىى ئەلىنىى يىۈك ماشىنىسىغا چىقىرىشىىغا
بىز ئۇستا بىلەن بىردەمدىال يالغۇز قېپقالدۇ  .يۈك ماشىنىسىنى كوزۇپىدىن بىزنە قىاراپ
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قول پۇالڭلىتىۋاتقىان ئەلىنىى ئارقىسىىدىن ئىۇزۇنغىچە قىاراپ قالىدۇ  .دۇنيانىى نە قەدەر
جىمجىىىىت ئىكەنلىكىنىىىى يەنە بىىىىر قېىىىتى چۈشىىىىنى يەتىىىتى  .پەقەت تومۇزغىالرنىىىى
جىزىلداشلىرىال ئاڭلىنى تۇراتتى ئىستانبۇلنى خورۇلدىشى بولسا ئاڭالنمايۋاتاتتى.
چۈشىىتىن كېىىيىن ئىشىىلىمىدۇ  .مەن ياڭىىا ياغىچىنى ى ئاسىىتىدا يېتى ى ھورۇننى ى
چۈشلىرىگە غەر بولدۇ  .خىيالىمدىن قىزىل چاچلىق ئايىال تىيىاتىر يازغۇچىسىى بولىۇ
ئىىۆيگە قىىايتىش ۋاقتىىى بەشىكتاشىىتىكى دوسىىتلىرى دېگەنىىدەك نەرسىىىلەر كېچىۋاتىىاتتى.
كەچقىىۇرۇن ۋاقىىىت ئۆتكىىۈز ئۈچىىۈن كىىىرىش ئېغىىىزى ئىىىت ئىىۈز ملىرى بىىىلەن قاپلىنىى
كەتىىكەن بېتىىون ئىسىىتىھكامنى ئېغىزىىىدىكى چۆمىىۈلە ئۇۋىسىىىغا قىىاراپ تىىۇراتتى ئۇسىىتا
يېنىمغا كەلدى.
_ئوغلۇ بۇ ئىشنى يەنە بىر ھەپتە داۋامالشتۇرايلى _ دېدى ماھمۇت ئۇستا _ سىاڭا
قەرزى يىغىلى قالدى...ھەممىسىنى خۇدايى بۇيرۇسا كېلەر چارشەنبە بېرى تىۈنىتىمەن.
ئۇ كۈنى كاتتا سوۋغاتالرنىمۇ ئالىمىز.
_ ئۇستا ناچار توپا تۈنىمەي قېلى سۇ چىقماي قالسىچۇ؟
_ ئۇسىىتاڭغا ئىشىىەن نېپىمنىىى ئىىاڭال قىىالغىنىنى ماڭىىا تاپشىىۇر _ دېىىدى ئۇسىىتا
كۆزلىرىمنى ى ئىچىىىگە قىىاراپ تىىۇرۇپ .چىىاچلىرىمنى ئوڭشىىىدى مۈرەمىىدىن تۇتىىۇپ مېنىىى
قۇچاقلىدى _ سەن بىر كۈنى كاتتا بىر ئادە بولىسەن بىلى تۇرۇۋاتىمەن.
ئۇنىڭغا يا دېگۈدەك كۈچنى ئۆز مدىن ئەمدى تاپالمايتتى  .بۇنىڭغا ئىچ-ئىچىمىدىن
ئىىىاچچىقى كېلەتتىىىى ۋە پەرىشىىىان بىىىوالتتى  .ئەڭ ئاخىرىىىىدا «بىىىىر ھەپىىىتە قالىىىدى» دەپ
ئويىۇنىنى
ئويلىغانلىقى ئېسىمدە .بۇ بىر ھەپىتە ئىچىىدە قىزىىل چىاچلىق ئايىالنى كىۆر
تاماشا قىلىشمۇ بار ئىدى ئەقلىمدە.
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ئون ئالتىنچى باب
ناچار توپا ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئۈچ كۈندىمۇ رەڭگىنى ئۆزنەرتمىدى .چىغرىقنىى ئىۆز
يىىالغۇز تارتىۋاتقاچقىىا مىاھمۇت ئۇسىىتا چىلەكىىكە تىىوپىنى لىىىق ئۇسسىىۇمايۋاتاتتى شىىۇنى
بىىىلەن سىىۈرئىتىمىز تېخىمىىۇ ئاسىىتىالپ كېتىۋاتىىاتتى .توپىىا يۇمشىىا بولغىىانلىقى ئۈچىىۈن
بارغانسىرى تۆۋەنگە چۈشىۈپ كېتىۋاتقىان ئۇسىتامنى جىىق ئىشىىمۇ قالمىغىان ئىىدى .مەن
ساڭگىلىتى بەرنەن چىلەكنىى بىردەمىدىال تىۆت بە نىۈرجەك توپىا بىلەنىال تولىدۇرۇپ
«تارتە!» دەپ شۇ ھامان ماڭا توۋاليتتى.
يېىىرى تولىىدۇرۇلغان چىلەكنىىى چىغرىقنىى بىىىر قولىغىىا يېپىشىىى تارتىشىىى ھارۋىغىىا
د مكۆمتۈر پ ئاندىن ئۇنى تۆكۈشىمگە ۋاقىت كېتىدىغان بولغاچقا ئۇسىتا پەسىتە تىۇرۇپ
تاقەتسىىىىزلىنەتتى بەزىىىىدە كوتۇلىىىداپ ۋارقىراپمىىىۇ قويىىىاتتى .بەزىىىىدە ھىىىارۋىنى ئىتتىرىىىى
يۈنۈرىۋاتقاندا چاڭ-توزاڭلىق تىوپىنى تۆكۈۋاتقانىدا كۈچىۈ قالمىاي يەردە ئولتىۇرۇپ ئىارا
ئېلىىىىۋاالتتى  .قايتىىىى كەلگىنىمىىىدە قۇدۇقنىىىى ئاغزىىىىدىن ئۇسىىىتامنى تېخىمىىىۇ قىىىاتتىق
ۋارقىراۋاتقىىانلىقىنى ئىىاڭاليتتى  .بەزىىىدە بەك ئاسىىتىالپ كەتسىىە ئۇسىىتا ئىىۇنى ئۈسىىتىگە
تارتىشىىىمنى تەلەپ قىالتتىىى ئۈسىىتىگە چىقىىى دە ئېلىشىىقا قويىىۇپ بېرەتتىىى نېمىشىىقا
ئاستىالپ كەتكەنلىكىمنى سىورايتتى .چىغرىقنىى ئايالنىدۇرۇپ ئىۇنى تارتىى چىقىىرىش ئەڭ
تەس ئىش بولغاچقا ھالىمدىن كەتكىنىمنىى كىۆر پ «ئوغلىۇ ھېرىى كەتتىى » دەيتتىى
زەيتۇن دەرىخىنى ئاستىدا ئولتۇرۇپ تاماكا چېكەتتىى ال -جىى دېىمەي مېنىى سىاقاليتتى.
مېنى «ئوغلۇ » دېيىشى ماڭا بەك تەسىر قىالتتى كالال قااليمىقانلىشى كېتەتتى .ئۇنىدا
چىاغالردا مەنمىىۇ ياڭىىا دەرىخىنىى ئاسىىتىغا بېرىى ياتىىاتتى  .ئىىۇزا ئىىۆتمەيال ئۇسىىتامنى
ئەركىلىتىش ئارىال قىلغان بۇيرۇقىنى ئاڭاليتتى ۋە كوالشنى داۋامالشتۇراتتۇ .
ھەر ئاخشىىىمى ئۆنگىىۆرەنگە بىلىىلە چۈشىىۈۋاتاتتۇ  .ھەر قېتىمىىدا رۇمەلىىى قەھۋەخىىا -
نىسىنى ئالدىدىكى پىيادىلەر يولىغىا قويۇلغىان ئۈسىتەلدىن بىىر بىاھەنە كۆرسەتمەسىتىنال
تۇرۇپ ئۆنگۆرەن كوچىلىرىدا قىزىل چاچلىق ئايالنى ئۇچرىتى قىېلىش تىيىاتىر چېىدىرىغا
غىپپىدە كىرىىۋېلىش ئۈمىىدى بىىلەن الغىايالپ يىۈرەتتى  .سىېرىق رەڭلىىك چېىدىر ھىېلىھە
جايىدا ئىدى لېكىن تۇنجى ئاخشىمى ئۇالرنى ئۇچرىتالمىدى .
ئۈچىنچى ئاخشىىمى ياغاچچىنىى كوچىسىىدا كېتىۋاتسىا قىزىىل چىاچلىق ئايالنىى
ئۇكىسى تۇرناي كەينىمدىن يېتىشى كەلدى.
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_قۇدۇقچىنى شانىرتى ھاڭۋېقى يۈر پسەنغۇ؟
_مېنى تىياتىرغا كىرنۈز _ دېدى _ بىلەت ئېلى كىرەي.
_ ئاشخانىغا بارايلى.
بىلىىلە مېڭىى دەرىزىسىىىگە يىىىپەك پەردە تارتىلغىىان ئىىازاتلىق ئاشخانىسىىىغا كىىىردۇ
تىياتىرچىالرنىى ئۈسىىتىلىدە ئولتىىۇردۇ « .تىياتىرغىىا كىرىشىىتىن بىىۇرۇن راكىنىىى قائىدىسىىى
بويىچە ئىچىشنى ئۆنىنىشى كېرەك ».دېدى تۇرناي.
ئەسلىدە مەندىن بە ئالتە يىا چوڭىدەك كىۆر نەتتى .چاخچىا قىلىى ئالىدىمغا
قويغىىان مىىۇز سىىېلىنغان راكىنىىى مەن يەنە تېىىزال ئىچىۋاتقانىىدا تۇرنىىاي يېنىىىدىكىلەر بىىىلەن
بىردە كۇسۇلداشتى .كەچ قېلىۋاتقان بولغىيمىدى ؟ ماھمۇت ئۇستا مېنى ساقالۋاتقانمىدۇ؟
بۇ ئاخشا مېنى كىرنۈزسە ماھمۇت ئۇستامغا پەرۋا قىلماي تىياتىرغا كىرەتتى .
_ئۆنۈنلۈككە مۇشۇ ۋاقىتتا مۇشۇ يەرنە كەل _ دېدى تۇرنىاي _ ئۇسىتاڭنىمۇ ئېلىى
كەل.
_ماھمۇت ئۇستامنى مەيخانا ۋە تىياتىرخانىالر بىلەن خوشى يو .
_ ئۇنى بىز تېپى ئەكىلىمىز .سەن يەكشەنبە كەچقىۇرۇن مۇشىۇ ۋاقىتتىا مۇشىۇ يەرنە
كەل .دادا چېدىرغا سېنى كىرنۈزىدۇ .بىلەتنى پۇلنى ھاجىتى يو .
جىق ئولتۇرماي ماھمۇت ئۇستامنى يېنىغا قايتتى  .چېدىرىمىزغا قىايتقۇچە مىاھمۇت
ئۇسىىىتا ئەينىىىى يىلىىىالردا قىىىۇدۇقتىن سىىىۇ چىققىىىان چىىىاغالردىكى خۇشىىىاللىققا تولغىىىان
ئەسلىمىلىرىنى سۆزلەپ بەردى .بىر قېتى بىر يەر ئىگىسى قۇدۇقنىى سىەلال نېرىسىىدا يىۈز
كىشىىىلىك بىىىر زىيىىاپەت بېرىى تىىۆت پاقالننىى نۆشىىىدە كىىاۋاپ قىلغىىان ئىىىكەن .سىىۇ يەر
ئاستىدىن ئويالپمۇ باقمىغان چاغدا بىىردىنال چىقىاتتى ۋە سىەن ھەيىران قاالتتىى  .ئىالالھ
سۇنى ئىمانلىق قۇدۇقچىنى يۈزىگىال پۈركۈتىۈپ چىقىراتتىى .باشىتا سىۇ خىۇددى بوۋاقنىى
سۈيد كىدەك كۈچلۈك ئېتىلى چىقىاتتى .قىۇدۇقچى سىۇغا خىۇددى بوۋىقىغىا قارىغانىدەك
كۈلۈمسىىىرەپ قىىارايتتى .بىىىر قېىىتى پەسىىتىكى قىىۇدۇقچى سىىۇنى چىققىىانلىقىنى كىىۆر پ
شۇنچىلىك خۇشال بولۇپ كېتىپتۇكى ئۈستىدىكىلەر جىددىيلەشكىنىدىن ئۇنى مۈرىسىىگە
بىر تا چۈشۈرىۋېتى ئىۇنى يارىالنىدۇرغان ئىىكەن .ئانىدىن سىۇ چىققانىدا نىېمە قىالرىنىى
بىلەلمەي قالغان ھەر كۈنى قۇدۇقنى كۆرنىلى كېلى سىۇ چىققىان پەيتنىى ھېكايىسىىنى
ئىككى شانىرتقا قايتا-قايتا سۆزلەپ بېرىدىغان كونا پەدىىدىكى بىىر بەگ بىار ئىىكەن .ھەر
كېلىشىدە سۇ چىققانلىق ھەققىدىكى ھېكايىلەرنى سۆزلەپ بېرىدىغان ئۇ شانىرتالرغا كونا
چوڭ قەغەز پۇلدىن ئىككىدىن ئىككىدىن بېرەتتىكەن .ھازىر نە ئۇندا بەنىلەر نە ئۇنىدا
بايالر قالمىغان ئىدى :بۇرۇنقى چاغالردا بىر يەر ئىگىسى ئۆزىنى كەسىپىگە ئىاتىۋەتكەن بىىر
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قۇدۇقچىغا « مەن بۇ ئىشتا يىو خالىسىاڭ ئىۆز ئادىمىى بىىلەن پۇلىۇڭ بىىلەن كولىسىاڭ
بولىدۇ!» دېگەندەك نەپلەرنىى ئەسىال قىلمىايتتى يېرىىدە قىۇدۇ كوالۋاتقىان قۇدۇقچىنىى
يەيىىىدىغىنىنى چىقىملىرىنىىىى سىىىوۋغاتلىرىنى سىىىۇ چىقسىىىۇن چىقمىسىىىۇن ئىىىۆر ملەرنى
ئەركەكىىتەك كۆتۈرمىسىىە ئىىۆزىنى نومۇسسىىىزدەك ھىىېس قىالتتىىى .لىىېكىن خاتىىا چۈشىىىنى
قالماسلىقى كېرەك ئىدى ھىايرى بەي ناھىايىتى ئېسىىل بىىر ئىادە ئىىدى؛ قىۇدۇقتىن سىۇ
چىقسىال چوقۇ كونىا بەنىلەرنە ئوخشىا بىزنىى سىوۋغاتالرغا كۆمىۈۋېتەتتى ھەققىمىزنىى
بېرەتتى.
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ئون يەتتىنچى باب
ئەتىسىىى قىىۇدۇقتىن تېخىمىىۇ سىىېرىق ۋە يۇمشىىا توپىىا چىقىشىىقا باشىىلىدى .قىىۇرۇ ۋە
چۈر ك توپىنى ساماندەك يېنىكلىكىنى چىلەكنىى ئۈسىتىگە تارتىۋاتقانىدا بىلىى تىۇراتتى .
قۇمنى ئىچىدە ئۇپرىغىان قەغەزدەك تېىرىلەر بىالىلىق چېغىمىدىكى قەلەيىدىن ياسىالغان
ئەسكەرلەردەك چىۈر ك ۋە سىەدەپ رەڭلىىك پوسىتەكلەر تېىنى بىىلەن ئوخشىا رەڭلىىك
مىلىيون يىللىق تاشالر سۈپسۈز ك قۇلۇلە قاپلىرى تۆنەقۇشىى تۇخۇمىىدەك چوڭلىۇقتىكى
غەلىتە تا پارچىلىرى تا قەغىزىگە ئوخشا سۇغا تاشلىسا لەيلىگىۈدەك يېنىىك تىا
پىارچىلىرى بىىار ئىىىدى .مىىاھمۇت ئۇسىىتا قازغانسىىېرى سىىۇغا يېقىنلىشىىىش تۈنىىۈل يىىىراقالپ
كېتىۋاتقانلىقىمىزنى ھېس قىلى تۇراتتى لېكىن بۇنى پەقەتال تىلغا ئالمايتتۇ .
ئەتە كەچقۇرۇن ئاخىرى تىياتىرغا كىرىدىغانلىقىمنى بىلىش مېنى شىۇنچىلىك خۇشىال
قىلدىكى ئۇ كۈنى ھېچبىر ئىشقا ئۆز منى ئۇپراتمىىدى  .ئۇسىتامنى دېگەنلىرىنىى ئاشىۇرۇپ
بەجىىا كەلتىىۈرد  .ئاخشىىىمى ھىىارغۇنلۇقتىن ئىىاران ئىىۆرە تىىۇراتتى  .كەچىىتە ئۆنگىىۆرەنگە
بېرىشىمىزنىڭمۇ ھاجىتى يىوقتى .تامىاقتىن كېىيىن چېىدىرنى بىىر چېتىىدە بىىردە يىاتتى
يۇلتۇزالرغا قاراپ يېتى ئۇخالپ قاپتىمەن.
يېرى كېچىدىن ئۆتكەنىدە شىۈركۈنۈپ ئويغىنىى كەتىتى  .مىاھمۇت ئۇسىتا چېىدىردا
يىىو تىىۇراتتى .چېىىدىردىن چىقى ى قاراڭغۇلۇقنى ى ئىچىىىدە قورقۇمسىىىراپ ماڭىىدى  .پۈتىىۈن
جاھان نويا قۇرۇقدىلى قالغاندەك دۇنيادا مەندىن باشىقا ھېچبىىر جىانلىق قالمىغانىدەك
قىالتتىىى .بىىۇ خىيىىال بىلىىىنەر-بىلىىىنمەس چىقى ى قويغىىان شىىامالدەك ئادەمنى ى تېنىنىىى
جۇغۇلدىتاتتى .لېكىن ھەممە نەرسىنى سىرلىق بىر نۈزەللىكىمىۇ بىار ئىىدى .ئۈسىتۈمدىكى
يۇلتۇزالرنى ماڭا تېخىمۇ يېقىنالشقانلىقىنى ۋە ئالدىمدا ئىنتايىن بەختلىىك بىىر ھاياتنىى
بارلىقىنى ھېس قىلدى  .مېنى ئەتە ئاخشا تىياتىرغا كىرنۈز شنى تۇرنايغا قىزىىل چىاچلىق
ئايال دېگەن بولغىيمىدى؟ ماھمۇت ئۇستا ھازىر نەدىدۇ؟
شامال كۈچىيىۋىدى چېدىرغا كىرى كەتتى  .ئەتىگەنىدە ئويغانسىا مىاھمۇت ئۇسىتا
قايتى كەلگەنىدى .بىىر چەتىتە يېڭىى بىىر قىاپ تاماكىا تىۇراتتى .ئىۇ كىۈنى كەچ كىرنىۈچە
قاتتىق ئىشلىدۇ لېكىن ئىشىمىزدا ئانچە ئىلگىرىلە بولمىدى .قۇدۇقنى تېگىى راۋۇرۇس
چوڭقۇرلىغان ئىىدى ۋە توپىا –چىاڭ ئىۆرلەپال تىۇراتتى .ئىشىتىن چۈشىۈپ مىاھمۇت ئۇسىتا
بىلەن بىر-بىرىمىزنە سۇ قۇيۇپ بېرى يۇيۇندۇ  .ئەمدى ئۇنىى يالىڭىاچ بەدىىنىگە ئىۇنچە
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بەك تارتىنى ى كەتىىمەي قارىيااليىىدىغان بولغىىان ئىىىدى  .بەدىنىىىدىكى يىىارا ۋە كۆكلەرنى ى
كۆپلىكىنى نەۋدىلىك كۆر نگەن بىلەن ئەسلىدە ئۇنىى قانچىلىىك ئىورۇ بىىر تېىرە بىىر
ئۇستىخان ئىكەنلىكىنى تېنىنىى ئىۆڭگەن ۋە پۇرلىشىاڭغۇ ئىكەنلىكىنىى كۆرنەنسىېرى سىۇ
چىقىرالمايدىغانلىقىمىزنى خىيال قىلىۋاتاتتى .
ئۇ ئاخشىمى ماھمۇت ئۇستامنى ئۆنگۆرەنگە چۈشمەسلىكىنى شۇنى بىلەن تىيىاتىر
چېدىرىغا خاتىرجە ھالدا كىرىشىمنى ئارزۇ قىلىۋاتاتتى  .لىېكىن ۋاقتىى كەلگەنىدە «تاماكىا
ئىىااليلى» دەپ ئىىاۋۋال ئىىۇ يولغىىا چىقتىىى .رۇمەلىىى قەھۋەخانىسىىىدا دائىىى ئولتۇرىىىدىغان
يېرىمىزدە ئولتۇرۇۋاتقان چېغىمىزدا پەرىشان ئىدى  .سائەت  9:41بولغاندا ال -جى دېمەيىال
ئورنۇمىدىن تىۇردۇ ۋە ئاشىىخانىالر كوچىسىىغا بىاردى  .ئويۇنىىدىن بىۇرۇن مەيخانىىدا قىزىىىل
چىىاچلىق ئايىىال بىىىلەن پاراڭلىشىۋالسىىا بەلەن بولىىىدىغانلىقىنى ئويلىغىىان ئىىىدى لىىېكىن
ئەتراپتا نە ئۇ نە ئۇكىسى كۆر نمەيتتى .ئۇالر دائىى ئولتۇرىىدىغان ئۈسىتەلدىن بىىرى ماڭىا
قول پۇالڭشىتتى.
_توققۇزدىن بە مىنۇت ئۆتكەندە چېدىرنى ئارقا ئىشىكىگە كەل _ دېىدى _ ئىۇالر
بۇ ئاخشا يو .
بۇ نەپنى باشتا «ئىۇالر تىيىاتىردىمۇ بىۇ ئاخشىا يىو » دەپ ئىاڭالپ ئۈمىدسىىزلىنى
كەتتى  .خۇددى بۇ مېنى ئاغىنىلىرى بىىلەن بىلىلە تامىا يەۋاتقىان ئۈسىتەلدەك ئالدىمىدا
تۇرغان قۇرۇ ئىسىتاكانغا مىۇز سىالدى لىىق تولىدۇرۇپ راكىى قۇيىۇپ ئوغرىىدەك نۈپپىىدە
كۆتۈرىۋەتتى .
ئاشىىخانىدىن چىقى ى مىىاھمۇت ئۇسىىتامغا كۆر نمەسىىتىن ئارقىىا كوچىىا بىىىلەن چېىىدىر
تەرەپكە ماڭدى  .سائەت توققۇزدىن بە مىنىۇت ئۆتكەنىدە سىېرىق چېىدىرنى ئارقىسىىدا
ساقالپ تۇرسا ئىچىدىن بىرەيلەن چىقى مېنى ئىچىگە ئەكىرى قويدى.
ئويۇن باشىالنغان ئىىدى چېىدىردا يىگىىرمە بە ئوتتىۇز كىشىى بىار ئىىدى .بەلكىى
بۇنىڭىىدىن جىقىىرا  .قىىاراڭغۇ تەرەپتىكىلەرنىىى ئېنىىىق كىىۆرنىلى بولمىىايتتى .ئوتتۇرىىىدىكى
كۆتىىۈر لمە سىىەھنە يالىڭىىاچ المپىىۇچكىالر بىىىلەن ھەددىىىدىن زىيىىادە يورۇتۇلغانىىىدى ۋە بىىۇ
ئىبرەتلىك ئەپسانىلەر تىياتىرخانىسىنى سىھىرلىك تۈسكە كىرنۈزنەنىدى .چېدىرنى ئىچىى
كېچىدەك كۆكۈ ئىىدى ۋە تورۇسىقا چىوڭ سىېرىق يۇلتۇزالرنىى رەسىىمى سىىزىلغانىدى.
بەزى يۇلتۇزالرنى ى ئارقىسىىىدا قىىۇيرۇقلىرى بىىار ئىىىدى بەزىلىىىرى بولسىىا بەك كىچىىىك ۋە
ئۇزاقتا ئىدى .خېلى يىلالرغىچە بىزنى چېىدىرنى ئۈسىتىدىكى يۇلتۇزلىۇ ئاسىمان بىىلەن
ئىبرەتلىك ئەپسانىلەر چېدىرىنى يۇلتۇزلۇ ئاسىمىنى خاتىرەمىدە بىىر-بىىرىگە ئارىلىشىى
كېتەتتى.
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راكى كۈچىنى كۆرسىەتكەن ئىىدى مەس بولىۇپ قالغانىىدى  .مەن ئىۇ كىېچە چېىدىردا
ئۆتكۈزنەن بىر سىائەتتە كىۆرنەن بەزى نەرسىىلەرنى خىۇددى مۇنىداقال ئوقىۇپ ئېسىىمدە
قالغان ئودىپۇسنى ھېكايىسىگە ئوخشا ھاياتىمغا تەسىر كۆرسىىتىدىغانلىقىنى ئويالپمىۇ
باقمىغىىان ئىىىدى  .ئەقلىىى-خىيىىالى سىىەھنىدە ئاڭلىتىلىۋاتقىىان نەرسىىىنى ئاڭالشىىتا ئەمەس
پەقەت قىزىل چىاچلىق ئايىالنى كۆر شىتىال ئىىدى .شىۇڭا ئىۇ كىېچە جايىىدا ئەمەس كىالال
بىلەن كۆرنەنلىرىمنى ئارىدىن يىلالر ئۆتۈپ ئېلى بارغان ئىزدىنىشىلىرى بىىلەن ئوقۇغىان
كىتابلىرىمدىن ئۆنەنگەنلىرىمنى بىرلەشتۈر پ سۆزلەپ بېرىشكە تىرىشىمەن.
ئىبرەتلىىىك ئەپسىىانىلەر تىيىىاتىرى  -0891يىللىرىنى ى ئوتتىىۇرىلىرى بىىىلەن – 0891
يىلىىىدىكى ھەربىىىيلەر سىياسىىى ئۆزنىرىشىىىنى ئارىسىىىدا ئانىىادولۇدا «ئىنقىالپچىىى خەلىىق
تىياتىرى» ئېلى بارغان سەييارە تىيىاتىر پائىالىيەتلىرىنى داۋامالشتۇرۇشىقا تىرىشىىۋاتاتتى.
لېكىن ئويۇن تىزىملىكىدە كاپىتالىزىمغا قارشى ئويۇنالردىن بەكىرەك كونىا ئاشىىق-مەشىۇ
ھېكىىىىايىلىرى ئەنئەنىىىىىۋى چىىىىۆچەك ۋە داسىىىىتانالردىن ئىسىىىىالمى ۋە تەسىىىىەۋۋۇپچە
مەسەللىرىدىن ئېلىنغان نۇرغۇنلىغىان ھېكىايىلەر بىار ئىىدى .بۇالرنىى بەزىلىرىنىى پەقەتىال
چۈشىىەنمىدى  .مەن ئىچىىىگە كىرىۋاتقانىىدا تېلېىىۋىزوردىكى بەزى بەك ئالقىشىىقا ئېرىشىىكەن
ئېالنالرنىىىى ھەجىىىىۋى شىىىەكىلدە دورايىىىدىغان قىسىىىقا ئىككىىىى نومىىىۇر ئورۇنلىنىۋاتىىىاتتى.
بىرىنچىسىىىدە كىىالتە ئىشىىتانلىق بۇرۇتلىىۇ بىىىر كىچىىىك بىىاال پىىۇل سىىاندۇقىنى كۆتىىۈر پ
سىىەھنىگە چىقتىىى يىغقىىان پىىۇللىرىنى قانىىدا قىلسىىا بولىىىدىغانلىقىنى مۈكچىيى ى قالغىىان
قالغىىان مومىسىىىدىن سىىورىدى .مومىسىىى(قىزىىىل چىىاچلىق ئايالنىىى ئانىسىىىغۇ دەيىىمەن)
ھەممەيلەننىىى كۈلىىد ر پ ۋە بانكىىا ئېالنلىرىنىىى مەسىىخىرە قىلىى قىلىقسىىىز بىىىر چاخچىىا
قىلدى.
ئىككىنچى سەھنىنى تىازا ئاڭقىرىى كېتەلمىىدى چىۈنكى سىەھنىگە قىزىىل چىاچلىق
ئايال چىققانىدى :قىسقا يوپكا كىيگەنىدى؛ پاچاقلىرى ئۇزۇن ۋە چىرايلىق ئىىدى؛ بوينى ۋە
بىلەكلىىرى ئوچىىۇ ئىىدى :سىىەھنىدە ئىنتىايىن سىىىھىرلىك ۋە جەزبىىدار ئىىىدى .كىىۆزلىرىگە
قېنىق سۈرمە تارتى نۈزەل يۇمۇال لەۋلىرىگە قىزىىل سىۇرۇخ سىۈرنەنىدى .لەۋلىرىىدىكى
سۇرۇخ چىرا نۇرىدا پارقىرايتتى .شۇنى بىلەن قولىغا بىرقۇتا سوپۇن ئالىدى ۋە تېلېىۋىزور
ئېالنلىرىنىىى مىىازا قىلىىىدىغان بىىىر نەرس ىىلەرنى سۆزلەشىىكە باشىىلىدى .سىىەھنىدە تۇرغىىان
يېشىل ۋە سېرىق رەڭلىق شاتۇتى ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىۋاتىاتتى .شىاتۇتى بىىر قونچىا ئىىدى
ئارقا تەرەپتە بىرى ئۇنىڭغا ئاۋاز بېرىۋاتاتتى .سەھنىدىكى جىاي بىىر دۇكانىدەك قىالتتىى ۋە
شاتۇتى كەلگەن خېرىدارالرغا چاخچا قىلىۋاتاتتى ھايات سىۆيگۈ پىۇل ھەققىىدە ھەمىمە
ئىىادەمنى كۈلد رنىىىدەك نەپلەرنىىى قىلىۋاتىىاتتى .بىىىر چاغىىدا قىزىىىل چىىاچلىق ئايىىال ماڭىىا
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قارىغاندەك قىلدى ۋە يۈرىكى سىېلى كەتتىى .كۈلۈمسېرىشىى بەك تىاتلىق ئىىدى؛ كىچىىك
قوللىرى تېىز-تېىز ھەرىكەتلىنىۋاتىاتتى .ئۇنىڭغىا ئاشىىق بولغانىىدى ۋە راكىنىى تەسىىرىدە
سەھنىدە بولۇۋاتقان ئىشالرنى چۈشىنەلمەيۋاتاتتى .
سىىەھنىدىكى نومىىۇرالر بىىىر نەچىىچە مىنىىۇتتىال تىىۈنەيتتى ۋە كەينىىىدىن يېڭىلىىىرى
باشىىلىناتتى .يىلىىالر ئۆتىىۈپ بۇالرنىى بەزىلىرىنىى مەنبەسىىىنى كىتىىابالردىن فىلىملەردىىىن
ئىىىزدەپ تىىاپتى  .بىىىر نومىىۇردا مەن قىزىىىل چىىاچلىق ئايالنى ى دادىسىىى دەپ قالغىىان ئىىادە
سىەۋزىدەك ئىىۇزۇن بىىر بىىۇرۇننى تاقىاپ سىىەھنىگە چىقتىى .دەسىىلەپ ئىۇنى پىنوككىنىىو دەپ
قىىاپتىمەن لىىېكىن ئىىۇ ئىىادە مەن خېلىىى يىلالردىىىن كېىىيىن ئەسىىلىدە Cyrano de
 Bergeracدېگەن دىرامىدىن ئارىيە ئىكەنلىكىنى بىلگەن ئۇزۇن بىر دىيالوننى ئوقۇدى .بۇ
نومۇر «سىرتقى قىياپەت ئەمەس روھى نۈزەللىك مۇھى » دېگەن مەزمۇندا ئىدى.
ھىىاملېتتىن ئېلىنغىىان بىىا سىىۆڭىكى بىىىلەن كىتابنىى «بولىىىدۇ يىىاكى بولمايىىدۇ»
ھەققىدىكى بىر نومۇرىىدىن كېىيىن تىياتىرچىالرنىى ھەممىسىى جە بولىۇپ بىىرلىكتە بىىر
ناخشا ئوقۇدى .ناخشا سۆيگۈنى ئالدامچى پۇلنى ئەمەلىيەتچىىل ئىكەنلىكىى توغرىسىىدا
ئىىىىدى .بىىىۇ ئارىلىقتىىىا قىزىىىىل چىىىاچلىق ئايالنىىىى ئېنىىىىق بىىىىر شىىىەكىلدە كىىىۆزلىرىمىزنى
ئۇچراشتۇرۇشقا تىرىشى ماڭا قاراشلىرى ئەقلى-ھۇشۇمنى يوقىتىۋاتاتتى .مۇھەببەت بىلەن
ھارا بېشىمنى قايدۇرۇپ تۇرۇۋاتقاچقا دېيىلىۋاتقان نەپلەرنى دىيىالونالرنى تەمسىىللىك
ھېكىىىايىلەرنى ۋە كۆر نۈشىىىلەرنى تىىىۈز ك چۈشىىىىنەلمەيۋاتاتتى لىىىېكىن مەن كۆر ۋاتقىىىان
كۆر نۈشلەر خۇددى قىزىل چاچلىق ئايالنى بېقىشلىرىغا ئوخشا ئۇنتۇلغۇسىىز شىەكىلدە
خاتىرەمگە ئورناپ كېتىۋاتاتتى.
مەن كىىىۆرنەن نومۇرالرنىىىى ئىچىىىىدە پەقەت ھەزرىتىىىى ئىبراھىمنىىىى ھېكايىسىىىىنى
كۆر ۋاتقىىان چېغىمىىدا چۈشىىىنەلىگەن ئىىىدى چىىۈنكى قۇربىىان ھېيتنى ى كېلى ى چىقىشىىى
توغرۇلۇ ئۇ ھېكايىنى ھە مەكتەپتە ئوقۇغان ئىدى ھە دادا بىر قېىتى سىۆزلەپ بەرنەن
ئىدى .ئوغۇل پەرزەنت يۈزى كىۆرەلمىگەن ھەزرىتىى ئىبراھىمنىى رولىغىا مېنىى چېىدىرنى
ئىشىكىدىن كىرنۈزمىگەن ئادە چىققانىدى .ئىبراھى ئۆزىگە ئىالالھتىن بىىر ئوغىۇل تىىلەپ
ئۇزۇنىىدىن-ئۇزۇنغىىا يىىالۋۇردى .ئىىاخىرى بىىىر ئىىوغلى بولىىدى؛(سىىەھنىدە بىىىر قونچىىا بىىوۋا
ئىشلىتىلگەنىدى) شۇنى بىلەن ئوغلى چوڭ بولدى ۋە ھەزرىتى ئىبراھى كىچىىك بىىر بىاال
ئارتىسنى_ئوغلىنى_ يەرنە ياتقۇزدى پىچاقنى ئېلى ئۇنىى كېكىىرتىكىگە تەنكىۈزدى .بىۇ
ئارىلىقتىىا دادا ئوغىىۇل ئىتىىائەت ھەققىىىدە مەزمىىۇنى چوڭقىىۇر نەپلەرنىىى قىلىىدى .بىىۇ نەپ
ھەممەيلەنگە تەسىر قىلىۋاتاتتى.
جىمجىتلىق قىزىل چاچلىق ئايالنى يېنىدا بىر قونچا قوي ۋە يېڭى قىيىاپەت بىىلەن
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سىەھنىگە چىقىشىىى بىىىلەن بۇزۇلىدى .ئىىۇ بىىىر پەرىشىىتىنى رولىغىىا چىققىىان ئىىىدى؛ كىىارتون
قەغەزدىىىىن ياسىىىالغان قىىىانىتى ۋە يېڭىىىى نىرىمىىىى ئۇنىڭغىىىا بەك ياراشىىىقانىدى .مەنمىىىۇ
ھەممەيلەنگە قوشۇلۇپ ئۇنىڭغا ئالقىش ياڭراتتى .
ئەڭ ئىىىىاخىرقى نومىىىىۇر ئەڭ تەسىىىىىرلىك ئىىىىىدى بىىىىىر كۆر نىىىىۈ سىىىىۈپىتىدە ئەڭ
ئۇنتۇلغۇسىىىزى ئىىىدى .كۆر ۋاتقىىان چېغىمىىدىال مۇشىىۇندا بولىىىدىغانلىقىنى چۈشىىەنگەن
بولساممۇ ھېكايىنى زادى نېمە ئىكەنلىكىنى يەنە چۈشىنەلمىگەن ئىدى .
سەھنىنى ئوتتۇرىسىىغا ئۈسىتىدە سىاۋۇت يۈزىىدە تۆمىۈردىن نىقىاپ قىلىىچ-قالقىان
كۆتۈرنەن ئىككى كونا چەۋەنىداز چىقتىى .يىالتىراقتىن ياسىالغان قىلىچلىرىنىى چىقىرىشىى
ئېلىشىىىۋاتقاندا كانايىىدىن قىلىىىچ-قالقانالرنىى ئىىاۋازلىرى كېلى ى تىىۇراتتى .كېىىيىن بىىىردە
پاراڭلىشىشتى ئاندىن يەنە ئېلىشىشتى .دۇبۇلغا-ساۋۇتالرنى ئىچىدىكى ئارتىسالر تۇرنىاي
بىىىلەن قىزىىىل چىىاچلىق ئايالنىىى دادىسىىى بولسىىا كېىىرەك .شىىۇندا قىلىىى بوغۇشىىۇپ
ئىتتىرىشى يەردە دومىالشتى ۋە بىر-بىرىدىن ئاجرىدى.
تاماشىبىنالر بىلەن بىلىلە مەنمىۇ ھاياجانالنغىان ئىىدى  .ئانىدىن تۇيۇقسىىز ياشىانغان
چەۋەنداز بىر ئۇرۇپال يا چەۋەندازنى يىقىتتى ئۈستىگە چىقتى ۋە بىر كۈچەپال قىلىچىنىى
ياشىىنى يىىۈرىكىگە تىقىىى ئىىۇنى ئۆلتىىۈردى .ھەمىىمە ئىىىش بەك تېىىزال يىىۈز بەرنەنىىىدى.
قىلىچالرنى يالتىراقتىن بۇنى بىر تىياتىر ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇپ ھەممىمىز بىردە قورقىۇپ
كەتتۇ .
يا چەۋەنداز ئىڭراپ سالدى لېكىن شۇ ھامانال جىان ئىۈزمىگەن ئىىدى .بىىر نەرسىە
دېگۈسىىى بىىاردەك قىالتتىىى .ياشىىانغان چەۋەنىىداز ئۆلۈۋاتقىىان ياشىىقا يېقىنالشىىتى .رەقىبىنىىى
يەڭىىگەن چەۋەنىىدازالرغا خىىاس ئىشىىەنچ بىىىلەن ئۆزىنى ى نىقىىابىنى چىقىىاردى(مەن قىزىىىل
چىىاچلىق ئايالنىى دادىسىىى دەپ قالغىىان ئىىادە ئىىىدى) ئۆلىىۈ ئالدىىىدا تۇرغىىان ياشىىنى
بىلىكىدىكى بىلەكلىكنى كۆر پ جىددىيلەشىتى ھەتتىا دەھشىەتكە پىاتتى .ئانىدىن ياشىنى
يۈزىدىكى نىقابنى ئېلىۋەتتى(تۇرناي ئەمەس باشقا بىىر ئىارتىس ئىىدى) ۋە ئىازاپ ئىچىىدە
تىترەپ كەتتى .بىر خاتالىق يىۈز بەرنەنلىكىنىى بىلد رىىدىغان مۇبالىغىلىىك ھەرىكەتلەرنىى
قىلىىدى .تىىارتىۋاتقىنى ئىنتىىايىن بۈيىىۈك بىىىر ئىىازاپ ئىىىدى .بىىىر ئىىاز بىىۇرۇن تېلېىىۋىزوردىكى
ئېالنالرنى تەقلىدىگە كىۈلگەن بىىز تاماشىىبىنالرمۇ ئەمىدى ھىۆرمەت بىىلەن جىمجىتلىققىا
چۆككەن ئىدۇ  .چۈنكى قىزىل چاچلىق ئايالمۇ ئۇالرغا يىغالۋاتاتتى.
ياشىىىانغان چەۋەنىىىداز يەردە ئولتىىىۇردى جىىىان تالىشىىىىۋاتقان يىىىا چەۋەنىىىدازنى
قۇچاقلىدى ئۇنى قۇچىقىغىا ئېلىى يىغالشىقا باشىلىدى .ئىچىىدىن چىقىرىى يىغلىغىانلىقى
ئۈچۈن تىياتىردا ئولتۇرغىان بىزلەرنىڭمىۇ ئىختىيارسىىز كىۆڭلىمىز يېىرى بولىدى .ياشىانغان
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چەۋەنداز پۇشايمان ئىچىدە يىغالۋاتاتتى.
پۇشايمانلىق تۇيغۇسى ماڭىمۇ يۇقتى .بىۇ تۇيغۇنىى كىنىوالردا رەسىىملىك رومىانالردا
بۇنچىىىۋاال ئېنىىىق بىىىر شىىەكىلدە ئىپىىادىلەنگەنلىكىنى كىىۆر پ باقمىغىىان ئىىىدى  .شىىۇ كىىۈنگە
قەدەر پۇشىايمانلىق دېىىگەن مەن ئۈچىىۈن پەقەت سىىۆزلەر بىلەنىىال ئىپىىادە قىلىنىىىدىغان بىىىر
نەرسە ئىدى .ھالبۇكى ھازىر كۆرنەچ سەھنىدىكى پۇشايمانلىق ئازابىغا قوشۇلۇپ كېتىى
باراتتى  .بۇ يەردە كۆرنىنى نويا بېشىمدىن ئۆتىۈپ مەن ئۇنتىۇپ كەتىكەن بىىر خاتىرىىدەك
قىالتتى.
قىزىل چىاچلىق ئايىال ئارقىا تەرەپىتىن كىۆر پ تۇرۇۋاتقىان ئىككىى چەۋەنىداز ئۈچىۈن
چوڭقۇر ئازاپ چېكىۋاتاتتى .ئۇمۇ بىر-بىرىنى ئۆلتۈرمەكچى بولۇشقان ئىككى ئەركىشىىدەكال
پۇشايمان قىلىۋاتاتتى .تېخىمىۇ كۈچلىۈك يىغالشىقا باشىلىدى .بەلكىى ئىۇ ئەرلەرمىۇ قىزىىل
چىىاچلىق ئايىىال ۋە ئۇنىىى ئەتراپىىىدىكىلەرنە ئوخشىىا بىىىر ئىىائىلە كىشىىىلىرى ئىىىدى.
چېدىرنى ئىچىدە باشقا ھېچقاندا ئاۋاز ئاڭالنمايتتى .قىزىىل چىاچلىق ئايالنىى يىغىسىى
بىر مەرسىيەنە بىر شېئىرغا ئۆزنەردى .ھېكايىدەك ئىۇزۇن لەرزىىگە سىالغۇچى بىىر شىېئىر
ئىدى بۇ .ئاخىرىدىكى ئۇزۇن مونولونىدا قىزىىل چىاچلىق ئايالنىى ئەرلەرنىى ئىۇالر بىىلەن
بېشىىىىىدىن ئىىىىۆتكەن-كەچكەنلەرنىىىىى ھايىىىىاتنى غەزەپ بىىىىىلەن تىلغىىىىا ئېلىىىىى تىىىىۇرۇپ
سۆزلىگەنلىرىنى ئاڭالۋاتاتتى لېكىن ئۇنى قاراڭغۇدا مېنى پەر ئېتىشى تەس ئىدى .نويا
ئۇنى بىىلەن كىۆزلىرىمىز ئۇچراشىمىغاچقا ئۇنىى سىۆزلىگەنلىرىنى چۈشىىنەلمەيۋاتاتتى ۋە
ئۇنتىىۇپ قېلىۋاتىىاتتى  .مەنىىدە ئۇنى ى بىىىلەن پاراڭلىشىىىش ئۇنىڭغىىا يېقىنلىشىىىش ئۈچىىۈن
ھىىېچكى توختىتى ى قىىااللمىغۇدەك كۈچلىىۈك بىىىر ئىسىىتەك پەيىىدا بولىىدى .قىزىىىل چىىاچلىق
ئايالنىى ئىىۇزۇن شىىېئىرى سىىۆزلىرى ئاخىرلىشىىى ئويۇنمىىۇ تۈنىىىدى ۋە ئىىازغىنە بىىىر تىىوپ
تاماشىبىنمۇ بىردەمدىال تارقىلى كېتىشتى.
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ئون سەككىزىنچى باب
چېدىردىن چىققاندىن كېيىن پىۇتلىرىمنى زورالپ كېتىى بىاراتتى  .شىۇ ئارىىدا بىىلەت
سېتىش ئورنى سۈپىتىدە قويۇلغان ئۈستەلدە قىزىل چاچلىق ئايالنى كۆرد .
سىىەھنىدە كىىىيگەن كىيىملەرنىىى سىىېلىۋەتكەن بولىىۇپ تاالغىىا چىققانىىدا كىيىىىدىغان
كىيملىرى بىلەن ئىدى .ئۈستىدە ئاسمان كۆكى رەڭلىك ئۇزۇن يوپكا بار ئىدى.
تۇنجى مۇھەببىتىمنى سەھنىدە كۆرنەنلىرىمنىى ۋە ئىچىكەن راكىمنىى تەسىىرىدە
شىىۇندا مەسىىت بولىىۇپ كەتىىكەن ئىىىدىمكى مەن ئىىۆز منى ھىىازىردا ئەمەس بەلكىىى يىىا
ئۆتمۈشىىىتە يىىىاكى بولمىسىىىا كالالمىىىدىكى بىىىىر خىيالنىىىى ئىچىىىىدە ياشىىىاۋاتقاندەك ھىىىېس
قىلىۋاتاتتى  .ئۇنى ئۈستىگە ھەممە نەرسە خاتىرىلەرنە ئوخشا پارچە-پۇرات ئىدى.
_ئويىىۇنىمىزنى يىىاقتۇردۇڭمۇ؟_ دېىىدى قىزىىىل چىىاچلىق ئايىىال كۈلۈمسىىېرەپ تىىۇرۇپ _
ئالقىشلىرى ئۈچۈن رەھمەت.
_ بەك ياقتۇردۇ _ دېدى تاتلىق كۈلۈشىدىن جاسارەتلىنى .
ھىىازىر شىىۇنچە يىلىىدىن كېىىيىن ئۇنى ى ئىسىىمىنى ئوقىىۇرمەنلەردىن قىزغىنىىى دەپ
بەرنىىۈ كەلمەيۋاتىىىدۇ .لىىېكىن ھېكايەمنى ى ھەممىسىىىنى دۇرۇسىىتلۇ بىىىلەن ئاڭلىتىشىىى
كېرەك .چۈنكى بىز فىلىملەردىكى ئامېرىكىلىقالرغا ئوخشىا ئىسىىملىرىمىزنى دەپ بەرنەچ
ئۆزىمىزنى تونۇشتۇردۇ :
_جە .
_نۈلجىھان.
_بەك ياخشى ئوينىدى _ دېدى _ كۆر ۋاتقاندا ساڭا دىققەت قىلى قارىدى .
ئۇنىڭغا «سەن» دەپ نەپ قىلىىش ئۈچىۈن ئىۆز منى زورالۋاتىاتتى  .چىۈنكى يىىراقتىن
كۆرنىنىمدىن ۋە پەرەز قىلغىنىمدىنمۇ چوڭ ئىدى.
_قۇدۇقنى ئىشلىرى قانداقرا ؟
_بەزىدە پەقەت سۇ چىقمايدىغاندەك تۇيۇلۇپ كېتىدۇ _ دېدى _ ئەسلى ئۆنگۆرەنىدە
سېنى كۆر ئۈچۈنال تىۇرۇۋاتىمەن! دېگىۈ بىار ئىىدى لىېكىن چۆچىۈپ كېتىشىى مىۇمكىن
ئىدى.
_تۈنۈنۈن ئۇستاڭمۇ بىزنى چېدىردا ئىدى _ دېدى قىزىل چاچلىق ئايال.
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_كى ؟
_ماھمۇت ئۇستا .ئۇ سۇنى چىقىشىىدىن خىاتىرجە ئىىكەن .تىيىاتىرنى ئويىۇنىمىزنى
ئۇمۇ بەك ياقتۇردى .ئۇنىڭغا بىلەت كەستۇ پۇلىنى بەردى.
_ ئەسىىىلىدە مىىىاھمۇت ئۇسىىىتا ئۆمرىىىىدە تىيىىىاتىر كىىىۆر پ باقمىغىىىانىكەن _ دېىىىدى
قىزغىنى _ مەن بىر قېتى ئودىپۇس ۋە سوفوكلېس ھەققىدە نەپ ئېچى ئىازرا سىۆزلەپ
بەرسە ماڭا ئاچچىقالنغانىدى .ئۇنى قاندا قايىل قىلدىڭالر؟
_ ئاچچىقالنغىنى خاتا ئەمەس يۇنان ئويۇنلىرى تۈركىيەدە ياقتۇرۇلمايدۇ.
قىزىل چاچلىق ئايال مېنى ماھمۇت ئۇستامنى قىزغانسۇن دېگەن بولغىيمىدى؟
_ لېكىن ئۇ ئۇ ئويۇندا ئوغلى ئانىسى بىلەن ياتىدىكەن دەپ ئاچچىقلىدى.
_ تۈنۈنىىىىۈن ئويۇننىىىىى ئاخىرىىىىىدا دادىسىىىىىنى ئىىىىوغلىنى ئۆلتۈرىشىىىىىگە پەقەتىىىىال
ئاچچىقلىمىدى  _ ...دېدى قىزىل چاچلىق ئايىال _ كونىا ھېكىايىلەرنى ئەپسىانىلەرنى بەك
ياخشى كۆردى...
ئويۇننى ئاخىرىدا ماھمۇت ئۇسىتا بىىلەن كۆر شىۈپ پاراڭلىشىشىقان بولغىيمىىدى؟
مىىاھمۇت ئۇسىىتامنى مەن ئىىۇخالپ قالغانىىدىن كېىىيىن بازارغىىا رۇخسىىەت بىىىلەن چىققىىان
ئەسكەرلەرنە ئوخشا تىياتىرغا بارغانلىقىغا بىر خىل ئىشەنگۈ كەلمەيۋاتاتتى.
_ ماھمۇت ئۇستا مېنى بەك چى تۇتىدۇ _ دېدى _ كىۆزى سىۇ چىقىرىشىتىن باشىقا
ھېچنىمىنى كۆرمەيىدۇ .تىياتىرغىا بېرىشىىمنىمۇ خالىمىايتتى .بۈنىۈن بىۇ يەرنە كەلگىنىمنىى
بىلسە ماڭا ئاچچىقاليدۇ.
_سەن ئەنسىرىمە مەن پاراڭلىشىمەن ئۇنى بىلەن _ دېدى قىزىل چاچلىق ئايال.
شۇنچىلىك قىزغىنى كەتتىمكى بىىر ھىازا نەپ قىاللمىىدى  .مىاھمۇت ئۇسىتا بىىلەن
قىزىل چاچلىق ئايال ئىچ-پە تارتىشى قېلىشقان بولغىيمىدى؟
_ ئۇستاڭ بەك بۇيرۇقۋاز قاتتىق قولمۇ؟_ دەپ سورىدى قىزىل چاچلىق ئايال.
_ئەسىىلىدىغۇ بىىىر دادا ئورنىىىدا مىھرىبىىانلىق بىىىلەن ئاسىىرايدۇ مېنىىى دوسىىتالردەكمۇ
ئۆتىىۈپ قىىويىمىز .لىىېكىن سىىىزغان سىىىزىقىدىن چىقماسىىلىقىمنى دائىىى ئۇنىڭغىىا ئىتىىائەت
قىلىشىمنى ئارزۇ قىلىدۇ.
_ ئۇندا بولسا سەنمۇ ئىتائەت قىل ئۇنىدا قىلمىاي!_ دېىدى قىزىىل چىاچلىق ئايىال
تاتلىق كۈلۈمسېرەپ تۇرۇپ _ سىېنى شىانىرتلىققا زورالپ ئالمىاپتىغۇ...ئائىلەڭنىى پەقەتىال
پۇلى يوقمۇ؟
ماھمۇت ئۇستا قىزىل چاچلىق ئايالغا مېنى بىر بايۋەچچە ئىكەنلىكىمنىى سىۆزلەپ
بەرنەن بولغىيمىدى؟ مېنى نېپىمنى قىلىشقان بولغىيمىدى؟
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_ دادا بىزنى تاشالپ كەتتى!_ دېدى .
_ دېىىمەك ئىىۇ سىىېنى داداڭ بواللمىىاپتۇ _ دېىىدى قىزىىىل چىىاچلىق ئايىىال _ سىىەنمۇ
ئىىۆز ڭگە باشىىقا بىىىر دادا تىىاپ .ھەمىىمە ئادەمنى ى دادىسىىى تىىوال بىىۇ دۆلەتىىتە .دۆلەت دادا
پەرۋەردىگار دادا پاشا دادا مافىيا دادا...بۇ يەردە ھېچكى دادىسىز ياشىيالمايدۇ.
ئەمدى قىزىل چاچلىق ئايال ماڭا ھە نۈزەل ھە ئەقىللىك كۆر نۈۋاتاتتى.
_دادا ماركىسىىىىزىمچى ئىىىىدى _ دېىىىدى (نېمىشىىىقا ماركىسىىىىزىمچىدۇر دېمىىىىگەن
بولغىيتتى ؟) _ قىيىن-قىستاققا ئېلىندى .كىچىك چېغىمدا نەچچە يىلالپ تۈرمىدە ياتتى.
_ ئىسمى نېمە داداڭنى ؟
_ئاكىن چەلىك .لېكىن بىزنى دورىخانىنى ئىسمى چەلىك ئەمەس ھايات ئىدى.
قىزىل چاچلىق ئايال خىيالالرغا غەر بولدى .دىمىى ئىچىىگە چۈشىۈپ بىىر ھىازاغىچە
نەپ قىلمىىىدى .دادامنى ى ماركىسىىىزىمچى بولۇشىىى ئۇنىڭغىىا نىىېمە ئۈچىىۈن تەسىىىر قىلغىىان
بىىولغىيتتى؟ بەلكى ى مەن خاتاالشىىقاندىمەن :پەقەت ھىىارغۇن ئىىىدى ۋە خىيىىال بېسىىىۋالغان
ئىدى .مەن ئۇنىڭغا ھايات دورىخانىسىدا نۆۋەتچىلىك قىلىدىغان دادامنى ئۇنىڭغىا تامىا
توشۇغانلىقىمنى ۋە بەشىكتا بازىرىنى نەپلىرىنى قىلىى بەردىى  .نەپلىرىمنىى دىقىقەت
قىلى ئاڭلىدى .لېكىن خۇددى ماھمۇت ئۇستامنى نېپىنى قىلغۇ كەلمىگەنگە ئوخشا
دادامنى نېپىنىمۇ قىلغۇ كەلمەي قويدى .بىردە جى تۇردۇ .
_ مەن ئېرى بىلەن بۇ يەردە تۇرىمەن _ دېدى مەن ئالدىىدىن تىاالي قېىتى ئىۆتكەن
دەرىزىلىرىگە ھەمىشە قارىغان بىنانى كۆرسىتى تۇرۇپ.
كۆڭلىىۈ ئىىازار يېىىدى؛ ئالدانغانىىدەك ئىىاچچىقى كەلىىدى .لىىېكىن مەسىىت تۇرۇغلۇقمىىۇ
تىىۈركىيەدە شىىەھەرمۇ-شىىەھەر كېزى ى يۈرىىىدىغان پىىارچە-پىىۇرات بىىىر سىياسىىى تىيىىاتىر
ئۆمىكىىىدە ئىشىىلەيدىغان بىىۇ ياشىىتىكى بىىىر ئايالنى ى تىىوي قىلغىىان بولۇشىىى كېرەكلىكىنىىى
تەسەۋۇر قىالالۋاتاتتى  .بۇنى نېمىشقا بۇرۇنرا ئويلىمىغان بولغىيتتى ؟
_ سىلەرنى ئۆي قانچىنچى قەۋەتتە؟
_بىزنى دەرىزىلەر كوچىىدىن كۆر نمەيىدۇ .بىزنىى ئۆنگىۆرەنگە تەكلىى قىلغىان بىىر
ماۋچى (ماۋزېدوڭچى دېمەكچى بىر سىياسىى ئىېقى .ت)نىى بىرىنچىى قەۋەتتىكىى ئۆيىىدە
تۇرۇۋاتىمىز .تۇرناينى ئاتا-ئانىسىىمۇ ئۈسىتىدە تۇرىىدۇ .بىزنىى دەرىىزىلەر ئارقىا ھويلىغىا
قارايدۇ .تۇرناي سېنى بۇ يەردىن ئۆتكەندە دەرىزىلەرنە قارايدىغانلىقىڭنى دەپ بەردى.
سىرىمنى ئاشكارە بولۇپ قالغانلىقىدىن خىجىل بولدۇ  .لېكىن قىزىل چاچلىق ئايال
تاتلىق كۈلۈمسېرەۋاتاتتى .يۇمۇال چىرايلىق لەۋلىرى بەك جەلىپكار ئىدى.
_خەيرلىك كەچ _ دېدى _ بەك نۈزەل بىر ئويۇن بولدى.
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_يا ئاۋۇ يەرنىچە بىردە ماڭايلى ئاندىن قايتايلى .داداڭغا قىزىقى قالدى .
ھېكايەمنى ئارىدىن يىلالر ئۆتكەندىن كېيىن ئوقۇيدىغان قىزىققۇچىالرغا بۇ ئۇچىۇرنى
بېرىشى كېرەك :ئۇ يىلالردا(تىيىاتىر ئۈچىۈن بولسىىمۇ) نىىرى قىلغىان كۆكىۈ يېقىملىىك
يوپكا كىيگەن ۋە ئوتتۇز نەچچە ياشالرغا كىرنەن قىزىل چاچلىق جەلىپكار بىر ئايال كىېچە
سىىائەت ئونىىدا بىىىر ئەركىشىىىگە «كىىوچىالردا يەنە بىىىردە ئايلىنىىايلى» دېسىىە بۇنىى كىىۆپ
ساندىكى ئەرلەر ئۈچىۈن _ ئەپسۇسىكى _ بىىرال مەنىسىى بىار ئىىدى .ئەلىۋەتتە مەن ئۇنىدا
ئەرلەردىن ئەمەس بالىالرچە مۇھەببىتىنى يوشۇرۇپ قااللمىغان بىر تولۇ ئوتتۇرا مەكتەپ
ئوقۇغۇچىى ئىدى  .ئۇنى ئۈستىگە بۇ ئايىال تىوي قىلغىان ئىىدى ۋە بىۇ يەر ئانىادولۇ يەنىى
ئاسىيا ئەمەس رۇمەلى يەنى ياۋرۇپا ئىدى .ئۇنى ئۈستىگە كاللىدا بىر سولچىل سىياسى
ئەخال بار ئىدى .يەنى دادامنى سىياسى ئەخالقى.
ھېچىىنىمە دېيىشىمەي بىىىردە مېڭىشىىنى خىيىىال قىلغىىاچ ھېچىىنىمە دېيىشىىمەي بىىىردە
ماڭىىدۇ  .قىىاراڭغۇ بۇلىىۇڭ-پۇشىىقاقالر ئىىانچە بەك قىىاراڭغۇ ئەمەس ئىىىدى ۋە ئۆنگىىۆرەن
بازىرىنىىى ئاسىىمىنىدا يۇلتىىۇز يىىو ئىىىدى .پىىويىز ئىستانسىسىىى مەيدانىىىدىكى ئاتىىاتۈرك
ھەيكىلىگە بىرى ۋەلىسپىتىنى يۆلەپ قويغان ئىدى.
_ساڭا سىياسى توغرۇلۇ نەپ قىالمتى؟_ دېدى قىزىل چاچلىق ئايال.
_كى ؟
_داداڭنى سىياسى دوستلىرى ئۆيگە كېلەمتى؟
_ دادا ئاساسىىەن ئۆيىىدە يىىوقتى .ئانىىاممۇ داداممىىۇ مېنىىى سىياسىىىيغا ئارىلىشىىى
قېلىشىمنى خالىمايتتى.
_ داداڭ سېنى نېمىشقا سولچى قىلى تەربىيىلىمىدى؟
_ مەن يازغۇچى بولىمەن...
_ بىزنىمىىۇ بىىىر ئويىىۇن يېزىىى بېرەرسىىەن ئۇنىىداقتا _ دېىىدى سىىىرلىق بىىىر تەرزدە
كۈلۈمسېرەپ .ئەمدى كەيپى چا كۆر نەتتى ۋە يۈزىىدە جەلىپكىار ئەقىلنىى الل قىلىىدىغان
بىر كەرەشمە پەيدا بولغانىدى _ مېنىى ئىاخىرقى مونولونۇمغىا ئوخشىا بىىر ئويىۇن بىىر
كىتاب يېزىلسىكەن مېنى ھاياتىممۇ ئىچىدە بولسىكەن دەيمەن.
_ ئۇ ئاخىرقى مونولوننى بەك چۈشىنەلمىدى  .تېكىستى بارمۇ؟
_يىىو ئىىۇالرنى مەن شىىۇ چاغىىدىكى ئىلھىىامى بىىىلەن سىىۆزلىگەن ئىىىدى  .بىىىر رومكىىا
ھاراقنىڭمۇ تەسىرى بار.
_ ئەسلىدە بىر تىياتىر ئويۇنى يازغۇ بار _ دېدى كىالۋا بىىر تولىۇ ئوتتىۇرا مەكىتەپ
ئوقۇغۇچىسىنى تەلەپپۇزىدا _ لېكىن ئاۋۋال تىياتىر توغرۇلۇ كىتابالرنى ئوقۇشى كېىرەك.
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تۇنجى بولۇپ ئوقۇيدىغان كالسسىك ئەسىرى «پادىشاھ ئودىپۇس» بولىدۇ.
پويىز ئىستانسىسىى مەيىدانى ئىيىۇل كېچىسىىدە خىاتىرىلەردەك تونىۇ ئىىدى .كىېچە
قاراڭغۇلۇقى ئۆنگۆرەننىى يوقسىۇللۇقىنى بېقىمسىىز قالغىان ھىالىنى يېپىى تىۇراتتى غىۇۋا
سىىېرىق المپىالرنىىى تەسىىىرىدە ئىستانسىىا بىناسىىى ۋە مەيىىدانى ئاتكىرتكىالرغىىا رەسىىىمى
بېسىلغۇدەك بىىر غەلىىتە يەرنە ئايالنغانىىدى .مەيدانىدا ئاسىتا ئايلىنىى يىۈرنەن ھەربىى
جى ماشىنىنى كۈچلۈك ئالدى چىراقلىرى بىر بۇلۇڭدا تۇرغان بىر توپ ئىتنى يورۇتتى.
_ ئىش چىقارغان چاتاقچىالرنى قاچقۇنالرنى ئىزدەپ يۈرىشىدۇ بۇالر _ دېدى قىزىىل
چاچلىق ئايال _ بۇ يەرنى ئەسكەرلىرى نېمىشقىكىن بەك ئەدەپسىز كېلىدىكەن.
_ شەنبە-يەكشەنبە كۈنلىرى مەخسۇس ئۇالر ئۈچۈن ئاالھىدە نومۇرۇڭالر بارمۇ؟
_ پىىۇل تېپىشىىىمىز كېىىرەك _ ...كۆزلىرىمنىى ئىچىىىگە تىكىلىى قىىاراپ تىىۇرۇپ _ بىىىز
پۇقراۋى تىياتىرمىز دۆلەتتىن مائا ئالدىغان تىياتىر ئەمەس.
قولىنى ئۇزىتى ياقامغا يېپىشى قالغان بىر تال ساماننى ئېلىۋەتتى .تېنىنى ئىۇزۇن
پاچاقلىرىنى كۆكسىنى بەك يېقىندا ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدى .
ھېچنىمە دېيىشمەستىن ئارقىغا ياندۇ  .بادا دەرەخلىرىنى ئاستىدا تۇرغاندا قىزىىل
چىىاچلىق ئايالنى ى كىىۆزلىرى نويىىا قارىىىدىن يېشىىىلغا ئۆزنەرنەنىىدەك بولىىدى .دەرىجىىىدىن
تاشقىرى بىر ھۇزۇرسىزلىق بار ئىدى ئىچىمدە .بىر ئايدىن بۇيان دەرىزىلىرىگە تىاالي قېىتى
قارىغان بىنا يىراقتىن كۆر ندى.
_ئېرى سېنى مۇشىۇ يېشىىڭدىال راكىنىى بىىر ئوبىدان ئىچىى قويىىدىكەن دەيىدىغۇ _
دېدى _ داداڭمۇ ئىچى قويامتى؟
بۇنىڭغا بېشىمنى «ھەئە» دېگەن مەنىىدە لىڭشىىتى جىاۋاپ بەردىى  .ئەقلىى ئۇنىى
ئېىىرى بىىىلەن قاچىىان قەيەردە بىىىر ئۈسىىتەلدە ئولتۇرغىىانلىقىمىزدا قالغىىان ئىىىدى .بىىۇنى
ئەسىىلىيەلمەيۋاتاتتى  .لىىېكىن سىىورىغۇممۇ كەلمەيۋاتىىاتتى كۆڭلىىۈ يېىىرى بولىىۇپ ئىىۇالرنى
ئۇنتۇپ كەتكۈ كېلىۋاتاتتى .ئۇنى ئۈستىگە قۇدۇقتىكى ئىشىمىز تۈنىگەنىدە ئىۇنى ئەمىدى
كۆرەلمەيىىىدىغانلىقىمنى ئويلىسىىىا ھىىىازىردىن باشىىىالپال كىچىىىىك بالىىىىدەك ئازابلىنىىىى
كېتىۋاتاتتى  .بۇ ئازاپ ئۇنى دەرىزىسىگە(ئەسلىدە ئۇنى ئەمەستى) ھەۋەس بىلەن بىىلەن
قاراپ كېتىشلىرىمنى ئاشكارىلىنى قېلىشىدىنمۇ ئېغىر ئىدى.
بىناغىىا يىىۈز مېتىىىردەك قالغانىىدا بىىادا دەرەخلىرىنىى ئاسىىتىدا توختىىىدۇ  .باشىىتا ئىىۇ
توختىدىمۇ ياكى مەنمۇ ھىازىر ئېسىىمگە ئااللمىايمەن .ئىۇ ماڭىا بەك ئەقىللىىق ۋە مىھرىبىان
تۇيىىۇالتتى .سىىەھنىدىن كۆز منى ى ئىچىىىگە قارىغىنىىىدا مەن يۈزىىىدە كىىۆرنەن كۈچلىىۈك ۋە
ئۈمىدلەنىىد رنۈچى ئىپىىادە بىىىلەن تىىاتلىققىنە مىھرىبىىانالرچە كۈلۈمسىىېرىدى .شىىۇ چاغىىدا
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تىياتىردا يىغالۋاتقىان چەۋەنىداز دادا ۋە ئىوغلىنى كۆر ۋاتقانىدا ھىېس قىلغىان پۇشىايمانلىق
تۇيغۇسى ئىچىمدە پەيدا بولدى.
_تۇرناي بۇ ئاخشا ئىستانبۇلدا _ دېدى _ سەنمۇ داداڭدەك راكىغا ئىامرا بولسىاڭ
ئۇنى شىشىسىدىن ساڭا بىر قەدەھ قۇيۇپ بېرەي.
_ مەمنۇن بولغان بوالتتى _ دېدى _ ئېرى بىلەنمۇ تونۇشۇپ قالىمىز.
_ تۇرناي مېنى ئېرى شۇ _ دېدى _ ئۆتكەندە بىللە ئولتۇرۇپ ئىچىپسىلەرغۇ مېنى
تىياتىرغا كىرنۈز پ قوي دەپسەنغۇ؟
ھەيرانلىق ئىچىدە ئاڭلىغان نەرسىلىرىمنى سەل سىڭد رىۋالسىۇن دېگەنىدەك بىىردە
جى تۇردى.
_تۇرناي ئۆزىدىن يەتتە يا چوڭ بىر ئايال بىىلەن ئىۆيلەنگەنلىكى ئۈچىۈن بەزىىدە
خىجىل بولۇپ بىزنى ئەر-ئايال ئىكەنلىكىمىزنىى يوشىۇرىدۇ _ دېىدى _ ئۇنىى ياشىلىقىغا
قارىما بەك ئەقىللىق بەك ياخشى بىر ئەر ئۇ.
يەنە مېڭىشقا باشلىدۇ .
_ مەنمۇ ئېرى بىلەن نەدە ئولتۇرۇپ ئىچكەنلىكىمىزنى ئويالۋاتاتتى .
_ ئۇ ئاخشا تۇرناي بىلەن ئاشخانىدا كۇلۇپ راكىسى ئىچىپسىلەر .ئۆيدە يەنە يېىرى
شىشە بار .كونا مىاۋچى(ماۋزېىدوڭچى) دوسىتىمىزنى يەرلىىك كونيىاك ھىارىقىمۇ بىار .ئۇمىۇ
يېقىندا قايتى كېلىدۇ بىزمۇ بۇ يەردىن كېتىمىز .سېنى سېغىنىمەن بايۋەچچە!
قاندا ؟_ سەنمۇ بىلىسەن بىزنى بۇ يەردىكى ۋاقتىمىز توشاي دېدى.
_مەنمۇ سېنى بەك سېغىنىمەن.
بىنانى ئىشىكىدە بەدەنلىرىمىىز بىىر-بىىرىگە راۋۇرۇس يېقىنالشىتى .ئىۇ ئەمىدى ماڭىا
مېنى بىھۇ قىلىۋاتقاندەك تۇيۇلىۋاتاتتى.
ئىىاچقۇچىنى ئېلى ى ھويلىنى ى ئىشىىىكىنى ئېچىۋاتقانىىدا «راكىغىىا سىىالىدىغان مىىۇز ۋە
قورۇلغان نوقۇتمۇ تەييار» دېدى.
_ نوقىىۇت بولمىسىىىمۇ بولىىىدۇ _ دېىىدى ئالىىدىرايمەن بىىىردە ئولتىىۇرۇپال مىىاڭىمەن
دېگەندەك قىلى .
ھويال ئىشىكى ئېچىلدى كور قاراڭغۇلۇقتا تىار بىىر كارىىدوردىن ئۆتتىۇ  .قىاراڭغۇلۇ
ئىچىدە ئاچقۇچالرنى ئارىسىدىن يەنە بىر ئىاچقۇچنى ئىزدەۋاتقىانلىقى ئاڭلىنىى تىۇراتتى.
بىىىىىردىنال چاقمىىىىاقنى يانىىىىدۇردى ۋە يالقۇننىىىىى نۇرىىىىىدا پەيىىىىدا بولغىىىىان قورقۇنچلىىىىۇ
كۆلەڭگىلەرنى ئىچىدە ئاچقۇچنى ۋە قۇلۇپنى تېپى ئىشىكنى ئېچى ئۆيگە كىردى.
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زالنى ى چىرىقىنىىى يېقىۋېتى ى ماڭىىا قارىىىدى _:قورققىىۇدەك بىىىر ئىىىش يىىو _ دېىىدى
كۈلۈمسېرەپ تۇرۇپ _ قارا ئاناڭدەك ئايالمەن.

ئون توققۇزىنچى باب
ئۇ كېچە ھاياتىمدا تۇنجى قېتى بىر ئايال بىلەن ياتتى  .ئىنتىايىن لەرزىىگە سىالغۇچى
ۋە قالتىس بولغانىدى .ھايات ئايالالر ۋە ئۆز توغرۇلۇ بارلىق كىۆز-قاراشىلىرى بىىردىنال
ئۆزنەردى .قىزىل چاچلىق ئايال ماڭا ئۆز منى ۋە بەختنى بىلد ر پ قويدى.
ئوتتۇز ئۈچ ياشتا ئىىدى؛ يەنىى مەن ياشىىغاننى دەل ئىككىى ھەسسىسىىنى ياشىىغان
ئىدى؛ لېكىن ئون ھەسسىسىنى ياشىغاندەك قىالتتى .ئارىمىزدىكى يا پەرقى مەكتەپ ۋە
مەھەللىدىكى دوستلىرىمنى ناھايىتى كۆڭۈل بۆلۈپ كېتىىدىغان ۋە ھەيىران قالىىدىغان بىۇ
نۇقتىدا ئىۇ كىۈنى بەك توختىلىى كەتمىىدى  .بېشىىمدىن ئىۆتكەن ئىشىالرنى تەپسىىالتىنى
ھىىېچكىمگە دەپ بەرمەيىىدىغانلىقىمنى ئىىۇ ئىشىىالر بېشىىىمدىن ئۆتۈۋاتقىىان چاغىىدىال بىلىىگەن
ئىدى  .شۇڭا دوسىتلىرىمنى بەك بىلگۈسىى كېلىى كېتىىدىغان ۋە دەپ بەرسىە «مىۇمكىن
ئەمەس» دەپ كېتىىىدىغانلىقى ئېنىىىق بولغىىان تەپسىىىالتالر ئۈسىىتىدە توختالمىىايمەن .لىىېكىن
قىزىل چىاچلىق ئايالنىى تېنىنىى خىۇددى مەن تەخمىىن قىلغانىدەك نىۈزەللىكى ۋە بىلىلە
بولۇۋاتقاندىكى ئەركىىن جەسىۇر ھەتتىا بىىر ئىاز ئەدەپسىىز قىلىقلىىرى بېشىىمدىن ئىۆتكەن
ئىشنى تېخىمۇ ئىشەنگۈسىز قىلىۋېتىۋاتاتتى.
ھە تۇرناينى راكىسىنى قۇرۇقىداپ قويغىانلىقى ھە ۋېۋىسىكىچىلىق قىلىىدىغان ۋە
ئۆيىنى سېخ ئورنىدا ئىشلىتىدىغان كونا ماۋچىنى كونياك ھارىقىدىن ئاخىرقى پەيتتە بىىر
قەدەھ ئىچكەنلىكىىى ئۈچىىۈن يېىىرى كېچىىىدىن ئېشىىى ئۆنگۆرەنىىدىن قايتىۋاتقانىىدا تىىۈز
ماڭالمايۋاتاتتى ۋە خۇددى بىىر چۈشىتىكىدەك بېشىىمدىن ئۆتۈۋاتقىان پەيتلەرنىى خىۇددى
سىرتتىن كۆر ۋاتقاندەك قىالتتى  .قانچىلىك بەختلىك ۋە خۇشال ئىكەنلىكىمنىمۇ نويا مەن
ئەمەس سىرتتىن كۆر پ تۇرۇۋاتقان باشقا بىرسى خىيال قىلىۋاتقاندەك قىالتتى.
مازارلىقتىكى دۆڭدىن چىقىۋاتقاندا ئىچىمىگە قورقىۇنچ چۈشىتى .مىاھمۇت ئۇسىتامدىن
قورقۇۋاتىىىاتتى  .كالالمغىىىا مەن ھىىىېس قىلغىىىان شىىىاتلىق ۋە شىىىېئىرى ئىشىىىالرنى مىىىاھمۇت
ئۇسىىتامنى ئازارلىرىىىدىن قوغىىدا خىيىىالى كىرىۋالىىدى .ئۇنى ى ئۈسىىتىگە ماڭىىا ھەسىىەت
قىلىشىمۇ مۇمكىن ئىدى .مازارلىقتىن(ھۇقۇشمۇ ئۇخالپ بولغان ئىىدى) ئۆتكەنىدىن كېىيىن
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مەن يولنى قىسقارتاي دەپ كېسى ئۆتكەن بىر ئېتىزلىقتا پۇتۇ بىر د مچەككە پۇتلىشى
ئوت-چۆپلەرنى ئۈستىگە يۇمشاققىنە يىقىلى چۈشتۈ ۋە يۇقىرىىدىكى جىمىىرالپ تۇرغىان
ئاسماننى كۆرد .
ئالەمنى ھەممە نەرسىنى نە قەدەر ئاجايىى ئىكەنلىكىنىى مانىا بايقىغىان ئىىدى .
نېمىگە ئالدىرايتتى ؟ مىاھمۇت ئۇسىتامدىن نىېمە دەپ ئۇنچىىۋاال قورقۇيىدىغان بىولغىيتتى ؟
قىزىىىل چىىاچلىق ئايالنىى دېگەنلىىىرى تىىوغرا بولسىىا ئۇمىىۇ سىىېرىق چېىىدىرغا كىرىى ئويىىۇن
كۆرنەنىىىدى .نېمىشىىقىكىن بۇنىڭغىىا ھەسىىەت قىلىۋاتىىاتتى ئويۇنىىدىن كېىىيىن كۆر شىىۈپ
پاراڭالشقانلىقىغا ئىشەنگۈ كەلمەيۋاتاتتى ئۇنتۇپ كەتكۈ كېلىۋاتاتتى .يەنە بىر تەرەپىتىن
قىزىل چاچلىق ئايالدەك بىر ئايال بىلەن ياتقانلىقى ئۈچۈن ئۆز مگە بولغان ئىشىەنچىمنى
ئاشىىقانلىقىنى چۈشىىىنى يېتىى ھەرقانىىدا ئىشىىنى قىالاليدىغانىىدەك ھىىېس قىلىۋاتىىاتتى .
قۇدۇقتىن سۇ چىقمايتتى لېكىن مەن پۇلىۇمنى ئېلىى قايتىى دەرسىخانىغا بېرىى ئىالى
مەكتەپ ئىمتىھانىدا يۇقىرى نومۇر ئېلى يازغۇچى بولۇپ شۇ كىۆز مگە كۆر نىۈپ تۇرغىان
يۇلتۇزالردەك توختىماي چاقناپ تۇرىدىغان بىر ھاياتقا ئېرىشمەكچى ئىىدى  .بىىر تەقىدىرى
بار ئىدى ئېنىق ئىدى؛ ئۇنى كۆر ۋاتىاتتى ۋە قوبىۇل قىلىۋاتىاتتى  .بەلكىى قىزىىل چىاچلىق
ئايال توغرۇلۇ بىر رومان يېزىشىممۇ مۇمكىن ئىدى.
بىر يۇلتۇز ئېقى چۈشتى .كۆز بىلەن كىۆرنەن دۇنيىا بىىلەن ئىچىمىدىكى دۇنيانىى
بىر-بىرىگە ماس كېلىۋاتقىانلىقىنى چوڭقىۇر ھىېس قىلىى تومىۇز ئاسىمىنىغا پۈتىۈن زىھىنى
بىىلەن تىكىلىىدى  .نويىىا ئىىۇالرنى ئوقۇسىىا يۇلتۇزالرنىى شىىەكلى ماڭىىا ھاياتىمنىى بىىارلىق
سىىىرلىرىنى دەپ بېرىدىغان ىدەك .دېمىسىىىمۇ ھەمىىمە نەرسىىە نىىۈزەل ئىىىدى ھەمىىمە نەرسىىە
يۇلتۇزالردەك ئىدى .يازغۇچى بولىدىغانلىقىمنىمۇ شۇ كىېچە تولىۇ چۈشىىنى يەتكەنىىدى .
بۇنى ى ئۈچىىۈن ئىىادە قارىشىىى كۆر شىىى كىىۆرنەنلىرىنى چۈشىنىشىىى ۋە سىىۆزلەر بىىىلەن
سۆزلىشى كېرەك ئىدى .قىزىل چاچلىق ئايالغا بولغان مىننەتدارلىقى ئىچىمگە سىىغمايتتى.
دۇنيىىادا كالالمىىدا ھەمىىمە نەرسىىە بىرلىشىىى پەقەت بىىىرال مەناغىىا مۇجەسسىىە بولۇشىىقان
ئىدى.
يەنە بىر يۇلتۇز ئېقى چۈشتى .بەلكى ئۇ يۇلتۇزنى پەقەت مەنىال كۆرنەنىدىمەن .مەن
بار دەپ ئويلىدى  .بۇ نۈزەل بىر تۇيغۇ ئىدى .تومۇزغىالرنى «جىز-جىز» لىرىغا ئوخشىا
يۇلتۇزالرنىمىىۇ سىىانىيااليمەن .مەن مانىىا بىىۇ يەردە64 08 09 04 00 9 1 4 6 0 :
... 40 68
ئۇالرنى د مبەمىدە مۈرەمىدە ھىېس قىلىۋاتىاتتى تېنىمىدە قىزىىل چىاچلىق ئايالنىى
سۈركىلىشىىلىرىنى ئەسىىلەۋاتاتتى  .مىھمانخانىىا ئۆيىىدە كىرىسىىلونى ئۈسىىتىدە چىراقالرنىمىىۇ
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ئۆچۈرمەستىنال بىرنە بولغانىدۇ  .قىزىل چاچلىق ئايالنىى نەۋدىسىى يوغىان كۆكىسىلىرى
ۋە مىىىس رەڭگىىىدىكى تېىىنىگە چۈشىىۈپ تۇرغىىان نىىۇرالر كىىۆز ئالدىمىىدىن كەتمەيۋاتىىاتتى
چىرايلىق لەۋلىرى بىلەن سۆيۈشلىرىنى بەدىنىمنى ھەممە يېرىنى سىالشىلىرىنى ئەسىلەپ
ئۇنى ى بىىىلەن يەنە بىىىرنە بولغىىۇ كېلىۋاتىىاتتى .لىىېكىن ئېىىرى تۇرنىىاي ئەتە ئىسىىتانبۇلدىن
قايتى كېلەتتى ۋە بۇ ئىمكانسىز ئىدى.
ئۆنگۆرەندە يالغۇزلۇ تارتقان ئاخشامالردا تۇرنىاي ماڭىا يېقىنچىلىىق قىلغىان ئىىدى
ياخشىىى نىىىيەت بىىىلەن ئىىاغىنەدارچىلىق كۆرسىىەتكەن ئىىىدى .مەن بولسىىا ئىىۇ ئىسىىتانبۇلغا
كەتكەن كېچىسى چىرايلىق ئايالى بىلەن يېتى ئاغىنەمگە نانكورلۇ قىلغان ئىدى  .ناچار
ئىشەنچسىز بىرى ئەمەسلىكىمنى ئۆز-ئۆز مگە ئىسپاتالپ بېىرىش ئۈچىۈن مەسىت كالالمىدا
نۇناھىمغىىا باھىىانە ئىزدەۋاتىىاتتى  :قىزىىىل چىىاچلىق ئايىىال بىىىلەن تۇرناينى ى ئەر-خوتىىۇن
ئىكەنلىكىنى بىلگەن چېغىمدا ئو ئاللىبۇرۇن يىادىن چىقىى بولغانىىدى دېىدى ئىۆز مگە.
ئۇنى ئۈستىگە تۇرناي مېنى قىىر يىللىىق ئىاغىنە ئەمەسىتى _ جىىق بولسىا ئىۈچ تىۆت
قېىىىتى كۆر شىىىكەنىدۇ  .ئەرلەرنە بېلىنىىىى تولغىىىاپ بېرىىىىدىغان ئەدەپسىىىىز ھېكىىىايىلەرنى
ئاڭلىتىىدىغان يەر-ماكانسىىىز كىىۆچمەن تىيىىاتىرچىالر ئىائىلە قىمىىمەت-قاراشىىلىرىغا ئىىانچە
ئېتىبىىار قىلى ى كەتمەيتتىىى .بەلكى ى تۇرنىىايمۇ باشىىقا ئايىىالالر بىىىلەن يېتى ى ئىىۆز ئايىىالىنى
ئالداۋاتقاندۇ .بەلكى بىر-بىرىگە قىلغان-ئەتكەنلىرىنى دەپ بېرىشىدىغاندۇ .بەلكى قىزىىل
چىىاچلىق ئايىىال ئەتە مەن بىىىلەن ئۆتكىىۈزنەن ۋاقىتلىرىنىىى تۇرنايغىىا سىىۆزلەپ بېرىدىغانىىدۇ.
بەلكى بۇنداقمۇ قىلى ئولتۇرماي مېنى ئۇنتۇپ كېتىدىغاندۇ.
كەيپى ئۇچتى چېدىردا ئويىۇن كۆر ۋاتقانىدا ھىېس قىلغىان پۇشىايمانلىق تۇيغۇسىىغا
چۆمۈلد  .ئويۇندا كۆرنەنلىرىمنى مېنى بۇ خىل تۇيغۇغا قانىدا كەلتىۈر پ قويغىانلىقىنى
بىلەلمەيۋاتىىاتتى  .بىىۇ ئويىىۇننى مىىاھمۇت ئۇسىىتامنىڭمۇ كىىۆرنەنلىكى مېنىىى ھەسىىىتىمنى
قوزغاۋاتاتتى .ئۇ ئىككىسى قىزىل چاچلىق ئايال بىلەن ماھمۇت ئۇستا تىياتىرنى تېشىدا
كۆر شۈشكەن بولغىيمىدى؟
قۇرۇ ئوت-چۆپلەردىن كېلىۋاتقان قەدە تىۋىشلىرى كىچىك ۋە بىچارە چېدىرىمىزغا
يېقىنلىشىۋاتاتتى .ئاسمان شۇ قەدەر كەڭرى ئالە شىۇ قەدەر چەكسىىز ئىىدى لىېكىن مەن
ھازىر بۇ كىچىك يەرنە كىرى تارىيى كېتەتتى .
ماھمۇت ئۇستا ئۇخالۋاتاتتى .تىۋىش چىقارماي ئورنۇمغا كىرىۋاتاتتى توۋلىدى:
_ نەنە كەتتى ؟
_ ئۇخالپ قاپتىمەن.
_ مېنى ئۇ ئۈستەلدە يالغۇز تاشالپ قويدۇڭ .تىياتىرغا بارغان ئوخشىمامسەن؟
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_ يا .
_ سائەت تۆت بولدى .ئەتە ئىسسىقتا ئۇيقۇسىز قاندا ئىشلەيسەن؟
_ ئىچى سىقىلغان ئىدى ماڭا راكى ئىچكۈز شتى _ دېىدى _ بەك ئىسسىى كېتىى
قايتىىى كەلگىىىچە ئىىاۋۇ يەردە يۇلتۇزالرغىىا قىىاراپ يېتىىى ئىىۇخالپ قىىاپتىمەن .بەك جىىىق
ئۇخلىدى ئۇستا .
_ ئوغلۇ يالغان نەپ قىلما .قۇدۇققا چاخچىا قىلغىلىى بولمايىدۇ سىۇ چىقىاي دەپ
قالدى.
جىىاۋاپ بەرمىىىدى  .مىىاھمۇت ئۇسىىتا سىىىرتقا چىقى ى كەتتىىى .چېىىدىرنى ئارىسىىىدىن
يۇلتۇزالرغىىا قىىاراپ ياتسىىا مىىاھمۇت ئۇسىىتامنى ئۇنتىىۇپ ئىىۇخالپ قىىاالرمەن دەپ ئويلىغىىان
ئىدى لېكىن ئەس-يادى ئۇنىڭدا قالدى.
نېمىشقا تىياتىرغا بارغان-بارمىغانلىقىمنى سورىغان بولغىيتتى؟ ماھمۇت ئۇستا ماڭىا
ھەسەت قىلىۋاتقانمىدۇ-يا؟ قىزىل چاچلىق ئايالغا ئوخشا تەربىىيە كىۆرنەن بىىر تىيىاتىر
ئارتىسى ماھمۇت ئۇستامدەك بىر سەھرالىق قۇدۇقچىنى ياراتمايتتى .لېكىن قىزىل چىاچلىق
ئايالغا بىر نەرسە دېگىلى بولمايتتى .دېمىسىمۇ مۇشۇ سەۋەبتىن ئۇنىڭغا ئاشىق بولغانىدى .
چېدىردىن چىقى ماھمۇت ئۇستامنى پېيىگە چۈشتۈ  .كىۆز مگە ئىشىەنمەي قالىدى
لىىېكىن بىىۇ چىىا بولغانىىدا ئۆنگىىۆرەنگە قىىاراپ كېتىۋاتىىاتتى .ئىچىمىىدە تەسۋىرلىگۈسىىىز بىىىر
ھەسەت ۋە غەزەپنى پەيىدا بولۇۋاتقىانلىقىنى ھىېس قىلىدى  .چەكسىىز كېچىنىى ئىچىىدە
يۇلتۇزالرنىىىى يورۇقىىىىدا مىىىاھمۇت ئۇسىىىتامنى قىىىاراڭغۇ كۆلەڭگىسىىىىنى تەسىىىتە ئىلغىىىا
قىلىۋاتاتتى .
لىىېكىن بىردەمىىدىن كېىىيىن يولىىدىن ئايرىلىىدى ۋە مېنى ى ياڭىىا دەرىخىمىىگە قىىاراپ
ماڭدى .تاماكا تۇتاشتۇرۇۋاتقان چېغىدا دەرەخنى تۈۋىدە ئولتۇرغىانلىقىنى كىۆرد  .ئىوت-
چۆپلەرنى ئارىسىىدا يېتىى ئىۇزاقتىن مىاھمۇت ئۇسىتامنى تاماكىا چېكىشىىنى سىاقلىدى .
تاماكىسىنى قىزغۇچ چوغىال كۆر نۈپ تۇراتتى.
ئۆنگۆرەنگە بارمايدىغانلىقىغا جەزىى قىلغانىدىن كېىيىن ئۇنىڭىدىن بىۇرۇن چېىدىرغا
كىرى ى يىىاتتى  .لىىېكىن ئىىۇنى يىىىراقتىن كىىۈزەتكىنى ئىىۇزۇن يىلالرغىىىچە كىىۆز ئالدىمىىدىن
كەتمىدى .بەزىدە چۈشىلىرىمدە ئىۈچىنچى بىىر كىۆزنە ئايلىنىى ھە مىاھمۇت ئۇسىتامنى
ھە ماھمۇت ئۇستامنى كۈزىتى تۇرغان يا چېغىمنى بىرال ۋاقىتتا يىراقتىن كۈزىتەتتى .
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يىگىرمىنچى باب
ئەتىگەندە ھەر چاغدىكىگە ئوخشىا بالىدۇر ئورنۇمىدىن تىۇردۇ  .يەنىى كىۈن نىۇرى
چېدىردىكى كىچىك ئاراچتىن ئۇزۇن ۋە سېرىق بىر قىلىچتەك ئىچىگە كىىرنەن چاغىدا .ئەڭ
كۆپ بولغاندا ئۈچ سائەت ئۇخلىغان بولسا كېرەك لېكىن ھاردۇقۇ راۋۇرۇس چىققانىدەك
قىالتتى .ئۇنى ئۈستىگە قىزىل چاچلىق ئايال بىلەن تۈنۈنۈن كېچىدىكى كەچۈرمىشىمدىن
كېيىن ئۆز منى تېخىمۇ كۈچلۈك ھېس قىلىۋاتاتتى .
_ ئۇيقۇڭغا قاندىڭمۇ؟ ئەقلىى مۇشىۇ يەردىمىۇ_يىا؟_ دېىدى مىاھمۇت ئۇسىتا چىاي
ئىچكەچ.
_ چاتا يو ئۇستا شىردەك قوپۇپتىمەن.
ئاخشىىىىا بەك كەچ كەلگەنلىكىمنىىىىى تىلغىىىىا ئالمىىىىىدۇ  .تىىىىۆت كۈنىىىىدىن بېىىىىرى
قىلىۋاتقىنىمىزدەك باشىتا مىاھمۇت ئۇسىتا پەسىكە چۈشىتى .كىچىىك بىىر دا ئەڭ پەسىتە
تۇرۇپ تېخىمۇ كىچىك بىر چىلەككە توپىا ئۇسسىۇۋاتاتتى ۋە تىۇرۇپ-تىۇرۇپ «تىارتە!» دەپ
توۋالۋاتاتتى.
يىگىىىرمە بە مېتىىىر چوڭقۇرلۇقتىىا ئىىىدى ۋە تۇرۇبىغىىا ئوخشىىا بېتوننى ى ئۇچىىىدا
تېخىمۇ بەك يىراقتىكىدەك كۆر نەتتى .ئاپتاپتا قامىشى كەتكەن كۆز بەزىىدە قۇدۇقنىى
ئاستىدا ئۇنى كۆرەلمەي جىددىيلىشى كېتەتتى كىۆر پ باقىاي دەپ بېشىىمنى قۇدۇقنىى
ئىچىگە بەكرەك ئىڭىشتۈرنىنىمدە بولسا چۈشۈپ كېتىشتىن قورقاتتى .
توپا تولدۇرۇلغان چىلەكنى تارتىش راسا قىيىنالشقانىدى .تانا تۈز تۇرمايتتى چىىلەك
ئۈسىىتىگە تارتىلىۋاتقانىىدا بەزىىىدە نەدىىىن كەلگەنلىكىىى نىىامەلۇك بىىىر شىىامالغا ئىىۇچراپ
قالغانىىدەك ئىىوڭ-سىىولغا ئىغىىاڭالپ كېتى ى تامغىىا تېگەتتىىى .بىىۇ ھەرىكەتنى ى سىىەۋەبىنى
چۈشىنەلمەيۋاتاتتۇ  .چىغرىقنىى مەن ئىۆز يىالغۇز چۆرنىلىتىۋاتقىان بولغاچقىا چىلەكنىى
پەسىىتە يەنە قېيىى كەتكەنلىكىنىىى كىىۆرەلمەيتتى ئىىۇ چاغىىدا بېشىىىغا بىىىر نەرسىىە چۈشىىۈپ
كېتىشتىن قورققان ماھمۇت ئۇستا ھۆركىرىگەندەك ۋارقىرايتتى.
قۇدۇقنى ى ئاغزىىىدىن ئۇزاقلىشىىى كىچىكلىگەنسىىېرى مىىاھمۇت ئۇسىىتا ھە تېخىمىىۇ
كۆپ ھە تېخىمۇ يۇقىرى ئاۋازدا ۋارقىراشىقا باشىلىغانىدى .چىلەكنىى ئاسىتا سىاڭگىلىتى
قالسا ۋارقىرايتتى چىلەكنى بىكىارلىغىچە تېىزرا بولمىسىا ۋارقىرايتتىى قىۇرۇ توپىىدىن

~ ~ 82

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

چىىاڭ-تىىىوزاڭ چىقىىى كەتسىىىە ئاچچىقلىنىىى ۋارقىرايتتىىىى .ئىچىمىىدە دائىمىىىا بىىىر خىىىىل
نۇناھكارلىق تۇيغۇسى بار ئىىدى .ئۇسىتامنى بېتىون قۇدۇقنىى تۇرۇببىسىىدا ياڭرايىدىغان
ئاۋازى قۇدۇقنى ئاغزىدىن يەريۈزىگە بىر خىل شاۋقۇندەك چىقاتتى.
كالالمغا ھە دېسىال قىزىل چاچلىق ئايالنى تاتلىق كۈلۈمسېرىشى چىرايلىق بەدىنىى
ھاياجىىان بىىىلەن بىىىرنە بىىولغىنىمىز كىرىىىۋاالتتى .ئىىۇنى خىيىىال قىلىىىش بەك نىىۈزەل ئىىىدى.
چۈشلۈك دە ئېلىشتا يۈنۈرنەن پېتى بېرى بىر كۆر ۋالسا بوالرمىيدى؟
يۇقىرىدا يەرنى ئۈستىدە ئىكەنلىكىمگە مى شىۈكرى دەۋاتىاتتى لىېكىن ئىسسىىقتا
ئىشىىىى مىىىاھمۇت ئۇسىىىتامنىڭكىدىنمۇ بەكىىىرەك ئېغىىىىر ئىىىىدى .ئەلىىىى بىىىىلەن ئىككىمىىىىز
چۆرنىلىتىدىغان چىغرىقنى ئۆز يالغۇز چۆرنىلىتىشكە خېلى كۆنۈپ قالغىان ئىىدى لىېكىن
بەزىدە كۈچۈ يەتمەي قاالتتى.
ئۈسىىتىگە تارتى ى چىقارغىىان لىىىق توپىىا قاچىالنغىىان چىلەكنىىى قۇدۇقنى ى يېنىىىدىكى
تاختاي تەنلىككە دەل كەلتۈرەلمەي قىينىالتتى  .بىۇرۇن بىۇ ئىشىنى ئەلىى بىىلەن ئىككىمىىز
دىققەت بىلەن قىالتتۇ  .ئۇ پەيتتە چىلەكنى بىىر ئىاز ئۈسىتىگە كۆتىۈر پ ئانىدىن بىىردىنال
پەسكە قويۇۋەتكەندەك تانىنى قويۇۋېتى چىلەكنى يەڭگىلگىنە بىر چەتكە تارتى تاختاي
تەنلىككە دەسسىتىش ئىشىنى بىر ئادەمنى قىلىشى تەس ئىدى.
ئۇ ئارىلىقتا چىلەكنى ئىلمەكتىن چىقارمايال ئاستاغىنە يانغىا ياتقۇزىىدىغان بولغاچقىا
بەزىدە ئۈستىدىن قۇ دانچىلىرى مىىدىيەلەر تاشىقا ئايالنغىان دېڭىىز جىانلىقلىرى پەسىكە
تۆكۈلۈپ كېتەتتى.
بىىىىر قىىىانچە سىىىېكۇنتتىن كېىىىيىن پەسىىىتىن مىىىاھمۇت ئۇسىىىتامنى خارقىرىشىىىى ۋە
ۋارقىراشلىرى ئاڭلىنىاتتى .مىىديە ۋە كىچىىك تىا پارچىلىرىنىى بەك ئېگىىزدىن چۈشسىە
بەك قاتتىق يارىالندۇرىدىغانلىقىنى باشقا تېگى كەتسىە جىاننى ئالىىدىغانلىقىنى مىاھمۇت
ئۇسىىتا بەك تىىوال دەپ بەرنەنىىىدى .چىلەكنىىى شىىۇڭا بەك لىىىق تولىىدۇرمايۋاتاتتى .شىىۇنى
بىلەن ئىشىمىز تېخىمۇ ئاستىالپ كېتىۋاتاتتى.
چىلەكىىتىن قىىول ھارۋىسىىىغا تىىۆككەن قىىارا قىىۇرۇ مىىىدىيە قىىاپلىرى بىىىلەن توشىىۇپ
كەتىىكەن تىىوپىنى ئېتىزلىقنى ى يەنە بىىىر بۇلۇڭىغىىا تىىۆككىچە كىىۆپ تەر تىىۆكەتتى  .تىىوپىنى
تۆككىچە ماھمۇت ئۇستامنى ئازار بېرىدىغان ئىاۋازىنى بىىر شىاۋقۇندەك ئىاڭاليتتى لىېكىن
نىىېمە دەۋاتقىىانلىقىنى چۈشىىىنەلمەيتتى  .پەسىىتىن نويىىا بىىىر شىىامان بوۋاينىى دىىىۋە بىىىلەن
جىننى ئارىسىدا يارىتىلغان بىر يەرئاستى مەخلۇقىنىى زارالۋاتقىان يىاكى ئاچچىقالۋاتقىان
نالىسى ئاڭلىنىۋاتقاندەك تۇيۇالتتى.
ئون قەۋەت بىنانى ئىگىزلىگىچىلىىك چوڭقۇرلۇقتىا چىلەكنىى يەرنە تەككەنلىكىنىى
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ياكى بىر ئاز ئۈستىدە تۇرۇپ قالدىمۇ كۆر مۇمكىن بولمىغاچقا ئاخىرقى نەچىچە غىۇالچ
قالغانىىدا چىغرىقنىىى توختىتى ى قۇلىىۇپىنى تاقىىاپ ئۇسىىتامنى «يەنە ئىىازرا » دېيىشىىىنى
كۈتەتتى  .قۇدۇقنى ئاستىدىكى ماھمۇت ئۇستا تولىمۇ كىچىك ۋە تولىمۇ چارىسىز ئىدى!
ئىشقا چۈشكەنگە بىر سائەت بولغان ئىدى تۇرۇپال بېشىى قايىدى .قۇدۇققىا چۈشىۈپ
كېتىىىدىغان بولىىدۇ دەپ قالغانىىىدى  .بىرئىىازدىن كېىىيىن ھارۋىىىدىكى تىىوپىنى تۆكۈۋاتقانىىدا
توختىدى يەردە ياتتى  .بىردە ئۇخالپ قالغان بولسا كېرەك.
قايتى كەلگەندە قۇدۇقنى ئاغزىدىن ماھمۇت ئۇسىتامنى خارقىراشىلىرى ئاڭلىنىى
تۇراتتى .بو چىلەكنى ساڭگىالتتى لېكىن قاخشاۋاتقان ئاۋاز بېسىقمىدى.
_ نېمە بولدى ئۇستا !_ دەپ توۋلىدى پەسكە قاراپ.
_ مېنى ئۈستىگە چىقار!
_ نېمە؟
_ مېنى ئۈستىگە چىقار دەيمەن.
چىلەك ئېغىر ئىدى بىر پۇتى بىلەن ئىچىگە دەسسەپ تۇرغان چېغى.
ئۇستامنى تارتى چىقىرىش ئەڭ قىيىن مىنىۇتالر ئىىدى .جېىنى قالمايۋاتىاتتى .بېشىى
قايغانسىىىېرى چىغرىقنىىىى تۇتقۇچىغىىىا مەھىىىكە يېپىشىىىى مىىىاھمۇت ئۇسىىىتامنى قىىىۇدۇ
كوالشىتىن ۋاز كېچىى دە ئىىېلىش قىلىى مېنىىى ئىىازات قىلىى پۇلىىۇمنى بېرىىىدىغانلىقىنى
خىيال قىلىۋاتاتتى  .پۇلۇمنى نەرسە-كېرەكلىرىمنى ئېلىپال ئاۋۋال قىزىل چىاچلىق ئايالنىى
يېنىغىىا بېرى ى ئۇنىڭغىىا ئاشىىىق ئىكەنلىكىمنىىى تۇرنايىىدىن ئاجرىشىىى مەن بىىىلەن تىىوي
قىلىشى كېرەكلىكىنى ئېيتاتتى  .بۇ ئىشقا ئانا نېمە دەر بىولغىيتتى؟ قىزىىل چىاچلىق ئايىال
چوقۇ «مەن سېنى ئاناڭ بىلەن تەڭ ئايالمەن» دەپ ماڭا كۈلەتتى .بەلكى چۈشىلۈك دە
ئېلىشىىتا ئىىاۋۋال ياڭىىا دەرىخىنىىى ئاسىىتىدا ئىىون مىنىىۇت ئۇخلىىىۋاالرمەن .بەك ھېرىىى
كەتكەنىىدە ئىىون مىنۇتلىىۇ ئۇيقىىۇ بەزىىىدە نەچىىچە سىىائەت ئۇخلىغانىىدەك كىىۈچ بېرىىىدىكەن
ئىىادەمگە؛ بىىۇ نەپنىىى بىىىر يەردە ئوقۇغىىان ئىىىدى  .قىزىىىل چىىاچلىق ئايالنىى يېنىغىىا ئانىىدىن
بارساممۇ بوالتتى.
ماھمۇت ئۇسىتامنى كاللىسىى قۇدۇقنىى ئېغىزىىدىن كۆر نىشىىگە دەرھىال ئىۆز منى
تۈزەشتۈرد ۋە قانچىلىك تۈنىشى كەتكەنلىكىمنى يوشۇرۇشقا ئۇرۇندۇ .
_ ئوغلۇ بۈنۈن بەك ئاستىالپ كەتتى _ دېىدى _ ماڭىا قىارا مەن بىۇ يەردىىن سىۇ
چىقىىرىمەن سىەنمۇ بىىز سىۇ چىقىىارغۇچە ئۇسىتاڭنى نېپىنىى ئاڭاليسىەن .ئىشىنى ھەرنىىىز
ئاقساتما.
_ ماقۇل ئۇستا .
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_ چاخچا قىلمىدى .
_ بىلدى ئۇستا .
_ بىر يەردە مەدەنىيەت بولسىا يېىزا-شىەھەر بولسىا ئىۇ يەرلەردە قىۇدۇ بولغىانلىقى
ئۈچۈندۇر .سۇسىز مەدەنىيەت ئۇستاسىز قۇدۇ بولمايدۇ .ئۇستىسىغا بويسىۇنمىغان كىشىى
قۇدۇقچىنى شانىرتى بولمايدۇ .سۇ چىقسىال بېيى كېتىمىز.
_ باي بولمىساقمۇ مەن سىز بىلەن بىللە ئۇستا .
ماھمۇت ئۇستا بىر مۇئەللىمگە ئوخشىا دىقىقەت قىلىشىى كېرەكلىكىنىى كىۆز منى
يوغان ئېچىشى الزىملىقىنىى ئۇزۇنىدىن-ئىۇزۇن نەسىىھەت قىلىدى .قىزىىل چىاچلىق ئايىالنى
تىياتىردا تاماشا قىلىۋاتقاندا ماڭا نەسىھەت قىلىش خىيالىغا كىرنەن بولغىيمىىدى ئەجىبىا؟
ئۇستامنى نەپلىرىگە بىر چۈشنى ئىچىدە ئاڭالۋاتقاندەك قۇال سالدى لىېكىن جىاۋابەن
ھېچىىنىمە دېمىىىدى چىىۈنكى مەن بۇنىىدا بىىىر مەجبىىۇرىيەت ھىىېس قىلمايۋاتىىاتتى  .قىزىىىل
چاچلىق ئايال يەنە كۆز ئالدىمدا پەيدا بولۇشقا باشلىدى .ئۇنىڭدىن خىجىل بولدۇ .
_ماڭە بېرى ماۋۇ تەردە چىلىىق-چىلىىق بولىۇپ كەتىكەن كىۆينىكىڭنى ئالماشىتۇر _
دېدى ماھمۇت ئۇستا _ پەسكە سەن چۈشىسەن ئۇ يەردە ئىش ئاسانرا .
_ماقۇل ئۇستا .
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يىگىرمە بىرىنچى باب
قۇدۇقنى ئاستىدا قىلىىدىغان بىردىنبىىر ئىىش مىىدىيە قىاپلىرى دېڭىىز جىانلىقلىرى
بېلىق چىشلىرى بىلەن تولغان سېسىق توپىنى نۈرجەك بىىلەن چىلەكىكە ئۇسسىۇ ئىىدى.
يەنىى ئىىىش دېمىسىىىمۇ يۇقىرىدىكىىىدىن ئاسىىان ئىىدى .لىىېكىن ئىشىىنى تەس يېىىرى تىىوپىنى
كوالپ چىلەكنى تولدۇرۇ ئەمەس ئۇ يەردە يەرنى يىگىرمە بە مېتىر تېگىدە تىۇرۇ
ئىدى.
پەسكە چۈشۈۋاتقاندىال قورقۇشقا باشىلىغان ئىىدى  .بىىر پۇتۇمىدا چىلەكنىى ئىچىىگە
دەسسىىىىەپ ئىككىىىىى قولىىىىۇ بىىىىىلەن تىىىىانىنى چىىىىى تۇتىىىىۇپ قۇدۇقنىىىىى بارغانسىىىىېرى
قاراڭغۇلىشىىىۋاتقان تىىېگىگە يېقىنلىشىىىۋاتقاندا بېتىىون تامنى ى يۈزىىىدە بىردەمىىدىال پەيىىدا
بولغان يېرىقالرنى ئۆمۈچۈك تىورلىرىنى ۋە غەلىىتە داغالرنىى كىۆرد  .جىددىيلەشىكەن بىىر
كەسلەنچۈكنى يۇقىرىغا يورۇقلۇققا قاراپ قېچىشىنى تاماشا قىلدى  .يۈرىكىگە بىىر بېتىون
تۇرۇبا تىققانلىقىمىز ئۈچۈن يەر ئاستى دۇنياسى بىزنى ئاناھالندۇرىۋاتقانىدەك قىالتتىى .يەر
ھەر ۋاقىت تەۋرەپ قېلىشى ۋە مەن بۇ يەردە يەرئاستىدا قىيىامەتكىچە كۆمۈلىۈپ قېلىشىى
مۇمكىن ئىدى .بەزىدە يەر ئاستىدىن بوغۇ غەلىتە ئاۋازالرنى چىققىنىنى ئاڭاليتتى .
_ كەلدى!_ دەپ ۋارقىرايتتى ماھمۇت ئۇستا قۇرۇ چىلەك ماڭا يېقىنالپ قالغاندا.
بېشىىىمنى كۆتىىۈر پ يۇقىرىغىىا قارىغىنىمىىدا قۇدۇقنى ى ئىىاغزى شىىۇنچىلىك يىراقتىىا ۋە
كىچىك كۆر نەتتىكى قورقۇپ كېتەتتى ۋە دەرھال ئۈستىگە چىقىۋالغۇ كېلەتتى .مىاھمۇت
ئۇستاممۇ تاقەتسىزلىنىۋاتقاچقا چىلەكنى دەرھال تولدۇرۇپ «تارت!» دەپ توۋاليتتى .
ماڭا قارىغاندا كۈچلۈك بولغان ماھمۇت ئۇستا چىغرىقنى تېز سۈرئەتتە ئايالنىدۇرۇپ
چىلەكنى ئۈستىگە چىقىراتتى دىققەت بىلەن بىر يانغا تارتى ھارۋىغا تۆكۈپ بىردەمىدىال
چىلەكنى ماڭا ساڭگىلىتى بېرەتتى .پۈتۈن بۇ جەرياننى ئورنۇمدىن پەقەت مىدىرلىماستىن
ۋە ئۈستىگە قاراپ كۆر پ تۇراتتى  .ئۈستىدە ماھمۇت ئۇستامنى كۆر پ تۇرسا ئۆز منى بىۇ
يەرئاستىدا يالغۇز ئەمەستەك ھېس قىالتتى  .ئۇستا چىلەكنى بىكارال ئۈچۈن بىر چەتكە
ئۆتكەندە قۇدۇقنى ئېغىزىدا يۇمۇال كىچىك بىر ئاسمان پارچىسى كىۆر نەتتى .ئاجايىى
چىرايلىق ئىدى ئۇ زەڭگەر رەڭ! دۇربۇننى تەتۈر ئۇچىدا كۆر نگەن دۇنيادەك بەك يىراقتىا
ئىدى لېكىن چىرايلىق ئىدى.
مىىاھمۇت ئۇسىىتا قۇدۇقنىىى ئېغىزىىىدا يەنە پەيىىدا بولىىۇپ بىىو چىلەكنىىى پەسىىكە
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سىىاڭگىلىتى بەرنىىۈچە ئورنۇمىىدا مىىىدىر-سىىىدىر قىلمىىاي ئۈسىىتىگە قىىاراپ دۇربۇننى ى ئىىۇ
ئۇچىدىكى ئاسماننى تاماشا قىالتتى .
بىر ھازادىن كېيىن ماھمۇت ئۇسىتا يۇقىرىىدا بىىر چۆمۈلىىدەك كىچىىك كۆر نگەنىدە
خاتىرجە بوالتتى  .ئاندىن چىلەك چۈشەتتى ئۇنى يەرنە قويۇپ «بولىدى» دەپ ئۈسىتىگە
توۋاليتتى .
ماھمۇت ئۇستامنى كىچىك نەۋدىسى ھارۋىدىكى توپىنى قۇمنى تۆككىلى كەتكەنىدە
ئىچىمنى قورقۇنچ باساتتى .ئۈستىدە پۇتى بىر نەرسىگە پۇتلىشى كېتى بېشىغا بىر ئىىش
كېلى قالسىچۇ؟ ياكى بولمىسا ماڭا تەربىيە قىلىش نوخۇالمنى ئېلى قويۇ ئۈچىۈن بىىر
دە بولسىمۇ كەلمەي قويسىچۇ؟ قىزىل چاچلىق ئايال بىىلەن ئۆتكىۈزنەن كېچەمنىى بىلىى
قالسا ماھمۇت ئۇستا مېنى جازاالرمىدى؟
ئون ئون ئىككى نۈرجەك بىلەنال چىلەكنى تولدۇراتتى شۇ خىىل ھاياجانىدا قىازغۇچ
بىىىىلەن قۇدۇقنىىىى تېگىنىىىى داۋاملىىىىق كىىىواليتتى لىىىېكىن ئىىىۇزا ئىىىۆتمەي قۇدۇقنىىىى
قاراڭغۇلىقىدىن ۋە توپا-چاڭ دەستىدىن كۆز ھېچنىمىنى كۆرەلمەيتتى قۇدۇقنىى تېگىى
تېخىمۇ قاراڭغۇلىشى كېتەتتى .قۇمساڭغۇ توپا ھەددىىدىن زىيىادە يۇمشىا ۋە ئىا ئىىدى.
ئېنىقكى بۇ يەردىن سۇ چىقمايتتى .بىۇ يەردە بىكىاردىن-بىكارغىا قورقۇۋاتىاتتۇ بىكىاردىن
ۋاقىت ئۆتكۈزىۋاتاتتۇ .
بۇ قۇدۇقتىن چىقىپال ئۆنگۆرەنگە قىزىل چىاچلىق ئايالنىى يېنىغىا بارمىاقچى ئىىدى .
تۇرناينى ى نىىېمە دەپ قېلىشىىى ئىىانچە مىىۇھى ئەمەس ئىىىدى .ئىىۇ مېنىىى ياخشىىى كىىۆرەتتى.
تۇرنايغا ھەممە ئىشنى سۆزلەپ بېرەتتى  .مېنىى دۇمبالىشىى ھەتتىا ئېتىۋېتىشىىمۇ مىۇمكىن
ئىدى .قىزىل چاچلىق ئايال قا چۈشتە مېنى كۆرسە ئەجىبا قاندا قىالر بولغىيتتى؟
ئىچىمدىكى قورقۇنچنى مۇشۇندا خىيالالر بىلەن بېسىقتۇرغاچ چىلەكنىى ئىۈچ قېىتى
(سىىاناۋاتاتتى ) تولدۇرغانىىدىن كېىىيىن يەنە جىددىيلىشىشىىكە باشىىلىدى  .مىىاھمۇت ئۇسىىتا
قۇدۇقنى ى ئاغزىغىىا بارغانسىىېرى كېچىكى ى قايتى ى كېلىۋاتىىاتتى يەرئاسىىتىدىن ھەر خىىىل
ئاۋازالر كېلىۋاتاتتى.
!_ دەپ ئۈسىىتىگە ۋارقىرىىىدى  .كىىۆك ئاسىىمان تەڭگىچىلىىىك
_ئۇسىىتا ئۇسىىتا
چوڭلۇقتىىا ئىىىدى .مىىاھمۇت ئۇسىىتا نەدە بىىولغىيتتى؟ پۈتىىۈن كۈچىىۈ بىىىلەن ۋارقىراشىىقا
باشلىدى .
ئۇستا ئاخىرى قۇدۇقنى ئېغىزىدا پەيدا بولدى.
_ ئۇستا مېنى تارتى چىقىرىۋالسىڭىز!_ دەپ توۋلىدى .
لېكىن جاۋاپ بەرمىدى .چىغرىقنىى بېشىىغا ئۆتىۈپ لىىق توپىا ئۇسسىۇلغان چىلەكنىى
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يۇقىرىغىىا تىىارتتى .ئىىاۋازىمنى ئاڭلىمىغىىان بولغىيمىىىدى؟ چىىىلەك ئاسىىتا-ئاسىىتا يىىۇقىرى
چىقىۋاتقاندا كۆز منى ئۈستىدىن ئۈزمىدى .
چىلەك ئۈستىگە چىققاندا ماھمۇت ئۇستا قۇدۇقنىى بېشىىدا كۆر نىدى .بەك يىراقتىا
ئىدى .پۈتۈن كۈچۈ بىلەن ۋارقىرىدى  .لېكىن ئاۋازى چۈشتىكى ئاۋازغىا ئوخشىا ئۇنىڭغىا
يېتى بارالمايۋاتاتتى .چىلەكنى بىكارلىغاندىن كېيىن چىغرىقنىى قولىغىا ئېسىىلى بىو
چىلەكنى پەسكە ساڭگىالتتى.
يەنە بىردە ۋارقىرىدى لېكىن يەنىال ئاڭلىمايۋاتاتتى.
چىدىغۇسىز دەرىجىدە ئۇزۇن بىىر ۋاقىىت ئىۆتتى .مىاھمۇت ئۇسىتا يۇقىرىىدا ھىارۋىنى
بىكار يەرنە ئېلى ماڭىدى ئەمىدى ھىارۋىنى ئىۆر پ تىوپىنى تىۆكتى ئەمىدى مانىا قايتىى
كېلىدۇ مانىا ئەمىدى كېلىىدۇ دەپ ئويالۋاتىاتتى لىېكىن مىاھمۇت ئۇسىتا كەلمەيۋاتىاتتى.
بەلكى بىر چەتتە ئولتۇرۇپ تاماكا چېكىۋاتقاندۇ.
ماھمۇت ئۇستا ئۈستىدە يەنە كۆر نىۋېدى پۈتۈن كۈچۈ بىلەن توۋلىدى  .لىېكىن ئىۇ
ھېچنىمىنى ئاڭلىمىغاندەك قىلىۋاتاتتى .دەرھىال قىارار قىلىدى  :بىو چىلەكىكە بىىر پۇتىۇ
بىلەن دەسسىدى ۋە تانىنى تۇتۇپ تۇرۇپ «تارت!» دەپ توۋلىدى .
مىىاھمۇت ئۇسىىتا چىغرىقنىىى ئالىىدىرىماي تارتى ى مېنىىى ئۈسىىتىگە چىقارغانىىدا يېنىىىك
تىترەۋاتاتتى لېكىن خۇشال ئىدى .
_ نىىېمە بولىىدى؟_ دېىىدى خۇداغىىا شىىۈكرى مەن يانىىدىكى تەنلىكىىكە دەسسىىىگەن
چېغىمدا
_ مەن ئەمدى پەسكە چۈشمەيمەن ئۇستا .
_ بۇ ئىشتا مېنى دېگىنى ھېساب.
_ شۇندا سىزنى دېگىنىڭىز ھېساب ئۇستا _ دېدى .
_ ئاپېرىن باشتىن باشالپ مۇشۇندا قىلغان بولساڭ بەلكىى بىۇ چىاغقىچە سىۇنىمۇ
چىقىرى بولغان بوالتتۇ .
_ ئۇستا باشتا كەلگەندە مەن تېخى خا ئىدى  .لېكىن سۇنى چىقماسىلىقى مېنىى
نۇناھىممۇ؟
بىىىر قېشىىىنى كۆتىىۈر پ چىرايىىىدا نۇمىىان قىلىۋاتقانىىدەك بىىىر ئىپىىادە پەيىىدا قىلىشىىقا
ئۇرۇنىۋاتاتتى .نېپىمنى قۇلىقىغا ياقمىغانلىقىنى كۆرد .
_ئۇستا سىزنى ئۆمۈر بويى ئۇنتىۇپ قالمىايمەن .يېنىڭىىزدا ئىشىلە ماڭىا ھايىاتتىن
دەرس بەردى .لېكىن ئەمدى بىىز بىۇ قىۇدۇقتىن ۋاز كېچەيلىى ئۆتۈنىۈپ قىاالي .قىولىڭىزنى
بېرى سۆيەي.
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ماھمۇت ئۇستا قولىنى ئۇزاتمىدى:
_ئىككىنچىلەپ سۇ چىقمىغۇچە ۋاز كېچىشنى نېپىنى قىلما بوالمدۇ؟
_ بولىدۇ.
_ ئەمدى ئۇستاڭنى پەسكە چۈشۈر ئەمىسە .چۈشلۈك تاماققا تېخى بىرەر سائەت بىار.
بۈنۈن دە ئېلىشنى ئۇزۇنرا قىاليلى .سەنمۇ ياڭا دەرىخىنى ئاستىدا قانغۇدەك ئىۇخالپ
ئارا ئېلىۋالىسەن.
_ئالالھ رازى بولسۇن ئۇستا .
_ چۆرنىلىتە شۇنى مەن پەسكە چۈشەي.
چىغرىقنى چۆرنىلەتتى ۋە ئۇسىتا ئاسىتا-ئاسىتا قۇدۇقنىى ئىچىىگە كىرىى كىۆزدىن
غايى بولدى.
چىلەكنىىى تېىىز بىكىىارالپ ئۇسىىتامنى پەسىىتىن كېلىۋاتقىىان ئاۋازىغىىا قىىۇال سىىېلى
چىغرىقنىىى پۈتىىۈن كۈچىىۈ بىىىلەن چۆرنىلىتىۋاتىىاتتى  .ئۈسىىت-بېشىىىمدىن سىىەلدەك تەر
ئېقىۋاتاتتى پات-پات چېدىرغا يۈنىۈر پ بېرىى شىشىىدىن سىۇ ئىچىى كېلىۋاتىاتتى  .بىىر
قېتى تۆككەن توپىدىن بېلىقنى تاشقا ئايالنغان بېشىى چىقىۋېىدى ئۇنىڭغىا قىاراپ كېتىى
سۈرئىتى ئاستىالپ قالدى .قايتى كەلگىنىمدە ماھمۇت ئۇستامنى خارىلدىشى قۇدۇقنىى
تېگىىىدىن يەنە ئاڭلىنىشىىقا باشىىلىدى .قىينىلىىى كەتىىكەن چاغلىرىمىىدا جېىىنى قالمىغىىان
چىىاغالردا قىزىىىل چىىاچلىق ئايالنى ى كۆكسىىى تېنىنى ى رەڭگىىى خىيىىالى كۆر نۈشىىى كىىۆز
ئالدىمدا جانلىناتتى.
ئا ۋە سېرىق تەڭگىلىك بىر كېپىنەك ھەممە نەرسىگە قىزىقى قالغاندەك خۇشىال-
خىىىۇرا ۋە ئالىىىدىرىماي ئوتالرنىىىى ئارىسىىىىدىن چېىىىدىرىمىزنى يېنىىىىدىن چىغرىقنىىىى
ئالدىدىن ۋە قۇدۇقنى ئۈستىدىن ئۆتۈپ يولىغا راۋان بولدى.
بۇ نېمىنى بىشارىتى بولغىيتتى؟ ھەر كۈنى ئەتىگەن سىائەت  00:41دا ئىسىتانبۇل _
ئەدىىىىرنە يۆنىلىشىىىىدە ياۋرۇپاغىىىا ماڭىىىىدىغان يولىىىۇچىالر پىىىويىزى ئاسىىىتا-ئاسىىىتا ئۆتىىىۈپ
كېتىۋاتقاندا بۇنى ھەممە ئىشنى ئاقىۋىتىنى ياخشى بولىدىغانلىقىنى بىر بىشىارىتى دەپ
قارىغىانلىقى ئېسىىمدە .بىىۇ پىويىزدىن بىىىر سىائەت كېىىيىن بىۇ قېىىتى ئەدىىرنە _ ئىسىىتانبۇل
يۆنىلىشىدە ماڭغان يولۇچىالر پىويىزى سىائەت  06:41دا ئۆتىۈپ بىزنىى چۈشىلۈك تامىا
يەيدىغان ۋاقتىمىزنى بولغانلىقىنى خەۋەر قىالتتى.
چۈشلۈك دە ئېلىشتا يۈنىۈر پ بېرىى ئۆنگىۆرەنگە بېرىى قىزىىل چىاچلىق ئايىالنى
كۆر پ كېلىمەن دەپ ئويلىدى  .ئۇنىڭدىن مىاھمۇت ئۇسىتا توغرۇلىۇ سىورايدىغانلىرىممۇ
بىىار ئىىىدى .كەيىىنىگە يېنى ى كەتمىسىىۇن دەپ چىغرىقنىىى قۇلۇپلىىىدى  .قۇدۇقنى ى ئاغزىغىىا
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كەلگەن چىلەكنى تۇتقۇچىىدىن تۇتىۇپ يانغىا ئېلىۋاتقانىدا مىاھمۇت ئۇسىتامنى پەسىتىن
يەنە ۋارقىراۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدى .
قولىىۇ ئۆزلىكىىىدىن ۋە پە بىىىلەن چىلەكنىىى ئاسىىتا يىىان تەرەپىىكە يىىاتقۇزۇپ تاختىىاي
تەنلىكىىكە قويۇۋاتىىاتتى ئويلىمىغىىان يەردىىىن چىىىلەك ئىلمەكىىتىن چىقىى كېتى ى پەسىىكە
قۇدۇققا چۈشۈپ كەتتى.
داڭ قېتى تۇرۇپ قالدى .
_ئۇستاااااا !_ دەپ توۋلىدى دەرھالال.
سەل ئاۋۋال ماھمۇت ئۇستا ماڭا ۋارقىراۋاتاتتى .لېكىن ھازىر سادا كەلمەيۋاتاتتى.
پەستىن ئېچىنىشلىق بىر پەريات ئاڭالندى .ئاندىن ھەممە يەرنى جىمجىتلىق باسىتى.
ئۇ پەرياتنى ھېچقاچان ئۇنتۇپ كېتەلمەيتتى .
كەيىىىنىمگە داجىىىىدى  .قىىىۇدۇقتىن سىىىادا كەلمەيۋاتىىىاتتى ۋە يېقىنلىشىىىى پەسىىىكە
قارىيالمايۋاتىىاتتى  .بەلكى ى نىىالە-پەريىىات ئەمەس بولغىيىىدى پەقەت مىىاھمۇت ئۇسىىتامنى
تىللىغان ئاۋازى بولۇشىمۇ مۇمكىن ئىدى.
ھازىر پۈتۈن دۇنيا قۇدۇققا ئوخشاشال جىمى كەتكەنىىدى .پاچىاقلىرى تىترەۋاتىاتتى.
نېمە قىلىشنى بىلەلمەيۋاتاتتى .
يوغان بىر ئېشەك ھەرىسى ئاۋۋال چىغرىقنى ئەتراپىدا ئايالنىدى ئانىدىن قۇدۇقنىى
ئاغزىدىن كىرى بىردەمدىال كۆزدىن غايى بولدى.
چېدىرغا قاراپ چاپتى  .تەردە چىلىق-چىلىق بولۇپ كەتكەن كۆينىكى ۋە ئىشتىنىمنى
ئالماشىىتۇردۇ  .يالىڭىىاچ تېنىمنى ى تىترەشىىلىرىنى ھىىېس قىلى ى بىرئىىاز يىغلىىىدى لىىېكىن
دەرھال توختىدى  .قىزىل چاچلىق ئايالنى يېنىدا تىترىسەممۇ خىجىل بولمايتتى  .ئۇ مېنىى
چۈشىىىنەتتى ۋە ماڭىىا يىىاردە قىالتتىىى .بەلكى ى تۇرنىىايمۇ يىىاردە قىىىالر بىىولغىيتتى .بەلكى ى
ھەربىىىيلەردىن ھۆكىىۈمەتتىن يىىاردە تەلەپ قىالتتىىى بەلكىىى ئىىوت ئۆچۈر شىىتىن ئىىادە
كېلەتتى.
يولنى قىسقارتى ئېتىزلىقالرنى ئارىسىدىن ئۆتۈپ ئۆنگۆرەنگە قىاراپ چېپىۋاتىاتتى .
سىىېرىق ئىىوت-چۆپلەرنى ى ئارىسىىىدىكى تومىىۇزغىالر مەن يېنىىىدىن ئۆتۈۋاتقانىىدا جىمىقى ى
قىلىشاتتى .بىردە يولغىا چىقىىۋاتتى ئانىدىن يەنە ئېتىزلىقالرنىى ئىچىىدىن كېتىۋاتىاتتى .
مازارلىقتىكى دۆڭدىن پەسكە چۈشۈۋېتى ئىچىمدە پەيدا بولغان غەلىتە بىىر تۇيغىۇ بىىلەن
كەينىمگە قارىدى ۋە ئىستانبۇل تەرەپتىكى يىرا ئاسماندا قارا يامغۇر بۇلۇتلىرىنى كۆرد .
ماھمۇت ئۇسىتا يارىالنغىان بولىۇپ قىان چىقىۋاتقىان بولسىا دەرھىال يىاردە قىلىىش
كېرەك ئىدى .لېكىن كىمدىن ياردە سوراشنى بىلەلمەيۋاتاتتى .
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بازارغا بېرىپال قىزىل چاچلىق ئايال تۇرناي بىلەن تۇرىدىغان بىناغا بىاردى  .بىرىنچىى
قەۋەتنى ئارقا ئىشىكىنى قىزىل چاچلىق ئايال ئەمەس باشقا بىىر ئايىال ئىاچتى .مېىنىڭچە
ئۇ كونا ماۋچى ۋېۋىسكىچىنى ئايالى ئىدى.
_ ئۇالر كەتتى _ دېدى مەن تېخىى ئېغىىز ئېچىى بىىر نەپ سورىماسىتىنال .ئۆمر مىدە
تۇنجى قېتى مەن سۆيگىنى بىلەن ياتقان ئۆينى ئىشىكى يۈز مگىال يېپىلدى.
مەيداندىن ئۆتتۈ  .رۇمەلى قەھۋەخانىسىنى ئىچى بو ئىدى پوچتىخانىدا تېلېفون
قىلىۋاتقان بەك كىۆپ ئەسىكەرلەر بىار ئىىدى .پىيىادىلەر يولىىدا مەن كېچىلىىرى كىوچىالردا
كۆر پ باقمىغان ئەتراپتىكى يېزىالردىن بازارغا كەلگەن يېزىلىقالرنى كۆرد .
ئىبرەتلىك ئەپسانىلەر تىياتىرىنى چېدىرى ئورنىدا يىو تىۇراتتى .دەسىلەپ ئىۇ يەردە
تېخى تۈنۈنۈنگىچە بىر چېدىرنى بولغىانلىقىنى كۆرسىىتى بەرنىۈدەك ھېچىنىمە كىۆز مگە
چېلىقمىىىدى كېىىيىن بىىىلەت پىىارچىلىرىنى چېىىدىر باغالنغىىان قىىوزۇقالرنى كىىۆرد  .كېتى ى
قېلىشقان ئىدى.
نىىېمە قىلىۋاتقىىانلىقىمنى ئۆز ممىىۇ بىلمەسىىتىن ئۆنگۆرەنىىدىن يۈنۈرنەنىىدەك چىقىىتى .
يۈنۈرىۋاتقىىىان توختاۋاتقىىىان بارغانسىىىېرى بۇلىىىۇت بېسىىىى كېتىۋاتقىىىان ئاسىىىمانغا قىىىاراپ
ئۇنىڭىىدىن بىىىر مەنىىا چىقىرىشىىقا ئۇرۇنىۋاتقىىان نويىىا مەن ئەمەس بەدىىىنى نېرۋىلىرىمىىدەك
قىالتتى .پىشانەمدىن بوينۇمدىن ھەممە يېرىمدىن شۇرۇلداپ تەر ئېقىۋاتىاتتى .كېچىلىىرى
سالقىن شامالدا دەرەخلىرى ئىغاڭالپ تۇرىدىغان مازارلىقتىكى دۆڭ شۇتاپ جەھەننەمدەك
ئىسسىق ئىدى .قەبرە تاشلىرى ئارىسىدا ئوتالپ يۈرنەن بەختىيار قويالرنى كۆرد .
تۈزلۈككە كەلگەندە يۈنۈر شنى ئورنىغا مېڭىشقا باشلىدى  .مۇشۇ ئالدىمدىكى يېرى
سىىائەتتە قىلىىىدىغان ئىشىىلىرىمنى پۈتىىۈن ھاياتىمغىىا تەسىىىر كۆرسىىىتىدىغانلىقىنى كىىۆر پ
يەتكەن ئىدى لېكىن زادى نېمە قىلىشى كېرەكلىكىنى بىلەلمەيۋاتىاتتى  .مىاھمۇت ئۇسىتا
ھۇشىدىن كەتكەن بولغىيمىدى يارىالنغان بولغىيمىىدى يىاكى ئىۆلگەن بولغىيمىىدى بىۇنى
تۈز ك ئويلىشالمايۋاتاتتى  .بەلكى ھەددىدىن زىيادە تومۇز ئىسسىىقى سىەۋەبىدىن .قۇيىا
دەل ئۈستۈمدە نەجگەمنى ۋە بۇرنۇمنى كۆيد رىۋاتاتتى.
ئاخىرقى قېىتى يىولنى قىسىقارتى مېڭىۋاتقىنىمىدا ئىوت-چىۆپلەر ئارىسىىدا قېچىشىقا
تەمشىلىۋاتقان بىر تاشىپاقىنى ئىاۋۋال كۇشۇلدىشىىنى ئاڭلىىدى ئانىدىن ئىۆزىنى كىۆرد .
ماھمۇت ئۇستا بىلەن ئىككىمىز ماڭا –ماڭا ئېچى قويغان كىچىك يولدىن ئايرىلىى ئىوڭ
يىىاكى سىىولغا ماڭسىىا ئىىوت-چىىۆپلەر ئارىسىىىغا مۆكىىۈۋاالاليتتى .لىىېكىن بۇنىڭغىىا ئەقلىىى يىىار
بەرمەيۋاتىىاتتى مەن ماڭىىىدىغان يىىولنى خىىۇددى تەقدىرىىىدەك تاللىۋېلى ى ئوپىىۇل-توپىىۇل
قېچىشقا ئۇرۇنىۋاتاتتى .مەنمۇ ئوخشا ئىشنى قىلى تەقدىرىمىدىن قاچىاي دەپ تىۇرۇپ
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خاتا بىر يولدا بىھۇدە كېتىۋاتقان بولغىيمىدى ؟
كىچىك چېغىمدا بەشىكتاشتا بەزى بالىالر تاشپاقىالرنى ئوڭدىسىغا ياتقۇزۇپ قويۇپ
ئۇنى ئاپتاپقا قاقالپ ئۆلتۈرىشىەتتى .مېنىى كىۆر پ قېپىغىا كىرىۋالغىان تاشىپاقىنى ئىاۋايالپ
ئىككى تەرىپىدىن تۇتۇپ بىر چەتكە ئوتالرنى ئارىسىغا قويۇپ قويدۇ .
قۇدۇققىىا ئىلىىدا -ئىلىىدا يېقىنلىشىىىۋېتى ئۈنلىىۈك چىقى ى كېتىۋاتقىىان ھاسىىىرا –
ھۆمۈدەشلىرىمنى سەل بېسىۋالدى  .ماھمۇت ئۇستامنى ئاۋازىنى ئىڭرىشىنى بەك ئىاڭلىغۇ
كەلدى .بۇنى بىر ئايدىن بېرى بىز ياشاپ كېلىۋاتقان ئادەتتىكىچە پەيتلەرنىى بىىرى دەپ
پەرەز قىلىۋاتىىاتتى  .نويىىا چىىىلەك قولۇمىىدىن چىقى ى كېتى ى چۈشىىۈپ كەتمىىىگەن ئىىىدى
ماھمۇت ئۇستامغىمۇ ھېچ ئىش بولمىغانىدى مەن شىشىنى ئىاغزىنى ئاغزىمغىا تەككىۈز پ
سۇ ئىچىۋاتقاندا پەستىن قۇدۇقتىن ماھمۇت ئۇستامنى غەزەپلىك خارقىرىشى ئاڭلىناتتى.
لىىىىىېكىن قۇدۇقنىىىىىى ئېغىزىىىىىىدىن سىىىىىادا كەلمەيۋاتىىىىىاتتى .پەقەت تومىىىىىۇزغىالرال
سايرىشىىىىۋاتاتتى .جىمجىتلىىىىق ئىچىمىىىدە بىىىىر پۇشىىىايمانلىق تۇيغۇسىىىى ئويغىتىۋاتىىىاتتى.
چىغرىقنى ئۈستىدە قوغلىشى يۈرنەن ئىككى كەسلەنچۈكنى كىۆرد  .قۇدۇقنىى ئاغزىغىا
قاراپ يەنە بىر قەدە ئالىدى  .لىېكىن قورقتىۇ تېخىمىۇ يېقىنلىشىى پەسىكە قارىيالمىىدى .
قارىسا نويا كور بولۇپ قاالتتى .
دېمىسىمۇ ئۆز يالغۇز قۇدۇققا چۈشەلمەيتتى  .ئۈچىنچى بىر كىشىىنى مېنىى پەسىكە
چۈشۈرىشى كېرەك ئىدى .ئۆنگىۆرەنگە قىزىىل چىاچلىق ئايالنىى يېنىغىا مۇشىۇ سىەۋەپتىن
چاپقان ئىدى  .لېكىن ھېچكىمگە خەۋەر بېرەلمەي قايتى چىققان ئىىدى  .نېمىشىقا بۇنىدا
قىلغىىانلىقىمنى بىلمەيتىىتى  .بەلكىى ھېچكىمنىىى تاپالمايىىدىغانلىقىمنى دەرھىىال ئۇسىىتامنى
يېنىغا چېپىشىمنى ئۇنى سۆيۈند رىدىغانلىقىنى ئويلىغان بولۇشى مۇمكىن.
بەلكىىىى مىىىاھمۇت ئۇسىىىتامنى ئىىىۆلگەنلىكىنى ۋە نۇناھىمنىىىى ئەمىىىدى ئىىىورنىنى
تولدۇرىۋالغىلى بولمايدىغانلىقىنى جەزىملەشتۈرنەن بولۇشى مىۇمكىن ئىىدى« .ئىى ئىالالھ
ماڭا ئىچى ئاغرىسۇن!» دەپ يالۋۇردۇ  .نېمە قىلىشى كېرەك ئىدى؟
چېدىرغا كىرى يەنە يىغالشقا باشلىدى  .بىر ئايىدىن بۇيىان مىاھمۇت ئۇسىتا بىىلەن
تەڭ بەھرىمەن بولغان ھەممە نەرسە ماڭا ئەمدى چىدىغۇسىز ئىازاپ بېرىۋاتىاتتى .چايىدان
مەن يۈز قېتىمالپ ئوقۇغان كونا نېزىت ئۇسىتامنى ئۈسىتى تەرىپىى چاپالنغىان پىالسىتىك
تەرلىىىك(سىىاپما كە )لىىىرى ئۇسىىتا بازارغىىا بارغانىىدا كېيىىىدىغان ئىشىىتىنىنى كەمىىىرى
ئۇستامنى قوڭغۇراقلىق سائىتى...
قولىىىۇ ئۆزلىكىىىىدىن نەرسىىىە-كېرەكلىرىمنىىىى يىغىشتۇرۇشىىىقا باشىىىلىغانىدى .ھەمىىىمە
نەرسىىەمنى كىيىپمىىۇ باقمىغىىان يىىالتىرا كەشىىلىرىمنى چامادانىمغىىا تىقىشتۇرۇشىىىمغا ئىىۈچ
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مىنۇتتىن جىق ۋاقىت كەتمىدى.
بۇ يەردە قالسىا مېنىى پەقەت بولمىسىا سىەۋەنلىك بىىلەن ئۆلىۈمگە سىەۋەب بولغىان
دەپ قولغا ئېلىشاتتى .دەۋا-دەستۇرۇ نەچچە يىلغىا سىوزۇلۇپ دەرسىخانا ئۇنىۋېرسىىتېت
پۈتۈن ھاياتى يوققا چىقاتتى مەن ئۆسمۈرلەر تۈرمىسىىدىكى چاغىدا ئانىا ئىاچچىق يۇتىۇپ
ئۆلەتتى.
ماھمۇت ئۇستامنى ھايات قېلىشى ئۈچۈن ئالالھقا يىالۋۇردۇ  .ئىاۋازىنى ئىڭرىشىىنى
ئاڭلىياال ئۈچىۈن قۇدۇقنىى ئاغزىغىا يەنە يېقىنالشىتى  .لىېكىن قىۇدۇقتىن ھېچبىىر سىادا
ياكى شەپە كەلمىدى.
06:41نى پويىزىغا ئاران ئون بە مىنۇت قالغاندا قولۇمدا دادامىدىن قالغىان كونىا
چامىىادان چېىىدىردىن چىقىىتى ۋە ئارقامغىىا قىىاراپمۇ قويماسىىتىن ئىسسىىىقتا يۈنىىۈرنەن پېتىىى
ئۆنگىىۆرەنگە چۈشىىتۈ  .ئارقامغىىا قارىسىىا كۆز مىىدىن يەنە يىىا ئاقىىىدىغانلىقىنى بىلەتىىتى .
ئۇنىىى ئۈسىىتىگە قىىارا يىىامغۇر بۇلىىۇتلىرى بازارنىىى ئاسىىمىنىغا كەلگەنىىىدى ھەمىىمە يەر
قورقۇنچلۇ كۆكۈ بىر رەڭگە پۈركەنگەنىدى.
ئىستانسا بىناسىنى ئىچى بازارغا كەلگەن يېزىلىقالر بىلەن تولغان ئىدى .سىېۋەتلەر
تاغىىارالر خىىالتىالر يېىىزىلىقالر ۋە ئەسىىكەرلەرنى ئارىسىىىدا كېچىكىىى قالغىىان پىىويىزنى
ساقالۋېتى ۋانونغا چىققاندا سول تەرەپتە بىىرەر دەرىزىنىى يېنىىدا ئولتۇرۇشىنى ۋە پىويىز
ئاچالدىن ئايالنغۇچە ماھمۇت ئۇستا بىلەن بىز قۇدۇ قازغىان يەرنە ئىاخىرقى قېىتى بىىر
قارىۋېلىشنى پىالنلىدى  .بىر كۈنى ئىستانبۇلغا قايتقاندا بىۇنى قىلىشىنى بىىر ئايىدىن بۇيىان
ئويالۋاتاتتى  .لىېكىن خىيالىمىدىكى ئىۇ كۈنىدە قىۇدۇقتىن سىۇ چىققىانلىقى ئۈچىۈن يېنىمىدا
ھايرى بەي بېرىدىغان ئۆر ۋە سوۋغاتالرمۇ بوالتتى.
پويىز كەلگىىچە ئىستانسىا بىناسىىغا كىىرنەن ھەمىمە ئىادەمگە دىقىقەت بىىلەن قىاراپ
چىقتى ئادە ھەقىقەتەن بەك كۆپ ئىدى .قىزىل چاچلىق ئايال ۋە ئۆمىكى بۇ پويىز بىىلەن
ئىستانبۇلغا قايتى قېلىشى مۇمكىن ئىدى .كىېچىككەن پىويىز ئىاخىرى ئىستانسىىغا كىرىى
كەلگەندە ئاخىرقى رەت مەيدانغا ۋە ئۆنگىۆرەن بازىرىغىا قارىىدى ۋە بۇرۇلىۇپ ئالىدىرا -
تىنە پويىزغا چىقتى  .ۋانونغا چىقى ئولتۇرغاندا ئۇسىتامغا ئىتىائەت قىلغىانلىقى ئۈچىۈن
ھېس قىلغان غورۇر سۇنۇقى يو ئىدى ئىچىمىدە لىېكىن چەكسىىز بىىر خىىل نۇناھكىارلىق
تۇيغۇسى بار ئىدى.
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ئىككىنچى بۆلۈم
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يىگىرمە ئىككىنچى باب
پويىز دەرىزىسىدىن يا يۇقى كۆزلىرى بىلەن قارىغىنىمدا بىزنى يۇقىرى تۈزلىۈك ۋە
قىىۇدۇقنى ئىىاران ئىلغىىا قىالاليتىىتى ۋە كىىۆرنەن ھەمىىمە نەرسىىە بازارغىىا ماڭغىىان يولىىدىكى
مىىازارلىق سىىەرۋى دەرەخلىىىرى دەل شىىۇ چاغىىدا مەن مەڭگىىۈ ئۇنتىىۇپ قااللمايىىدىغانلىقىمنى
چۈشىنى يەتكەن بىر رەسى كۆر نۈشكە ئايالنغانىدى .ماھمۇت ئۇستا بىلەن بىىز قىۇدۇ
كولىغان تۈزلۈك نويا قاراڭغۇ ئاسماننى ئىچىدە غايى بىوالي دەپ قالغانىىدى .يىىراقالردا
بىر يەردە چاقما چاقتى .ئاۋازى يېتى كەلگىىچە پىويىز ئەنىمىدىن قايرىلغىانلىقى ئۈچىۈن
قۇدۇ بىزنى تۈزلۈك ھەمىمە نەرسىە بىردەمىدىال كىۆزدىن غايىى بولىدى .ئىچىمىدە بىىر
خىل ئەركىنلىك تۇيغۇسى پەيدا بولدى .بېشىمنى قايدۇرغىدەك بىر خىل ئارامبەخشلىك ۋە
نۇناھكارلىق تۇيغۇسى قان-قېنىمغىچە تەسىر قىلىۋاتاتتى.
ئۇزۇنغىچە ھىېچكى بىىلەن پاراڭالشىمىدى ؛ ئىچىمىگە چۆكتىۈ  .دۇنيىا بىىلەن ئارامغىا
ئىىارىلىق قويىىدۇ  .دۇنيىىا نىىۈزەل ئىىىدى ئىچىممىىۇ نىىۈزەل بولسىىۇن دېىىدى  .ئىچىمىىدە بىىىر
نۇناھكارلىق ھەتتا يامانلىق يوقتەك بولۇۋالسا ئاستا-ئاستا يامانلىقنى ئۇنتۇپ كېتەتتى .
شۇندا قىلى ھېچبىىر ئىىش بولمىغانىدەك قىيىاپەتكە كىرىۋېلىشىقا باشىلىدى  .ھىېچ ئىىش
بولمىغاندەك ئىش كۆرسىڭىز ۋە ھەقىقەتەن ھېچ ئىش يۈز بەرمىسە ئاخرىدىمۇ ھىېچ ئىىش
بولمايتتى.
ئىستانبۇل پويىزى كونا فابرىكىالر ئىسكىالتالر ئېكىنزارلىقالرنى ئارىسىىدىن ئىۆتتى.
دەرياالرنىىى ئۈسىىتىدىن جامەلەرنىىى يېنىىىدىن قەھۋەخانىىا ۋە سىىېخالرنى ئارىسىىىدىن
ئۆتۈپ ئىلگىرىلىدى .تۇيۇقسىزال شارقىراپ يامغۇر يېغى كېتىۋېدى بىر مەكتەپنىى بىو
ھويلىسىىىدا پۇتبىىول ئويناۋاتقىىان بىىالىالر ۋاراتىىا ئورنىىىدا يەرنە قويغىىان كىىۆڭلەكلىرى ۋە
بوغچىلىرىنى ئېلى تارقىلىشتى.
ۋانوننى دەرىزىسىدىن كۆر نۈپ تۇرغان قاتتىق تۇپراقتا بىردەمدىال يىغىلى قالغىان
سۇالر ئېقىنالر ئېرىقالر پەيىدا بولۇشىقا باشىلىدى .قۇدۇقنىى ئاسىتىدىكى ئىادە ئۈسىتىدە
توپىىان باالسىىى بولسىىىمۇ تۇيمىىاي قىىاالتتى .مىىاھمۇت ئۇسىىتا ھىىېلىھە قۇدۇقنى ى ئىچىىىدە
بولغىيمىدى؟ ماڭا ۋارقىراپ_جارقىراۋاتقان بولغىيمىدى؟
سىىىركىچى بېكىتىىىدە پىىويىزدىن چۈشىىتۈ  .ئىسىىتانبۇلدا يىىامغۇردا ماڭىىدى ھىىارەمگە
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بېىىرىش ئۈچىىۈن بىىىلەت ئېلى ى ماشىىىنا كېمىسىىىگە چىقىىتى  .كىىېمە توشىىمىغاچقا تىىېخىچە
قوزغالمايۋاتاتتى؛ شوپۇرالر ئائىلىلەر يىغالۋاتقان بالىالر شېكەرلىق قېتىق قاچىلىرى يىۈك
ماشىنىلىرىنى نۈر لدەۋاتقان مىاتورلىرى ...كىشىىلەر بىىلەن بىلىلە بىىر يەردە تىۇرۇ ئاتىا
قىلىدىغان ھۇزۇرلۇ تۇيغۇالرنى تامامەن ئۇنتۇپ كېتىپتىمەن .شۇڭا ئىۆز منى مەدەنىىيەتكە
قايتىى كەلىىگەن بىىىر ۋەھشىىى مەخلىىۇقتەك ھىىېس قىلىۋاتىىاتتى  .چاچلىرىمنىى ئارىسىىىدىن
نەجگەمگە د مبەمگە سۇ تامچىلىرى ئېقىۋاتاتتى لېكىن مىدىر-سىىدىر قىلمىاي ئولتىۇرۇپ
بوغۇزنىىى ئىككىىى تەرىپىىىدىن ئىسىىتانبۇلنى ئاسىىتا –ئاسىىتا سۈر لىشىىىنى تىىامالر بىىىلەن
قاپالنغان دەرىزىدىن تاماشىا قىلىۋاتىاتتى  .يىىراقتىن دولمابىاغچە سىارىيىنى ئارقىسىىدىكى
بەشىكتاشىىنى دەرسىىخانا بىناسىىىنى ئۇدۇلىىىدىكى ئېگىىىز ئىىائىلىلىكلەر بىناسىىىنى تېپىشىىقا
ئۇرۇندۇ .
كېمىىىدىن چۈشىىۈپ ئاپتوبۇسىىقا چىقىشىىتىن بىىۇرۇن بىىىر دۇكانىىدىن بىىىر بىىوال قەغەز
قولياغلىق ئالدى ئۈست –بېشىمنى سۈرتۈپ قۇرۇتتىۇ  .نەچىچە سىائەتتىن بېىرى ھېچىنىمە
يىىېمىگەن بولسىىاممۇ لىىېكىن پېچىىىنە-پىرەنىىىك يىىاكى دۆنەرلىىىك سىىاندۋىچالرنى كۆڭلىىۈ
تارتمايۋاتاتتى .قاتىل بولۇ مۇشۇندا تۇيغۇ بولسا كېرەك دېدى ئۆز مگە.
ھېچكى بىلەن پاراڭالشقۇ كەلمەيدىغان تېمىالرنىى تىلغىا ئېلىى ئىۆز-ئىۆز بىىلەن
ئۈنسىز سۆھبەتلىشىدىغان ئۇ ئىككىنچى ئاۋازنى ئىچىمىدە يەنە مۇشىۇ شىەكىلدە ئاڭلىىدى .
لىىىېكىن ھىىىېچكى مېنىىىى ۋېنتىلىرىمنىىىى بوشىىىاپ قالغىىىان چېغىىىى دەپ قالمىغىىىاي .نەبىىىزە
ئاپتوبۇسىغا سائەت ئۈچتە چىقتى  .جېنى ئانامنى كۆرىدىغانلىقى ئۈچۈن ھەددىدىن زىيادە
ھاياجانلىنىۋاتىىاتتى  :ئىىوڭ تەرەپتىكىىى دەرىزىىىدىن يىىۈز مگە چۈشىىۈپ تۇرغىىان ئاپتىىاپ مېنىىى
ئىسسىتىۋېدى ئۇخالپ قاپتىمەن .چۈشۈمدە نۇنىاھ ۋە جىازادىن ئېرىغىدىلى ئاپتىاپلىق ۋە
ئىسسىق بىر جەننەتتە تۇرغۇدەكمەن.
ئانامنى مېنى كۆر پال «قاتىلدەك قاراۋاتىسەن ماڭا نىېمە بولىدى سىاڭا؟» دەمىدىكىن
دېگەنىىىدى  .ئانىىا ھېچىىنىمە دېمىۋېىىدى بىىۇ قورقىىۇنچىمنى چۈشىىەندى ۋە ئىىۇنى قۇچىىاقالپ
راھەتلىنى قالدى  .ئانا ئانامدەك پۇراۋاتاتتى .دەسلەپ بىردە يىغلىدى ئاندىن ھاياجان
بىىىلەن نەپ قىلىشىىقا ئەسىىلىدە نەبزەدىكىىى ھاياتىىىدىن رازى ئىكەنلىكىنىىى سۆزلەشىىكە
باشلىدى .ماڭىا بەرەڭىگە قەلەمچىسىى ۋە كىۆفتە قىلىى بەرمەكچىى ئىىدى .ئەنسىىرە ۋە
سېغىنىشتىن باشقا بىىر دەردىنىى يوقلىۇقىنى دېگەنىدىن كېىيىن يەنە يىغالشىقا باشىلىدى.
بىر-بىرىمىزنى تېخىمۇ چى قۇچاقلىدۇ .
_ بىىىر ئايىىدا چوپچىىوڭ بولىىۇپ كېتىپسىىەن قوللىرىىى يوغىنىىاپ بويۇڭمىىۇ ئۆسىىۈپ
كېتىپتۇ _ دېدى ئانا _ پىشىى يوغىانال ئىادە بولىۇپ كېتىپسىەن .سىالىتىڭغا يەنە ئىازرا
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پەمىدۇر توغرايمۇ؟
نەبىىزە ئەتراپىىىدىكى تىىۆپىلىكلەردە ئىسىىتانبۇلغا يىىىراقتىن نەزەر سىىالغاچ ئىىۇزۇنغىچە
ماڭىىدى  .بەزىىىدە بىزنىى تۈزلىىۈككە ئوخشىىايدىغان بىىىر يەرنىىى بەك يىىىراقالردا كۆرنەنىىدەك
بولۇپ ماھمۇت ئۇستا بىلەن ئۇچرىشى قالىدىغاندەك ھاياجانلىنى كېتەتتى .
ئانامغا شۇنچە ۋەدە قىلى تۇرۇپمىۇ قۇدۇققىا چۈشىكەنلىكىمنى دېمىىدى  .ئالدىىدا ۋە
سا -ساالمەت تۇرغىنىمغا كۆرە بۇ تەپسىالتالرنىڭمۇ ئەھمىيىتى قالمىغان ئىدى.
دادامنىىى پەقەتىىال تىلغىىا ئالمايۋاتىىاتتۇ  .ئۇنىىى ئانىىامنى ئىزدەپمىىۇ قويمىغىىانلىقىنى
چۈشىنى تۇراتتى  .لىېكىن مېنىى نېمىشىقا ئىزدىمەيىدىغان بىولغىيتتى؟ پىات-پىات مىاھمۇت
ئۇستامنى قۇدۇققا چۈشۈشتىن بۇرۇنقى ئەڭ ئاخىرقى كۆر نۈشى كۆز ئالدىمدا خۇددى بىىر
رەسىمدەك جانلىناتتى .ئۇنى ھېلىھە سەۋر بىلەن داۋاملىىق كوالۋاتقانلىقىغىا ئىشىىنەتتى .
يوغان بىر ئاپېلسىننى بىىر تەرىپىىدىن يەنە بىىر تەرىىپىگە تىشىى ئۆتىۈپ كېتىىدىغان مېىۋە
قۇرۇتىغا ئوخشا .
نەبزە بازىرىدىن ئانامنىى پۇلىغىا ئىۆيگە بىىر تېلېىۋىزور ۋە بىىر قوڭغۇراقلىىق سىائەت
ئالدۇ  .ماھمۇت ئۇستامدىن ئېلى يىغقان پىۇللىرىمنى بانكىغىا قويىدۇ  .ئىۈچ كىۈن ئۆيىدە
راسىىا ئىىۇخالپ ئىىارا ئالىىدى  .چۈشىىۈمدە مىىاھمۇت ئۇسىىتامنى مېنىىى قوغالۋاتقىىان ئەسىىكى
ئادەملەرنى كۆرد لىېكىن نەبىزەدە مېنىى ھىېچكى ئىىزدەپ كەلمىىدى؛ ھىېچكى پېىيىمگە
چۈشىىمىدى .تىىۆتىنچى كىىۈنى ئىسىىتانبۇلغا بېرىىى بەشىكتاشىىتا ئۇنىۋېرسىىىتېتقا تەييىىارلىق
قىلىىدۇرۇ دەرسخانىسىىىغا يېزىلىىدى ۋە دەرسىىلەرنە ئەسىىتايىدىل ھالىىدا بېرىى -كېلىشىىكە
باشلىدى .
يىىىالغۇز قالغىىىان چاغلىرىمىىىدا ئۇسىىىتامنى ۋە قىىىۇدۇقنى زادىىىىال كالالمىىىدىن نېىىىرى
قىاللمايۋاتىىىىاتتى  .بەشىكتاشىىىىتا مەھەللىىىىىدىكى ۋە مەكتەپتىكىىىىى دوسىىىىتلىرى بىىىىىلەن
تېپىشىۋېلىش ئۇالر بىلەن كىنوغا بېرىش ئۈلپەتچىلىك قىلىش مېنى خۇشال قىلىۋاتتى .بىر
ئىككى قېتى بازار ئىچىدىكى مەيخانىغىمۇ باردۇ ؛ لىېكىن مەن ئۇالرغىا ئوخشىا قائىىدە-
يوسۇنى بىلەن تاماكا چېكى راكى ئىچەلمەيۋاتاتتى  .راكىنى يېڭىياچىدەك بىىر كۆتىۈر پال
ئىچى ئاندىن مەست بولۇپ قېلىشىمنى مەسخىرە قىلىشلىرىغا پىسەنت قىلمايتتى لېكىن
تىىېخىچە سىىاقال-بۇرۇتۇمنى ى تىىۈز كرەك چىقمىغىىانلىقىنى بەلكى ى ھەقىقى ى ئەركەكىىتەك
ئەمەسىىىلىكىمنى سىىىېرىق تىىىۈك ئوتتىىىۇرا مەكىىىتەپ ئوقۇغۇچىلىرىىىىدەك تەنەپ كېتىشىىىلىرى
چىشىمنى قېرىشتۇراتتى.
_ تۈك بىلەن قىلنىى بىىر كىارامىتى بولىىدىغان ئىىش بولسىا تېرەخانىغىا نىۇر ياغقىان
بوالتتى _ دېدى بىر قېتى _ بۇرۇت دېگەن چىشى مۈشۈكتىمۇ بار.
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ھەممىسىىى ماڭىىا قىىاراپ تەڭىىال كۈلۈشىىتى! بۇنىىدا تېگىىى بىىار نەپلەرنىىى ئاخشىىاملىرى
ئۇخالشتىن بۇرۇن كىتابچىنى دۇكىنىدا كۆزلىرى ئاغرى كەتكىۈچە ئوقۇغىان كىتىابالردىن
ئۆنىنىۋاتاتتى .
لېكىن ئۇستىسىنى قۇدۇقنى تېگىدە ئۆلۈمگە تاشالپ قويغىان ۋىجدانسىىز بىىر كىشىى
يازغۇچى بوالالرمىيدى؟ چىلەكنى چۈشۈپ كېتىشىنى قانچىلىك قىسمى بىىر قىازا ئىىدى؟
پات-پىات ئىۆز مگە قۇدۇقنىى بېشىىدا يامىان بىىر ئىىش يىۈز بەرمىىدى دەپ تىۇراتتى  .مەن
ھەددىدىن زىيادە قاتتىق ئىشلەشكە ئازار يېيىشىكە ئۇيقۇسىىزلىققا چىدىيالمىىدى  .ھەمىمە
نەرسىنى تاشالپ پۇلۇمنى ئېلى ھەرقاندا نورمال بىر كىشىى قىلغانغىا ئوخشىا ئىۆيگە
قايتتى « .نورمال كىشى» دېگەن نەپمۇ قۇلىقىمغا خو ياقماس بولۇپ قالغان ئىدى.
ئىچى كۈلۈشىۋاتقان مەندىن ئىككى ئۈچ يا چوڭ بىر مەھەللىلىك دوستلىرىمنى
ئارىسىىىىدا ئىسىىىتانبۇل ئۇنىۋېرسىىىىتېتىدا ئوقۇيىىىدىغانالر سىىىاقال-بىىىۇرۇت قويىۋالغىىىانالر ۋە
سىياسىىى نامايىشىىالردا ئىىارا كىىوچىالردا سىىاقچىالر بىىىلەن جىدەللەشىىكەنلەر باشىىلىرىدىن
ئىىىىۆتكەن-كەچكەنلەرنىىىىى پەخىرلىنىىىىى تىىىىۇرۇپ سۆزلىشىىىىىۋاتاتتى .ئۇالرنىىىىى دادامنىىىىى
ھۆرمەتلەيىىدىغانلىقىنى بىلەتىىتى  .لىىېكىن ئەسىىلىدە ئۇالرغىمىىۇ ئىىىچ-ئىچىمىىدىن ئىىاچچىقى
كېلىدىغانلىقىنى بىر ئاخشا قىزىل چاچلىق ئايالنى نېپىنى قىلىۋېتى چۈشىنى يەتتى .
_ جە سەن بىرەر قىز بالىنى قولىنى ئۇچىنى تۇتىۇپ بىاقتىڭمۇ؟_ دەپ قېرىشىقان
ئىدى بىرسى.
بەزىلىىىىرى قىزالرغىىىا قانىىىدا ئاشىىىىق بولغىىىانلىقىنى قانىىىدا خەت يېزىىىى جىىىاۋاب
كۈتكەنلىكىنى ئوچۇقتىن-ئوچۇ سىۆزلەپ بىرىۋاتىاتتى .شىۇنى بىىلەن مەنمىۇ ئىككىى ئىاي
بىىۇرۇن ئەنىشىىتەمنى مېنىىى ئەدىىىرنە ئەتراپىىىدىكى بىىىر قۇرۇلۇشىىقا (قۇرۇلىىۇ قىىۇدۇقتىن
مىىىىىۇھىمرا ئىىىىىىدى) ئەۋەتكەنلىكىنىىىىىى ئۆنگىىىىىۆرەن بازىرىىىىىىدا بىىىىىىر ئايىىىىىال بىىىىىىلەن
مۇھەببەتلەشىىىكەنلىكىمنى سىىىۆزلەپ بەردىىىى « .ئۆنگىىىۆرەننى بىلىىىىدىغانالر بىىىارمۇ؟» دەپ
سورىدى ئۈستەلدىكىلەردىن.
مەندىن مۇندا بىر نەپنىى چىقىشىىنى كىۈتمىگەنلىكلىرى ئۈچىۈن بىىردە ھەيرانىۇ-
ھەس قېلىشتى .بىرسى ئاكىسىنى ئۆنگۆرەنىدە ھەربىى مەجبىۇرىيەت ئىۆتىگەنلىكىنى بىىر
قېتى دادىسى ئانىسى بىلەن بىللە ئىسىتانبۇلدىن ئىۇنى يىوقلىغىلى بارغىانلىقىنى بازارنىى
كىچىك ۋە زېرىكىشلىك بىر جاي ئىكەنلىكىنى سۆزلەپ بەردى.
_ يېشى مەندىن ئىككى ھەسسىە چىوڭ بىىر تىيىاتىرچى ئاجايىى بىىر ئايالغىا ئاشىىق
بولدۇ ئۇ يەردە .ئۇنى تونۇمايتتى  .كوچىدا كۆرد  .مېنى ئۆيىگە ئېلى باردى.
ماڭا ئىشەنمىگەندەك قىلى قاراپ تۇرىشاتتى .ھاياتىمدا تۇنجى قېتى ئۇ ئايال بىلەن
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بىرنە بولغانلىقىمنى ئېيتتى .
_ قانداقراقتى؟_ دېدى بىرسى _ ياخشىمىتى؟
_ ئىسمى نېمە ئىكەن؟
_ نېمىشقا توي قىلمىدىڭالر؟_ دېدى تاماكا چېكىۋاتقان بىرسى.
ئاكىسىىى ھەربىىىيلىككە كەتىىكەن بىىاال « ھەپىىتە ئاخىرىىىدا رۇخسىىەت ئېلى ى چىققىىان
ئەسىىكەرلەر ئۈچىىۈن تولغىمىىا ئۇسسىىۇل ئوينىىاپ بېرىىىدىغان چېىىدىر تىيىىاتىرلىرى سىىەتەڭلەر
ناخشا ئوقۇيدىغان بەزمىخانىالر يەنە ئاجايى ئىشالر بار ئۇ يەردە» دېدى.
ئىچىمىىدىكى ئىىازاب ۋە نۇناھكىىارلىق تۇيغۇسىىىدىن پەقەت مۇشىىۇ بىىىر مەھەللىلىىىك
دوستلىرىمدىن ئۇزا تۇرسا قۇتۇالاليدىغانلىقىمنى شىۇ ئاخشىىمى چۈشىەندى  .ئۇسىتامنى
ۋە قۇدۇقنىىى مېنىىى ھاياتىمنىىى ئىىاخىرىغىچە ئىىاددى ھايىىاتتىن كېلىىىدىغان بەخىىت ۋە
خۇشاللىقتىن ئۇزاقالشتۇرۇپ تۇرىدىغانلىقىنىمۇ ئاستا-ئاستا سېزىۋاتاتتى « .ئەڭ ياخشىسىى
ھېچ ئىش بولمىغاندەك بولۇۋېلىش» دەيتتى ئۆز-ئۆز مگە توختىماي.
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يىگىرمە ئۈچىنچى باب
لېكىن ھېچ ئىش بولمىغاندەك بولۇۋېلىش مۇمكىنمىدى؟ مىاھمۇت ئۇسىتا كالالمنىى
ئىچىدىكى بىر قۇدۇقتا قولىدا قىازغۇچ توختىمىاي يەرنىى كوالۋاتىاتتى .بۇنىدا قىلىۋاتقىان
بولسىا دېمەككىىى سىوتچى ۋە سىىاقچىالر جىنىايەتنى تەكشۈر شىىكە باشىىلىدى دېىىگەن نەپ
بوالتتى.
مىىاھمۇت ئۇسىىتامنى جەسىىىدىنى بىرسىىىنى مەسىىىلەن ئەلىنىى بايقايىىدىغانلىقىنى
ۋەقەنە سوتچىنى ئارىلىشىدىغانلىقىنى ئىاۋۋال نەبىزەنە خەۋەر قىلىىدىغانلىقىنى(بۇنىڭغىا
تىىىۈركىيەدە نەچىىىچە ھەپىىىتە كېتەتتىىىى) ئانامنىىىى قىىىايغۇرۇپ يىغىىىال-يىغىىىال ھوشىىىىدىن
كېتىىىدىغانلىقىنى ئانىىدىن سىىاقچىالرنى ئىسىىتانبۇلغا خەۋەر يولاليىىدىغانلىقىنى(بۇنىڭغىىا
نەچىىچە ئىىاي كېتەتتىىى) ۋە بىىىر كىىۈنى سىىاقچىنى مېنىىى دەرسىىخانىدىن يىىاكى كىتابچىنى ى
دۇكىنىىىدىن تېپى ى قولغىىا ئالىىىدىغانلىقىنى ئويالۋاتىىاتتى  .ئەڭ ياخشىسىىى دادامن ىى تېپى ى
ئۇنىڭغا ھەممە ئىشنى سۆزلەپ بېرىش ئىدى .لېكىن ئىۇ مېنىى ئىزدىمەيۋاتىاتتى بۇنىڭىدىن
ئۇ مېنى ئىزدىسىمۇ ماڭا بىر ياردىمى تەنمەيدىغانلىقىدەك نەتىجىنى چىقىرىۋاتاتتى  .ئۇنىى
ئۈسىىتىگە ئۇنىڭغىىا دەپ بەرسىىە ئىشىىنى تېخىمىىۇ چوڭىىايتىۋېتەتتى  .دېمىسىىىمۇ سىىاقچىالر
دەرسىىخانىنى ئىشىىىكىنى چېكى ى مېنىىى قولغىىا ئالمىغىىان ھەر بىىىر كىىۈن ھە نۇناھسىىىز
ئىكەنلىكىمنىىىى ۋە ھەممەيلەنىىىگە ئوخشىىىا ئىكەنلىكىمنىىىى بىىىىر ئىسىىىپاتى سىىىۈپىتىدە
تۇيۇلىۋاتىىىاتتى ھە ھەممەيلەنىىىنىڭكىگە ئوخشىىىا مەسىىىۇ ۋە ئىىىادەتتىكى بىىىىر ھايىىىات
كەچۈرەلەيىىدىغان كۈنلەرنىىى ئەڭ ئاخىرقىسىىىدەك ھىىىېس قىلىۋاتىىاتتى  .بەزىىىدە دېڭىىىىز
كىتابخانىسىىىدا مەنىىدىن بىىىر كىتابنىى ئىىورنىنى سىىورىغان سىىوغۇ چىىىراي بىىىر خېرىىىدارنى
پۇخراچە كېيىنگەن ساقچى دەپ قېلى دەرھال نۇناھىمنى ئېتىراپ قىلغۇ كەلگەنلىكىنىى
چۈشىنى يېتەتتى  .بەزىدە بولسا ئۇستامنى قىۇدۇقتىن چىقىى قۇتۇلغىان ۋە مېنىى نەپىرەت
ئىچىدە ئۇنتۇپ كەتكەن بولۇشى مۇمكىن دەپ ئوياليتتى .
كىتابخانىىىىدا بەلەن ئىشىىىلەۋاتاتتى ھەمىىىمە ئىىىادەمگە ھەمىىىمە ئىشىىىقا يېتىشىىىەتتى .
ھېچكىمنىىىى ئەقلىىىىگە كەلمىگىىىۈدەك جاھىىىازا ئورۇنالشتۇرۇشىىىىمنى كىتىىىاب تىىىالال ۋە
باھاسىنى چۈشۈر ئامىاللىرىمنى بەك ياقتۇرغىان دېڭىىز ئاكىا قىشىىنچە مېنىى دىۋانىدا
ئۇخلىسا بولىدىغانلىقىنى ھەتتا ئۇ كىچىك ئىۆينى ئاخشىاملىرى كىتىاپ ئوقۇيىدىغان ئىۆي
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سىىۈپىتىدە ئىشلەتسىىە بولىىىدىغانلىقىنى ئېيتقانىىىدى .ئانىىا مېنى ى ئۆزىىىدىن ۋە نەبىىزەدىن
يىراقتىا تۇرۇشىىىمدىن غە يىىېگەن ئىىىدى لىېكىن كاباتىىا ۋە بەشىكتاشىىتىكى دەرسىىخانىغا
داۋاملىىىىق بارسىىىا ئۇنىۋېرسىىىىتېتقا كىىىىرىش ئىمتىھانىىىىدا ياخشىىىى نومىىىۇر ئالىىىدىغانلىقىمغا
ئىشىنەتتى.
پەقەت ئانامنىىىى يىىىۈزىنى يەرنە قاراتماسىىىلىق ئۈچىىىۈنال ئەمەس بىىىۇ ئىمتىھاننىىىى
ھاياتىمنى ئەڭ مۇھى بىر باسقۇچى ئىكەنلىكىنى بىلگەنلىكى ئۈچۈن ھە مەكتەپىتە ھە
دەرسىىخانىدا «كالىىىدەك» كۈچىىىدى پۈتىىۈن فىىورمىالالرنى يادلىىىدى  .دەرسىىلەرنە پۈتىىۈن
ۋۇجىىۇدۇ بىىىلەن بېرىلى ى كەتىىكەن ئەڭ ئالىىدىرا پەيىىتلەردە قىزىىىل چىىاچلىق ئايالنى ى
خىيىىالى كۆر نۈشىىى قۇياشىىقا ئوخشىىا ئىسسىىىق ھالىىدا ئىچىمىىدە كۆتىىۈر لەتتى تېنىنى ى
رەڭگىنىىى قىىارنىنى كۆكسىىلىرىنى قاراشىىلىرىنى خىيىىال قىالتىتى  :ھىىېچ ئىىىش بولمىغانىىدەك
بولۇۋېلىشقا ئەسلىدە ھەممىدىن بەك دەرسلەرنى ياردىمى تېگىۋاتاتتى.
ئۇنىۋېرسىىىتېتقا كىىىرىش ئىمتىھانىىىدا ئىىارزۇ تولدۇرىىىدىغان چاغىىدا نەبىىزەدە ئانىىاممۇ
يېنىمىىدا بىىار ئىىىدى .ئىىۇ ئەلىىۋەتتە بىرىنچىىى بولىىۇپ تىبىىابەتنى يېزىشىىىمنى تەلەپ قىلىىدى.
يازغۇچى بولۇ ئارزۇيۇمدىن مېنى ئاچ قاالرمىكىن دادامغىا ئوخشىا بېشىىمغا سىياسىى
باال-قازاالر كېلى قاالمدىكىن دەپ بەك قورقاتتى.
ھىىالبۇكى ئۇسىىتامنى قۇدۇقنىىى تېگىىىدە تاشىىالپ قويغانىىدىن بۇيىىان ئىچىمىىدىكى
يازغۇچى بولۇ ئارزۇيۇ تېز سۈرئەتتە يو بولۇپ كېتىۋاتاتتى .ئانا ئېنژىنېر بولۇشىمنىمۇ
بەك خىىااليتتى .شىىۇندا قىلىىى مەن نېئولىىونىيە ئېنژىنېرلىقىغىىا بەلىىگە قويىىدۇ  .ئانىىا
قۇدۇقچىغىىىا شىىىىانىرت بولغانلىقىمنىىىىى روھىمغىىىىا تەسىىىىىر قىلغىىىىانلىقىنى بايقىغانىىىىىدى.
«پىشىپسەن» دېىگەن نەرسىىنى ئەسىلىدە روھىمىدىكى بىىر قىارا دا ئىكەنلىكىنىى بايقىاپ
قالدىمىكىن دەپ قالغانىدى ..
-0899يىلىىىى يازنىىىى ئاخىرىىىىدا ئىسىىىتانبۇل تېخنىكىىىا ئۇنىۋېرسىىىىتېتىنى ماچكاغىىىا
جايالشىىىقان نېئولىىىونىيە ئېنژىنېرلىقىىىى فىىىاكۇلتېتىنى بەشىىىىنچى بولىىىۇپ پۈتتىىىۈرنەنلىكى
جاكارالندى .يۈز ئون يىللىق ئۇنىۋېرسىتېت بىناسىى ئەسىلىدە ئوسىمانلى ئىمپراتورلۇقىنىى
ئاخىرقى مەزنىلىدە زامانىۋى ئەسكەرلەرنى قۇرال ئىسىكىالتى ۋە قىشىلىقى ئىىدى لىېكىن
 -0819يىلىىىى ئابىىىدۇلھامىتنى تەختىىىتىن چۈشىىىۈرىدىغان يىىىا تۈركلەرنىىىى ھەرىىىىكەت
ئارمىيەسى سەالنىكتىن ئىستانبۇلغا كەلگەندە پادىشىاھنى يىاقىلىغۇچى كىۈچلەر بىۇ يەردە
ئىستىھكا قۇرۇپ بىز دەرس ئوقۇغان يەرلەردە ئۇرۇ قىلىشقانىدى .بۇنىدا نەرسىىلەرنى
كىتابالردىن ئوقۇپ ساۋاقداشلىرىمغا سۆزلەپ بېرەتتى  .كونا بىناالرنىى ئېگىىز تورۇسىلۇ
سىنىپلىرى ساناقسىز پەلەمپەيلىرى ھەممە نەرسە جاراڭالپ تۇرىدىغان كارىدورلىرى ماڭىا
~ ~ 101

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

ئاجايىىىى تۇيىىىۇالتتى بەشىكتاشىىىنى ۋە دېڭىىىىز كىتابخانىسىىىىنى ئىىىون مىنىىىۇت نېرىىىىدا
ئىكەنلىكىدىن خو ئىدى .
كىتابخانىىىىىدا سىىىىاتقۇچىلىقتىن باشىىىىقۇرغۇچىلىققا ئۆسىىىىكەن ئىىىىىدى  .يىىىىازغۇچى
بولمايىىدىغانلىقىمنى كاللىسىىىدىن ئۆتكىىۈزەلمىگەن خوجىىايىنى نېئولىىونىيە ئېنژىنېرلىقىىىدا
ئوقۇشىىۇمنى ياقتۇرغىىان ئىىىدى ئېنژىنېىىرالردىن ياخشىىى رومانچىالرنىىى چىقىىىدىغانلىقىنى
سۆزلەپ يۈرەتتى .مەنمۇ ئۇنىۋېرسىتېتتىكى ياتىقىمدا ھەر كۈنى بىر كىتابنى تۈنىتىۋاتاتتى .
ھېچ ئىش بولمىغاندەك يۈر شنى بىر شەرتى سوفوكلېسىنى ئودىپىۇس ھېكايىسىىنى
ئۇنتۇپ كېتىش ئىدى .قىزىقىشىمنى زورىغىا بېسىى ئۇنىۋېرسىىتېتنى ئىۈچىنچى يىللىقىغىا
چىققۇچە ئۆز منى تۇتۇۋالىدى  .لىېكىن بىىر كىۈنى دېڭىىز كىتابخانىسىىدا چۈشىلەر ھەققىىدە
يېزىلغان ئۇ كونا توپال يەنە قولۇمغا چىقى قالدى .ئودىپۇسىنى ھېكايىسىىنى قىسىقىچە
مەزمىىۇنىنى بىىۇ يەردە ئوقۇغىىان ئىىىدى  .بىىۇ توپالمنى ى يازغۇچىسىىىنى سىىىگمۇند فرېئىىۇد
ئىكەنلىكىنى ئەمدىلەتىن بىلىۋاتىاتتى  .فرېئۇدنىى يازمىسىى سوفوكلېسىتىن بەكىرەك ھەر
بىر ئەركەكنى كۆڭلىدە بولىدىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان دادىسىىنى ئۆلتىۈر ئىسىتىكى
ھەققىدە توختالغان ئىدى.
بىر قانچە ئايدىن كېىيىن كونىا كىتىابالر بۆلۈمچىسىىدە سوفوكلېسىنى ئويۇنلىرىنىى
مىللى مائارى مىنىستىرلىقى تەرىپىىدىن  -0830يىلىى نەشىىر قىلىدۇرۇلغان بىىر تەرجىىمە
نۇسخىسىىىنى كىىۆر پ قالىىدى  .سىىارغايغان ئىىا مۇقاۋىىىدىكى «پادىشىىاھ ئودىپىىۇس» دېىىگەن
مىىاۋزۇ مېنىىى قورقۇتىىىۋەتتى .بىىۇ كىتابنىى تۈركچىسىىى بىىازاردىن تېپىلمىىايتتى .كىتىىابنى ئىىۆز
ھايىىاتى توغرۇلىىۇ بىىىر سىىىرنى يېشىىى چىقىدىغانىىدەك ئىسىىتەك ۋە ئىچىۋالغىىۇ بىىاردەك
قىزغىنلىق بىلەن ئوقۇدۇ .
كىتابتىىا ئويىىۇن فرېئىىۇد قىسىىقىچە بايىىان قىلغانغىىا ئوخشىىا ئودىپۇسىىنى تۇغۇلىشىىى
بىلەن ئەمەس بەلكى ئۇنىڭدىن خېلى يىلىالر ئۆتكەنىدىن كېىيىن باشىالنغانىدى :شىاھزادە
ئودىپىىۇس ئۆزىمىىۇ بىلمەسىىتىنال دادىسىىىنى ئۆلتۈرىىىدۇ ئۇنى ى ئورنىغىىا تەخىىتكە ئولتۇرىىىدۇ
بىلمەي ئۆز ئانىسى بىلەن توي قىلىدۇ ۋە ئۇنىڭدىن تۆت بالىلىق بولىدۇ .كىتابتا ئوغۇلنىى
ئۆزىدىن ئىون ئىالتە يىا چىوڭ ئانىسىى بىىلەن يېتىشىى پەقەتىال تەسىۋىرلەنمىگەن ئىىدى
ئىىاتالپال ئۆتىىۈپ كېتىلگەنىىىدى .مەن بىىۇ مەنزىرىنىىى كىىۆز ئالىىدىمغا كەلتۈر شىىكە ئۇرۇنىىدۇ
لىىېكىن كەلتۈرەلمىىىدى  .ئەمىىدى ئانىسىىى خىىۇددى بىىىرال ۋاقىتتىىاھە ئانىسىىى ھە ئايىىالى
بولغانغا ئوخشا ئودىپۇسنى بالىلىرىمۇ ھە ئۇنى بالىلىرى ھە قېرىنداشلىرى ئىدى.
لېكىن ئويۇننى بېشىدا نە ئودىپۇس نە باشىقا پىرسىۇناژالر نە تاماشىىبىن بىۇ رەزىللكىتىن
خەۋەردار ئەمەس ئىدى .شەھەردە بەلكى بۇ سەۋەبتىن ۋابىا تارقالغىان ئىىدى ۋە بىۇ بىاال-
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قىىازادىن قۇتۇلىىۇ ئۈچىىۈن بىىۇرۇنقى پادىشىىاھنى كىمنى ى ئۆلتىىۈرنەنلىكىنى تېپىشىىى زۆر ر
بولغانىىىدى .بىىۇنى ھەممىىىدىن بەك ئۆزىنى ى قاتىىىل ئىكەنلىكىنىىى بىلمەيىىدىغان ئودىپىىۇس
ياخشى نىيەت بىلەن ئىستەۋاتاتتى .لېكىن ئودىپۇس ئۆزىنى ئەسىلىدە دادىسىىنى قىاتىلى
ئىكەنلىكىنى ئازاب ئىچىدە ئاستا-ئاستا چۈشىىنى يېتىى نۇناھكىارلىق تۇيغۇسىى بىىلەن
ئۆزىنى كور قىلىۋاالتتى.
ئۈچ يىل بۇرۇنقى بىر ئاخشىمى قۇدۇقنى يېنىدا مەن ماھمۇت ئۇستامغا بۇ ھېكىايىنى
دەل مۇشۇ تەرتى بىلەن سۆزلەپ بەرمىگەن ئىدى  .لېكىن ئويۇننى ئوقۇۋېتى نېمىشقىكىن
سىىىۆزلەپ بەرنەنىىىدەك ھىىىېس قىلىىىدى ئىىىۆز منى .سوفوكلېسىىىنى ئوقۇۋېتىىىى ئۇسىىىتامنى
ئۆلتىىىۈرنەنلىكى ئۈچىىىۈن ئىىىۆز منى ئىىىۇنچە بەك نۇناھكىىىاردەك ھىىىېس قىلمىغىىىانلىقىمنىمۇ
چۈشەندى  .ئىۈچ يىلىدىن كېىيىن سىاقچىالرنى سىىنىپقا كېلىى مېنىى قولغىا ئېلىشىىدىنمۇ
قورقمايىىدىغان بولغانىىىدى  .بەلكىىى مىىاھمۇت ئۇسىىتا ئۆلمىگەنىىدۇ خىىۇددى كونىىا دىنىىى
ھېكايىلەردىكىگە ئوخشا بىرسى ئۇنى قۇدۇقتىن تارتى چىقىرىۋالغاندۇ.
دىنى ھېكايىلەرنى «قۇرئان كەرىى » دىىن ئېلىنغىان رىىۋايەتلەرنى مىاھمۇت ئۇسىتا
مېنى ئىبرەت ئالسۇن دەپ سۆزلەپ بېرەتتى :بۇنىڭغا ئىچى پۇشاتتى .مەنمۇ ئۇنىى ئىچىنىى
پۇشىىۇرۇ ئۈچىىۈن شىىاھزادە ئودىپۇسىىنى ھېكايىسىىىنى سىىۆزلەپ بەرنەنىىىدى ئاخىرىىىدا
سۆزلەپ بەرنەن ھېكايەمىدىكى پىرسىۇناژدەك ئىىش قىلغانىىدى  .شىۇڭا قۇدۇقنىى تېگىىدە
قالغان ئىدى ماھمۇت ئۇستا بىر ھېكايە بىر ئەپسانە سەۋەبىدىن.
ئودىپۇسىىمۇ بىىىر ھېكىىايىنى ۋە بىىىر ئەپسىىۇننى يوققىىا چىقىرىشىىقا ئۇرۇنغىىانلىقى ئۈچىىۈن
دادىسىىنى ئۆلتۈرنەنىىىدى .شىىاھزادە ئودىپىىۇس ئەنەر كىاھىن بېشىىىڭغا بىىۇالر كېلىىىدۇ دەپ
سىىۆزلەپ بەرنەن ھېكىىايىگە ئىشىىىنى كەتىىمەي كۈلىىۈپال ئۆتىىۈپ كەتىىكەن بولسىىا بەلكى ى
ئۆيىىىدىن يۇرتىىىدىن ئايرىلى ى سىىەپەرنە چىقمىىاس پادىشىىاھ دادىسىىى بىىىلەن ئىىۇ يىىولالردا
قارشىلىشى قېلى بىلمەي ۋە تاسىادىبىيلىق بىىلەن ئىۇنى ئۆلتىۈر پ سىالماس بىولغىيتتى.
دادىسىىىمۇ ئوخشىىا ئىىىدى .ئەنەر دادىسىىى ئودىپۇسىىنى شىىۇ تەلەيىىدىن قوغىىدا ئۈچىىۈن
تەدبىر قولالنمىغان بولسىيدى باشلىرىغا بۇنىدا پىاالكەتمۇ كەلمىىگەن بوالرىىدى .ھەمىمە
ئىىادەمگە ئوخشىىا ئىىاددى ۋە «نورمىىال» بىىىر ھايىىات كەچۈرنىىۈ بولسىىا ئىىۇ چاغىىدا مەن
ئودىپۇسنى دەل ئەكسىچە يەنى ھىېچ ئىىش بولمىغانىدەك ئىىش كۆر شىى كېىرەك ئىىدى.
ياخشى بىر ئادە بولۇشىنى ئىسىتىگەن ئودىپىۇس قاتىىل بولغۇسىى كەلمىگەنلىكىى ئۈچىۈن
قاتىل بولغان ئىدى قاتىلنى كىى ئىكەنلىكىىگە قىزىققىانلىقى ئۈچىۈن ئۆزىنىى دادىسىىنى
ئۆلتۈرنەن بىر قاتىل ئىكەنلىكىنى بىلگەنىدى .سوفوكلېسنى ئويۇنىمىۇ ئىاخىرى قاتىلنىى
ئۆزى ئىكەنلىكىنى بىلى يېتىدىغان قىزىققا بىر پىرسۇژنى ئۈستىگە قۇرۇلغانىدى.
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ھالبۇكى مەن قاتىل بولۇشنى دېمەي تىۇرايلى بىىر جىنىايەت سىادىر قىلغىانلىقىمنىمۇ
جەزىملەشتۈرەلمەيتتى  .قاتىل بولغۇ ياكى ئوغلىۇ تەرىپىىدىن ئۆلتۈر لگۈممىۇ يىو ئىىدى.
ماھمۇت ئۇستاممۇ ھەر ھالدا قۇدۇقتىن چىقى ھاياتقا ئارلىشى كەتكەن بولۇشى مۇمكىن
ئىدى .ئۇندا بولمىغان بولسا ساقچى كېلى ئىشىىكىمنى چەكىمەس بولغىيمىىدى؟ ھەمىمە
ئادەمدەك بولۇ ئۈچۈن ھەممە ئىشنى ئۇنتۇپ ھېچ ئىىش بولمىغانىدەك يۈر شىى كېىرەك
ئىدى.
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يىگىرمە تۆتىنچى باب
ئۇزۇن مەزنىلگىچە «دېمىسىمۇ ھېچ ئىش بولمىدى» دەپ ئويلىدى  .نە چىاڭ-تىوزاڭ
ۋە ئەرەب سوپۇنى پۇراپ تۇرىدىغان ئۇنىۋېرسىتېت كارىدورلىرىدا كېتىۋاتقىنىمدا سىياسىى
توقۇنۇشالر ساقچىالر بىلەن جىدەللىشىشنى باھىانە قىلىى مېتىالچىلىق دەرسىىنى بۇزغىان
ساۋاقداشلىرى بىلەن كىنوخانىالرغا بارغىنىمدا ياتاقتا تېلېۋىزىيە فىلىملىرىغا قاراپ قېتى
ئولتۇرۇپ كەتىكەن چىاغالردا ئەڭ ئاخىرىىدا ئۆز منىى ھەممەيلەنىگە ئوخشىا بىىر ئىادە
بواللىغىانلىقىمنى ئىويالپ سىۆيۈنەتتى  .تېلېىۋىزوردا پۇتبىول مۇسىابىقىلىرىنى يېڭىى چىققىىان
ۋىدىيوالردا سەنئەت فىلىملىرىنى ۋە بوغۇزدىن ئۆتۈۋاتقىان كېمىلەرنىى داڭقېتىى ئولتىۇرۇپ
كۆرد  .ئەينەكلىىك تىامالردىكى يېڭىى ئېلىكترونلىۇ مەھسىۇالتالرغا قارىىدى بەيئوغلۇغىا
چىقى ى قىسىىتا-قىسىىتاڭچىلىققا قوشىىۇلدۇ ۋە يەكشىىەنبە كەچقىىۇرۇنلىرى دە ئىىېلىش يەنە
تۈنىدى دەپ پەرىشان بولدۇ .
تېخنىكا ئۇنىۋېرسىتېتىنى ماچكادىكى قۇرال ئىسىكىالتىدىن ئىۆزنەرتىلگەن بىناسىىدا
ئېنژىنېرلىقتا ئوقۇۋاتقان قىزالر بەك ئاز ئىدى .بار يوقى نەچچە قىزنى پېيىگە بولسا بارلىق
ئوغۇلالر چۈشۈشىكەنىدى .مەن بىىلەن تەڭتىۇ ۋە ئۇنىۋېرسىىتېتتا ئوقۇيىدىغان قىىزالردىن
تونۇشىىلىرى بەكىىال ئىىاز ئىىىدى .شىىۇڭا بىىىر ھەپىىتە ئاخىرىىىدا نەبىىزەدە ئانىىا ئەنىشىىتەمنى
نۆردەسلىك بىر تۇغقىنىنى قىزىنى ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتىنى دورىگەرلىك فاكۇلتېتىغىا
ئىىۆتكەنلىكىنى مەكتەپىىتە تۇرىىىدىغانلىقىنى شىىەھەردىكى قىسىىتاڭچىلىقتىن قورققىىانلىقىنى
ئۇنىڭغا ياردە قىلسا ئەنىشتەمنى مەمنۇن بولىدىغانلىقىنى ئېيتىۋېدى بۇ ئىشقا دەرھىالال
كۆڭۈل بۆلد .
ئايشە سېرىق چاچلىق ئىدى لېكىن قىزىل چاچلىق ئايالغا ئىازرا ئوخشىاپ قىاالتتى.
بولۇپمۇ تولغان ئۈسىتۈنكى لېۋىنىى قىرلىىرى ۋە ئۇچلىۇ ئېڭىكىى .تىۇنجى كىۈنىال ئۇنىڭغىا
ئاشىىىق بولىىىدىغانلىقىمنى ئۇنىڭمىىۇ قىىاراپ تۇرمايىىدىغانلىقىنى سىىەزدى  .شىىەنبە چۈشىىتىن
كېيىنلىىرى بىلىلە كىنوغىا چېخىوپ يىىاكى شېكىسىپېرنى ئويىۇنلىرى ئوينىلىىدىغان شىىەھەر
تىياتىرخانىلىرىغىىا ۋە ئىىاپتوبۇس بىىىلەن ئەمىرنانغىىا چىىاي ئىچكىلىىى بىىاراتتۇ  .ئوڭلىىۇ ۋە
چىرايلىق بىر قىز بىلەن بەزى دوستلىرى دېگەنىدەك «يىۈر » دوستلىشىىش تىاتلىق بىىر
تۇيغۇ ئىدى ۋە ھايات ماڭا شۇ قەدەر نىۈزەل تۇيۇلىۇپ كېتىۋاتىاتتىكى مىاھمۇت ئۇسىتا ۋە
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قۇدۇقنى ئۇنتۇپ كەتكەنلىكىمگە ئىشەندى .
ئوخشا ھاياتنى داۋامالشتۇرۇ ئۈچۈن نېئولونىيە ئېنژىنېرلىقىىدا تېخىمىۇ ئىۆرلەپ
ئوقۇشىىىقا تىىىىزىمالتتى ۋە سىىىىنىپىمنى ئەڭ ياخشىىىىلىرىدىن بولغىىىانلىقى ئۈچىىىۈن قوبىىىۇل
قىلىنىىدى  .دوسىىتلىقىمىزنى ئىككىنچىىى يىلىىىدا ئايشىىە بىىىلەن كىنوخىىانىالردا بىىاغچىالردا
ئەتراپتا ھېچكى يو جايالردا قول تۇتۇشۇشقا ھەتتىا سۆيۈشۈشىكە باشىلىغانىدۇ لىېكىن
ئەنئەنىىىۋى بىىىر ئائىلىىىدىن كېلىى چىققىىان ئايشىىەنى تىىوي قىلىشىىتىن بىىۇرۇن مەن بىىىلەن
ئەسال ياتمايدىغانلىقىنى تونۇشقان تۇنجى ھەپتىمىزدىال چۈشىنى يەتكەنىدى .
پات-پات پاھىشىخانىالرغا بېرىى تۇرىىدىغان ھەرقانىدا قىىز بىالىنى ئەڭ ئاخىرىىدا
كارىۋاتقا چىقارغىلى بولىدىغانلىقىغا ئىچ-ئىچىدىن ئىشىنىدىغان بەشىكتاشلىق بىر ئېشەك
ئاغىنەمنى نېپىگە كىرى ئۇ ماڭا ئاچقۇچىنى بېرى تۇرغىان بىىر بويتىاقالر ياتىقىىدا بىىر
چۈشىىتىن كېيىنلىكىىى ئايشىىە بىىىلەن چىققىىان ئۇچرىشىشىىىمىز پىىاجىئە بىىىلەن ئاخىرالشىىتى.
خىىۇددى بىىىز ھەر كىىۈنى ئىچىىى تۇرىىىدىغان بىىىر نەرسىىىدەك ئايشىىەنە بىىىر قەدەھ راكىىى
تەڭلىسىىە ئىككىىى سىىائەت جىىاھىللىق بىىىلەن قارشىىى تۇرغانىىدىن كېىىيىن يىغلىغىىان پېتىىى
ياتاقتىن چىقى كەتتى ۋە ئۇزۇن مەزنىلگىچە مەكتەپتىكى ياتىقىغا تېلېفون قىلسا ئالمىاي
قويدى.
بۇ ئارىلىقتا مەن قىزىل چاچلىق ئايالنى ئىزدەپ تېپىشىنى خىيىال قىلىىدىغان ئۇنىى
بىلەن بىللە بولغان چېغىمىزنى ئەسلىگەچ ئوتتۇز بىر چېكىىدىغان (40چىېكىش _ ئانىانىزى
قىلىىىش.ت) بىىىر مەزنىلنىىى باشىىتىن كەچىىۈرد  .ئىىاخىرى ئايشىىە بىىىلەن يارىشىىى قالىىدۇ
مۇناسىۋېتىمىزنى كەلگەن يېرىمىزدىن داۋا قىلدۇ ۋە چىاي ئىچۈر شىكە پۈتۈشىتۇ  .ئانىا
بىلەن تىككۈچى بىللە تىككەن كىيىمنى كىيگەن چاي ئىچۈر شتىن كېيىن ئايشەنى بەزى
شەنبە كۈنلىرى چۈشتىن كېيىن دېڭىز كىتابخانىسىغا مېنى ئالغىلى كېلىشىى خوجىايىن ۋە
يىىا سىىاتقۇچى بالىالرنىىى «نۆردەسىىلىك قىىىز» نىىى چىىىرايلىقكەن دېيىشىىلىرى مېنىىى
نىىۈلقەقەلىرىمنى ئېچىلىىدۇرىۋېتەتتى .ئۇنىڭغىىا ئوقۇغىىان كىتىىابلىرى نېئولىىونىيە تىىارىخى ۋە
ئەسلىدە باشقىالرنىڭكىدىن ئانچە پەرقلىنىى كەتمەيىدىغان سىياسىى قاراشىلىرى ھەمىدە
پۇتبۇل ھەققىىدە سىۆزلەپ بېرىشىنى ياخشىى كىۆرەتتى  .يىازلىرى پراكتىكىا قىلىىش ئۈچىۈن
بارغان كوزلۇدا سومادا يەر ئاستىدا ئىازاب چەكىكەن كۆمىۈر كىان ئىشىچىلىرىنى خىىزمەت
شىىارائىتلىرىنى بايىىان قىلغىىان ھايىىات ۋە دۇنيىىا ھەققىىىدىكى غەزەپلىىىك ۋە غايىلىىىك كىىۆز-
قاراشىىلىرىمنى يازغىىان خەتلىرىمنىىى ئايشىىەنى سىىاقالپ قويىىىدىغانلىقىنى ھەتتىىا ئېچىىى
يېنىش-يېنىش ئوقۇيدىغانلىقىنى بىلىش مېنى پەخىرلەند رەتتى .مەنمىۇ ئۇنىى خەتلىرىنىى
ساقالپ قويۇۋاتاتتى .
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بەختلىىىك كۈنلىرىمنىىى ئارىسىىىدا بەزىىىدە كىچىككىىىنە بىىىر نەرسىىىمۇ روھىمىىدىكى
قاراڭغۇلۇقنى ئوتتۇرىغا چىقىرى قوياتتى .ئىستانبۇلدا سۇ قىس بولغىان قۇرغىا بىىر يىازدا
يېزا-ئېگىلىكى مىنىستىرى رىياكارالرچە يامغۇر تىلە دۇئاسىىنى تەشىەببۇس قىلىۋاتقانىدا
اليىقىمنى ھەر بىر ھويلىغا بىردىن قۇدۇ كوالنسا ئىسىتانبۇلنى سىۇ مەسىلىسىىنى ھەل
بولىدىغانلىقىنى تىلغا ئېلىشى دېمىمنى ئىۇزۇنغىچە ئىچىمىگە چۈشىۈرىۋەتكەنىدى( نەچىچە
يىلنىىى ئالدىىىدا بىىىر قۇدۇقچىغىىا شىىانىرت بولغىىانلىقىمنى ئۇنىڭىىدىن يوشىىۇرغان ئىىىدى ).
ئۆنگۆرەن ئەتراپىدا ئېچىلىش مۇراسىمىغا با مىنىستىر قاتناشقان بىر توڭالتقۇ زاۋۇتىنىى
بالقانالر ۋە ئوتتۇرا شەرقتىكى ئوخشا تۈردىكى زاۋۇتالر ئىچىدە ئەڭ چوڭى ئىكەنلىكىنىى
نېزىتلەردە ئوقۇغىان چېغىمىدا مىاھمۇت ئۇسىتا ماڭىا سىۆزلەپ بەرنەن دىنىى ھېكىايىلەر
ئېسىىىمگە كەلگەنىىىدى .اليىقىمغىىا تۇغۇلغىىان كىىۈنى سوۋغىسىىى سىىۈپىتىدە ئالمىىاقچى بولغىىان
«ئاكا-ئۇكا كارامازوۋالر»نى يېڭى تەرجىىمە نۇسىخىىنى بېشىىغا كىىرىش سىۆز سىۈپىتىدە
فرېئۇدنىىى دوستويېۋىسىىكى ۋە دادا قىىاتىللىقى ھەققىىىدە ئودىپىىۇس ۋە ھىىاملېتنىمۇ تىلغىىا
ئالغان بىر يازمىسىنى بېرىلگەنلىكىنىى كىۆر پ شىۇ يەردىىال يىازمىنى ئوقىۇپ چىقىى ئىۇ
كىتىىابنى قويىىۇپ قويىىۇپ ئۇنىىى ئورنىغىىا بىىا پىرسىىۇناژى سىىاددا ۋە مەسىىۇ بولغىىان
«ئەخمە » نى سېتىۋالغانىدى .
بەزى كېچىلىرى ماھمۇت ئۇستا چۈشۈمگە كىرىى قىاالتتى .ئىالە بوشىلۇقىدا باشىقا
سىىەييارىلەرنى ئارىسىىىدا ئالىىدىرىماي ئايلىنى ى تۇرىىىدىغان يوغىىان بىىىر ئاپېلسىىىننى بىىىر
بۇرجىكىىىىدە تىىىېخىچە قىىىۇدۇ كوالۋاتىىىاتتى .دېىىىمەك تېخىىىى ئىىىۆلمىگەن ئىىىىدى ۋە مېنىىىى
نۇناھكارلىق تۇيغۇلىرىغا پېتى كېتىشى خاتا بىر ئىش ئىدى .لېكىن شۇنداقتىمۇ ئۇ قۇدۇ
كوالۋاتقان پىالنېتقا قارىسا كۆڭلۈ يېرى بولۇۋاتاتتى.
ماھمۇت ئۇستامنى سەۋەبىدىن نېئولونىيە ئېنژىنېىرى بولىۇپ قالغىانلىقىمنى بەزىىدە
اليىقىمغا سۆزلەپ بەرنۈ كېلەتتى لېكىن ئۆز منى تۇتۇۋاالتتى  .ئىقرار قىلىش زۆر رىيىتىنى
ھەممىدىن بەك ئايشە بىىلەن دوسىتانە ھالىدا كىتىابالر ھەققىىدە پاراڭالشىقان چاغلىرىمىدا
ھىىېس قىالتىىىتى  .مىىاھمۇت ئۇسىىىتامنى ئورنىغىىىا بەزىىىدە يەر بىلىملىرىنىىىى سىىىىرلىرى ۋە
ئاجايىبىىاتلىرى ھەققىىىدە نەپ قىالتىىتى  :ئەڭ ئېگىىىز تاغالرنىى چوققىسىىىدىكى يېىىرىقالردا
چىىىاكالردا ۋە ئويىىىۇقالردا تېپىلغىىىان دېڭىىىىز قۇلۇلىسىىىى قاپلىرىنىىىى بېلىقالرنىىىى بىىىا
سىىۆڭەكلىرىنى ۋە مىىىدىيەلەرنى سىىرىنى  -00ئەسىىىردە جۇڭگولىىۇ شىىېن كىىوۋ ()沈括
ئىسىملىك بىر ئالىمنى تېپى چىققانلىقىنى سۆزلەپ بېرەتتى سۆيگىنىمگە .سوفوكلېسىتىن
يۈز ئەللىك يىل كېيىن تېئوفراستۇس «تاشالر ھەققىدە» ناملىق بىر كىتاب يازغىان بولىۇپ
ئۇنى ى مېنىىىرال مىىاددىالر ھەققىىىدە بىىۇ كىتابتىىا دېگەنلىىىرىگە كىشىىىلەر مى ى يىلالرغىىىچە
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ئىشىنىشكەن ئىدى .ئىجاتچان بىر يازغۇچى بواللمىغان ئىدى لېكىن مۇشۇنىڭغا ئوخشىا
ھەمىىمە ئىىادە ئىشىىىنىدىغان بىىىر كىتىىاب يىىازغۇ بىىار ئىىىدى! «تۈركىيەنىى نېئولونىيەلىىىك
تۈز لىشىىىى» دەپ بىىىىر كىتىىىاب يېزىشىىىنى خىيىىىال قىلىىىى تىىىوروس تىىىا تىزمىلىرىنىىىى
ئېگىزلىكلىرىدىن بىز قۇدۇ كولىغان تراكيادىكى نىللىق ۋە يۇمشىا قۇملىۇ تۇپراقالرنىى
سىرلىرىغىچە جەنۇپتىكى مۇرەككەپ قۇرۇلمىلىق نېئولونىيەلىك جايالردىن تارتى نېفىت
ۋە نىىاز رايونلىرىنىىى ھەقىقىىى بىىىر خەرىتىسىىىگىچە بولغىىان ھەمىىمە نەرسىىىنى كىتابقىىا
كىرنۈز شنى پىالنالۋاتاتتى .
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يىگىرمە بەشىنچى باب
دادامنى ئىستانبۇلدا بىر يەردە ئىكەنلىكىنى بىلىى تىۇراتتى مېنىى ئىزدىمىگەنلىكىى
ئۈچىىۈن ئىىاچچىقى كېلى ى مەنمىىۇ ئىىۇنى ئىزدىمەيۋاتىىاتتى  .ئىىاخىرى ھەربى ى مەجبىىۇرىيەت
ئۆتەشكە مېڭىشتىن بۇرۇن ئايشە بىلەن تىوي قىلغانىدا ئىۇنى كىۆرد  .تويىدىن كېىيىن بىىر
ئاخشىمى تاكسىمدە يېڭى بىر مېھمانخانىنى تاماقخانىسىدا دادا بىلەن كۆر شىتۇ  .ئىۇنى
كىىۆر پ ئىختىيارسىىىز ئىىۆز منى بەختلىىىك ھىىېس قىلىىدى « .ئاناڭغىىا ئوخشىىايدىغان بىىىر قىىىز
تېپىپسەن» دېدى دادا ئىككىمىز يىالغۇز قالغانىدا .تاماقتىا دادا بىىلەن ئايشىە بىردەمىدىال
چىقىشىىى كەتتىىى؛ ھەتتىىا بىردەمىىدىال مەن بىىىلەن قېرىشىشىىقا رەقە يىىادالپال يۈرىيىىدىغان
ئېنژىنېرلىقىمنى چاخچاققا يۆلەپ مازا قىلىشقا باشالشتى.
دادا قېرىى كەتىىكەن ئىىىدى لىىېكىن ياخشىىى كىىۆر نەتتى .پىىۇلى بىىارلىقىنى يەنە بىىىر
ھاياتنى باشلىغانلىقى ئۈچىۈن خىجىىل بولغىانلىقىنى ھىېس قىلىدى  .مەنمىۇ دادا ئۆلتىۈر
ھېكايىلىرى بىىلەن ئالىدىرا بولىۇپ كەتكەنلىكىى ئۈچىۈن ئىۆز منى نۇناھكىاردەك ھىېس
قىلىىدى  .لىىېكىن ئۇنى ى يوقلۇقىىىدا ئىىۆتكەن يىلىىالردا ئىىۆز يىىالغۇز كىىۆرە قىلى ى چىىوڭ
بولغانىدى ۋە «ئۆز » بولغانىدى .
دادامنى يېنىدا بولغان بولسا ئۇ ئىشلىرىمغا پەقەتىال ئارىالشىمىغان ماڭىا ئىشىەنچ
ئاتا قىلغان تەقدىردىمۇ ئۆز بولۇشتا قىينالغان بوالتتى  .ماھمۇت ئۇستامنى يېنىدا ئاران
بىىىر ئىىايال تۇرغىىان بولسىىاممۇ ئۇنىڭغىىا قارشىىى چىققىىانلىقى ئۈچىىۈن ئىىۆز بولغانلىقىمغىىا
ئىشەنگەن ئىدى  .بۇ كۆز-قاراشالر قانچىلىك توغرا بىلمەيتتى  .لېكىن تۇيغۇلىرىمنى ئوبدان
تونۇيتتۇ  .مېنى ھېلىھە ھە دادامنى تەسىتىقىنى ئىالغۇ ئۇنىڭغىا ئوخشىا غورۇرلىۇ
ياشىغانلىقىمغا ئىشەنگۈ كېلەتتى ھە ئۇنىڭغا بەكال ئاچچىقى كېلەتتى.
_ بەك تەلىيىىىى كەپتىىىۇ سىىىېنى قىىىالتىس بىىىىر قىزغىىىا تاپشىىىۇردۇ _ دېىىىدى دادا
ئايرىلىدىغان چاغدا ئايشەنە قاراپ تۇرۇپ _ كۆڭلۈ ئاجايى خاتىرجە .
تاكسىمدىن پانگالتى تەرەپكە قاراپ يوغىان كاشىتان دەرەخلىرىنىى ئاسىتىدا ئايىالى
بىلەن ئۆيگە قايتىۋاتقان چېغىمىزدا دادامنىى ئىارقىمىزدا قالىدۇرغانلىقىمىز ئۈچىۈن مەمنىۇن
ئىدى  .فەرىكۆيدىن دوالپدەرەنە چۈشۈپ كېتىدىغان بىر دۆڭلۈكتە ئىجارىسى بەكىال ئەرزان
بىرال ئېغىزلىق بىر ئۆيىمىز بار ئىدى .يېڭى تىوي قىلغىان ئىىدى كىۆپىنچە كىۈنلەردە ئايشىە
بىىىلەن ئىىۇزۇن-ئىىۇزۇن بىىىرنە بوالتتىىۇ كۈلۈشىىكەچ مۇڭدىشىىاتتۇ چاخچىىا قىلىشىىاتتۇ ؛
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بەختلىىىك ئىىىدى  .بەزىىىدە مىىاھمۇت ئۇسىىتامنى ئىىويالپ قېلىى ئۇنىڭغىىا نىىېمە بولىىدى دەپ
ئۆز مىىدىن سىىورايتتى  .لىىېكىن ئودىپۇسىىقا ئوخشىىا ئۆتمۈشىىتە قالغىىان بىىىر جىنىىايەتنى
تەكشۈر شنى خاتا ئىكەنلىكىنى بۇنى ماڭا نۇناھكارلىق تۇيغۇسىدىن باشقا بىر نەرسىە
ئېلى كەلمەيدىغانلىقىنى سېزى تۇراتتى .
ھەربىيلىكىىىتىن قايتقانىىىدىن كېىىىيىن مەدەن تەتقىقىىىاتى ۋە ئىىىىزدە ئىدارىسىىىىنى
ئىستانبۇلدىكى شۆبىسىدە مائاشىى ئىاز بىىر مەمۇرلىۇ خىزمىتىى تىاپتى  .ئۇنىۋېرسىىتېتتىكى
ساۋاقداشلىرى ئالى نېئولونىيە ئېنژىنېرلىرى تىۈركىيەدە يىا دۆنەر كىاۋىپى دۇكىنىى ئاچسىا
يىىاكى قۇرۇلىىۇ سىىودىگىرى بولسىىا پىىۇل تاپااليىىدۇ دەپ چاخچىىا قىلىشىىاتتى .ئۇالرغىىا
نىسبەتەن مېنى بۇ خىزمەتنى تاپالىشىممۇ بىر تەلەي ئىدى.
بەزى تىىىۈرك قۇرۇلىىىۇ -ئىنشىىىائات شىىىىركەتلىرى ئەرەب دۆلەتلىىىىرى ئۇكرائىنىىىا ۋە
رۇمىنىيەدە سۇ ئامبىرى كۆۋر ك سېلىۋاتاتتى يەر قاتلىمىنى تەكشىۈر ئۈچىۈن نېئولىوگ
ۋە ئېنژىنېرالرنى تەكلى قىلىشاتتى .باشتا لىۋىيەدە بىر ئىش تىاپتى لىېكىن ھەر يىلىى ئىاز
دېگەندە ئالتە ئاي شىۇ يەردە تۇرۇشىىمىزغا تىوغرا كېلەتتىى .ئۇنىى ئۈسىتىگە تىېخىچە بىىر
بالىمىز بولمىغانلىقى ئۈچۈن بۇنىڭىدىن ئازابلىنىى ئىسىتانبۇلدىكى تونىۇ ئىشىەنچلىك
دوختۇرالرغا كۆر نۈشنى قارار قىلغانىدۇ  .شۇنى بىلەن ئىستانبۇلغا قايتى كەلدۇ .
 -0889يىلىىىدا يېقىنىىرا دەپ قازاقىسىىتان ۋە ئەزەربەيجانىىدا ئىىىش قىلىىىدىغان بىىىر
شىركەتكە كىردى  .شۇندا قىلى ئون بە يىىل ئىايروپىالن بىىلەن ئىسىتانبۇلدىن يىېقىن
ئەتراپتىكى دۆلەتلەرنە بېرى -كېلى يۈر پ ئاز-توال پۇلمۇ تېپىۋالغان بولدۇ .
پانگالتىدا تېخىمۇ ياخشىرا بىر ئۆيگە كۆچۈۋالىدۇ  .ھەپىتە ئاخىرلىرىىدا ئەنەر مەن
ئىسىىتانبۇلدا بولسىىامال ئايىىالى بىىىلەن سىىودا سىىارايالرغا بىىاراتتۇ كىنىىو كۆرەتتىىۇ بىىىرەر
تاماقخانىىىىىدا بىلىىىىلە غىزالىنىىىىاتتۇ  .ئاخشىىىىاملىرى تېلېىىىىۋىزوردا دۆلەت كاتتىلىرىنىىىىى
ھەربىيلەرنى نۇتۇقلىرىنى ئاڭلىغاچ تاما يەيتتۇ بالىلىق بولۇ ئۈچۈن سىھىرلىك بىىر
چارە تېپىى چىققىان كاللىسىىنى سىۇيى بىار بىىر پروفېسسىورغا يىاكى ئامېرىكىىدىن يىېڭال
قايتىىى كەلىىگەن كەلگۈسىىى پىىارال بىىىر دوختۇرغىىا بېرىىى كۆر نۈشىىنى قىىارار قىالتتىىۇ .
پەرزەنتسىىىزلىك بەختلىىىك نىكىىاھىمىزنى زەھەرلىمىسىىۇن ھاياتقىىا بولغىىان سىىۆيگۈمىزنە دا
چۈشۈرمىسۇن دەپ بىر-بىرىمىز بىلەن كۆپ مۇڭدىشاتتۇ .
بەزىىىدە بەشىكتاشىىقا بىىاراتتى دېڭىىىز كىتابخانىسىىىغىمۇ كىرىى ئىىۆتەتتى  .كىتابخانىىا
خوجىىايىنى دېڭىىىز بەي مېنىى يىىازغۇچى بولمايىىدىغانلىقىمنى چۈشىىىنى يەتىىكەن ئىىىدى ۋە
شىرىكلىشىشىىىكە تەكلىىىى قىلىىىدى .ھەمىىىمە ئىىىادەمنىڭكىگە ئوخشىىىا ھەتتىىىا بىىىىر ئىىىاز
مۇۋەپپىقىيەت قازانغان بىر ھاياتى بار ئىدى .بەزىدە ئۆز-ئۆز مگە ھېچ ئىىش بولمىغانىدەك
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بولۇۋېلىشنى قامالشتۇرىۋاتىمەن دەپ قويىاتتى  .مىاھمۇت ئۇسىتا ۋە بىالىلىقتىكى نۇنىاھى
ھەممىدىن بەك ئايروپىالن سەپەرلىرىدە ئېسىمگە كېلەتتى .بەزىدە بىن غازىغا ئاسىتانىگە
باكۇغا ئەجىبا ماھمۇت ئۇستامنى ئەسلە ئۈچۈن كېتىۋاتامدى  -نېمە دەپ ئىختىيارسىىز
خىيال سۈر پ كېتەتتى  .ئايروپىالندىن پەسكە قارىغانسېرى بالىلىق بواللمىغانلىقى ئۈچىۈن
كۆڭلۈ يېرى بوالتتى.
يەشىىىىلكۆي ئاتىىىاتۈرك ئايردرومىىىىدىن كۆتۈر لىىىۈپ ئىىىۇزۇن ئىىىۆتمەي ئىىىايروپىالنالر
شەھەرنى ئاسمىنىدا توپ-تىوپ بولىۇپ ئۆتۈۋاتقىان قۇشىالرغا ئوخشىا بېشىىنى غەربىكە
بۇرىغانىىدا پەسىىتە ئۆنگىىۆرەن بىىازىرىنى كىىۆرەتتى  .قىىارا دېڭىزدىنمىىۇ مارمىىارادىنمۇ ھەتتىىا
ساھىللەردىكى سۇ ئىۈز ئورۇنلىرىىدىن يېڭىى سىېلىنغان ئارامخىانىالردىن ئۈسىتىدىنمۇ
يوغان كۆر نىدىغان نېفىت ۋە بېنىزىن ئامبارلىرىىدىنمۇ يىىرا ئەمەس ئىىدى .لىېكىن دېڭىىز
قىرغاقلىرىدىكى دەرەخلەردىىن يېشىىللىكلەردىن شىاپتۇل چېچىكىى سىېرىق رەڭمىۇ-رەڭ
مۇنبەت تۇپراقالردىن يىراقتا ئىدى :ھېلىھە ئوچۇ بوز رەڭلىك شىورلۇ تىۇپراقالر بىىلەن
قورشالغان ۋە ھەربى نازارمىنى يېنىدا ئىدى.
ئايروپىالننى دەرىزىسىدىن كۆر نگەن بۇ مەنزىرە ئايروپىالن بېشىنى بىر ياققا بىۇراپ
ئازراقال يانغا يېتىشىىغا يىاكى ئارىلىققىا كىرىۋالغىان بۇلۇتالرنىى ئارىسىىدا كىۆزدىن غايىى
بىىىوالتتى لىىىېكىن مەن سىىىەزنۈمگە تايىنىىىى پەسىىىتە نېمىلەرنىىىى بىىىارلىقىنى شىىىۇ ھامىىىان
بىلەلەيتتى .
يېشىمىز چوڭىيى كېتىۋاتاتتى پەرزەنت يۈزى كۆرەلمەيۋاتاتتۇ ۋە ئۆنگۆرەن بىىلەن
ئىستانبۇل ئارىسىدىكى ئېكىنزارلىقالر زاۋۇتالر ئىسكىالتالر ۋە شىىركەت-كارخىانىالر بىىلەن
توشىۇپ كېتىۋاتىاتتى .بىىۇ يەرلەر ئايروپىالنىدىن قوغۇشىۇن رەڭ بىىوز ۋە قاپقىارا كىىۆر نەتتى.
بەزى زاۋۇتالر ئىسىملىرىنى ئايروپىالندىكى يولۇچىالرنى كۆر شىى ئۈچىۈن چىوڭ رەڭلىىك
ھەرپىىلەر بىىىلەن زاۋۇت ئىسىىكىالتلىرىنى ئۆنزىسىىىگە يېزى ى قويۇشىىقان ئىىىدى .ئەتراپىىىدا
تېخىمىىىىۇ كىىىىۆپ كىچىىىىىك زاۋۇتىىىىالر نىىىىامى چىقمىغىىىىان ئوتتۇراھىىىىال مەھسىىىىۇالتالرنى
ئىشلەپچىقىرىدىغان شىركەتلەر سىرالقسىىز مۇنىداقال سىېلىنى قويۇلغىان قۇرۇلۇشىالر بىار
ئىدى .ئايروپىالن كۆتۈر لگەنسېرى بۇ يەرلەرنى ئەتراپىنى تېز سۈرئەتتە قاپالۋاتقان كەپە
ئۆيلەرمۇ كۆر نەتتى .ئىستانبۇلنى ئەتراپىىدىكى بىازار ۋە يېزىالرنىى خىۇددى شىەھەرنى
ئۆزىدەك تېز سۈرئەتتە چوڭىيى كېڭىيىۋاتقانلىقىنى كۆر مېنىى قورقۇتىاتتى .ھەر قېىتى
يېڭىىى بىىىر سىىەپەرنە چىققانىىدا شىىەھەرنى سىىوزۇلغان قوللىرىنى ى ئەڭ چەت يىىاقىالردىكى
يەرلەرنىمۇ بارغىانلىقىنى بارغانسىېرى كىېڭەيگەن يىولالردا يۈزمىڭلىغىان ئاپتوموبىلالرنىى
سىىەۋرچان چۆمىىۈلىلەردەك قەتئىيلىىىك بىىىلەن ئىلگىرىلەۋاتقىىانلىقىنى كىىۆر پ تېخنىكىلىىىق
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تەرەققىياتالرنى ماھمۇت ئۇستامنى ئىشىنى ئاللىقاچان پۈتتۈرنەنلىكىنى خىيال قىالتتى .
ئەسىىىرلەر بىىويى قىىازغۇچ نىىۈرجەك ئىشىىلىتىلى ياغىىاچ چىغرىىىق تارتىلى ى چىىىلەك
سىىاڭگىلىتىلى تىىا قوپۇرۇلىىۇپ داۋا قىلى ى كەلىىگەن قۇدۇقچىلىىىق ئىسىىتانبۇلدا -0891
يىلالرنى ى ئوتتۇرىلىرىىىدا تېىىز سىىۈرئەتتە زاۋاللىققىىا يۈزلەنگەنىىىدى .يىىازلىرى ئايشىىە بىىىلەن
ئانامنى كۆرنىلى نەبزەنە بارغىنىمىزدا .ئەنىشتەمنى ئېكىنزارلىقىنى ئەتراپىىدا كوالنغىان
تۇرۇببا قۇدۇقالرغا نۇۋاھ بولدۇ  .قول بىلەن خۇددى ئاتۋېركىدەك بۇرۇلىىدىغان بىۇ تىۇنجى
بىىۇرغىال سىىايمىنىدىن كېىىيىن موتىىۇر بىىىلەن ئىشىىلەيدىغان كۈچلىىۈك ماشىىىنىالر مەيىىدانغا
چىققانىدى .اليغا مىلەنگەن يوغان چاقلىق يۈك ماشىنىلىرىنى كوزۇپىغا قۇرۇلغان نېفىىت
قۇدۇقى مۇنارىغا ئوخشىاپ قالىىدىغان شىاۋقۇنلۇ بۇرغىا ماشىىنىلىرى مىاھمۇت ئۇسىتا ۋە
ئىككى شانىرتى بىر چېتىدە ھەپىتىلەپ ئىشىلىگەن ئېتىىزلىقالردا بىىر كۈنىدە ئەللىىك مېتىىر
كوالپ سۇنى تاپاتتى ۋە يەرنى تېگىدە تېپىلغان سۇنى يۇقىرىغا پومپىلىق تۇرۇببىالر بىلەن
تېز سۈرئەتتە ھە ئەرزان باھادا چىقىرى بېرەتتى.
بۇ يېڭى بايقا ۋە قواليلىقالر  -0881يىلالردىن تارتى ئىستانبۇلنى بىا -ۋارانلىىق
رايونلىرىدا ۋاقىتلىق بىر سۇ مىولچىلىقى ياراتقانىىدى لىېكىن يەر يىۈزىگە يىېقىن يەرئاسىتى
كىىۆللىرى ۋە سىىۇ مەنبەلىرىنىى تېىىز بايقىلىى تېىىز تۈنىشىىىگە سىىەۋەب بولغانىىىدى-6111 .
يىلىنىىى بېشىىىدا ئىسىىتانبۇلدا يەر ئاسىىتىدىكى سىىۇ مەنبەلىىىرى بەزى رايىىونالردا ئەڭ ئىىاز
دېگەندىمۇ يەتمىش سەكسەن مېتىر يەرنى ئاستىدا ئىدى ۋە ماھمۇت ئۇسىتامنى ئىككىى
شانىرت بىر ئۇستا ئۇسۇلى بىلەن ھەر كۈنى بىر مېتىردىن كوالپ شىەھەردىكى بىاغالردا
سىۇ چىقىرالىشىى ئەمىدى مىۇمكىن بولمىايتتى .ئىسىتانبۇل ۋە ئىسىتانبۇل جايالشىقان تىىۇپرا
تەبىئىيلىكى ۋە ساپلىقىدىن مەھرۇ قالغانىدى.
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يىگىرمە ئالتىنچى باب
ئۆنگۆرەندىكى كۈنلىرىمدىن يىگىىرمە يىىل ئۆتىۈپ تېخنىكىا ئۇنىۋېرسىىتېتىدىكى بىىر
ساۋاقدىشىمنى تەكلىپىگە بىنائەن بىر نېفىت شىركىتى بىلەن كۆر شۈ ئۈچىۈن تېھرانغىا
باردى  .ئايروپىالن ئايردرومدىن كۆتۈر لۈپ بىر قىانچە مىنىۇتتىن كېىيىن غەربىتىن شىەرقى
جەنۇپقا بۇرۇلۇ ئۈچۈن بىر يانغا يانتۇ بولۇشىغا ئۆنگۆرەن بىلەن ئىستانبۇلنى كېڭىيە-
كېڭىىىيە بىرلىشىىى كەتكەنلىكىنىىى كىىۆرد  .ئىىۇالر ئەمىىدى بىىىر نەۋدە بولىىۇپ كەتىىكەن بىىىر
كوچا ئۆي تا مەسچىت ۋە زاۋۇت دېڭىزىنى بىر پارچىسى ئىدى .ئۆنگۆرەندە تۇرىدىغان
كەلگۈسى بىر ئەۋالت ئۆزلىرىنى ئىستانبۇلدا ياشىدۇ دېيىشەتتى.
بىىىىىر ئادەمنىىىىى قايسىىىىى شىىىىەھەردە ياشىشىىىىىنى يىىىىاكى ئىىىىۆز-ئىىىىۆزىگە قەيەردە
تۇرىىىدىغانلىقىنى دېيىشىىىنى نىىېمە ئەھمىيىتىىى بىىار بىىولغىيتتى؟ ھۇمەينىنىى ئىنقىالبىىىدىن
يىگىىىرمە بە يىىىل كېىىيىن ئىىىران بىكىىىنمە بىىىر دۆلەت بولغىىان ئىىىدى .بىىۇ يەردە تىىۈركلەر
ئۈچۈن بەك كاتتا ئىىش پۇرسىەتلىرىنى بىارلىقىنى دېىگەن ئۇنىۋېرسىىتېتتىكى ساۋاقدىشىى
مۇراتنى ئۈمىتۋارلىقىنى چۈشىنى تۇراتتى لېكىن توغرا تاپمايتتى .
ساۋاقدىشىىىى مىىىۇرات نېفىىىىت ئىشىىىلەپچىقارغۇچى ئىرانىىىدىن قۇرۇلىىىۇ ئىشىىىلىرىنى
ئاالاليدىغانلىقىمىز تىۈركىيەدىن بىۇرغىال ئەسىلىھەلىرىنى ئەكىلىى سىاتااليدىغانلىقىمىز
غەرب بىىىلەن ئىىىران ئارىسىىىدىكى جېىىدەلنى بىىىر پۇرسىىەت ئىكەنلىكىىى ھەققىىىدە تىنمىىاي
سۆزلەيتتى .بەلكى دېگەنلىرى توغرىدۇ لىېكىن مەن غەربنىى ئېمبارنوسىىنى نۇرغۇنلىغىان
تىىۈرك شىىىركەتلىرىدەك تېشىىى ئىىۆتكەنلىكىمىز ئۈچىىۈن پېيىمىىىزنە  CIAنىىى ۋە باشىىقا
جاسۇسالرنى چۈشىدىغانلىقىنى پەرەز قىلىۋاتاتتى  .خىۇددى مەكتەپتىكىى چاغلىرىىدىكىگە
ئوخشىىا ئۇششىىا -چۈششىىەك كىىاززاپلىقالردىن ۋە قىىاقتى-سىىوقتىلىقالردىن خۇشىىاللىق
تاپىدىغان ماالتيالىق ۋە ئەنئەنىۋى بىر ئائىلىىدىن كېلىى چىققىان ساۋاقدىشىى مىۇرات بىۇ
خەتەرلەرنە پەرۋا قىلمايۋاتاتتى .ئايالالرنى تېھران كوچىلىرىغا ئورىنى چىقىشىقا مەجبىۇر
بولۇشى ئۇنى مەندەك بىئارا قىلمايتتى.
غەرب نېزىتلىرىدە ئىراننى بومباردىمان قىلىشىنى پايىدىلىرى مۇنىازىرە قىلىنىۋاتقىان
ئىسىتانبۇلنى الئىىىك ۋە مىللەتچىىى نېزىتلىىىرى «تىىۈركىيە ئىرانىىدەك بوالمىىدۇ؟» دېگەنىىدەك
سۇئالالرنى سوراۋاتقان بىر مەزنىل ئىدى؛ ئۇنى بىلەن سىياسىى ھەققىىدە نەپ تالىشىى
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ئولتۇرمىدى  .تېھراندا بىر ئىش قىاللمايدىغانلىقىمىزنى تۇنجى كۈنىال سەزنەن ئىدى .
لىىىېكىن ئىرانلىقالرنىىىى تىىىۈركلەرنە نەقەدەر ئوخشىىىايدىغانلىقى مېنىىىى ھىىىاڭ-تىىىاڭ
قالدۇرغانىىىىىدى .ئىسىىىىتانبۇلغا قايتىشىىىىقا ئالىىىىدىرىماي تېھىىىىران كوچىلىرىىىىىدا بىىىىازاردىن
كىتابخىىانىالرغىچە (نېچشىىىنى تەرجىىىمە قىلىنغىىان ئەسىىەرلىرى بەك كىىۆپ ئىىىدى!) ھەمىىمە
نەرسىىىىگە قىزىقىىىى ئايالنىىىدى  .كىىىوچىالردىكى ئەرلەرنىىىى قىىىول ئىشىىىارەتلىرى چىىىىراي
ئىپىادىلىرى بەدەن تىللىىرى ئىشىىك ئالدىىدا تىۇرۇپ بىىر-بىىرىگە يىول بېرىشىلىرى بىكىىار
تۇرۇشىىلىرى قەھۋەخىىانىالردا ئولتىىۇرۇپ تاماكىىا چېكىشىىكەچ ۋاقىىىت ئۆتكۈز شىىلىرى بىىىز
تىىىۈركلەرنىڭكىگە ئاجايىىىى بەك ئوخشىىىايتتى .تېھرانىىىدىكى قاتناشىىىمۇ ئىسىىىتانبۇلدىكىگە
ئوخشاشىىال بەربىىات ئىىىدى .بىىىز تىىۈركلەر يۆنىلىشىىىمىزنى غەربىىكە بىىۇراپال ئىراننىىى ئۇنتىىۇپ
قالغانىىىدۇ  .ئىىىنقىالپ كوچىسىىىىدىكى كىتابخانىغىىا كىىىردى ۋە كىتابالرنىىى موللىقىىىدىن
ھەيران قالدى .
ئۆيلەرنە سولىنى قالغىان غەزىپىى تاشىقان زامىانىۋى-الئىىك سىىنىپنى بىارلىقىنىمۇ
ئۇزۇن ئۆتمەي بايقىدى  .ماالتيالىق مۇرات مېنىى ھىارا -شىاراپ ئىچىلىىدىغان ئەر-ئايىالالر
ئارىال سورۇنالرغا ئاپاردى .بۇ ئۆيلەردە ئايالالرنى بېشى ئوچۇ ئىىدى .ھىاراقالر ئۆيىدە
ياسالغانىدى .ئېنىقكى تىھراندا الئىكلىك تۈركىيەدىكىنى ئەكسىىچە ئارمىيەنىى قوللىشىى
بىلەن بولسىمۇ مەۋجۇت بولغان ۋە جىددى قوغدىلىشى كېرەك بولغان بىر نەرسىە ئەمەس
بەلكىى پەقەتىال يىىو بىىر نەرسىىە ئىىدى ۋە بىۇ ئىىۇنى تېخىمىۇ بەك زۆر ر بىىىر نەرسىە قىلىى
قويۇۋاتاتتى.
ئەتىسى كەچتە يەنە بالىالر بىلەن تولغان باشقا بىر ئۆيدە ئائىلىلەر ئايالالر ئۇرۇ -
تۇغقىىانالر ۋە سىىودىگەرلەرنى شىىاۋقۇنلۇ پىىاراڭلىرى قاق ىاھالپ كۈلۈشىىلىرىنى ئارىسىىىدا
ئىدى  .مېنى تۈرك ئىكەنلىكىمنىى بىلىى سىىپايىلىك بىىلەن تىاتلىق نەپ قىلغىان نۇرغىۇن
كىشىىلەر بىىىلەن پاراڭالشىىتى  .ئىسىىتانبۇلنى ياخشىى كۆرىشىىىدىكەن ئىىۇ يەرنە سىىاياھەتكە
سودا-سېتىق قىلىشقا بېرى تۇرىشىىدىكەن :بەزىلىىرى تىۈركچە سۆزلىشىىمنى ئىستىشىەتتى
نەپ قىلى بەرسە بۇ بەك كۈلكىلىك بىر ئىشتەك كۈلىۈپ كېتىشىەتتى .بىىر ئىائىلە بىزنىى
ھازار دېڭىزى بويىدىكى يازلىق ئۆيىگە تەكلى قىلدى .مەندىن كۆپرەك ئىچىۋالغان مىۇرات
دەرھال ماقۇللۇ بىلد ر پ بارىدىغانلىقىنى بىلد ردى.
دەرىزىىىىدىن كۆكىىىۈ ۋە قىىىاراڭغۇ تېھىىىران كېچىسىىىىنى چىراقلىرىغىىىا قىىىاراپ كونىىىا
ساۋاقدىشىمنى ئىران-تۈركىيە مۇناسىۋەتلىرىنى تەرەققى قىلىدۇرۇ ئۈچىۈن پىىداكارلىق
كۆرسىتىشتىن بەكرەك بىر خىىل كەسىكىنلىكىنى بەلكىى بىىر مەخپىى ۋەزىپىسىىنىڭمۇ بىار
بولۇشى مىۇمكىنلىكىنى ھىېس قىلىدى  .كونىا ساۋاقدىشىى تىۈركىيەنى نىاتودىن ۋە غەربىتىن
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ئايرىىى تاشىىال ئۈچىىۈن جاسۇسىىلۇ قىلىۋاتقىىان بولغىيمىىىدى يىىاكى بولمىسىىا ئىراننىىى
قاپسىلى قالغان تەنھالىقتىن قۇتۇلدۇرۇپ چىقماقچىمۇ بىلەلمەيۋاتاتتى  .بەلكى بىردىنبىر
مەقسىىىىدى پۇرسىىىەتتىن پايىىىدىلىنى ئىمبىىىارنو ئاسىىىتىدا قالغىىىان بىىىىر دۆلەتىىىتىن پىىىۇل
ئۈند رىۋېلىش بولۇشىمۇ مۇمكىن ئىدى.
مەن ئىچىىىكەن مېىىىۋە تەملىىىىك ھىىىارا بېشىىىىمنى سىىىەل قايىىىدۇرۇۋاتاتتى ئايشىىىەنى
ئىسىىىتانبۇلنى سىىىېغىنىۋاتاتتى تىىىۇرۇپال مىىىاھمۇت ئۇسىىىتا بىىىىلەن كېچىىىىدە ئۆنگىىىۆرەنگە
بارغانلىرىمىز ئېسىىمگە كەلىدى .غەلىىتە بىىر خىىل «دادا» سېغىنىشىى ۋە غەزىپىى روھىمنىى
چىرمىۋېلى ئەقلى ئېلىشى كەتتى.
بۇ تۇيغۇغا ئۇدۇلىمدىكى تامدا تۇرغان بىر رەسىمنى سەۋەبىدىن كېلىى قالغانىىدى ؛
بۇنىسى جەزمەن ئىدى .رەسى تونۇ ئىدى لېكىن دەسلەپ نەدە قاچىان كىۆرنەنلىكىمنى
ئېسىىىىمگە ئااللمىغانغىىىا ئوخشىىىا رەسىىىىمنى نىىىېمە تېمىىىىدىكى رەسىىىى ئىكەنلىكىنىمىىىۇ
تاپالمايۋاتىىىاتتى  :يەنە بىىىىر تەرەپىىىتىن بەلكىىىى بىىىۇ تېمىنىىىى بىلەتىىىتى -يىىىۇ ئەسىىىلىگۈ
كەلمەيۋاتىىاتتى .رەسىىىمدە بىىىر دادا ئىىوغلىنى قۇچىقىغىىا ئېلى ى يىغالۋاتىىاتتى .كىىۆپ يىلىىالر
ئىلگىرى ئۆنگۆرەندە سېرىق رەڭلىك تىياتىر چېدىرىدا بىۇ تەسىىرلىك كۆر نۈشىكە ئوخشىاپ
كېتىىىدىغان بىىىر نەرسىىىنى كۆرنەنىىىدى  .رەسىىى مېىىنىڭچە كونىىا بىىىر كىتىىابتىن ئېلىنىىى
ئالدىمدىكى تىا كالېنىدارىنى ئوتتۇرىسىىغا بېسىىلغانىدى .دادا ئىوغلىنى قۇچىقىغىا ئېلىى
سۆيۈۋاتاتتى ئوغلى ئۈچۈن كۆڭلى يېرى بولۇۋاتىدۇ دېگۈسى كېلەتتىى ئادەمنىى لىېكىن
ئۈستى-باشلىرىدا قانمۇ بار ئىدى...
كالېندارغا ئۇزۇنغىچە قاراپ كەتكىنىمنى كۆرنەن ياشانغان تەجرىبىلىىك سىاھىبخان
يېنىمغىىا كەلىىدى .ئۇنىڭىىدىن بىىۇ رەسىىىمنى نىىېمە ئىكەنلىكىنىىى سىىورىدى « .شىىاھنامە» دە
رۇسىىىتەمنى سىىىۇھرابنى ئۆلتۈرنەنىىىدىن كېىىىيىن ئىىىوغلى ئۈچىىىۈن يىغالۋاتقىىىان كۆر نىىىۈ
ئىكەنلىكىنى دەپ بەردى .چىرايىدا «بۇنى قانداقسىگە بىلمەيسىز؟» دېگەندەك بىر مەغىرۇر
نەزەر بىىىار ئىىىىدى .ئىرانلىقالرنىىىى غەربلىشىىىىش تىىىۈپەيلى ئۆتمۈشىىىتىكى شىىىائىرلىرىنى ۋە
ئەپسىىانىلىرىنى ئۇنتىىۇپ كەتىىكەن بىىىز تىىۈركلەردەك ئەمەسىىكەن دەپ ئويلىىىدى  .بولۇپمىىۇ
شائىرلىرىنى ئۇنتۇپ قالمايتتى.
_ قىزىقسىڭىز ئەتە سىزنى «نۈلىستان» سارىيىغا ئېلى بارسۇن _ دېىدى سىاھىبخان
تېخىمۇ پەخىرلەنگەن ھالدا _ بۇ رەسىممۇ ئۇ يەردىىن ئېلىنغىان .تېخىمىۇ جىىق رەسىىملىك
قوليازمىالر ۋە كونا كىتابالر بار ئۇ يەردە.
سىىاھىبخان ئەمەس مىىۇرات تېھرانىىدىكى بىىۇ ئىىاخىرقى چۈشىىتىن كېيىنىمىىدە مېنىىى
«نۈلىسىىتان» سىىارىيىغا ئېلىىى بىىاردى .دەل-دەرەخلەرنىىى ئىچىىىدە يوغىىان بىىىر بىىا ۋە
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نۇرغۇنلىغان كىچىك سارايالرنى كۆرد  .دادامنى «ھايات» دورىخانىسىىنى ئەتراپىىدىكى
ئىھالمۇر قەسىرىنى ئەسىلىتىدىغان «نىگارخانىا» غىا كىىردۇ  .قەدىمقىى ئىىران رەسىىملىرى
ئۈچۈن مەخسۇس ئاجرىتىلغان بۇ نۇڭگا بىنادا بىزدىن باشقا ھېچكى يىو ئىىدى .چىرايىى
تۇتىىۇ قىىاراۋۇلالر بىىىزنە «نېمىگىمىىۇ كەلگەنسىىىلەر؟» دېگەنىىدەك شىىۈبىھ بىىىلەن قىىاراپ
تۇرۇشاتتى.
ئىىۇزۇن ئىىۆتمەي ئىىۆلگەن ئوغلىنى ى بېشىىىدا يىغالۋاتقىىان يىىاكى يارىالنغىىان ئىىوغلىنى
ساقايتىشىىقا ئۇرۇنىۋاتقىىان ئادەمنىى رەسىىىملىرىنى كىىۆردۇ  .دادا_ ئىىىران مىللىى داسىىتانى
«شاھنامە»دىكى با قەھرىمان رۇسىتە ئىىدى .مەن كىتابخۇمىار ئىىدى لىېكىن ھەر بىىر
زامانىۋى تۈرك كەبى «شاھنامە»نى رۇستە ۋە سۇھرابنى بىلمەيتىتى لىېكىن رەسىى ماڭىا
مەن قاراپ تۇرغان نەرسىنى روھىمنى تېرەنلىكىدىكى دادىنى دەل ئۆزى ئىكەنلىكىىدەك
بىر تۇيغۇ بەرنەن ئىدى.
مۇزيېنى ى دۇككىنىىىدا ئاتكېرتكىىا كىتىىاب يىىو ئىىىدى :نە بىىۇ رەسىىىمنى نە رۇسىىتە
بىلەن سۇھرابنى باشقا بىىر رەسىىمىنى كىۆپەيتىلگەن نۇسخىسىىنى تاپالمىىدى  .بىۇ مېنىى
بىئارا قىلدى .خۇددى مەن ھە قورقىدىغان ھە بىلگۈ كېلىدىغان بىىر سىىر تۇيۇقسىىزال
ئاشكارىلىنى قالىدىغاندەك بەك بەختسىز بولۇپ قالىدىغاندەك قىالتتى  .خۇددى ئۇنتىۇپ
كەتكىىۈمىز بىىار بىىىر شىىەيتانى كۆر نۈشىىنى كىىۆز ئالىىدىمىزغا ئىختىيارسىىىز كېلىۋېلىشىىىغا
ئوخشايتتى بۇ رەسى  .خۇددى مەن قۇدۇقنى ئاستىدا تاشىالپ قويغىان مىاھمۇت ئۇسىتامغا
ئوخشا بۇ كونا ھېكايىنىمۇ ئۇنتۇپ كەتكۈ بار ئىدى لېكىن ئۇندا قىاللمايۋاتاتتى .
_ نېمە بار بۇ رەسىمدە ئاغىنە دېگىنە بىزمۇ بىلى قااليلى _ دېدى مۇرات.
ئۇنىڭغىىا ھېچقانىىدا ئىزاھىىات بەرمىىىدى لىىېكىن ساۋاقدىشىىى بىىىز كەچلىىىك تاماققىىا
بارغىىان ئۆينى ى تېمىىىدىكى رەسىىىمنى ئېلى ى ماڭىىا ئىسىىتانبۇلغا ئەۋەتى ى بېرىشىىكە ۋەدە
قىلدى.
قىىايتىش يولۇم ىدا ئىىايروپىالن ئىسىىتانبۇلغا قىىاراپ راۋرۇس تۆۋەنلىگەنىىدە دەرىزىىىدىن
پەسىكە قىاراپ ئۆنگىۆرەننى كۆرنىۈ كەلىدى لىېكىن كۆرەلمىىدى  .بۇلۇتالرنىى ئارىسىىىدىن
يوغان بىر ئىستانبۇل كۆر نۈپ تۇراتتى پەقەت .يىگىرمە يىلدىن كېىيىن ئىچىمىدە مىاھمۇت
ئۇسىىتامنى ئىىاخىرقى قېىىتى كىىۆرنەن يەرنە ئۆنگىىۆرەنگە بېىىرىش ئۈچىىۈن توسۇۋالغۇسىىىز
كۈچلۈك بىر ئىستەك يېلىنجىدى.
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يىگىرمە يەتتىنچى باب
ئۆنگىىىۆرەنگە يەنە بىىىىر بېىىىرىش ئىىىارزۇيۇ بىىىىلەن تېركەشىىىتى  .ئىسىىىتانبۇلدا ھەپىىىتە
ئاخىرلىرى ئايالى بىىلەن تېلېۋىزورنىى ئۇدۇلىىدا ئولتىۇرۇپ ۋاقىىت ئۆلتىۈر پ بەيئوغلىغىا
چىقى ى كىنىىو ك ىۆر پ تېىىرەن دەرتلىرىمنىىى ئۇنتۇشىىقا ئۇرۇنىىدۇ  .ئەجىبىىا «دەرت» دېىىگەن
سۆزنى ئىشلەتكىنى توغرىمۇ بىۇ يەردە؟ چىۈنكى بىالىلىق بواللمىغانىدىن باشىقا بىىر دەردىى
يىىو ئىىىدى .بىىالىلىق بواللماسىىلىقنى سىىەۋەبىنى مەنىىدە ئەمەس ئايشىىەدە ئىكەنلىكىنىىى
دېگەن دوختىۇرالر كىۈنلەپ ئىايالپ سىاقلىتى بىىرەر نەتىىجە چىقىرالمىغاچقىا ھىېچ ئىىش
بولمىغاندەك يۈرەلىگەن بولساققۇ ھېچ ئىشمۇ يۈز بەرمەيتتى دەپ ئوياليتتى .
ئىستانبۇل كىتابچىلىرىدا فىردەۋسى مى يىل بۇرۇن قەلەمگە ئالغان «شاھنامە»نىى
ھەرقاندا بىر تەرجىمە نۇسخىسىنى تېپىش ئاسان ئەمەس ئىدى .بىر زامىانالردا ئوسىمانلى
زىيىىىىالىلىرى ئىراننىىىىى مىللىىىىى داسىىىىتانىنى بىىىىىر قىسىىىىمىنى پەقەت بولمىغانىىىىدا بەزى
ھېكايىلىرىنى بىلەتتى .تۈركىيەنى ئىككى يۈز يىللىق غەربلىشىىش جاپالىرىىدىن كېيىنىكىى
بۈنۈندە بولسىا بىۇ ھېكىايىلەر دېڭىىزى بىىلەن ھېچكىمنىى كىارى يىو ئىىدى .داسىتاننى
تۈركچىگە  -0831يىلالردا تەرجىىمە قىلىنغىان ۋەزىنسىىز-قاپىيەسىىز بىىر نۇسخىسىى تىۆت
جىلىىىت قىلىنىىى  -0811يىلىىالردا مىللىىى مائارىىى مىنىسىىتىرلىقى تەرىپىىىدىن نەشىىىر
قىلىىدۇرۇلغان ئىىىدى« .شىىاھنامە»نىىى ئىىا مۇقىىاۋىلىرى سىىارغايغان دۇنيىىا كالسسىىىكلىرى
يۈر شلۈك كىتابلىرى ئارىسىدىن تېپى يۇتۇۋالىدىغاندەك ئىشتىھا بىلەن ئوقۇدۇ .
ھېكايىنى ى يېىىرى ئەپسىىانە يېىىرى تىىارىخ ئىكەنلىكىنىىى دەسىىلەپتە قورقۇنچلىىۇ بىىىر
چىىۆچەكتەك باشىىلىنى ئىىاخىرى كېلى ى دۆلەت ئىىائىلە ۋە ئەخىىال ھەققىىىدە بىىىر خىىىل
تەربىىىيەۋى دەرس شىىەكلىگە كىرىشىىىنى يىىاقتۇردۇ  .تەرجىمىسىىى  0111بەت چىققىىان بىىۇ
بۈيىىۈك مىللى ى تىىارىخ ئۈچىىۈن فىردەۋسىىىنى پۈتىىۈن ئىىۆمرىنى ئاتىغىىانلىقىمۇ ماڭىىا تەسىىىر
قىلىۋاتىىاتتى .ياخشىىى تەربىىىيە كىىۆرنەن كىتابخۇمىىار شىىائىرىمىز باشىىقىالرنى تىىارىخىنى
داستانلىرىنى قەھرىمانلىق ھېكايىلىرىنى ئوقۇپ باشقا تىلالردا ئەرەبچە ئاۋېسىتا تىلىىدا
پەھلەۋىىىچە كىتىىابالردا ھېكىىايىلەرنى تەتقىىىق قىلىىى قەھرىمىىانلىق ھېكىىايىلىرى بىىىلەن
ئەپسانىلەرنى دىنى قىسسەلەر بىلەن تارىخنى ۋە خىاتىرەلەرنى يۇغىۇرۇپ ئۆزىنىى بۈيىۈك
داستانىنى يېزى چىققانىدى.
«شاھنامە» _ ئۆتمۈشتىكى بارلىق شاھالر بىلەن پادىشاھالرنى قەھرىمىانالر بىىلەن
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ئۇنتۇلۇپ كېتىلگەن ھېكايىلەرنى ئۆزنىچە بىر ئېنسىكلوپېدىيەسى ئىدى .بەزىدە ئىۆز منى
ئوقۇغىىان ھېكايىلەرنىىى ھە قەھرىمىىانى ھە يازغۇچىسىىىدەك ھىىېس قىلىىى كېتەتىىتى .
فىردەۋسىينى ئوغلىنى ئۆلۈپ كېتىشى ئۇنى داستاندىكى دادا ۋە يوقاپ كەتىكەن ئوغىۇل
تېمىسىىىدىكى چۈشەنچىسىىىنى ئنىتىىايىن چوڭقىىۇر ۋە سىىەمىمى قىلغىىان ئىىىدى .ئوقۇغىىان
ھېكايىلەرنى يېرى كېچىلەردە ماھمۇت ئۇستامغا سۆزلەپ بېرىشىنى خىيىال قىلغىاچ قىزىىل
چاچلىق ئايالنى ئەسلەيتتى  .يازغۇچى بواللىغان بولسا بەزىدە ئىادىمىيلىكى بىىلەن مېنىى
ھاياجانالنىىىدۇرۇپ ئويالندۇرىىىىدىغان بەزىىىىدە چۆچۈتىىىۈپ ھەيىىىرەتتە قالدۇرىىىىدىغان بىىىۇ
پۈتمەس-تۈنىمەس ئېنسىكلوپېدىيەلىك كىتابقا ئوخشا بىر نەرسىىلەرنى يېزىى چىققىان
بىىوالتتى  .مېنىىى يازمىىاقچى بولغىىان «تۈركىيەنىىى نېئولونىيەلىىىك تۈز لۈشىىى» دېىىگەن
كىتىابىممۇ دەل مۇشىۇندا داستانسىىىمان ئېنسىىكلوپېدىيەلىك بىىر كىتىىاب بىوالتتى .مەنمىىۇ
كىتابىمدا يەر ئاستى دېڭىزلىرىنى چىوڭ تىا تىزمىلىرىنىى ۋە يەر ئاسىتىدىكى قىاتمۇ-قىات
تومۇردا قاتالمالرنى ھېكايىلەر بىلەن بايان قىالتتى .
«شىىىاھنامە»نىىىىى ئوقۇۋېتىىىىى تىىىۇنجى يىىىىارىلىش ئەپسىىىىانىلىرىدىن دېىىىىۋەلەردىن
مەخلۇقالردىن جىنالردىن ۋە شەيتانالردىن كېيىن ھېكايىلەر ئۆلۈپ كېتىدىغان شىاھالر ۋە
جەسۇر سوقۇشچىالرغا ۋە بىزنە ئوخشا ئىنسىانالرنى دادا ئىائىلە ھايىات_ ۋە دۆلەت_
غەملىرىگە كېلىۋېدى ئىۆز منى ئۆيىدە تونىۇ نەرسىىلەرنى ئارىسىىدا تۇرغانىدەك ھىېس
قىلىىدى  .ھېكىىايە ئىلگىرلىگەنسىىېرى دادامنىىى ئەسىىلىدى ۋە مىىاھمۇت ئۇسىىتامنى ھەر ھالىىدا
ئۆلتۈر پ قويغان بولۇشى مۇمكىنلىكىنى ئىختىيارسىز ئويالشقا باشىلىدى  .بىۇ سىۇھرابنى
ھېكايىسىدە بولغانغا ئوخشا ئۇنىڭدىن كېىيىن ئوقۇغىان ئەفراسىىياپنى ھېكايىسىىدىمۇ
تېخىمىىۇ ئېنىىىق بىىىر تۇيغىىۇ بولىىۇپ نەۋدىلىنىشىىكە باشىىلىدى بىئىىارا بولىىۇپ كىتىىابنى
ئوقۇماسىلىقنىمۇ ئويلىىدى  .لىېكىن ئىچىمىدە بىىۇ پىۈتمەس-تىۈنىمەس ھېكىايىلەر دېڭىزىنىىى
ئوقۇيىىىا-ئوقۇيىىىا ھاياتىمنىىىى تېپىشىىىمىقىنى يېشىىىىدىغانلىقىمغا ۋە ھىىىۇزۇر قىرغاقلىرىغىىىا
چىقىدىغانلىقىمغا ئاالقىدار بىر ئىشەنچ بار ئىدى.
ئايالى ئۇخلىغاندىن كېيىن ئۆيدە بىۇ ھېكىايىنى شىۇنچىلىك جىىق ئوقىۇدۇمكى ئىۇنى
خۇددى بالىلىقىمدا ئاڭلىغان بىر چۆچەكتەك قورقۇنچلۇ بىر چۈشتەك بېشىمغا كەلىگەن
ئۇنتۇلغۇسىز بىر ۋەقەدەك دائى ئەسلەپ تۇرىدىغانلىقىمنى چۈشىنى يەتتى :
ئۇ كونا زامانالردا رۇستە ئىراندا تەڭداشسىز بىر قەھرىمان ھارماس بىىر سوقۇشىچى
ئىكەنتۇ  .ئۇنى ھەممە ئادە تونۇيدىكەن ۋە ياخشى كۆرەتتىكەن .بىر كۈنى رۇسىتە ئوۋغىا
چىقىىى ئىىاۋۋال يىىولىنى ۋە ئانىىدىن ئىىۇخالپ قالغانىىدا ئېتىنىىى يوقىتىىى قويۇپتىىۇ .راكىىش
ئىسىملىك ئېتىنى تاپىمەن دەپ د شمەن تۇپرىقى بولغان تۇرانغا كىرى قاپتۇ .لېكىن نامى
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ئۆزىدىن بۇرۇن يېتى بارغانلىقى ئۈچۈن ئۇنى تونۇپ ناھايىتى ياخشى مۇئامىلە قىلىشىىپتۇ.
تىىۇران شىىاھى تەرەپبىىالال كېلى ى قالغىىان بىىۇ مېھمىىاننى ئاالھىىىدە ئىىىززەت-ئىكىىرا بىىىلەن
كۈتۈپتۇ؛ زىياپەت بېرىلىپتۇ شاراپالر ئىچىلىپتۇ.
شۇنى بىلەن تاماقتىن كېيىن ياتىقىدا ئولتۇرسا ئىشىكى چېكىلىپتۇ .تۇران شىاھىنى
قىزى تەھمىنە ئىچىگە كىرى كەپتۇ ۋە زىياپەتتە كىۆرنەن قامالشىقان رۇسىتەمگە ئىشىقىنى
بايان ئەيلەپتۇ .نىامى مەشىھۇر قەھرىمىان ئەقىللىىق رۇسىتەمدىن بىىر پەرزەنىت كۆرنۈسىى
بارلىقىنى ئېيتىپتۇ .شاھنى قىزى قەلە قاشلىق سۇمبۇل چاچلىق سەرۋى بويلۇ ئويما
ئېغىزلىىىق ئىىىكەن(.نىىۈزەل چىىاچلىرى كىىۆز ئالدىمىىدا قىزىىىل رەڭىىدە نەۋدىلەنىىدى) رۇسىىتە
ھوجرىسىغىچە كەلگەن بۇ ئەقىللىق ئوڭلىۇ شىىرىن سىۆزلۈك نىۈزەلگە يىا دېيەلمەپتىۇ؛
بىرنە بولۇشۇپتۇ .ئەتىسى ئەتىگەندە رۇستە تۇغۇلىدىغان بالىسى ئۈچۈن بەلگە سۈپىتىدە
بىر بىلەكلىك قالدۇرۇپ دۆلىتىگە قايتىپتۇ.
ئانىسى تەھمىنە دادىسىز تۇغۇلغان بالىغا سۇھراب دەپ ئىسى قويۇپتۇ .يىلالر ئۆتىۈپ
دادىسىنى مەشھۇر رۇستە ئىكەنلىكىنى بىلگەن سۇھراب شۇندا دەپتۇ« :ئىرانغىا بېرىى
زالى ى ئىىىران شىىاھى كەيكاۋۇسىىنى تەختىىتىن چۈشىىۈر پ ئورنىغىىا دادامنىىى ئولتۇرغىىۇزىمەن.
ئانىىدىن بىىۇ يەرنە تۇرانغىىا قىىايتىمەن ۋە كەيكاۋۇسىىتەك زالى ى تىىۇران شىىاھى ئەفراسىىىيابنى
تەختتىن چۈشىۈر پ ئورنىغىا ئىۆز ئولتىۇرىمەن .شىۇ چاغىدا دادا رۇسىتە ۋە مەن ئىىران
بىلەن تىۇراننى مەشىرىق بىىلەن مەغرىبنىى بىرلەشىتۈر پ پۈتىۈن جاھىاننى ئىادالەت بىىلەن
سورايمىز».
ياخشى نىيەتلىك ئاقكۆڭۈل سۇھراب شۇندا دەپتۇ .لېكىن د شمەنلىرىنى نە قەدەر
ھىيلىگەر ۋە رەزىل ئىكەنلىكىنى پەملىيەلمەپتۇ .تۇران شاھى ئىران بىلەن سوقۇشىىدۇ دەپ
ئۇنى نىيىتىنى بىلى تىۇرۇپ ئىۇنى قولالپتىۇ .لىېكىن سىۇھراب دادىسىى رۇسىتەمنى تونىۇپ
قالمىسىۇن دەپ قوشىىۇنغا پىىايالقچىالرنى ئورۇنالشىىتۇرۇپتۇ .دادا بىىىلەن ئوغىىۇل بىىىر-بىرىنىىى
تونۇماي يىراقتىن ئۆز قوشۇنىنى كۈزىتى تۇرۇپتۇ .خىلمۇ-خىىل ھىىيلە –مىكىىر ۋە ئويىۇن-
توزا ۋە تەقدىرنى جىلۋىلىرىدىن كېىيىن ئەپسىانىۋى سوقۇشىچى رۇسىتە بىىلەن ئىوغلى
سىىۇھراب ئىىۇرۇ مەيدانىىىدا ئۇچرىشىىىپتۇ .ئەلىىۋەتتە ئىىۇالر دۇبۇلغىىا-سىىاۋۇتالر ئىچىىىدە
بولغاچقا دادا-ئوغۇل خىۇددى ئودىپىۇس ۋە دادىسىىغا ئوخشىا بىىر-بىرىنىى تونۇيالمىاي
قېلىشىپتۇ .ئۇنى ئۈستىگە رۇسىتە رەقىبىنىى ئۆزىنىى كنملىكىنىى بىلىى قېلىى پۈتىۈن
كۈچىنى ئىشقا سالمىسۇن دەپ ئېلىشىىش جەريانىىدا ئۆزىنىى كىملىكىنىى يوشىۇرىدىكەن.
كۆزىگە دادىسىنى ئىران تەختىگە ئولتۇرۇغۇزۇشتىن باشقا ھېچنىمە كۆر نمەيىدىغان سىاددا
سىىۇھرابمۇ كىى بىىىلەن ئېلىشىىىۋاتقانلىقىغا ئىىانچە دىقىىقەت قىلىى كەتمەيىىدىكەن .شىىۇندا
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قىلى بۇ ئىككى تا يۈرەك بۈيۈك دادا-باال سوقۇشچى قوشۇنلىرى كەينى تەرەپىتە تاماشىا
كۆر پ تۇرۇۋاتقاندا ئالدىغا چىقى قىلىچلىرىنى يالىڭاچلىشىپتۇ.
فىردەۋسىىى دادا-بالىنى ى ئىرمىىا -چىرمىىا بولىىۇپ قۇچاقلىشىىى پومداقلىشىىى
ئېلىشىشلىرىنى جىدەلنى نەچىچە كىۈنلەپ داۋا قىلغىنىنىى ۋە ئاخىرىىدا دادىنىى بىالىنى
ئۆلتىىىۈرنەنلىكىنى مەسنەۋىسىىىىدە ئۇزۇنىىىدىن-ئىىىۇزۇن بايىىىان قىلغانىىىىدى .ھېكايىنىىىى
شىددەتلىكلىكى ياكى ئەنرى-توقايلىقىدىن بەكرەك بۇ ئوقۇغان نەرسەمنى بۇرۇن مېنىى
بېشىىىمدىن ئۆتكەنلىكىىىدەك بىىىر تۇيغىىۇ مېنىىى ھىىارغۇزىۋېتەتتى .لىىېكىن مەنمىىۇ دەل مۇشىىۇ
تۇيغىىۇنى ئىزدەۋاتىىاتتى  .بىىۇ كونىىا كىتابنىى بەتلىرىنىىى ۋاراقالۋېتىى ھېكىىايىگە باشىىچىالپ
كىرى كېتەتىتى ۋە ئۆنگۆرەنىدىكى چېىدىر تىياتىرخانىسىىنى ئەسىلەيتتى  .ھىازىر سىۇھراب
بىلەن رۇستەمنى تەسىىرلىك ھېكايىسىىنى ئوقۇۋېتىى نويىا ئەسىلىمىلىرىمنى يېڭىباشىتىن
باشتىن كەچۈرىۋاتقاندەك بولۇۋاتاتتى .
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يىگىرمە سەككىزىنچى باب
سۇھراب بىلەن رۇستەمنى ھېكايىسىنى ھە ئۇ قەدەر تونۇ ھە ئودىپۇسقا يېقىن
قىلغان نەرسىلەرنى تېمىغا يىراقتىن نەزەر سېلى سوغۇققانلىق بىلەن ئويلىسا شۇ ھامىانال
تىزى ى بېىىرەلەيتتى  .ئودىپۇسىىنى ھېكايىسىىى بىىىلەن سىىۇھرابنى ھېكايىسىىىنى ئارىسىىىدا
ھەيران قاالرلىق ئوخشاشلىق بار ئىىدى .لىېكىن ھەممىىدىن ئىاۋۋال بىىر پەرقمىۇ بىار ئىىدى:
ئودىپۇس دادىسىنى ئۆلتۈرىدۇ سىۇھراب بولسىا دادىسىى تەرىپىىدىن ئۆلتۈرىلىىدۇ .بىرسىىدە
ئوغۇل دادا قاتىلى يەنە بىرىدە دادا باال قاتىلى ئىدى.
لېكىن بۇ چىوڭ پەر ئوخشاشىلىقالرنىمۇ كۈچلىۈك ھالىدا نەۋدىلەنىد رەتتى .خىۇددى
ئودىپۇسنى ھېكايىسىدە بولغىنىغىا ئوخشىا سىۇھرابنىڭمۇ دادىسىىنى تونۇمايىدىغانلىقى
ئىىۇنى پەقەتىىال كىىۆر پ باقمىغىىانلىقى ئوقۇرمەنلەرنىى سىىەمىگە يېىىنىش-يېىىنىش سىىېلىنىدۇ.
ئۆلتۈرىۋېتىىىدىغان كىشىىىنى دادىسىىى ئىكەنلىكىنىىى بىلمىسىىە دەپ ئىىوياليتتى ئوقىىۇرمەن
سۇھراب نۇناھسىزدۇر .لېكىن بۇ ئۆلۈ پەيتى بىر خىل كەلمەيتتى.
خۇددى ئودىپۇسنى قاتىلنى كى ئىكەنلىكىنى ئېنىقلىمىاقچى بولۇشىىدىن بالىدۇرا
بىر نەتىجە چىقماي تۇرۇۋالغانغا ئوخشىا دادا-بالىنىى جىىدىلىمۇ بارغانسىېرى ئىۇزىراپ
كېتىۋاتاتتى :بىرىنچى كۈنى رۇستە بىلەن ئىوغلى سىۇھراب ئىاۋۋال قىسىقا نەيىزىلەر بىىلەن
تۇتىشىىىدۇ نەيىىزىلەر ئۇالرنىىى ئۈسىىتىدىكى سىىاۋۇتالرغا تېگىىى سىىۇنۇپ كەتكەنىىدە ھەر
ئىككىسىىى قولىغىىان ھىنىىدى قىلىچىىى ئېلىىى ئېلىشىشىىنى داۋامالشىىتۇرىدۇ .دادا-بالىنىىى
قىلىچلىرىدىن ئەتراپقا چاچرىغان ئۇچقۇنالرنى ھەر ئىككى قوشۇننى ئەسىكەرلىرى كىۆر پ
تۇرىدۇ.
ئاندىن قوللىرىدىكى قىلىچالرمىۇ سىۇنۇپ كېتىىدۇ شىۇنى بىىلەن ئىۇالر نىۈرزىلىرىنى
چىقىرىشىدۇ .بىر-بىرىگە شىددەت بىلەن ئۇرۇلغانلىقى ئۈچۈن نىۈرزە ۋە قالقىانالر ئىگىلىى
ماكچىيى كېتىدۇ ئىاتالر ھېرىى ئاسىتىالپ قالىىدۇ .ئۆنگۆرەنىدىكى چېىدىر تىياتىرىىدا بىۇ
ئېلىشىشنى پەقەت نەتىجىسىال ئوينالغانىدى.
تۇنجى كۈنى سۇھراب نۈرزە بىىلەن دادىسىىنى بوينىغىا كېلىشىتۈر پ بىرنىى سىېلى
ئىىۇنى يارىالندۇرىىىدۇ ئىككىنچىىى كىىۈنى جىىىدەل تېخىمىىۇ تېىىز ئاخىرلىشىىىدۇ .يىىا سىىۇھراب
دادىسىنى كەمىرىدىن تۇتىۇپ بىىر كىۈچەپال ئىۇنى يەرنە بېسىىۋالغان چاغىدا شىۈركۈنۈپ
كەتتى  .سىۇھراب سىۇ رەڭگىىدىكى خەنجىرىنىى سىۇغۇرۇپ دادىسىىنى كاللىسىىنى كېسىەي
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دەپ تۇرىشىغا رۇستە جان ھەلقۇمىدا بىر نېمىلەرنى دەپ يا سۇھرابنى ئالدايدۇ.
_ تىىۇنجى قېتىمىىدىال ئۆلتىىۈرمە مېنىىى يەنە بىىىر قېىىتى يەرنە بىىاس _ دەيىىدۇ دادىسىىى
رۇسىىتە ئىىوغلى سىىۇھرابقا _ شىىۇ چاغىىدا مېنىىى ئۆلتىىۈر ھەققىىى بولىىىدۇ .بىىۇ بىزنىىى
ئەنئەنىمىزدۇر .رىئايە قىلساڭ سېنى ھەقىقى بىر مەرت دەپ قارىشىدۇ!
سۇھرابمۇ ئىچىدىن كەلگەن بىر ئاۋازغا بويسىۇنۇپ ئاسىتىدىكى قېىرى چەۋەنىدازنى
بىىىر قوشىىۇ قېنىىىدىن كېچىىىدۇ .شىىۇ ئاخشىىىمى دوسىىتلىرى سىىۇھرابقا خاتىىا قىلغىىانلىقىنى
ھەرقانىىدا د شىىمەنگە يەڭتىلتەكلىىىك قىلىشىىقا بولمايىىدىغانلىقىنى ئېيتسىىىمۇ يىىا ۋە
كۈچلۈك چەۋەنداز بۇ نەپلەرنە قۇال سالمايدۇ.
ئىۈچىنچى كىىۈنى ئېلىشىىش ئەمىىدى باشلىنىشىىغىال رۇسىىتە بىىر كىىۈچەپال ئىىوغلىنى
يەرنە ياتقۇزىدۇ .مەن بىر ئوقۇرمەن بولىۇ سىۈپىتى بىىلەن ئەمىدى نىېمە بىوالر دېيىشىكە
ئۈلگۈرمەسىىتىنال رۇسىىتە قىلىچىنىىى تېىىز سىىۈرئەتتە سىىۇھرابنى تېىىنىگە تىىوغرىالپ ئۇنىى
كۆكسىنى يارىدۇ ۋە ئوغلىنى ئۆلتۈرىدۇ .خۇددى كىۆپ يىلىالر ئىلگىىرى ئۆنگۆرەنىدە چېىدىر
تىياتىرىدا ھېس قىلغىنىمغا ئوخشا ھاڭ-تاڭ قالدى .
ئودىپۇسمۇ دادىسىنى تونۇمايال بىر ئاچالىدا ۋە مۇشىۇندا كۈتىۈلمىگەن بىىر تېزلىىك
بىردەملىىىك ئەخمىقىىانە غەزەپ بىىىلەن ئۆلتۈرنەنىىىدى .شىىۇ پەيىىتلەردە ئودىپىىۇس بىىىلەن
سۇھرابنى ئەقلى جايىدا ئەمەستەك قىالتتى .نويا خىۇدا دادىىالر ئوغۇللىرىنىى ئوغىۇلالر
دادىلىرىنى جىانلىرىنى خىاتىرجە ئالسىۇن ۋە شىۇنى بىىلەن «ئىۇ»نىى ئۇلىۇ نىزاملىىرى
داۋامالشسىىىۇن دەپ دادا ۋە ئوغۇلالرنىىىى ئەقلىنىىىى كاللىسىىىىدىن ۋاقتىىىىنچە ئېلىۋېتىىىى
تۇرغاندەك قىالتتى.
ئەقلى كاللىسىدا بولمىغانلىقى ئۈچۈن دادىسىنى ئۆلتۈرنەن ئودىپۇس بىىلەن ئىوغلىنى
ئۆلتىىىۈرنەن رۇسىىىتەمنى نۇناھسىىىىز دېيەلەرمىيىىىدۇ ؟ قەدىمقىىىى يۇنىىىان تاماشىىىىبىنلىرى
سوفوكلېسنى «ئودىپۇس»ىنى كۆر ۋاتقان چاغدا خىۇددى كىۆپ يىلىالر ئىلگىىرى مىاھمۇت
ئۇسىىتا ماڭىىا دېگەنىىگە ئوخشىىا ئودىپۇسىىنى نۇناھىنى ى دادىسىىىنى ئۆلتۈرنەنلىكىىىدە
ئەمەس خىىىۇدا ئۇنىىىى پىشانىسىىىىگە يازغىىىان تەقىىىدىردىن قاچمىىىاقچى بولغانلىقىىىىدا دەپ
ئويلىشاتتى .ئوخشا شەكىلدە رۇستەمنى نۇنىاھىمۇ ئىوغلىنى ئۆلتۈرنەنلىكىىدە ئەمەس
بىىىر كېچىلىىىك ھىىاۋايى –ھەۋەس بىىىلەن بىىىر بىىاال تاپقانلىقىىىدا ۋە دادىلىىىق مەسىىئۇلىيەتنى
ئۈستىگە ئالمىغانلىقىدا ئىدى.
ئودىپۇس نۇناھ تۇيغۇسى ئىچىدە كۆزلىرىنى كىور قىلىى ئىۆزىنى جازالىغىان بولۇشىى
مىىۇمكىن ئىىىدى .قەدىمقىىى يۇنىىان تاماشىىىبىنلىرى ئۇنى ى خىىۇدا يازغىىان تەقىىدىرنە قارشىىى
قوپقىىانلىقى ئۈچىىۈن جازاالنغىىانلىقىنى ئىىويالپ ئىىارا تېپىشىىاتتى .ئوخشىىا مەنتىقىنىىى
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سىممىتىرىكلىكى بىىلەن ئويلىغانىدا ئىوغلىنى ئۆلتىۈرنەن رۇسىتەمنىڭمۇ جازاغىا تارتىلىشىى
كېرەكلىكىىى ئەقلىمىىگە كېلەتتىىى .لىىېكىن شىىەرقتىن كەلىىگەن بىىۇ ھېكايىنى ى ئاخىرىىىدا دادا
جازاغا ئۇچرىمايتتى پەقەت بىز ئوقۇرمەنلەرنىڭال كۆڭلىمىز يېرى بوالتتى .شەرقلىق دادىنىى
ھېچكى جازاغا تارتالماسمىدى؟
بەزىدە يېرى كېچىلەردە ئايالىمنى يېنىدا ئويغىنى كېتى بۇالرنى ئوياليتتى  .يېرى
ئوچىىۇ قالغىىان پەردىنىىى ئارىسىىىدىن كىىىرنەن نېئونلىىۇ كوچىىا چىراقلىرىنىىى نىىۇرى
ئايشەنى نۈزەل پىشانىسىىگە مەنىلىىك لەۋلىىرىگە چۈشىۈپ تىۇراتتى بىالىمىز بولمىسىىمۇ
ئايالى بىلەن ئىككىمىزنى شۇ قەدەر بەختلىك ئىكەنلىكىمىزنى ھېس قىالتتى  .كىارىۋاتتىن
تىىىۇرۇپ ئالىىىدى دەرىزىىىىدىن سىىىىرتقا قارىغىىىاچ بىىىۇ ئىشىىىالرنى يەنە نېمىشىىىقا كىىىوچىالپ
چىقارغانلىقىمنى سورايتتى ئۆز مدىن .سىرتتا ئىستانبۇلنى ئۈستىدە قىار -يىامغۇرلۇ بىىر
كېچە بار ئىدى بىز تۇرۇۋاتقان كونا بىنانى نوركەشلىرى ھەسرەتلىك شاۋقۇن چىقىراتتىى
قىىاراڭغۇ كوچىىىدىن الپىلىىداپ تۇرغىىان كۆكىىۈ چىرىقىىى بىىىر يېنىى بىىىر ئۆچىىىدىغان بىىىر
ساقچى ماشىنىسى ئالدىرا ئۆتۈپ كەتتى .بىۇ تىۈركىيەدە ياۋرۇپىا بىرلىكىى تەرەپىدارلىرى
بىىىلەن مىللەتچىىى ئىسىىالمچىالر توقۇنۇشىىقان يىلىىالر ئىىىدى .ھەرقايسىىى تەرەپىىلەر تىىۈرك
بىىايرىقىنى بىىىر-بىرلىىىرىگە قارشىىى تىىۇرۇ ئۈچىىۈن بىىىر ئىىۇرۇ ماشىنىسىىى سىىۈپىتىدە
ئىشلىتىشىىىەتتى ئىسىىىتانبۇلنى نۇرغىىىۇن يەرلىرىىىىدە ھەربىىىى نىىىازارمىالردا شىىىەھەرنى
ئېگىزرەك جايلىرىدا غايەت زور تۈرك بايراقلىرى لەپىلدەپ تۇراتتى.
بەزى كىىىېچىلەردە شىىىەھەرنى ئۈسىىىتىدىن ئۇچىىىۇپ ئىىىۆتكەن بىىىىر ئايروپىالننىىىى
نۈر لدىشىىىمۇ ماڭىىا مىىاھمۇت ئۇسىىتامنى ئەسىىلىتەتتى .پۈتىىۈن شىىەھەر ئۇيقىىىدا بولغىىانلىقى
ئۈچۈن بۇلۇتالرنى ئارىسىدا ئۈسىتۈمدە ئايلىنىى يىۈرنەن ئىايروپىالن ماڭىا ئاالھىىدە بىىر
بىشارەت يولالۋاتقاندەك تۇيۇلۇپ كېتەتتىى .ئەتىگەنىدە ئەنەر مەن ئىۇ ئايروپىالنىدا بولغىان
بولسىىا كىىىۆزلىرى مىىىاھمۇت ئۇسىىىتامنى قىىىۇدۇقىنى ئىىىىزدىگەن بىىىوالتتى لىىىېكىن ئىىىۇنى
تاپالماسىىلىقى مىىۇمكىن ئىىىدى .چىىۈنكى ئىسىىتانبۇل كېڭىىىيە-كېڭىىىيە ئۆنگىىۆرەننى يۇتىىۇپ
كەتكەنىدى ماھمۇت ئۇستا بىلەن قىۇدۇقى شىەھەر ئورمىنىنىى ئىچىىدە كىۆزدىن غايىى
بولغانىىىدى .مەن نۇناھكىىارمۇ يىىاكى ئەمەسىىمۇ بىلىىىش ئۈچىىۈن بىئىىارامچىلىقتىن قۇتۇلىىۇ
ئۈچىىىۈن ئۆنگىىىۆرەنگە بېرىشىىىى كېىىىرەك دەپ ئىىىوياليتتى يەنە .لىىىېكىن ئۇنىىىى ئورنىغىىىا
«شاھنامە» ۋە «پادىشاھ ئودىپۇس» نى يەنە ئوقۇ باشىقا ھېكىايىلەر بىىلەن رۇسىتە ۋە
سۇھرابنى ھېكايىسىنى سېلىشتۇرۇ ماڭا يېتەرلىك ئىدى ئۆز منى بېسىۋاالتتى .
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يىگىرمە توققۇزىنچى باب
ئادەتتىكىدەك داۋا قىلى كېتىۋاتقان ھاياتتا ئۇچرىتىى قالغىان دادا ۋە ئوغىۇلالرنى
ئودىپۇس بىىلەن رۇسىتەمگە سېلىشىتۇرۇ ئىادىتىمنى شىۇ يىلىالردا شىەكىللەند رنەنىدى .
ئىشتىن يېنى ئۆيگە خىيالغا پاتقان ھالدا قايتىۋېتى شانىرتىغا ۋارقىراپ-جارقىراپ ئازار
بېرىۋاتقان ئاشپەز ئۇستامنى رۇستە بواللمايدىغانلىقىنى لېكىن يېشىل كۆزلۈك ئىاچچىقى
يامىىان شىىانىرتنى كاللىسىىىدىن شىىۇ ھامىىان ئىىۇزۇن دۆنەر پىچىقىنىىى ئېلى ى ئۇستىسىىىنى
ئۆلتۈر خىيالىنى كەچكەنلىكىنى سىېزەتتى  .ئايشىەنى ئەڭ يىېقىن دوسىتىنى ئىۆيىگە
ئوغلىنى تۇغۇلغان كۈنىنى تەبرىكلە ئۈچۈن بارغىنىمىزدا مۇز تەلەت ۋە قوپال دادىنىى
ئەسلىدە ئەقىلسىز بىر رۇستە بولۇشقا نامزات بوالاليدىغانلىقىنى ئويلىغان ئىدى .
بىىىر مەزنىىىل سىىەتچىلىكلەر ۋە جىنىىايەت خەۋەرلىرىنىىى بىىا بەتىىكە چىقىرىىىدىغان
نېزىتلەرنىىىىى ئودىپىىىىۇس ۋە رۇسىىىىتەمنىڭكىگە ئوخشىىىىايدىغان ھېكىىىىايىلەرنى بەك تىىىىوال
ئۇچراتقانلىقى ئۈچۈن ئوقۇغان ئىىدى  .ئىسىتانبۇلدا ئىككىى خىىل ھېكىايە ئوقۇرمەنلەرنىى
ياقتۇرۇپ ئوقۇشىغا ئېرىشى ئەرزان نېزىتلەرنە بەك كۆپ بېسىالتتى .بىرىنچىسىى ئىوغلى
ھەربىيلىكتىكى قاماقتىكى يىاكى يىراقالردىكىى چىاغالردا دادىنىى يىا ۋە نىۈزەل كىېلىن
بىىلەن يېتىشىىى ئىشىتىن خەۋەر تاپقىىان ئوغۇلنىى دادىسىىنى ئۆلتۈرىشىىى ئىىدى .كىىۆپ يىىۈز
بەرنەن ۋە تۈرى سان-ساناقسىز بولغىان ئىككىنچىى جىنىايەت بولسىا جىنسىى ئېچىرقىا
ئىچىدە تۇرغان ئوغۇلنى ئەقلى-ھوشى جايىدا بولمىغان چىاغالردا زورالپ ئانىسىى بىىلەن
يېتىشىىى ئىىىدى .بۇنىىدا ئوغۇلالرنىىى بەزىلىىىرى ئىىۆزلىرىنى توسىىۇماقچى بولغىىان يىىاكى
جازالىمىىاقچى بولغىىان دادىلىرىنىىى ئۆلتۈرىىىۋېتەتتى .جەمىىىيەت ھەممىىىدىن بەك مۇشىىۇندا
ئوغۇلالرغا لەنەت ياغدۇراتتى :لېكىن جەمىيەت ئۇالردىن دادىلىرىنى ئۆلتۈرنەنلىكى ئۈچىۈن
ئەمەس زورالپ ئانىسىىى بىىىلەن ياتقىىانلىقى ئۈچىىۈن نەپرەتلىنەتتىىى ئۇالرنىى ئىسىىىملىرىنى
تىلغا ئېلىشنىمۇ خالىمايتتى .دادا قاتىلى بۇ ئوغۇلالرنى بەزىلىرى بىرەر رەسىۋانى يوقىتىى
نا چىقارغۇسىى بىار قاماقخانىا ئىاغىلىرى غوجائىاكىالر يىاكى ئورۇنباسىار يالالنمىا قىاتىلالر
تەرىپىدىن ئۆلتۈرىلەتتى .بۇ جىنىايەتكە دۆلەت تىۈرمە باشىقۇرغۇچىلىرى نېىزىتلەر ھەتتىا
جەمىيەتمۇ قارشى چىقمايتتى.
مىىاھمۇت ئۇسىىتا بىىىلەن قىىۇدۇ قىىازغىنىمىزدىن يىگىىىرمە يىىىل كېىىيىن ئايىىالى ئايشىىە
بىلەن ئودىپۇس ۋە سۇھرابنى ھېكايىسىدىن تەڭ بەھرىمىان بولۇشىقا باشىلىدى  .ئۇنىڭغىا
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ماھمۇت ئۇستامنى نېپىنى پەقەتال قىلمىغان ئىدى لىېكىن ئايشىە سوفوكلېسىنى ئويىۇنى
بىلەن فىردەۋسى ئاڭالتقان ئەپسانىگە بولغان قىزىقىشىمنى تېخى تۇغۇلمىغان ئوغلىمىزغىا
ئاالقىدار بىر تەسەۋۇر بىر چاخچا سۈپىتىدە ياخشى كۆرەتتى ھاياجىنىمغا جۆر بىوالتتى.
بەزىدە كىشىلەرنى رۇستەمنى خىلى ياكى ئودىپۇسنى خىلى دەپ ئىۆزىمىزچە ئىايرىيتتۇ .
شىىۇنچىۋاال ياخشىىى نىيەتلىىىك ۋە مىھرىبىىان بولۇشىىىغا قارىمىىاي ئوغلىىىدا قورقىىۇنچ پەيىىدا
قىلىدىغان دادىالرنى رۇستە دېيىشەتتۇ لىېكىن رۇسىتە ئىوغلىنى تاشىالپ كەتكەنىىدى.
دادىسىغا ئاچچىقى بار ئىسيانكار ئوغۇلالر بەلكىى ئودىپىۇس ئىىدى لىېكىن ئۇنىدا بولسىا
تاشىىالپ كېىىتىلگەن سىىۇھراب كى ى ئىىىدى؟ بەزىىىدە بولغۇسىىى ئىىوغلىمىز ئودىپۇسىىتەك يىىاكى
سۇھرابتەك بولۇپ قالمىسىۇن دەپ نىېمە قىلىشىىمىز كېرەكلىكىى ھەققىىدە پاراڭلىشىاتتۇ .
دوستلىرىمىزنى ئۆيلىرىگە بارغاندا ئۇالرنىى بىالىلىرىنى كىۆر پ ئىۇالر ھەققىىدە ئىۆز-ئىارا
تىاال _ تىارتىش قىلىشىىنىمۇ ياخشىى كۆرەتتىىۇ  .قىاتتىق قىول دادا بىىىلەن ئىسىيانكار بىىاال
مىسكىن باال بىلەن بىغە دادا قاتىارلىق ئىادەتتىكىچە چۈشىەنچىلەر ئىىدى بىۇالر .بىۇ خىىل
ئوخشىتىشىىالر پەرزەنتسىىىزلىك ئىىازابىمىزنى تېخىمىىۇ چوڭقۇرالشىىتۇرىۋېتەتتى ۋە ئەر-ئايىىال
ئىككىمىزنى تېخىمۇ بەك يېقىنالشتۇرىۋېتەتتى.
ئىشىىلەۋاتقان شىىىركىتىمنى شىىەھەرلىك ھۆكىىۈمەت ۋە ھىىاكىمىيەت يۈرنۈزىۋاتقىىان
پارتىيە بىىلەن مۇناسىىۋىتى ياخشىى بولغاچقىا تەرەققىيىات پىالنلىىرى يەنىى قەۋەت سىانى
ئۆزنىرىدىغان ياكى يول ياسىلىدىغان رايونالردىن يەر سېتىۋاالتتۇ تۇرالغۇ رايونى سېلىش
قەرزلىرىىىىدىن خىىىاتىرجە پايىىىدىلىنااليتتۇ  .ئىىىۆزىمىزنى ئەخالقسىىىىزلىق قىلىىىىۋاتىمىز دەپ
قارىمىىىايتتى  .لىىىېكىن بەزىىىىدە ھىىىاكىمىيەت بېشىىىىدىكى پارتىيەنىىىى باشىىىلىقلىرى بىىىىلەن
ئاپا _جاپا بولۇۋالغان ئۇالرنى مەززىسىىز كۈلتىۈر ۋە ۋەخىپە پائىالىيەتلىرىگە قاتنىشىى
ئىشلىرىنى يۈر شتۈرنەن بىر ئوغلىنى بىارلىقىنى بىلىگەن بولسىا ئەجىبىا دادا ماڭىا نىېمە
دەر بىىىولغىيتتى دەپ ئىىىوياليتتى  .دادا يوقىىىاپ كەتتىىىى دەپ يىلىىىالپ ئۇنىڭغىىىا ئىچىمىىىدە
ئاچچىقالپ يۈرنەنىدى  .لېكىن ئەمدى بۇنىڭدىن نارازى ئەمەسىلىكىمنى چىۈنكى دادامنىى
قىلغانلىرىمدىن خو بولمايدىغانلىقىنى ھېس قىلىۋاتاتتى .
كۈچلۈك كەسكىن بىر دادىمىزنى بولۇپ بىزنە نېمىنى قىلى نېمىنى قىلماسىلىقنى
دەپ بېرىشىنى ئارزۇ قىلىمىز .نېمە ئۈچۈن؟ نېمىنىى قىلىى نېمىنىى قىلماسىلىققا نېمىنىى
سىىاۋاپ ۋە تىىوغرا نېمىنىىى بولسىىا نۇنىىاھ ۋە خاتىىا ئىكەنلىكىىىگە ھۆكىىۈ قىلىىىش تەس
بولغىىانلىقى ئۈچۈنمىىۇ؟ يىىاكى بولمىسىىا ئۆزىمىزنىىى خاتىىا قىلمىغىىانلىقىمىزنى نۇناھكىىار
ئەمەسىىلىكىمىزنى ئىىاڭالپ تۇرۇشىىقا ھەر دائى ى ئىھتىيىىاجىمىز بولغىىاچقىمۇ؟ دادىغىىا بولغىىان
ئىھتىيىاج ھەمىشىىە بوالمىدۇ يىىاكى بېشىىمىزغا غە چۈشىىكەن دۇنيىارىمىز ئىىوڭتەي-تىىوڭتەي
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بولۇپ كەتكەن روھىمىز چۈشۈپ كەتكەن چاغالردا دادىمىزنى خاالپ قاالمدۇ ؟

ئوتتۇزىنچى باب
قىىىر يېشىىىمدىن كېىىيىن خىىۇددى دادامغىىا ئوخشىىا كېچىلىىىرى يېنىىىك بىىىر خىىىل
ئۇيقۇسىزلىققا نىرىپتار بولدۇ  .ھەر قېتى يېىرى كېچىىدە ئويغىنىى كەتكىنىمىدە تىايىنلىق
بىر دە ئىشلەي دەپ ئىشخانامغا چىقى ئۆيگە ئېلى كەلگەن ھۆججەتلەرنى قۇرۇلىۇ
ماتېرىيىىاللىرى كاتىىالونلىرىنى ۋە توختىىا تەپسىىىالتلىرىنى ئوقۇيتتىىۇ  .بىىۇنچە كىىۆپ ئىىىش
ئىچىمنى تېخىمۇ سىقى ئۇيقىۇمنى تېخىمىۇ قىاچۇراتتى .شىاھنامە ۋە ئودىپۇسىنى كونىا بىىر
چىۆچەككە ئوخشىا ھەر ئوقۇغىنىمىدا روھىمنىى پۇلىدىن ۋە رەقەملەردىىن ئېرىغىدالغا-
نلىقىنى ۋە تېخىمۇ ياخشىرا ئۇخلىيااليدىغانلىقىمنى مۇشىۇندا قىلىى بايقىىدى  .تېمىسىى
نەرچە نۇنىىاھ تۇيغۇسىىى ھەققىىىدە بولسىىىمۇ يىلىىالر ئۆتىىۈپ بىىۇ ھېكىىايىلەرنى قايتىىا-قايتىىا
ئوقۇ مېنى نۇناھ تۇيغۇسىدىن خاالس قىلىۋاتاتتى.
ئوخشا بىر تېكىستنى خۇددى بىر دۇئاغا ئوخشا قايتا-قايتىا ئوقىۇ ماڭىا پايىدا
قىلىۋاتاتتى لېكىن ۋاقىىت ئۆتكەنسىېرى مەن ئوقۇغىان نەرسىەمنى پەقەت بىىر تەرىىپىگىال
دىققەت قىالاليدىغانلىقىمنى بايقىدى  .بىرى نىرىتسىيىدە ۋە غەربىتە يەنە بىىرى ئىرانىدا ۋە
شىىەرقتە بۇنچىىىۋاال چىىوڭ بىلىىىنگەن بىىۇ ئىككىىى ھېكىىايىنى تەكىىرار _ تەكىىرار ئوقۇۋېتى ى
ئەسلىدە با قەھرىمانالر ئوتتۇرىغا قويۇۋاتقان دەرتلەرنى چوڭ ئەخالقىى ۋە ئىنسىانى
مەسىلىلەرنى ناھايىتى ئاز بىر قىسمىنى كۆز ئالدىمدا جانالندۇراالۋاتاتتى  .بۇنىى ئۈچىۈن
ياخشى بىر ئۆرنەك ئودىپۇسنى ئانىسى يوكاستې بىلەن يېتىشى ئىىدى :بىۇنى كۆزئالىدىمغا
كەلتۈرەلمەي پەقەت «چوڭ نۇنىاھ» دەپ ئىويالپال ئۆتىۈپ كېتىۋاتىاتتى ؛ يەنىى بىۇ تېمىنىى
كالالمدا رەسىمگە ئايالندۇرۇپ ئويلىيالمايۋاتاتتى .
يەنە بىر ئۆرنەك بولسا ئودىپۇس بىلەن سۇھرابنى بىر-بىرىگە شىۇنچىۋاال ئوخشىىتى
قويغان قېرىنداشتەك قىلى قويغان دادىسىزلىق ۋە يېڭى بىر دادا تېپىش ھاياجىنى ئىىدى.
ھە سىىۇھراب ھە ئودىپۇسىىنى دادىلىرىىىدىن مەھىىرۇ قېلىشىىلىرىغا ئىىانچە بەك دىقىىقەت
قىلمىغىىىان ئىىىىدى  .بەلكىىىى يېڭىىىى بىىىىر دادا ئىزدەۋاتقىنىمنىىىى ئۆز مىىىدىنمۇ يوشىىىۇرغۇ
كەلگەنلىكىدىن بولسا كېرەك شۇڭا شۇندا قىلدى دەيتتى ئۆز مگە .دادا مېنى رۇستە
سۇھرابقا قىلغىنىغا ئوخشا تاشالپ قويىۇپ ئىاۋۋال تىۈرمىگە ئانىدىن باشىقا بىىر ھاياتقىا
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كېتىشىگە ئۇنى ئورنىغا ئۆز مگە يېڭىى دادىىالر ئىىزدەپ ئۇالرنىى نەسىىھەتلىرىگە قىۇال
سىىالغانىدى  .مىىاھمۇت ئۇسىىتامنى ھىىېلىغىچە پىىات-پىىات ئىىويالپ تىىۇراتتى  :ئەقلىمنى ى بىىىر
بۇلۇڭىدا بارغانسېرى كىچىكىلەپ كېتىۋاتقىان بىىر ئىادە دۇنيانىى بىىر ئۇچىىدىن يەنە بىىر
ئۇچىغا قىاراپ قىۇدۇ كوالۋاتىاتتى بەزىىدە باشىقا كىىيى -كېچەكلەرنىى كىيىى چۈشىۈمگە
كېرەتتى ۋە ماڭا ھېكايە سۆزلەپ بېرەتتى.
ئۈمىتسىزلەرچە دادا ئىزدەشنى خىيالىمغىا كېلىپمىۇ باقمىغىان باشىقا نەتىجىلىرىنىى
بولىدىغانلىقىنى ماڭا توپكاپى سارىيى كۈتۈبخانىسىنى مۇدىرەسى فىكىرىيە خىانى قىاراڭغۇ
بىىىىىر باھىىىىار ئاخشىىىىىمى سىىىىاراينى چىىىىوڭ باغچىسىىىىىدىكى ئابىىىىدۇلمەجىت قەسىىىىىرىدە
سۆھبەتلەشىىكەن چېغىمىىىزدا سىىۆزلەپ بەردى .رۇسىىتە بىىىلەن سىىۇھرابنى ھېكايىسىىىگە
قىزىقىىىدىغانلىقىمنى بىلىىىدىغان مەن دېڭىىىز كىتابخانىسىىىدا تونۇشىىۇپ قالغىىان ئەدەبىيىىات
پروفېسسورى ھاشى مىۇئەللى فىكىرىيە خانىمغىا مېنىى نېپىمنىى قىلغىان ئىىكەن شىۇنى
بىلەن ئۇمۇ «ئۇنداقتا كەلسۇن ئۇنىڭغا رەسىملىك كونا نۈزەل شىاھنامىلەرنى كۆرسىىتى
قوياي» دەپتۇ( .ئىستانبۇلدا ھېلىھە بەك كۆپ ياخشى كىشىلەر بار).
باشقۇرغۇچىالر ئۇالرنى كۆرنەزمە قىلمايتتى خەلققە پەقەتىال كۆرسىەتمەيتتى لىېكىن
توپكىىاپى سىىارىيى كۈتۈبخانىسىىىنى رەسىىىملىك نەقىشىىلىك ئىىىران قوليىىازمىلىرى تىىوپلىمى
دۇنيانىىىى ئەڭ ياخشىىىىلىرىدىندۇر ۋە  -02 -01ئەسىىىىر تېمىسىىىىدا تېھرانىىىدىكى نىىىۈلىزار
سىىارىيىنى نىگارخانىسىىىدەكال تىىۈرنە بىىاي مەزمۇنغىىا مىىول ئىىىدى .توپالمنىىى تىىۇنجى
قىسىىىملىرى يىىاۋۇز سىىۇلتان سىىەلى  – 0103يىلىىى ۋان كۆلىنى ى جەنۇبىىىدىكى چالىىدىران
دېگەن يەردە ئىسمايىل شاھنى يەڭگەندىن كېىيىن تەبرىىزدىن بىۇالپ-تىاالپ ئىسىتانبۇلغا
ئېلىىىى كەلىىىگەن كىتىىىابالر ئىىىىدى .ئىسىىىمايىل شىىىاھنى غەزىنىسىىىىدە ئۇنىڭىىىدىن بىىىۇرۇن
مەغلۇبىيەتكە ئۇچراتقىان ئىا قويلۇقالرنىى ۋە ئۆزبېىك شىەيبانى خاننىى غەزىنىلىرىىدىن
كەلگەن رەسىملىك زىننەتلەنگەن پەۋقۇالددە نىۈزەل شىاھنامىلەرمۇ بىار ئىىدى .كېيىنكىى
ئىككى يىۈز يىلىدا سىەفەۋىيلەر بىىلەن ئوسىمانلىالر بەك كىۆپ ئۇرۇشىقان ئىىدى ۋە تەبرىىز
ئىككى تەرەپنىى ئارىسىىدا ئىون نەچىچە قېىتى قولىدىن-قولغىا ئىۆتكەن ئىىدى .ئۇرۇشىتىن
كېيىن سەفەۋىلەر ئوسمانلىالرغا تىنچلىق ئەلچىلىرىنى ئەۋەتكەن چىاغالردا نۈزەللىكىىدىن
پەخىرلەنگۈدەك رەسىملىك زىننەتلەنگەن قولدا يازمىا شىاھنامىلەرنى ئەۋەتىشىنى ياخشىى
كۆر شەتتى كىتابالر بولسا توپكاپى غەزىنىسىدە توپلىناتتى.
فىكرىيە خانى تۆت بە يۈزيىللىق بۇ شاھنامىلەرنى ئەڭ نۈزەللىرىنى بەتلىرىنىى
ماڭىىا سىىېخىالرچە ئېچىىى بېرىۋاتىىاتتى رۇسىىتەمنى سىىۇھرابنى ئۆلتۈرنەنىىدىن كېىىيىن
ئوغلىنىىىى قىىىانلىق جەسىىىىدىنى بېشىىىىدا چىىىاچلىرىنى يۇلىىىۇپ يىغلىغىىىانلىقى سىىىىزىلغان
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رەسىملەرنى بىللە دىققەت بىىلەن تاماشىا قىلىۋاتىاتتۇ  .دەسىلەپتە خىۇددى ئۆنگۆرەنىدىكى
چېىىدىر تىياتىرىدىكىىىدەك ئېغىىىر بىىىر پۇشىىايمانلىق ھىىېس قىلىنىۋاتىىاتتى .بىىۇ بىىىر دادىنى ى
ئوغلىنى ئۆلتۈرنەنلىكى ئۈچۈن ھېس قىلغان پۇشايمىنى ئىدى .بىلمەستىن بەك قىممەتلىك
بىر نۈزەللىكنى زېدىلەپ قويغان چېغىمىىزدا ھىېس قىلىنىىدىغان نۇناھكىارلىق ۋە نومىۇس!
ئەڭ ياخشى رەسىملەردە ئەڭ ئاخىرقى بىرقىانچە مىنىۇتنى كەيىنىگە قىايتۇرۇۋېلش ئۈچىۈن
ھېس قىلىنغان چارەسىزلىكمۇ دادىنى قاراشلىرىدىن چىقى تۇراتتى.
ئۇ كۈنى فىكرىيە خانى ماڭا بەك كۆپ رەسىى كۆرسىەتتى _ :كەلگەنلىكىڭىىز ئۈچىۈن
رەھمەت _ دېدى قاراڭغۇ چۈشۈشكە باشلىغاندا _ بىز بۇ يەردە ھەمىشىە يىالغۇز .بىۇ كونىا
ھېكايىلەر بىلەن ھېچكىمنى كارى يو  .رۇستە ۋە سىۇھرابنى ھېكايىسىى بىىلەن بىۇنچە
مەشغۇل بولۇپ كېتىشىڭىز ماڭا بەك ياراپ كەتتى .بۇ چۆچەكلەردىن نېمە تاپتىڭىز؟
_ دادىنى ئوغلىنى ئۆلتىۈر پ ئانىدىن پۇشىايمان قىلىشىى بەك تەسىىر قىلىۋاتىىدۇ _
دېدى _ كۆپ يىلالر ئىلگىرى بۇنىڭغا ئوخشاپ قالىىدىغان بىىر كۆر نۈشىنى ئىسىتانبۇلنى
سىرتىدا بىر چېدىر تىياتىرىدا كۆرنەنىدى .
_ دادىڭىىىز بىىىلەن ئىىاراڭالر ياخشىىى ئەمەسىىمۇ؟_ دېىىدى فىكىىرىيە خىىانى  .جىىاۋاب
بەرمىگەنلىكىمنى كۆر پ _ شاھنامەنى بىز تۈركلەر چۆرىۋەتتىۇ  .ئۇنىى ئۈسىتىگە پىالۋان
قەھرىمان رۇستەمنى ھېكايىسىنى ئوقۇپ ھىوزۇر ئالىىدىغان بىىر زامانىدا ياشىاۋاتقىنىمىزمۇ
يو  .فىردەۋسىنى كىتابى ئۇنۇتۇلدى لېكىن شاھنامەدىكى ھېكىايىلەر ئۇنتۇلمىىدى .ئىۇالر
ياشاۋاتىدۇ .بىر-بىرلەپ قىياپىتىنى ئۆزنەرتى ھېلىھە ئارىمىزدا كېزى يۈرمەكتە.
_ قاندا دەيسىز؟
_ ئالدىنقى كۈنى كەچتە ياردەمچى بىىلەن قانىال  9دە ئىبىراھى تاتلىسەسىنى كونىا
بىىىر فىلىمىنىىى كىىۆردۇ _ دېىىدى كۈتۈپخانىىا مۇدىرەسىىى _ شىىاھنامىدىكى ئەردەشىىىر بىىىلەن
چۆرە قىز نۈلنارنى ئاشىىق ھېكايسىىنى ئۆزلەشىتۈر لگەن نۇسخىسىى ئىىدى .يىاردەمچى
تۇغبىىا بىىىلەن بىىىز كونىىا يېشىىىلچا فىلىملىرىنىىى ھە ئىسىىتانبۇلنى كونىىا ھىىالىتىنى كىىۆر پ
ئەسلە ئۈچۈن كۆرەتتۇ ھە شاھنامە ۋە باشقا كىتابالردىن كەلگەن كونا ھېكايىلەرنى
تالال ئۈچۈن .ئىستانبۇل نىېمە دېىگەن ئۆزنىرىى كەتىكەن –ھە جە ئەپەنىدى ؟ لىېكىن
كىىىۆزلەر يەنىىىىال كونىىىا كىىىوچىالرنى مەيىىىدانالرنى تونۇيىىىدىكەن .شىىىاھنامەدىن ئېلىنغىىىان
ھېكىىايىلەرمۇ شىىۇندا  .ئۆتكەنىىدە بىىىر فىلىىى كىىۆردۇ بۈنىىۈنكى كىىۈنىمىزدىكى ئىشىىالر
ئاڭلىتىلغىىان ئىىىدى لىىېكىن بىىىز ئۇنىڭىىدىن يەنىىىال خۇسىىرەۋ بىىىلەن شىىىرىندىن ئېلىنغىىان
مەزمۇنالرنى بىر-بىرلەپ تېپى چىقتۇ  .مېنىڭچە بۇ كىتىابالر ئۇنتۇلغىان بولسىىمۇ لىېكىن
ھېكايىلەر ئېغىزدىن-ئېغىزغىا كۆچىۈپ بۈنىۈنلەرنىچە كەپتىۇ .يەشىىلچا مېلودىراممىلىرىغىا
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قاراپمۇ ئۆتمۈشتىكى ھېكايىلەرنى ئەسلەۋاتىمىز .بەلكى سىزنە ئوخشا شىاھنامىنى قايتىا
–قايتىىا ئوقىىۇپ تىىۈرك ۋە ئىىىران كىنولىرىغىىا سىىىنارىيە يازىىىدىغانالرمۇ بىىاردۇ .پاكىسىىتاندا
ھىندىسىىتاندا ئوتتىىۇرا ئاسىىىيادا بىىۇ ھېكىىايىلەرنى بەك ياخشىىى كۆرىشىىىدۇ ھە بىزنىىى
يېشىلچامدىكىلەرنە ئوخشا فىلىملىرىنىمۇ ئىشلەيدۇ.
فىكرىيە خانىمغا سىنارىيە يازغۇچىسى ئەمەس نېئولونىيە ئېنژىنېىرى ئىكەنلىكىمنىى
بىىۇ ھېكىىايىلەرنە ئىرانغىىا بارغىىانلىقى ئۈچىىۈن قىزىقىىى قالغىىانلىقىمنى سىىۆزلەپ بەردىىى .
بۈنۈنكى ئىران دۆلىتىنى رۇستەمنى ئوغلى سۇھراب ئۈچۈن ئىازاپ ئىچىىدە يىغلىغىانلىقى
سىىىزىلغان بىىىر رەسىىىمنى پېىىيىگە چۈشىىكەنلىكىنى ئاڭلىغىىان بولغىيمىىىدى؟ ئىىۇ رەسىىىمنى
نيۇيوركتىكى «چوڭ شەھەر مۇزىيې» دىن ئىرانغا قايتۇرۇپ كېلىش ئۈچۈن ئىراننى ئارىغا
بەزى قولىدىن ئىش كېلىدىغان سىودىگەرلەرنى قويغىانلىقىنى غەزىىنە _غەزىىنە باھىاالرنى
قويغانلىقىنى سۆزلەپ بەردى .
_ جە ئەپەندى سىز ئىسالمى كىتابالرنى يىغى سىاقلىغۇچىالرنى بىۇ پىاراڭلىرىنى
ھاشىىى مۇئەللىمىىدىن ئاڭلىىىدىڭىزمۇ؟_ دېىىدى فىكىىرىيە خىىانى _ سىىىز نېپىنىىى قىلغىىان ئىىۇ
دۇنياغا مەشھۇر كىتاب بىزدە توپكاپىدا ئىدى بۇ يەردە ئىىدى .پادىشىاھالر توپكىاپىنى شىۇ
پېتىال تاشىالپ قويۇۋېىدى ئىۇ يەردىىن ئوغۇرالنىدى غەربىكە كەتتىى .باشىتا روتسىچىلدنى
قولىغا چۈشۈپتۇ كېيىن ئامېرىكىغا سېتىۋېتىلىپتۇ .بەختسىز قەھرىمانلىرىغىا ئوخشىا بىۇ
كىتابمۇ پۈتۈن ھاياتىنى سۈرنۈندە باشىقا دۆلەتىلەردە باشىقىالرنى قولىىدا ئۆتكىۈزدى ۋە
دائى دېگۈدەك مىللەتچىلىككە سىياسىيغا دەسمايە قىلىنىدۇ.
مەسىلەن؟
_ شاھنامەدە پات-پات چىراي پۈر شتۈر لگەن تىۇران يىاكى رۇ دەپ د شىمەنلەرچە
تىلغا ئېلىنغانالرنى بىىز تىۈركلەر ئىكەنلىكىمىزنىى ئىويالپ بىاقتىڭىزمۇ؟ ھىالبۇكى بىزنىى
غەزىنىلەر شاھنامىلەر بىلەن تولۇپ-تېشىغلىق.
_ شاھنامە يېزىلغان مىڭىنچى يىلدا تۈركلەر تېخىى ئاسىىيادىن چىقىى ئىۇ يەرلەرنە
كەلمىگەن ئىدى _ دېدى كۈلۈمسېرەپ تۇرۇپ.
_ خېلى – خېلى پروفېسسورالردىنمۇ بەكرەك بىلىملىك ۋە قىزىققا ئىكەنسىز لىېكىن
كەسى ئەھلىى ئەمەسكەنسىىز _ دېىگەچ ھەددىمنىى بىلىد ر پ قويىدى فىكىرىيە خىانى ۋە
باشقا نۇرغۇن كىتاب ۋە رەسىملەرنى كۆرسەتكەچ ھېكايە سۆزلەپ بەردى.
كەسىىىىى ئەھلىىىىى ئەمەسكەنسىىىىىز دېىىىىگەن نەپ كۆڭلىىىىۈمگە كەلمىىىىىدى؛ لىىىىېكىن
ئىزدىنىشلىرىمنى ھىسسى تەرەپلىرىنى سىەمىمگە سىالدى .پۈتىۈن بىۇ رەسىىملەردە ئىوغلى
بىىىلەن ئېرىنىىى جىىىدىلىنى كىىۆر پ تۇرغىىان ئوغلىنىىى قىىانالر ئىچىىىدىكى جەسىىىدىنى
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دادىسىنى قۇچىقىىدا كىۆر پ يىغلىغىان ئايىالالر بىار ئىىدى .ئىۇالرنى كۆرنىنىمىدە بەزىىدە
ئۇالرنى چاچلىرىنى خىيالىمدا قىزىلغا بوياپ قوياتتى _ خۇددى بىالىلىق چېغىمىدا رەسىى
كىتىىابىمنى بويىغانغىىا ئوخشىىا _ .ئۇسىىتا بىىىلەن قىىۇدۇ قازغىىان كىىۈنلەردە بېشىىىمدىن
ئۆتكەنلەرنىىى ۋەزنىىى ئارىىىدىن ئۆتىىۈپ كەتىىكەن يىگىىىرمە بە يىلىىدا ئىىازالپ قالغىىان
بىئارامچىلىقالرمۇ يازغۇچى بولۇ ھەۋىسىمنى ئورنىنى ئىگەلىلەپ ماڭىا سىودا ھاياتىمىدا
نېسى بولمىغان تېرەنلىكلەرنى ئاتا قىلىۋاتاتتى.
پەقەت ۋە پەقەت ئۇچىىىۇر يەتكىىىۈز ئۈچىىىۈنال مېنىىىى ھۇزۇرىغىىىا تەكلىىىى قىلىىىى
مۇزيېخانىدا سائەتلەپ ۋاقىت ئاجراتقان تەجرىبىلىىك فىكىرىيە خانىمغىا يېىنىش-يېنىشىالپ
رەھىىمەت ئېيتىىتى  .كىىۈز ئاخشىىىمى قىىاراڭغۇ چۈشىىكىچە بىلىىلە ئولتۇرغانىىىدۇ  .ئەتراپتىىا
ساياھەتچىلەرمۇ يو ئىىدى مىۇزېيى تاقىاپ قويۇلغىان ئىىدى .توپكىاپى سىارىيىنى سىېرىق
كاشىىتان ۋە چىنىىار يوپۇرمىىاقلىرى بىىىلەن قاپالنغىىان سىىايىلىك ھويلىلىرىىىدىن راۋاقالرنى ى
ئاستىدىن ئۆتۈۋاتقان چاغدا ھېس قىلغان نەرسە بەلكى مۇندا بولسا كېرەك :كالالمىدىن
چىقىرىىىۋېتەلمىگەن نۇنىىاھ تۇيغىىۇلىرىمنى چىىىدىيالىغۇدەك بىىىر دەرىجىىىگە چۈشىىۈرنىدەك
ھەتتا بىر ئېنژىنېرنى ئويۇننى ئورنىدا قىلى قويغان ئەدەبى تەتقىقاتى ھالىتىگە ئېلىى
كەلگۈدەك بىر تارىخ تۇيغۇسى!
كۈنىىد لۈك سىياسىىى بىىىلەن كىىارى بولمايىىدىغان فىكىىرىيە خانىمنىىى شىىاھنامىنى
تارىختىن بۇيانقى ئەڭ قالتىس قوليازما نۇسخىلىرىنى بېشىغا كەلگەن ئىشالرنى مىللەتچى
سىياسى بىلەن مۇناسىۋەتلەشتۈر پ سۆزلەپ بېرىشىى ئودىپىۇس بىىلەن سىۇھرابنى مەن
بۇندىن بۇرۇن ئويالپمۇ باقمىغان بىر ئورتا تەرىپىنى سەمىمگە سالدى :سىياسى سىۈرنۈن
بولۇ ئانا ۋەتەندىن يىراقتا قېلىش...دادا بۇ تېمىغا ھاياجىان بىىلەن ھەمىشىە دىقىقەت
قىالتتى .ھەربى ئۆزنىرىشتىن كېيىن سىياسى جەھەتتە ھەمپىكىر بەزى دوستلىرى بېشىغا
كېلىىىدىغانالرنى پەمىىلەپ نېرمىىانىيەنە قاچقىىان ئىىىدى .دادامىىدەك بەزىلىىىرى بولسىىا يىىا
قاچالمىغانلىقى ياكى ئۆزلىرىنى قاچقۇدەك نۇناھكار ھېس قىلمىغانلىقلىرى ياكى بولمىسىا
تۇتۇلۇپ قالمايدىغاندەك ھېس قىلغىانلىقلىرى ئۈچىۈن ئىاخىرى كېلىى سىاقچىنى قولىغىا
چۈشۈپ قىيىن-قىستاققا تارتىلغان ئىدى.
ھە ئودىپۇس ھە سۇھراب غايىى بولغىان دادىلىرىنىى ئىىزدە جەريانىىدا ئەسىلى
تەۋە بولغىىىىان شىىىىەھەرلىرىدىن تۇپراقلىرىىىىىدىن يىراقلىشىىىىىدۇ ۋە مىھمىىىىان سىىىىۈپىتىدە
كۈتۈۋېلىنغان يەرلەردە ئۆز دۆلەتلىرىنىى د شىمەنلىرى تەرىپىىدىن پايىدىلىنى كېىتىلگەن
خائىنالردىن بولۇپ قالىدۇ .ھەر ئىككى ھېكايىدە مىللى تۇيغۇ ئەسلىدە ھەممىدىن ئىاۋۋال
بولمىغىىانلىقى ئىىائىلىگە پادىشىىاھقا دادىغىىا خانلىققىىا سىىادىق بولىىۇ مىللەتىىكە سىىادىق
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بولۇشتىن بەكرەك مۇھى بولغاچقا بۇ خىىل تەڭقىسىلىق نەۋدىلەند ر لمىگەنىىدى .لىېكىن
دادىلىرىنىىىى ئىزدەۋاتقىىىان چاغىىىدا ھە شىىىاھزادە ئودىپىىىۇس ۋە سىىىۇھراب ئەسىىىلىدە ئىىىۆز
دۆلەتلىرىنى د شمەنلىرى بىلەن بىرلىشى ئىش كۆرەتتى.
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ئوتتۇز بىرىنچى باب
مەن قىرققا ئايشىە ئوتتىۇز سىەككىزنە كىرنەنىدىن كېىيىن ئىاۋۋال ئايىالى ۋە ئۇنىى
تەسىىىرىگە ئۇچرىغىىان مەن بىىالىلىق بولىىۇ ئارزۇلىرىمىزنى ى ئەمەلىىگە ئاشىىمايدىغانلىقىنى
چۈشىنى يېتىشىكە باشىلىغان ئىىدۇ  .يەرلىىك دوختۇرالرنىى تەتىۈرلىكلىرى ئامېرىكىا ۋە
نېرمىىانىيەدىكى دوختۇرخانىالرنىى بەك كىىۆپ ۋاقىىىت ئېلىشىىى ۋە ئىىادەمنى قاخشىىىتىدىغان
سىناقلىرىنى كۆپلىكىدىن ئاخىرى كېلى ۋاز كەچتۇ دېسەكمۇ بوالتتى.
ھىىىىارغۇنلۇ ۋە كىىىىۆڭلى سىىىىۇنۇقلۇقنى بىزنىىىىى تېخىمىىىىۇ ئىىىىامرا دوسىىىىتالردىن
قىلىۋەتكەنلىكى بىزنى ئەڭ چوڭ نەتىجىمىىز ئىىدى .بىىر-بىرىمىىز بىىلەن تېخىمىۇ ياخشىى
دوسىىىتالردىن بولىىىدۇ  .بىىىالىلىق بواللمايىىىدىغانلىقىمىزنى قوبىىىۇل قىلىىىىش بىزنىىىى باشىىىقا
ئىىائىلىلەردىن ئايرىۋەتكەنىىىدى ۋە بىىىز تېخىمىىۇ بەك زىيالىلىشىىى كەتكەنىىىدۇ  .ئايشىىە
بالىلىرى كۆپ ئائىلە ئايالى دوسىتلىرىنى ئىۆزىگە ئىىچ ئاغرىتىشىىدىن ۋە بەزىىدە قەسىتەن
زەھىرىنى تىقىۋېلىشلىرىدىن جا تويغان ئىىدى .ئىۇالر بىىلەن كۆر شىمەيدىغان بولۇۋالغىان
ئىدى .بىر مەزنىل ئىىش ئىىزدەپ بىاقتى .كېيىىنچە بىزنىى شىىركەت بىىلەن مۇناسىۋەتسىىز
ئۇششا -چۈششەك قۇرۇلۇ ئىشالرغا قارايدىغان بىر شىركەت قۇرۇشنى قىارار قىلغىنىمىدا
ئىىۇنى بىىۇ ئىشىىنى باشقۇرغۇچىسىىى بولۇشىىقا دەۋەت قىلىىدى  .ئېنژىنېرالرنىىى باشقۇرۇشىىنى
ھۈنەرۋەن ئۇستىالر بىلەن سۆزلىشىشنى تېزال ئۆنىنىۋالدى .دېمىسىىمۇ ھەمىمە ئىشىنى مەن
پەردە ئارقىسىدا تۇرۇپ باشقۇراتتى  .شىىركەتكە «سىۇھراب» دەپ ئىسىى قويىدۇ  .بىزنىى
ئوغلىمىز بۇ شىركەت ئىدى ئەمدى.
شىرىنئاي ئۆتكۈز شكە ماڭغىان بەختلىىك ياشىالردەك ئىايروپىالن بىىلەن سىاياھەتكە
چىقىشىىنى داۋامالشىىتۇردۇ  .ئىىايروپىالن ئىسىىتانبۇلدىن كۆتۈر لگەنىىدىن كېىىيىن ئايالىمىىدىن
قۇچىقىنى ئۈستىدىن دەرىزىگە بوينۇمنى سوزۇپ ئۆنگۆرەننى تېپىشىقا ئۇرۇنىاتتى (.پەسىكە
قارىشىىى ئايشىىەنە ھەمىشىىە ئومىىا تۇيىىۇالتتى) بىزنىىى يۇقىىارقى تۈزلۈكنىىى بىنىىاالر ۋە
فابرىكىالر بىلەن قاپلىنى كەتكەنلىكىنى بۇ سەپەرلەرنى تۇنجى يىلىدىال بايقىغانىىدى ۋە
نېمىشقىكىن يايراپ كەتكەن ئىدى .
ياز بېشىدا نۈمۈشسۇيۇدا تۆت ھوجرىلىىق دېڭىىز كۆر نىىدىغان قىمىمەت بىىر ئىۆيگە
كۆچتىىۇ  .سىىەپەرلەردە ئەڭ قىمىىمەت ياتىىاقالردا ياتىىاتتۇ كېزەتتىىۇ مۇزيېالرغىىا بېرىىى
رەسىملەرنى كۆرەتتۇ ۋە پات-پات لوندۇن ياكى ۋىيېنادىكى بىر شەخسى ئايىالالر تۇغىۇت
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دوختۇرىغا قولىمىزدىكى ئارخىپلىرىمىزنى كۆرسىتەتتۇ  .بۇ زىيىارەتلەر باشىتا بىىزنە ئىازرا
ئۈمىت بېغىشاليتتى كېيىن بولسا ھەر قېتىمدىكىسىگە ئوخشا تېخىمۇ ئېغىىر كېلىىدىغان
ئۈمىتسىزلىنىش بىلەن نەتىجىلىنەتتى.
بىر قېتى دۇبلىندىكى چېئاستېر بېتتىيگە بىر دىپلوماتنى تىوغرىالپ بېرىشىى بىىلەن
بىر يىلدىن كېيىن يەنە بىر قېتى بولسا بىرىتانىيە مۇزىيېغا فىكرىيە خانىمنى تەۋسىيەسى
بىىىىىلەن قەدىمقىىىىى ئىرانىىىىدىن كەلىىىىگەن قوليازمىىىىا كۈتۈپخانىلىرىغىىىىا كىرىىىىى شىىىىاھنامە
نۇسىىىخلىرىدىكى رەسىىىىملەرنى كىىىۆر شىىىەرىپىگە مۇيەسسىىىەر بولىىىدۇ  .كەمىىىدىن-كە
كۆرنەزمىگە قويۇلىدىغان بۇ رەسىملەرنى مۇزيې سالونلىرىدا كىۆر بەك تەس ئىىدى .ئىۇ
يەردە كۆرنەن رەسىملەر ۋە كىۆپەيتىلگەن نۇسىخىلىرى قىزىىل چىاچلىق ئايىال ۋە ياشىلىق
يىللىرىمىىىدىكى مۇشىىىەققەتلىك ئەسىىىلىمىلەرنى ئەسىىىلىتى ئىچىمىىىدە بىىىىر پۇشىىىايمانلىق
تۇيغۇسىنى ئويغاتتى .لېكىن بىلىملىك ۋە سىپايە يا ياردەمچىلەر لىمون رەڭلىىك چىىرا
بىىىلەن يورۇتۇلغىىان ياغىىاچ ۋە توپىىا پىىۇراپ تۇرىىىدىغان خىىانىلەر ۋە بەزىىىدە يىىاردەمچىلەر
قوللىرىغا كىيىۋالغان ئىا پەلەيىلەر بىىز بەتمىۇ –بەت كۆر ۋاتقىان نەرسىىلەرنى نە قەدەر
كونا ئىنسانى ۋە مىسكىن ئىكەنلىكىنى سەمىمىزنە ساالتتى.
ئەمەلىيەتتە بىىز بىۇ ئاالھىىدە زىيىارەتلەردە نە ئىسىال رەسىىمچىلىكىنى نە شىاھنامە
ھېكايىلىرىنى يىاكى بولمىسىۇن شىەر غەرب دېگەنىدەك چىوڭ تېمىالرنىى چوڭقىۇر ھىېس
قىلى يېتەلمىدۇ  .كونا قوليازمىالرغا سىىزىلغان بىۇ ئىىنچىكە تەپسىىالتلىق كىچىكلىىتىلمە
رەسىملەر بىزنە ئۆتمۈشتە ياشاپ ئۆتۈلگەن ھاياتنى ئۆتكۈنچىلىكىنى دېمىسىىمۇ ھەمىمە
نەرسىنى ئاللىبۇرۇن ئۇنتۇپ كېتىلگەنلىكىنى بىر نەچچە تەپسىالتنى ئەسلەپال ھاياتنىى
ۋە تارىخنىىىى مەنىسىىىىنى چۈشىىىىنى يەتتىىىۇ دەپ قېلىشىىىنى نە قەدەر قىىىۇرۇ بىىىىر
ئىپتىخارلىنىش ئىكەنلىكىنى شۇ ھامان بىلد ر پ قويدى .مۇزيې كۈتۈپخانىسىىنى قىاراڭغۇ
كارىدورلىرىىىدىن چىىوڭ بىىىر ياۋروپىىا شىىەھىرىگە چىققىنىمىىىزدا بىىىز كىىۆرنەن رەسىىىملەرنى
نەتىجىسىدە ئۆزىمىزنى تېخىمۇ تېرەن بىر ئىنساندەك ھېس قىالتتۇ .
ئەمەلىيەتىىتە مەن بىىۇ سىىەپەرلەردە دادا بىىىلەن دەۋردا مەلۇمىىاتلىق تىىۈركلەرنە
ئوخشا مەيلى دۇكان-سارايالرنى دەرىزىلىرىدە بولسۇن مەيلى كىنوخانىالردا بولسىۇن
يىىاكى مەيلىىى مىىۇزيېالردا بولسىىۇن ئىشىىقىلى غەربىىتە پۈتىىۈن ھاياتىمىزغىىا چوڭقىىۇر تەسىىىر
كۆرسىتى مەناغا ئىگە قىلىدىغان بىر پىكىر بىر نەرسە ياكى بىر پىارچە رەسىى تېپىشىنى
كويىدا ئىدى  .ئىليا رەپىننىى «ۋەھشىى ئىىۋان ئىوغلىنى ئۆلتىۈرمەكتە» نىاملىق مىاي بويىا
رەسىمى مۇشۇندا بىر نەرسە ئىدى .موسكۋادىكى ترەتياكوۋ مۇزيېسىىدا مەن ئايشىە بىىلەن
ھەيرانلىىىىق ئىچىىىىدە كىىىۆرنەن مىىىاي بويىىىا رەسىىىىمدە رۇسىىىتەمدەك بىىىىر دادا ئىىىوغلىنى
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ئۆلتۈرىۋېتى قانلىق جەسىدىنى قۇچىقىغا ئېلىى يىغالۋاتىاتتى .رەسىى نويىا رۇسىتەمنى
سىۇھرابنى ئۆلتۈرىشىىى سىىزىلغان بىىارلىق ئىىران رەسىىىملىرىنى ھەممىنىى كىىۆر پ چىققىىان
ئەدەبىيىىىات-سىىىەنئەتنى قايتىىىا نۈللىنىشىىىىدىن كېيىنكىىىى كىىىۈزىتىش نوقتىسىىىى ۋە سىىىايە
تېخنىكىلىرىنىمىىۇ بىلىىىدىغان بىىىر ئىرانلىىىق رەسسىىا تەرىپىىىدىن سىىىزىلغاندەك قىالتتىىى.
ھۆكۈمىىدار دادىنىىى بىردەملىىىك ئىىاچچىقى بىىىلەن ئۆلتىىۈر پ سىىالغان ئوغلىنىىى قىىانالر
ئىچىىىدىكى جەسىىىدىنى قۇچاقلىشىىى؛ شىىاھزادە ئوغۇلنىىى دادىسىىىنى قۇچىقىىىدا ئىىۆزىنى
تاپشىىۇرۇۋاتقاندەك يېتىشىىى دادىنىىى چىرايىىىدىكى دەھشىىەت ۋە پۇشىىايمانلىق تۇيغۇسىىى
ئوخشا ئىىدى .ئىوغلىنى ئۆلتىۈرنەن كىشىى بولسىا ئايزىنسىتايىن ئىۇ توغرۇلىۇ بىىر كىنىو
ئىشىىلىگەن («ۋەھشىىى ئىىىۋان») سىىىتالىن ياقتۇرىىىدىغان رۇس دۆلىتىنى ى قۇرغۇچىسىىى
رەھىمسىز ۋە باسمىچى چار ئىىۋان ئىىدى .رەسىىمدىن ئوخچىۇپ تۇرۇۋاتقىان ۋەھشىىلىك ۋە
پۇشايمانلىق تۇيغۇسى رەسىىمنى يېلىڭلىقىى ۋە پەقەت بىىر تېمىا بىلەنىال مەشىغۇل بولىۇپ
كېتىشى ماڭا غەلىتە بىر شەكىلدە دۆلەتنى رەھىمسىز كۈچىنى ھېس قىلدۇردى.
شىىىۇ ئاخشىىىىمى بىىىۇ ھە تونىىىۇ ھە يىرنىنچلىىىىك دۆلەت قورقىىىۇنچىنى موسىىىكۋا
كېچىسىنى يۇلتۇزسىز قاراڭغۇلىقىغا قارىغان چېغىمدىمۇ ھېس قىلىدى  .ۋەھشىى ئىۋانىدىن
پۇشايمانلىق تۇيغۇسى بىلەن بىرنە ئوغلىغىا بولغىان ھەددىىدىن زىيىادە بىىر مىۇھەببەت ۋە
شىىەپقەتمۇ ھىىېس قىلىنى ى تىىۇراتتى .بىىۇ زىىىددىيەتلىك روھىىى ھىىالەت ماڭىىا دادا دىقىىقەت
قىلىشىمنى تاپىلىغان تاالنتلىق ۋە تەنقىدى سەنئەتكار شائىرالر ئۈچىۈن دۆلەت كىاتتىلىرى
تەرىپىدىن پات-پات دېيىلى تۇرۇلىدىغان قورقۇنچلۇ بۇ نەپنى ئەسلەتتى:
_ شائىرنى ئاۋۋال دارغا ئېسىش كېرەك ئاندىن دارنى ئاستىدا يىغال كېرەك.
بىىىر چىىىاغالردا ئوسىىمانلى پادىشىىىاھلىرىنى تەخىىتكە ئولتىىىۇرا-ئولتۇرمىىايال بىىىارلىق
شىىىاھزادىلەرنى ئۆلتۈر شىىىلىرى(كەينىىىىدىن بىىىىر-بىىىىرلەپ قېرىنداشىىىلىرى ئۈچىىىۈن ئىىىازاب
چېكىشىىلىرى)مىىۇ بىىۇ «دۆلەت ئۈچىىۈن زۆر ر بولغىىان رەھىمسىىىزلىك» مەنتىقىسىىى بىىويىچە
توغرىغا چىقىرىالتتىى .دادامنىى سىېغىنى بىۇ ھەقىتە ئۇنىڭغىا نەپ ئېچىى ئۇنىى بىىلەن
پاراڭالشىىىقۇ كېلەتتىىىى لىىىېكىن مېنىىىى تەنقىىىىدلە مىىىۇمكىنچىلىكىنى ئىىىويالپ ئىىىۆز منى
قاچۇراتتى .
ئەسىىلىدە ياۋروپىىا مۇزيېلىرىغىىا پەرزەنتسىىىزلىك ئىىازابىمىزنى سىىاياھەت بىىىلەن ئۇنتىىۇپ
كېىىىتىش ۋە بىىىىر مەجبىىىۇرىيەتتەك داۋاملىىىىق ئىىىۆزىمىزنە دەپ تۇرىىىىدىغان «ئودىپۇسىىىنى
رەسىىىمىنى كىىۆر ئۈچىىۈن» بىىاراتتۇ  .لىىېكىن سوفوكلېسىىنى ئويىىۇنى تېمىىا قىلىنغىىان بىىىر
ئىككى تارىخى ئاكادېمىك رەسىمدىن باشقا ھېچنىمە تاپالمىدۇ  .ئىنگرېسنى «ئودىپىۇس
ۋە سىىفىنكىس» نىاملىق رەسىىىمى لوۋرېىدە ئىىدى ۋە كۆرنىىۈچىلەرنە تەسىىر قىلىىش كىىۈچى
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تۆۋەن ئىدى .مەندە قالىدۇرغان بىردىنبىىر ئىىز بىىر ئۆڭكۈرنىى ئاغزىىدىن كەينىى تەرەپىتە
غىىۇۋا بىىىر تىىۆپىلىكتەك كىىۆر نگەن تېئىىابى شىىەھىرىنى ھەقىقىىى يوسىىۇندا سىىىزىلغان –
سىزىلمىغانلىقىنى ئۆز مدىن سورا بولدى.
پارىژدا رەسسا نۇستاۋ مورىئىو مۇزېيىىدا ئىنگرېسىتىن قىىر يىىل كېىيىن سىىزىلغان
باشىىقا بىىىر «ئودىپىىۇس ۋە سىىىفىنكىس» رەسىىىمىنى كىىۆردۇ  .بىىۇ رەسىىىمدىمۇ ئودىپۇسىىنى
نۇناھلىرى ئەمەس غەلبىسى يەنى سىفىنكىسىنى «كىور تۈنىۈنى» نىى يېشىشىى سىىزىلغان
ئىدى .بۇ رەسىمنى بىر كۆپەيتىلمىسىنى نيۇيوركتا چىوڭ شىەھەر مۇزېيىىدا كىۆردۇ  .بىىر
ئازدىن كېيىن مۇزيېنى يەنە شۇ قەۋىتىدە قىر قەدە ماڭغاندىن كېيىن ئىسال سىەنئىتى
بۆلۈمىدە رۇستەمنى ئوغلى سۇھرابنى ئۆلتۈرنەن سەھنىسىىنى كىۆر پ كىاللىمىز ئېلىشىى
كەتتىى .چىىوڭ شىەھەر مۇزېيىنىى ھېچكىممىىۇ كىرىى قويمايىىدىغان يېىرى قىىاراڭغۇ ئىسىىال
سىىەنئىتى بۆلىىۈمى بىىو ئىىىدى ۋە بىىىزنە ئۇنتىىۇپ كېىىتىلگەن بىىىر تېمىىا بىىىلەن مەشىىغۇل
بولۇۋاتقىىىانلىقىمىزنى ھىىىېس قىلىىىدۇردى .مورىئونىىىى رەسىىىىمىدىن كىشىىىى ئىىىۇ رەسىىىىمنى
ھېكايىسىىىىنى بىلمىسىىىىمۇ ھىىىۇزۇر ئىىىاالتتى لىىىېكىن شىىىاھنامە رەسىىىىملىرى بولسىىىا پەقەت
ھېكايىسىنى بىلگەنلىكىمىز ئۈچۈن بىزنە تەسىر قىلىۋاتاتتى ۋە تولىمۇ چەكلىك بولغان بىر
رەسى خۇشاللىقى ئاتا قىالتتى.
لېكىن ئەسلى مەسىلە رەسى كۈلتۈرى ۋە ئەنئەنىسىى ئىنتىايىن كەڭ ۋە بىاي بولغىان
ياۋروپادا ئودىپۇس دېگەن ھامان ئەسىكە كېلىىدىغان دادىسىىنى ئۆلتىۈر يىاكى ئانىسىى
بىىىىلەن يېىىىتىش دېگەنىىىدەك ئاساسىىىلىق سىىىەھنىلەرنى پەقەتىىىال سىىىىزىلمىغانلىقى ئىىىىدى.
ياۋروپالىق رەسسامالر بۇ سەھنىلەرنى سۆزلەر بىلەن خىيال قىلى ھېكىايىنى چۈشىىنەتتى.
لىىېكىن سىىۆزلەر ئىىارقىلىق چۈشىىەنگەن نەرسىىىلىرىنى كىىۆز ئالىىدىغا كەلتۈرەلمەيۋاتىىاتتى
سىزالمايۋاتاتتى .شىۇڭا ئودىپۇسىنى سىفىنكىسىنى كىور تۈنىۈنىنى يېشىشىىنى سىزىشىاتتى
پەقەت .ھالبۇكى رەسى بەك ئاز سىزىلىدىغان كىۆپىنچە ۋاقىىتالردا چەكلىنىىدىغان ئىسىال
دۆلەتلىرىىىدە رۇسىىتەمنى ئىىوغلى سىىۇھرابنى ئۆلتۈرىشىىى مىى قېىىتىمالپ قىزغىنلىىىق بىىىلەن
سىزىلغانىدى.
بۇ قائىدىنى ھە رومانچى ھە رەسسا بولغان ئىتالىيەلىىك رېژىسسىور پىئېىر پىاۋلو
پاسولىنى «پادىشاھ ئودىپىۇس» دېىگەن فىلىمىى بىىلەن بىۇزۇپ تاشىلىغانىدى .ئىسىتانبۇلدا
ئىتالىيە كونسولخانىسىنى قوللىشى بىلەن ئۆتكۈز لگەن پاسولىنى فىلىملىرى ھەپتىلىكىدە
بۇ فىلىمنى ئەندىكىش ئىچىدە كۆر پ چىقتى  .فىلىمدە ئودىپۇسىنى رولىغىا چىققىان يىا
ئىىىارتىس ئۆزىىىىدىن خېلىىىىدا چىىىوڭ لىىىېكىن بەك نىىىۈزەل ئانىسىىىى ئاننىىىا ماننىىىانى بىىىىلەن
قۇچاقلىشىىىاتتى ئىىىۇنى سىىىۆيەتتى ۋە ئۇنىىىى بىىىىلەن بىىىىرنە بىىىوالتتىCasa D’Italia .
~ ~ 135

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

رېستورانىنى ئىستانبۇللۇ فىلى سۆيەرلەر ۋە زىيالىالر بىىلەن تولىۇپ كەتىكەن تاختىايلىق
سىىالونى ئانىىا ۋە ئوغىىۇل سۆيىشىىىدىغان كۆر نىىۈ باشىىالنغاندا تېىىرەن بىىىر جىمجىتلىققىىا
چۆككەن ئىدى.
پاسولىنى فىلىمنى فاسىتا كۆر نۈشىكە ئالغىان بولىۇپ يەرلىىك مەنزىرىلەرنىى چىىالن
تۇپراقنى خىيالسىمان بىر قەدىمى قەلئەنى ئىشلەتكەن ئىدى.
_ بىىۇ قىزىىىل فىلىمنىىى يەنە بىىىر كۆرنىىۈ بىىار _ دېىىدى ئەجىبىىا DVDسىىىنى تىىاپقىلى
بوالرمۇ؟
_ ئۇ نۈزەل ۋە يېقىملىق ئاننا ماننانىنى چاچلىرىمۇ قىزىل ئىكەن _ دېدى ئايالى .
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ئوتتۇز ئىككىنچى باب
ئوقىىۇرمەنلەر ئايشىىە بىىىلەن مېنىىى دائىىى ئىلمىىى كىنىىوالرنى كىىۆرنىلى بارىىىدىغان
تېكىستلەردىن ۋە رەسىملەردىن بىا كۆتۈرمەيىدىغان كىتىابى بىىر جىۈپلەر دەپ ئىويالپ
قالسىىا خاتاالشىىقان بولىىىدۇ .ئايشىىەمۇ ئەتىگەنلىىىرى مەن بىىىلەن ئۆيىىدىن چىقى ى ھەيىىران
قىىىاالرلىق سىىىۈرئەتتە چوڭىيىۋاتقىىىان قۇرۇلىىىۇ شىىىىركىتىمىز سىىىۇھرابنى باشىىىقۇرىۋاتاتتى.
كەچقۇرۇنلىرى مەن شىركەتتىكى ئىشىمدىن بالىدۇر چۈشىۈپ سىۇھرابنى نىشانتېشىىدىكى
بارغانسىىېرى ئىىادىمى كۆپىيى ى كېتىۋاتقىىان ئىشخانىسىىىغا يولۇقىىاتتى  .ئەر-ئايىىال ئىككىمىىىز
ئېنژىنېرالر بىلەن خېلى كەچ بولغۇچە ئىشلەپ ئاندىن بىرەر ئاشخانىدا تامىا يەپ ئىۆيگە
قايتاتتۇ .
پاسىىولىنىنى «پادىشىىاھ ئودىپىىۇس» نىىاملىق فىلىمىنىىى كىىۆر پ بىىىر يىلىىدىن كېىىيىن
 -6100يىلىنى ئاخىرىدا مائا ئېلىى ئىشىلەۋاتقان شىىركەتتىن چىقىى كېتىى پۈتىۈن
ۋاقتىمنى سۇھرابقا بەردىى  .بىۇ قېىتى ئىۆز ئىشىى ئۈچىۈن كۈنبىويى ئىسىتانبۇلدا قۇرۇلىۇ
ئورۇنلىرىنى كۆزدىن كەچىۈر پ سىۇھرابنى سامسىۇنلۇ شىوپۇرى ھەيىدەۋاتقان شىىركەت
ماشىنىسىىى قاتنىىا قىسىىتاڭچىلىقىدا ئاسىىتا كېتىى بارغىىان چىىاغالردا مەن يىىان تېلېفونىىدا
خىىىزمەت سىىۆھبەتلىرىنى ئېلىى بىىاراتتى  .مەن بىىىلەن پاراڭالشىىقان مىىال تەمىنلىگىىۈچىلەر
قۇرۇلۇ ئورنى مەسئۇللىرى ئۆي-مۈلۈك سودىگەرلىرىنى كۆپىنچىسىىمۇ ماڭىا ئوخشىا
شەھەرنى باشقا بىر نۇقتىسىدا قىستاڭچىلىقتا قاپسىلى قالغىان بىوالتتى .يىاكى بولمىسىا
تېخىمۇ يامىنى شەھەرنى ھېچكى بىلمەيدىغان لېكىن ھېلىتىن پىيادىلەر يىوللىرى تىقمىا-
تىقمىىاڭ بولىىۇپ كەتىىكەن يېڭىىى بىىىر بۇرجىكىىىدە ئېزىى قېلىشىىاتتى .بىىۇنى ۋاسىىتىچىلىك ۋە
تەنىىىىنەرخ ھەققىىىىىدىكى تىىىىاال -تارتىشىىىىلىرىمىزنى ئارىسىىىىىدا مەن بىىىىىلەن تېلېفونىىىىدا
پاراڭلىشىۋاتقان كىشىنى شوپۇر بىلەن تاكاللىشىشى ياكى يولدىن ئۆتكەن-كەچكەنلەرنىى
توختىتى بۇ يەرنى قەيەر ئىكەنلىكىنى سورىشىدىن بىلەتتى  .ھەممە ئىادە بىىر يەرلەردە
قۇرۇلۇ قىلىۋاتاتتى قولىغا پۇل كىرنەنلەر ئېلىۋاتاتتى شەھەر ئاجايى تېز بىر شەكىلدە
چوڭىيىۋاتاتتى.
بەزىىىدە پىيىىادىلەر يولىىىدا كېتىىى بارغىىان يوقسىىۇلالرغا ياشىىالرغا سىىاتارمەنلەرنە
تەرتى ساقلىغۇچىالرغا دىققەت قىلى قاالتتى ئۆز منى ئەمدى بىاي ۋە ئوتتىۇرا ياشىلىق
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بىىىر ئىىادە ئىكەنلىكىمنىىى ئەڭ مىىۇھىمى بۇنىڭغىىا كۆنىىۈپ قالغىىانلىقىمنى خىيىىال قىالتىىتى .
ئانىىدىن ئۆز مىىدىن «ئايىىالى بىىىلەن بولغىىان دوسىىتلۇقى ۋە سىىۇھراب بىىىلەن ئودىپۇسىىنى
ھېكايىسىغا بولغىان ئىشىتىن سىىرت قىزىقىشىىمدىن باشىقا ھاياتىمىدا نىۈزەل بولغىان نىېمە
بىىار؟» دەپ سىىورايتتى  .دادامنىىى خىيىىال قىلىىى ئايالىمغىىا تېلېفىىون ئىىۇرۇپ شىىەھەرنى
قىسىىىتاڭچىلىقى ئىچىىىىدە ئۆز منىىىى بەختلىىىىك ئىكەنلىكىمىىىگە ئىشىنىشىىىكە تىرىشىىىاتتى .
پەرزەنتسىزلىك ماڭا غەمكىن ۋە كەمتەر بولۇشنى ئۆنەتكەنىىدى .بەزىىدە بىىر بىاال بولغىان
بولسا بۇ چاغقىچە يىگىرمىگە كىرنەن بوالتتى دەپ ئوياليتتى .
تاپقىىان پۇللىرىمىزغىىا بىىىىر مەزنىىىل ئايشىىىە بىىىلەن قىمىىىمەت كىيىملەرنىىى زىنىىىنەت
بويىىۇملىرىنى ئوسىىمانلى ئاسىىارە – ئەتىقىلىرىنىىى پەرمىىانالرنى چىرايلىىىق نىلەملەرنىىى
ئىتالىيەدىن كەلتۈر لگەن ئۆي-جىھىازلىرىنى ئالىدۇ لىېكىن ھەشىەمەتلىك ئىسىتىمال ھەر
ئىككىمىزنى بەختلىك قىاللمايۋاتاتتى ئۆزىمىزنى ساختا ۋە يىرنىنچلىك ھېس قىلىۋاتاتتۇ
_ خاالس .ئۇنىى ئۈسىتىگە سىېتىۋالغان نەرسىىلىرىمىزنى كۆرسىىتىدىغان دوسىتلىرىمىزدىن
دەل مۇشىىىۇ سىىىەۋەپتىن نەپرەتلىنىىىىدىغان بىىىىر مىجەزىىىى بىىىار ئىىىىدى .بەلكىىىى دادامنىىىى
سولچىلىقىنى تەسىرىدىن بولسا كېرەك .بايلىقىمىز تېز سۈرئەتتە ئېشىۋاتقان بولسىمۇ بىىز
تېخىچە  Renault Meganeماركىلىق ماشىنىمىز بىلەن ھاجىتىمىزدىن چىقىۋاتاتتۇ .
پۇلىمىزنى كۆپ قىسمىغا مەبلە سىۈپىتىدە يىا يېڭىى قۇرۇلۇشىالر ئۈچىۈن يەرلەرنىى
يىىاكى باھاسىىى ئۆسىىىدىغان رايىىونالردا كونىىا بىنىىاالرنى سىىېتىۋاالتتۇ  .بولۇپمىىۇ شىىەھەر
سىرتىدىكى بو يەرلەرنى سېتىۋالغاندا پەرزەنتسىزلىكنى دەردىنى ئىمپىراتورلىقىغا يېڭى
دۆلەتلەرنى قوشۇۋېلى چىقىرىۋاتقان پادىشىاھالردەك ھىېس قىالتىتى ئىۆز منى .سىۇھرابمۇ
خۇددى ئىستانبۇلدەكال ھەيران قاالرلىق سۈرئەتتە چوڭىيىۋاتاتتى.
ماشىىىنىمىزغا قايسىىى يولنىى قەيىرىىىدە ئىكەنلىكىمىزنىىى كۆرسىىىتى تۇرىىىدىغان يىىول
باشلىغۇچ ئورناتقۇزغان ئىدۇ  .ئايالى بىلەن ئىستانبۇلنى بىز پەقەتال بىلمەيىدىغان يېڭىى
مەھەللىلىىىرىگە تىىاكى ئىىارالالر ئىىۇزاقتىن كۆر نىىۈپ تۇرىىىدىغان تىىۆپىلىكلەرنە قەدەر يىىول
باشىىلىغۇچنى ئېكرانىغىىا قارىغىىاچ بىىاراتتۇ شىىەھەرنى تېىىز كېڭىيىشىىىدىن تەسىىىرلىنى
بەزى كىشىلەرنە ئوخشا كونا شەھەرنى چېقىلى يىو بولىۇپ كېتىشىىگە قاخشاشىنى
ئورنىغا بۇ يېڭى يەرلەرنى بىر خۇشاللىق ۋە قۇرۇلۇ پۇرسىتى دەپ قارايتتۇ  .ئايشىە ھەر
كىىۈنى ئىشىىخانىدا «رەسىىمى نېزىىىت» تىكىىى مەھكىىىمە قىىارارى ئىىارقىلىق چىقىرىلغىىان باھىىا
تاالشتۇرۇپ سېتىش ئىالنلىرىنىى ئوقىۇيتتى «ھىۆررىيەت»نىى ئىۆي-مۈلىۈك سەھىپىسىى ۋە
باشقا مەزمۇالرنىمۇ ئىز قوغالپ كۆرەتتى.
بىر كۈنى ئايشە بەك مۇۋاپىىق دەپ قارىغىان بىىر باھىا تاالشىتۇرۇپ سىېتىش ئىالنىنىى
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ئالىىدىمغا قويىىدى .مەن تېخىىى بىىۇ ئىشىىقا قىزىقى ى بولغىىۇچە ئىىۇ يەرنى ى ئىىورنىنى نۇنىىۇل
خەرىتىسىدىن ماڭىا كۆرسىىتى ئېكراننىى چوڭايتىۋېىدى ئۆنگىۆرەن دېىگەن خەتىكە كىۆز
چۈشىىىتى ۋە يىىىۈرىكى سىىىېلى كەتتىىىى .لىىىېكىن تەجرىبىلىىىىك بىىىىر قاتىلغىىىا ئوخشىىىا
سىوغۇققانلىقىمنى يوقاتمىىدى  .ئېكرانىدىكى ئىو (ئىسىتىرىلكا)نىى قولۇمىدىكى چاشىقىنەك
(مائۇس) بىلەن يۆتكىگەچ ھاياتىمدىكى ئەڭ مۇھى بۇ بازارغا ئاستا يېقىنالشتى .
ئۆنگۆرەن دېىگەن ئىسىى پىويىز ئىستانسىسىى مەيىدانىنى ئۈسىتىگە يېزىقلىىق ئىىدى.
ئەتراپتىكىىى بەزى كىىوچىالرنى يادىمغىىا ئااللىىىدى لىىېكىن بەك ئىىاز جىىايالرنىال تونۇيالىىىدى
چۈنكى نۇنۇل خەرىتىسى يەر ناملىرىنى ئوتتۇز يىل بىۇرۇن ئۆنگىۆرەنلىكلەر قويغىان ئىسىى
بىلەن («ئاشىخانىالر كوچىسىى») ئەمەس بەلكىى رەسىمى ئىسىىملىرى بىىلەن يازغانىىدى.
ئاۋۋال ئىستانسىىنى ئانىدىن مىازارلىقنى تىاپتى بىزنىى تۈزلۈكنىى خەرىتىىدىكى ئىورنىنى
پەرەز قىلدى لېكىن كوچا ئىسىىملىرىنى بىىر-بىىرلەپ ئوقۇيالمىىدى  .شىۇندا ھەمىمە يەر
كوچا بولۇپ كەتكەنىدى.
_ مىىۇرات بىىۇ يەردىىىن بىىىر يىىول ئۆتىىىدۇ ۋە ئولتىىۇرا رايىىونى سېلىشىىقا مۇناسىىى
مەنزىرىلىك بىر يەر دەيدۇ .يەكشەنبە كۈنى ئەتىگەندە ئاناڭنى قېشىىغا بېرىشىتىن ئىاۋۋال
بېرى بىر كۆر پ باقامدۇ ؟
مۇرات مېنى تېھرانغا ئېلى بارغان ھېلىقى ساۋاقدىشى شۇ ئىدى .ئۇمۇ بۇ باس-بىاس
ئۆي-مۈلۈك دولقۇنىىدا باشىقا ئىشىلىرىنى تاشىالپ قۇرۇلىۇ ئىشىلىرىغا كىرىشىكەن ئىىدى
ھىىاكىمىيەت يۈرنۈزىۋاتقىىان پىىارتىيەدىكى ئەنئەنىچىىى دوسىىتلىرىنى سايىسىىىدە بىزدىنمىىۇ
چىىوڭ ئىشىىالرنى قىلىۋاتىىاتتى بىىىزنە كېيىىىنچە باھاسىىى ئۆسىىىدىغان يەرلەرنى ى خەۋىرىنىىى
بەرنەچ دوستلۇقىنى يەتكۈزىۋاتاتتى.
_ بۇ ئۆنگۆرەن بازىرىدا بالىلىقىمدا ئاڭلىغان چۆچەكلەرنە ئوخشا بىر نەسچىلىك
بىىاردەك تۇيۇلىىىدۇ _ ...دېىىدى ئايشىىەنە _ ئىىۇ يەردە قۇرۇلىىۇ قىلىشىىنى ئويلىمىىاي تىىۇر
ھىىازىرچە .جەزىملەشىىتۈرىمەنكى ئىىۇ يەردىكىىى ئەڭ ياخشىىى مەنزىىىرە كېچىلىىىرى يۇلتىىۇزالر
بىلەن چاقناپ تۇرىدىغان ئاسماندۇر.
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ئوتتۇز ئۈچىنچى باب
ئۇ يىلى ئىستانبۇل سۇسىزلىقنى دەردىنى تىارتتى .باھىاردا قۇرغىاقچىلىق بولىۇپ سىۇ
ئامبارلىرىغىىا كىىۆپ سىىۇ يىغىلمىغىىان بولغاچقىىا كىىونىراپ كەتىىكەن سىىۇ تۇرۇببىلىرىىىدىن ھەر
ۋاقىتتىكىنى يېرىمىچىلىك سۇ كېلىشكە باشلىغان ئىدى .بەزى مەھەللىلەردە ئاتا-ئىانىالر
بالىلىق چېغىمدىكىگە ئوخشا يېرى كېچىلەردە قۇالقلىرى سىۇ كېلىىدىغان تىۇرۇببىالردا
ئاۋۋال يۇيۇنۇپ ئاندىن سۈيى چىقىرىۋېتىلىدىغان ئىدىشالرغا سۇ قاچىلىۋااليدىغان ۋاقىتنىى
كۈتۈشىىەتتى .قايسىىى مەھەللىىىلەرنە قاچىىان قانچىلىىىك سىىۇ بېرىلىىىدىغانلىقى ھەققىىىدە
سىياسى دەتاالشالر غەۋغاالر چىقى تۇراتتى.
ياز ئاخىرىدا ئىستانبۇلغا بەزى مەھەللىلەر سەل سۇلىرىنى ئاستىدا قالىىدىغان ھىاۋا
نۈلد رلەيىىدىغان چاقمىىا چاقىىىدىغان بىىوران-چىىاپقۇنلۇ كىىۈنلەر يېتىىى كەلىىدى .ئىىۇ
كۈنلەردىن كېيىن دادا بىر كۈنى بىزنى كەچلىك تاماققا چاقىردى .يېڭىى ئايىالى ئايشىەنە
ئېنتىىىرنېتتىن بىىىر خەت ئەۋەتىىكەن ئىىىدى« .دادا مۇشىىۇنچىلىك خەتنىمىىۇ يىىازالمىغۇدەك
ئەھۋالدىمىدۇ؟» دەپ ئويلىدى .
سىىارىيەرنى ئارقىسىىىدا قىىارا دېڭىزغىىا قىىاراپ تۇرىىىدىغان تىىۆپىلىكلەردە يېڭىىىدىن
سېلىنغان بىر بىنادا تۇراتتى .ئۇ يەرنە ماشىنا بىىلەن بېرىشىقا ئىككىى سىائەت كەتتىى .بەك
ئۇزاقتىن قارىغاندا قارا دېڭىزغا قىاراپ تۇرىىدىغان كىچىىك ۋە يېڭىى ئىجىارە ئىۆي ھېلىىتىن
ئۇرۇشىىتا ۋەيىىران بولغانىىدەك كونىىا كىىۆر نەتتى .ئىچىىى بولسىىا دادامنى ى بەزىلىرىنىىى مەن
بىالىلىق چېغىمىىدىن تارتىى بىلىىىدىغان نەرسىە-كېرەكلىىىرى بىىلەن تولغىىان ئىىدى .يىىامغۇر
ئۆتۈپ كەتكەنىدى .دەسلەپكى سۆھبەتلەردىن يالغاندىن قىلىنغان چاخچاقالردىن كېىيىن
دادامنى ياشانغان ھارغۇن ھالى نامراتلىقى ئىچىمنى ئېچىشتۇردى.
بالىلىقىمدا مەن ھەمىمە ئىشىىغا ھەيرانىۇ-ھەس بولىىدىغان يەنە بىىردە كىۆر ۋاالي
بىردە ئادا بولۇۋاالي مېنى قۇچىاقالپ ماڭىا چاخچىا قىلسىىكەن دەپ قىلغىلىى قىلىىق
تاپالماي قالىدىغان بۇ كىشى ھازىر نۇرلىرىدىن مەھرۇ قالغىان ئاسىتىلىغان مىۈكچەيگەن
ۋە ھەممىدىن يامىنى ھاياتقا يېڭىلى قالغانلىقىنى قوبۇل قىلغىان ئىىدى .بىىر چىاغالردىكى
سىىىۆلەتلىك چىىىاپتىكە ئىىىادە ئەمىىىدىلىكتە ئۈسىىىت-بېشىىىىغىمۇ دىقىىىقەت قىلمايىىىدىغان
ساالمەتلىكى بىلەنمۇ كارى بواللمايدىغان ھالغا چۈشكەن ئىىدى بىۇ ھىالىنى نەرچە ئىۆزى
ئىشەنمىسىىىمۇ «سىىولچىالر كۆر نۈشىىكە ئەمەس مىىاھىيەتكە ئەھمىىىيەت بېرىىىدۇ» دېىىگەن
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چاخچاققا يۆلەپ يوشۇرۇشقا ئۇرۇنىۋاتاتتى.
لىىېكىن توشىىقان چىىىش كۈلكىسىىى تىىاتلىق كۆكسىىى يوغىىان ئايىىالى بىىىلەن توختىمىىاي
چاخچاقلىشى بىر-بىرىگە بېقىشاتتى جىنسى تۇرمۇشىىنى ھەددىىدىن زىيىادە جىقلىقىنىى
پۇرىتىىىى تۇرىىىىدىغان چاخچىىىاقالرنى قىلىۋاتىىىاتتى .ئىىىۇزۇن ئىىىۆتمەي ئايشىىىەمۇ ئۇالرنىىىى
چاخچاقلىرىغا قوشۇلۇپ مۇھەببەت نىكاھ ياشلىق ھەققىدە بېشىىمىزدىن ئىۆتكەنلەردىن
فىلىملەردىن ئەسلىمىلەردىن بىر سۆھبەت باشالندى .مەن دادامنىى يېنىىدا بىۇ تېمىالرغىا
ئەسال كىرەلمەيدىغانلىقى ئۈچۈن بىر چەتتە كۈتۈپخانىنى يېنىدا جى ئولتۇرۇپ قولۇمىدا
راكىىى رومكىسىىى بىىالىلىق چېغىمىىدىن تارتىى بىلىىىدىغان دادامنىى سىىولچىل كىتىىابلىرىنى
ۋاراقالپ ئوقۇغاچ داستىخاندا بولۇۋاتقىان نەپ -سىۆزلەرنە قىۇال سىېلىۋاتاتتى  .دادامنىى
ئايالى بۇ يىل يازدا بىر مەزنىل سۇدىن بەكال قىسىلغانلىقىنى سىۆزلەپ بېرىشىىگە مىاھمۇت
ئۇستامنى ئەسلەپ قالدى .
_ بىىۇ يەردە سىىارىيەر تۆپىلىكىىىدە ئاتىىا-بىىوۋىالردىن قالغىىان ئۇسىىۇل بىىويىچە قىىۇدۇ
كىىوال ھىىېلىھە مىىۇمكىن _ دەپ ھاياجىىان بىىىلەن قوشىىۇپ قويىىدۇ _ نوكەشىىلىك ياغىىاچ
قېلى بىلەن بېتون قۇيۇلىدۇ.
_ سەن بۇ ئىشالرنى قاندا بىلىسەن؟_ دېدى دادا .
_  -0892يىلى يازدا سەن بىزنى تاشالپ كېتىى بىىر يىلىدىن كېىيىن دەرسىخانىغا
تۆلەيدىغان پۇلنى تېپىش ئۈچۈن بىر ئاي بىر كونىا قىۇدۇقچى ئۇسىتا بىىلەن بىلىلە قىۇدۇ
كولىغان ئىدى  -دېدى _ بۇنى ئايشەنىمۇ دەپ بەرمىگەن ئىدى تېخى.
_ نېمىشقا؟ مەدىكارچىلىق قىلغىنىڭدىن نومۇس قىلىپمۇ؟_ دېدى دادا .
قۇدۇقچىالر بىلەن بىللە بىر مەزنىل قىارا ئىىش قىلغىانلىقىمنى دادامنىى بىلگىنىىدىن
مەمنۇن بولدۇ  .ئەسلىدە دادا بىزنى باي ئىكەنلىكىمىزدىنمىۇ مەمنىۇن ئىىدى .خاتىالىقى
ھاياجانلىنى كېتى قىۇدۇ كولىغىان كىۈنلەردىن كېىيىن پادىشىاھ ئودىپىۇس ۋە سىۇھراب
بىلەن رۇستەمنى ھېكايىلىرىنى قىزىققان ۋە ئوقىۇپ چىققىان كىتىابلىرىمنى ئايشىە بىىلەن
بىللە بارغان ياۋروپا مۇزيېلىرىنى دادامغا سۆزلەپ بەرمەكچى بولغىنى ۋە ئىجتىمائى تارىخ
تېمىسدا ئۆز منى بىلىملىك ئىكەنلىكىمنى دادامغا ئىسپاتالپ بەرمەكچى بولغىنى ئىدى.
_ بۇ تېمىالرنىى ۋىتفونېىل ھەممىىدىن ياخشىى چۈشىەند رنەن _ دەپ كېسىىپال نەپ
قىلدى دادا _ كىتابى ئاۋۇ يەردە ئىدى .بىۇنى ھىازىر كىممىۇ ئوقۇيىدۇ ئۇنتۇلىۇپ كەتتىى...
ئىسىىتانبۇلدا قېىىرى بىىىر سىىولچىنى كۈتۈپخانىسىىىدا فرانسىىۇزچىغا تەرجىىىمە قىلىنغىىان بىىىر
كىتابىنى بارلىقىنى بىلسە نېمە دەر بولغىيتتى ئەجىبا؟
مەن ئىۆز بىىىلەن ئىىۆز نۇرغىىۇن قېىتى ئىشىىلەتكەن («دادا بىىۇنى بىلسىىە نىىېمە دەر
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بولغىيتتى ئەجىبا؟») جىۈملە شىەكلىنى داداممىۇ ئۇنىى ئۈچىۈن ئىشىلەتكەن بىۇ يازغۇچىغىا
قىزىقى قالدى  .كۆز توپا باسقان كىتاب ئىشكاپلىرىدىكى كىتابالردا ئىدى.
خېلىدىن كېىيىن يەنە بىىر رومكىا راكىى ئىچىتى  .ئايىالالر ئىۆز-ئىارا پاراڭلىشىىۋاتاتتى
دادا ئۈستەلنى بىر چېتىدە ئۈن-تىنسىز ئولتۇراتتى.
_ دادا _ ...دەپ سىىىىوراپ سىىىىالدى _ ھېلىقىىىىى سىىىىېنى زامانىڭىىىىدىكى سىياسىىىىى
نۇرۇپپىالردىن  ...ماۋچى ئىنقىالپچىالر قانداقرا بىر نۇرۇپپا ئىدى؟
_ ئۇ نۇرۇپپىدىن بەك جىق ئادەمنى تونىۇيمەن _ دېىدى دادا _ ئۇالرنىى قىزلىرىمىۇ
جىق ئىدى _ دەپ مەستلىكتە قوشۇپ قويدى كېيىن خۇددى قوشنا سىنىپتا بەك جىق قىىز
باال باركەن دېگەن تولۇ ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىسىدەك.
_ قانىىدا قىىىزالر؟_ دەپ سىىورىدى دادامنى ى ئايىىالى ئېرىنى ى بىىۇرۇنقى چىىاپتىكە-
شلىكلىرىدىن ماختىنىۋاتقاندەك.
ئۇزۇن يىلالردىن بېرى ئۇستىلىق بىلەن ئۆز مىدىنمۇ يوشىۇرۇنچە ئىويالپ كېلىۋاتقىان
تېما يەنى ئەسلىدە دادامنىڭمۇ شۇ سىياسى يىلالردا ئىبرەتلىىك ئەپسىانە تىياتىرخانىسىىدا
ئىشلىگەنلەر بىلەن تونۇشقانلىقى ھەتتا قىزىل چاچلىق ئايىالنى يىا چېغىىدا ئىنقىالبچىى
تىياتىر سەھنىسىدە كۆرنەن بولۇ ئىھتىماللىقى ئوتتۇرىغا چىقتى .ئۆمر مدە تىۇنجى قېىتى
بىللە ياتقان ئۇ ئايالغا دادا قاندا قارايدىغان بولغىيتتى؟
لېكىن دادا مەستلىكتىن يېشىلگەن ئىدى چىرايىدا ئىۆزنىچە ۋە سىياسىى ھايىاتىنى
مەندىن يوشۇرىدىغان چاغالردا پەيدا بولىدىغان ھۇشيار ۋە ئارىلىق ساقلىغان ئىپادە پەيىدا
بولغانىدى .بىر چاغدا ئىككىمىز يالغۇز قالغاندا تولىمۇ ئەستايىدىل ھالىدا مەنىدىن ئانىامنى
سىىورىدى .ئانامغىىا نەبىىزەدە بىىىر ئىىۆي ئېلىى بەرنەنلىكىمنىىى ئىككىىى ھەپتىىىدە بىىىر قېىىتى
يەكشەنبە كىۈنلىرى ئايشىە بىىلەن بېرىى يىوقالپ تۇرىىدىغانلىقىمنى ئىسىتانبۇلغا كۆچىۈپ
كېلىشىىكە ئۇنىمىغىىانلىقىنى سىىۆزلەپ بەردىىى « .ئاناڭنىىى بەختلىىىك ئىكەنلىكىىىدىن بەك
سۆيۈند  ».دەپال نەپنى يىغىشتۇردى دادا .
كىىۆپ ئىچىۋالغىىانلىقى ئۈچىىۈن قىىايتقۇچە ماشىىىنىنى ئايشىىە ھەيدىىىدى .بىىىر چاغىىدا
ئوغلىنى خاتىالىقىنى ناھىايىتى مۇاليىملىىق بىىلەن يىۈزىگە سىالغان ئانىىدەك «قۇدۇقچىغىا
شىىىانىرت بىىىولغىنىڭنى ماڭىىىا نېمىشىىىقا سىىىۆزلەپ بەرمىىىىدى ؟» دەپ سىىىورىدى .بەلگىىىراد
ئورمانلىقىنى ئىچىدىكى يولالردىن يېرى كېچىدە ئۆتۈۋېتى تومۇزغىالرنىى سايراشىلىرى
ۋە چۆل رەيھىنى پۇراپ تۇرىدىغان سۆر ن ھاۋادا ماشىىنىنى ئالىدى ئورۇندۇقىىدا ئىۇخالپ
قاپتىمەن.
قولۇمىىدا ۋىتفونېلنىى «شىىەر دىكتىىاتورلىقى» نىىاملىق مودىىىدىن قالغىىان كىتىىابى بىىار
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ئىىىدى .لىىېكىن ئۆيىىدە ئۇنىڭغىىا ئەمەس كومپيۇتېرغىىا قارىىىدى  .نۇنىىۇل خەرىتىسىىى بىىىلەن
ئۆنگۆرەنگە يۇقىرىدىن ئاسىتا يېقىنالشىتى  .ئىستانسىا مەيدانىىدىكى بىىر تورتخانىنىى بىىر
بانكىنى ئىستانبۇل يولىدىكى بىر ماي قاچىال ئورنىنى ئېالنلىرىنى كۆرد  .ئۇ بۇلۇڭ-
پۇشقاقالرنى بىىر-بىىرلەپ ئەسلەشىكە ئۇرۇنىدۇ ۋە ئىۇ يەرلەردە قىزىىل چىاچلىق ئايالنىى
كەينىدىن سوكۇلداپ مېڭىشلىرىمنى كۆز ئالدىمغا كەلتۈرد .
قىزىىىل چىىاچلىق ئايىىال ئۆنگۆرەنىىدە ماڭىىا يېشىىىنى تىىوغرا دەپ بەرنەن بولسىىا ھىىازىر
ئاتمىش ياشقا كىرنەن بوالتتى .دادامنى يېڭى ئايالىمۇ شۇ ياشتا ئىدى ۋە ئەسلىدە بۈنۈن
قارا دېڭىزغا قارايىدىغان كىچىىك بىنىا ئۆيىدە دادامنىى قىزىىل چىاچلىق ئايىال بىىلەن بىلىلە
ياشاۋاتقاندەك خىيال قىالاليتتى .
ئۇنى نەدە ۋە نېمە ئىش قىلىۋاتقانلىقىنى سۈر شتۈر شتىن ئىۆز منى چەكلىگەنلىكىى
ئۈچىىۈن ئارىىىدا ئۆتىىۈپ كەتىىكەن ئوتتىىۇز يىىىل مابەينىىىدە قىزىىىل چىىاچلىق ئايالغىىا ئاالقىىىدار
ھەرقاندا بىر ئىزنى ئۇچراتمىغان ئىدى  .بەزىدە تېلېۋىزوردىكى ئىېالنالردا قىزىىل چىاچلىق
ئايالنى دەۋرىدىكى ھەتتا ئۇالرنى ئەل ئىچى تىياتىر ئۆمەكلىرىىدىن پىنسىىيەنە چىققىان
بىىىر ئايىىال ئارتىسىىنى سىىوپۇن بانكىىا كارتىسىىى يىىاكى پىنسىىىيە كارتىسىىى ئىشىىلىتىۋاتقان
بەختىيار بىر ئانىنى ھەتتا يېقىندىن بۇيان بىر مومىنىى رولىغىا چىققىنىنىى كۆرنىنىمىدە
ئۇنى نەدە ئىكەنلىكىنى ئۆز مدىن سورايتتى  .فاتىھ قانۇن ھىۈررە ھەرە تېمىلىرىىدىكى
تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرىدا پادىشاھنى يېڭى ئاشىقىغا ھەرەمخانىدا ساماننى ئاسىتىدىن سىۇ
يۈنۈرتىشنى نەزەرنە ئىلىنىشنى ھىيلە-مىكىرلىرىنى ئۆنىتىدىغان بويى ئېگىىز لەۋلىىرى
تولغان ھېلىقى ئايال ئىۇ بولغىيمىىدى يىاكى مەن ھاياتىمىدىكى تىۇنجى ئايىالنى تونىيالمىاي
قالىىدىممۇ دەپ بەزىىىدە تەڭشىىىلى قالغىىان كىىالال بىىىلەن كىىۆزلىرىمنى قىسىىى ئېكرانغىىا
دىققەت بىلەن قاراپ كېتەتتى  .بەزىدە چەتئەلنى بىر تېلېۋىزىيە تىياتىرىدىكى ئايىال بىا
قەھرىمانغىا تىىۈركچە ئىىاۋاز بەرنەن كىشىىنى ئىىۇ دەپ قىىاالتتى ۋە ئوتتىۇز يىىىل بىىۇرۇنقى بىىىر
ئاخشىمى ئۆنگۆرەندىكى سېرىق چېدىر تىياتىرىدا ئويۇننىى ئاخىرىىدا ئۇنىڭىدىن ئاڭلىغىان
غەزەپلىك مونولوننى ۋە ئىستانسا مەيدانىدا بىللە ماڭغان چېغىمىزدا پۈتۈن دىققىتى بىلەن
قۇال سالغان ئاۋازىنى ئەسلەشكە ئۇرۇناتتى .
بىر كۈنى يېرى كېچىىدە زىيىادە چارچىا ۋە تېىز سىۈئەتتە كېڭىيىۋاتقىان ئىشىالرنى
بېسىمى بىلەن ئۇيقۇمدىن ئويغىنى كېتىى سىۇھرابنى ئىۆي-مۈلىۈك ئىشىلىرىغا مەسىئۇل
بىىر تەجرىبىلىىك ئېنژىنېرىىىدىن ئىې-خەت ئىارقىلىق كەلىىگەن ئۆنگۆرەنىدىكى سىىېتىلىدىغان
ئۆي-مۈلۈك ئېالنىغا ھەيرانلىق ئىچىدە كۆز يۈنۈرتتۈ  .ماھمۇت ئۇسىتا بىىلەن بىىز قىۇدۇ
كولىغان يەرنى ئەتراپىىدا سىېتىلىدىغان بىىر ئىسىكىالت ۋە سىېخ بىار ئىىدى .ئىېالن كارغىا
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كەلمەيدىغان ئوتتىۇز يىللىىق قۇرۇلۇشىالردىن بەكىرەك بىۇ يەردە بۇنىدىن كېىيىن سىالغىلى
بولىىىدىغان يېڭىىى بىناالرنى ى ئىمكىىانىيەتلىرى ھەققىىىدە كىىۆپرەك توختىلى ى يېزىلغانىىىدى.
ئۇخالۋاتقان ئايشەنە بۇ توغرۇلۇ مەسلىھەت سالمايال سۇھرابتىكى ئىادىمىمىزنە بىۇ يەرنە
قىزىققانلىقىمىزنى ئېيتى خەت يازدى .
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ئوتتۇز تۆتىنچى باب
ئايشە بىلەن مەن كىارل ئىا .ۋىتفولگېرنىى «شىەر دىكتىاتورلۇقى» نىاملىق كىتىابىنى
قىزىقى ئوقۇۋاتقان چېغىمىىزدا باشىتا دادامنىى بىۇ كتىابنى بىىزنە نىېمە ئۈچىۈن تەۋسىىيە
قىلغانلىقىنى چۈشىنەلمىدۇ  .كىتابتا دادىالر ۋە ئوغىۇلالر توغرۇلىۇ ھېچىنىمە يىو ئىىدى.
دادامنىى  -0819يىلىىى نەشىىىر قىلىنغىىان بىىۇ تىىو كىتىىابنى تولىىۇ ئوقۇمىغىىانلىقى ئاسىىىيا
جەمىيىتى ھەققىىدە مىۇھى بىىر سىولچى كىتىاب دەپىال ئىازرا ۋاراقىالپ قويغىانلىقى ئېنىىق
ئىدى .مەن ئودىپۇس بىىلەن سىۇھرابتىن سىۆز ئېچىۋاتسىا دادا نىېمە ئۈچىۈن بىۇ كىتىابنى
ئەسلەپ قالغان بولغىيتتى؟
 -0819يىلىدا سوغۇ ئۇرۇ تازا ئەۋجىگە چىققان مەزنىللەردە نەشىىردىن چىققىان
بىىۇ كىتابتىىا قۇرغىىاقچىلىق ۋە كەلكىىۈنگە مۇناسىىىۋەتلىك بەك كىىۆپ نەرسىىىلەر بىىار ئىىىدى.
ۋىتفونېل ئاسىيادا جوڭگۇغا ئوخشا جۇغراپىيەلىك شارائىتى مۇشەققەتلىك دۆلەتىلەردە
يېزا-ئىگىلىكى ئۈچۈن كېرەكلىك سىۇنى قانىالالر خەنىدەكلەر ئېرىىق -ئۆسىتەڭ ۋە بىاكالر
بىىىلەن ئېلىىى كېلىشىىنى بيۇكراتسىىىيە ۋە تەشكىالتلىشىشىىقا ئىھتىيىىاجلىق ئىكەنلىكىنىىى
«شىىىەر دىكتىىىاتورلىقى» دېىىىگەن كىتابتىىىا ئۇزۇنىىىدىن ئىىىۇزۇن چۈشىىىەند ر پ بىىىۇ خىىىىل
تەشكىالتلىشىشىىنى ھىىاكىممۇتلەقلىق رەھىمىسىىز پادىشىىاھالر ۋە ھۆكۈمىىدارالر ئىىارقىلىقال
ئەمەلگە ئاشىدىغانلىقىنى كۆرسىتى بەرنەنىدى .بىۇ ھۆكۈمىدارالر بويىۇن ئەنمىگەنلەرنىى
سۆزلىرىگە قارشى چىققانالرنى ياقتۇرمايتتى .شۇڭالشقا ئۇالر يانلىرىدا يەنىى بيۇكراتلىقىىدا
ۋە ھەرەملىرىىىىدە قابىىىىل شەخسىىىلەرنى ئەمەس ئىىىۆزلىرىگە پۈتىىىۈنلەي بويسىىىۇنىدىغان
قۇلالرنىىىى بولۇشىىىىنى خااليىىىدىغانلىقىنى پۈتىىىۈن تۈز لمىنىڭمىىىۇ مۇشىىىۇندا مەشىىىغۇالت
قىلىدىغانلىقىنى كىتابىنى ئاخىرىدا چۈشەند رنەن ئىدى ۋىتفولگېر.
_ئاياللىرىغا ۋە ئەمەلدارلىرىغا ئۇندا مۇئىامىلە قىلغىان پادىشىاھالر ئىاخىرى كېلىى
ئوغۇللىرىنىمۇ ئۆلتۈرىدۇ _ دېدى ئايشە _ بۇ يەردە ھەيران قىالغۇدەك ئىىش يىو  .بىلىمىىز
تونۇيمىز بۇ ئىنسانالرنى .لىېكىن ئۇالرنىى ئىوردا رەسسىاملىرى بىۇ پەيتنىى نېمىشىقا بىۇنچە
ئىشتىيا بىلەن سىزى كېتىدىغاندۇ؟
_ چۈنكى پادىشىاھ يىغالۋاتىىدۇ شىۇڭا _ دېىدى _ رەسىىمدىن چىقىى تۇرغىان مەنىا
پۇشىىايمانلىق ۋە ئىىازاب ...لىىېكىن ئەسىىلى مۇددىئىىا سىىۇلتاننى رەھىمسىىىز كىىۈچ-قىىۇدرىتىنى
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دېمىسىىىمۇ بىىۇ رەسىىىملەرنى ئىىۇالر پىىۇل بېرى ى سىىىزغۇزىدۇ .بىچىىارە ۋە
نەۋدىلەنىىد ر
ئەقىلسىز سۇھرابالر ئەمەس.
_ سۇھرابقۇ ئەقىلسىز لېكىن ئودىپۇس ئەقىللىقمۇ؟_ دېدى ئايشە.
ئارىدىن بىر مەزنىل ئۆتۈپ ۋىتفونېلنى كىتابىغىا ئىانچە قىزىقمىاس بولىۇپ قالىدۇ :
لېكىن دادامنى ياردىمى ۋە بۇ كىتاب ئارقىلىق دادا ۋە ئوغىۇل ئۆلتىۈر چۈشىەنچىلىرى
بىلەن مەدەنىيەتلەر ئارىسىدا بىر مۇناسىۋەت قۇرۇۋالغان ئىدۇ .
شۇ قىشتا ئۆنگۆرەندىكى يەرنى سېتىۋېلىشنى قارار قىلدى  .ئىستانبۇلنى نوپۇسىى بىۇ
تەرەپىىىكە قىىىاراپ دولقۇنىىىدەك سىىىۈر لىۋاتاتتى .قىىىارا دېڭىىىىز تەرەپتىكىىىى ئىىىۈچىنچى بوغىىىۇز
كۆۋر كىنى ئەتراپىدىكى يولالرنى ھاياتلىقىنى بۇ يەرنە توشىۇپ كېلىىدىغانلىقىنى مىۇرات
بىىىزنە بەك بىىۇرۇنال ئېيتىقىىان ئىىىدى .كونىىا چىىۆچەكلەر پىىاالكەت ئەسىىلىمە دېگەنىىدەك
باھانىلەرنى ئىجات قىلىشنى ئورنىغا سۇھرابنى زورىيىشىنى ئويلىشى كېرەك ئىدى.
ئۆزىمىزنى جىددى بىر شىەكىلدە ئىشىقا بېغىشىلىۋەتكەن شىۇ كىۈنلەردە سىۇھرابنى
كەلگۈسىنى ئويالپ پۈتىۈن بىۇالرنى قالدۇرىىدىغان بىىرەر باالمنىى يوقلۇقىىدىن ھەسىرەت
چەكىىتى  .بىىىر ئوغلىىۇ بولغىىان بولسىىا ئۇنىى خىىۇددى ماڭىىا ئوخشاشىىال دادىسىىىنى يولىىىدا
ماڭمايدىغانلىقى باشقا بىر ھايات ياشايدىغانلىقى بۇرنۇمغا پۇراپال تۇراتتى .لېكىن بەرىبىىر
ئۇ مېنى ئوغلۇ بوالتتى! ئۇنى ئۈستىگە يازغۇچى بولۇپ قېلىشىمۇ مۇمكىن ئىدى .بۇنى
يېنىدا ئودىپۇس ۋە سۇھرابنى ھېكايىسىنى نە قەدەر ئەھمىيەتسىز ئىكەنلىكىنىمىۇ ھىېس
قىلى تۇراتتى .
بىىىر كىىۈنى كەچقىىۇرۇن دادامنى ى ئايىىالى يىىانفونى بىىىلەن ئايشىىەنە تېلېفىىون قىلىىدى
دادامنى ئۆزنىرى قالغانلىقىنى ئېيتتىى .دەرھىال ماشىىنىغا چىقتىۇ لىېكىن ئىشىخانىدىن
چىقىىىى دەل ئىىىۈچ سىىىائەت ئىىىون بە مىنىىىۇتتىن كېىىىيىن دادامنىىىى ئىىىۆيىگە بارالىىىىدۇ .
دەرىزىسىنى قاراڭغۇلىقىنى كۆر پ چۆچۈپ كەتتى ھەتتا ئاچچىقى كەلىدى ۋە دادامنىى
ئايالى يىغالپ ئىشىكنى ئېچىشىغا باشتا ئۇالرنى سوقۇشىۇپ قالغىان چېغىى دەپ قىاپتىمەن.
لېكىن ئۆيگە كىرە-كىرمەيال دادامنى ئۆلۈپ كەتكەنلىكىنى ئۇقتۇ  .بىرسى چىراقنىى يىاقتى
ۋە پەقەتال كۆرنۈ يو ئىشنى پۇشايمان ئىچىىدە كىۆرد  .دادا ئىاخىرقى قېىتى كەلىگەن
چېغىمىىىزدا ئۈسىىتىدە ئولتىىۇرۇپ تىىاتلىق ھېكىىايىلەرنى سىىۆزلەپ بەرنەن دىۋانىىدا سىىوزۇلۇپ
ياتاتتى.
قاچان جان ئۈزنەن بولغىيتتى؟ بىز يولدا كېلىۋاتقان چاغىدا جىان ئىۈزنەن بولسىا بىۇ
مېنى خاتالىقى بوالتتى .لېكىن بەلكى بىزنە تېلېفون كەلگەندە ئۆلۈپ كەتىكەن بولۇشىى
مىىۇمكىن ئىىىدى .دادامغىىا قارىمىىاي بىىۇ سىىۇئالنى بىىىر رازۋىتچىكىىتەك تەكرارالۋاتىىاتتى ۋە
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يىغالۋاتقان ئايالىدىن بىر جاۋاپ ئااللمايۋاتاتتۇ .
ئۇ كېچە دادامنىى ئۆيىىدە قالىىدىغانلىقىمىز ئېنىىق بولغانىدىن كېىيىن توڭالتقىۇدىن
كۇلۇپ راكىسى ئېلى ئىچىشكە باشلىدى  .بىر دوختۇر كېلى بىزمىۇ بىلىىدىغان نەتىجىنىى
بىر قەغەزنە يازغاندا ئۆلۈ سەۋەبىنى يۈرەك كېسىلى ئىكەنلىكىنىى بىلىدۇ  .ئىۇ قەغەزنىى
ئوقۇۋاتقانىىدا ۋە كېىىيىن ئىىۈچىمىز دادامنىىى ھوجرىسىىىدىكى پىىاكىز كارىۋاتقىىا ياتقۇزىۋاتقانىىدا
يىغىىىالپ سىىىاالرمەنمىكىن دەپ قالغىىىان ئىىىىدى  .بەلكىىىى يىغلىغانىىىدىمەن لىىىېكىن ئايىىىالى
شۇنچىلىك ئۈن سېلى يىغالۋاتاتتىكى مېنى مىشىلداشلىرى ئاڭالنمايال قالدى.
يېىرى كېچىىدىن خېلىى كېىيىن ئايىىالى دىۋانىدا دادامنىى ئايىالى ئۆيىدىكى يەنە بىىىر
كارىۋاتتا يېتى ئۇخالپ قالغاندا دادامنى ياتقۇزغان كارىۋاتتا ئۇنى يېنىدا ياتتى  .بىچارە
دادامنى چاچلىرى ياڭاقلىرى قولى پۈرلەشكەن كۆينىكى ھەتتا ھىدىمۇ ھېلىھە كىچىك
چېغىمدىكىدەكال ئىدى.
تۇرۇپال دادامنى بوينىغا تېنىگە كۆز چۈشتى :يەتتە يا چېغىمدا بىر قېتى ئانا
مەن دادا ھەيبەلى سۇ ئۈز ئورنىغا دېڭىزغىا چۈشىۈ ئۈچىۈن بارغانىىدۇ  .مېنىى سىۇ
ئۈز شىىنى ئۆنەنسىىۇن دەپ ئانىىا مېنىىى قۇچىقىىىدا كۆتىىۈر پ تىىۇرۇپ ئاسىىتا سىىۇغا قويىىۇپ
بېرەتتىىى مەن ئىىۈچ قەدە نېرىسىىىدا ئىىۆرە تۇرغىىان دادامغىىا قىىاراپ جىىان –جەھلى ى بىىىلەن
تىپىرىلىغىنىمچە سۇ ئۈزىۋاتىاتتى  .دادامنىى يېنىغىا كىېلەي دەپ قېلىشىىمغا ئىۇ مېنىى يەنە
بىردە ئۈزسۇن ۋە تېزرا ئۆنەنسىۇن دەپ بىىر قەدە كەيىنىگە داجىىۋاالتتى مەن ئۇنىڭغىا
يېتىشىىىۋېلىش ئۈچىىۈن ھاياجىىان بىىىلەن «دادا كەتىىمە!» دەپ ۋارقىىىرايتتى  .تىىوال ۋارقىىىراپ
جىددىيلىشىىى كەتكىنىمنىىى كىىۆرنەن دادا كۈلۈمسىىېرەپ كۈچلىىۈك قىىوللىرى بىىىلەن مېنىىى
خۇددى بىر مۈشۈككە ئوخشا كۆتۈر پ سۇدىن چىقىراتتىى ۋە دېڭىىزدا تۇرۇپمىۇ ئىۆزنىچە
ھىدى كېلىۋاتقان بوينىغا ۋە مەيدىسىىگە (ئەرزان سىوپۇن ۋە پىچىىنە ھىىدى ) مانىا ھىازىر
مەن قاراپ تۇرۇۋاتقان بوينىنى دەل مۇشۇ يېرىگە بېشىمنى قويىاتتى .ئانىدىن ھەر قېتىمىدا
قوشۇمىسىنى تۈر پ تۇرۇپ مۇندا دەيتتى:
_ ئوغلۇ ئۇنچىۋاال قورققۇدەك بىر ئىش يو  .قارا مەن بار مانا ماقۇلمۇ؟
_ مىىاقۇل _ دەيتىىتى مەنمىىۇ ھاسىىىراپ-ھۆمىىۈدىگىنىمچە ئۇنىى قۇچىقىىىدا تۇرۇشىىنى
ئىشەنچى ۋە خۇشاللىقى بىلەن.
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ئوتتۇز بەشىنچى باب
دادامنى فەرىكۆي مازارلىقىدا يەرلىككە قويىدۇ  .تىۇپرا بېشىىدا ئىۈچ خىىل جامىائەت
بار ئىدى :ئالدى تەرەپتە كۆزلىرى يا يۇقى ئايالى بىز ۋە ئۇزا -يېقىن بارلىق تۇغقانالر؛
كەينى تەرەپتە تۇرغان ۋە دادامدىن بەكرەك مېنىى دەپ كەلىگەن قۇرۇلىۇ سىودىگەرلىرى
ئېنژىنېرالر ۋە سودىگەرلەر شۇنداقال ئىككى ئۈچتىن بىر يەرنە توپلىشىى تاماكىا چەكىكەچ
مىيىت نامىزىنى ساقلىشىۋاتقان كونا سىياسى دوستلىرى.
شۇندا سۆزلەپ بەرنۈ بولسىمۇ تېمىمىز بىلەن ئاالقىسىز بولغانلىقى ئۈچىۈن دەپىنە
تەپسىىىىالتلىرىنى زىغىىىىرالپ ئولتۇرمىىىايمەن .فەرىكىىىۆي مازارلىقىىىىدا جامىىىائەت تارقىلىشىىىقا
باشلىغاندا تەتۈر ئۇستىخان يوغان لېكىن ئوما بىىر ئىادە كېلىى مېنىى قۇچاقلىۋالىدى.
«سەن مېنى بىلمەيسەن لېكىن مەن سېنى ئۇزۇندىن بېرى بىلىمەن جە بەي» دېدى.
كىىىى ئىكەنلىكىنىىىى بىلەلمىگەنلىكىمنىىىى كىىىۆر پ «ئەيىىىىپكە بۇيرۇمىىىا» دەپ ئىسىىىى
كارتىسىنى يانچۇقۇمغا سېلى قويدى.
لىېكىن ئىككىىى ھەپتىىىدىن كېىيىن ئىشىىلىرىمىزغا قايتىىىدىن كىرىشىكەن چېغىمىىىزدا ئىىۇ
كارتىغىىىا قىىىارا پۇرسىىىىتى بولىىىدى .مېنىىىى ئۇزۇنىىىدىن بېىىىرى تونۇيىىىدىغان ۋە ھىىىازىر
«مەتبەئەچىلىىك ۋە ئىسىىى كارتىسىىى باغىىا ۋە ئىېالن ئىشىىلىرى» بىىىلەن شىىۇغۇللىنىۋاتقان
سىىىررى سىىىياھئوغلۇ زادى كىمىىدۇ دەپ ئىىون ئىىالتە يېشىىىمنى يىىاز پەسىىلىدە ئۆنگۆرەنىىدە
كىىۆرنەن كىشىىىلەرنى ۋە چىرايالرنىىى ئەسلەشىىكە تىرىشىىتى  .يەنە بىىىر قىىۇدۇقچى شىىانىرتى
ئەلىنى چىرايى دائى كۆز منى ئالدىغا كېلىىۋاالتتى .مىاھمۇت ئۇسىتا ۋە قىزىىل چىاچلىق
ئايالدىن قالسا ھەممىدىن بەك ئۇ توغرۇلۇ خەۋەر ئالغۇ بار ئىدى.
سىررى بەينى ئەسلىيەلمەي ئۇ ئۆزى باسقان ئىسى كارتىسىىدىكى ئادرېسىقا بىىر ئىې-
خەت ئەۋەتىىتى  .سىىىررى بەيىىدىن ھە كونىىا ئۆنگىىۆرەنلىكلەرنى سۈر شىىتە قىلمىىاقچى ھە
ھېلىقى يەر ھەققىدە ئۇچۇر ئىگەللىمەكچى ئىدى  .ئۇنى ئۈستىگە نۇرغۇن يىلىدىن كېىيىن
ۋەقە يۈز بەرنەن جايغا بىر قۇرۇلۇ سودىگىرى سۈپىتىدە بېرىش ھېچ ئىش بولمىغانىدەك
قىياپەتكە كىرىۋېلىشنى ئەڭ ياخشى يولى ئەمەسمىيدى؟
ئون كۈندىن كېيىن نىشانتېشىدىكى ساراي تاتلىق-تۈر دۇكىنىدىكى ئۇچرىشىشىىمىز
نە قەدەر قىسقا بولغان بولسا شۇ قەدەر ساراسىملىك بولدى .ئۇنى بۇنى نېپىنى پەقەتىال
قىلىشىىمىدۇ ؛ بىىۇ مېنىىى خاتىىالىقى بولۇشىىىمۇ مىىۇمكىن .لىىېكىن ئۇچرىشىشىىىمىزنى ھەر
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دەقىقىسىىىدە ھە ئۇنىڭىىدىن ھەمىىمە ئىشىىنى سىىوراپ بىلىۋالمىىاقچى بولۇۋاتقىىانلىقىمنى ھە
قورقۇنچ ئىچىدە ھېچنىمىنى سورىغۇ ياكى بىلگۈ كەلىمەي قالىىدىغانلىقىنى ھىېس قىلىى
تۇراتتى .
سىىىررى بەي مىيىىىت نامىزىىىدا كۆرنىنىمىىدىنمۇ بەكىىرەك تەتىىۈر ئۇسىىتىخان ۋە سىىېمىز
ئىىىدى .ئۆنگۆرەنىىدىكى بىىىر ئىىاي جەريانىىىدا كىىۆرنەن چىىىرايالر ئىچىىىدىن ئىىۇنى يەنىىىال
ئەسلىيەلمىدى  .لېكىن بۇنىى ئۈچىۈن ئىچىمنىى پۇشۇرىشىىمنى ھىاجىتى قالمىىدى مېنىى
ئۇزۇنىىىدىن بۇيىىىان بىلىىىىدىغان تۇرۇغلىىىۇ مېنىىىى تىىىۇنجى قېىىىتى مىيىىىىت نىىىامىزى كىىىۈنى
كۆرنەنلىكىنى ماڭا بىردەمدىال دەپ بېرى ئۈلگۈردى.
دادامنى تونۇيدىكەن؛ ئۇنى بەك ھۆرمەتلەيدىكەن مىيىت نامىزىغا قاتنىشى ئۇنىڭغىا
بولغان تۇيغۇلىرىنى ئىپادىلىيەلىگەنلىكى ئۈچۈن مەمنۇن بولغانىكەن .نامازدا مېنى كىۆر پال
تونۇۋاپتىىۇ .چىىۈنكى دادامغىىا قۇيىىۇپ قويغانىىدەك ئوخشىىايدىكەنمەن :ماشىىائالالھ ئۇنىڭىىدەك
قامالشقان يۈزى نۇرلۇ ئاقكۆڭۈل ئىكەنمەن .دادا بەك ۋەتەنسىۆيەر پىىداكار ئىكەنتىۇ .
دۆلىتى ئۈچۈن ئۆزى ئاتىۋەتكەنىكەن .بۇالرنى ياخشىى نىىيەت بىىلەن قىلغىانىكەن .بۇنىڭغىا
جاۋابەن قىيىن-قىستاققا ئېلىنىپتۇ لىېكىن سىېتىلماپتۇ؛ قاماقتىا يېتىپتىۇ لىېكىن بەزىىلەرنە
ئوخشا ئۆزنىرىى كەتمەپتىۇ .لىېكىن مىى ئەپسىۇس دادامغىا تىۆھمەت چىاپلىنىپتۇ ئىۆز
دوستلىرى ئۇنىڭغا ئازار بېرىپتۇ.
_ نېمە تۆھمەت سىررى بەي؟
_ جە بەي كونىىا سىياسىىى غەيىىۋەتلەر كۆڭىىۈلنى غە قىلىىىدىغان ئەخمىقىىانىلىقالر
بىىىلەن قىممەتلىىىك ۋاقتىڭىزنىىى ئالمىىاي .سىىىزدىن بىىىر ئۆتۈنۈشىىۈ بىىار ئىىىدى .سىىىزنى
شىىىركىتىڭىز سىىۇھراب مېنىىى ئەرزىىىمەس يېىىرىمگە قىزىقىىى قىىاپتۇ لىىېكىن ئېنژىنېىىر ۋە
بوغالتىرلىرىڭىز ماڭىا ئىۇۋال قىلىۋاتىىدۇ .سىىز ئادالەتسىىزلىككە چىىداپ تۇرالمايىدىغان بىىر
دادىنى ئوغلى بىلى قېلىشىڭىز كېرەك دەپ ئويلىدى .
كۋادرات مېتىرىغا قاراپ ھەممە ئادەمگە بېرىلىۋاتقان باھادا پىۇل بېرىلمەپتىۇ چىۈنكى
ئۆزىنى بۇ يەرنى ئىگىسى دەپ تۇرۇۋالغان باشقا شىرىكلىرىمۇ چىقىى قىاپتۇ .ھىالبۇكى بىۇ
يەر ئۇنى ئۆزىنىڭالمىش.
_سىررى بەي يېرىڭىزنى يەر ۋە چىرتىيۇژ نومۇرى بارمۇ؟
_ يەر خېتىنىىى كىىۆپەيتىلمە نۇسخىسىىىنى ئېلىىى كەلىىدى  .لىىېكىن شىىىرىكلىرىمنى
نېپىگە كىرى خاتا چۈشىنى قالمىغايسىلەر.
ماڭا سۇنغان يەر خېتىىدىن بىۇ يەرنىى ئىورنىنى تېپىشىقا ئۇرۇنىۋېتىى خىيىالى بىىر
كەيپىياتتا  _:بىلەمسىز سىىررى بەي مەنمىۇ بىىر چىاغالردا ئۆنگىۆرەنگە بارغىان _ دېىدى _
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شۇڭا ئۇ يەردىن ئازرا خەۋىرى بار.
_ ئەلىىۋەتتە بىلىىىمەن جە بەي -0892 .يىلىىى بىزنىڭكىلەرنى ى چېىىدىر تىيىىاتىرىغىمۇ
كەپتىكەنسىىىز .شىىۇ ئايىىدا تۇرنىىاي بەي ئايىىالى بىىىلەن مېنى ى ئارقىىا تەرەپىىكە قارايىىدىغان
ئۆيۈمىىىدە تۇرنىىىاي بەينىىىى دادىسىىىى بىىىىلەن ئانىسىىىى ئىستانسىىىا مەيىىىدانىغا قارايىىىدىغان
ئۈستىدىكى ئۆيدە تۇرغان ئىدى.
ئۆيىىىدە مەن قىزىىىل چىىاچلىق ئايىىال بىىىلەن بىىىرنە بولغىىان ۋېۋىسىىكىچى بىىۇ! ئايىىالى
ئىشىكنى ئېچى ماڭا تىياتىرچىالرنى بۇ يەردىن كەتكەنلىكىنىى ئېيتقىان ئىىدى .نېمىىدەپ
پەرەز قىاللمىغاندىمەن؟
_ سىىىلەر مىىاھمۇت ئۇسىىتا بىىىلەن يۇقىىارقى تۈزلىىۈكتە قىىۇدۇ كوالۋاتقىىان ئىىىدىڭالر _
دېدى .ماڭا يەر خېتىنى كۆرسىتى تۇرۇپ _:مېنى بۇ كىچىىك بىىر پىارچە يېرىممىۇ سىىلەر
قۇدۇ كولىغان يەرنىى سىەل نېرىسىىدا .مىاھمۇت ئۇسىتامغا ھەشىقالال ئىۇ قىۇدۇقتىن سىۇ
چىقىرىۋېىىدى كارخانىىا خوجىىايىنلىرى ئىىۇ يەرلەرنە د چۈشۈشىىتى .مەنمىىۇ ۋېۋىسىىكىچىلىك
دۇكىنىدىن تۈز ك كىرى قىاللمايۋاتاتتى  ...لېكىن ئايالى بىلەن ئىككىمىز ئۇنى بۇنى قىلى
يىۈر پ بىىر ئىككىى يىلىدىن كېىيىن بىزمىۇ ئىۇ يەردىىن بىىر پىارچە يەر سىېتىۋالدۇ  .بىىۇ يەر
بىزنى ئائىلىنى بارلىقى ھازىر.
يىلالردىن بۇيان كالالمنى بىىر يېرىىدە يىا ھەمىمە يېرىىدە بىلىى تۇرغىان لىېكىن
ئىشەنمىگەن بىر ئىشنى ماھمۇت ئۇستامغا بىر ئىش بولمىغانلىقىنى ھەتتا قۇدۇ كوالشنى
داۋامالشتۇرۇپ سۇ چىقارغىانلىقىنى ئۇققىان ئىىدى  .بىۇ يىېڭىال ئۇققىان ئىشىنى سىىڭد ر
ئۈچۈن تاتلىق-تۈر دۇكىنىدىكى ئالدىرا -سالدىرا بىر نەرسە يەۋاتقىان ئوقۇغىۇچىالر
سىىودىلىققا چىققىىان ئايىىالالر ۋە نالىسىىتۇكلۇ ئەرلەردىىىن شىىەكىللەنگەن كىشىىىلەر توپىغىىا
خىيالغا پاتقان ھالدا قارىدى لېكىن ئەقلى-خىيالى ئۆتمۈشتە ئىدى.
ماھمۇت ئۇستامنى بىر كېلىشمەسلىك بىلەن ئۆلتۈر پ قويغانلىقىمغىا ئوتتىۇز يىلىدىن
بېرى نېمىشقا ئىشەنگەن بولغىيتتى ؟
ئودىپۇسنى ئوقۇغانلىقى ھېكايىگە ئىشىنى قالغانلىقى ئۈچۈن ئەلىۋەتتە .مۇشىۇندا
ئويلىغى كەلدى .كونا ھېكايىلەرنى كۈچىگە ئىشىنىشنىمۇ ماھمۇت ئۇستامدىن ئىۆنەنگەن
ئىىىىدى  .ئەمىىىدىلىكتە بولسىىىا ئودىپۇسىىىقا ئوخشىىىا ئۆتمۈشىىىتىكى نۇنىىىاھىمنى سۈر شىىىتە
قىلىۋاتاتتى .
_ ماھمۇت ئۇستا بىلەن قاندا تونۇشۇپ قالدىڭىز سىررى بەي؟
مەن قايتى ى كېتى ى مىىاھمۇت ئۇسىىتا سىىۇ چىقارغانىىدا ھىىايرى بەي ئۇنىڭغىىا كىىۆپ
مۇكاپات ۋە يېڭى ئىشالرنى بېرىپتىۇ .قىۇدۇ كىوال جەريانىىدا ئۈسىتىگە چىىلەك چۈشىۈپ
~ ~ 150

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

كېتى بوينى يارىالنغاچقا ئۇنىڭغا ئاالھىدە ھىۆرمەت –ئىكىرا بىلد رىشىىپتۇ .ھىايرى بەي
ماھمۇت ئۇستامغا يەنە ئىككى قۇدۇ كولىتى ئۇالرنى پەستە بىر-بىرىگە تۇتاشتۇرۇپ بىىر
ئامبار ياسىتىپتۇ .كېيىن باشقا فابرىكىالر يۇيىۇ ۋە بويىا سىېخلىرىمۇ سىۇ ئامبىارلىرىنى
ۋە كواليىىدىغان بېتىىون تۆكىىىدىغان ئىشىىلىرىنى ئۇسىىتامغا قىلىىدۇرۇپتۇ .قۇدۇقچىلىىىق ئىشىىى
ۋەيىىران بولغىىانلىقى ۋە ئۆزىنىڭمىىۇ بىىوينى كىىاردىن چىققىىانلىقى ئۈچىىۈن رەھمەتلىىىك ئۇسىىتا
ئۆنگۆرەنگە يەرلىشى قاپتۇ.
_ ماھمۇت ئۇستا قاچان تۈنەپ كەتتى؟
_ بە يىلدىن ئاشتى _ دېدى سىررى بەي .مىاھمۇت ئۇسىتامنى دۆڭنىى يېنىىدىكى
مازارلىققا دەپنە قىلىپتۇ .ئۆنگۆرەندىكى شانىرتالر باشقا ئۇسىتاالر فابرىكىا خوجىايىنلىرى
ھەممىسى مىيىت نامىزىغا كېلىشىپتۇ.
_ دادامدەك ياخشى كۆرەتتى ماھمۇت ئۇسىتامنى _ دېىدى قاشىلىرىمنى قىزىقسىىنىش
ئىچىدە كۆتۈر پ.
سىررى بەينى قاراشىلىرىدىن مىاھمۇت ئۇسىتامغا يامىانلىق قىلغىانلىقىمنى ئەسىلىدە
ئۇنى مەندىن رەنجىگەن ۋە غەزەپلەنگەنلىكىنى بىلىدىغانلىقىنى چۈشەندى  .لىېكىن ھىازىر
مەنىدىن يىاردە تىلەۋاتقىىانلىقى ئۈچىۈن بىىۇ ئىشىنى بەك چوڭايتقۇسىىى يوقلۇقىنىمىۇ سىىېزى
تىىۇراتتى  .ئوتتىىۇز يىىىل بىىۇرۇن ئىىۇنى ئۆلتىىۈرد دەپ قېلى ى جىددىيلىشىىى كېتى ى ئىىۇنى
قۇدۇقنى ئاستىغا تاشالپ قويغانلىقىمنى بىلەرمىيدى؟
مىىاھمۇت ئۇسىىتا قىىۇدۇقتىن قانىىدا چىققىىان بىىولغىيتتى؟ بىىۇ سىىۇئالالرنى ۋە قىزىىىل
چاچلىق ئايال بىلەن مۇناسىۋەتلىك ھەمىمە ئىشىنى شىۇندا سىورىغۇ كېلىۋاتىاتتى لىېكىن
ئۆز منى تۇتۇۋېلىۋاتاتتى .
_ مىىاھمۇت ئۇسىىتا ئەڭ ئۇقۇمۇشىىلۇ شىىانىرتى دەپ نېپىڭىزنىىى قىالتتىىى _ دېىىدى
سىررى بەي ياخشى بىر نەپ قىلىشقا كۈچەپ.
بەلكى مىاھمۇت ئۇسىتا بىۇرۇن بىۇ سىۆزىگە «ئوقۇغىان كىشىىدىن قورقسىاڭ بولىىدۇ
ئەسلى» دېگەندەك نەپلەرنىمۇ قوشۇپ قويغىان بولۇشىى مىۇمكىن ئىىدى ۋە دېگىنىى تىوغرا
ئىدى .بوينىنى يارىلىنىشىغا مەن سەۋەپچى ئىدى .
سىىىىررى بەي مېنىىىى ئۆمر مىىىدە تىىىۇنجى قېىىىتى بىىىىر ئايىىىال بىىىىلەن ئۇنىىىى ئۆيىىىىدە
ياتقانلىقىمنى بىلمەيتتى .ئەسلى سورىماقچى بولغانلىرىمنى سورىماسىتىن نەپنىى ئۇزارتىى
يىىۈر پ ئۇنىڭىىدىن بىىۇ ئۇچۇرالرغىىا ئېرىشىىتى  :سىىىررى بەي ۋە ئايىىالى ئىستانسىىا مەيىىدانىغا
قارايدىغان ئۇ بىنادىن چىقى كېتىپتۇ .چوڭ دەرىزىلىك كىر چىراي بىنىا چېقىلىى ئورنىغىا
سىىودا سىىاراي سىىېلىنىپتۇ .ھىىازىر ئىىۇ يەرنە ياشىىالر يىغىلىىىدىكەن .يەر مەسىلىسىىىنى نە
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مەيىىدانغا بېرى ى ھەل قىلمىىاقچى بولىىۇپ ئۆنگىىۆرەنگە بارسىىا ئىىاۋۋال ماڭىىا شىىۇ يەرلەرنىىى
كۆرسىتى قويىدىكەن ئاندىن مېنىى ئىۆز ئۆيىىدە كەچلىىك تاماققىا تۇتۇۋالمىاقچى ئىىكەن.
پائالىيەتلەردىن ۋاز كېچىپتۇ لېكىن كونا سەپداشلىرى بىلەنمۇ يامانلىشى قالمىاپتۇ .ئۇمىۇ
پات-پات «ئىنقىالپچى يۇرت» نېزىتىنى ئېلى قويىدىكەن« .ئامېرىكا جاھانگىرلىكى بىلەن
ھەپىلىشىمەن دېمەي قۇرۇلۇ ئىنشائاتالردىكى تەڭسىىزلىكلەرنى يازغىان بولسىا تېخىمىۇ
ياخشى بوالتتى ».دېدى.
بۇ ئاخىرقى نېپىدە بىر تەھدىت بارمىيدى؟
_ سىررى بەي مەن بىىزنىڭكىلەرنە دەپ قىويىمەن ئادالەتسىىزلىككە يىول قويمايىدۇ.
لىىېكىن مېنىڭمىىۇ سىىىزدىن بىىىر ئۆتۈنۈشىىۈ بىىار .دادامغىىا زادى قانىىدا تىىۆھمەت چاپالنغىىان
سۆزلەپ بەرسىڭىز...
بۇنىىدا ئىشىىالر يىىالغۇز مېنى ى دادامىىنىڭال بېشىىىغا كەلمىىىگەن ئىىىكەن .ئىىۇ چىىاغالردا
تىىۈركىيە قىىاال ئىكەنتىىۇ  .كىىۆڭلى ياخشىىى قوراللىىىق ماركىسىىىزىمچى _سىىولچىالر بولۇپمىىۇ
ئانادولۇدىن كەلگەنلەر ئىنتايىن «فېئىودال» ئىكەنتىۇ  .تەشىكىالت ئىچىىدىكى قىىز-ئوغىۇل
مۇناسىىىۋەتلىرىنى ئوچىىۇ –ئاشىىكارا قانىىات سۆرىشىىى يىىۈرنەنلەرنى مۇھەببەتلىشىىىش
ھېكىىايىلىرىنى ياقتۇرمايىىدىكەنتۇ  .تەشىىكىالت رەھبەرلىىىرى كىىۈنلە جېىىدەل-ماجراالرغىىا
سىىەۋەپ بولىىىدىغانلىقى ئۈچىىۈن بۇنىىدا ئىشىىالرغا رۇخسىىەت قىلمايىىدىكەن .ئىنقىالبىىى
تەشكىالتتا دادامنى مۇھەببەت ھېكايىسى ئانچە ياخشى تەسىر قالدۇرماپتىكەن.
_ قىىىىز بەك نىىىۈزەل ئىىىىدى لىىىېكىن ئىنقىالپچىىىى يۇرتنىىىى ئەڭ ئۈسىىىتىدىكى بىىىىر
كاتتىباشنىڭمۇ كۆزى ئۇنىڭغا چۈشكەن ئىكەن _ دېدى سىررى بەي.
ئىش مۇشۇ سەۋەبتىن چوڭىيى كېتىپتۇ ۋە دادا ئۇ تەشىكىالتتىن چىقىى باشىقا بىىر
تەشكىالتقا قوشىۇلۇپتۇ .قىزغىا كىۆزى چۈشىكەن ئىادە ئۇنىى بىىلەن تىوي قىلىپتىۇ كېىيىن
ژانىىدارما تەرىپىىىدىن ئېتىۋېتىلگەنىىدىن كېىىيىن تەشىىكىالتتىن چىقىىى كېىىتەلمىگەن قىىىز
ئېرىنىى ئۇكىسىىى بىىىلەن تىىوي قىلىپتىىۇ .ئەسىىلىدە دادا بىىىلەن ئىىۇ سىىاراڭ قېىىتىش قىزنىى
مۇھەببىتىگە ئەپسۇسلىنى كېتىشىنىڭمۇ ئىورنى يىوقكەن چىۈنكى دادا كېىيىن كاللىسىىنى
ئىشىىلىتى تەشىىكىالت سىىىرتىدىن بى ىر قىىىز بىىىلەن تىىوي قىلغىىان ئىىىكەن ۋە مەن تۇغۇلغىىان
ئىكەنمەن .داداممۇ ھازىر ھايات بولمىغاچقا بىۇ ھېكىايىلەر ئىنشىائالالھ مېنىى كۆڭلىۈمنى
يېرى قىلمىغان ئىدى.
_بولىىدى كەتتىىى سىىىررى بەي كۆڭىىۈل يېىىرى بولغىىۇدەك بىىىر ئىىىش يىىو  .كونىىا بىىىر
مۇھەببەت ھېكايىسى _ خاالس.
_جە بەي ئەسلىدە ئۇالرنى سىزمۇ تونۇيسىز.
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_ كىملەرنى؟
_ ئۇ قىز بىلەن كېىيىن تىوي قىلغىان كىشىى تۇرنىاي ئىىدى .مېنىى ئۆيۈمىدە تۇرغىان
ھېلىقى تىياتىرچى قىز ئىدى دادىڭىزنى سۆيگىنى.
_نېمە؟
_ھېلىقى قىزىل چىاچلىق نۈلجىھىان خىانى  .ئىۇ چىاغالردا چېچىى تىۇ سىېرىق ئىىدى.
رەھمەتلىك دادىڭىزنى يا سۆيگىنى ئۇ ئىدى.
_ شۇنداقمۇ؟ نېمە ئىش قىلىۋاتىدۇ ئۇالر ھازىر؟
_ كېتى قېلىشىتى ...كېىيىن يەنە ئىككىى يىاز ئەسىكەرلەرنە تىيىاتىر قويىۇ ئۈچىۈن
چېدىرلىرى بىلەن كېلىشتى كېيىن ئىزدىمىدى .مەنمۇ پائالىيەتتىن چىقى كەتتى  .بالىلىق
بولغاندىن كېىيىن باشىقا ئىشىالرغا باشىقا شىەھەرلەرنە كەتكەنىلەرنە ئوخشىا  ...ئىوغلى
بوغىىالتىر مېنى ى ئىشىىىلىرىمنىمۇ قىلى ى بېرىىىدۇ .ئۆنگۆرەنىىدىكى كونىالرنى ى بەزىلىىىرىگە
ئوخشا بىز تېخىچە شۇ يەردە يولىڭىزغا قارايمىز.
بىز ئايرىلغىچە ئىككىنچىلەپ قىزىل چاچلىق ئايال ھەققىدە نەپ سورىمىدى  .سىررى
بەي كۆڭلۈمگە كەلمىسۇن دەپ ھېكىايىنى سىەل نېىرى –بېىرى قىلىى ۋەقەلەرنىى ئىالتە-
يەتتە يىل ئىلگىرىگە ئانىا بىىلەن دادامنىى تونۇشىۇپ تىوي قىلىشىىدىن ئاۋۋالغىا سىۈر پ
قويغان ئىدى .ھىالبۇكى مەن سىەككىز توققىۇز ياشىقا كىرنەنىدە دادا ئىككىى يىىل يوقىاپ
كەتكەنىىىىدى .شىىىۇ قېىىىتى يوقىىىاپ كەتكىنىىىىدە دادامنىىىى ئانامنىىىى ئىىىانچە ھىىىۆرمەتلەپ
كەتمىگىنىنى ئۇنىڭغا بەك غەزەپلەنگەنلىكىنى ھېس قىلغان ئىدى  .ئىۇ يوقىاپ كېتىشىىنى
بىىىر سىياسىىى تەرىپىىى بىىارلىقىنى ئەلىىۋەتتە بىلەتتىىۇ لىىېكىن يىىۈز بەرنەن ئىىۇ ئىشىىالرنى
نومۇسىىلۇ بىىىر تەرىپىمىىۇ بىىار ئىىىدى .ئانامنىىى غەزىپىنىىى دۆلەتىىكە ئەمەس دادامنىىى
سىياسى دوستلىرىغا قارىتا ئىكەنلىكىدىن ۋە كۇسۇلداشالردىن چۈشىنى يېتەتتى بۇنى.
تاتلىق-تۈر دۇكىنىدىن سىىررى بەي بىىلەن بىلىلە چىقتىۇ  .خەۋەر تاپقانلىرىمىدىن
ئېلىشى قااليال دەپ قالغانىدى  .بۇنچىۋاال سالپىيى كەتكەنلىكىمنى كونا ۋېۋىسىكىچىدىن
يوشۇرۇشقا ئۇرۇنۇشمۇ ئېغىر كېلىۋاتاتتى .دادىسىز ۋە ئوغۇلسىز بىىر ئەرۋاھىتەك كىوچىالردا
ئۇزۇندىن-ئۇزۇن ماڭدى .
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ئوتتۇز ئالتىنچى باب
ئاخشىىىمى ئايشىىەنە يەر ئىشىىى بىىىلەن ئۆنگۆرەننى ى كونىىا ھېكىىايىلىرىنىمۇ سىىۆزلەپ
بەرنەن بىرسىىى بىىىلەن كۆر شىىكەنلىكىمنى ئېيتىىتى  .پۇشىىايمانلىق يىىاكى نۇناھكىىارلىقتىن
بەكىىرەك بىىىر خىىىل ئالىىدانغانلىق تۇيغۇسىىى بىىاال ئورنىغىىا قويۇلۇشىىنى كەمسىىۇندۇرغۇچى
تۇيغۇسىىىىىنى ھىىىىېس قىلىۋاتىىىىاتتى  .دادا رەھمەتلىىىىىك نىىىىېمە دەر بىىىىولغىيتتى؟ دادا بىىىىاال
ئىككىمىزنى يەتتە سەككىز يىلنى ئارىسىدا ئوخشىا بىىر ئايىال بىىلەن ياتقىانلىقىمىزنى
بىلسە نېمە دەر بولغىيتتى؟ بۇنى ئويالندى لېكىن كۆپ ئەمەس .ئايالىمغا يىېقىن تۇرۇشىنى
خىىاالپ قالىىدى  .لىىېكىن خەۋەر تاپقانلىرىمنى ى مەنىىدىكى تەسىىىرىنى ئۇنىڭىىدىن يوشىىۇردۇ .
قىزىل چاچلىق ئايالدىن قورققان ئىدى .
قىىىىىزىقىش روھىمنىىىىى غاجاۋاتىىىىاتتى لىىىىېكىن خەۋەر تاپىدىغانلىرىمىىىىدىن ئىىىىۆز منى
تارتىۋاتاتتى  .ياخشى بىر ئادە بولۇ ئۈچۈن تارتقان شۇنچە جاپالىرىمغا قارىماي نەدىىن
كېلىۋاتقانلىقىنى ئۆز ممۇ بىلەلمەي قېلىۋاتقان بىر خىل پۇشايمان ئىچىمنىى قارايتىۋاتىاتتى.
ھېچ ئىش قىلماي تۇرۇپ ئەيپلەنمەك پەقەت چۈشلەردىال كۆر لىدىغان بىىر خىىل قورقىۇنچ
ئىدى .بۇ ئەندىشىنى بەك كۆپ ھېس قىلىۋاتاتتى .
سۇھراب بىر قۇرۇلىۇ شىىركىتى سىۈپىتىدە ناھىايىتى تېىز سىۈرئەتتە كېڭىيىۋاتىاتتى
بىزمىىۇ ھەمىىمە ئىشىىقا يېتىشىىى بواللمايۋاتىىاتتۇ  .ئىىۆي سىىېتىش ئىشىىلىرىنى ئايشىىەنى
تاغىسىنى ئوغلىنى مەسئۇل قىلغان بىر بۆلىۈ قىلىۋالغانىىدۇ  .خىۇددى مۇراتقىا ئوخشىا
«ۋاي بەيكوزنىىى ئارقىىا تەرەپلىرىىىدە نۇرغىىۇن يەر سىىېتىۋالدۇ لىىېكىن بېرىىى كۆر پمىىۇ
باقمىدۇ تېخى دەيمەن» دېگەندەك نەپلەرنى دېيىشتىن ھىۇزۇر ئېلىۋاتىاتتۇ « .شىىلەنى
كەينى تەرەپلىرىدە قاندا يەرلەر بار بىلمىىدۇ لىېكىن ماشىائالالھ سىۇھراب ئىۇ يىۇرتتىن
نۇرغۇن يەر سېتىۋالدى» دېگەندەك نەپلەرنى دوستلىرىمىزغا دېيىش بىزنى سىۆيۈند رەتتى
چۈنكى سۇھراب بىزنىى ئىوغلىمىز ئىىدى .بەك جىىق ئوغۇلىدىن تېىزرا چىوڭ بولۇۋاتىاتتى
ئوخشىىا تىىۈردىكىلەردىن مىىۇۋەپپىقىيەتلىكرەك بولۇۋاتىىاتتى ۋە ئىىاقىالنە قىىارارلىرى بىىىلەن
دىققەتلەرنە سازاۋەر بولۇۋاتاتتى.
بەزىىىدە ھاياتىمنىىى مەنىسىىىنى سىىاددىلىق بىىىلەن ئۆز مىىدىن سىىورايتتى پەرىشىىان
بوالتتى  .بىر باالمنى يوقلۇقى مەندىن كېيىن بايلىقىمنى ئىىگە-چاقىسىىز قالىىدىغانلىقى
بۇنى سىەۋەبى بوالالرمىيىدى؟ غەمىگە چۆككەنسىېرى ئايشىەنى دوسىتلۇقىغا سىىغىناتتى .
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ئۇنىڭغا باغلىنى قېلىشىمنى كۈچلۈك ئەقىللىق بىر ئايالغا يېقىن بولۇ ئېھتىياجىمدىن
كېلىى چىققىىانلىقىنى ئايشىىە بايقىغانىىىدى .ئىىۇنى پەقەت ئالدىمايىىدىغانلىقىمنى ئۇنىڭىىدىن
خۇپىيانە مەنىۋى بىر ھايىاتى پاناھگىاھى بىىر سىىرىمنى بولمايىدىغانلىقىنىمۇ بىلەتتىى.
بەزى كۈنلەردە سۇھرابنى ئىشخانىلىرىدا بىىر-بىرىمىزنىى بىىرەر سىائەت كىۆرمەي قالسىا
يان تېلېفون بىلەن تېلېفون قىلى «نەدىسەن؟» دەپ سورىشاتتۇ  .بۇ يېقىنلىق بىىزنە ئاتىا
قىلغان ئۆزئىشەنچ ۋە ئۆزىمىزنە مەپتۇنلۇ  -6104يىلىنى بېشىىدا سىۇھرابنى بەك كىۆپ
زىيانغا ئۇچرىتىدىغان بىر خاتالىقنى ئۆتكۈزىشىمىزنە سەۋەپ بولدى.
بىىىىزنىڭكىگە ئوخشىىىا قۇرۇلىىىۇ ۋە ئىنشىىىائات قانۇنىىىىدىكى ئۆزنەرتىشىىىلەردىن
پايىىدىلىنى تېىىز سىىۈئەتتە كىىېڭەيگەن ئېگىىىز بىنىىاالر بىىىلەن قاپالنغىىان تۇرالغىىۇالرنى
سىىىېلىۋاتقان باشىىىقا چىىىوڭ شىىىىركەتلەر سىىىالغان ئىىىۆيلىرىنى سىىىېتىش ئۈچىىىۈن نېزىىىىت ۋە
تېلېۋىزورالرغا زور مىقتاردا ئېالن بېرىۋاتاتتى .بىزمىۇ مۇشىۇ ئىشىالرنى قىلىىدىغان بىىر ئىېالن
شىركىتى بىلەن كېلىشتۇ ۋە ئۇالرنى ئەقلىگە ئۇيدۇ .
قۇرۇلۇ شىركەتلىرىنى ئېالنىىدا كاتتىا خوجايىنالرنىى ئىۆزى كىۆر نەتتى سىالغان
بىنىىالىرى ھەققىىىدە نېمىلەرنىىىدۇر سىىۆزلەيتتى .بىىۇ بىىۇرۇنقى چىىاغالردا ئېگىىىز بىناالرنىىى
ئىشىەنچلىك شىىىركەتلەر تەرىپىىىدىن سىىېلىنغانلىقىنى ھىېس قىلىىدۇرۇ ئۈچىىۈن مۇشىىۇندا
ئورۇنالشتۇرۇالتتى :ئەنە ئا چاچلىق نالستۇك تاقىغان خوجايىن ئالىدىڭىزدا تىۇراتتى؛ يەر
تەۋرەپ بولغۇچە ئۆر لىدىغان ئاجىز ئەرزان بىىر قۇرۇلىۇ قىلىى سىىلەرنى ئالدايىدىغان
بىر ئادە ئەمەس ئىدى ئۇ!
ئېالن شىركىتىدىكىلەرنە كۆرە قېرى خوجايىنالرغا قارىغاندا ئايشە بىلەن مەن يىا
مەلۇماتلىق ۋە زامانىۋى ئىدۇ ۋە بىىز بىلىلە چىقىىدىغان بىىر ئىېالن پائىالىيىتى سىۇھرابنى
سىىىىرتتىن كەلىىىگەن باشىىىقا شىىىىركەتلەردىن دەرھىىىالال پەرقلەنىىىد رەتتى بەك ئىلگىىىىرى
باسقۇزاتتى .ئېالنغىا چىققۇمىزنىى يوقلىۇقىنى دېىگەن بولسىاقمۇ ئىاخىرى كېلىى كىاللىمىز
ئىشلىمەي قالدى؛ زامانىۋى ۋە سۇھراب دېگەن نەپلەر ئالدىدا بەل قويۇۋەتتۇ .
سۈرەتكە ئېلىنىۋاتقان چاغالردىن باشالپال خاتىا بىىر ئىىش قىلىۋاتقىانلىقىمىزنى ھىېس
قىلى تۇراتتىۇ  .سىۈرەتكە ئىېلىش جەريانىىدا بىىز ياشىاپ باقمىغىان سىۈنئى ياسىالما ۋە
ياۋرۇپىىائى بىىىر بىىاي ھايىىاتنى مۇبالىغىلىىىك بىىىر شىىەكىلدە دورىىىدۇ  .نېزىىىت ۋە ئىىېالن
تىىىىاختىلىرىغىمۇ چىقىرىلىىىىىدىغان ئىىىىېالنالر تېلېىىىىۋىزوردا قويىىىىۇالر-قويۇلمىىىىاس ھە بەك
مۇۋەپپەقىيەتلىىك بولىدى ھە پەرەز قىلغىنىمىىزدەك دوسىت-د شىمەننى ئالدىىدا بىزنىىى
رەسۋا قىلىدى .سىۇھرابنى ئىسىتانبۇلنى ئىۈچ ئىايرى بۇلۇڭىىدىكى (كاۋاجىىك كارتىال ۋە
ئۆنگۆرەن) ئۈچ تۇرالغۇ رايونىدا باھاسى خېلىال يۇقىرى ۋە تېخى پۈتمىگەن بىنا ئۆيلەر تېىز
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سۈرئەتتە سىېتىلىۋاتقان كىۈنلەردە دوسىتلىرىمىزنى ئېالنىدىكى ياسىالما قىيىاپەتلىرىمىز ۋە
ساختا ھەرىكەتلىرىمىىز ھەققىىدە قىلغىان مەسىخىرە ۋە زاڭلىقلىرىنىى ئاڭالشىقا باشىلىدۇ .
ئىىاقكۆڭۈلرەك دوسىىتلىرىمىز «بۇنچىىىۋاال ئالىىدىغا چىقىۋېلىشىىىڭالر توغرىمىىۇ؟» دېگەنىىدەك
سىىۆزلەر بىىىلەن بىزنىىى ئاناھالنىىدۇردى .ئوسىىمانلىنى رۇسىىيەنى ئىراننى ى جوڭگۇنى ى
بايلىرى رەھىمسىز دۆلەتتىن قورققانلىقى ئۈچۈن بايلىقلىرىنى ئاشكارىلىمايتتى.
شۇندا قىلى بىر مەزنىل تاال-تۈزنە پەقەت چىقماي تېلېۋىزورنى قويماي بۇ ئىېالن
پاالكىتىنى ى ئۇنتۇلىىۇپ كېتىشىىىنى سىىاقلىدۇ  .بىىىر چىىاغالردا سىىۇھراب بىزنى ى ئىىوغلىمىز
ئەمەس بىز ئۇنىڭغا ئەسىرنە چۈشكەندەك ھېس قىلى كەتتۇ ئۆزىمىزنى.
ئۇ كۈنلەردە سىۇھرابنى ئىېالن پائىالىيىتىنى ۋە بىزنىى مەسىخىرە قىلىىدىغان خەتىلەر
كېلى تۇراتتى .ھەپتىدە سەككىز توققىۇز پارچىسىىنى مەن ئېچىى كۆپىنچىسىىنى ئوقىۇپ
بولۇپ تاشلىۋېتەتتى  .لېكىن بىر پارچىسىنى يانچۇقۇمدا ساقلىدى :
جە بەي
سېنى ھۆرمەتلىگۈ بار سەن دادامسەن.
سۇھراب ئۆنگۆرەندە خاتا ئىش قىلىۋاتىدۇ.
ئوغلۇڭ بولۇ سۈپىتى بىلەن سېنى ئاناھالندۇرۇپ قويغۇ كەلدى.
بۇ ئادرېسقا خەت يازساڭ ھەممە ئىشنى سۆزلەپ بېرىمەن.
ئوغلۇڭدىن قورقما.
_ ئەنۋەر
ئاسىىتىدا ئىىې _ خەت ئادرېسىىى بىىار ئىىىدى .سىىىررى سىىىياھئوغلۇغا ئوخشىىا ئىىازرا
غەيىىۋەت-شىىىكايەت ۋە تەھىىدىت بىىىلەن شىىىركەتتىن نەپ ئېلىشىىنى كىىۆڭلىگە پىىۈككەن
ئۆنگۆرەنلىكلەردىن بىرسى ئوخشايدۇ دەپ ئويلىدى  .ماڭا سەن مېنى دادامسىەن دېيىشىى
خوشياققان ئىىدى« .خاتىا ئىىش»نىى نېمىلىكىنىى بىلگىۈ كېلىى سىۇھرابنى ئادۋۇكىاتى
نەجاتى بەيدىن مەسلىھەت سورىدى .
_ ئوتتۇز يىىل بىۇرۇن ئۆنگىۆرەن كىچىىك ئىادەتتىكى بىىر ھەربىى بىازار چېغىىدا بىىر
قۇدۇقچىغا شانىرت بولغانلىقىڭىزنى ھەممە ئادە بىلىدۇ _ دەپ چۈشىەند ردى ماڭىا _ بىۇ
نەپ ئېالن تارقالغاندىن كېيىن بىر ئەپسانىگە ئايلىنى كەتتى .تېلېۋىزورغىا ئايىالى بىىلەن
زامىانىۋى بىىر پاسىوندا چىققىان قۇرۇلىۇ -ئىنشىائات خوجايىنىنىى بىۇرۇن ئىۇالر بىىلەن
ياشىىىغانلىقىنى قىىۇدۇقالردا ئىشىىلەمچىلىك قىلغىىانلىقىنى بىلىىىش ئۆنگىىۆرەنلىكلەرنە يېقىى
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كېتىۋاتىىىدۇ .لىىېكىن يەرلىرىنىىى سىىاتىدىغان چاغىىدا ئوخشىىا ئىپتىخىىارلىق بىىىلەن قوبىىۇل
قىلغۇسىز باھا قويۇشىۋاتىدۇ ۋە تىۇنجى باھىا تالىشىشىتىال سىۆيگۈلىرى نەپىرەتكە ئايلىنىى
كېتىۋاتىىىدۇ .بىىۇ نەپرەتنىىى چوخچىالۋاتقىىان نەرسىىە ئېالنىىدىكى ھىىالىتىڭىزنى ھەقىقىى دەپ
قېلى سىزنى زىيادە ساختىپەز ھەتتا دىنسىز دەپ قېلىشىلىرىدىن بەكىرەك ھەمىمە كىشىى
بەك ياخشىىى كۆرىىىدىغان مىىاھمۇت ئۇسىىتا بىىىلەن نۇرغىىۇن يىلنىىى ئالدىىىدا ئىىاراڭالردا
قامالشىىمىغان بىىىر ئىشىىنى يىىۈز بەرنەنلىكىىىگە ئىشىىىنى قېلىشىىلىرىدۇر .مىىاھمۇت ئۇسىىتا
ئۆنگۆرەنىىدە سىىۇ چىقارغىىان ئىىادە بولىىۇ سىىۈپىتى بىىىلەن تولىمىىۇ ئەزىىىز بىىىر مەرتىىىۋىگە
ئىگىدۇر! ئۇ يەرنە بېرى بۇ خاتا چۈشەنچىلەرنى تۈزىتىشىڭىز كېرەك .ئۇ يەردە ئوتتۇز يىل
بۇرۇن پۈتۈن بىر ياز سۇ تېپىش ئۈچۈن قاندا ئىشلىگەنلىكىڭىزنى بىر سۆزلەپ بەرسىىڭىز
سىزنىڭمۇ ئۆزلىرىگە ئوخشىا ئىادە ئىكەنلىكىڭىزنىى شىۇ ھامىان چۈشىىنى يېتىشىىدۇ ۋە
سۇھرابقا كېرەكسىز ئاۋارىچىلىق تېپى بەرمەيدۇ.
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ئوتتۇز يەتتىنچى باب
لىىېكىن ئۆنگىىۆرەنگە بېرىشىىقا نېمىشىىقىكىن قىىارار قىاللمايۋاتىىاتتى  .ئودىپىىۇس بىىىلەن
سۇھرابنى ھېكايىسىنى يىلالپ ئوقۇپ تاال -تارتىش قىلى يۈرىكىمنى قورقۇنچ بىىلەن
تولغانلىقىنى تەسىرى بار ئىدى بۇنىڭدا.
بە ھەپتىىىدىن كېىىيىن نەجىىاتى بەي مەن بىىىلەن ئىشىىخانىدا يىىالغۇز كۆر شۈشىىنى
تەلەپ قىلدى.
_ ئۆزىنى سىزنى ئوغلىڭىز دەپ قارايدىغان بىرسى بار جە بەي.
_ كى ؟
_ ئەنۋەر .سىزنە خەت يازغان كىشى.
_ راست شۇندا بىر ئادە بارمىكەن؟
_ شۇندا  .يىگىرمە ئالتە ياشقا كىرىپتۇ .ئۇنى دېيىشىچە سىز ئۇنىى ئانىسىى بىىلەن
 -0892يىلى ئۆنگۆرەندە بىرنە بوپتىكەنسىز.
ئىسىىتانبۇلنى ئاسىىمىنىدا پەس ۋە قوغۇشىىۇن رەڭ بۇلىىۇتالر بىىار ئىىىدى .نېشانتىشىىىدا
ۋالىىى قونىىۇقى كوچىسىىىنى ئاخىرىىىدىكى ئېگىىىز ئىشىىخانا ۋە سىىودا-سىىاراي بىناسىىىنى ئەڭ
ئۈسىىتۈنكى ئىىۈچ قەۋىىىتىگە جايالشىىقان سىىۇھرابنى بىىا شىىىركىتىدە مېنىى ئىشىىخانامدا
ئىدۇ .
_ ئۇ چاغدا سىز ئون ئالتە ياشتا ئىدىڭىز _ دېىدى نەجىاتى بەي مېنىى نەپ قىلمىاي
ئولتۇرغىنىمنى كۆر پ _ بۇ ئىشىقا ئوتتىۇز يىىل بىوالي دەپتىۇ .بۇنىدا ئەھىۋالالردا بىۇرۇنقى
چىىىاغالردا سىىىوتچىالر دەۋانەر ئانىىىا-بالىالرنىىىى نېىىىپىگە قىىىۇال سىىىېلىپمۇ قويمىىىايتتى.
ھەممەيلەنگە مەلۇ بولغىنىىدەك دادىلىىق دەۋاسىى قىلىىش بىىزدە قىانۇن بىويىچە سىۈرەك
بىىلەن چەكلىنەتتىى .بىاال تۇغۇلغانىدىن كېيىنكىى بىىىر يىىل...ئىۇ چاغىدا بولمىسىا بىاال ئىىون
سىىەككىزنە كىرنەنىىدىن كېيىنكىىى بىىىر يىىىل...دېگەنىىدەك .بىىۇ بالىنىىى ئىىون سىىەككىزنە
كىرنىنىگىمۇ سەككىز يىل بوپتۇ.
_ بالىنى نېپى توغرا چىقى قالسىچۇ؟
_ تەكشۈر شىمىزنە قارىغاندا باال ئانىسىىنى قورسىىقىدا قالغىان چاغىدا تىيىاتىرچى
ئانىسى يەنە بىر تىيىاتىر ئارتىسىىنى نىكاھىىدا ئىىكەن .تىۈرك قىانۇنى ئائىلىنىى ئىورنىنى
قوغدا دادىنىى نوپىۇزى ۋە ئىوبرازىنى زېدىلىمەسىلىك ئۈچىۈن مەيلىى كىى نىېمە دېسىە
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دېسۇن نىكاھلىق ئايالنى ئېرىنى ئۆزلىكىدىنال بالىنى دادىسى سۈپىتىدە نوپۇسىقا ئالىىدۇ.
دېمىسىمۇ ئەكسىىچە بولۇشىى ئىمكانسىىزدۇر «:مەن ئېىرى بىار تۇرۇغلىۇ باشىقا ئەر بىىلەن
ياتتى باالمنى دادىسىى ئېىرى ئەمەس ئىۇدۇر» دېىگەن ئايىال ئەنەر ئېىرى يىاكى ئۇنىى
تۇغقىىانلىرى شىىۇ ھامىىان پىچىىا تىقىىى ئۆلتۈرمىسىىە بىىۇرۇنقى قىىانۇن بىىويىچە تىىۈرمىگە
تاشلىناتتى.
_ بۇ قانۇنالر ئۆزنەردىمۇ؟
_ قانۇنىىدىن ئىىاۋۋال تىبىىابەت ئىىۆزنەردى جە بەي .ئەمىىدى ئىىاقكۆڭۈل جاپىىاكە
سوتچىالرنى دادا بىلەن بالىنى مەھكىمىىگە چاقىرتىى يىانمۇ-يىان تىزىى ئوخشىشىامدۇ
دەپ چىرايىغىىا قارىشىىىغا «سىىەن بۇنى ى ئانىسىىىنى تونۇمسىىەن سىىۈرەت يىىاكى نۇۋاھچى ى
بارمۇ؟» دەپ سورىشىغا كېىرەك قالمىىدى .ھىازىر دادا بىىلەن بالىىدىن قىان ئېلىى DNA
سىنى تەكشۈر پال كى كىمنى دادىسىى كىى كىمنىى بالىسىى ئېنىىق بىلگىلىى بولىىدىغان
بولدى .بۇرۇن بۇندا بىر ئىش جەمىيەتنى ئۇلىغا كۆمىۈلگەن بومبىا دەپ قارىلىى قوبىۇل
قىلىنمايتتى.
_ بىر بالىنى دادىسىنى باشقا بىرى ئىكەنلىكىنى قوبۇل قىلىش نېمىشقا جەمىيەتنىى
تەۋرىتىۋېتىدۇ؟
_ جە بەي دادىلىق دەۋاسىىدا تەجرىبىسىى مىول دوسىتلىرىمدىن ئۇققىانلىرى مېنىى
كۆڭلۈمنى يېرى قىلدى .يا قىز بىلەن كۆڭۈل ئېچى ھامىلدار قىلى قويغىان؛ قانۇنىدىن
خەۋىرى بولغاچقا قىزنى بىر يىلغىچە «مانا توي قىلىمىز ئەنە تىوي قىلىمىىز» دەپ ۋاقىتنىى
كەيىىنىگە سىىۈرنەن؛ ھامىلىىدار قىلى ى قويغىىان قىزنىىى ئوسىىمانلى پاشىىالىرىغا ئوخشىىا
يېنىىىدىكى بىرەرسىىى بىىىلەن تىىويىنى قىلىىى قويغىىان ئەرلەرنىىى ھېكىىايىلىرىنى سىىۆزلەپ
بېرىشتى ...جان سانى كۆپ چوڭ ئائىلىلەردە تاغىسىىنى يىا ئايىالىنى ھامىلىدار قىلىى
قويغىىىان يىىىا جىىىىيەنلەر يېزىىىىدىن مىھمانىىىدارچىلىققا كېلىىىى چۈشىىىكەن بىنىىىا ئۆيىىىدە
خوشنىسىنى ئۆز ئاكىسىنى ئايالىنى ھەتتا ئۆز سىڭلىسىنى ھامىلدار قىلى قويغىانالر...
ئائىلە بۇزۇلمىسۇن نومۇس ئاشكارىلىنى كەتمىسۇن قان تۆكۈلمىسۇن دەپ ھەممە تىۇۋا
يېپىق پېتى قالىدىكەن .لېكىن ئىادە بۇنىدا ئىشىالرنى ئۇنتىۇپ قالمايىدۇ...جە بەي سىىز
 -0892يىلى ئون ئالتە يا ۋاقتىڭىزدا بۇ بالىنى ئانىسى نۈلجىھان خانى بىلەن بىىرنە
بولغانمۇ؟
_ پەقەت بىىىر قېىىتى شىىۇندا بىىىر ئىىىش بولغىىان _ دېىىدى _ لىىېكىن بىىىر قېتىمىىدىال
ھامىلدار بولۇپ قالغانلىقىغا تازا ئىشەنگۈ كەلمەيۋاتىدۇ.
_ دادىلىق دەۋالىرىنىى جىىق كىۆرنەن تۇتقىان نەرسىسىىنى يۇلىۇپ ئاالاليىدىغان ئەڭ
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يامان ئادۋۇكاتتىن بىرنى تەكلى قىلىپتۇ .بۇ يا ۋە تىرىشچان ئادۋۇكات ئۆزىمۇ نۇرغىۇن
يىلالرغىىىچە باشىىقا بىىىر ئىىادەمنى دادا دەپ يىىۈرنەنلىكى ئۈچىىۈن بىىۇ ئىشىىتا ئۆزىنىى تىىوغرا
ھەقلىق ئىكەنلىكىگە ئىشەنمىگەن بولسا بۇ دەۋاغا قول تىقمىغان بوالتتى.
_ كىمنىىىى تىىىوغرا ئىكەنلىكىنىىىى كىىىى بىلەلىسىىىۇن _ دېىىىدى _ نۈلجىھىىىان خىىىانى
ھاياتمىكەن؟
_ ھاياتكەن.
_ مەن ئون ئالتە يا ۋاقتىمدا چاچلىرى قىزىل ئىدى.
_ ھېلىھە شۇندا ھېلىھە نۈزەل .يولدىشىى تۇرنىاي بەي ئۇنىڭىدىن ئايرىلغانىدىن
كېيىن ئۆلىۈپ كېتىپتىۇ .ئۇالرنىى نىكىاھتىن تەلىيىى كەلمەپتىۇ لىېكىن ھىېلىھە ھايىات ۋە
تىياتىردىن مىھرى ئۈز لمەي ياشاۋېتىپتۇ .ئېرىدىن ئىنتىقا ئېلىشتىن بەكىرەك قىيىنچىلىىق
ئىچىدە ياشاۋاتقان ئىوغلى ئۈچىۈن بىىر كىىرى مەنبەسىى تېپىى بېىرىش ئۈچىۈن بىۇ ئىشىنى
قىلغىانلىقى ئېنىىىق DNA .سىىىنىقى ۋە بىىىر يىىىل چەكلىمىسىىىنى ئەمەلىىدىن قالغانلىقىىىدىن
خەۋەردار بولسا كېرەك...
_ باال نېمە ئىش قىلىدىكەن؟
_ ئۆزىنى سىزنى ئىوغلىڭىز دەپ قارايىدىغان كىشىى ئەنىۋەر مەن ئىسىمىنى ئۇنتىۇپ
قالغىىان بىىىر ئۇنىۋېرسىىىتېتتا بوغالتىرلىقتىىا ئوقۇپتىىىۇ .بويتىىا  .ئۆنگۆرەنىىدە كىچىىىك بىىىىر
بوغالتىرلىق ئىشخانىسى بار ...مىللەتچى ياشلىق تەشكىالتلىرى بىلەنمىۇ ئاالقىسىى بىاركەن.
كۈرتلەر بىلەن سولچىالرغا ئۆچ ئىكەن .دادىسىغا ۋە ھاياتقا ئاچچىقى باركەن.
_ دادىسى دەپ تۇرناي بەينى دەۋاتامسىز-يا؟
_ شۇندا .
_ نەجاتى بەي سىز مېنى ئورنۇمدا بولغان بولسىڭىز قاندا قىالتتىڭىز؟
_ ئوتتىىۇز يىلنى ى ئالدىىىدا نىىېمە بولغىىانلىقىنى سىىىز مەنىىدىن ياخشىىى بىلگەنلىكىڭىىىز
ئۈچۈن سىزنى ئورنىڭىزدا بواللمايمەن جە بەي .لىېكىن بىىز نېپىنىى قىلىشىىۋاتقان ئايىال
بىلەن بىىرنە بولغىانلىقىڭىزنى ئەسىلىيەلىگەنلىكىڭىز ئۈچىۈن قىان تەكشىۈرتۈپ بىاققىنىڭىز
ياخشى...بۇ دەۋانى ئاالي جىق نەپ قىلى ئولتۇرماي ئىاۋۋال ئۇالردىنمىۇ قىان تەكشىۈر
نەتىجىسىنى تەلەپ قىالي .ھە راست ئاۋۋال مەخپىيەتلىكنى سىاقال بىۇيرۇقى چىقارتىاي.
ھېلى بىكار سۇھرابنى خوجايىنى دەپ قامالشمىغان خەۋەرلەرنى چىقىرىى بىزنىى بىئىارا
قىلىشمىسۇن.
_ ئايشە خانىممۇ ھازىرچە بىلمەي تۇرسۇن كۆڭلى يېرى بولىدۇ .ئىاۋۋال ئەنىۋەر بەي
بىىىىلەن بىىىىر كۆر شىىىۈپ باقسىىىىڭىز .بىىىۇنى ئىىىۆزىمىز مەھكىمىنىىىى سىىىىرتىدا چىىىىرايلىقچە
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كېلىشىۋالسا .
_ ئادۋۇكاتىنى دېيىشىچە دەۋانەرنىى سىىز بىىلەن كۆر شكۈسىى يىاكى ئۇچرىشىى
قالغۇسى يوقكەن!
شۇئان بۇ نەپكە كۆڭلۈمنىى قىاتتىق يېىرى بولغىانلىقىنى ھىېس قىلىدى ۋە ئەسىلىدە
«ئوغلۇ » نى كۆرنۈ كەلگەنلىكىنى چۈشىنى يەتتى .
قولى چىرايى ھەرىكەتلىرى مېنىڭكىگە ئوخشامدىغاندۇ ئەجىبا؟ ئۇچرىشىى قالسىا
كۆڭلۈمدە قاندا تۇيغۇالر پەيدا بىوالر بولغىيىدى؟ راسىتىنال فاشىسىت مىللەتچىىلەر بىىلەن
ئېغىىىز –بىىۇرۇن يالىشىىى يۈرەمدىغانىىدۇ؟ نىىېمە ئۈچىىۈن ئۆنگىىۆرەنگە يەرلەشىىكەندۇ؟ قىزىىىل
چاچلىق ئايال بۇالرغا قاندا قارايدىغاندۇ؟
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ئوتتۇز سەككىزىنچى باب
ئىككىىى ئايىىدىن كېىىيىن چاپىىا تىبىىابەت فاكۇلتېتىىىدا قىىان بەردىىى  .دوختۇرخانىنىىى
مەھكىمىگە يازغان دوكىالتىدىن سوتچى جاكارالشىتىن بىۇرۇن خەۋەر تاپقىان نەجىاتى بەي
نەتىجىنى ماڭا تېلېفوندا بىلد ردى .بىر ھەپتىدىن كېيىن سوتچى ئەنۋەرنى بارلىق قانۇنى
نەتىجىلەر بىلەن مېنىى ئوغلىۇ سىۈپىتىدە نوپۇسىقا ئېلىشىقا ھۆكىۈ چىقىاردى .پۈتىۈن بىۇ
مەھكىىىىمە قىىىان ئالىىىدۇرۇ نوپۇسىىىقا ئىىىېلىش جەريانلىرىنىىىى بىرەرسىىىىدە بولسىىىىمۇ
دوختۇرخانىىىدا يىىاكى مەھكىمىىىدە ئوغلىىۇ بىىىلەن ئۇچرىشىىى قېلىشىىنى خۇپىيىىانە خىيىىال
قىلدى  .بىر-بىرىمىزنى كۆرسەك تۇنجى ئىنكاسىمىز قاندا بوالر بولغىيتتى؟
ئادۋۇكات نەجاتى بەيىگە كىۆرە ئوغلۇمنىى مەن بىىلەن كۆر شكۈسىىنى يوقلىۇقىنى
ياخشىىى ئىىىش دەپ قارىسىىا بىىوالتتى .بىىۇ خىىىل ئەھىىۋالالردا قىىانچە ياشىىتا بولۇشىىلىرىدىن
قەتئىينەزەر ئوغۇلالر دادىالرغا غەزەپلىنەتتى .نوپۇسقا ئېلىنىار-ئېلىنمىايال ئۇزۇنىدىن بېىرى
جاپىىادا ياشىىاپ كېلىۋاتقىىان بولغاچقىىا ئوغىىۇل ۋە ئانىنىى تىىۆلە تەلەپ قىلىى ئەرز قىلىىىش
ھەققى بوالتتى .ئىۇ ئىككىسىىنى بىۇنى ھىازىرغىچە قىلمىغىانلىقىمۇ ياخشىى ئەھىۋال ئىىدى.
بەلكى بىزنى قىسىتاپ پىۇل ئۈنىد رىۋېلىش نىيەتلىىرى يىو ئىىدى .ئادۋۇكىات بىۇ نەپنىى
مېنى بەك ئۈمىتۋار قىلىۋەتكەنلىكىنى كۆر پ مېنى ئاناھالندۇرغان ئىدى :بىارلىق دادىلىىق
دەۋالىرى ئاخىرقى ھېساپتا بىر ئىقتىسادى دەۋا بوالتتى .تارىختا مېنى دادا بىۇ مىۇھى ۋە
بىىاي ئىىادە ئەمەس ئىىاۋۇ نىىامرات ۋە ئىىادەتتىكى ئادەمىىدۇر دەپ دەۋا –دەسىىتۇر بولىىۇپ
باقمىغانىدى .سۇھرابنى مەبلەغلىرىگىمۇ مەسئۇل نەجىاتى بەي بىۇ باھانىىدە ئۆنگۆرەنىدە
شىركەتنى تونۇشتۇرىدىغان بىر پائالىيەت ئۆتكۈزىشىمىز كېرەكلىكىنى يەنە بىر قېىتى تىلغىا
ئالدى.
ئاۋۋال بۇالرنى ئايشىەنە دەپ بېقىشىى كېىرەك ئىىدى .بىىر كىۈنى «سىەن بىىلەن نەپ
ئارىسىدا ئەمەس كۆزلىرىڭنى ئىچىگە قاراپ تۇرۇپ پاراڭلىشىدىغان مۇھى بىر ئىش بىار»
دېدى ئايالىمغا.
«نىىېمە ئىىىش؟» دېىىدى خەۋەردىىىن ئالىىدىنئاال قورققىىان ئايشىىە .لىىېكىن بىىۇ ئىشىىنى
قۇدۇقنى ى تېگىىىدە تاشىىالپ قويغىىان مىىاھمۇت ئۇسىىتامغا ئوخشىىا ئۆز مىىدىن ۋە ھەمىىمە
ئادەمدىن يوشۇرۇپ بواللمايدىغانلىقىمنى كۆر پ يەتكەنىدى .
_ بىر ئوغلۇ باركەن _ دېدى ئايشەنە ئۆيدە كەچلىىك تامىا ۋاقتىىدا ئىككىى رومكىا
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راكى ئىچىۋەتكەندىن كېيىن تۇيۇقسىزال .ۋە ھەممە ئىشنى ھېچبىرىنى يوشۇرماي شىۇ پېتىى
سۆزلەپ بەردى  .بىردەمدىال بۇ ئىش مېنى قانچىلىك راھەتلەند رنەن بولسا ئايشەنىمۇ شۇ
قەدەر بىئارا قىلدى.
_ئەلۋەتتە بالىغا مەسئۇل بولۇشى كېرەك _ دېدى ئايشە ئۇزۇنغىچە ئۈن چىقارمىاي
تۇرغاندىن كېيىن _ لېكىن بۇ خەۋەردىن بەك كۆڭلۈ يېرى بولدى .ئۇنى كۆرنۈڭ بارمۇ؟
بۇ سىۇئالغا جىاۋاب بەرمىگەنلىكىمنىى كىۆر پ ئايىالى باشىقا سىۇئالالرنى تىزىىۋەتتى:
قىزىل چىاچلىق ئايىالنى كۆرنىۈ ئوغلىۇ بىىلەن دوسىت بولغىۇ ئۆزىنىڭمىۇ ئۇنىى بىىلەن
يېقىن بولۇپ كېتىشىنى تەلەپ قىلغۇ بارمىيدى؟ يىلالردىن بېىرى دۇنيىادىكى ئودىپىۇس ۋە
رۇسىىىتە بىىىىىلەن سىىىىۇھراب ھەققىىىىىدىكى چۈشىىىەنچىلەرنى مۇشىىىىۇ سىىىىەۋەپتىن تەتقىىىىىق
قىلىۋاتقانمىدۇ ؟
بولۇشىىىغا ئىچى ى خىىۇدىمىزنى يوقىىاتقۇدەك مەسىىت بولىىۇپ كەتىىكەن ئىىۇ كېچىسىىى
ئىىۆزىمىزدىن يوشىىۇرۇپ قااللمىغىىان ئەسىىلى تېمىىا ھەققىىىدىمۇ پاراڭالشىىتۇ  :باشىىقا بىىالىمىز
بولمىغىانلىقى ۋە تىۈرك قانۇنىىدا ۋەسىىيەتنى ئىورنى بولمىغاچقىا مەن ئۆلىۈپ كەتكەنىدىن
كېىىيىن سىىۇھرابنى ئىىۈچتەن ئىككىسىىى ئۆزلىكىىىدىنال بىىۇ ئوغۇلغىىا قىىاالتتى .ئايشىىە مەنىىدىن
بۇرۇن ئۆلۈپ كەتسە(يا پەرقىمىز چىوڭ بولمىغاچقىا بىۇ مىۇھى بىىر ئىھتىمىاللىق ئىىدى)
مەندىن كېيىن سۇھراب تامامەن بىز چىرايىنىمۇ كۆر پ باقمىغان بۇ بالىنى بوالتتى.
_ كېچە چۈشىۈمدە ئوغلۇڭنىى ئۆلتىۈر لگەنلىكىنى كىۆرد _ دېىدى ئايشىە ئەتىسىى
ئەتىگەندە.
مىىىراس قىىانۇن ئادۋۇكىىات ھەققىىىدە پاراڭالشىىقان يەنە بىىىر ئاخشىىامنى ئەتىسىىى
ئەتىگىنىىىدە تېخىمىىۇ ئوچىىۇ ۋە ئىىۇدۇلال قىلىىى مۇنىىدا دېىىدى _ :دېيىشىىتىن خىجىىىل
بولۇۋاتىمەن لېكىن بەزىدە ئۇنى ئۆلتۈرىۋەتكۈ كېلىدۇ .بۇ ھاراملىقنى ئىسىمىمۇ سىۇھراب
بولغان بولسا تولۇ بولغان بوالتتى.
_ ئۇ سەت سۆزنى ئىشلەتمە _ دېدى ئايالىمغىا _ بالىنىى بىىر نۇنىاھى يىو ئۇنىى
ئۈستىگە دادىسىنى كىملىقى ئېنىق ھازىر.
باال تەرەپتە تۇرغانلىقى ئايالىمنى كۆڭلىنى بۇزاتتى جىمىى قىاالتتى .بىىر مەزنىىل
ئوغلىىۇ بىىىلەن ئۇنىڭىىدىن خۇپىيىىانە كۆر شىىكەن-كۆر شىىمىگەنلىكىمنى سىىوراپ ئىىاغزىمنى
تاتلىىدى .ئۇنىى كىۆڭلىنى كۆتىىۈرەي دەپ _:ئىۇ بالىنىى مەن بىىلەن كۆر شكۈسىىى يىىو _
دېدى _ غەلىتىال بىر باال بوپتۇ.
_ سەن ئۇنى قانداقراقتۇ دەپ قىزىقتىڭمۇ؟ ئۇنى كۆرنۈڭ بارمۇ؟
_ يىىا _ دەپ يالغىىان سىىۆزلىدى ئايالىمغىىا ۋە بىىۇ ھەقىىتە ئۇنىڭغىىا يالغىىان ئېيتىشىىى
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كېرەكلىكىنى چۈنكى ئوغلۇمغا ئۆز منى تۇتۇۋااللمىغۇدەك دەرىجىدە قىزىقىۋاتقانلىقىمنى ۋە
يېقىن ھېس قىلىۋاتقانلىقىمنى جەزىملەشتۈرد .
ئىىۈچ ئايىىدىن كېىىيىن بىىىر كىىۈنى مىىۇرات ئافىنىىادىن تېلېفىىون قىلىىدى .نۇرغىىۇن يىلىىالر
ئىلگىرى بىر قېتى مېنى تېھرانغا چاقىرغانلىقىنى مېنى ئۇ يەرنە بېرى پەقەتال پۇشىايمان
قىلمىغانلىقىمنى ئەسلىتىۋەتكەندىن كېيىن كۆر شۈ ئۈچۈن مېنىى Grande Bretagne
مېھمانخانىسىىىىدا سىىىاقالۋاتقانلىقىنى قوشىىىۇپ قويىىىدى .ئىككىىىى كۈنىىىدىن كېىىىيىن ئافىنىىىادا
كۆر شىىىىكەن چېغىمىىىىىزدا نرېتسىىىىىيەنى ۋەيىىىىران بولىىىىۇ ئالدىىىىىدا تۇرۇۋاتقىىىىانلىقىنى
ھاياجانلىنىىى تىىۇرۇپ سىىۆزلەپ بەردى .ئىككىنچىىى دۇنيىىا ئۇرىشىىىدىن كېيىنكىىى ئىچكىىى
ئۇرۇشتا ئىنگلىزالر قارارناھ قۇرغان مېھمانخانىنى ھاۋالىق كۈتۈ زالىدا ماڭا ئافىنادىكى
ئۆي-مۈلىۈك باھاسىىنى يېىرى باھاغىا دېگىۈدەك چۈشىكەنلىكىنى بىۇ يەردە تۇرغانالرنىى
يېرىمىنى ئەرزان بىنا سېتىۋالماقچى بولۇشىۋاتقان نىرمانىيەلىك سودىگەرلەر ئىكەنلىكىنىى
دەپ كېلىىى شىىەھەر مەركىزىىىدىكى سىىېتىلىدىغان بىناالرنىىى رەڭلىىىك رەسىىىمىنى ماڭىىا
كۆرسىتىشكە باشلىدى.
تۇنجى كۈنى مۇرات ۋە ۋاستىچىسى بىلەن ئافىنادا سېتىلىدىغان بىنىاالرنى ئايالنىدۇ .
بىر چۈشتىن كېيىنلىكى بىر تاكسىنى كىرا قىلى ساۋاقدىشىىمنى بىىر سىائەت يىراقلىقتىكىى
تېئابى شەھىرىگە ئاپىاردى  .بىۇ يەردىمىۇ تاشىلىنى قالغىان تۆمىۈر يىوللىرىنى يىۆنىمەچ ۋە
ئۆمۈچۈك بېسى كەتكەن كونا ۋانونالرنى بو فابرىكىالرنى ئىايروپىالن ئىسىكىالتلىرىنى
كۆردۇ  .پادىشاھ ئودىپۇس ياشىغان شىەھەرمۇ خىۇددى ئىنگىرېس ۋە نۇسىتاۋ مورىئونىى
رەسىىىملىرىدىكىگە ئوخشىىا تىىىك بىىىر تۆپىلىكنىىى ئۈسىىتىدە ئىىىدى .ئىىۇ يەردە قەھىىۋە
ئىچىۋېتىى مىىۇرات پۇلغىىا ئىھتىيىىاجلىق ئىكەنلىكىنىىى ئۆنگۆرەنىىدە سىىېتىۋالغان يەرلىرىنىىى
ساتماقچى بولۇۋاتقانلىقىنى سۆزلەپ بەردى.
ئىستانبۇلدا ھەممە ئىشنى مەنىدىن تېىز ۋە تەپسىىلى ئويلىشىىدىغان ئادۋۇكىاتلىرىمىز
بۇنى مۇمكىن ئىكەنلىكىنى مۇرات بەي قويغان باھانى يىۇقىرى ئەمەسىلىكىنى دېيىشىتى.
لېكىن سۇھرابقا كۆپ پايدا ئېلى كېلىدىغان بۇ ئىشنى قىلىشتىن بىۇرۇن مېنىى ئىۇ يەردە
كونىىا كىىۈنلىرىمنى ئەسىىلىتىدىغان شىىىركىتىمىزنى ياخشىىى نىيىتىنىىى ۋە مېنى ى مىىاھمۇت
ئۇسىىتامنى ھۆرمەتلەيىىدىغانلىقىمنى ئىسىىپاتالپ بېرىىىدىغان ئىىۇ پائىىالىيەتنى ئەمىىدى قىلسىىا
ياخشى بوالتتى.
نەجىىاتى بەيىىدىن ئايشىىەنە چانىىدۇرماي ئۆنگۆرەنىىدىكى پائىىالىيەتنى ئېلىى بارسىىا
نۈلجىھان خانى بىلەن ئەنۋەر بەينى بىزنە قاندا مۇئامىلە قىلىدىغانلىقىنى تى -تىڭالپ
بېقىشىنى زۆر ر تېپىلغاندا شەخسى رازۋىتچىكالردىن ياردە سورىشىنى تەلەپ قىلدى .
~ ~ 164

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

ئىككىىى ھەپتىىىدىن كېىىيىن نەجىىاتى بەي ماڭىىا ئىىۆزى توپلىغىىان بىىارلىق ئۇچىىۇرالرنى
يەتكۈزدى :قىزىل چىاچلىق ئايىال بىىلەن ئىوغلى بىىر-بىىرى بىىلەن بەك يىېقىن ۋە دوسىتانە
ئىىىكەن .لىىېكىن دادىلىىىق دەۋاسىىىدىن كېىىيىن بەك ئىىاز كۆر شىشىىىۋېتىپتۇ .قىزىىىل چىىاچلىق
نۈلجىھىىان خىىانى نەجىىاتى بەينى ى كۆر شىىۈ تەكلىىىپىگە باشىىتا «يىىا » دەپتىىۇ كېىىيىن
«ھېچكىمگە دېمەيسىز» شەرتىنى قويۇپتۇ لىېكىن كېىيىن يەنە كۆر شۈشىتىن ۋاز كېچىپتىۇ.
ئىستانبۇلدا باكىركۆيدە رەھمەتلىك ئېرى تۇرناي بەيدىن قالغان بىر ئۆيىدە تۇرۇۋېتىپتىۇ
تېلېۋىزىيە فىلىملىرىغا ئاۋاز بېرى تىرىكچىلىك قىلىۋېتىپتۇ.
ئادۋۇكىىىات نەجىىىاتى بەينىىىى دېگەنلىىىىرىگە قارىغانىىىدا ئوغلىىىۇ ئەنىىىۋەر ھە ئىىىېالن
پائالىيىتىگە نارازى بولغانلىقى ھە دادىسىنى مەن ئىكەنلىكىمنىى باشىقىالرنى ھىازىرچە
بىلىشىنى خالىمايدىغانلىقى ئۈچۈن بىۇ قېتىمقىى پائىالىيەتكە قاتناشىمايتتى .ئوغلىۇ ئەنىۋەر
بەك مۇۋەپپەقىيەت قازانغان بىر بوغالتىر ھېسابالنمىسىمۇ لىېكىن ئۆنگۆرەنىدە ئىشىەنچىگە
ئېرىشكەن دۇكاندارالرنى ھېساب-كىتاب دەپتەرلىرىنى تۇتىدىكەن باج تۆلە ئىشىلىرىغا
قارىشىىدىكەن .ئوغلىۇ بەزىىلەرنە كىىۆرە ئانىسىىنى كىۆزىگە بەك قارايىدىغانلىقى ئۈچىىۈن
يەنە باشقىالرغا كىۆرە ئەسىەبى خىۇيى سىەت بولغىانلىقى ئۈچىۈن تىېخىچە تىوي قىلمىغىان
ئىدى .ئانىسىنى تىيىاتىر ئىشىتىياقىغا قايىىل بىىر قىسىى ياشىالر بىىلەن بېىرىش –كىېلىش
قىالتتىىى ۋە نەجىىاتى بەي ماڭىىا ئالغىىاچ كەلىىگەن «ھىىىالل» «بىىۇال » دېگەنىىدەك مۆتىىىدىل
ئەنئەنىچى ژورنالالردا شېئىرلىرىنى ئېالن قىلدۇرغان ئىدى .ئۆيدە ئايشەنە كۆرسەتمەي بىۇ
شېئىرالرنى ئوقۇۋېتى ئەجىبا دادا سا بولغىان بولسىا دىنچىى ژورنىالالردا شىېئىر ئىېالن
قىلدۇرغان نەۋرىسى ھەققىدە نېمە دەر بولغىيتتى دەپ سورىدى ئۆز مدىن.
شۇ كۈنلەردە سۇھرابنى ئېالن بۆلۈمىدىن ئۆنگۆرەندىكى پائىالىيەتنى تەشكىللەشىنى
تەلەپ قىلدى  :ئايشىەنە بىۇ پائىالىيەتكە قاتناشىمايدىغانلىقىمنى ئېيتىتى  :ھە ئۆنگىۆرەنگە
بېىىرىش ماڭىىا قورقۇنچلىىۇ تۇيۇلغىىانلىقى ھە بىىۇ پائىىالىيەتنى ئۆتكۈز شىىنىمۇ خالىمىغىىان
ئايشەنى كۆڭلىنى يېرى قىلماسلىق ئۈچۈن.
پائالىيەت كۈنىگە ئۇدۇلالپ ئەنقەرەنە بارىدىغان بىر باھانە ئىويالپ چىقىتى  .شىەنبە
كۈنى چۈشكە يىېقىن شىىركەتكە بېرىى ئەنىقەرە بارىىدىغان ئىشىنى تۇيۇقسىىزال ئەمەلىدىن
قالىىدۇردۇ  .ئۆنگىىىۆرەنگە بارغىىان سىىىۇھراب خىزمەتچىلىرىنىىى ھايىىىاجىنى ماڭىىا تەسىىىىر
قىلغانىىىدى .نەجىىاتى بەيىىدىن مېنى ى چۈشىىتىن كېىىيىن ئۆنگىىۆرەنگە بارىىىدىغان نۇرۇپپىغىىا
قوشۇلغانلىقىمنى ئايشەدىن مەخپىى تۇتۇشىىنى ئۆتۈنىد  .ئانىدىن كالالمنىى بىىر يېرىىدە
ئوتتۇز يىلدىن بېرى خىيال قىلىى كېلىۋاتقىان ئىشىنى _ ئۆنگىۆرەنگە پىويىز بىىلەن بېىرىش
ئارزۇيۇمنى خىزمەتداشالرغا ئېيتتى  .ئىشخانىدىن چىقىشتىن بىۇرۇن كىانچىالر ۋە قۇرۇلىۇ
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سىىودىگەرلىرىنى تەلىىىپىگە بىنىىائەت دۆلەت تەرىپىىىدىن بېىىرىلگەن كىرىككىىالە مىىاركىلىق
تاپانچامنى ۋە كىنىشكىسىنى يېنىمغا ئېلىۋالدى  .ئون بە كىۈن بىۇرۇن سىۇھرابنى بىو
بىر قۇرۇلۇ مەيدانىدا سېمونت خالتىلىرىنى ئۈستىگە تىزىلغان شىشىىلەرنە ئىو ئېتىى
تاپانچامنى سىناپ باققانىدى  .بىرەر ئىش چىقى قاالرمۇ دەپ قورقۇپ تۇراتتى ئەلۋەتتە.
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ئوتتۇز توققۇزىنچى باب
ئۆنگۆرەنگە بارىدىغان پىويىز قەلىئەلەر بىىلەن مارمىارا دېڭىىزى يىۈز يىللىىق ئەنىرى-
بىىۈنرى بىنىىاالر يېڭىىى بېتىىون مېھمانخىىانىالر بىىاغچىالر ئاشىىخانىالر كىىېمىلەر ماشىىىنىالر
ئارىسىدىن سىلىكىنگىنىچە ئىلگىرىلەۋاتقاندا قورسىقىمدا بارغانسېرى كۈچىيى كېتىۋاتقىان
بىىىر ئىىاغرىقنى سىىېزىۋاتاتتى  .نەجىىاتى بەي ئىىۇ چۈشىىتىن كېىىيىن ماڭىىا ئەنىىۋەر بەينى ى بىىۇ
پائالىيەتكە كەلمەيىدىغانلىقىنى ئۆنگۆرەنىدىمۇ بولمايىدىغانلىقىنى يەنە بىىر قېىتى ئېيتقىان
بولسىىىمۇ لىىېكىن مەن ئوغلۇمنىى دادىسىىىنى كىىۆر ئۈچىىۈن بىىىر ئامىىال قىلىى ئىىۇ يەرنە
كېلىىىدىغانلىقىنى خىيىىال قىلمىىاي تۇرالمايۋاتىىاتتى  .مىىاھمۇت ئۇسىىتا ۋە نۇنىىاھى بىىىلەن
يۈزلىشىش قورقۇنچۇ ئوتتۇز يىلدىن كېيىن ئوغلۇ بىلەن ئۇچرىشىشنى ئىاالقىزادىلىكىگە
ئايلىنىىى كەتىىكەن ئىىىدى .پىىويىز ئۆنگۆرەنىىدە ئاسىىتىلىغاندا بىزنىىى تۈزلىىۈكنى بېتىىون
بىناالرنى ئارىسىدىن كۆرەلمىدى لېكىن تۇرۇپال بۇ يەردە بىر ئۇچرىشىشى بىاردەك ھىېس
قىلى كەتتى .
ئىستانسىدىن چىقىپال كونا ئۆنگۆرەننى يوقالغىانلىقىنى شىۇ ھامىانال كىۆرد  :قىزىىل
چىىاچلىق ئايىىال قايسىىى قەۋەتىىتە بىىولغىيتتى دەپ قارايىىدىغان بىنىىا چېقىلغانىىىدى ئورنىغىىا
مەيداننى ھەممە يېرىنى ھامبۇرگ بولكىسى يېيىشىۋاتقان پىۋا ياكى ئىايران ئىچىشىىۋاتقان
ياشىىالر بىىىلەن تولىىدۇرىۋەتكەن قاينىىا بىىىر سىىودا-سىىاراي سىىېلىنغان ئىىىدى .مەيىىدانغا
قارايدىغان بىناالرنىى بىرىنچىى قەۋەتلىىرى بىانكىالر كىاۋاپچىالر ۋە سىاندۋىچ دۇكىانلىرى
بىلەن تولغانىدى .ئىستانسا مەيدانىدىن بىر چاغالردىكى رۇمەلى قەھۋەخانىسى جايالشىقان
يەرنە مىىىاھمۇت ئۇسىىىتا بىىىىلەن ئولتۇرغىىىان ئۈسىىىتەل جايالشىىىقان پىيىىىادىلەر يولىغىىىا
ئەسىىلىمىلىرىمدە نۇرغىىۇن قېىىتى قىلغىنىمىىدەك يادىغىىا ماڭىىدى لىىېكىن كېچىلىىىرى چىىاي
ئىچكەنلىرىمىزنىىى ئەسىىلەتكۈدەك ھېچنىمىنىىى ئۇچرىتالمىىىدى  .بىىۇرۇنقى كىشىىىلەر بىىۇرۇنقى
بىنىىالىرى بىىىلەن كېتىىى قېلىىى ئورنىغىىا شىىەنبە كىىۈنى چۈشىىتىن كېيىنلىىىرى كۆڭىىۈل
ئاچىدىغان ۋاراڭ-چۇرۇڭ كۆتۈرىدىغان خۇشال قىزىققا بىىر تىوپ كىشىىلەر ۋە ئۇالرنىى
بىنالىرى كەلگەنىدى.
ئاشخانىالر كوچىسىىدىن ئۆتۈۋېتىى ھەپىتە ئىاخىرى بولۇشىىغا قارىمىاي ئەتراپتىا نە
بىىىرەر ئەسىىكەر نە ئىىۇالرنى كۈزىتى ى تۇرغىىان بىىىرەر ژانىىدارمىنى كۆرەلمىىىدى  .تىىاقىچى ۋە
تۆمۈرچى دۇكانلىرىنى ۋە ماھمۇت ئۇستا داۋاملىق تاماكا ئالىدىغان دۇكانىدارنىمۇ بولۇشىى
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كېرەك بولغان ئورنىدا كۆرەلمىىدى لىېكىن باغالرنىى ئىچىىدىكى ئىككىى ئىۈچ قەۋەتلىىك
ئۆيلەرنى ھەممىسى چېقىلغانلىقى ۋە ئورنىغا بىر-بىرىگە ئوخشىا بە ئىالتە قەۋەتلىىك
بىنىىاالر سىىېلىنغانلىقى ئۈچىىۈن ئەسىىلىمىلىرىمنى تىىوغرا كىىوچىالردا ئىزدەۋاتامىىدى -يىىو
بۇنىڭغىمۇ بىر نەرسە دېيەلمەيۋاتاتتى .
ئۇزۇن ئۆتمەي ئۆنگۆرەنگە قايتىى كېلىشىنى كالالمىدا بەك چىوڭ بىلىۋالغىانلىقىمنى
جەزىملەشتۈرد  .كونا بازارنى ئورنىغا ئىستانبۇلنى ئېگىىز بىنىاالر بىىلەن تىقمىا-تىقمىاڭ
بولۇپ كەتكەن ئادەتتىكى بىر بېتون مەھەللىسىى قەد كۆتۈرنەنىىدى .شىۇنداقتىمۇ بىۇرۇنقى
كىشىىىلەردىن بەزىلىرىنىىى تونۇيالىىىدى  :قىىۇدۇقچى شىىانىرتى ئەلىىى بىىىلەن قىىول ئېلىشىىى
كۆر شتۇ ئوچۇ -يورۇ ۋە دوستانە ئىدى .سىررى سىياھئوغلۇنى ئۆيىگە بېرىى سىېمىز
ئەر-ئايال بىلەن چاي ئىچتى  .نەجىاتى بەي ۋە سىۇھرابنى باشىقۇرغۇچىلىرىمۇ مەن بىىلەن
بىلىىلە ئىىىدى .مىىاھمۇت ئۇسىىتامنى يېقىنىىى دېىىيىلگەن بىىىر تورتخانىىا خوجىىايىنى بىىىلەن
ئەتراپتىكىلەرنى ھەر ئىككىمىزنىى ئوسىال ھالغىا چۈشىۈر پ قويغىان زورالشىلىرى ئاسىتىدا
قول ئېلىشى كۆر شتۇ  .ماھمۇت ئۇستا ياتقىان مىازارلىقنى بىويالپ دۆڭىدىن چىقىۋاتقىان
چاغىىىدا يەر ۋە تۇرالغىىىۇ بىنىىىا ئىشىىىى بىىىىلەن شىىىۇغۇللىنىدىغانالرنى ھېسىىىابقا ئالمىغانىىىدا
ئۆنگۆرەنىىىدە ئۇنتۇلىىىۇپ كەتكەنلىكىمنىىىى قورققىىىۇدەك جىىىىق ئىشىىىنى قالمىغىىىانلىقىنى
جەزىملەشتۈرد .
ئوتتۇز يىل بۇرۇن بو بىر ئېتىزلىق بولغان دۆڭنى ئۈستىدىكى «بىزنىى تۈزلىۈك»
ئالتە يەتتە قەۋەتلىك بىنا ئۆيلەر ئىسكىالت بىنالىرى سېخالر ماي قاچىال ئىورۇنلىرى
بىرىنچى قەۋىتى ئاشخانا كاۋاپچى دۇكانلىرى ۋە تالال بازارلىرى بىلەن تولۇپ كەتكەن بىىر
بېتون ئورمانلىققا ئايلىنى كەتكەن ئىدى .ئوتتۇز يىىل بىۇرۇن ئېتىىزلىقالردىن ئۆتۈۋاتقانىدا
يولنى قىسقارتى ماڭغان ئەنرى –بۈنرى چىغىر يولالر ئېگىز بىناالر تۈپەيلىدىن كۆر نمەي
قالغاچقا بىز قۇدۇ كولىغان يەرنى تېپىشتا قىينىلىۋاتاتتى .
سۇھرابنى تىرىشچان ئۆي ساتقۇچىلىرى مېنى ئارا كوچىالردىن ئۆتكۈز پ پائىالىيەت
ۋە تاما ئۈچۈن ئىجارىگە ئالغان توي-مەرىىكە زالىغىا ئەكىرىشىتى .زالنىى دەرىزىلىرىىدىن
بىزنىىى تۈزلۈكنىىىى نەدە ئىكەنلىكىنىىىى نازارمىنىىىى ۋە يىراقتىكىىىى كۆكىىىۈ تاغالرنىىىى
قەيەرنە توغرا كېلىدىغانلىقىنى تېپىشىقا ئۇرۇنىدۇ  .بىزنىى قىۇدۇ نازارمىا تەرەپىتە يېىرى
كىلومېتىر نېرىدا بىىر يەرلەردە بولۇشىى كېىرەك ئىىدى .ھەمىمە ئىشىنى بىىر چەتىكە قايرىى
قويۇپ ھازىرال شۇ يەرنە بارغۇ كېلىۋاتاتتى.
يېڭىىىىى ئىىىىايردرو ۋە بوغىىىىۇز كۆۋر كىنىىىىى ئەتراپىىىىىدىكى يىىىىوللىرىنى ئۆنگىىىىۆرەنگە
تۇتاشىىتۇرىدىغان تىىۆت چۆنەكلىىىك ئاسىىفالت يىىول كونىىا ئۆنگىىۆرەن ئىستانسىسىىى تەرەپىىتىن
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ئەمەس بىزنى قۇدۇ تەرەپتىن يېقىنالشقانلىقى ئۈچۈن بىزنى تۆپىلىكتىكى يەر ۋە ئىۆي
باھاسى ئۆرلىگەن ئىدى .پائالىيەتكە كەلگەنلەرنى كۆپىنچىسى ئۆنگۆرەنلىك ئەمەس تېىز
بەرپا بولۇۋاتقان بۇ رايوندا ئۆي ئېلىشنى ئويلىشىۋاتقان ماشىنىسى بار يېڭىى بىايالر ئىىدى.
سىىىۇھرابنى باشىىىقۇرغۇچىلىرى كۆرسىىىىتىۋاتقان تۈرلىىىۈك بىنىىىا مودېللىرىغىىىا يۇقىرىىىىدىن
كۆر نىىىدىغان مەنزىرىنى ى نىىۈزەللىكىگە كىىۆلچەكلەرنە بىىالىالر باغچىسىىىنى چوڭلۇقىغىىا
قىىانچىلىق دىقىىقەت قىلغىىانلىقىنى ئىچىمىىدىكى بىئىىارامچىلىق تۈپەيلىىىدىن بىلەلمەيۋاتىىاتتى .
سۇھرابنى بەيكوز كارتال ۋە باشقا رايونالردىكى يېڭى بىنالىرىىدىن ئىۆي سىېتىۋالغان بىىر
جۈپ ئەر-ئايالنى ئۆزلىرىنى قانچىلىىك خۇشىال ئىكەنلىكىنىى سىۆزلىتىش ئۈچىۈن بىزنىى
ئىىادەملەر بىىۇ پائىىالىيەتكە ئېلىى كەلگەنىىىدى .ئۇالرنىى كىىۆپچىلىككە «سىىۇھرابچە ھايىىات
شەكلى» دېگەن بىر نەرسىنى چۈشەند ر شىلىرى ئارقىا تەرەپىتە ئولتۇرغىان ۋە پائىالىيەتكە
ئۆي ياكى يەردىن بەكىرەك كۆڭىۈل-ئېچىشىنى دەپ كەلگەنلەرنىى ئورنىىدىن قوزغىىۋەتكەن
ئىدى .مەسخىرە ئارىال بىر ئىككى سۇئال ئاڭلىدى  .كەينى تەرەپتىكىى كىشىىلەر بەلكىى
تەشكىللىنى كەلگەن بولۇشى مىۇمكىن ئىىدى؛ مېنىى ئوسىال قىلىى ھەتتىا رەسىۋا قىلىى
سۇھرابنى ئۆي سېتىشىغا پالتا ئۇرماقچى بولۇۋاتقان بولۇشى مۇمكىن ئىدى.
مەن خەۋەر بەرمىگەن ئىدى لېكىن كونا ئۆنگىۆرەنلىكلەر مېنىى سىاقالۋاتاتتى .مەنمىۇ
قىسقىال ئىككى ئېغىز سۆز قىلدى  .ئىستانبۇلنى بۇ نۈزەل چېتىگە ئوتتىۇز يىلنىى ئالدىىدا
ئۇستا بىلەن قۇدۇ كولىغىلى كەلگەنلىكىمنى سۆزلىدى  .ئوتتۇز يىل بۇرۇن بۇ يەردىن سۇ
چىقىرىىىى پۈتىىىۈن بىىىۇ يەرلەرنىىىى نۈللىنىشىىىىگە سىىىانائەت ۋە كۆپچىلىكنىىىى بىىىۇ يەرنە
ماكانلىشىشىغا باشالمچى بولۇپ بەرنەن ماھمۇت ئۇستامنى ھىۆرمەت بىىلەن ئەسىلەيتتى .
بۇ يەردە مودېللىرى كۆرسىتىلگەن يېڭى بىناالر ئوتتۇز يىل بۇرۇنقى مەدەنىيەت مەنزىلىنى
بىر داۋامى ئىدى.
يىىۈز يىىۈز يىگىىىرمە ئەتراپىىىدا ئىىادە كەلىىگەن ئىىىدى .كەينىىى تەرەپىىتە يىىۇقىرى ئىىاۋازدا
پاراڭلىشىىىى كۈلۈشىىىۈپ ئولتۇرغىىىان يىىىا يىگىتلەرنىىىى بىىىۇ يەرنە كۆڭىىىۈل ئىىىاچقىلى
كەلگەنلىكىنىىىى نىيىتىىىى يامىىىان بولسىىىىمۇ بىىىۇنى يوشىىىۇرمىغانلىقلىرى ئۈچىىىۈن خەتەرلىىىىك
ئەمەس ىلىكىنى سىىېزىۋاتاتتى ھەقىقىىى يامىىان نىيەتلىكلەرنىىى كۆپچىلىكنىىى ئىچىىىدىكى
جىمجىىىىت ئولتۇرغانالرنىىىى ئارىسىىىىدىن چىقىىىىدىغانلىقىنى ئىىىويالپ سىىىالوننى كەينىىىى
تەرەپلىرىنىمۇ كۆر شكە ئۇرۇنىۋاتاتتى .
مەنىىدىن بىىۇرۇنقى سىىۆز قىلغىىانالرغىمۇ بولغىنىىىدەك مەنىىدىنمۇ مەن تېخىىى «سىىۇئال
سىىورايدىغانالر بىىارمۇ؟» دېمەسىىتىنال سىىۇئال سوراشىىقا باشالشىىتى .پىىۇل تىىۆلە شىىەرتلىرى
ھەققىدىكى بىىر سىۇئالغا پائىالىيەت باشقۇرغۇچىسىى جىاۋاپ بەردى .يەنە باشىقا بىىر جىۈپ
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ئەر-ئايالنى پۇلنى ھازىر تاپشۇرسا ئۆينى قاچان ئاالاليدىغانلىقى ھەققىىدىكى سىۇئالىغىمۇ
يەنە شىىۇ باشىىقۇرغۇچى جىىاۋاپ بېرىۋاتىىاتتى دەل شىىۇ چاغىىدا كۆپچىلىكنى ى ئوتتۇرىسىىىدا
ياشانغان بىر ئايالنىى جىاھىللىق بىىلەن كۆتۈر لىۈپ تۇرۇۋالغىان قىولىنى كىۆر پ يىۈرىكى
سېلى كەتتى.
ئەقلى نېمىشقىكىن كۆزلىرى ئاللىقاچان پەر ئەتكەننى بىر ئاز كېچىكى ئاڭقىرغىان
ئىدى :ئۇ يەردە ئولتۇرغان خانى چاچلىرىدىن چىقى تۇرغىنىىدەك قىزىىل چىاچلىق ئايىال
ئىدى .كۆزلىرىمىز ئۇچراشىتى .كۆپچىلىكنىى شىاۋقۇنلىرى ئىچىىدە د شىمەنلەرچە ئەمەس
دوسىىتانە كۆر نۈشىىكە ئۇرۇنىىۇپ تىىاتلىق كۈلۈمسىىېرەپ قىىولىنى جىىاھىللىق بىىىلەن كۆتىىۈر پ
تۇرۇۋېلىۋاتاتتى .نۆۋەتنى ئۇنىڭغا بەردى .
_ سىىۇھرابنى مىىۇۋەپپەقىيەتلىرىگە بەك قىىايىلمىز جە بەي _ دېىىدى _ سىىىزنى بىىۇ
بىناالرنى بىرەرسىنى ئىچىگە بىر تىياتىرخانا سېلى بېرىشىڭىزنى ئۈمىت قىلىمىز.
ئەتراپىدا ئولتۇرغان بىر قانچە كىشى بۇ نەپنىى ئالقىشىلىدى .لىېكىن قىزىىل چىاچلىق
ئايال بىلەن ماڭا ئاالھىدە دىققەت قىلغان يىاكى نېپىىدە ئىككىنچىى بىىر مەنىا يىاكى ئىمىا-
ئىشارەت ئىپادىلىمەكچى بولغان ھېچكىمنى كۆرەلمىدى .
سۇئالالر تۈنەپ كىشىلەر بىنا مودېللىرى بار تەرەپكە مېڭى تارقىلىشىقا باشىلىغاندا
بىر-بىرىمىزنە يېقىنالشتۇ .
ئوتتۇز يىلدىن كېيىن ئۇنى تۇنجى قېتى كۆر ۋاتاتتى  .يىلالر قىزىىل چىاچلىق ئايىالنى
تۈنەشىىتۈرەلمىگەن ئىىىدى؛ ئەكسىىىچە چىرايىىىدىكى نىىۈزەل ۋە ئوتلىىۇ ئىپىىادىنى بىىۇرنىنى
ئىىاغزىنى ئىىۆزىگىال خىىاس تولغىىان ۋە يۇمىىۇال لەۋلىرىنىىى تېخىمىىۇ نەۋدىلەنىىد رنەن ئىىىدى.
ھارغۇن ۋە چۇس ئەمەس راھەت ۋە خۇشىال ئىىدى .ھېچبولمىغانىدا شىۇندا كۆر نگۈسىى
باردەك قىالتتى.
_ تەرەپبىىالال كېلىى سىىىزنى چۆچۈتتىىۈ جە بەي .بەزىلىىىرى ئوغلۇمنىى ئىىاغىنىلىرى
بولغىىان ياشىىالردىن بىىىر تىيىىاتىر نۇرۇپپىسىىى تەشىىكىللەۋاتىمىز بىىۇ يەردە ...ئىىۇالرنى سىىىزنە
تونۇشىىتۇرغۇ كەلىىدى .خەۋەر قىلمىغىىان بولسىىىمۇ سىىىزنى بۈنىىۈن بىىۇ يەرنە كېلىىىدىغا-
نلىقىڭىزنى بىلەتتى .
_ ئەنۋەر بەي يوقمۇ؟
_ يو .
تىياتىر نۇرۇپپىسىدىكى ياشالر ئايرى بىر چەتتە تۇرۇشاتتى .نەجاتى بەي كىشىىلەرنە
چاندۇرماستىن قىزىل چاچلىق ئايال بىلەن مېنى كۆزلەردىن خالى بىر چەتتە ئولتۇرغىۇزۇپ
چاي بۇيرۇۋېتى بىزنى يالغۇز قالدۇردى.
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_ جە بەي ئىىىوغلىمىز ئەنۋەرنىىىى دادىسىىىى سىىىىزمۇ تۇرنىىىايمۇ...بۇنىڭغىىىا خېلىىىى
يىلالرغىچە جەزى قىاللمىدى لېكىن ئىۇنچە بەك قىزىقىپمىۇ كەتمىىدى  .ئىچىمىدە ھەمىشىە
بىر نۇمان بىار ئىىدى .لىېكىن مەھكىمىىگە بارسىا ھېچنىمىنىى ئىسىپاتىلىيالمايتتى پەقەت
ھەممە كىشىنى بىئىارا قىالتىتى سىىزنى ۋە ئىۆز منى رەسىۋا قىالتىتى  .مېنىى بۇنىدا بىىر
نىيىتىمنى يوقلۇقىنى سىزمۇ بىلىسىز...
قىزىل چاچلىق ئايالنى ھەر بىر ئېغىز نېپىگە يۇتۇۋالغۇ باردەك قۇال سېلىۋاتاتتى
يەنە بىر تەرەپتىن زالدىكى كىشىىلەرنى ئىچىىدە بىىزنە دىقىقەت قىلىۋاتقىانالر بىارمۇ دەپ
قىىاراپ قويۇۋاتىىاتتى  .ھىىازىر كىىۆز ئالدىمىىدىال تۇرۇشىىى كىچىىىك قوللىرىنى ى يەنە تېىىز-تېىىز
ھەرىكەتلىنىشى ئوتتۇز يىل بۇرۇن ئىستانسىا مەيدانىىدا مەن بىىلەن بىلىلە ماڭغىان چاغىدا
كىيگەن ئۇزۇن كۆڭلەك بىلەن ئوخشا ھىاۋارەڭ بىىر كىيىمنىى كىيىۋېلىشىى؛ چىرايىنىى
تىرناقلىرىنى ى ئوبىىدان ئاسىىرالغانلىقى ۋە ماڭىىا سىىۆزلەپ بېرىۋاتقىىان ھەمىىمە نەرسىىە مېنىىى
ھەيران قالدۇرىۋاتاتتى.
_ دادىسىىىنى كى ى ئىكەنلىكىىى ھەققىىىدىكى نۇمىىانىمنى ئەلىىۋەتتە ھەر ئىككىسىىىگە
چاندۇرمىدى _ دەپ داۋا قىلدى _ ئۇنىڭدىن بىۇرۇن مەن ئاكىسىىنى ئايىالى بولغىانلىقى
ئۈچىىۈن تۇرنىىاي ماڭىىا ۋە ئوغلۇمغىىا ياخشىىى مۇئىىامىلە قىلمىىايتتى .بىىىز ئايرىلغانىىدىن ۋە
تۇرناينى ۋاپاتىدىن كېيىن بىيولونىيەلىك دادىسىنى ئەسلىدە سىزدەك ئۇتۇ قازانغىان
پىىارال بىىىر كىشىىى بولۇشىىى مىىۇمكىنچىلىكىنى چۈشەند ر شىىى ئەنىىۋەرنى دەۋالىشىشىىقا
كۆند ر شىىى بەك تەس بولىىدى .ئىىاخىرى دەۋا قىلىىدى لىىېكىن بىىۇ سىىەۋەپتىن بەك كىىۆپ
جېدەللەشتۇ  .ئوغلىمىز ئەنىۋەر ھاياتىىدا بەك ئۇتىۇ قازىنىى كېتەلمىىدى لىېكىن بېشىى
تىك زىل ۋە بەك ئىجاتچان چوڭ بولدى .شېئىرمۇ يازىدۇ.
_ نەجىىاتى بەي سىىۆزلەپ بەردى بەزىلىىىرى ئىىېالن قىلىنىپتىىۇ ژورنىىالالرنى تېپىىى
ئوقۇدۇ  .شېئىرالر نىۈزەل .لىېكىن پىكىرلىرىنىى ۋە ئىۇ ژورنىالالردىن يېتىرقىىدى  .ئەپسىۇس
يا شائىرنى رەسىمىنىمۇ قوشۇپ ئېالن قىلىشماپتۇ.
_ ھە ئەلىىۋەتتە سىىىزنە ئوغلىمىزنى ى رەسىىىمىدىن يىىولالپ بېىىرەي _ دېىىدى قىزىىىل
چىىاچلىق ئايىىال _ پىكىرلىىىرى مىىۇھى ئەمەس .بۈنىىۈنى قېرىشىىى دىنچىالرنى ى ژورنىلىغىىا
يولاليىىدۇ ئەتىسىىى ئەسىىكەرلەر ۋە بىىايرا ھەققىىىدە شىىېئىر يازى ىدۇ ...نەزىىىرى ئۈسىىتۈن ۋە
خاراكتېرلىك باال بولدى لېكىن بەك قېرىشقا  .ئۇنىڭغا يىول كۆرسىىتىدىغان كۈچلىۈك بىىر
دادا الزى .
كىشىلەرنى ئارىسىدىن بىر قانچەيلەن بىز تەرەپكە يېقىنلىشىۋاتاتتى.
_ ئەنىىۋەر دادىسىىى بىىىلەن تونۇشىىۇپ ئىىۇنى ياخشىىى كۆر شىىى كېىىرەك _ دېىىدى قىزىىىل
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چىىاچلىق ئايىىال _ بۈنىىۈن ئىىۇنى بىىۇ يەرنە چىىاقىردى لىىېكىن كەلمىىىدى .بۈنىىۈن كەلىىگەن
ياشالردىكى تىياتىر ھەۋىسىنى مەن ئويغاتتى  .يەكشەنبە كىۈنلىرى ئىسىتانبۇلدا ئۇچرىشىى
تىياتىرغا بارىمىز بەزىلىرى ئەنۋەرنى دوستلرى.
كىشىلەر بىزنە يېقىنالشقاندا قىزىل چاچلىق ئايال ئىۆي ھەققىىدە ئۇچىۇر ئېلىۋاتقىان
ھۇشيار بىر خېرىدار قىياپتىگە كىرى تۈز تلۈك ھەرىكەتلەر بىلەن چېيىنى ئوتلىىدى .مەن
ئورنۇمىىدىن تىىۇرۇپ كىشىىىلەر بىىىلەن بىىىردە ئايالنغانىىدىن كېىىيىن نەجىىاتى بەينىى يېنىغىىا
باردى  .قىزىل چاچلىق ئايال ۋە تىياتىرسۆيەر ياشالرنى ئاخشا ئۈچۈن تەييارالنغان تاماققىا
تەكلى قىلىشىنى تاپىلىدى .
_ ھەمىىىمە ئىىىىش بەك جايىىىىدا بولىىىدى _ دېىىىدى ئادۋۇكىىىات نەجىىىاتى بەي خىىىۇددى
زىممىسىدىكى بىر يۈكتىن قۇتۇلغاندەك خۇشاللىق بىلەن _ ئەمدى ئۆنگۆرەندە سىۇھرابنى
ئارتۇ بىر مەسىلىسى قالمايدۇ.
_ بىر نەرسە دېگىلى بولمايدۇ _ دېدى _ چىۈنكى بىۇ يەر ئەمىدى ئۆنگىۆرەن ئەمەس
ئىستانبۇل.
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قىرقىنچى باب

تەشۋىقات پائالىيىتىدىن كېيىن تىوي-مەرىىكە زالىىدا ھىارا -شىاراپلىق بىىر كەچلىىك
تامىا بېىرىش ئېالنچىالرنىى پىكىىرى ئىىدى .تامىاقنى ئاشىخانىالر كوچىسىىدىكى ھىېلىھە
ئېچىلىۋاتقىىان ئىىازاتلىق ئاشخانىسىىى تەييارالۋاتىىاتتى .سامسىىۇنلۇ قېىىرى خوجىىايىن بىىىلەن
ئوتتىىۇز يىىىل بىىۇرۇنقى ئىشىىالرنى پاراڭلىشىىىۋېتى قىزىىىل چىىاچلىق ئايىىال بىىىلەن بىىىر كىىۈنى
ئاخشىمى بىر ئۈستەلدە بىللە ئولتۇرغانلىقىمىزنىمۇ ئەسلىدى  .تاما ۋاقتىدا قىزىل چاچلىق
ئايال ۋە تىياتىرچى ياشالردىن يىىرا تۇرۇشىنى ۋە دەرھىال ئورنۇمىدىن تىۇرۇپ ئىسىتانبۇلغا
قايتى كېتىشىنى قىارار قىلىدى  .بىردىنبىىر ئىسىتىكى قايتىشىتىن ئىاۋۋال مىاھمۇت ئۇسىتا
بىىىلەن كولىغىىان قىىۇدۇقىمىزنى بىىىر كىىۆر ۋېلىش ئىىىدى .نەجىىاتى بەي بىىۇ ئىسىىتىكىمگە «بىىۇ
ئاسىىان» دەپ جىىاۋاپ بەردى لىىېكىن ئۆنگۆرەننىىى كونىلىرىىىدىن بىرەرسىىىنى مەسىىىلەن
ئەلىنىىى يىىول باشىىلىغۇچى قىلى ى توغرىالشىىنى ئورنىغىىا قىزىىىل چىىاچلىق ئايالنى ى يېنىغىىا
بېرىشى مېنى بىئارا قىلدى.
_ سىىەرھات تىياتىرسىىۆيەر يىىا دوسىىتلىرىمنى ئەڭ ئەقىللىقىىى ئەڭ پىشىىقىنىدۇر _
دېدى يېنىمغا كەلگەن قىزىل چاچلىق ئايال _ كۈنلەرنى بېرىدە ئۆنگۆرەندە سوفوكلېسنى
ئويناشنى ئارزۇ قىلىدۇ.
_ قۇدۇقنى ئورنىنى قاندا بىلىسىز؟ _ دەپ سورىدى سەرھات بەيدىن.
_ سىىۇ چىققانىىدىن كېىىيىن بىىۇ قىىۇدۇ داڭلىىىق بولىىۇپ كەتتىىى _ دېىىدى تىياتىرسىىۆيەر
سىىەرھات بەي _ مىىاھمۇت ئۇسىىتا كىچىىىك ۋاقتىمىىىزدا بىىىزنە قۇدۇقچىلىىىق ھېكىىايىلىرى ۋە
چۆچەك ئېيتى بېرىشكە ئامرا ئىدى.
_ ئۇ چۆچەكلەر ھازىر ئېسىڭىزدە بارمۇ؟
_ كۆپىنچىسى ئېسىمدە.
_ ئىىاۋۇ يەردە بىىىردە ئولتىىۇرايلى سىىەرھات بەي _ دېىىدى _ بەلكىىى سىىەل تىىۇرۇپ
تاماقتىن كېيىن مېنى قۇدۇقنى تۈۋىگە دىككىدە باشالپ بارارسىز.
_ ئەلۋەتتە...
خىىۇددى ئوتتىىۇز يىىىل بىىۇرۇنقى بىىىر ئاخشىىىمىدەك ئالدىمىىدا كۇلىىۇپ راكىسىىى ئىىا
ئېرىمچىك زاكۇسكىالر ۋە ئۈسىتەلنى يەنە بىىر ئۇچىىدا قىزىىل چىاچلىق ئايىال بىار ئىىدى.
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ئوتتۇز يىلىدا راكىنىى دادامىدەك ياخشىى كىۆر پ ئىچىىدىغان بولىۇپ كەتكەنىىدى  .يېنىمىدا
ئولتۇرغىان يىگىتنىى بىىو رومكىسىىىغا راكىىى قۇيغىاچ ئۆز ممىىۇ نىىۈپ-نىىۈپ ئىچىۋاتىىاتتى .
قىزىل چاچلىق ئايال ۋە يا تىياتىرچىالر بار تەرەپكە قاراپمۇ قويماۋاتاتتى .
بىىىر چاغىىىدا راكىسىىىۆيەر ۋە سىىىىپايە سىىەرھات بەيىىىدىن كىچىىىىك چېغىىىىدا مىىىاھمۇت
ئۇسىىىتامدىن ئاڭلىغىىىان ھېكايىلەرنىىىى ئىچىىىىدە ھىىىازىر قايسىسىىىىنى بەكىىىرەك ئېسىىىىدە
قالغانلىقىنى سورىدى .
_ ھەممىدىن بەك ئوغلىنى بىلمەيال ئۆلتۈر پ سالغان پىالۋان رۇسىتەمنى ھېكايىسىى
ئېسىمدە قاپتۇ_...دېدى ھۇشيار سەرھات بەي.
ماھمۇت ئۇستا بۇ ھېكايىنى نەدىن ئاڭلىغان بولغىيتتى؟ ھە راسىت مەنىدىن ئىاۋۋال
ئۇمۇ بارغان ئىدى سېرىق رەڭلىك تىيىاتىر چېىدىرىغا لىېكىن ئىۇ پىارچە –پىۇرات ئويۇنىدىن
بەك جىق بىر نەرسىنى چۈشەنگىلى بولمايتتى .ئۇنىڭغا بۇ ھېكايىنى قىزىىل چىاچلىق ئايىال
سۆزلەپ بەرنەن بولسا كېرەك .بەلكى تۇغۇلىشىدىنال بىلىدىغاندۇ.
_ نېمىدەپ رۇستەمنى ھېكايىسى ئېسىڭىزدە قالغاندۇ؟ قورققانلىقىڭىز ئۈچۈنمۇ؟
_ مىىاھمۇت ئۇسىىىتا دادا بولمىسىىىا _ دېىىىدى ئوڭلىىىۇ سىىىەرھات بەي _ نېمىىىىدەپ
قورققۇدەكمەن؟
_ ئوتتىىۇز يىىىل بىىۇرۇنقى بىىىر يىىازدا مىىاھمۇت ئۇسىىتامنى دادامىىدەك كۆرنەنىىىدى _ ...
دېىىدى _ دادا بىزنىىى تاشىىالپ كەتكەنىىىدى .مەنمىىۇ قىىۇدۇ كىىولىغىچە ئىىۇنى ئىىۆز مگە دادا
قىلىۋالغانىدى  .سىزنى دادىڭىز بىلەن مۇناسىۋېتىڭىز قاندا ؟
_ يىرا _ دېدى سەرھات بەي ئالدىغا قاراپ تۇرۇپ.
ئەجىبا قىزىل چىاچلىق ئايىال بىىلەن تىيىاتىرچى دوسىتلىرىنى يېنىغىا قايتقۇسىى بىار
بولغىيمىىدى؛ بىىۇ جىمغىىۇر ياشىىنى ئىشىلىرىغا بەك ئارىلىشىىى كەتتىمىىۇ-يىىا؟ ئۈسىىتەللەردە
ئولتۇرغانالر ھارا ئىچىى كەيپىى چىا بولۇشىقانىدى .زالىدا ھىارا -شىاراپلىق يۇرتداشىالر
سىىىورۇنلىرىدا ۋە مۇسىىىابىقىدىن كېىىىيىن مەيخانىغىىىا كىرىشىىىكەن ئەرلەرنىىىى ئارىسىىىىدا
كۆتۈر لىدىغان شاۋقۇن بار ئىدى.
_ ماھمۇت ئۇستا بىلەن قاندا تونۇشتۇڭ؟
_بالىالرنى چۆرىسىگە يىغى ھېكايە سۆزلەپ بېرەتتى .ئىۆيىگە ئىۆز بارغىان ئىىدى .
كاردىن چىققان بوينىنى تۇنجى قېتى كۆرنەن چېغىمدا قورقۇپ كەتكەن ئىدى ئەسلىدە...
_ قۇدۇقتىن كېيىن ماھمۇت ئۇستامنى ئۆيىنىمۇ كۆرسىتى قويامسەن؟
_ ئەلىىۋەتتە...نەچىىچە قېىىتى ئىىۆي ئالماشىىتۇردى بەزىلىىىرى چېقىلىىدى .قايسىسىىىنى
كۆرسىتى قوياي؟
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_ مىىىاھمۇت ئۇسىىىتامنى ھېكايىلىرىىىىدىن قورقىىىاتتى _ دېىىىدى _ ئىىىاخىرى كېلىىىى
ھېكايىلەر توغرا چىقى قالغانلىقى ئۈچۈن...
_ توغرا چىقى قالغانلىقى ئۈچۈن دېگەن نېمە دېگەن نەپ؟_دەپ سورىدى.
_ يەنىىى ھېكايىىىدىكى ئىشىىالر ھاياتتىىا بېشىىىمغا كەلگەنلىكىىى ئۈچىىۈن .يەنە بىرسىىىگە
مىاھمۇت ئۇسىىتامنى قۇدۇقىىىدىن قورقىىاتتى  .ئەڭ ئاخىرىىىدا بىىىر كىىۈنى ھەددىىىدىن زىيىىادە
قورقۇپ كېتى ئۇنى تاشالپ قاچتى  .بۇ ھېكايىنى بىلەمتى ؟
_ بىلەتتى _ دېدى كۆز مگە قاراپمۇ قويماستىن.
_ قاندا بىلىسەن؟
_ماڭا نۈلجىھان خانىمنى ئوغلى ئەنۋەر سۆزلەپ بەرنەن .ئىۇ بىۇ يەردە بوغىالتىرلىق
قىلىدۇ .ماھمۇت ئۇستا ئەسلىدە ئۇنى دادىسىدەكال .بىر-بىرىگە بەك ئامرا ئىىدى ئىۇالر
بىر مەزنىل.
يىگىتنى چىرايىدا نىيتى يامانلىقنى ياكى كاززاپلىقنى بىىرەر ئىاالمىتى يىو ئىىدى.
ھېچنىمىدىن خەۋەرسىز ئىكەنلىكىنىى ھىېس قىلىدى ۋە بىىردە ئىۈن چىقارمىىدى  .راكىى ۋە
تاماكا پۇراپ تۇرغان كېچىنى تېرەنلىكىنى كالالمنى ئىچىدە ھېس قىلىۋاتاتتى .
خېلىىى بىىىر ۋاقىتىىتىن كېىىيىن  _:ئەنىىۋەر بەي بىىۇ ئاخشىىا بىىۇ يەرنە كەلىىدىمۇ؟_ دەپ
سورىدى تۇيۇقسىزال.
_ قاندا دەيسىز؟_ دېدى سەرھات .بۇ خۇددى بىر چۈشىنىكسىز ھەتتا پەرۋاسىز بىر
سىىۇئالدەك ماڭىىا بىىىردە ھەيرانلىىىق ئىچىىىدە قارىىىدى .نە پائىىالىيەتتە نە ئۈسىىتەللەرنى
بىرەرسىدە مەن ئوغلۇ بولۇپ قېلىشىنى ئىستىگەن ھېچكى يو ئىدى.
_ ئەنۋەر بۇ يەرنە كەلمىدى _ دېدى يىگىت _ سىزنە كېلىمەن دېگەنمىدى؟
جاۋاپ بەرمىدى لېكىن يىگىت ئىچىمدىكى بىئارامچىلىقنى سېزىۋالغان ئىدى.
_ ئۇ بۇ يەرنە كەلمەيدۇ!_ دېدى.
_ نېمىشقا؟
بۇ قېتى سەرھات سۇئالىمغا جاۋاپ بەرمىدى.
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قىرق بىرىنچى باب
ئوغلۇمنىىى بىىۇ يەرنە نېمىشىىقا كەلمەيىىدىغانلىقىنى ئىىۇزۇنغىچە ئويلىىىدى  .دېىىمەك
دادىسىىىنى ياقتۇرمىىايتتى .ئۇنىڭغىىا ئىىاچچىقى كەلىىدى .شىىۇنى بىىىلەن بىىىر ۋاقىتتىىا ھە
ئاچچىقلىنىشىمنى تىوغرا بولمايىدىغانلىقىنى سىېزى ئوغلىۇمنى كۆرنىۈ كېلىۋاتىاتتى ھە
بېشىمغا بىرەر باال-قازا كېلىشتىن بۇرۇن ئۆنگۆرەندىن كەتكۈ كېلىۋاتاتتى.
_ سىىەرھات بەي قېنىىى بەك كەچ بولىىۇپ كېتىشىىتىن بىىۇرۇن ماڭىىا بىزنى ى قىىۇدۇقنى
كۆرسىتى قويۇڭ ئەمىسە _ دېدى .
_ ئەلۋەتتە.
_ لېكىن ھېچكىمگە تۇيىدۇرمايلى .سىىز ئىاۋۋال چىقىى  .دۆڭ بېشىىدا مېنىى سىاقالڭ.
بە مىنۇتتىن كېيىن كېلى سىزنى شۇ يەردە تاپاي.
ئاخىرقى لوقمىسىنى يۇتۇۋېتى چىقى كەتتى .قىزىل چاچلىق ئايال ئۈسىتەلنى يەنە
بىر ئۇچىدا ئولتۇرۇپ ماڭا سەپسېلىۋاتاتتى .يەنە بىر قانچە ئوتال راكى ئىچتى بىىر پىارچە
ئا ئېرىمچىك يېدى ۋە تېشىغا چىقى قاراڭغۇ دۆڭ بېشىدا سەرھاتنى تاپتى .
يىىول باشىىلىغۇچى ۋە مەن كىىۆلەڭگىلەر قىىاراڭغۇلۇقالر ۋە ئەسىىلىمىلەرنى ئارىسىىىدا
ئۈن-تىن چىقارماي ماڭدۇ  .بىز چىقىۋاتقىان دۆڭنىى بىزنىى تۈزلۈكنىى قەيىىرىگە تىوغرا
كېلىىىدىغانلىقىنى ۋە قۇدۇقنىى قايسىىى تەرەپىىتە ئىكەنلىكىنىىى بىلەلىىمەي بىىۇنى ئىىارىلىقتىن
ئۆتىىۈپ كەتىىكەن ۋاقىتتىىا ھەمىىمە يەرنى ى بېتىىون قۇرۇلۇشىىالر تىىامالر ئىسىىكىالتالر بىىىلەن
قاپلىنىى كەتكەنلىكىىى بىىىلەن چۈشەند ر شىىنى ئورنىغىىا خاتىىالىقنى كالالمنىى ئىچىىكەن
راكىنى ى تەسىىىرىدە ئېسىىىلى كەتكەنلىكىىىگە ئارتى ى قويۇۋاتىىاتتى  .كالالمنى ى ئېسىىىلى
كېتىشىىىنى سىىەۋەبى بولسىىا ئوغلۇمنىىى مەن بىىىلەن كۆر شۈشىىنى خالىمىغىىانلىقى ئىىىدى
ئەلۋەتتە.
رەڭسىىىز بىىىر تىىامنى بىىويالپ ئىلگىرىلىىىدۇ ؛ دەرەخلىىىرى نېئىىون المپىالرنى ى نۇرىىىدا
ھالرەڭ كۆر نىۋاتقىان بېتىون بىىر نۈللۈكنىى ۋە ئامبارنىى ئالدىىدىن ئۆتتىۇ  .تاقىا بىىر
ساتىراشخانىنى ئەينەكلىك تېمىدا ئۆز منىى ۋە يىا يولباشىلىغۇچىمنى كۆلەڭگىسىىنى
كۆر پ بويىمىزنى تەڭلىكىنى بايقىدى .
_ ئەنىىىۋەر بەي بىىىىلەن تونۇشىىىقىلى قانچىلىىىىك بولىىىدى؟_ دەپ سىىىوراپ سىىىالدى
تىياتىرسۆيەر يول باشلىغۇچى سەرھاتتىن.
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_ ئەقلىمنى بىلگەندىن تارتى  .مەن كونا ئۆنگۆرەنلىكمەن.
_ قانداقرا ئادە ئۇ؟
_ بۇنى سوراپ قالدىڭىزغۇ؟
_ دادىسى تۇرناي بەينى تونۇيتتى _ دېدى _ ئوتتۇز يىل بۇرۇن مۇشۇ يەردە ئىدى.
_ ئەنۋەرنىىى دەردى مېىىنىڭچە ئۇنىىى دادىسىىى ئەمەس دادىسىىىزلىقىدۇر _ دېىىدى
ئەقىللىق سەرھات _ چۇس ئىچ مىجەز غەلىتە بىر كىشىدۇر ئەنۋەر.
_ مەنمىىۇ دادىسىىىزلىقنى دەردىنىىى تارتقىىان لىىېكىن چىىۇس ئىىىچ مىىىجەز ھەتتىىا
باشقىالردىن پەرقلىقمۇ ئەمەسمەن _ دېدى راكى ئاتا قىلغان دانالىق بىلەن.
_ سىز ئەلۋەتتە پەرقلىق بىر كىشىى چىۈنكى سىىز دېىگەن بىاي _ دېىدى ھازىرجىاۋاپ
سەرھات _ ئەنۋەرنى دەردى بەلكى سىزدەك باي بولماسلىق بولۇشى مۇمكىن.
بىىىردە ئۈنچىقمىىىدى  .مەمەدان سىىەرھات بىىۇ نېپىىى بىىىلەن ئەنىىۋەر يوقسىىۇل ۋە بىىۇ
سەۋەپتىن دەرتلىك دېمەكچىمىۇ؟ يىاكى بولمىسىا ئەنىۋەر سىىزدەك بىۇ ھاياتتىا پەقەت پىۇل
تېپىشىىنىال ئوياليىىدىغان ئىنسىىانالرنى ياقتۇرمايىىدۇ ۋە بۈنىىۈنكى پائىىالىيەتكە بىىۇ سىىەۋەپتىن
كەلمىدى دېمەكچىمۇ-يا؟
ئىككىنچىىى ئىھتىمىىال كالالمغىىا كىرىۋېلىۋاتىىاتتى بىىىز كولىغىىان قۇدۇققىىا ئاسىىتا-ئاسىىتا
يېقىنلىشىىىۋاتقانلىقىمىزنى يەرنى ى تۈزلىشىىى كېتىۋاتقانلىقىىىدىن بىلىۋاتىىاتتى  .ئوتتىىۇز يىىىل
بۇرۇن كۆرنەن يانتاقالرنى ياۋا ئوت-چۆپلەرنى پىيادىلەرنى يولىنى نىرۋەكلىرىدە بو
يەرلەردە يەنە كۆرد  .تۇرۇپال بوينى پۈرلىشى كەتكەن بىىر تاشىپاقا بىىلەن ئۇچرىشىشىنى
ۋە ئۇنىڭغىىا قىىاراپ ئولتىىۇرۇپ زامىىان ۋە ھايىىات ھەققىىىدە ئويالرغىىا غەر بولۇشىىنى ئىسىىتەپ
قالىىدى « .قىىارا ئوتتىىۇز يىلىىدا نىىېمىلەر يىىۈز بەردى!» دەيتتىىى تاشىىپاقا« .سىىېنى ئۈچىىۈن
قامالشمىغان پۈتۈن بىر ئۆمۈر .مېنى ئۈچۈن بولسا مەن ھەتتا ھېس قىلىپمۇ باقمىغان بىىر
زامان پارچىسى».
قىزىىىل چىىاچلىق ئايىىال ئىىوغلىمىز ئەنىىۋەرنە دادامنى ى يەنىىى بوۋىسىىىنى سىياسىىى
ئىتىقادى تۈپەيلىدىن تۈرمىلەردە ياتقان رومانتىك بىىر ئىدىئالىسىت ئىكەنلىكىنىى سىۆزلەپ
بەرنەن بولغىيمىىىدى ئەجىبىىا؟ ئوغلۇمنىى دادىسىىىنى بوۋىىسىىىدىنمۇ ناچىىار ۋە سىىاختا بىىىر
ئادە سۈپىتىدە تەسەۋۇر قىلىش ئىھتىماللىقى جېنىمغىا تېگىۋاتىاتتى .مېنىى بىۇ خىىل روھىى
ھىىالەتكە كەلتىىۈر پ قويغىىان مەمەدان سىىەرھات بەيگىمىىۇ ئىىاچچىقى كېلىۋاتىىاتتى دەل شىىۇ
چاغدا يولنىى بىۇ ئەنىمىنىى ئېسىىمگە ئالىدى  _:مانىا _ دەۋەتىتى _ بىزنىى قۇدۇققىا ئىاز
قالغان جايدىكى ئەنى دەل مۇشۇ.
_ شىىۇنداقمۇ؟_ دېىىدى ھۇشىىيار سىىەرھات _ نىىېمە دېىىگەن تاسىىاددىبىيلىق .مىىاھمۇت
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ئۇستا بىر مەزنىل تۇرغان ئۆيمۇ ئەنە ئاۋۇ يەردىال.
_ نەدە؟
كۆلەڭگىدىن شەكىللەنگەن قىولى بىىلەن قاراڭغۇلۇقتىا پەقەتىلە كۆر نمەيۋاتقىان بىىر
ئىسىىكىالت فابرىكىىا ۋە بىرمىىۇنچە ئىىۆيلەرنى ئىشىىارەت قىلىىدى .مەن بولسىىا بىىىر چىىاغالردا
ئاستىدا چۈشلۈك ئۇيقۇمنى ئۇخلىغان ياڭا دەرىخىنى پەر ئەتتى  .ئوتتۇز يىلىدا يوغىنىاپ
كەتكەن ئىدى لېكىن بىر فابرىكىنى تېمىنى ئىچىدە قالغان ئىدى .دەل شىۇ چاغىدا دەل
مەن قاراپ تۇرغان تەرەپتە كونا زامانالردىن قالغان بىر ئۆينى غۇۋا چىرىقى ياندى.
_ مىىاھمۇت ئۇسىىتامالر بىىۇ يەردە ئىىۇزۇن تىىۇردى _ دېىىدى سىىەرھات _ ئەنىىۋەر بىىىلەن
ئانىسى نۈلجىھان خانى ھېيت-بايرامالردا بۇ يەرنە كېلەتتى .مەن ئەنىۋەر بىىلەن مىاھمۇت
ئۇستامنى مۇشۇ بېغىدا تونۇشقان.
يىگىتنى نەپنى يەنە ئەنۋەرنە ئېلىى كېلىشىىدىن نۇمانالنىدى لىېكىن ئەقلىى مەن
ئوتتىىۇز يىىىل بىىۇرۇن كەلىىگەن بىىۇ بىىو ۋە شىىورلۇ يەرنى ى بېتىىون ۋە تامالرغىىا ئايلىنى ى
كېتىشىگە بۇ يەردە بۇنچە كۆپ ئىنساننى (بىۇ چاغىدا تىوپىرەڭ بىىر ئىىت تەھىدىتكار بىىر
ئەلپازدا كېلى بىزنى پۇراپ قويدى) ھايۋاننى ياشاۋاتقانلىقىغا ئىشىنەلمەي بالىدۇرا بىۇ
رېئاللىقنى قوبۇل قىلى ئۇنىڭغا ئادەتتىكى بىىر ئىىش سىۈپىتىدە قىارا ئۈچىۈن ئاالھىىدە
كىىۈچەپ كېتىۋاتىىاتتى  .ئوتتىىۇز يىلنىىى ئالدىىىدىن قېپقالغىىان بىىىر ئەسىىلىمىنى قىىايتۇرۇپ
كەلتۈرنۈدەك بىرەر تا بىرەر دەرىزىنى كۆر پ تونۇ بىر ھىدنى ھىدلىياالرمىيدى ؟
_ «قۇرئىىان كەرىىى »دىكىىى دادىسىىىنى قۇدۇققىىا ئېتىىى ئۆلىىۈمگە تاشىىالپ قويغىىان
شاھزادىنى ھېكايىسىنى ماھمۇت ئۇسىتا بىىزنە بىۇ ئۆيىدە سىۆزلەپ بەرنەنىىدى _ دېىدى
جاھىل سەرھات بەي.
_ نە قۇرئاندا نە شاھنامەدە بۇندا بىر ھېكايە يو _ دېدى مەن.
_ قاندا بىلىسىز؟_ دېدى سەرھات _ سىز دىندارمۇ؟ قۇرئان ئوقۇمسىز؟
ئۈزەڭگە سوقۇشتۇرۇپال تۇرىدىغان ھالىدىن بۇ يىگىتنىى ئوغلۇمنىى تەسىىرىگە بەك
ئىىۇچراپ كەتكەنلىكىنىىى چۈشىىىنى يېتىى ئۈنچىقمىىىدى  .كۆڭلىىۈ يېىىرى بولغانىىىدى ۋە بىىۇ
يەرنە كېلىشنى خەتەرلىك بىر ئىش بولغانلىقىغا ھۆكۈ قىلغانىدى .
_ ماھمۇت ئۇستامنى ياقتۇراتتى شۇ يىلى يازدا ماڭا دادامدەك قارىغانىدى _ دېدى .
_ خالىسىڭىز سىزنە ئەنۋەرنى ئۆيىنىمۇ كۆرسىتى قوياي _ دېدى يول باشلىغۇچى .
_ يېقىنمۇ؟
يان كوچىغا قايرىلىۋېدى سەرھاتنى كەينىدىن ماڭدى  :ئىشىكىدە چىراقمۇ يانمىغان
بىىىۇ بىناالرنىىىى ئىىىوڭ سىىىول ئىككىىىى تەرەپىىىكە خالىغىىىانچە توختىتىىىى قويۇلغىىىان يىىىۈك
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ماشىنىلىرىنى ۋە مىنىبۇسالرنى بىر كىچىىك جىىددى قۇتقىۇزۇ ئامبۇالتورىيەسىىنى ۋە
دورىخانىنى بىر ماشىىنا تىوختىتىش مەيىدانىنى ۋە ئىشىىكى ئالدىىدا مىۇز تەلەت ئىشىىك
باقىىارلىرى تاماكىىا چېكى ى تۇرۇشىىقان ئىسىىكىالتالرنى ئالدىىىدىن ئۆتۈۋېتى ى پۈتىىۈن بىىۇ
نەرسىىىلەرنى بىزنىى تۈزلىىۈككە قىسىىتىلى چىڭىىدىلى بولسىىىمۇ سىىىغى كەتكەنلىكىىىگە
ھەيرانۇ-ھەس قالغان ئىدى .
_ئەنۋەرنى ئۆيى بۇ يەردە _ دېدى سىەرھات _ ئىككىنچىى قەۋەت سىول تەرەپتىكىى
دەرىزە.
يۈرىكى بىىر نەچىچە قېىتى غەلىىتە ۋە يېنىىك شىەكىلدە سىېلى كەتتىى .ئىچىمىدىكى
ئوغلۇمغىىىا بولغىىىان ئىسىىىتىكىمنى ئۇنىىىى بىىىىلەن دوستلىشىىىىش ئىىىارزۇيۇمنى توسىىىىۇپ
قااللمايدىغانلىقىمنى ھېس قىلى تۇراتتى .
_ چىراقلىرى يېنىقكەن ئەنۋەر بەينى _ دېدى مەسىتچىلىكتىكى ئازادىلىىك بىىلەن _
بېرى ئىشىكىنى چېكى باقامدۇ ؟
_ چىىىىرا يېنىىىىق بولسىىىىال ئۆيىىىدە بولغىىىان بولمايىىىدۇ _ دېىىىدى ھەمىىىمە ئىشىىىنى
ئويلىيااليدىغان سەرھات _ ئەنۋەر بۇ ھاياتتا يىالغۇزلۇقنى تاللىۋالغىان .كېچىلىىرى سىىرتقا
چىققان چاغلىرىدا چىراقلىرىنى ئۆچۈرمەيدۇ شۇنى بىلەن ھە ئوغرى-يالغىانالر ۋە يامىان
نىيەتلىك كىشىلەر ئۆيدە ئادە باركەن دەپ قالىدۇ ھە ئىۆزى ئىۆيگە قايتىى كەلگەنىدە
ئۆزىنى نە قەدەر يالغۇز ئىكەنلىكى يادىغا كەلمەيدۇ.
_ دوستىڭىزنى ناھىايىتى ياخشىى تونۇيىدىغانلىقىڭىز چىقىى تۇرۇپتىۇ .ئەنىۋەر سىىزنى
كۆرسە چۆچۈپ كەتمەيدۇ.
_ ئەنۋەرنى نېمە قىلىدىغانلىقىنى بىلگىلى بولمايدۇ.
بىىىۇنى ئوغلۇمنىىىى يۈرەكلىىىىك ئىكەنلىكىىىى مەنىسىىىىدە چۈشىىىىنى پەخىرلىنىشىىىى
كېرەكمىيدى؟ ئىشىىككە قىاراپ ماڭىدى  _ :نىېمە دەپ يىالغۇز بولسىۇنكى؟_ دېىدى _ ئىۇنى
شۇنچە ياخشى كۆرىدىغان بىر ئانىسى سىزدەك يېقىن دوستلىرى تۇرۇپمۇ...
_ يا ھېچكى بىلەن يېقىن ئەمەس ئۇ...
_ دادىسىز چوڭ بولغانلىقى ئۈچۈنمۇ؟
_ بەلكى لېكىن ئىشىىكنى چېكىشىتىن بىۇرۇن يەنە بىىر ئويلىنىۋېلىى ئىشىقىلى _...
دېىىىدى ئوغلۇمنىىىى ئىھتىياتچىىىان دوسىىىتى .لىىىېكىن مەن ئۇنىڭغىىىا پەرۋا قىلمىىىاي ئىشىىىىك
قوڭغۇراقلىرىنى ئۈستىدىكى ھەر بىرى ئايرى پوچۇركىا ۋە چىوڭ-كىچىكلىكىتە يېزىلغىان
ئىسىمالرنى تېز-تېز ئوقۇۋاتاتتى تۇيۇقسىزال داڭ قېتى تىۇرۇپ قالىدى ؛ نويىا سىىھىرلىنى
قالغان ئىدى :
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 .2ئەنۋەر يەنىئەر
(ئەركىن بوغالتىر)
قوڭغۇراقنى تۈنمىسىنى ئۈچ قېتى باستى .
_ يېىىرى كېچىىىدە تەكلىپسىىىز كەلىىگەن مىھمانغىىا ئەنۋەرنىىى ئىشىىىكى ھەر ۋاقىىىت
ئوچۇقتۇر ئىچىدە بولسا ئاچىدۇ.
لىىېكىن ئىشىىىك ئېچىلمىىىدى .ئوغلۇمنى ى ئۆيىىدە بىىارلىقىنى مېنى ى بىىۇ يەرنە ئىىۇنى
كىىۆرنىلى كەلگەنلىكىمنىىى بىلىىى قېرىشىىى ئىشىىىكنى ئاچمايۋاتقىىانلىقىنى ئىىويالپ ھە
ئۇنىڭغا ھە ئىككى بىسلىق نەپلەرنى نەشتەردەك ئىۇرۇپ تۇرۇۋاتقىان سىەرھاتقا ئىاچچىقى
كېلىۋاتاتتى.
_ ئەنۋەر بەينى نېمىشقا بۇنچىۋاال كۆرنۈڭىز كېلى كەتتى؟_ دەپ سورىدى قىزىققىا
ۋە كۈشكۈرتكۈچى سەرھات .قۇلىقىغا بەزى ئۇششا سۆزلەر كىرى قالغان بولسا كېرەك.
_ قۇدۇقنى كۆرسىتى قويغىنە بولدى ماڭا بالدۇرا ئۆيگە قايتاي _ دېدى .
باشقا بىىر كىۈنى ئوغلىۇمنى كىۆرنىلى ھىېچكىمگە كىۆر نمەي كېلىشىنى ئويالۋاتىاتتى
ئىچىمدە.
_ دادىسىز چوڭ بولساڭ ئالەمنى بىر مەركىىزى ۋە چەك-چېگرىسىى بولىىدىغانلىقىنى
چۈشىىەنمەي ھەمىىمە ئىشىىنى قىالاليىىمەن دەپ قالىسىىەن _...دېىىدى سىىەرھات _ لىىېكىن بىىىر
مەزنىلدىن كېىيىن نىېمە قىلىشىىڭنى بىلەلىمەي دۇنيىادىن بىىر مەنىا بىىر مەركەز تېپىشىقا
ئۇرۇنۇپ ساڭا يا دەيدىغان بىرىنى ئىزدەشكە باشاليسەن.
ئۇنىڭغىا جىاۋاپ بەرمەي بىزنىى قۇدۇققىا يېقىنلىشىى قالغىىانلىقىمىزنى ئىۇزۇن يىىىل
داۋامالشقان ئىزدەشلىرىمنى ئاخىرلىشىش ئالدىدا تۇرغانلىقىنى ھېس قىلىۋاتاتتى .
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قىرق ئىككىنچى باب

_ مانىىا سىىىزنى قىىۇدۇقىڭىز مۇشىىۇ يەرنى ى ئىچىىىدە _ دېىىدى سىىەرھات ۋە يىىۈز مگە
دىقىىقەت بىىىلەن قارىىىدى .بىىىر فابرىكىنىى داتلىشىىى كەتىىكەن تۆمىىۈر ئىشىىىكىنى ئالدىىىدا
ئىدۇ .
_ ھىىىايرى بەينىىىى ئۆلۈمىىىىدىن ۋە ئوغلىنىىىى بويىىىا يۇيىىىۇ سىىىىخلىرى بىىىىلەن
توقۇمىچىلىق سىخلىرىنى بېنگالغا يۆتكىشىدىن كېىيىن بىۇ يەردە ئىشىلەپچىقىرىش تامىامەن
توختىدى .بە يىلدىن بۇيان بۇ يەرنى ئىسكىالت سۈپىتىدە ئىشلىتىۋاتىدۇ لېكىن سىزنە
ئوخشا قۇرۇلۇ سودىگەرلىرى بىلەن كېلىشىى ئېگىىز تۇرالغىۇ بىنىا سىېلىش ئويلىرىمىۇ
يو ئەمەس.
_ مەن بۇ يەرنە يېڭى قۇرۇلۇشالر ئۈچۈن ئەمەس ئەسلىمىلىرى ئۈچۈن كەلدى .
سىىەرھات ئىشىىىك باقارنى ى ئىشخانىسىىىغا قىىاراپ مېڭىشىىىغا قىىارا سىىۇۋا تامالرنى ى
ئۈسىىتىدىكى «ئىىازى توقىىۇمىچىلىقى ت ئىىا » دەپ يېزىلغىىان ئەينەكلىىىك ۋېۋىسىىكىغا ۋە
دىققىتىمنىىى تارتقىىان ھەمىىمە نەرسىىىگە ئوتتىىۇز يىىىل بىىۇرۇنقى چىىاغنى ئەسلەشىىكە تىرىشىىقاچ
قارىدى  .بىۇ يەرنىى ھىايرى بەينىى يېىرى ئىكەنلىكىنىى ئەسىلىتىدىغان بىردىنبىىر نەرسىە
فابرىكا تاملىرىنىى چەكسىىزلىككە قىاراپ ئىۇزىراپ كېتىشىى ۋە ئىون ئىالتە يېشىىمدا ھىېس
قىلغىنىمغا ئوخشا ئاسماننى ماڭا يېقىندەك تۇيۇلىشى ئىدى.
بىر ئىتنى غەزەپلىك قاۋىشىنى ئاڭلىدى  .سەرھات قايتى كەلدى.
_ ئىشىك باقار مېنى تونۇشىۇ لىېكىن ھىازىر ھىېچكى يىوقكەن _ دېىدى _ ئىتنىمىۇ
قويۇۋەتمەپتۇ ھېلىغىچە كېلىدۇ.
_ كەچ قېلىۋاتىمىز.
_ ئاۋۇ تەرەپتە تامنى پەس بىر يېرى بار ئىدى قىاراپ باقىاي _ دېىدى سىەرھات ۋە
ئاستا-ئاستا قاراڭغۇلۇ ئىچىدە كۆزدىن غايى بولدى.
تامنى ى ئىىۇ تەرىپىىى پۈتىىۈنلەي قىىاراڭغۇ ئەمەس ئىىىدى ۋە ئارقىىىدىكى ئىىۆنزىلەرنە ۋە
تۈۋر كلەرنە چۈشۈپ تۇرغان چىىرا يىورۇقى ئىتنىى كىۈچەپ قاۋاشىلىرىغا قارىمىاي مېنىى
خىىاتىرجە قىلىۋاتىىاتتى قىىۇدۇقنى كىىۆر پال قايتىىىدىغانلىقىمنى خىيىىال قىلىۋاتىىاتتى  .لىىېكىن
سىىەرھاتتىن بىىىر خەۋەر يىىو ئىىىدى .يىىا يىىول باشىىلىغۇچى كىىېچىكى قېلىۋاتىىىدۇ دەپ
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تاقەتسىزلىنىۋاتاتتى دەل شۇ چاغدا يانچۇقۇمدىكى تېلېفون سايرىدى ئايشە ئىدى.
_ ئۆنگۆرەندە ئىكەنسەن _ دېدى _ شىركەتتىكىلەر دەپ بەردى.
_ شۇندا .
_ مېنى تاشالپ قويدۇڭ جە كۆڭلۈمگە ئازار بەردى  .خاتا ئىش قىلىۋاتىسەن.
_ قورققۇدەك بىر ئىش يو  .ھەممە ئىش جايىدا پۈتتى.
_ قورققۇدەك كۆپ ئىش بار .ھازىر نەدە سەن؟
_ يا يول باشلىغۇچى بىلەن ماھمۇت ئۇستا بىلەن كولىغان قۇدۇققا كەلدۇ .
_ ئۇ كى ؟
_ يول باشلىغۇچى كونا ئۆنگۆرەنلىك بىر يا  .مەمەدان لېكىن ياردە قىلىۋاتىدۇ.
_ كى تېپى بەردى ساڭا ئۇنى؟
_ قىزىل چاچلىق ئايال _ دېدى ۋە تۇرۇپال مەستلىكتىن يېشىلى كېتى ئويالندى .
_ يېنىڭدىمۇ ئۇ ھازىر؟
_ كى قىزىل چاچلىق ئايالمۇ؟
_ يا ئۇ ساڭا تېپى بەرنەن يا باال يېنىڭدىمۇ؟
_ يېنىمىىدا ئەمەس تامىىدىن ئۆتىىىدىغان يەر ئىزدەۋاتىىىدۇ .بىىىر قىىۇرۇ فابرىكىنىىى
ئىچىگە كىرنۈزمەكچى مېنى.
_ جە دەرھال قايت!
_ نېمىشقا؟
_ ئۇ بالىدىن يىرا تۇر .ئۇ سېنى تاپالمىسۇن.
_ نېمىشقا بۇنچە قورقىسەن؟_ دېدى لېكىن تېلېفوندىن كېلىۋاتقان قورقىۇنچ مىاڭىمۇ
يۇقۇۋاتاتتى.
_ بىز سەن بىلەن شىۇنچە يىلالردىىن بېىرى قايسىى ھېكىايىنى ئوقىۇپ كېلىىۋاتىمىز؟_
دېىىدى ئايشىىە _ سىىەن ئۆنگىىۆرەنگە ئوغلىىۇڭنى كىىۆرنىلى باردى ى ئەلىىۋەتتە .مېنىمىىۇ شىىۇڭا
يېنىڭغا ئېلىۋالمىدى  .ساڭا ئۇ يول باشلىغۇچىنى كى تونۇشتۇردى؟ قىزىل چىاچلىق ئايىال!
ئەمدى ئۇنى كى ئىكەنلىكىنى چۈشەندىڭمۇ؟
_ كىمنى ؟ سەرھاتنىڭمۇ؟
_ ئۇنى ئوغلۇڭ ئەنۋەر بولۇ ئىھتىماللىقى زور قاچ ئۇ يەردىن جە !
_ ئۆز ڭنى بېسىۋال .بۇ يەردە كىشىىلەر خىاتىرجە  .مىاھمۇت ئۇسىتامنى نېپىى جىىق
بولۇنمىدى.
_ نېپىمنى ئوبدان ئاڭال _ دېدى ئايشە _ ھازىر ساڭا ئۇ يەردە سىياسىى بىىر باھىانە
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ئۇر-ئۇرغا سىېلى بىرسىىگە

بىلەن پىچا تىققۇزىۋەتسە ياكى يالغاندىن مەست بولۇۋېلى
ئاتقۇزىۋەتسە قاندا قىلىسەن؟
_ قاندا قىالتتى ئۆلىمەن ئۇ چاغدا _ دەپ كۈلد .
_ ئۇ چاغدا سۇھراب پۈتۈن شىركەت قىزىل چاچلىق ئايال بىلەن ئوغلىنى بولىدۇ _
دېدى ئايشە _ۋە شۇڭا بۇ كىشىلەر كۆزىنى مىت قىلماستىن ئادە ئۆلتۈرىدۇ.
_ مىراسىىنى دەپ بىىۇ ئاخشىىا مېنىىى كىىى ئۆلتىىۈرەتتى؟_ دەپ سىىورىدى _ بىىۇ يەرنە
كېلىدىغانلىقىمنى ھېچكى بىلمەيتتى؛ ھەتتا ئۆز ممۇ.
_ ئۇ باال يېنىڭدىمۇ؟
_ يا دېدىمغۇ!
_ ساڭا يالۋۇراي .ئاۋۋال ئۇ سېنى تاپالمايدىغان بىر يەرنە دەرھال ئۆتۈۋال.
ئايالىمنى دېگىنىدەك قىلدى  .قارشى تەرەپتىكى بىر دۇكاننى قاراڭغۇ بوسۇغىسىىغا
ئۆتۈۋالدى .
__ ئەمدى سۆز مگە قۇال سال _ دېدى ئايشە _ ئۇزۇن يىلالردىىن بۇيىان ئودىپىۇس
بىلەن دادىسىىنى رۇسىتە بىىلەن سىۇھرابنى ئوقۇۋاتقىان چېغىمىىزدا ئويلىغىانلىرىمىز ئەنەر
تىىوغرا بولغىىان بولسىىا...ئىىۇ يىگىىىت سىىېنى ئوغلىىۇڭ بولسىىا ئىىۇ ئۆلتۈرىىىدۇ سىىېنى! غەربلىىىك
ئىسيانكار بىر شەخس بولغانلىقى ئۈچۈن...
_ ئۇ ئۇندا بىر ئىشقا تۇتۇ قىلىدىغان بولسا ئۇ چاغدا مەنمۇ رۇستەمگە ئوخشا
ئاسىيالىق بىر ھۆكۈمران دادا بولىمەن ۋە بۇ بىئەدەپ ئەۋالدىمدىن بۇرۇن قول سىېلى مەن
ئۇنى ئۆلتۈرىمەن _ دېدى كۈلۈمسېرەپ تۇرۇپ.
_ ئەلىىۋەتتە سىىەن ئۇنىىدا بىىىر ئىىىش قىلمايسىىەن _ دېىىدى ئايشىىە مەسىىت ئېرىنى ى
نەپلىرىنى راست دەپ قېلى _ جايىڭدىن مىدىرلىما .مەن ماشىنا بىلەن ھازىرال بارىمەن.
قاراڭغۇ ۋە زېرىكىشىلىك ئۆنگىۆرەن كېچىسىىدە قەدىى كىتابالرنىى ئەپسىانىلەرنى
رەسىىىملەرنى ۋە كونىىا مەدەنىيەتلەرنىىى نىىۇرى ئىىۇ قەدەر يىراقتىىا ئىىىدىكى ئايالىمنىىى
ئاالقىزادىلىكىنى چۈشىنى يېتەلمىدى  .لېكىن خېلى ئىۇزۇنغىچە جايىمىدىن مىدىرلىمىىدى .
بىر ئازدىن كېيىن يىول باشىلىغۇچى سىەرھاتتىن ھېچقانىدا شىەپە كەلمىۋېىدى قورقۇشىقا
باشلىدى  .سەرھات ئوغلۇممىدۇ راستىنال؟ جىمجىتلىق ئۇزىراپ كېتىۋاتاتتى مېنى بىۇ يەرنە
تاشالپ قويغان يىگىتكە ئاچچىقى كېلىۋاتاتتى.
_ جە بەي جە بەي _ دەپ توۋلىدى ئەڭ ئاخىرىدا تامنى ئۇ تەرىپىدىن.
بىردە جىددىيلىشى ئۈن چىقارماي تۇرۇۋالدى  .يا يىگىت توۋالۋەردى.
بىردەمىىدىن كېىىيىن يىگىىىت ئىىۆزى غايى ى بولغىىان يەردە تامنى ى يەنە بىىىر ئۇچىىىدا
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كۆر ندى .ئاستا-ئاستا يېقىنلىشىشىقا باشىلىدى .شىۇندا بىويى مەن بىىلەن تەڭ ئىىدى ۋە
مېڭىشلىرىدا قوللىرىنى سېلىشىدا دادامنى ئەسلىتىدىغان بىر نەرسىلەر بار ئىدى .بىۇ مېنىى
قورقۇتتى.
مېنى قويۇپ كەتكەن يەرنە كېلى يەنە ئىككى قېتى «جە بەي!» دەپ توۋلىدى.
چىرايىنىىى كۆرەلمەيۋاتىىاتتى ۋە ئۇنىڭغىىا يىىېقىن تىىۇرۇپ قىىارىغۇ كېلىۋاتىىاتتى .يىلىىالر
ئۆتىىۈپ بىىىر يىگىتىىتىن مېنى ى بىىاال ئىىىدى دەپ قورقىىۇپ مۆكىىۈۋېلىش چۈشىىكە ئوخشىىاپ
كېتىدىغان بىر ئىش ئىىدى .ئەڭ ئاخىرىىدا يانچۇقۇمىدىكى تاپانچىغىا ئىشىەندى ۋە چىقىى
ئۇنى قېشىغا باردى .
_ نەدە ئىدىڭىز؟_ دېدى _ ئىچىگە كىرنۈڭىز بولسا ماڭا ئەنىشى .
ئارقىسىىىغا بۇرۇلىىۇپ تىىامنى بىىويالپ مېڭىشىىقا باشىىلىدى .كوچىغىىا راۋۇرۇس قىىاراڭغۇ
چۈشىىكەنىدى .يىگىىىت مېنىىى بوغۇزلىىىۋېتىش ئۈچىىۈن خىىالى ۋە قىىاراڭغۇ بىىىر يەرنە ئېلى ى
ماڭغان بولۇشى مۇمكىن دەپ ئويالپ قالدى  .كاشكى چىرايىغا يېقىندىن بىىر قىاراپ باققىان
بولسامچۇ! ئايا تىۋىشىغا ئەنىشى قاراڭغۇلۇققا قاراپ ئىلگىرلىدى .
تامنى ى پەس يېىىرىگە كەلگىنىمىىىزدە سىىەرھات مۈشىىۈكتەك بىىىرال سىىەكرەپ كىىۆزدىن
غايى بولدى .ئاندىن ئىسسىق ۋە ھۆل قولىنى تۇتۇپ(ئوغلۇمنى قولىمىدۇ دەپ ئويلىىدى
بىردە ) تامنى ئۇ تەرىپىگە ئۆتتىۈ  .شىۇندا بىۇ يەر بىزنىى تۈزلىۈك ئىىدى .ئىچىى بىو
فابرىكىىىدىكى ئىشىىىك باقارنى ى ئىتىىى زەنجىرىنىىى ئۈزىۋېتىدىغانىىدەك ئەلپىىازدا توختىمىىاي
قاۋاۋاتاتتى.
زەنجىرنى ئۈز ۋەتسە ئۇنى تاپانچىا بىىلەن ئېتىۋېتىشىنى ئىويالپ قويغىانلىقى ئۈچىۈن
ئۇنىڭغىىا پەرۋا قىلمىىاي فابرىكىىا بىنالىرىنى ى ئارىسىىىدا ماڭىىدى  .ھىىايرى بەي بىىىلەن يېڭىىى
پۇتبىىول ئىىايىغى كىىىيگەن ئىىوغلى قىىۇدۇقتىن سىىۇ چىققانىىدىن كېىىيىن بىىۇ يەردە خىيىىال
قىلغانلىرىدىنمۇ چوڭ بويا ۋە يۇيۇ سېخلىرىنى قۇرۇپ چىققانىدى .يېقىنقى ئىون يىلىدا
توقۇمىچىلىق سانائىتىنى جۇڭگو بېنگىال ۋە يىىرا شىەرققە يۆتكىلىشىىدىن بىۇرۇن باشىقا
ئۇششىىا -چۈششىىەك بىنىىاالرنىمۇ سىىالغانىدى .مەرمەر پەلەمپەيلىىىك مەمىىۇرىيەت بىناسىىىغا
ئوخشا بۇ يەرلەرمۇ ھىازىر تاشىالپ قويۇلغىان بولىۇپ كارغىا كەلمەيىدىغان ماتېرىيىالالر
قىىۇرۇ سىىاندۇقالر توپىىا ۋە دات باسىىقان نەرسىىە-كېىىرەكلەر تاشىىالپ قويۇلىىىدىغان بىىىر
ئىسكىالت سۈپىتىدە ئىشلىتىلىۋاتقانىدى .بەزىلىرى خارابىدەك كۆر نەتتى.
بىزنى قۇدۇ ھىايرى بەي ھەر قېىتى كەلگىنىىدە بىىر كىۈنى سىالىدىغانلىقىنى تىلغىا
ئالىىىدىغان ئىشىىچىالر ئاشخانىسىىىنى ئىچىىىدە قالغانىىىدى .ئەينەكلىىىرى سىىۇنۇ بىىۇ بىنىىا
ئىسكىالت سۈپىتىدىمۇ ئىشلىتىلمىگەن ئىدى .بىنانى يەنە بىر تەرىپىدىكى نېئون المپىنى
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نۇرىدا يول باشلىغۇچىمغا ئەنەشتى ۋە ئۆمۈچۈك تورلىرى داتالشقان تۆمىۈرلەر تىۇرۇببىالر
ۋە خىيىىالى نەرسىىە-كېرەكلەرنى ى ئارىسىىىدىن ئۆتىىۈپ بىزنى ى قۇدۇقنى ى بېتىىون ئاغزىغىىا
كەلدۇ .
_ بۇ قۇلۇپ بۇزۇ _ دېدى يول باشىلىغۇچى  .ۋە ئىگىلىى قۇدۇقنىى بېتىون ئاغزىغىا
بىر ھالقا بىلەن سېلى قويۇلغان قۇلۇپنى كوچىالشقا باشلىدى.
_ بەك ياخشى بىلىدىكەنسەن بۇ يەرنى _ دېدى .
_ ئەنۋەر مېنى بەك جىق ئەكەلدى بۇ يەرنە.
_ نېمىشقا؟
_ بىلمەيمەن _ دېدى .تىېخىچە قۇلىۇپ بىىلەن ھەپىلىشىىۋاتاتتى _ سىىزنى نېمىشىقا
كەلگۈڭىز كەلدى؟
_ مىىاھمۇت ئۇسىىتا بىىىلەن بىىۇ يەردە ئىشىىلىگەنلىرىمىزنى پەقەت ئۇنتىىۇپ قالمىىىدى _
دېدى .
_ ئىشىنىڭكى ئۇمۇ چوقۇ ئۇنتۇپ قالمىغان بولۇشى مۇمكىن.
بۇ نەپ مېنىى مىاھمۇت ئۇسىتامنى ناكىار قىلىى قويغىانلىقى ئۈچىۈن تىقىلغىان بىىر
نەشتەرمىيدى؟
يا يولباشچى قۇلۇپنى تېخىمۇ ياخشى كوچىال ۋە كۈچ يىغىش ئۈچۈن ئورنىىدىن
تۇرغاندا يۈزىگە كۈچلۈك بىر نۇر چۈشتى ۋە ئەجىبىا بىۇ مېنىى ئوغلۇممىىدۇ دەپ دىقىقەت
بىلەن يۈزىگە قارىدى  .ئىچىمدە سۇسىراپ كەتكەن بىخ سۈر شكە تەييار بىر سۆيگۈمۇ بىار
ئىدى.
لىىېكىن ئۈمىتسىىىزلىنى قالىىدى  .شىىۇندا بەلكىى بىىۇ بالىنىى يىىۈز-كىىۆزى ۋە چىىىراي
ئىپادىلىرى خۇددى بويىغا ئوخشاشال ماڭا ئوخشاپ قىاالتتى لىېكىن خىاراكتېرىنى كىونىالر
شەخسىيەت دەپ ئاتىغان نەرسىسىنى ياقتۇرمىغان ئىدى  .ئايشە خاتاالشقان ئىدى .ئوغلىۇ
بولۇشى مۇمكىن ئەمەس ئىدى.
ئەقىللىىىىىق يىىىىول باشىىىىچىممۇ مەلىىىىۇ سىىىىەۋەپلەر تۈپەيلىىىىىدىن مېنىىىىى ئىىىىۆزىنى
ياقتۇرمىغانلىقىمنى شۇ ھامان ھېس قىلغانىىدى .ئىارىنى جىمجىتلىىق باسىتى .ئەمىدى ئۇمىۇ
ماڭا د شمەندەك قاراشقا باشلىغانىدى.
_ مەن بىر قاراپ باقاي بىۇ قۇلۇپقىا _ دەپ تىزالنىدى ۋە يېىرى -يارتىا قاراڭغۇلۇقنىى
ئىچىدە قۇلۇپنى كۈچەپ ئېچىشقا ئۇرۇندۇ .
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قىرق ئۈچىنچى باب

قۇلۇپنى ئېچىش ئۈچۈن تىزلىنىش ۋىجدانىمىدا تېىز سىۈرئەتتە كۈچىيىى كېتىۋاتقىان
نۇناھ تۇيغۇلىرىمنى بىىردە يېنىكلەتتىى .نېمىىدەپ كەلىگەن بىولغىيتتى بىۇ يەرنە؟ قۇلىۇپ
بىردىنال ئېچىلدى.
ئورنۇمدىن تۇردۇ ھالقىسىدىن چىققان قۇلۇپنى يىگىتكە ئۇزاتتى .
_ قاپقىىاقنىمۇ ئىىاچە قېنىىى _ دېىىدى ئۆيىنىىى ئىچىىىدە قالغىىان بىىىزانس قىىۇدۇقىنى
نېرمانىيەلىىىك سىىاياھەتچىگە كۆرسىىەتمەكچى بولۇۋاتقىىان يېزىلىققىىا نەپ قىلىۋاتقانىىدەك.
ئۈمىتسىىىىزلەنگىنىمگە ئوخشىىىا يىىىول باشىىىلىغۇچىمنى مەغىىىرۇر ھىىىالىمۇ ماڭىىىا تەسىىىىر
قىلغانىدى.
ھەپىلىشىىى بىىاقتى لىىېكىن داتلىشىىى كەتىىكەن تۆمىىۈر قاپقىىاقنى ئاچالمىىىدى .ئۇنىى
ھەپىلىشىشىنى بىردە تاماشا قىلىۋەتكەندىن كېيىن چىداپ بواللماي مەنمۇ ئۇنىى بىىلەن
بىرنە تۇتتۇ  .بىرلىكتە كۈچەپ بىر تارتىشىمىزغا قۇدۇقنى قاپقىقى بىزانستىن قالغان مىى
يىللىق بىر زىنداننى ئىشىكىدەك غىچىلداپ ئېچىلدى.
يىراقتىن چۈشۈۋاتقان نېئون المپىسىنى نۇرىدا بىىر ئۆمۈچۈكنىى تىورىنى كىۆرد ۋە
ئىىىاالقىزادە بىىىىر كەسىىىلەنچۈكنى چاقنىشىىىى دىققىتىمنىىىى تىىىارتتى .كۈچلىىىۈك زەي پىىىۇرىقى
دىمىقىمنى ئېچىشتۇرىۋېدى خاتىرەمنى تېرەنلىكلىرىدىن «يەرنىى مەركىىزىگە سىاياھەت»
دېگەن سۆزلەر ئۈستىگە چىقتى.
قۇدۇقنىى تېگىىى شىىۇنچىلىك ئۇزاقتىىا ئىىىدىكى كۆر نمەيۋاتىىاتتى .لىىېكىن بىردەمىىدىن
كېيىن كۆزلىرى قاراڭغۇلۇققا كۆندى .قۇدۇقنى تېگىدە نۇرنى شولىسىى چۈشىۈپ تۇرغىان
يىغىلىىى قالغىىان سىىۇ يىىاكى الي-التقىنىىى كىىۆرد  .شىىۇنچىلىك يىراقتىىا ئىىىدىكى ئىىادە
ئىختىيارسىز شۈركۈنۈپ كېتەتتى.
سىىەرھات بىىىلەن قۇدۇقنىىى تىىېگىگە جىمجىتقىىىنە ۋە كەمىىتەرلەرچە قاراۋاتىىاتتۇ .
قۇدۇقنى ى چوڭقىىۇرلىقى يىىالغۇز قورقۇتىىۇپال بولىىدى قىلمىىايتتى كىشىىىنى بىىۇنى قىىازغۇچ ۋە
نۈرجەك بىلەن كولىغان كىشىگە ئىختىيارسىىز ھەيرانلىىق ئىچىىدە قايىىل قىلىدۇرىۋېتەتتى.
ئوتتىىىۇز يىىىىل بىىىۇرۇن پەسىىىتە تىىىۇرۇپ مېنىىىى ئازارلىغىىىان مىىىاھمۇت ئۇسىىىتا كۆزئالدىمىىىدا
نەۋدىلەندى.

~ ~ 186

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

يول باشلىغۇچى _ چۈشۈپ كېتىشىمىز مۇمكىن.

_ بېشى قېيى كەتتى _ دېدى يا
ئادەمنى دە تارتىدىكەن بۇ چوڭقۇرلۇ .
_ نېمىشىىقىكىن خىيالىمغىىا ئىىالالھ كەلىىدى _ دېىىدى تىىۇرۇپال يېقىنىىدەك ھىىېس قىلىى
قالغان بۇ يىگىتكە بىر سىىرىمنى دەپ بېرىۋاتقانىدەك پىچىىرالپ تىۇرۇپ _ مىاھمۇت ئۇسىتا
بە ۋاخ ناماز ئوقۇيدىغان بىر ئادە ئەمەستى .لېكىن ئوتتۇز يىل بۇرۇن قۇدۇ كوالۋاتقان
چېغىمىزدا مەن يەرنى ئاستىغا قاراپ ئەمەس ئاسمانغا يۇلتۇزالرنى قېشىىغا ئالالھنىى
ۋە پەرىشتىلەرنى قېتىغا چىقى كېتىۋاتقاندەك تۇيغۇدا بولغانىدى .
_ ئىىالالھ ھەر يەردىىىدۇر _ دېىىدى مەمەدان سىىەرھات _ھە ئۈسىىتىدە ھە ئاسىىتىدا
ھە شىمالدا ھە جەنۇپتا ھەممە يەردە.
_ ھەئە شۇندا .
_ ئۇندا بولسا نېمىشقا ئىشەنمەيسەن 'ئۇ' نىڭغا؟
_ كىمگە؟
_ ئالالھۇتەئاالغا _ دېدى _ ھەممىنى ياراتقان ئالالھقا.
_ سەن نېمە بىلىسەن مېنى ئالالھقا ئىشەنمىگەنلىكىمنى؟
_ ھەر ھالىڭدىن چىقى تۇرۇپتۇ...
بىردە بىر-بىرىمىزنى كۈزەتكەچ جى بولدۇ  .ئالدىمكى ياشنى غەزەپ-نەپرىتىىدىن
ئۇنى ھەقىقەتەن ئوغلۇ بولۇ مۇمكىنچىلىكىنىى بىارلىقىنى ھىېس قىلىدى  .ئوغلۇمنىى
خاراكتېرى بار سەپرا بىر ئادە بولغىانلىقى مېنىى سىۆيۈند ردى .لىېكىن قۇدۇقنىى بېشىىدا
غەزەپ-نەپرىتىنى ماڭا توغرىلىنى قېلىشىدىن قورقۇۋاتاتتى .
_ ياۋروپاالشقان تۈرك بايلىرى الئىكلىكنىى « سىەن نىېمە ئارلىشىسىەن مېنىى ئىالالھ
بىلەن بولغان مۇناسىۋېتىمگە» دېگەن باھانە بىلەن مۇھىاپىزەت قىلىشىىدۇ _ دەپ نېپىنىى
داۋا قىلدى سەرھات _ لېكىن ئۇالر الئىكلىكنى ئالالھ بىلەن ھېچقاندا ئاالقە ئورناتمىاي
كاللىسىغا كەلگەن ھەرقاندا ئەسكىلىكنى زامانىۋىلىق دەپ تۇرۇپ خىاتىرجە قىلىىۋېلىش
ئۈچۈن خالىشىدۇ.
_ سېنى زامانىۋى كىشىلەردە نېمە دەردى بار؟
_ ئەسىىلىدە مېنىىىى ھىىېچكى ۋە ھېچنىمىىىىدە بىىىر دەردىىىى يىىو !_ دېىىىدى ئىىىۆزىنى
بېسىۋېلى _ئۆز منى د شمەنلەر بىلەن سولچى ئوڭچى دىنچىى زامىانىۋىلىقچى قاتىارلىق
زىىىتلىقالر بىىىلەن سىىۈپەتلىمەي پەقەت ئىىۆز مال بولۇشىىنى ئىسىىتىگەنلىكى ئۈچىىۈن كىشىىىلەر
بىىىلەن ئارىالشىىماي شىىېئىر يېزىىىۋاتىمەن .بايىىا ئىشىىىكى چېكىلىىدى شىىېئىر يېزىۋاتىىاتتى
ئاچمىدى .
~ ~ 187

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

نېمە دەۋاتقانلىقىنى تۈز ك چۈشىنەلمىدى  .لىېكىن كىتىابالردىن ئېلىنغىان بىىر بەس-
مۇنازىرىنى بۇ يىگىتنى غەزىپىنى باسااليدىغانلىقىنى ئويلىدى .
_ سېنىڭچە زامانىۋىيلىق ئەسكى بىر نەرسىمۇ؟_ دەپ سورىدى مەستلەرچە ساددىلىق
بىلەن.
_ زامىانىۋى كىشىى شىەھەر ئورمىنىىدا غايىى بولغىان كىشىىدۇر .بىۇ دادىسىىز قىىېلىش
دېمەكتىۇر .دادىسىىنى ئىزدىگەننىڭمىىۇ پايدىسىى يىو ئەسىىلىدە .ئەنەر بىىرى زامىانىۋى بىىىر
شەخس بولسا شەھەردىكى ئىادە دېڭىزىىدا دادىسىىنى تاپالمايىدۇ .دادىسىىنى تاپالىسىا ئىۇ
ئايرى بىر شەخس بواللمايدۇ .زامانىۋىيلىقنى فرانسۇز بەرپاچىسىى جىىن جەكىۇس روسسىۇ
بۇنى ناھايىتى ياخشى بىلگەنلىكى ئۈچۈن تۆت بالىسىىنى زامىانىۋى بولسىۇن دەپ قەسىتەن
تاشلىۋېتىدۇ ئۇالرغا دادىلىق مىھرىنىى بەرمىىگەن ئىىدى .روسسىۇ بالىلىرىىدىن ئەنسىىرەپمۇ
قويمىغىان بىىرەر قېىتى ئىزدەپمىۇ قويمىغىىان ئىىكەن .سىەنمۇ مېنىى زامىانىۋى بولسىىۇن دەپ
تاشلىۋەتكەنمىتى ؟ شۇندا قىلغان بولساڭ توغرا قىپسەن.
_نېمە؟
_ خېتىمگە نېمىشقا جاۋاپ قايتۇرمىدى ؟_ دېدى ماڭا يېقىنالشقاچ.
_ قايسى خەتكە؟
_ نېمە دەۋاتقانلىقىمنى ناھايىتى ياخشى بىلىسەن.
_ ئەيپكە بۇيرۇما راكىنى تەسىرىدە ئەسلىيەلمىدى  .سېنى ئېسىىڭدە بولغانىدىكىن
دەپ بەرنىن بىزمۇ تاماققا قايتايلى.
_ ئوغلىىۇڭ سىىۈپىتىدە ئىمىىزا قويىىۇپ سىىاڭا ئەۋەتىىكەن خېىىتىمگە نېمىشىىقا جىىىاۋاپ
قايتۇرمىدى ؟ ئاستىغا ئې-خەت ئادرېسىمنىمۇ قالدۇرغانىدى .
_ سىز نېمىنى ئىمزالىدى دېدىڭىز؟
_ ئويۇن كۆرسىتى سىزلىشى كېتىشىنى الزىمىى يىو _ دېىدى سىەرھات _ مېنىى
كى ئىكەنلىكىمنى ئاللىقاچان بىلى بولدۇڭ.
_ چۈشەنمىدى سەرھات بەي.
_ مېنى ئىسمى سەرھات ئەمەس .مەن سېنى ئوغلۇڭ ئەنۋەر.
ئۇزۇنغىچە ال -جى دېمىدۇ  .فابرىكىنى دەرۋازىسىدىكى ئىتمۇ نېمىشقىكىن جىمىى
قالغان بولغاچقا تېرەن بىر جىمجىتلىق بولدى .تۇرۇپال نۇرغۇن يىلنى ئالدىدا دادا بىزنى
تاشالپ كېتى قالغاندىن كېيىن بەزىىدە ئۇنىى چىرايىنىى قانىدا ئۇنتىۇپ قالىىدىغانلىقى
ئېسىمگە كەلدى .بۇ تۇيغۇ تۇرۇپال توك كېتى قالغانغا يىاكى بىىردە كىور بولىۇپ قالغانغىا
ئوخشايتتى.
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مەن ئۇنى ى چىرايىغىىا قاراۋاتقانىىدا ئەنۋەرمىىۇ مېنى ى چىرايىمغىىا قىىاراپ مېنى ى نىىېمە
ئويالۋاتقانلىقىمنى بىلىشكە ئۇرۇنىۋاتاتتى .بىر خىل ئۈمىتسىزلىك ئىچىمدە يۈكسىىلىۋاتاتتى.
تىىىۈرك فىلىملىرىىىىدىكىگە ئوخشىىىا «ئوغلىىىۇ !» دەپ ئىىىۇنى قۇچاقلىيالمايىىىدىغانلىقىمنى
ئاللىقاچان چۈشەنگەن ئىدى .
_ دېمەك ئەسلى ئويۇن كۆرسىتىدىغىنى سەن ئىكەنسەن _ دېدى ئاخىرىىدا _ مېنىى
ئوغلۇ ئەنۋەر نېمىدەپ سەرھاتنى قىياپىتىگە كىرىۋېلىشنى خالىغۇدەك؟
_ دادىسىنى ياخشى كۆرەمدىكىن  ...دادىسىغا قېنى ئىسسىمدىكىن دەپچىۇ ؟ دادىلىىق
مەن ئۈچۈن مۇھى بىر نەرسە.
_سېنى ئۈچۈن نېمە دادا دېگەن؟
_ ئانىسىنى قارنىغا چۈشۈرنەندىن كېيىن ئوغلىنى ھاياتىنىى ئىاخىرىغىچە قوغىداپ
ئىگە چىقىدىغان كۈچلۈك شەپقەتلىك بىىر كىشىىدۇر دادا دېىگەن .دۇنيانىى مەركىىزى ۋە
باشلىنىش نۇقتىسىدۇر ئۇ .بىر داداڭنى بارلىقىغا ئىشەنسەڭ ئىۇنى كۆرمىسىەڭمۇ ئىۆز ڭنى
ياخشىىى ھىىېس قىلىسىىەن ئۇنىىى ئىىۇ يەردە بىىارلىقىنى كېلىىى سىىېنى شىىەپقەت بىىىلەن
قوغدايدىغانلىقىنى بىلىسەن .مېنى ئۇندا بىر دادا بولمىدى.
_ مېنىڭمىىۇ ئۇنىىدا بىىىر دادا بولمىىىدى ئەپسىىۇس _ دېىىدى سىىوغۇققانلىق بىىىلەن _
لىىېكىن بولغىىان بولسىىىمۇ مېنىىى ئىىۆزىگە ئىتىىائەت قىلىشىىىمنى تەلەپ قىلىىى كىىۈچى ۋە
شەپقىتى بىلەن مېنى شەخسىيىتىمنى ئېزىۋەتكەن بوالتتى!
دادىسىىىنى بىىۇ تېمىالرنىىى ئالىىدىنئاال ئويلىشىىى قويغىىانلىقىنى چۈشىىەنگەن ئەنىىۋەر
كۆزلىرىنى ئاچتى .ئەمدى نەپلىرىمگە ھىۆرمەت ۋە دىقىقەت بىىلەن قىۇال سىېلىۋاتقانلىقىنى
كۆر پ سۆيۈند .
_ ئەجىبىىا دادامغىىا ئىتىىائەت قىلغىىان بولسىىا بەختلىىىك بولغىىان بولۇرمىيىىدى ؟_ دەپ
ئاۋازلىق خىيىال قىلىشىنى داۋامالشىتۇردۇ _ بەلكىى ياخشىى بىىر ئوغىۇل بولۇشىى مىۇمكىن
ئىدى لېكىن ياخشى بىر شەخسىيەت (شەخس) بواللمايتتى .
چۈشىىەنچىلىرىمنى قوپىىاللىق بىىىلەن بۆلىىدى _:بىىۇ شەخسىىىيەت ھېرىسىىمەنلىكى ۋە
ھايىىاجىنى تۈپەيلىىىدىن ياۋروپاالشىىقان بىىايلىرىمىز شەخسىىىيەت بولۇشىىنى دېمەيىىال تىىۇرايلى
ھەتتا ئۆزلىرىمۇ بواللمىدى _ دېدى _ ياۋروپاالشقان تىۈرك بىايلىرى ئالالھقىا ئىشىەنمەيدۇ
چۈنكى ئۆزلىرىنى بىىر نەرسىە چىاغالپ قالىىدۇ .ئۇالرنىى شەخسىىيەتلىرى بەك مۇھىمىدۇر.
كۆپىنچىسى باشقىالر بىلەن ئوخشا ئەمەسلىكلىرىنى ئىسپاتالپ بېرىش ئۈچىۈن ئالالھقىا
ئىشەنمەيدۇ .ئۇنى ئۈستىگە بۇنى تىلغىمۇ ئېلىشالمايدۇ .ھالبۇكى ئېتىقاد دېىگەن ھەمىمە
ئادەمدەك بولۇ ئىشىدۇر .دىن كەمتەرلەرنى جەننىتى ۋە تەسەللىسىدۇر.
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_ قوشۇلىمەن.
_ يەنىىى ئالالھقىىا ئىشىىىنىمەن دېمەكچىمىىۇ سىىەن؟ بىىۇ ياۋروپاالشىىقان تىىۈرك بىىايلىرى
ئۈچۈن مۈشكۈل بىر ئىشتۇر.
_ شۇندا .
_ راستىنال قۇرئىان ئوقۇيىدىغان ئالالھقىا ئىشىىنىدىغان بولسىاڭ نېمىىدەپ مىاھمۇت
ئۇستامنى بۇ تېگىى يىو قۇدۇققىا تاشىالپ قويىدۇڭ قانىدا چىدىىدى ؟ ئېتىقىادلىق ئىادە
ۋىجدانلىق بولىدۇ.
_ بۇنى كۆپ ئويالندى  .باال ئىدى ئۇ چاغدا مەن.
_ يىا  .تېخىىى شىىۇ چىىاغالردىن باشىىالپال ئايىىالالر بىىىلەن يېتىى ئۇالرنىى قورسىىىقىنى
تومپايتى قويىدىكەنسەنتۇ .
بىىۇ ھىىازىر جىىاۋاپلىق مېنىىى چۆچىىۈتتى« .سىىەن ھەمىىمە ئىشىىنى بىلىدىكەنسىىەن» دەپ
غۇدىرىدى .
_ ھەئە مىىاھمۇت ئۇسىىتا ماڭىىا ھەمىىمە ئىشىىنى سىىۆزلەپ بەرنەن _ دېىىدى ئەنىىۋەر
د شمەنلەرچە _ ئۇستامنى سەن ھاكىاۋۇر بولغانلىقىى ئىۆز ڭنى ئۇنىڭىدىن بەكىرەك بىىر
شەخسىىىيەت چىىاغالپ قالغانلىقى ى ئۈچىىۈن قۇدۇقنى ى تېگىىىدە تاشىىالپ قويىىدۇڭ .سىىېنى
مەكتىپى ئۇنىۋېرسىتېتى ھاياتىى ئىۇ يوقسىۇل ئادەمنىى ھاياتىىدىنمۇ بەكىرەك مىۇھى
ئىدى.
_ بۇ ھەممە ئادە ئۈچۈن شۇنداقتۇر.
_ بەزى كىشىلەر ئۈچۈن ئەمەس!
_ توغرا دەيسەن _ دېدى قۇدۇقنى ئاغزىدىن چېكىنى تۇرۇپ.
ئۇزۇن بىر جىمجىتلىق بولدى .ئىت يەنە قاۋاشقا باشلىدى.
_ قورقۇۋاتامسەن؟_ دەپ سورىدى ئوغلۇ .
_ نېمىدىن؟
_قۇدۇققا چۈشۈپ كېتىشتىن.
_ بىلمەيىىمەن _ دېىىدى _ تامىىا يەۋاتقىىانالر ئەنسىىېرەپ قالىىدى ھەقىچىىان .ئەمىىدى
قايتايلى ...مەن ئوغلۇمىدىن بۇنىدا بىھىۆرمەتلەرچە بىىر پاراڭلىشىىش تەرزىنىى كىۈتمىگەن
ئىدى ...
_ سىىىىىز بىىىىىلەن قانىىىىدا پاراڭلىشىشىىىىى كېىىىىرەك ئىىىىىدى جېىىىىنى دادا؟_ دېىىىىدى
مەسىىىخىرىۋازالرچە _ ئىتائەتكىىىار بىىىىر ئوغىىىۇل بولسىىىا ياۋروپاالشىىىقان بىىىىر شەخسىىىىيەت
بواللمىىايمەن .ياۋروپاالشىىقان بىىىر شەخسىىىيەت بولسىىا ئۇنىىداقتا ئىتائەتكىىار بىىىر ئوغىىۇل
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بواللمايمەن .ياردە قىلى ماڭا.
_مېنى ئوغلۇ ھە بىىر پىشىقان شەخسىىيەت بولىىدۇ ھە دادىسىىغا ئىۆز ئىسىتىكى
بىىىلەن ئىتىىائەت قىلىىىدۇ _ دېىىدى _ شەخسىىىيىتىمىزنى كىىۈچى پەقەت ئەركىنلىكتىىىنال
ئەمەس تارىختىن ۋە ئەسلىمىلىرىمىزدىنمۇ كېلىدۇ .بۇ قۇدۇ ھەقىقى بىر تارىخ ھەقىقى
بىر ئەسلىمىدۇر مەن ئۈچۈن .مېنى بۇ يەرنىىچە ئېلىى كەلگىىنىڭگە رەھىمەت ئەنىۋەر بەي.
لېكىن بۇ سۆھبەت ئەمدى بەس يېتەر.
_ نېمىشقا قايتقۇڭ كېلى قالدى؟ قورقۇۋاتامسەن؟
_ نېمىدىن قورققۇدەكمەن؟
_قۇدۇققا ئىھتىياتسىزلىقتىن چۈشۈپ كېتىشتىن ئەمەس مېنىى ھىازىر سىېنى تۇتىۇپ
پەسكە تاشلىۋېتىشىمدىن قورقۇۋاتىسەن _ دېدى كۆز منى ئىچىگە قاراپ تۇرۇپ.
مەنمىىۇ ئۇنى ى كۆزىنى ى ئىچىىىگە قارىىىدى  _ :داداڭغىىا نېمىىىدەپ بۇنىىدا بىىىر ئىشىىنى
قىلغۇدەكسەن؟_ دېدى بىردەمدىن كېيىن.
_ مىىىاھمۇت ئۇسىىىتامنى ئىنتىقىىىامى ئۈچىىىۈن _...دەپ ساناشىىىقا باشىىىلىدى _ مېنىىىى
تاشىىىلىۋەتكەنلىكى ئۈچىىىۈن .نىكىىىاھلىق ئانىىىامنى ئالىىىدىغانلىقى ئۈچىىىۈن .شىىىۇنچە يىىىىل
ئۆتكەندىن كېيىن ئوغلۇڭنى خېتىغا جاۋاپ قايتۇرۇپمۇ قويمىغانلىقىى ئۈچىۈن ...سىېنى
ئارزۇيىڭدىكىىىدەك بىىىر شەخسىىىيەت بولىىۇ ئۈچىىۈن .ۋە ئەلىىۋەتتە سىىېنى مىراسىىى ماڭىىا
قالىدىغانلىقى ئۈچۈن...
بۇ سەۋەبلەر تىزىملىكىنى ئۇزۇنلىقى مېنى قورقۇتقان ئىدى .ئوغلۇ بولغىان كىشىىنى
پەيلىدىن ياندۇرماقچى بولدۇ  _:سېنى مەھكىمە-مەھكىىمە سىۆر پ يۈرىشىىدۇ تۈرمىنىى
كامىرلىرىىىدا چىرىىى كېتىسىىەن _ دېىىدى دىقىىقەت ۋە شىىەپقەت بىىىلەن ئاناھالنىىدۇرۇپ _
ئۆمر ڭ قاماقتا سېنى يوقالپ كېلىدىغان ئاناڭنى كۈتىۈ بىىلەن ئۆتىىدۇ .ئۇنىى ئۈسىتىگە
دادا قىىىاتىلى بولىىىۇ ۋە دۆلەتىىىكە قارشىىىى ئىسىىىيان كۆتىىىۈر بىىىىزدە ئەمەس ياۋروپىىىادا
شەرەپلىك بىر ئىشتۇر .سېنى ئاناڭدىن باشقا ھېچكى ياخشىى كۆرمەيىدۇ .ئۇنىى ئۈسىتىگە
دۆلەت دادا قاتىللىرىنى مىراستىنمۇ مەھرۇ قىلىدۇ.
_ ئىىىادە بۇنىىىدا ئىشىىىالرنى ئىىىاقىۋېتىنى ئويلىشىىىى قىلمايىىىدۇ _ دېىىىدى ئوغلىىىۇ _
ئاقىۋەتلەرنى ئويلىساڭ ئەركىىن بواللمايسىەن .ئەركىنلىىك تىارىخ ۋە ئەخالقنىى ئۇنتۇشىتۇر.
سەن نېچشىنى ئەسەرلىرىنى ئوقۇپ باققانمۇ؟
سۈكۈت قىلىشنى قارار قىلغانىدى .
_ ئۇنى ئۈستىگە شۇ تاپتا سېنى قولۇڭدىن تارتىى قۇدۇققىا تاشلىۋەتسىە ...ۋە دادا
ئىھتىياتسىزلىقتىن چۈشۈپ كەتتى دېسە ھېچكى ئەكسىنى ئىسپاتلىيالمايدۇ.
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_ توغرا دەيسەن.
_ ساڭا ئاچچىقى كەلگەن چاغالردا سېنى كور قىلىۋەتكۈ كېلىدۇ ئىچىمىدىن _ دەپ
قوشۇپ قويدى ئوغلۇ دىققەت بىلەن _ بىر دادىنى چىداپ تىۇرغىلى بولمايىدىغان تەرىپىى
ئۇنى كۆزلىرىنى ھەمىشە سېنى كۆر شى!
_ دادىنى بېقىشى نۈزەل بىر نەرسە بولسا كېرەك.
_ ھەقىقى بىر دادا بولسا! ھەقىقى دادا ئادىىل بولۇشىى كېىرەك .سىەن ھەقىقىى بىىر
دادىمۇ ئەمەسسەن .ئاۋۋال كۆزلىرىڭنى كور قىلىۋەتكۈ كېلىۋاتىدۇ.
_ نېمىشقا؟
_شىىائىرمەن مېنىى ئىشىىى سىىۆزلەر بىىىلەن ئوينىىا  .لىىېكىن ھەقىقىى پىكىرلەرنى ى
سۆزلەردىن ئەمەس رەسىملەردىن چىقىدىغانلىقىنى بىلىمەن .سۆزلەر بىلەن ئويلىيالمىغىان
ئەسلى پىكىرلەرنى كۆز منى ئالدىغا پەقەت بىىر رەسىى سىۈپىتىدە كەلتىۈرەلەيمەن .ھىازىر
سېنى كور قىلىۋەتسە ئەنە شۇ چاغدا مەن سەن ئىستىگەندەك بىر شەخسىىيەت بىولىمەن.
بىلەمسىىەن نېمىشىىقا؟ چىىۈنكى شىىۇ چاغىىدا ئىىۆز بىىولىمەن ۋە ئىىۆز سىىۆزلىرىمنى يېزىى ئىىۆز
ئەپسانىلىرىمنى سۆزلەيمەن.
د شىىمەنلەرچە ھىىالتى ۋە مەمەدانلىقىنىىى ماڭىىا قارشىىى ئىشىىقا سېلىشىىى كۆڭلىىۈمنى
بۇزغانىدى .ئۇنىڭغا ئېسىلى قۇچاقلىشى ئىۇنى ھەقىقىى بىىر دادىىدەك سۆيۈشىۈ كېىرەك
ئىدى .لېكىن ئۈمىتسىزلىك ۋە پۇشايمانلىققا چۆكۈپ كېتى خاتا بىر نەپ قىلى سالدى :
_ سىەنمۇ ھەقىقىى بىىىر ئوغىۇل ئەمەسسىىەن _ دېىدى _ ھەددىىىدىن زىيىادە سىىەپرا ۋە
ھەددىدىن زىيادە ئىتائەتكار ئىكەنسەن.
_ قاندا ئىتائەتكار ئىكەنمەن ئىسپاتال!
ئەسىىەبىيلەرچە بىىىر ھەرىىىكەت قىلىۋېىىدى بىىىر قەدە ئارقامغىىا داجىىىدى  .ئۇمىىۇ ماڭىىا
يوپۇرۇلۇپ كەلدى.
شىىۇ چاغىىدا يەنە بىىىر خاتىىا ئىىىش قىلىىدى ۋە چاپىنىمنىىى يانچۇقىىىدىن كىرىككىىالە
ماركىلىق تاپانچامنى چىقاردى چاخچا قىلغاندەك كۆرسىتى تۇرۇپ قۇلۇپىنى ئاچتى .
_ ئوغلۇ جايىڭدا تۇر .مېنى بۇنىڭغا مەجبۇرلىما قارا ئو چىقى كېتىدۇ! -دېدى .
_ سىىەن ئىىۇنى ئىشلىتىشىىنىمۇ بىلمەيسىىەن _ دېىىدى ۋە ماڭىىا ئېسىىىلى تاپىىانچىنى
ئېلىۋېلىشقا ئۇرۇندى.
قۇدۇقنى يېنىدىكى زەي پۇراپ تۇرغان يېرى -ياتا قىاراڭغۇ يەرنە يىقىلىدۇ ۋە دادا-
ئوغىىىۇل بوغۇشۇشىىىقا باشىىىلىدۇ  .ئىىىاۋۋال ئىىىۇ ئۈسىىىتۈمگە چىقىۋالىىىدى كېىىىيىن مەن ئىىىۇنى
بېسىۋالدى ئاندىن يەنە ئۇ ئۈسىتۈمگە چىقتىى ۋە تاپانچىامنى ئېلىىۋېلىش ئۈچىۈن قولىۇمنى
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تۇتۇپ قۇدۇقنى بېتونىغا ئۇرۇشقا باشلىدى...

ئۈچىنچى بۆلۈم
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ئوتتىىۇز ئوتتىىۇز بە يىىىل بىىۇرۇن يەنىىى -0891يىلالرنىى دەسىىلەپكى يېرىمىىىدا بىىىز
سەھنىگە چىققان چەت شەھەرلەرنى بىرىدە بىر ئاخشىمى بىزنىى تىيىاتىر ئىۆمىكىمىز ۋە
يەرلىك بىر سىياسى تەشكىالتتىن كەلگەن بىر توپ كىشىلەر ئىچىشىكەچ كەچلىىك تامىا
يەۋاتسا ئۇزۇن ئۈستەلنى يەنە بىر بېشىدا ماڭا ئوخشا يەنە بىر قىزىل چاچلىق ئايىال
پەيدا بولدى .ئۈستەلدە ئولتۇرغانالر شۇئان بىر ئۈستەلدە ئىككى قىزىىل چىاچلىق ئايالنىى
ئولتۇرىشى؛ بۇ تاسادىپىيلىق ھەققىدە پاراڭلىشىشقا باشلىدى .بۇ خىل ئىشنى يىۈز بېىرىش
ئىھتىماللىقى قانچە پىرسەنت بۇ بىر ياخشىلىقنى بىشارىتىمۇ بۇ نېمىىدىن دېىرەك بېرىىدۇ
دېگەندەك سۇئالالر سورىلىۋاتاتتى:
_ مېنىى چىىېچى تەبىئىى قىزىىىل _ دېىىدى ئۈسىىتەلنى يەنە بىىىر بېشىىىدا ئولتۇرغىىان
قىزىىىىىل چىىىىاچلىق ئايىىىىال تۇيۇقسىىىىىزال .ھە كەچىىىىۈر سىىىىوراۋاتقاندەك قىالتتىىىىى ھە
مەغرۇرلىنىۋاتاتتى _:قىاراڭالر چېچىى تەبىئىى قىزىىل بولغىانالرنىڭكىگە ئوخشىا مېنىى
يۈز مدە بەدىنىمدە سەپكۈن بار .تېرە ئا ۋە كۆزلىرى يېشىل.
ھەممەيلەن بۇ ئايالغا قاندا جاۋاب بېرەر دەپ ماڭا قارىدى.
_ سىىىزنى چېچىڭىىىز تۇغمىىا قىزىىىل ئىىىكەن مېنىڭكىسىىى بولسىىا ئۆز منىى قىىارارى _
دېدى شۇ ھامانال.
ھەر دائى بۇندا ھازىر جىاۋاپ ئەمەسىتى لىېكىن بىۇ مەن بەك كىۆپ ئويالنغىان بىىر
ئىىىىش ئىىىىدى _:سىزنىڭكىسىىىى ئىىىالالھ بەرنەن تۇغۇلۇشىىىتىن تەقىىىدىر –پىشىىىانە بولىىىۇپ
پۈتۈۋېتىلگەن بىر نەرسە مېنىڭكىسى بولسا ئەقىل بىلەن روياپقا چىققان بىر تالال .
ھىىارا سىىورۇنىدىكىلەر مېنىىى ھاكىىاۋۇر دەپ قالمىسىىۇن دەپ نېپىمنىىى ئۇزارتمىىىدى .
چۈنكى مەسخىرىۋازالرچە دۆتلەرچە كۈلۈشلەر ئاللىقاچان باشالنغانىدى .جاۋاپ بەرمىگەن
بولسىىا سىىۈكۈتى «ھەئە چېچىمنىىى بويىغانىىىدى » دەپ بويىىۇن قىسىىى قالغانىىدەك مەنىىا
بېرى قوياتتى .ھە خاراكتېرىمنى خاتا چۈشىنى قېلىشاتتى ھە مېنى چاكىنا ھەۋەسىلەر
بىلەن ياشايدىغان بىر دورامچۇ دەپ قېلىشاتتى.
بىزدەك كېيىن قىزىل چاچلىق بولغانالر ئۈچىۈن چېچىمىزنىى رەڭگىى بىىر خىاراكتېر
ھېسىىاپلىناتتى .بىىىر قېىىتى چېچىمنىىى قىزىلغىىا بوياتقانىىدىن كېىىيىن ئۇنىڭىىدىن كېيىنكىىى
ئۆمر منى قىزىل چېچىمغا مۇناسى ياشا ئۈچۈن تىركەشتى .
يىگىىىىرمە بە يىىىا چاغلىرىمىىىدا كونىىىا چىىىۆچەك ۋە ئەپسىىىانىلەردىن ئىبىىىىرەت
ئىزدەيدىغان بىىر تىيىاتىرچى ئەمەس زامىانىۋى بىىر ئىارتىس چىۇس لىېكىن بەختلىىك بىىر
سولچى ئىدى  .ئۈچ يىللىىق مەخپىى مۇناسىىۋېتىمىزدىن كېىيىن مەنىدىن ئىون يىا چىوڭ
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ئۆيلىىۈك-ئوچىىاقلىق قامالشىىقان ۋە ئىنقىالبچىىى سىىۆيگىنى مېنىىى تاشىىالپ كېتى ى قالىىدى.
ھالبۇكى بىللە ھاياجىان بىىلەن كىتىاب ئوقۇغىان چىاغلىرىمىزدا نە رومانتىىك نە بەختلىىك
ئەمەستۇ ! ئەسلىدە ئۇنىڭغا ھە ئاچچىقى كېلەتتى ھە قايىل بوالتتى چۈنكى مەخپىى
مىىۇھەببىتىمىز ئاشىىكارىلىنى قېلىىى تەشىىكىالتتىكى بىزنىىى تونۇيىىدىغان ھەمىىمە ئىىادە
مىىىۇھەببەت ھېكىىىايىمىزنە ئارىلىشىشىىىقا باشىىىلىدى .بۇنىىىى ھەسىىىەتكە سىىىەۋەب بولىىىۇپ
قالىىىىىدىغانلىقىنى ئاقىۋېتىمىزنىىىىى ھەممەيىىىىلەن ئۈچىىىىۈن ياخشىىىىى بولمايىىىىدىغانلىقىنى
ئېيتىشىۋاتاتتى شۇ ئارىلىقتا يەنى  -0891يىلىدا يەنە بىر ھەربى ئىۆزنىرىش يىۈز بەردى.
بەزىىىلەر يەر ئاسىىتىغا مۆكۈنۈشىىتى؛ بەزىلىىىرى كىىېمىلەر بىىىلەن نىرىتسىىىيەنە ئىىۇ يەردىىىن
نېرمانىيەنە قېچى سىياسى سۈرنۈن بولۇشتى؛ بەزىلىرى بولسىا تىۈرمىگە كىرىى قىىيىن-
قىستاققا ئېلىندى .مەندىن ئون يا چىوڭ سىۆيگىنى ئىاكىن شىۇ يىلىى ئىۆيىگە ئايالىغىا
بالىلىرىغىىا ۋە دورىخانىسىىىغا قايتى ى كەتتىىى .ماڭىىا كىىۆزى چۈشىىتى سىىۆيگىنىمنى يامىىان
نېپىنى قىلىدۇ دەپ ئاچچىقى كېلىىدىغان تۇرخىان بولسىا دەردىمنىى چۈشىىنى ماڭىا بەك
ياخشىىى مۇئىىامىلە قىالتتىىى .شىىۇندا قىلى ى بۇنى ى ئىنقىالپچىىى يىىۇرت ئۈچۈنمىىۇ ياخشىىى
بولىدىغانلىقىنى ئويالپ توي قىلدۇ .
لېكىن مېنى باشىقا بىىر ئەر بىىلەن مۇھەببەتلەشىكەنلىكى ئېىرى ئۈچىۈن بىىر روھىى
توسالغۇ بولۇپ قالىدى .مۇشىۇ سىەۋەپتىن ياشىالرغا نېپىنىى ئۆتكۈزەلمەيۋاتقانىدەك ئىويالپ
قاالتتى لېكىن مېنى «يەڭگىلتەكلىكى تۈپەيلى ئەيپلىمەيتتى .ئۆيلۈك-ئوچاقلىق سۆيگىنى
ئاكىنغا ئوخشا تېز ئاشىق بولۇپ تېز ئۇنتۇپ كېتىدىغانالردىن ئەمەس ئىدى .شۇڭا ھېچ
ئىش بولمىغاندەك تۇرۇۋېلىشتا قىينىلىشقا باشىلىدى .نەدىكىى بىىر چىاغالردا ئىۆزىگە قىو
بىسلىق نەپلەرنى قىلىنغانلىقىنى نەشتەر ئۇرۇلغانلىقىنى خىيىال قىالتتىى .ئىۇزۇن ئىۆتمەي
ئىنقىالبچىىى يىىۇرتتىكى دوسىىتلىرىنى ھەرىكەتىىكە ئۆتمىىىدى دەپ ئەيىپلەشىىكە ئىىۆتتى ۋە
قۇراللىق تەشىكىالت قىۇرۇ ئۈچىۈن ماالتياغىا كەتتىى .ئىۇ ئىۇ يەردە ئويغىتىشىقا تىرىشىقان
ۋەتەنداشلىرىمىزنى ئۇنى قاندا چېقى قويغانلىقىنى ۋە ئېرىمنى ژانىدارمىالر تەرىپىىدىن
بىر دەريا بويىدا قورشاۋغا ئېلىنى قاندا ئېتى تاشالنغانلىقىنى سۆزلەپ ئولتۇرمايمەن.
ئىىۇزۇن ئىىۆتمەي ھاياتىمىىدىكى بىىۇ ئىككىنچىىى چىىوڭ مەھرۇملىىۇ مېنىىى سىياسىىىيدىن
تېخىمۇ سوۋۇتىۋەتتى .بەزىدە ۋالىلىقتىن پىنسىيەنە چىققىان دادا بىىلەن ئانامنىى يېنىغىا
ئۆيۈمگە قايتاي دەپ ئويالپ قاالتتى لېكىن بىر قارارغا كېلەلمەيۋاتاتتى  .ئىۆيگە قايتسىا
ھە مەغلۇپ بولغانلىقىمنى قوبۇل قىلغىان ھە تىيىاتىردىن قىول ئىۈزنەن بولىۇپ قىاالتتى .
شۇنى بىلەن مېنى ئۆزلىرىگە قوشۇۋالىدىغان بىرەر تىياتىر ئۆمىكى تېپىشى تېخىمىۇ قىىيىن
بوالتتى .پەرەز قىلىنغاننى ئەكسىچە بۇندىن كېىيىن تىيىاتىرنى سىياسىى ئۈچىۈن ئەمەس
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تىياتىر ئۈچۈن ئوينىماقچى بولۇۋاتاتتى .
بىزنىڭكىلەرنى ئارىسىدا قېلىۋېدى خۇددى ئوسمانلى دەۋرىدە ئىران بىلەن ئىۇرۇ
قىلغىلى كەتكەنچە پەقەت قايتى كەلمىىگەن لەشىكەرلەرنى ئايالىغىا قىلىنغىنىىدەك بىىر
مەزنىلدىن كېيىن ئېرىمنىى ئۇكىسىى بىىلەن تىوي قىلىدى  .ئەسىلىدە تۇرنىاي بىىلەن تىوي
قىلى ئۇنى سىەييارە ئىۆمەك تەشكىللەشىكە كۈشىكۈرتمەك مېنىى ئويىۇ ئىىدى .شىۇندا
قىلى نىكاھىمىز بىز ئويالپمۇ باقمىغان يەردىن بىر مەزنىل تولىمۇ بەختلىك ئۆتتى .ئىككى
ئەردىن مەھرۇ قالغاندىن كېيىن تۇرناينى ياشلىقى بىالىلىقى ئەبەدىيلىكنىى بىىر خىىل
ۋەدىسىدەك تۇيۇلغىان ئىىدى .قىشىلىرى ئىسىتانبۇل ئەنىقەرە قاتىارلىق چىوڭ شىەھەرلەردە
سىىىىولچىل تەشىىىىكىالتالرنى زاللىرىىىىىدا تىيىىىىاتىر سەھنىسىىىىى دېگىلىىىىى بولمىغىىىىۇدەك
مەجلىسىىخانىلىرىدا ئويىىۇن قويسىىا ؛ يىىازلىرى دوسىىتلىرىمىز بىزنىىى تەكلىىى قىلغىىانلىكى
بازارالرغىىىا دە ئىىىېلىش ئورۇنلىرىغىىىا ھەربىىىى نىىىازارمىالر ۋە يېڭىىىى قۇرۇلغىىىان زاۋۇت-
فابرىكىالرنى ئەتراپلىرىغا بېرى چېدىرلىرىمىزنى قۇرۇشقا باشىاليتتۇ  .بىىز ئىككىى قىزىىل
چاچلىق ئايالنى بىر ئۈستەلدە ئۇچرىشىشى قېلىشىمىز بىۇ يىلالرنىى ئۈچىنچىسىىدە يىۈز
بەرنەنىدى .ئۇنىڭدىن بىر يىل بۇرۇن چېچىمنى قىزىلغا بوياتقانىدى .
ئەسلىدە بۇ قارارى بەك ئويلىشى چىقىرىلمىغانىدى« .چېچىمنى رەڭگىنى تامىامەن
ئۆزنەرتىمەن» دېگەن ئىدى شىۇ كىۈنى باكىركۆيىدىكى ئوتتىۇرا ياشىلىق ساتىراشىقا لىېكىن
رەڭ ھەققىدە كالالمدا تېخى بىر ئوي يو ئىدى.
_چېچىڭىز قوڭۇر ئىكەن سېرىققا بويسا يارىشىدۇ سىزنە.
_ قىزىلغا بويا چېچىمنى _ دېدى بىردىنال _ ئاشۇندا بولسا ياخشى بولىدۇ.
ئوت ئۆچۈر ماشىنىسىنى رەڭگى بىلەن ئاپلېسىن رەڭگىنىى ئارىسىىدا بىىر خىىل
قىزىلغىىىا بويىىىىدى .كىىىۆزنە بەك چېلىقىىىاتتى؛ ئېىىىرى تۇرنايىىىدىن تارتىىىى ئەتراپىمىىىدىكى
ھېچكىمىىدىن بىىىر نىىارازىلىق ئىپادىسىىى چىقمىىىدى .بەلكى ى ئوينىمىىاقچى بولۇۋاتقىىان بىىىرەر
ئويۇنغا تەييارلىق قىلىۋاتقان چېغى دەپ قالغان بولۇشى مۇمكىن ئىدى .قىزىىل چىاچالرنى
ئارقىمۇ-ئارقا بەختسىىز مىۇھەببەت كەچۈرمىشىلىرىنى ئىچىىدىن چىقىى كەلگەنلىكىمىگە
باغالپ چۈشەند رنەنلەرنىمۇ كۆر پ تۇرۇۋاتاتتى  .ئۇ مەزنىلدە ماڭا «نېمە قىلسا ھەقلىق»
دېگەندەك كەڭ قورساقلىق بىلەن مۇئامىلە قىلىشىۋاتاتتى.
بۇ مۇئامىلىلەردىن ئۆز قىلغان ئىشنى مەنىسىنى ئاستا-ئاسىتا چۈشىىنى يېتىشىكە
باشلىدى  :ھەقىقىيلىق ۋە تەقلىتچىلىك تۈركلەر جېنىدەك ياخشىى كۆرىىدىغان تىېمىالردۇر.
ھىىارا ئۈسىىتىلىدىكى يەنە بىىىر قىزىىىل چىىاچلىق ئايالنىىى مەغىىرۇر ئىتىرازىىىدىن كېىىيىن
چېچىمنىىى ساتىراشىىخانىدا سىىۈنئى بويىىاقالر بىىىلەن ئەمەس بىىازاردا ئىىۆز تىىارتقۇزۇپ
~ ~ 196

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

ئەكەلگەن خېنىدە ئۆز قولۇ بىلەن بوياشقا باشلىدى  .چېچى تەبىئىى قىزىىل ئايىال بىىلەن
ئۇچرىشىشنى نەتىجىسى بۇ بولدى.
تىيىىىاتىر چېىىىدىرىغا كەلىىىگەن سىىىەمىمى ۋە سىىىەزنۈر تولىىىۇ ئوتتىىىۇرا مەكىىىتەپ
ئۇنىۋېرسىىىتېت ئوقۇغۇچىلىرىغىىا يالغۇزلۇقنىىى دەردىنىىى تارتىۋاتقىىان ئەسىىكەرلەرنە بەك
دىقىىقەت قىالتىىتى ئىىۆز منى ئۇالرنى ى تۇيغىىۇ ۋە خىياللىرىغىىا سىىەمىمىيلىك بىىىلەن كەڭىىرى
ئېچىۋېتەتتى  .ئۇالرنىى رەڭلەرنىى پەرقىنىى سىاختىلىق بىىلەن ھەقىيقىلىقنىى سىەمىمى
تۇيغىىۇالر بىىىلەن قىىۇرۇ نەپلەرنىىى پىشىىقان ئەرلەرنە قارىغانىىدا بەكىىرەك تېىىز ئايرىيىىااليتتى.
چاچلىرىمنى ئۆز قولۇ بىلەن تەييارلىق خېىنە بويىا بىىلەن بويىمىغىان بولسىامتى بەلكىى
جە مېنى بايقىمىغان بوالتتى.
ئۇ مېنى بايقىغانلىقى ئۈچۈن مەنمۇ ئۇنى بايقىغانىىدى  .دادىسىىغا بەك ئوخشىىغانلىقى
ئۈچۈن ئۇنىڭغا قارىغۇ كېلىپال تۇراتتى .كېيىن ماڭا مەپتىۇن بولىۇپ قالغىانلىقىنى بىزنىى
ئۆينىى دەرىزىسىىگە تەلمىۈر پ قارىغىانلىقىنى كىىۆرد  .بەك تارتىنچىا ئىىدى بۇمىۇ ماڭىىا
تەسىر قىلغان بولۇشى مۇمكىن .نومۇس قىلمايدىغان ئەرلەردىن قورقىمەن .بۇنداقالر بىىزدە
بەك كىىۆپ .نومۇسسىىىزلىق يۇقىىىدىغان بولغاچقىىا بەزىىىدە بىىۇ دۆلەتىىتە بوغۇلىىۇپ ئۆلىىۈپ
قالىدىغانىىدەك ھىىېس قىلىىىمەن .كۆپىنچىسىىى سىىىزنىڭمۇ نومۇسسىىىز بولۇشىىىڭىزنى تەلەپ
قىلىىىدۇ .جە ئەدەپلىىىك ۋە تارتىنچىىا ئىىىدى .ئۇنىى كى ى ئىكەنلىكىنىىى بولسىىا تىياتىرغىىا
كېلىىى ئويىىۇن كىىۆرنەن كىىۈنى ئىستانسىىا مەيدانىىىدا ماڭغىىاچ سىىۆزلەپ بەرنەن چېغىىىدا
بىلگەنىدى .
ھەيىىىران قالىىىدى لىىىېكىن كالالمنىىىى بىىىىر يەرلىرىىىىدە ئۇنىىىى كىىىى ئىكەنلىكىنىىىى
بىلىدىغانىىدەك قىالتىىتى  .ھاياتتىىا تاسىىادىپىيلىق دەپىىال ئۆتىىۈپ كەتىىكەن نەرسىىىلىرىمنى
ئەسىىىلىدە بىىىىر مەنىسىىىى بولىىىىدىغانلىقىنى تىيىىىاتىردا بىلگەنىىىىدى  .ھە ئوغلۇمنىىىى ھە
دادىسىىىنى يىىازغۇچى بولمىىاقچى بولۇشىىى ئىىادەتتىكى بىىىر تاسىىادىپىيلىق ئەمەسىىتۇر .ئوتتىىۇز
يىلدىن كېيىن بۇ يەردە ئۆنگۆرەندە ئوغلۇمنى دادىسىى بىىلەن ئۇچرىشىى قېلىشىى بىىر
تاسادىپىيلىق ئەمەستۇر .ئوغلۇمنىڭمۇ خۇددى دادىسىغا ئوخشا دادىسىزلىقنى دەردىنىى
تارتىشىى بىىىر تاسىىادىپىيلىق ئەمەسىتۇر .تىيىىاتىر سەھنىسىىىدە يىلىالپ يىغلىغانىىدىن كېىىيىن
ھاياتتا ئىچ-ئىچىدىن يىغاليدىغان بىر ئايالغا ئايلىنى قېلىشى تاسادىپىيلىق ئەمەستۇر.
-0891يىلىدىكى ھەربى ئۆزنىرىشتىن كېيىن بىزنى ئەل ئىچىى تىيىاتىر ئىۆمىكىمىز
پوزىتسىيەسىىىنى ئىىۆزنەرتتى .بېشىىىمىزغا بىىاال-قىىازا كەلمىسىىۇن دەپ سىىولچىلىقىمىزنى سىىەل
يوشۇردۇ  .كىشىلەرنى چېدىرغا جەل قىلىش ئۈچۈن قىسقا مونولونلىرىمغا مەسنەۋىدىن
كونا تەسەۋۋۇپ ھېكايىلىرى ۋە چۆچەكلىرىدىن خۇسرەۋ بىىلەن شىىرىندىن كەرە بىىلەن
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ئاسىىىىىلىدىن تەسىىىىىىرلىك كۆر نىىىىىۈ ۋە دىيىىىىىالونالرنى ئالىىىىىدى  .لىىىىىېكىن ئەڭ چىىىىىوڭ
مۇۋەپپىقىيىتىمىزنى يەشىلچا ئۈچۈن مېلودىرامما يېزىى بېرىىدىغان كونىا بىىر سېنارىسىت
دوستىمىز «ھەر زامان ياقتۇرىلىدۇ ۋە مودا بولىىدۇ» دەپ تەۋسىىيە قىلغىان رۇسىتە بىىلەن
سۇھرابنى ھېكايىسىدىن ئۆزلەشتۈرنەن كۆزى ياشلىق قېرى ئايالنى مونۇلونى ئىارقىلىق
قولغا كەلتۈردۇ .
تېلېىىۋىزوردىكى ئېالنالرنىىى دورىغىىان ۋە مەسىىخىرە قىلىىىدىغان نومۇرلىرىمىىدىن كېىىيىن
ئۇسسۇل ئوينىاپ بەل تولغىشىىمغا قىسىقا يوپكىا ۋە ئىۇزۇن پاچاقلىرىمغىا ھەيىران قېلىى
جاسارەتلەنگەن ئەخالقسىز نەپلەرنى قىلغان ئەھۋالىغا قاراپ بەزىدە ماڭا ئاشىق بولغىان
ياكى جىنسىى تەسىەۋۇرالرغا چۆمۈلىۈپ كەتىكەن ئىۇ بىارلىق ئارسىىز ئەرلەر(ھەتتىا «ئىاچە
ئىىاچە!» دەپ تىىوۋالپ كېتىىىدىغان ئەڭ پەسكەشىىلىرىمۇ) سىىەھنىدە سىىۇھرابنى ئانىسىىى
تەھمىنەنىى ئېرىنىى ئىوغلىنى ئۆلتىۈرنەنلىكىنى كىۆر پ كۆتىۈرنەن نىالە-پەريىىاتىنى ھەر
قېتى مەنمۇ كۆتۈرنىنىمدە بىردىنال تېرەن ۋە ۋەھىمىلىك جىمجىتلىققا چۆكۈپ كېتىشەتتى.
شۇندا قىلى ئاۋۋال ئاۋازىمنى ئۈز پ-ئۈز پ كېيىن پۈتۈن كۈچۈ بىىلەن يىغالشىقا
باشاليتتى  .يىغالۋېتى تاماشىبىنالرغا تەسىر قىلىۋاتقان كۈچىۈمنى ھىېس قىالتىتى پۈتىۈن
ھاياتىمنى ئارتىسلىققا ئىاتىۋەتكەنلىكى ئۈچىۈن سىۆيۈنەتتى  .سىەھنىدە ئۈسىتۈمدە يىرتىىق
ئىىۇزۇن قىزىىىل كىىۆڭلەك تىىارىخى زىبىىۇ-زىننەتلىىىرى بېلىمىىدە ئەسىىكەرلەرنى بەللىكىىى
بېلىكىمىىدە كونىىا زامىىانالردىن قالغىىان بىلەكلىىىك بىىىلەن سىىەھنىدە ئانىالرنىىى دەردىىىگە
يىغالۋاتقىنىمىىىدا ئورۇنىىىدۇقالردا ئولتۇرغىىىان ئەرلەرنىىىى ئۆكسىىىۈپ تىتىرىشىىىىۋاتقانلىقىنى
كۆزلىرىنى نەملەنگەنلىكىنى نۇناھ تۇيغۇلىرىغا چۆكىۈپ كېتىۋاتقىانلىقىنى چوڭقىۇر ھىېس
قىالتتى  .ياقا-يۇرتلۇ يا چۇس تاماشىبىنالرنى كۆپىنچىسىىنى ئىۆزلىرىنى كۈچلىۈك
بۇيرۇقىىىىۋاز رۇسىىىىتەمنى ئەمەس ئىختىيارسىىىىىز ھالىىىىدا ئىىىىوغلى سىىىىۇھرابنى ئورنىغىىىىا
قويىىىىدىغانلىقىنى مەن جېىىىدەلنى بېشىىىىدىال ئۇالرنىىىى ئوغىىىۇل تەرەپىىىتە تۇرغانلىقىىىىدىن
بىلگەنلىكىى ئۈچىىۈن ئۇالرنىى ئەسىىلىدە ئۆزىنىى ئۆلىىۈمىگە كىىۆز يېشىىى قىلىۋاتقىىانلىقىنى
سېزەتتى  .لېكىن ئۆزلىرى ئۈچۈن يىغلىيالىشى ئۈچىۈن ئىاۋۋال قىزىىل چىاچلىق ئانىسىىنى
سەھنىدە ئۇالرغا كۆرسىتى تۇرۇپ يىغلىشى كېرەك ئىدى.
بىىارلىق بىىۇ تېىىرەن ئىىازابالرنى ياشىىاۋېتى نۇرغۇنلىغىىان ھەيرانلىرىمنىى كۆزلىرىنىى
لەۋلىىىىرىمگە بوينۇمغىىىا كۆكسىىىىمگە پاچاقلىرىمغىىىا ۋە ئەلىىىۋەتتە قىزىىىىل چاچلىرىمغىىىا
قاراۋاتقانلىقىنى؛ پەلسىەپىۋى ئىازاب بىىلەن جىنسىى ئىسىتەكنى كونىا چىۆچەكلەردىكىگە
ئوخشىىا بىىىر-بىىىرىگە ئارىلىشىىى كەتكەنلىكىنىمىىۇ كىىۆرەتتى  .ھەر قېىىتى ئېڭىشىىكىنىمدە
ئالغان ھەر قەدىمىمىدە ۋە ھەر بېقىشىىمدا تاماشىىبىنالرنى ھە ئەقلىىگە ۋە تۇيغۇلىرىغىا
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ھە ياشقىنە تەنلىىرىگە خىتىاب قىلىشىتا مىۇۋەپپەقىيەت قازانغىانلىقىمنى كىۆرەلىگەن ئاشىۇ
پەيتلەر قالتىس چاغلىرى ئىدى لىېكىن بىۇ ئەھىۋال كىۆپ كىۆر لمەيتتى .بەزىىدە يىا بىىر
يىگىت ئۈن سېلى يىغالپ كېتەتتى ئاندىن بۇ باشىقىالرغا يۇقىاتتى .شىۇنى بىىلەن بىىرى
ئالقىش ياڭرىتىشقا باشاليتتى سۆزلىرى ئاڭالنماي قېلى ئۆز-ئارا غەۋغا كۆتۈرىشەتتى .بىر
نەچچە قېتى چېدىردىكى كىشىلەرنى ئەسەبىيلىشىشىنى كىۆرد ؛ ھىۆڭرەپ يىغالۋاتقىانالر
بىلەن ئۈنسىز يىغالۋاتقانالر ئالقىشلىغانالر بىلەن تىللىغانالر ئورنىدىن تىۇرۇپ قىيىا-چىيىا
قىلغانالر بىلەن جى ئولتىۇرۇپ كۆر ۋاتقىانالر بىىر-بىرلىىرى بىىلەن تۇتۇشىۇپ كەتكەنىىدى.
كىىۆپىنچە ۋاقىىىتالردا بىىۇ خىىىل ھاياجىىان ۋە قىىاراملىقالرنى ياخشىىى كىىۆرەتتى ئىىارزۇاليتتى
لېكىن كىشىلەرنى زوراۋانلىقىدىن قورقاتتى .
بىر مەزنىلدىن كېيىن يىغاليدىغان ئايىالنى تەڭپۇڭالشىتۇرىدىغان باشىقا بىىر سىەھنە
ئىزدىىىىدى  .ھەزرىتىىىىى ئىبىىىراھى ئالالھقىىىىا ئىتىىىائىتىنى ئىسىىىىپاتال ئۈچىىىۈن ئىىىىوغلىنى
بوغۇزالۋاتقانىىىدا ھە يىراقتىىىا تىىىۇرۇپ ئۈنسىىىىز يىغلىىىىدى ھە قولىىىىدا ئويۇنچىىىۇ قىىىوي
كۆتۈرىۋالغان پەرىشتىنى رولىغا چىقتى  .لېكىن بۇ ھېكايىىدە بىىر ئايالنىى ئىورنى يىوقتى؛
تەسىرلەند رەلمىدى  .كېيىن ئودىپۇسنى ئانىسى ئىئوكاستەنى مونولونىنى ئىۆز ئۈچىۈن
قايتىدىن يىازدى  ...بىىر ئوغۇلنىى دادىسىىنى بىلمەسىتىن ئۆلتىۈر پ سىالغانلىق ھېكايىسىى
كىشىلەرنى ئانچە بەك ھاياجانغا سااللمايۋاتاتتى لېكىن بىر چۈشەنچە سۈپىتىدە دىققەتكە
سازاۋەر بولۇۋاتاتتى .مۇشۇنچىلىكىمۇ بەلكى كۇپايە ئىدى .كاشكى ئوغۇلنى كېىيىن قىزىىل
چاچلىق ئانىسىى بىىلەن ياتقىانلىقىنى پەقەتىال تىلغىا ئالمىغىان بولسىامتى  .بۇنىى پىاالكەت
ئېلى ى كەلگەنلىكىنىىى بۈنىىۈن دېىىيەلەيمەن .تۇرنىىاي مېنىىى ئاناھالندۇرغانىىىدى .لىىېكىن نە
ئۇنى ى نە تەييىىارلىق جەريانىىىدا «ئاچىىا بىىۇ نىىېمە ئىىىش؟» دەپ سىىورىغان چىىايچى بىىىلەن
«ھەجەپ كۆز مگە سىغمىدى-يا بۇ!» دەپ نەپ سوقۇۋالغان رېژىسسور يۇسىۇفنى نېىپىگە
قۇال سالمىدى .
قىزىل چاچلىرى بىلەن ئودىپۇسنى ئانىسى ئىئوكاستەنى رولىغا چىقى ئۇقۇشماي
ئوغلۇ بىلەن ياتقانلىقىمنى سۆزلەپ بەرنەن ۋە ئىچ-ئىچىمدىن چىقىرى يىغلىغىان نىۈد ل
بازىرىدا  -0892يىلى تۇنجى كۈنىال تەھدىتكە ئۇچرىدۇ ئەتىسى يېىرى كېچىىدە تىيىاتىر
چېدىرى يېنى كۆيۈشكە باشلىغاندا يۈنۈر پ بېرىى ئۆچۈر شىكە ئىاران ئۈلگىۈردۇ  .بىىر
ئايدىن كېيىن سامسۇندا ساھىلدىكى تەنەكە مەھەللىسىنى ئەتراپىدا قۇرغىان چېىدىرىمىز
ئودىپۇسنى ئانىسىنى مونولونىدىن كېيىنكى سەھەردە بالىالر تەرىپىىدىن تىا –بىوران
قىلىنىىىدى .ئەرزۇرۇمىىىدا غەزەپلەنىىىگەن مىللەتچىىىى ياشىىىالرنى «يۇنىىىان ئويىىىۇنى» دەپ
ئەيپلەشلىرىدىن ۋە تەھدىتلىرىدىن بىزار بولغىانلىقى ئۈچىۈن مىھمانخانىىدىن چىقالمىىدى
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چېىىدىرنى بولسىىا جەسىىۇر ۋە دۇرۇسىىت سىىاقچىالر قوغدىىىدى .بەلكى ى چىىوڭ شىىەھەرلەرنى
سىرتىدىكى كىشىلەر ئوچۇ سۆزلۈك سىەنئەتكە تېخىى تەييىار بولمىغىان بولۇشىى مىۇمكىن
دەپ ئويالۋاتىىىىاتتۇ دەل شىىىىۇ مەزنىلىىىىدە ئەنىىىىقەرەدە تەرەققىيىىىىاتچى ۋەتەنسىىىىۆيەرلەر
تەشىىكىالتىنى قەھىىۋە ۋە راكىىى پىىۇراپ تۇرىىىدىغان كىچىىىك سەھنىسىىىدە ئويىىۇنىمىز ئىىۈچ
قېتىممىىۇ ئوينالماسىىتىنال «خەلقنىىى ئىىار-نومىىۇس ۋە ھايىىا تۇيغۇلىرىغىىا مۇخالىىى » دەپ
توختىتى ى قويۇلىىدى .ئەر كىشىىىلەر بىىىر-بىىىرىگە ئەڭ كىىۆپ ئىشىىلىتىدىغان تىىىل-ھاقىىارەت
«ئاناڭنى» دەپ باشلىنىدىغان دۆلىتىمىزدە سوتچىنى قارارىنى خاتا دەپ قارىمىدى .
بىىۇ ھەقىىتە يىگىىىرمە يىىا چاغلىرىمىىدا ئوغلۇمنى ى بوۋىسىىى ئاكىنغىىا ئاشىىىق بولغىىان
چاغلىرىمدا ئۇنى بىلەن تىاال -تىارتىش قىالتتىۇ  .ئەرلەرنىى مەن ئىاڭالپمۇ باقمىغىان
تىللىرىنىىى ئوتتىىۇرا مەكتەپىىتە ھەربىيلىكىىتە ئىىۆنەنگەنلىكىنى سىىۆيگىنى يېىىرى ھەيرانلىىىق
يېىىىرى خىجىللىىىىق ئىچىىىىدە ئەسىىىكە ئېلىىىى كۈلۈمسىىىېرەپ تىىىۇرۇپ ماڭىىىا دەپ بېرەتتىىىى
ئارقىسىدىن «قىززىق!» دەيتتى ئاندىن «ئايالالرنى ئېزىلىشى» دېگەن ئومىۇمى تېمىىدىن
نەپ باشىىالپ ئىشىىچىالر سىىىنىپىنى جەننىىىتىگە بارغانىىدا بىىارلىق بىىۇ مەينەتچىلىكلەرنى ى
ئاخىرلىشىىىدىغانلىقىنى سىىۆزلەپ كېتەتتىىى .سىىەۋر قىلىشىىىمىز ئىىىنقىالب قىلىشىىى ئۈچىىۈن
ئەرلەرنى قوللىشى كېرەك ئىدى .لېكىن تىۈرك سىولچى ئەرلەر بىىلەن ئايىالالر ئارىسىىدىكى
باراۋەرسىىىزلىك ھەققىىىدە نەپ قىلمىىاقچى دەپ قالمىىاڭالر مېنىىى ھەرنىىىز .مېنى ى ئىىاخىرقى
مونولىىونلىرى پەقەت غەزەپلىكىىال ئەمەس شىىۇنى بىىىلەن بىىىر ۋاقىتتىىا شىىېئىري ۋە نەپىىىس
بولۇشى كېرەك .ئوغلۇمنى كىتابىدىمۇ مۇشۇندا بىر كەيپىيات بولسىكەن مېنى سەھنىدە
كۆرنەن چاغلىرىدا بولغىنىغا ئوخشا كىتابتىمۇ بۇ تۇيغىۇالرنى ھىېس قىلسىىكەن دېىگەن
ئۈمىتتىمەن .بېشىمىزدىن ئۆتكەنلەرنى دادىسىدىن بوۋىسىدىن باشالپ بىر كىتابتىا ھېكىايە
قىلى بېرىش پىكىرىنى ئەنۋەرىمگە مەن بەردى .
ئەسىىىلىدە مەكىىىتەپكە كىىىىرىش يېشىىىىغا كەلگەنىىىدە ئىچىىىىدىكى ياخشىىىىلىقنى ۋە
ئىنسىىىانىيلىقنى يوقىتىىىى قويمىسىىىۇن ئەرلەرنىىىى سىىىەتچىلىكلىرىنى ئۆنەنمىسىىىۇن دەپ
ئەنۋەرىمنى مەكتەپكە ئەۋەتمەي ئۆز تەربىيەلىمەكچى بولغانىدى  .تۇرناي بىۇ ئويلىرىمغىا
ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلمايتتى .ئوغلىمىز باشالنغۇچ مەكتەپكە باكىركۆيدە كىرنەندە بىىز
تىياتىرنى تاشالپ تېز سۈرئەتتە ئومۇملىشىىۋاتقان تەرجىىمە تېلېىۋىزىيە تىياتىرلىرىغىا ئىاۋاز
بېرىشىىكە باشىىلىغان ئىىىدۇ  .ئۆنگىىۆرەنگە ئىىۇ يىلىىالردا بېرىشىىىمىزنى سىىەۋەبى سىىىررى
سىياھئوغلۇ ئىدى .سىولچىلىق سوتسىيالىسىتىك ھاياجىانالر ئاخىرالشىقان بىىلەن دوسىتالر
كۆر شىىۈپ تۇرۇۋاتىىاتتۇ  .يىلىىالر ئۆتىىۈپ ئۆنگۆرەنىىدە مىىاھمۇت ئۇسىىتا بىلەنمىىۇ بىزنىىى ئىىۇ
ئۇچراشتۇردى.
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ئىىوغلىمىز ئەنىىۋەر قىىۇدۇقچى مىىاھمۇت ئۇسىىتامنى ھېكىىايىلىرىنى يىىاقتۇراتتى .ئارقىىا
ھويلىسىدا بەك چىرايلىق بىر قۇدۇقى بار ئۆيىگە بىللە يىوقالپ بىاراتتۇ  .مىاھمۇت ئۇسىتا
تىىۇنجى قىىۇدۇقتىن سىىۇ چىقارغانىىدىن كېيىنكىىى ئىنشىىائات ئىشىىلىرىدا قىىۇدۇ كىىوالپ بېيىى
كەتكەن ئىدى باشتا سېتىۋالغان يەرلىرىنى باھاسى ئۆسكەنلىكى ئۈچىۈن راھەت ئىچىىدە
ياشاۋاتاتتى .ئۆنگۆرەنلىكلەر ئۇنى ئېرى نېرمانىيەنە بىر كەتكەنچە قايتى كەلمىىگەن بىىر
بالىسى بار نۈزەل بىر ئايال بىلەن ئۆيلەند ر پ قويغان ئىىدى .مىاھمۇت ئۇسىتا بىۇ بالىغىا
بەك ئامرا بولۇپ كەتتى ئۇنىڭغا دادىلىق مىھرىنى بەك ياخشى يەتكىۈزدى .ئەنىۋەر بىىلەن
بۇ باال_ ئىسمى سىالىھ ئىىدى_ ياخشىى دوسىتالردىن بولۇشىتى .سىالىھقا تىيىاتىرنى ياخشىى
كۆرسىىىتىش ئۈچىىۈن شىىۇنچە تىرىشىىقان بولسىىاممۇ مەغلىىۇپ بولىىدۇ  .لىىېكىن مېنى ى يىىا
تىياتىرچىلىرىمنى كۆپىنچىسىنى ئەنۋەرنىى ساۋاقداشىلىرىدىن ئۆنگۆرەنلىىك بىالىالردىن
ياشىىالردىن توپلىىىدى  .ئەنۋەرنىىى سايىسىىىدە مەنمىىۇ ئۆنگىىۆرەنگە كۆنىىد  .تىياتىرنىىى
ئىشتىياقى يۇقۇملۇ ئىدى .بۇ بالىالرنى كۆپىنچىسى مىاھمۇت ئۇسىتامنى ئىۆيىگە بېرىى
كېلەتتى .ماھمۇت ئۇستا ئۇچقات ھىدى كېلى تۇرىىدىغان بېغىغىمىۇ بىىر قىۇدۇ كولىغىان
بولۇپ باغىدا ئوينىغىان بىالىالر چۈشىۈپ كەتمىسىۇن دەپ تۆمىۈر قاپقىقىغىا قۇلىۇپ سىېلى
قويغىىان ئىىىىدى .شىىىۇنداقتىمۇ مەن ئىككىىىى قەۋەتلىىىك ئۆينىىىى ئارقىىىا بالكونىغىىىا چىقىىىى
«قۇدۇقنىىىى تىىىۈۋىگە بارمىىىاڭالر!» دەپ ۋارقىىىىراپ تىىىۇراتتى  .چىىىۈنكى كونىىىا چىىىۆچەك ۋە
ئەپسانىلەردىكى ئىشالر ئەڭ ئاخىرىدا بېشىڭىزغا كېلەتتى .قانچىلىىك ئوقىۇپ قانچىلىىك
ئىشەنسىىىىڭىز شىىىۇ قەدەر كىىىۆپ كېلەتتىىىى .دېمىسىىىىمۇ ئاڭلىغىىىان ھېكىىىايىڭىز بېشىىىىڭىزغا
كېلىدىغانلىقى ئۈچۈن ئۇنى ئەپسانە دەپ ئاتايسىز.
مىىاھمۇت ئۇسىىتامنى قىىۇدۇقتىن چىقىرىلىشىىىغا مەن باشىىالمچى بولىىدۇ  .ئالىىدىنقى
ئاخشىىىمى ئوتتىىۇرا مەكىىتەپ ئوقۇغۇچىسىىى سىىۆيگىنى يەنە بىىىر قەدەھ كۇلىىۇپ راكىسىىى
ئىچكەندىن ۋە مەن بىلەن يېڭىياچىالرچە بىللە بولىۇپ مېنىى ھامىلىدار قىلىى قويغانىدىن
كېىىيىن(ھەر ئىككىمىزنىىى خىيىىالىمىزغىمۇ كەلمىىىگەن ئىىىدى بۇنىىدا بىىىر ئىىىش) ھەمىىمە
ئىشىىىنى(ئۇنىىىى نېپىىىى) ماڭىىىا سىىىۆزلەپ بەرنەنىىىىدى ئۇستىسىىىىنى ئىىىۆزىنى بەك زورالپ
كېتىۋاتقانلىقىنى ئەمدى ئۆيىگە ئانىسىنى يېنىغا قايتقۇسىنى بىارلىقىنى قۇدۇقنىى سىۇ
چىقىىدىغانلىقىغا ئىشىەنمەيدىغانلىقىنى ۋە ئۆنگۆرەنىىدە قىۇدۇ ئۈچىۈن ئەمەس مېنىىى دەپ
تۇرۇۋاتقانلىقىنى سۆزلەپ بەرنەنىدى.
ئەتىسى چۈشتە ئىستانسا مەيدانىدا قولىدا كىچىك بىر چامىادان ئالىدىرا -تىىنە
پويىزغا قاراپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆر پ كالال ئېلىشىى كەتتىى .چېىدىرىمىزغا كېلىى مېنىى
كىىىۆرنەن ئەرلەرنىىىى بەزىلىىىىرى ماڭىىىا ئاشىىىىق بولىىىۇپال(ۋاقىتلىىىىق بىىىىر مەزنىىىىل) بولىىىدى
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قىلىشمايتتى ھەددىدىن زىيادە كۈنلەمچىلىككە نىرىپتار بوالتتى.
بەلكى جەمنى يەنە بىىر قېىتى كۆرەلمەيىدىغانلىقىمنى ئىويالپ كۆڭلىۈ بۇزۇلغانىىدى.
ماڭا دادىسىنى نېپىنى بەك ئاز قىلى بەرنەنىدى بەلكى ئاشىۇ چىاغالردىن باشىالپال بىىر
ئىشالرنى ھېس قىلى قالغانلىقى ئۈچۈن! ئۇنىڭدىن كېيىنكى پويىز بىلەن بىزمۇ كېتەتتىۇ
لېكىن مەن جەمنى ئۆنگۆرەندىن نېمىشقا جىنايەتچىدەك ئالدىرا -تىىنە ئايرىلمىاقچى
بولغىىىانلىقىنى چۈشىىىىنەلمىگەن ئىىىىدى  .ئىستانسىىىىغا بازارغىىىا كەلىىىگەن قولىىىىدا سىىىېۋەت
كۆتۈرىۋالغىىان يېىىزىلىقالر بىىاال-چىىاقىالردىن شىىەكىللەنگەن بىىىر كىشىىىلەر تىىوپى بىىار ئىىدى.
ئۇنىڭدىن بىر كۈن بۇرۇن چېدىرغا كېلى سىلىق –سىپايە ۋە جىمجىت ئولتىۇرۇپ ئويىۇننى
كىىۆرنەن مىىاھمۇت ئۇسىىتامنى تۇرنىىاي شىىانىرت ئەلىنى ى يىىاردىمى بىىىلەن تېپى ى ئويۇنغىىا
ئەكەلگەنىدى .ئەلىنى ئەمدى ئۇ يەردە شانىرتلىك قىلمايۋاتقانلىقىنى قىۇدۇقنى كوالتقىان
خوجايىننىىى پىىۇل بېرىشىىنى توختىتىىى قويغىىانلىقىنى بىىىزنىڭكىلەر بىلەتتىىى .ئەنسىىىرەپ
قالدۇ تۇرناينى يۇقارقى تۈزلۈككە ئەۋەتتۇ ۋە بىز پويىزغا ئۈلگۈرەلمىدۇ  .ئانىدىن كونىا
چۆچەكلەردىكىگە ئوخشا ھەممەيلەن بىللە بېرى قۇدۇققا قارىدۇ ۋە پەسكە چۈشكەن
ئەلى يېرى بىھۇ ماھمۇت ئۇستامنى ئۈستىگە ئېلى چىقتى.
ئۇسىىتامنى دوختۇرخانىغىىا ئېلىىى بېرىشىىتى .سىىۇنغان مىىۈرە سىىۆڭىكى تېخىىى تىىۈز ك
تۇتماسىىتىنال مىىاھمۇت ئۇسىىتامنى يەنە قىىۇدۇ كوالشىىقا كىرىشىىى كەتكىنىنىىى كېىىيىن
ئاڭلىدۇ  .كىمنى شانىرتلىققا ئالدى كى ئىۇنى قوللىىدى بىۇ تەپسىىالتالرنى بىلەلمىىدۇ
چۈنكى بىزنى تىياتىر ئۆمىكىمىزمىۇ ئۆنگۆرەنىدىن ئايرىلغىان ئىىدى .ئىۇ يەردە بىىر ئوتتىۇرا
مەكىىتەپ ئوقۇغۇچىسىىى بىىىلەن ئويىىۇن مەسىىتلىكىدە بىلىىلە ياتقىىانلىقىمنى ئەسىىلىدە ئۇنى ى
دادىسىىىغا ئاشىىىق بولغىىانلىقىمنى لىىېكىن ئىىۇ ئاشىىىقلىقنىڭمۇ كىىۈلگە ئايالنغىىانلىقىنى ئۇنتىىۇپ
كەتكۈ بار ئىدى .ئەرلەرنى مەغرۇرلىقىنى ئاجىزلىقىنى ۋە قانلىرىدىكى مىجەزىنىى ئوتتىۇز
بە ياشىىىقا كىىىىرمەي تىىىۇرۇپال بىلىىىى يەتىىىكەن ئىىىىدى  .دادىلىرىنىمىىىۇ ئوغۇللىرىنىمىىىۇ
ئۆلتۈرەلەيىىدىغانلىقلىرىنى بىلەتىىتى  .دادىلىىىرى ئوغىىۇللىرىنى ئۆلتۈرسىىىمۇ يىىاكى ئوغىىۇللىرى
دادىلىرىنى ئۆلتۈرسىمۇ ئەرلەرنە قەھرىمىان بولىۇ ماڭىا بولسىا يىغىال قىاالتتى پەقەت.
بەلكى بۇ بىلگەنلىرىمنى ئۇنتۇپ باشقا يەرلەرنە كېتىشى كېرەك ئىدى.
ئەنۋەرنى ى دادىسىىىنى جە بولىىۇپ قىىېلىش ئىھتىمىىاللىقى تۇرنىىاي تۇرمىىا مېنى ى
خىيالىمغىمۇ كىرمىگەن ئىدى .باشتا بۇ ئىھتىمال كۈن ھېسابى سەۋەپلىك بىر ئىككى قېىتى
خىيالىمىىدىن كەچىىكەن بولسىىىمۇ بەك دىقىىقەت قىلمىغىىان ئىكەنىىمەن .لىىېكىن ئەنىىۋەر چىىوڭ
بولغانسىىېرى قىىا -كۆزىنىى ۋە بولۇپمىىۇ بۇرنىنىى تۇرنايغىىا پەقەتىىال ئوخشىىىمايدىغانلىقى
نەۋدىلەنگەنسىىىېرى ئوتتىىىۇرا مەكىىىتەپ ئوقۇغۇچىسىىىى سىىىۆيگىنىمنى باالمنىىىى دادىسىىىى
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ئىكەنلىكىنى ئويالشقا باشلىدى  .بۇ تۇرناينى خىيالىغا قانچىلىك كېلىۋاتقان بولغىيتتى؟
ئەنۋەر بىلەن تۇرناينى مۇناسىىۋىتى پەقەتىال ياخشىى بولمىىدى .تۇرنىاي ئوغلىمىزغىا
قارىغانسىىېرى مېنىىى ئەسىىلىدە ئاكىسىىىنى سىىۆيگىنى ئىكەنلىكىمنىىى ئۇنىىى ئۈسىىتىگە
نىكىىاھلىق بىىىر ئەر بىىىلەن مۇھەببەتلىشىىى ئاكىسىىى تۇرخىىاننى ئالىىدىغانلىقىمنى خىىۇددى
ئاكىسىغا ئوخشاشال ئويالۋاتاتتى .ماڭا ئوچۇ دېمەيتتى لېكىن مەن بىۇالرنى ھىېس قىلىى
تۇرۇۋاتاتتى  .قىزىل چاچلىرىمغىمۇ _ ئوچۇ دېمىسىمۇ_ ئىاچچىقى كېلىۋاتىاتتى چىاچلىرى
ئۇنىڭغا بۇالرنى ئەسلەتكەنلىكى ئۈچۈن!
فرانسۇزچە ۋە ئىنگلىزچە تەرجىمە ئويۇن تېكىستلىرى ۋە كىتىابالردىن تاپقىان قىزىىل
چىىاچلىق ئايالنى ى غەربىىتە جىىىدەلخور ئىىاچچىقى يامىىان خىىۇيى ئەسىىكى دېىىگەن مەنىىىدە
كېلىىىدىغانلىقىنى كۆرسىىىتى بەرنەن بىىىر قىىانچە بەتنىىى تۇرنايغىىا ئوقۇتتىىۇ لىىېكىن پەرۋا
قىلمىىىدى .بىىىر ئايىىالالر ژورنىلىىىدا بىىىر ياۋروپىىا نېزىتىىىدىن شىىۇ پېىىتىال ئېلى ى كېلىىىنگەن
«ئەرلەرنە كۆرە ئايالالرنى تۈرلىرى» دېگەن بىر يازما بار ئىدى .قىزىل چاچلىق ئايالنىى
نۈزەل رەسىمىنى ئاستىغا «ئاجايى ۋە ئىاچچىقى يامىان» دەپ يېزىلغانىىدى .لەۋلىىرى ۋە
ھالى ماڭا ئوخشايتتى .ئاۋايالپ كېسى تامغا ئاستى لېكىن ئېرىمنى رەسى بىلەن كىارى
بولمىىىدى .سىىولچى ۋە ئېنتېرناتسىىىيونالىزىمچىدەك كىىۆر نگىنى بىىىلەن ئېىىرى ھەددىىىدىن
زىيادە يەرلىك ئىدى .ئۇنىڭغا نىسبەتەن بۇ دۆلەتتە قىزىىل چىاچلىق ئايىال سىەۋەبى نىېمە
بولۇشىىدىن قەتئىيىىنەزەر بەك كىىۆپ ئەر بىىىلەن بىلىىلە بولغىىان ئايىىال دېىىگەن نەپ بىىوالتتى.
چاچلىرىنى قەستەن قىزىلغا بويىغان بولسا بۇ كىملىكنى بىلى تۇرۇپ تاللىدى دېگەنلىىك
بىىوالتتى .تىيىىاتىر سىىەنئەتكارى ئىكەنلىكىىى نۇنىىاھىمنى بىىىر خىىىل ئويۇنغىىا ئايالنىىدۇرۇپ
يېنىكلىتىۋاتاتتى.
شۇندا قىلى فىلىملەرنە ئاۋاز بېرىشىكە باشىلىغان يىلىالردا تۇرنىاي بىىلەن ئاسىتا-
ئاستا يىراقالشتۇ  .باكىركۆيىدە تۇرناينىى دادىسىىدىن قالغىان بىىر ئۆيىدە ياشىاۋاتاتتۇ
لېكىن ئەنۋەر دادىسىنى كۆپ كىۆرەلمەيتتى .تۇرنىاي ئېالنغىا ئىاۋاز بېرىىدىغان ئىشىالرنى ۋە
باشقا قوشۇمچە ئىشالرنى ئاالتتى ئۆيگە كەچ كېلەتتى بەزىدە پەقەتىال كەلمەيتتىى .ئۆيىدە
ئولتىىۇرۇپ كەچلىىىك تاماققىىا بەزىىىدە كېلىىىدىغان بەزىىىدە بەك كەچ كېلىىىدىغان بەزىىىدە
پەقەتىىال كەلمەيىىدىغان بىىىر دادىنىىى سىىاقلىغاچ بىىاال چىىوڭ قىلىشىىنى قانىىدا بىىىر ئىىىش
ئىكەنلىكىنى بىلىمەن.
شۇنى بىلەن ئەنۋەر بىلەن بەك يېقىن بولۇپ كەتتۇ  .ئۇنى ئۆزنىچە مىجەزلىرىنىى
زىىىىل روھىنىىىى ۋە سىىىەزنۈرلىكىنى شەكىللىنىشىىىىنى بەك يېقىنىىىدىن كۈزىتىىىى تىىىۇردۇ .
قورقىىىۇنچلىرىنى جىمغۇرلىىىۇقلىرىنى ئىىىۈركەكلىكلىرىنى كىىىۆر پ تۇرغىنىمىىىدەك ئۇنىىىى
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ئىىاچچىقىنى يىىالغۇزلۇقىنى ۋە ئۈمىتسىىىزلىكىنى ھىىېس قىلى ى تىىۇراتتى  .مەخىىمەل تەنلىىىك
باالمنى قوللىرىنى پۇتلىرىنى بوينىنى سىالشقا ئامراقلىقى مۈرىسىىنى قۇالقلىرىنىى ۋە
بادىمىنى ى بىىارا-بىىارا چوڭىيىشىىىنى زو بىىىلەن تاماشىىا قىلغىنىمغىىا ئوخشىىا ئەقلىنى ى
مەنتىقىسىنى ۋە كەپسىزلىكلىرىنى بېيى موللىشىشىدىنمۇ پەخىرلىنەتتى .
بەزىدە ئۇنىى كۆڭلىدىكىىدەك ياخشىى بىىر دوسىت بىوالتتى كۈنبىويى پاراڭلىشىى
چاخچىىا قىلىشىىى ئۆيىىدە مۆكىىۈ-مۆكىىۈلەڭ ئوينىىاپ تېپىشىىما تېپىشىىى بىلىىلە بازارغىىا
چىقاتتۇ  .بەزىدە بىزنى غە ۋە يالغۇزلۇ بېسىى ھەر ئىككىمىىز دۇنيانىى چوڭلۇقىىدىن
قورقىىۇپ ئىىۇ يەردىكىىى ئىىورنىمىزدىن ئىچىمىىىز سىىىقىلى ئىىۆزىمىزنى ئىچىمىىىزنە بەنىىت
قىلىۋاالتتىىۇ  .شىىۇندا چىىاغالردا ھاياتتىىا باشىىقا بىىىر كىشىىىنى چۈشىنىشىىنى ئۇنىڭغىىا
يېقىنلىشىشنى ئۇنى روھى بىلەن ئۆزلىشىشنى نە قەدەر قىيىن ئىكەنلىكىنىى چۈشىىنى
يېتەتتى  .ئۇنى ئۈستىگە بۇ كىشى ئوغلۇ ئەنۋەر مەن بۇ ھاياتتا ھەممىىدىن بەك ياخشىى
كۆرىدىغان كىشى ئىىدى .قولىىدىن يىىتىلەپ ئۇنىڭغىا كىوچىالرنى ئىۆيلەرنى رەسىىملەرنى
بىىىاغچىنى دېڭىزنىىىى كېمىلەرنىىىى پۈتىىىۈن دۇنيىىىانى كۆرسىىىەتتى  .باكىركۆيىىىدە كېيىىىىنچە
ئۆنگۆرەنىىدە ئۇنى ى كىىوچىالردا ئوينىشىىىنى ئاداشىىلىرى بىىىلەن يىقىلى ى  -قوپىىۇپ يىىۈر پ
ئۆزىنى قوغداشنى ئۆنىنىشىنى ئىستىگىنىمگە ئوخشاشال بىر-بىرىگە ھە دېسىال «ئانىاڭنى»
دەيىىدىغان لىىۈكچەكلەردىن يىىىرا تۇرىشىىىنى ۋە تىيىىاتىر چېدىرىىىدا ئەدەپسىىىزلىك قىلغىىان
ئەرلەردەك بولماسلىقىنىمۇ بەك ئارزۇ قىالتتى .
ئەنىىۋەر تەڭتۇشىىلىرىغا قارىغانىىدا كوچىغىىا ئىىاز چىقىى ئوينىىىدى .لىىېكىن دەرسىىلىرىدە
ئۇتۇقلۇ ۋە سىنىپىدا بىرىنچى بواللماسىلىقى مېنىى بېشىىمنى قىاتۇراتتى .بەزىىدە نېمىشىقا
بۇنىڭغا كۆڭلۈمنى يېرى قىلىىمەن دەپ كېتەتىتى  .ئوغلۇمنىى ئۇتىۇ قازانغىان بىىر ئىشىى
يىىاكى نۇرغىىۇن پىىۇلى بولغاننى ى ئورنىغىىا تېىىرەن بىىىر ئىنسىىانىيلىقى تىىوغرىنى كۆرسىىىتى
تۇرىدىغان بىر نىشانى ۋە بەختى بولسىكەن دەپ ئارزۇ قىالتتى  .ئوغلۇ ھە بىر بەختلىىك
ئادە ھە بىر قەھرىمان بولۇشىى كېىرەك ئىىدى! ئىۇ توغرۇلىۇ نۇرغىۇن ئىارزۇ-ئارمىانالرنى
ئويالپ چىقتى  .ھەرنىزمۇ ئۇششا -چۈششەك ئىشالر بىلەن ئىاۋارە بولىۇپ يۈرىيىدىغان بىىر
ئىىادە بولمىسىىۇن دەيتىىتى  .بىىوۋا ۋاقتىىىدا نۈلىىدەك ئىىاغزىنى ئېچى ى قىزىرى ى كەتىىكەن
كىىۆزلىرى بىىىلەن ئىىۇزۇن-ئىىۇزۇن يىغلىغىىان چاغلىرىىىدا «ھاياتتىىا ئەسىىال يىغلىمىغىىاي جېىىنى
ئەنۋەرى !» دەپ كېتەتتى دۇئا قىلغاندەك.
ئۇنىڭغا ئۆزىنىى ئاالھىىدە جەۋھىىرى بىار ئىۆزنىچە بىىر ئىادە ئىكەنلىكىنىى نىۈزەل
كۆزلىرىنى ئىچىگە دىققەت بىلەن قاراپ تۇرۇپ چۈشەند رد  .بىللە بىالىالر كىتىابلىرىنى
كونىىا چىىۆچەكلەرنى شىىېئىرالرنى ئوقىىۇدۇ  .تېلېىىۋىزوردا بىىالىالر تىيىىاتىرلىرىنى كىىىارتون
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فىلىملەرنى بىللە كۆردۇ  .دادىسى ۋە بوۋىسىدىنمۇ بەكرەك تېرەن ۋە سەزنۈر ئىكەنلىكىنىى
كىىۆر پ تىىۇراتتى  .بىىىر كىىۈنى تىيىىاتىر يازغۇچىسىىى بولىىىدىغانلىقىنى ئۇنىڭغىىا مەن ئېيتىىتى .
يازغۇچى بولۇشقا قىزىقتى لېكىن تىياتىرغا پەقەتال قىزىقمىدى.
ئەنۋەرنى مەن نە دادىسىدا نە بوۋىسىدا كۆر پ باقمىغان چىۇس ۋە تەتىۈر مىىجەزى
باشالنغۇچتىن كېيىن ئاشكارىالندى .مېنى دورىغان چېغى دەپ ئۇنى چۇسلۇقىغا ھىۆرمەت
قىلدى  .چۈنكى بالىلىق چېغىدا تېخىمۇ بەكرەك خۇشال ئىدى .بوۋا چېغىدا ئۇنى ئىسسىق
سىىۇدا يۇيۇۋاتقىىان چېغىمىىدا نىىازۇك ۋە چىرايلىىىق بەدىنىنىىى ئىللىىىق سىىۇغا چىىىالپ تالىىدەك
قىىوللىرىنى كەينىىى تەرىپىىى قوغۇنىىدەك نىىۈزەل بېشىىىنى پۇرچىىا چوڭلۇقىىىدىكى بىىادىمىنى
بۆلجۈرنەندەك مەيدىسىىنى ئىھتىيىات بىىلەن سىوپۇنلىغان چاغلىرىمىدا بەك خۇشىال ئىىدى
ئەنۋەرى  .بەزىدە ئۇنىڭدىن كېيىن ئىسسىق مۇنچىدا مەنمۇ يۇيۇناتتى  .ئون ياشقا كىرنىۈچە
باكىركۆيىىدىكى ئۆينى ى تەسىىتە ئىسسىىىيدىغان مۇنچىسىىىنى ۋاننىسىىىدا بىلىىلە يۇيۇنىىدۇ .
ئۇنىڭدىن كېيىن ئۆزى ئايرى يۇيۇنۇشنى كۆزلىرىنى ئاچماي تىۇرۇپ بېشىىنى چىاچلىرىنى
پاچاقلىرىنى سوپۇنالشنى ئۇنىڭغا مەن ئۆنەتتى .
ئوغلۇ بىۇنى پەقەتىال ياقتۇرمىىدى .يېشىى چوڭايغانسىېرى كىۆپەيگەن ۋە كىۈچەيگەن
ئاچچىقىنى ئاشۇ چاغالردىن قالدىمىكىن دەپ ئىوياليتتى  .تۇرنىاي ئىۆيگە پەقەتىال كېلىپمىۇ
قويمايىىىدىغان تولىىىۇ ئوتتىىىۇرا مەكىىىتەپ چاغلىرىىىىدىكى مىسىىىكىنلىكى ئىىىادەتتىكىال بىىىىر
ئۇنىۋېرسىتېتقا ئۆتەلىشى ئۇنى شۇندا ياخشى كۆر شىمگە قارىمىاي يوشىۇرۇپ قااللمىغىان
بىىىر ئۈمىتسىىىزلىكىممۇ ئۇنىىى كىىۆڭلىنى يېىىرى قىلغىىان ئىىىدى .شىىۇ يىلىىالردا مەن بىىىلەن
تاكاللىشىىى دېگىنىمنى ى دەل ئەكسىىىنى دەپ خىىو بولىىىدىغان بولۇشىىقا باشىىلىدى .ئىىۇ
ئوقۇۋاتقان رەسىملىك رومانغا چىرايىمنى پۈر شتۈر پ كۆر ۋاتقىان قىانىلىنى يۆتكىۋەتسىە
«سەن نىېمە بىلەتتىى » دەيتتىى ئىاچچىقالپ .چىاچلىرىنى تۈرمىىدىن قاچقىانالردەك قىسىقا
ياسىتىۋالغان چېغىىدا دىىنچىالردەك سىاقال قويۇۋالغىنىىدا دەرۋىشىلەردەك ئىۈچ كىۈنگىچە
ساقال ئالماي كېزى يۈرنەن چاغلىرىدا ئۇنىڭىدىن ئەنسىىرىگىنىمنى كىۆر پ خىو بولىۇپ
جىىىدەل چىقىراتتىىى .بەزىىىدە بىىىر-بىرىمىىىزنە ۋارقىىىراپ كېتەتتىىۇ  .ئىىۇ ئىشىىىكنى مۇشىىالپ
كېتەتتى.
ئۇنىۋېرسىىىتېت يىللىرىىىدا بىىالىلىقتىكى دوسىىتلىرى بىىىلەن ئىزدەشىىكەنلىكى ئۈچىىۈن
ئۆنگۆرەنگە تېخىمۇ كۆپ بارىدىغان بولدى .ئۇ يەردە مىاھمۇت ئۇسىتامنى يېنىغىا بېرىى -
كېلى يۈر پ تونۇشۇپ قالغىان يېىرى ئىشسىىز يېىرى ئىدىيالىسىت ياشىالر بىىلەن ئېغىىز-
بىىۇرۇن يالىشىىى يىىۈردى .بىىىر مەزنىىىل ئىىۆيىمىزنە يىىېقىن ۋەلىئەفەنىىدى تەرەپىىكە بېرى ى
بەيگىىىگە پىىۇل تىكى ى قىمىىار ئوينىىىدى؛ لىىېكىن مەنىىدىن پىىۇل سوراشىىتىن خىجىىىل بولىىۇپ
~ ~ 205

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

تاشلىدى .بۇردۇردا ھەربى مەجبۇرىيەت ئۆتىگەن چاغلىرىدا ھەپىتە ئاخىرلىرىىدا بىازارلىق
رۇخسەت بېرىلگەندە ماڭا تېلېفىون قىلىى يىالغۇزلۇقتىن قاخشىاپ يىغاليتتىى .ئىسىتانبۇلغا
كەلگىنىىىىىدە قىسىىىىقا چىىىىاچلىق ئاپتاپتىىىىا كىىىىۆيگەن بىىىىوينى نىالسىىىىنى سىىىىاپىقىدەك
ئىنچىكىلەشكەن ھالىتىنى كۆر پ ھە كۆڭلۈ يېرى بولۇپ ھە خو بولۇپ كىۆزلىرىمگە
يىا كېلەتتىى .بەزىىدە تۇيۇقسىىزال ئىارىمىزدا يەنە بىىر جېىدەل چىقىاتتى قېيىدىشىى بىىر
قىىانچە كىىۈنگىچە بىىىر-بىرىمىىىزنە نەپ قىلىشىىمايتتۇ  .ئىىۇ كىىۈنلەردە ئاخشىىىمى ئىىۆيگە كەچ
قايتى كەلسە تېخىمۇ يامىنى كەلمەي قويسا كۆز مگە ئۇيقۇ كەلمەيتتى .بەزىدە ئوغلىۇمنى
ئەقلى د مبىسىگە چىقى قالغان بىر قىزغا ئاچچىقى يامان ۋە مەيۈس بىىر ئايالغىا مەپتىۇن
بولۇپ قالىدىمىكىن دەپ قورقىۇپ كېتەتىتى  .لىېكىن پۈتىۈن بىۇ جېىدەللەر قېيىدىشىشىالر
بۇتناشالر ۋە ئىككى بىسلىق نەپلەرنى ئارىسىدا ئويلىمىغىانال يەردىىن بىىر-بىرىمىزنىى بىار
كىىۈچىمىز بىىىلەن قۇچىىاقالپ ئەپلىشىىى قىىاالتتۇ  .شىىۇندا چىىاغالردا ئوغلۇمنى ى مەنىىدىن
يىراقلىشىىى كېتىشىىىگە چىدىيالمايىىدىغانلىقىمنى ئۇنىڭىىدىن ئايرىلى ى ياشىىىيالمايدىغا-
نلىقىمنى چۈشىنى يېتەتتى .
دېمىسىمۇ دادىسىدىن(يىاكى دادا دەپ قالغىان كىشىىدىن) خېلىى خىوپ ئۇزاقالشىقان
ئىىىدۇ  :تۇرنىىاي بىىىلەن رەسىىمى ئايرىلىى كېتىشىىىمىز ۋە ھەتتىىا ئۇنىى ئۆلىىۈمى ئەنىىۋەرنى
پەرىشان قىلمىدى .غەزەپ بۇھرانلىرىنى سەۋەبسىز ئاچچىقلىنىشلىرىنى كۈنسىېرى تېخىمىۇ
جىمغۇر ۋە ئەيىپلەشكە ئامرا بولۇپ كېتىشىنى دادىسىز ۋە سەزنۈر چوڭ بولغانلىقى بىلەن
ئىزاھاليتتى لېكىن ئەسلى سەۋەپنى پۇلسىىزلىق ئىكەنلىكىنىمىۇ ئىويالپ كېتەتىتى  .شىۇڭا
نېزىتتىكى ئېالنالردا جەمنى رەسىملىرىنى ۋە قۇرۇلۇشلىرىنى كىۆرنەن كىۈنلەردە يەنە شىۇ
نېزىتتىكىىى خەۋەرلەردىىىن غەربتىكىىى تىببى ى تەرەققىياتالرنى ى سايىسىىىدە بىىىر ئادەمنى ى
دادىسىنى كىى ئىكەنلىكىنىى تىۈرك مەھكىمىلىرىىدىمۇ ئېىنىقالپ چىققىلىى بولىدىغانلىقىنى
ئۇقۇپ كالال قااليمىقانالشتى.
يا چېغىمدا بولغان بولسا بۇندا بىر دەۋانى ئەسال قىلى يىۈرمەيتتى  .بالىسىىنى
قوبىىىۇل قىلمىغىىىان بىىىىر دادىغىىىا دۆلەت ۋە سىىىاقچىنى زورى بىىىىلەن دادىلىقىنىىىى قوبىىىۇل
قىلىىدۇرۇ ؛ دەۋا تەھىىدىتى بىىىلەن ئۇنىڭىىدىن پىىۇل ئىسىىتە ؛ ئىىۇ قىلغىىان پائىىالىيەتكە
تەكلىپسىزال قاتنىشىى ئىۆزىنى كۆرسىىتىش...بىۇالرنى قىلغىانلىقى ئۈچىۈن ئوغلىۇ مەنىدىن
نومىىۇس قىلىىدى .لىىېكىن ئىىۆز ئۈچىىۈن ئەمەس ئۇنىى ئۈچىىۈن قىلغىىانلىقىمنى چۈشىىىنى
غەزەپ بۇھرانلىرىدىن كېيىن پەسكويغا چۈشەتتى.
ئەسلى تەس ئىش ئۆز منى ئەمەس ئوغلۇمنى قايىل قىلىش ئىدى .دەۋا قىلسۇن دەپ
ئۇنىڭغىىىا ئىىىايالپ سىىىۆزلىدى يىىىالۋۇردۇ ؛ جىىىىدەل قىلىشىىىتۇ تىىىاال  -تىىىارتىش قىلىىىى
~ ~ 206

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.net

ۋارقىراشتۇ  .ئانىسىنى نىكاھلىق تىۇرۇپ باشىقا بىىرى بىىلەن ياتقىانلىقىنى ئىۇ كىشىىدىن
بالىلىق بولغانلىقىنى بۇنى بىلى تۇرۇپ يوشۇرىشىنى قوبۇل قىلىشى ئاسان ئەمەس ئىىدى
بۇنى چۈشىنىمەن .نەچچە قېتى نومۇس ۋە غەزەپ ئىچىىدە «جەزىى قىالالمسىەن؟» دېىدى
ماڭا ۋە مەن نەچچە قېتى «ئوغلۇ جەزى قىاللمىغان بولسا دەيتىممۇ؟» دېىدى ئۇنىڭغىا.
بەزىدە ئۇ بەزىدە مەن خىجىل بولۇپ يەرنە قاراپ ئۈن چىقمايتتۇ .
كىىىۆپىنچە چىىىاغالردا ۋارقىرىشىىىى جېدەللىشىىىەتتۇ « .سىىىاڭا ياخشىىىى بولسىىىۇن دەپ
ئوغلۇ !» دەيتىتى  .بىۇ ئەڭ تەسىىرلىك جىۈملە ئىىدى .بىىر قېىتى تامىدىكى قىزىىل چىاچلىق
ئايالنى ى رەسىىىمىنى يىرتى ى تاشىىلىدى .ئىنتېىىرنېتتىن ئىىىزدەپ كىىۆرنەنمىش ئىىۇ ئايىىالمۇ
مەندەكمىش .كېيىن مەنمىۇ ئىنتېىرنېتتىن ئىىزدەپ بىاقتى  .مەن ژورنالىدىن كېسىىۋالغان ئىۇ
رەسىمنى دانتې روسسېتى سىزغان ئىكەن .خۇمار كۆزلۈك نۈزەل لەۋلىك ئۇ مودېلغا ئاشىىق
بولۇپ توي قىلغانىكەن .رەسىمنى چاپالپ جايىغا ئاستى .
ئوغلۇ دادىسىىنى ئۈسىتىدىن دەۋا قىلىىش ئىشىى توغرۇلىۇ پەقەت ھىارا ئىچىكەن
چېغىىىىىدىال پاراڭلىشىىىىااليتتى ئىچكەنسىىىىېرى ھە ھەمىىىىمە ئىشىىىىنى پاراڭلىشىىىىالىغۇدەك
دانىشمەنلەرچە بىر خىل ئازادىلىككە چىقىى قېلىۋاتىاتتى ھە قوپىال ۋە تاقەتسىزلىشىى
ئانىسىغا چەت-ياقا شەھەرلەردىكى ئەرلەرنى ئېغىزىدىن چۈشىمەيدىغان سىەت نەپلەرنىى
ئىشىىلىتى ئىشىىىكنى ئىىۇرۇپ چىقى ى كېتەتتىىى .خىىۇددى ئۇنىۋېرسىىىتېتنى پۈتتۈرنەنىىدىن
كېيىن ئۆنگۆرەندىكى تۇنجى يىلىمىزدا جېدەللەشكەندىن كېىيىن قىلغىنىغىا ئوخشىا ھەر
قېتى مېنى تىلاليتتى مەندەك بىر جاالپنى(باشقا بەك جىق سەت نەپلەرنىمىۇ ئىشىلىتەتتى)
ئۆمرىنى ئاخىرىغىچە كۆر شنى خالىمايدىغانلىقىنى تەكراراليتتى لىېكىن بىىر ئىككىى كىۈن
كېيىىىنال ئاخشىىىمى ئۆيىىدە يىىالغۇز تۇرالمىغىىانلىقى ئۈچىىۈن ئۆنگۆرەنىىدىن پويىزغىىا ئولتىىۇرۇپ
باكىركۆيگە مېنى يېنىمغا كەچلىك تاماققا كېلەتتى.
_ ھەجەپ ياخشى كەپسەن _ دەيتتى ئۇنىڭغا _ ئىزمىر كۆفتىسى قىلغان ئىدى .
ئىككىىى كىىۈن بىىۇرۇن خىىۇددى ھىىېچ ئىىىش بولمىغانىىدەك ئۇنىىى بۇنىىى نېپىنىىى
قىلىشاتتۇ ئەڭ بىخەتەر تېمىالردا پاراڭ سېلىشقا باشاليتتۇ  .ئاندىن خۇددى بىالىلىق ۋە
ئوتتىىىۇرا مەكىىىتەپ يىللىرىنىىىى ئاخشىىىاملىرىدا ئىىىۆيگە قايتمايىىىدىغان دادىنىىىى سىىىاقلىغاچ
قىلغىنىمىىىزدەك ئانىىا-ئوغىىۇل سىىافادا يىىانمۇ-يىىان ئولتىىۇرۇپ تېلېىىۋىزور كۆرەتتىىۇ  .فىلى ى
تۈنىگەندە ھوجرىسىغا كىرى يالغۇز ئۇخالشىنى خالىمىايتتى ھە بىۇنى دېيىشىكە غىورۇرى
يول قويمىغاچقا «بۇنى كەينىدىن نېمە قويىدىغاندۇ؟» دەپ سوراپ قوياتتى ۋە باشىقا بىىر
قانالدىكى پرونىراممىنى ئەستايىدىل قىياپەتتە كۆر شكە باشاليتتى.
كېچىىىدە تېلېۋىزورنىى ئالدىىىدىكى سىىافادا تۈنۈلىىۈپ ئىىۇخالپ قالغانىىدا ئىىۈن-تىنسىىىز
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ھالدا ئوغلۇمغا قاراپ كېتەتتى اليىقىدا بىر قىز تېپى ئۇنى ئۆيلەپ قويمىغىانلىقى ئۈچىۈن
پۇشىىايمان قىالتىىتى  .لىىېكىن ئىىۇ ياقتۇرغىىاننى مەن ياقتۇرمايىىدىغان ۋە مەن ياقتۇرغىىاننى ئىىۇ
ياقتۇرمايىىدىغان ھەتتىىا بىىۇ ئىككىنچىسىىىنى ئۇنىىى قېرىشىىى تىىۇرۇپ قىلىىىدىغانلىقىنى
بىلگەنلىكى ئۈچۈن پۇشايمانلىق تۇيغۇلىرى تېرەن بىر ئازابقا ئايالنمىايتتى تىۈز كرەك بىىر
توي قىلىۋالغۇدەك پۇلى ئېتىبارىمۇ يو ئىدى ئەۋالدىمنى .
چېچىمنى قىزىلغا بويىغان كۈنىدىن تارتىى بۈنىۈنگە قەدەر چىقارغىان قارارلىرىمنىى
ھېچبىرىىدىن پۇشىىايمان قىلمىىدى  .بىردىنبىىىر پۇشىايمىنى ئوغلۇمىىدىن ھەقىقىى دادىسىىىنى
بىلىشنى ئىۇنى تونۇشىىنى ئۇنىى بىىلەن يىېقىن بولۇشىىنى ئىستىشىى ۋە بىۇ ئىشىتا چىى
تۇرۇۋالغىنىمدۇر .ئەنۋەر مېنىى بىۇ جاپالىرىمغىا ھە كۆڭىۈل بىۆلەتتى ھە مىازا قىالتتىى.
بەزىىىدە مېنىىى خىيىىالپەرەس دېسىىە بەزىىىدە پىىۇل ئۈچىىۈن مەككىىارلىق قىلىۋاتىسىىەن دەپ
ئەيپلەيتتى .دادىسىنى ئۆلۈمىىدىن كېىيىن نېزىتلەرنىى ئوخشىا تىلنىى ئىشىلىتى ئىۇنى
ئەيپلىشىىىمۇ تاسىىاددىپى ئەمەس ئىىىدى .لىىېكىن ئوغلىىۇ دادىسىىىنى قەسىىتەن ئۆلتۈرمىىىدى.
ئەنۋەرىمنى ئەسلىدە دادا قاتىلى دەپ قارىغىلىمۇ بولمايدۇ لېكىن نېزىتلەر بۇ سەت سۆزنى
تۇشمۇ-تۇشتىن شۇنچىلىك كۆپ تەكرارالشتىكى بۇ دا ئوغلۇمنى ئۈستىدە قالدى.
ئوغلۇ قۇدۇقنى بېشىدا ئاچچىقىنى باسىالماي تاپانچىسىىنى چىقارغىان دادىسىىدىن
پەقەت ئۆزىنى قوغدىماقچى بولغان ئىدى .ئۇ يەردە بولىشىنى بىردىنبىر سەۋەبى دادىسىىز
بىر بالىنى دادىسىنى كۆرنۈسى ۋە بىلگۈسى كەلگەنلىكىىدۇر .بىۇ ئىسىتەكنى ئۇنىڭىدا مەن
ئويغاتقان؛ ئەمدى پۇشايمان قىلىۋاتىمەن .لېكىن كىچىىك چېغىىدا ئۇنىڭغىا رۇسىتە بىىلەن
سۇھرابنى ئودىپىۇس بىىلەن ئانىسىىنى ھەزرىتىى ئىبىراھى بىىلەن ئوغلىنىى ھېكايىسىىنى
سۆزلەپ بەرنىنىمىدىن پۇشىايمان قىلمىايمەن .سىېرىق رەڭلىىك تىيىاتىر چېىدىرىغا كەلىگەن
ياشىىالر ئوقۇغىىۇچىالر ئىىاچچىقى يامىىانالر...ئۇالرغىمىىۇ ھىىېچكى بىىۇ ھېكىىايىلەرنى سىىۆزلەپ
بەرمىگەنىىىدى؛ لىىېكىن ئىىۇالر يەنىىىال بىىارلىق بىىۇ ھېكىىايىلەرنى بىلىىىدۇ .بەزىلەرنىى ئۇنتىىۇپ
كەتكەن خاتىرىلىرى ئەسلىدە بىلگەنلىرىدەك.
ئۇ كونا ھېكايىلەرنى بىلمەك ھاياتنىى ئەپسىانە ۋە چىۆچەكلەرنى دورايىدىغانلىقىنى
كۆر پ يەتمەك سوتچىنى قاراشىلىرىنى ئەكسىىچە ئوغلۇمنىى نۇناھكىار ئىكەنلىكىنىى
پاكىتى ئەمەستۇر .ئەنۋەر دادىسىنى ئۆلۈمىگە سەۋەپ بولۇپ قالماستىن قۇدۇ بېشىىدىن
ئايرىلىشىىنى بەك خىىااليتتى .دادىسىىى بىىىلەن بوغۇشىىۇپ ئۇنىىى قولىىىدىن تاپانچىسىىىنى
ئېلىۋېلىشىىقا ئۇرۇنغىىان چېغى ىدا بىىۇنى چۈشىنىشىىكە قانچىلىىىك ۋاقتىىى چىققىىان بىىولغىيتتى؟
ئوغلۇ دادىسىنى سەۋەنلىك بىلەن ئۆلتۈر پ سالدى .ئۇنى ماڭا سەمىمى ھالىدا سىۆزلەپ
بەرنەنلىرىىىدىن بىىۇ خۇالسىىىگە كېلىشىىى تەس بولمىىىدى .نېزىتلەرنى ى كۆپىنچىسىىى بىىۇنى
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بىلىشىدۇ لېكىن ئوقۇرمەنلىرىگە توغرا يەتكۈزمىدى.
سىىۇھرابنى چوڭلىىۇقى جەمنىىى بىىايلىقى ئەنۋەرنىىى ئەسىىلى دادىسىىىنى تىببىىى
تەرەققىياتالرنى ى ياردىمىىىدە نۇرغىىۇن يىلىىدىن كېىىيىن تېپىشىىى ۋە ئاخىرىىىدا ئۆلتۈرىشىىى...
مۇخبىرالر ئوقۇرمەنلىرىنى بۇ ھېكايىگە مەپتۇن بولىۇپ كېتىىدىغانلىقىنى بىلەتتىى .مېنىى
ئاخىرقى پەيتتە نە مەيدانغا كەلگەنلىكى ۋە يىغلىغانلىقىممۇ ئۇزۇنىدىن ئىۇزۇن يېزىلىدى.
مېلودىرامماسۆيەر ياخشى نىيەتلىكلەر ئوغلىنى دادىسىنى ئۆلتۈرىشىىگە نىۇۋاھچى بولغىان
«كونا تىياتىر ۋە ئاۋاز ئارتىسى»نى ئازاپلىرىنى ئۇزۇن-ئۇزۇن يېزىشىتى .سىۇھرابتىن ئىېالن
ئالغان نىيىتى يامان مۇخبىرالر بۇنى بىر قازا ئەمەس بەلكى بىز ئانا-ئوغۇلنى ئۇزۇنىدىن
بېىىرى ناھىىايىتى دىقىىقەت بىىىلەن پىىىالن چىققىىان بىىىر جىنىىايەت ئىكەنلىكىنىىى مېنىى كىىۆز-
ياشىىىلىرىمغا ھېچكىمنىىىى ئىشەنمەسىىىلىكى كېرەكلىكىنىىىى بىزنىىىى ھەرىكەتلەنىىىد رنەن
نەرسىنى بالىسى يو جەمنى بايلىقىنى بىىر ئامىال قىلىى قولغىا چۈشىۈر خىرىسىىمىز
ئىكەنلىكىنى نومۇس قىلماستىن ئوتتۇرىغا قويۇشتى .قىزىل چېچىمنىى بىۇ خىىل مۇددىئىا ۋە
ناچىىار خاراكتېرىمنى ى پىىاكىتى سىىۈپىتىدە تىلغىىا ئېلىشىىتى .لىىېكىن ئۆنگىىۆرەنگە كىرىككىىالە
مىىاركىلىق تاپانچىسىىى بىىىلەن كەلىىگەن قۇدۇقنى ى بېشىىىدا ئاچچىقلىنىى ئىىۇنى چىقارغىىان
كىشى ئوغلۇ ئەمەس ئۇنى دادىسى ئىدى...
تاپانچىنى ى جەمنى ى رۇخسىىەت قىىورالى ئىكەنلىكىنىىى سىىوتچى ئوغلۇمنى ى ياخشىىى
نىيەتلىك ئىكەنلىكىنى ۋە بىزنى ھېچبىر ئىشنى پىالنلىمىغانلىقىمىزنى پاكىتى سۈپىتىدە
كۆرىىىىدۇ .بۇنىڭىىىدىن مەن خىىىاتىرجە  .لىىىېكىن نېىىىزىتلەر بىىىۇ نۇقتىغىىىا دىققەتمىىىۇ قىلىىىى
قويۇشمىدى .شۇنى بىلەن بىز ئانا-ئوغۇل مىراسىقا چاڭگىال سىېلىش نىيىتىىدە دادىسىىنى
ئۆلتۈرنەن قىزىل چاچلىق ئەسكى ئايال بىلەن ئۇنى ئوغلى سىۈپتىدە ئىسىتانبۇل تارىخىغىا
يېزىلىىدۇ  .بىىۇ ماڭىىا بەك ئېغىىىر كېلىۋاتىىاتتى .ئوغلىىۇمنى يىىوقلىغىلى سىىىلىۋرى تۈرمىسىىىگە
بارغىنىمىىدا خەۋەرلەرنە ئىشىىىنى قالغىىان ئەدەپسىىىز جىنايەتچىىىدىن بىىىرى نەپ بىىىلەن
سوقۇۋالغاندا يەنە بىر د شمەندەك قارىغاندا ھەتتا ماڭا ئىچى ئاغرى يىاردە قىلىۋاتقىان
بىىىرەر قاراۋۇلنى ى چىرايىىىدىكى ئىپىىادىنى بايقىغىىان چېغىمىىدا كۆڭلىىۈ رېمونىىت قىلغۇسىىىز
دەرىجىىىدە بۇزۇلىىۇپ كېتەتتىىى .بىىۇ سىىۆزلەرنە ۋە بېقىشىالرغا چىىىدا ئىىۇزۇن مەزنىلگىىىچە
ئەدەپسىز نومۇس قىلمايدىغانالرنى «ئىاچ ئىاچ!» ۋارقىراشىلىرىغا چىداشىتىنمۇ بەك تەس
بولغانلىقى ئۈچۈن ئەنۋەردىن دادىسىنى قەستەن ئۆلتۈرمىگەنلىكىنى ھېكايىسىىنى يېزىى
چىقىشنى تەلەپ قىلدى  .ھاكى بۇ ھېكىايىنى ئوقۇسىا ئىۇنى ئىۆزىنى قوغىدىغان دەپ قىاراپ
قويۇپ بېرىدىغانلىقىنى ئېيتتى  .لېكىن ھېكايىنى ئەڭ باشىتىن دادىسىىنى قىۇدۇ كولىغىا
ماڭغىىان يېرىىىدىن باشىىالپ يېزىشىىى كېىىرەك ئىىىدى .دېىىمەك مەن ھەمىىمە ئىشىىنى ئۇقىىۇپ
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ئۇنىڭغىىا سىىۆزلەپ بېرىشىىى كېىىرەك ئىىىدى .شىىۇڭا بىىۇ ئىىىش قىىولىڭىزدىكى بىىۇ كىتىىابنى
سىلىۋرىدىكى ئېغىر جازا سوتچىسىغا يېزىلغان بىر ئاقال يازمىسىى ھىالىتىگە كەلتۈرىىدۇ.
پەقەت بۇنىىىدىن كېيىنكىىىى بەتىىىلەرال ئەمەس پۈتىىىۈن بىىىۇ كىتىىىاب بىىىىر جىنىىىايەت سىىىورا
خاتىرىسىدەك قانۇنى تەپسىالت ۋە پاكىتالرغا دىقىقەت قىلىنغىان ھالىدا ئوقۇلىشىى كېىرەك.
سوفوكلېسنى ئودىپۇسىغا ئوخشا .
ئوغلىىۇمنى دادىسىىىغا يېقىنالشىىتۇرۇ ئۈچىىۈن ئىىۇنى سىىەرھات دەپ تونۇشىىتۇرغا-
نلىقىمنىمىىۇ ئانىىا-ئوغىىۇل بىزلەرنىى يامىىان نىيىتىىى ۋە يالغانچىلىقىمىزنىى پىىاكىتى قىلى ى
كۆرسىتىشىىتى .دادىلىىىق دەۋاسىىى ھەققىىىدىمۇ ئاساسسىىىز نەپ-سىىۆزلەرنى يېزىشىىتى .بىىۇ
روماندىكى بارلىق تەپسىالتالر ئېنىق ۋە توغرىدۇر .ھېكىايىنى كەلىگەن يېرىمىىزدىن باشىالپ
داۋا قىلىمەن:
ئوغلۇ بىلەن دادىسى تامىا ئۈسىتىلىگە قايتىى كەلمىگەنىدىن كېىيىن ئارقىسىىدىن
مەنمۇ قۇدۇ قاراپ چاپتى  .باشقىالرمۇ كېلىشتى.
كونا تاماقخانا بىناسىغا بىزنىى ئىشىىك باقىار ئېلىى بىاردى .بىىز ئىچىىگە كىرىۋاتقىان
چاغدا رەزىل ۋە ئەدەپسىز بىر ئىت بوغۇلۇپ قالىدىغاندەك قاۋاۋاتاتتى .ئوغلۇمنى قىاپقىقى
ئوچۇ تۇرغان قۇدۇقنى سەل نېرىسىدا يالغۇز ئولتۇرغانلىقىنى كۆرد ۋە شۇ ھامىان نىېمە
ئىش يۈز بەرنەنلىكىنى چۈشىەندى  .ئوغلىۇ خالىماسىتىن دادىسىىنى ئۆلتىۈر پ قويغانىىدى.
يېنىغا چاپتى بىار كۈچىۈ بىىلەن قۇچاقلىىدى  .ئىۇنى چۈشىىنىدىغانلىقىمنى ئىۇنى ياخشىى
بىلىىىىدىغانلىقىمنى ئۇنىىىى ئىسىىىتىگىنىدەك مىھىىىىر-شىىىەپقىتى ۋە سىىىۆيگۈ بىىىىلەن ئىىىۇنى
قوغدايدىغانلىقىمنى ھېس قىلدۇرماقچى بولدۇ  .ئاۋۋال ئازابىمنى كۆزلىرىمىدىن ئېقىۋاتقىان
ياشالردا ھېس قىلى كېيىن سۇھرابنى ئانىسى تەھمىىنە كەبىى ئۆپكەمىدىن چىقىۋاتقىان
نالە-پەرياتالر بىلەن يىغالشقا باشلىدى  .شۇندا تىياتىردىكىگە ئوخشا .
لېكىن ئازابى تىياتىر سەھنىسىدە ھېس قىلغىنىمدىن تېخىمۇ بەك مۇرەككەپ ئىىدى.
بىىىىر تەرەپىىىتىن ھۆكۈرەۋاتقانىىىدەك يىىىۇقىرى ئىىىاۋازدا يىغىىىالپ يىغالشىىىنى ماڭىىىا پايىىىدا
قىلىدىغانلىقىنى ئويالۋاتاتتى  .ئەڭ نومۇسسىز ئەرلەرنى ئەڭ ئەدەپسىز مەستلەرنى ئەڭ
رەزىىىىىل باسىىىىقۇنچىالرنىڭمۇ يىغالۋاتقىىىىان بىىىىىر ئايىىىىالنى كۆر شىىىىى ھامىىىىان پەسىىىىكويغا
چۈشىىىىدىغانلىقىنى سىىىەۋەبىنى تېپىىىى چىققانىىىىدى  :ئالەمنىىىى مەنتىقىسىىىى ئانىالرنىىىى
يىغىسىنى ئۈستىگە قۇرۇلغان ئىدى .ئەمدى بۇنى ئۈچۈن يىغالۋاتىمەن .يىغالشنى پايدا
قىلغىىانلىقىنى چىىۈنكى يىغالۋاتقىىان چېغىمىىدا باشىىقا ئىشىىالرنى ئويلىيالىغىىانلىقىمنى سىىېزى
ھەممە ئىشقا يىغالۋاتاتتى .
تاما ئۈستىلىدىن قوپۇپال كەلگەن چاال مەست قىزىققاقالر خوجىايىن جەمنىى نەنە
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كەتكەنلىكىنىىى سورىشىىى تۇرۇۋاتقانىىدا ئوغلىىۇ جە بەينىىى (دادا دېمىىىدى) قۇدۇققىىا
چۈشۈپ كەتكەنلىكىنى ئېيتتى.
سۇھرابنى خىزمەتچىلىرى سىاقچىغا خەۋەر قىلىشىتى .سىاقچى ماشىنىسىىدىن بىۇرۇن
جەمنى ئايالى ئايشىە كەلىدى؛ ئۇنىى قۇدۇقنىى بېشىىغا ئېلىى كېلىشىتى :ئېرىنىى ئەڭ
پەسىىتە قۇدۇقنى ى تېگىىىدە ئىكەنلىكىىىگە ھەممەيلەنىىگە ئوخشىىا ئۇنىڭمىىۇ ئىشەنگۈسىىى
كەلمىىىدى .ئىىۇنى قۇچىىاقال ئىىۆلگەن دادا ئۈچىىۈن دادىسىىىنى ئۆلتىىۈرنەن ئوغىىۇل ئۈچىىۈن
ھاياتىمىز ئۈچۈن ئايال كىشى بىلەن ئايال كىشىى بىىرلىكتە يىغلىغىۇ بىار ئىىدى .لىېكىن
مېنى ئۇنىڭغا يېقىن كەلتۈر شمىدى.
نېىىزىتلەر قۇدۇقنىى چوڭقىىۇرلىقىنى ئاسىىتىدىكى الي سىىۇنى ئەينىىى ۋاقىتتىىا قىىازغۇچ
نۈرجەپ بىىلەن بىۇنچە چوڭقىۇر بىىر قۇدۇقنىى كولىنىشىىنى غەلىتىلىكىنىى بىىر شىۇملۇ
چۈشەنچىسىى بىىلەن بىىرلىكتە يېزىشىتى .بەزىلىرىنىى تەقىدىر ھەققىىدە نەپ قىلىشىلىرىغا
ئىشەنمىدى لېكىن ياقتۇردۇ .
ئوغلىىۇ قولغىىا ئېلىنغانىىدىن كېيىنكىىى كىۈنلەردە ئايشىىە خىىانى بىىىلەن پاراڭلىشىشىىنى
ئۇنىڭغىىا تەسىىەللى بېرىشىىنى ۋە بىىىزنە بولغىىان نەپرىتىنىىى ئازايتىشىىنى ئىىارزۇ قىلىىدى  .بىىۇ
بولغۇلۇقالرنى بىز ئايالالرنى خاتالىقى ئەمەسلىكىنى ئەپسانە ۋە تارىخالرنى مۇشۇندا
يېزى ى قويغىىانلىقىنى دېمەكچىىى ئىىىدى ئۇنىڭغىىا .لىىېكىن ئايشىىە خىىانى ھەقلىىىق يوسىىۇندا
قەدىمىىىىى كىتىىىىابالر ۋە ئەپسىىىىانىلەرنە ئەمەس ھەر كىىىىۈنكى نېىىىىزىتلەرنە نېمىلەرنىىىىى
يېزىلغانلىقىغىىىىا بەكىىىىرەك قىزىقىىىىاتتى .ئوغلۇمنىىىىى ئۇنىىىىى ئېرىنىىىىى مىىىىىراس ئۈچىىىىۈن
ئۆلتىۈرنەنلىكىنى بىۇ ئىشىىنى ئارقىسىىدا مېنىى بىارلىقىمنى يازغىىان نېزىتلەرنىى سىىۇھراب
خىزمەتچىلىرىنى ماتېرىيال بىلەن تەمىنلەشلىرى بىزنى تېخىمۇ بەختسىز قىلىۋەتتى.
ساقچىالر قۇدۇقنى بېشىدا بىىر تىال مىشىەك تېپىشىتى .لىېكىن ئەتراپتىا تاپانچىا يىو
ئىدى .بوغۇزنى ئەڭ تېز ئاقىدىغان ۋە ئەڭ چوڭقىۇر بۇلۇڭلىرىغىمىۇ ئىۈز پ كېرەلەيىدىغان
بىر غەۋۋاس قۇدۇقنىى الي سىۇلىرىغا ئاغىامچىالر بىىلەن چۈشىۈر لدى ۋە جەمنىى ئىككىى
كۈنىىدىال تونۇغۇسىىىز بولىىۇپ كەتىىكەن بىچىىارە جەسىىىتى يۇقىرىغىىا چىقىرىلىىدى .ئوغلۇمنى ى
دادىسى ئىچكى ئەزالىرى بىر-بىرلەپ چىقىرىلىى پارچىلىنىىدىغان رەھىمسىىز بىىر جەسىەت
تەكشىىۈر ئوپراتسىيەسىىى قىلىنىىدى .ئۆپكىسىىىدە قۇدۇقنىىى الي سىىۇلىرى بولمىغاچقىىا
جەمنى قۇدۇققا چۈشۈشتىن بۇرۇن ئۆلگەنلىكى ئوتتۇرىغا چىقتى.
ئوغلۇمنى دادىسىنى ئۆلۈ سەۋەبىمۇ يەنە شۇ ئوپراتسىيەدە ئايدىڭالشىتى .ئەتىسىى
قانۇن دوختۇرىنى دوكىالتىنى با بەتلىرىگە چىقىرىشقان نېزىتلەر « دادىسىنى كىۆزىگە
ئىىاتتى!» دەپ يېزىشىىتى .دادا-ئوغۇلنى ى ق ىۇدۇ بېشىىىدىكى بوغۇشۇشىىلىرى ۋە ئوغلۇمنى ى
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سىىوتتىكى بايانلىرىىىدىكى ئىىۆزىنى قوغىىدا مەقسىىىتىدە تاپىىانچىنى دادىسىىىنى قولىىىدىن
تارتىۋېلىش ئۈچۈن پومداقلىشىۋاتقان چېغىدا تاسىاددىپى ھالىدا تاپانچىىدىن ئىو چىقىى
كەتكەنلىكىنى يېزىشمىدى.
لېكىن سوتچى غەۋۋاسنى قۇدۇققا يەنە بىىر قېىتى چۈشىۈردى .بىۇ ئىككىنچىى قېتىمىدا
غەۋۋاس يۇقىرىغىىا كىرككىىالە مىىاركىلىق تاپىىانچىنى كۆتىىۈر پ چىقتىىى بۇنىىى جەمنىىى
رۇخسەتلىك تاپانچىسىى ئىكەنلىكىى ۋە سىول كىۆزىگە كىىرنەن ئوقنىى مۇشىۇ تاپانچىىدىن
چىققىىانلىقى بىزنى ى سىىوتتىكى ئىىورنىمىزنى ئىىۆزنەرتتى .سىىوتچىنى ئوغلۇمنى ى جىنىىايەت
ئۆتكىىىىۈزمىگەنلىكىگە بۇنىڭغىىىىا ئىىىىۆزىنى قوغىىىىدا دەپ ھۆكىىىىۈ چىقىرىلىىىىىدىغانلىقىغا
ھەممەيلەننى ئىشەنچى ئاشتى .قۇدۇ بېشىىغا تاپىانچىنى ئېلىى كەلگىنىى غەزەبلەنىگەن
ئوغۇل ئەمەس ئوغلىدىن قورققان دادا ئىدى ئەلۋەتتە.
تاپانچا قۇدۇقنى تېگىدىن تېپىلغاندىن كېيىن شىركەتنى ۋە ئايشە خانىمنى ماڭىا
بولغىىىان مۇئامىلىسىىىىدە ئىىىۆزنىرىش بولىىىدى .ئوغلۇمنىىىى دادىسىىىىنى ئالىىىدىنئاال پىالنىىىالپ
ئۆلتىىىۈرمىگەنلىكى ئىىىۆزىنى قوغىىىدا دەپ قارىلىىىى قويىىىۇپ بېرىلىىىىدىغانلىقى ئوتتۇرىغىىىا
چىققانغا ئوخشا ئەنۋەرنى جەمنى مىراسىخورى ئىكەنلىكىنىى يەنىى سىۇھرابنى ئەڭ
چىىوڭ شىىىرىكى بولىىۇپ قىىېلىش مىىۇمكىنچىلىكىنى چۈشىىىنى يەتكەنىىدىن كېىىيىن بىزنىىى
ئادىمىزدا يۇمشاشقا باشلىدى.
سىىۇھرابنى ئىشخانىسىىىدا تىىۇنجى قېىىتى ئۇچراشىىقان چېغىمىىىزدا ئايشىىە خىىانى ماڭىىا
ئېسىىىل ۋە ئېغىىىر-بېىسىىق كۆر نىىدى .مەن توغرۇلىىۇ نېىىزىتلەردە يېزىلغانالرغىىا رەزىىىل
غەيىۋەت-شىىىكايەتلەرنە قانچىلىىىك ئىشىىەنگەن بىىولغىيتتى؟ غەزىپىنىىى ئىىاچچىقىنى بېسىىى
تۇرۇۋاتقانلىقىنى ئىۆزىنى تۇتۇۋېلىشىقا تىرىشىىۋاتقانلىقىنى قاراشىلىرىدىن كىۆر پ تىۇراتتى .
ئىنتايىن ياخشى كۆرىدىغان ئېرىنى ئازابىنى ھېچبولمىغانىدا ھىازىرچە قەلىبىگە كۆمىۈپ
مەن بىلەن چىقىشى ئۆتۈشنى قارار قىلغانلىقى ۋە بۇنى ئۈچۈن بارلىق ئىرادىسىىنى ئىشىقا
سالغانلىقى ھەممە يېرىدىن چىقى تۇراتتى.
ئىىىۇنى خىىىاتىرجە قىلىىىى قويغىىىۇ كەلىىىدى :ئەلىىىۋەتتە دەۋا-دەسىىىتۇرلىرى تىىىېخىچە
داۋاملىشىىىۋاتقان قامىىاقتىكى ئەنىىۋەرنە ۋاكىىالىتەن نەپ قىاللمىىايتتى لىىېكىن نە مېنىى نە
ئوغلۇمنى ى مەقسىىىدى رەھمەتلىىىك دادىسىىى ئاجايى ى ئەقىىىل-پاراسىىەت ۋە ئىجاتچىىانلىق
بىلەن قۇرۇپ چىققان كاتتا قۇرۇلۇ شىركىتىنى سۇھرابنى ۋەيىران قىلىىۋېتىش يىاكى ئىۇ
يەردە ئىشلەۋاتقان يۈزلىگەن كىشىنى ئىشىىدىن مەھىرۇ قىلىىش ئەمەسىتى .دەل ئەكسىىچە
سۇھرابنى تېخىمۇ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇشىنى ئارزۇ قىالتتۇ  .ئوتتۇز يىل بۇرۇن مىاھمۇت
ئۇستا بىلەن ئوغلۇمنى رەھمەتلىك دادىسىنى قۇدۇ كوالشقا باشلىغان كۈنىنى بۈنىۈن
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مەن سۇھرابنى قۇرۇلغان كۈنى دەپ قارايدىغانلىقىمنى ئېيتتى .
بۇنى دىققەت بىلەن دېگەندىن كېيىن  -0892يىلى بىر ئاخشامدىن ئىلگىرى كېىيىن
بولۇپ مىاھمۇت ئۇسىتا بىىلەن ئوغلۇمنىى دادىسىىنى ئىبرەتلىىك ئەپسىانىلەرنى سىېرىق
رەڭلىك چېدىرىغا كىرى رۇستە بىلەن سۇھرابنى ترانېدىيىسىىدىن قانىدا تەسىىرلىنى
كەتكەنلىكىنى سۆزلەپ بەردى  .شۇ چاغدا تىۆككەن كىۆز-ياشىلىرى بىىلەن ئوتتىۇز يىلىدىن
كېيىن قۇدۇ بېشىدا ئوغلۇ ۋە دادىسى ئۈچۈن يىغلىشىمنى ئارىسىدا ئەپسىانىلەر بىىلەن
ھايات ئارىسىدىكى مەجبۇرى يېقىنلىق بار ئىدى.
_ ھايىىىات ئەپسىىىانىلەرنى تەكراراليىىىدۇ!_ دېىىىدى ھاياجانلىنىىىى _ سىىىىزمۇ شىىىۇندا
ئويالمسىز؟
_ شۇندا ئوياليمەن _ دېدى ئايشە خانى سىپايىلىق بىلەن.
نە ئۇنى نە سۇھراب خىزمەتچىلىرىنى مېنىى ۋە ئوغلۇمنىى كىۆڭلىگە كېلىىدىغان
بىرەر ئىشنى قىلى قويغۇسى يوقلۇقىنى كۆر پ تۇرۇۋاتاتتى .
_ شۇنى ئۇنتۇپ قالماڭالر قۇرۇلۇ شىركىتىڭالرنى تىۇنجى قىۇدۇقى كولىنىۋاتقانىدا
مەن ئۆنگۆرەندە ئىىدى  .شىىركىتىڭالرنى ئىسىمى سىۇھرابمۇ مېنىى شىۇ كىۈنلەردىكى ئەڭ
ئاخىرقى مونولونىمدىن كەلگەن.
ئايشىىە خىىانى نەپلىىىرىمگە ئىنتىىايىن ھەيىىران قالغانىىدەك كىىۆزلىرىنى چىمچىقالتتىىى.
سىىىۇھراب دېىىىگەن ئىسىىىى مېنىىىى مونولونىمىىىدىن ئەمەس فىردەۋسىىىىنى مىىىى يىللىىىىق
«شاھنامە» سىدىن كەلگەن ئىدى .ئېرى بىلەن نۇرغۇن يىلالردىن بېرى «بۇ تېمىا»الردا (نە
ئوغلىنى ئۆلتۈرنەن دادا دېيىشكە تىلى بارمىدى نە دادىسىنى ئۆلتۈرنەن ئوغىۇل دېيىشىكە)
كىتىىابالرنى ئوقۇپتىىۇ تەتقىىىق قىلىپتىىۇ ياۋروپىىا ۋە دۇنيىىادىكى مىىۇزيېالردا رەسىىىملەرنى
كىتىىىىابالرنى كۆر پتىىىىۇ .سىىىىۇھرابنى مەركىىىىىزى بىناسىىىىىنى دەرىزىلىرىىىىىدىن نەزىرىنىىىىى
ئىستانبۇلنى ئېگىز بىنالىرى ئۆنزىلىرى ۋە تۇرخۇنلىرىنى ئۈستىدە كەزد ر پ بەختلىىك
ئۆتمۈشىدىن بەك كىۆپ كۆر نۈشىلەرنى ئەسىلەپ پاكىىت سىۈپىتىدە ماڭىا سىۆزلەپ بەردى.
سانت پېتېربۇرندىكى بىر مۇزې تېھراندىكى بىر ئۆي ئافىنا ۋە بەك كەڭ بىر جۇغراپىيەنە
يېيىلغان ئىىزالر ئىشىارەتلەر رەسىىملەر ھەققىىدە ئاجايىى بىىر خىىل كەيپىيىات ئىچىىدە
لېكىن تولىمۇ ئېنىق بىر خىل مەمنۇنىيەت ۋە ئەسىلىمە سىۆيۈنچى ئىچىىدە سىۆزلەپ بەردى.
ئوغلۇمنى دادىسىى بىىلەن ياشىاپ ئۇنىى بىىلەن تولىمىۇ بەختلىىك بولغانىىدى بىۇ ئايىال.
قانۇن سېستىمىسى ۋە قانۇنالرنى نابابلىقى تۈپەيلىدىن شۇنچە جاپا-مۇشەققەتتە قۇرۇقى
چىققان شىركىتىنى ئەڭ چوڭ پايچېكى ئەمدى ئوغلۇ بولۇپ قېلىشىى مىۇمكىنچىلىكى بىار
ئىدى بۇنىڭغا بىر نەرسە دېگىلى بولمايتتى لېكىن سۇھرابنى ئېرى بىىلەن بىۇ ئايىال چىوڭ
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قىلى قاتارغا قوشقانىدى.
شۇندا قىلى ئايشە خانى ماڭا ئازار بەرمەيدىغان تۈرمىدىكى ئوغلۇمنى غەزىپىنى
قوزغىمايدىغان ۋە ئۆچمەنلىكىنى يوشۇرۇپ قالىدىغان بىر ئۇسلۇپنى تېپى چىقى بىىز بىۇ
كىتابتا ئوقۇغان ھېكايىنى ئېرى بىىلەن تىا ئۇنىۋېرسىىتېتتىكى تونۇشىۇپ قېلىشىلىرىدىن ۋە
دېڭىز كىتابخانىسىىغا بارىىدىغان چاغلىرىىدن باشىالپ سىۆزلەپ بەردى .ئەسىلەپ سىۆزلەپ
بەرنەنسېرى بەختلىك ئەسلىمىلىرى ئارقىلىق مەندىن بىىر خىىل ئىنتىقىا ئېلىۋاتقىانلىقىنى
ھېس قىلى ئۇنىڭغا دىقىقەت قىلىۋاتىاتتى  .ئەڭ ئاخىرىىدا ھە بىاال ھە سىۇھراب مەلىۇ
جەھەتىىتىن مېنىىى بولغىىانلىقى ئۈچىىۈن ئۇنىىى سىىۆزلەپ بەرنەنلىرىنىىى خاپىىا بولمىىاي
كەمتەرلىك بىلەن ئاڭلىدى .
شىىىۇ كىىىۈنلەردە سىىىىلىۋرى تۈرمىسىىىىگە بارغىىىان چاغلىرىمىىىدا ئايشىىىە خانىمىىىدىن
ئاڭلىغانلىرىمنى ى بىىىر قىسىىمىنى ئوغلۇمغىىا سىىۆزلەپ بېرىشىىكە باشىىلىدى  .يىىىرا بولۇشىىىغا
قارىمىىاي باكىركۆيىىدىن ئىىۈچ ئىىاپتوبۇس ئالمىشىىى تىىۈرمە دەرۋازىسىىىنى ئالىىدىغا بارغىىان
چېغىمىىدا ئوغلۇمنى ى مىىاھمۇت ئۇسىىتا بىىىلەن دادىسىىى قىىۇدۇ كولىغىىان جايىىدىن بە
كىلومېتىر يىراقلىقتا پەقەت تۈركىيەنىڭال ئەمەس قاراۋۇل ۋە باشىقۇرغۇچىلىرى پىات-پىات
پەخىرلىنى تىۇرۇپ دېگەنىدەك «ياۋروپانىى ئەڭ چىوڭ تۈرمىسىى»نىى ئىچىىدە قامىلىى
تۇرۇشىنى مەنىسىنى ئىۆز-ئۆز مىدىن سىورايتتى  .كېىيىن تەكشىۈر ئەسىۋاپلىرى قىزىىل
چېچىمغىىا نەپ سىىوقۇۋالغان ئايىىال قاراۋۇلالرنىىى ئەپچىىىل قىىوللىرى كۈتىىۈ ئىىۆيلىرى
ئېچىلغان ئىشىكلەر يېپىلغان ئىشىكلەر ئېچىلغان قۇلۇپالر تاقالغىان قۇلىۇپالر ئىۆيلەر ۋە
كارىىدورالرنى ئارىسىىىدا شىىۇنچە كىۆپ ئورنىىۇ ئالماشىىتىكى نويىا ئۆز منىى نەدە قايسىىى
زاماندا تۇرۇۋاتقانلىقىمنى ئۇنتۇپ قاالتتى  .ئاۋاز ئۆتكۈزمەس ئەينەكلەرنى ئارقىسىدا ئىۇنى
ساقالۋاتقاندا خىيال بېسىى كېتەتتىى باشىقىالرنى ئۇنىى بىىلەن ئارىالشىتۇرۇپ قويىاتتى
بەزىدە مۈنىدەپ قاالتتى بەزىدە تاقەتسىزلىنەتتى كۆپىنچە ۋاقىتالردا ئاچچىقى كېلەتتىى
لېكىن ئۆز منى تۇتۇۋاالتتى يەنە بەزىىدە بولسىا ئەينەكنىى كەينىىدە كىۆر نگەننى ئوغلىۇ
ئەمەس بەلكى ئۆلگەن دادىسى يا ئۆلگەن بوۋىسى دەپ قاالتتى .
يېنىمىىىدا ئادۋۇكىىىات بولسىىىا ئىىىاۋۋال دەۋانىىىى ۋە دېلونىىىى يېقىنقىىىى ئەھىىىۋاللىرىنى
نېىىىىزىتلەرنە بېسىىىىىلغان بىلجىرالشىىىىالرنى ئوغلۇمنىىىىى قامىىىىاقتىكى مۇشىىىىەققەتلىرىنى
سۆزلىشىىىەتتۇ  .ئوغلىىىۇ ئىىىۇنى پىىىۇلنى دەپ دادىسىىىىنى ئۆلتىىىۈرنەن دەپ قالغانالرنىىىى
ھاقارەتلىرىىىىدىن بېرىلىۋاتقىىىان تاماقالرنىىىى ناچارلىقىىىىدىن ۋە ھېچبىىىىر نەتىىىىجە چىقىىىاي
دېمەيۋاتقان كەچۈر ھەققىدىكى نەپ-سۆزلەردىن قاخشايتتى .بۇرۇنقى چاغالردا ھەربىى
ئۆزنىرىش قوزغىغىان ئەسىكەرلەر سىولىنىدىغان قاماقخانىالرغىا ھىازىر سىوالنغان ئىۆكتىچى
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مۇخبىرالر بىلەن كۈرتلەر ھەققىدىكى قايغۇلۇ ھېكايىلەرنى سۆزلەپ بېرەتتى يەنە بىردە
جىمجىتلىىىق يەنە بىىىر ئىىاز سىىاپ ھىىاۋا يىىاكى نىىاھە بىىىر جازانىى ئالدىىىدا ھېچبىىىر ئىشىىقا
يارىمايىىدىغان ئەرزدىىىن يەنە بىرنىىى ي ىازدۇراتتى .پۈتىىۈن بىىۇ ئىشىىالر بىزنى ى شىىۇنچە كىىۆپ
ۋاقتىمىزنى ئاالتتىكى بىر سائەتلىك رۇخسەت بىز ئانىا-ئوغىۇل تېخىى تىۈز ك ئىككىى ئېغىىز
شەخسى ۋە تاتلىق نەپ قىلىشقا ئۈلگۈرمەيال توشۇپ كېتەتتى.
كۆر شۈشتە بىزنى نەپلىرىمىزنە قىۇال سىېلى تۇرغىان قاراۋۇلىدىن باشىقا ھىېچكى
بولمايتتى .ئايشە خانىمدىن ئاڭلىغىان ھېكىايىلەر ئۇنىڭىدىن ئىاڭالپ ئوقۇغىان كىتىابالرنى
ئىىۆز كىىۆز-قاراشىىلىرىمدەك پەرەزلىرىمىىدەك خىياللىرىمىىدەك ئوغلۇمغىىا سىىۆزلەپ بېرىشىىكە
ئۇرۇناتتى  .جىنايىتىنى ئەسلەتكەنلىكى ئۈچۈن كونا ئەپسىانىلەرنى ياقتۇرمىايتتى ۋە مېنىى
نەپنى قەيەرنە ئېلى بارماقچى بولۇۋاتقانلىقىمنى بىلمەسكە سېلىۋاالتتى .ئەينى چاغىدا بىۇ
ھېكىىايىلەرنى مىىاھمۇت ئۇسىىتامدىن ئاڭلىغىىانلىقىمنى دېسىىەممۇ ماڭىىا ئىشىىەنمەيتتى لىىېكىن
يەنىال ئاڭاليتتى .بەزىدە مۇھى بولغىنىنىى ئەپسىانىلەر ئەمەس بىىر-بىرىمىىزنە قارىشىى
ئولتۇرۇپ پاراڭلىشىۋېلىش ئىكەنلىكىنى ھېس قىالتتى  .بەزىدە بىردە جى بولۇپ بىىر ئىاز
ئويلىنىىىى تۈرمىىىىدە تېىىىز سىىىۈرئەتتە سىىىەمرى كېتىۋاتقىىىان ۋە بارغانسىىىېرى قاراقچىىىىدەك
كۆر نۈشكە باشلىغان ئوغلۇمغا قاراپ يىغالپ سېلىشتىن ئۆز منى تەستە تۇتۇۋاالتتى .
ئەڭ ئېغىر كېلىدىغىنى بىر سىائەتلىك كۆر شىۈ ۋاقتىمىىز توشىۇپ بىىر-بىرىمىىزدىن
ئايرىلىشىمىز ئىدى .مەن ئۇنىڭدىن چىقااليتتى -يىۇ ئوغلىۇ خىۇددى كىچىىك چېغىىدىكىگە
ئوخشا مەندىن ئايرىلماي قاراۋۇلالر ئاناھالندۇرۇپ تۇرسىىمۇ قەتئىى ۋە ئەركەكىلەرچە
بىر خىل جاھىللىق بىلەن ئورۇندۇقتىن قوپسىمۇ ئىشىكتىن چىققىلىى ئۇنىمىايتتى .ئىشىىكتە
ماڭا چارىسىز قاراپ تۇرغىنىنى كۆر پ كىچىك تېخىى مەكىتەپكە كىىرمىگەن چېغىىدا مەن
باققالنى دۇكىنىغا چىقىى كىرىىدىغان بە مىنۇتلىۇ ئىايرىلىش ئۈچىۈن ماڭىا يىالۋۇرۇپ
كەتكىنىنى ئەسلىدى « .مانا بىر مىنۇتتىال كىرىمەن» دېگەنلىرىمگە ئىشەنمەيتتى .ئىشىىكتە
پۈتىىۈن كىىۈچى بىىىلەن پېشىىىمگە قولۇمغىىا ئېسىىىلىۋېلى خىىۇددى مېنىىى ئەمىىدى ھەرنىىىز
كۆرەلمەيدىغانىىىدەك «ئانىىىا مېنىىىى تاشىىىالپ قويمىىىا» دەپ يىىىالۋۇراتتى ۋە ئەسىىىال قىىىولىنى
قويۇۋەتمەيتتى.
ئايدا بىر كېلىدىغان يۈز-تۇرانە كۆر شۈشىتە نۇمانىدارالر بىىلەن يوقلىغىۇچىالر بىىر –
بىرىگە ئېسىلسا بولىدىغان بولغاچقا بەك خۇشال بوالتتۇ  .ھەممە ئادە قاتنىشىىدىغان بىۇ
كۆر شۈشىىنى سىىەۋر بىىىلەن كۈتەتتىىۇ ئىىۇ بىىۇ سىىەۋەبلەر بىىىلەن بىىۇ كۆر شىىۈ ئەمەلىىدىن
قالدۇرۇلسا كۆڭلۈمىز يېرى بوالتتى بەزىدە ئەنقەرەدە مىنىسىتىرنى قىارارى بىىلەن بىايرا
ياكى باشقا بىر سەۋەپ بىلەن يۈز-تۇرانە كۆر شۈ ئورۇنالشتۇرۇلسا سىۆيۈنۈپ كېتەتتىۇ .
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بەك كىىۆپ سىىولچى ۋە كىىۈرت نۇمانىىدار ۋە مەھبىىۇس بولغىىانلىقى ئۈچىىۈن تىىۈرمىگە يىىېمەك-
ئىچمەك كىتاب تېلېفون ئېلى كىىرىش چەكلەنگەنىىدى .لىېكىن يىۈز-تىۇرانە كۆر شۈشىتە
قاراۋۇلالرغا ئاز-توال پۇل بېرى باالمنى ئۆنگۆرەندىكى شېئىر دەپتىرىنى قەلەملىرىنىى ئىۇ
ياخشى كۆرىدىغان بىر ئىككى شېئىر توپلىمىنى ئىچىگە كىرنۈز پ بېرەتتى  .يېزىقچىلىقنى
ئۇنىى ئۈچىۈن ئىازابلىرىنى يەڭگىللىتىىدىغان غەزەپلىرىنىى باسىىدىغان كۈچلىۈك بىىر دورا
ئىكەنلىكىنى كۆر پ ئۇنىڭغا بېشىدىن ئۆتكەنلەرنى ھەتتا ھازىر ئاخىرىغىا كېلىى قالغىان
بارلىق بۇ ھېكايىمىزنى خۇددى بىر روماندەك يېزى چىقىشىنى ئېيتتى ۋە بۇ پىكىرنى يىۈز-
تۇرانە كۆر شۈشلىرىمىزدە كاللىسىغا قۇيۇۋەتتى .
تېگىىى پەس نۇمانىىدارالر بۆلۈمىىىدىكى ئەتكەسىىچىلەر ھەر خىىىل قىىاتىلالر ئىىوغرىالر
قىىويمىچىالر بىىۇالڭچىالر ۋە ئۇالرنىىى ئائىلىسىىىدىكىلەر بىىىلەن كېكىىىردىكىگىچە تولىىۇپ
كەتكەن كۆر شۈ ئۆيىىدە ئانىا-ئوغىۇل باشىقىالرنى دىققىتىنىى تىارتمىغۇدەك بىىر چەتىتە
ئولتىىۇرۇپ بىىىر-بىرىمىىىزنە ئېسىىىلى قۇچاقلىشىىاتتۇ  .ئۇنىڭغىىا ئېسىلىشىىىمغىال كىچىىىك
چېغىدا ئۇنى يۇيۇپ قويغان چاغلىرىمدا كىۆرنەن خۇشىاللىق ئىپادىسىى باالمنىى چىرايىغىا
چىقاتتى ئىشەنمەيدىغانلىقىمنى بىلى تۇرۇپ بۇ يەردە ناھايىتى ياخشى تۇرۇۋاتقىانلىقىنى
تونۇشىىۇپ قالغىىان مەھبۇسىىالر پىىارىخور قىىاراۋۇلالر ۋە بىىۇ يەردە يىىۈز بېرىىىدىغان ئاجايى ى
ئىشالرنى زو بىلەن سۆزلەپ كېتەتتى .ئاندىن دەرىزىدىن كىۆرنەن مەنزىىرە ۋە ھىاۋالىنىش
ھويلىسىنى ئۈستىدىكى ئاسمان ھەققىدە يازغان شىېئىرلىرىنى جاسىارەت بىىلەن ئانىسىىغا
ئوقۇپ بېرەتتى.
ئوغلۇمنى نۈزەل شېئىرلىرىنى ئىچ-ئىچىمدىن سۆيۈنۈپ تۇرۇپ ماختىغاندىن كېيىن
نەپنى يېزىشى كېرەك بولغان كىتابقا ئېلى كېلەتتى  .ئىۇ كىتىابنى پەقەت سىوتچى ئالدىىدا
ئۆزىنى ئاقال ئۈچۈنال ئەمەس ئىبرەتلىك بىر ھېكايە بولغانلىقى ئۈچۈنمۇ يېزىشى كېىرەك
ئىىىدى .بەزىىىدە مەسىىىلھەت بېىىرەتتى ئودىپىىۇس ۋە سىىۇھرابنى ھېكىىايىلىرىنى( بىىۇ ئىككىىى
كىتاب تۈرمە كۈتۈپخانىسىدا يوقتى پارا بېرى كىرنۈز پ بەردى ) رەھمەتلىك دادىسىىنى
تېھرانغا بارغىانلىقىنى يىاكى ئۆز منىى تىيىاتىرچىلىق قىلغىان يىللىرىمنىى دادىسىى بىىلەن
تونۇشىىۇپ قالغىىان يىىازنى سىىېرىق چېىىدىردا ئوينىغىىان ئويىىۇنالرنى ۋە ھەر بىىىر ئويۇننىىى
ئاخىرىىىىدىكى مونولونلىرىمنىىىى مەنىسىىىىنى ئوغلۇمغىىىا سىىىۆزلەپ بېىىىرەتتى « .ئويىىىۇنالرنى
ئىچىمدىن كېلىدىغان ئاشۇ مونولونالرنى دەپىال ئوينىايتتى ئەسىلىدە» دەيتىتى ئوغلۇمنىى
كۆزلىرىنى ئىچىگە پۈتۈن سەمىمىيىتى بىلەن قاراپ تۇرۇپ.
بەزىدە ئۈن-تىنسىىز بىىر –بىرىمىزنىى يىۈزلىرىگە كىۆزلىرىگە خىۇددى ھىازىر تىۇنجى
قېتى تونۇشۇۋاتقاندەك ئۇزاققىچە قارىشىاتتۇ  .بەزىىدە پوپايكىسىىغا يېپىشىى قالغىان بىىر
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تىىال ئەخلەتنىىى ئېلىىىۋېتەتتى كۆڭلىكىنىى ئۈز لىىۈپ كېىىتەي دەپ قالغىىان بىىىر تۈنمىسىىىنى
سىالپ قوياتتى قااليمىقان چاچلىرىنى قولۇ بىلەن دىققەت قىلى تۈزەشىتۈر پ قويىاتتى .
بەزىدە بالىلىقىنى قانچىلىك سېغىنغانلىقىنى نېمە ئۈچىۈن بىۇنچە ئاچچىقلىنىىدىغانلىقىنى
نىىىېمە ئۈچىىىۈن دادىسىىىىنى كىىىۆزىگە ئىىىو ئاتقىىىانلىقىنى ۋە نېمىشىىىقا ھىىىازىر خۇشىىىال
كۆر نىىىدىغانلىقىنى سىىورىغۇ كېلەتتىىى لىىېكىن ئىىۆز منى تۇتىىۇۋاالتتى  .بىىۇ يىىۈز-تىىۇرانە
كۆر شۈشىىىلەردە ھەر قېىىىتى ئوغلۇمنىىىى قىىىوللىرىنى مۈرىسىىىىنى د مبىسىىىىنى بىىىوينىنى
سىلىۋاالتتى قوللىرىنى تۇتىۇۋاالتتى  .ئۇمىۇ ئىاتمىش ئىككىى ياشىلىق ئانىسىىنى قىوللىرىنى
قولىغا ئېلى خۇددى سۆيگىنىدەك ھۆرمەت بىلەن سۆيەتتى.
سىلىۋرى تۈرمىسىدىكى ئەڭ ئاخىرقى قۇربان ھېيتتىكى يۈز-تىۇرانە كۆر شۈشىتە يەنە
يانمۇ-يان ئولتۇردۇ بىىر-بىرىمىزنىى كۆزلىرىنىى ئىچىىگە ئىۇزۇنغىچە قارىىدۇ ۋە بىىر-
بىرىمىزنىىى قۇچىىاقالپ جىمىى كەتتىىۇ  .يۇقىرىىىدا ئاپتىىاپلىق بىىىر كىىۈز ئاسىىمىنى بىىار ئىىىدى.
ئوغلىىىۇ ئاخىرىىىىدا «ھەمىىىمە ئىىىىش»نىىىى سىىىۆزلەپ بېرىىىىدىغان ئىىىۇ رومىىىاننى باشىىىلىماقچى
بولۇۋاتقانلىقىنى ئېيتتى .شۇ تىاپ ئۇنىى كاللىسىىدىكى پىكىىرلەر يىاز كېچىلىىرى تۈرمىنىى
دەرىزىسىىىدىن كۆر نىىىدىغان يۇلتىىۇزالردەك ساناقسىىىز ئىىىدى .ئىىۇالرنى ئىىۆز تۇيغۇلىرىغىىا
ئوخشىىا بىىىردىن بىىىردىن سىىۆزلەرنە ئايالنىىدۇرۇ تەس ئىىىدى .لىىېكىن كىتىىابالردىنمۇ
پايىىدىلىنىۋاتاتتى .تۈرمىنىىى سىياسىىى مەزمىىۇنالر چەكلەنىىگەن كۈتۈپخانىسىىىدا جىىۇلېس
ۋېرننى «يەرنى مەركىزىگە ساياھەت» ئېىدنار ئىالالن پونىى ھېكىايىلىرى كونىا شىېئىر
كىتابلىرى ۋە «چۈشلىرىمىز ۋە ھاياتىمىز» ناملىق بىر توپال كىتىابمۇ بىار ئىىدى .دادىسىىغا
ئوخشىىا ئىىۇالرنى ئوقىىۇپ چىقى ى دادىسىىىنى يىىا چېغىىىدا نىمىلەرنىىى ئويلىغىىانلىقىنى
چۈشىىىنى چىقىى ئىىۆزىنى ئۇنىى ئورنىغىىا قويمىىاقچى ئىىىدى .دادىسىىى توغرۇلىىۇ مەنىىدىن
سۇئال سورىدى .سۇئاللىرىغا ھاياجان بىلەن جاۋاپ بەردى سۆيۈنۈپ ئۇنى قۇچاقلىىدى ۋە
بوينىنى خۇددى كىچىك چېغىدىكىگە ئوخشا ئەرزان سوپۇن ۋە پېچىنە پۇراۋاتقانلىقىنى
خۇشاللىق ئىچىدە يەنە بىر قېىتى ھىېس قىلىدى  .كۆر شىۈ ۋاقتىى توشىاي دەپ قالغانىدا
ئوغلۇمنى بۇ ھېيىت كۈنىدە ئانىسىدىن ئاسانرا ئايرىاللىشى ئۈچۈن ئالالھقا يالۋۇردۇ .
_ د شەنبە كىۈنى يەنە كىېلىمەن _ دېىدى كۈلۈمسىېرەپ تىۇرۇپ .سىومكامدىن دانتىې
روسسىىېتىنى يىرتىلىى كەتىىكەن چاپالنغىىان «قىزىىىل چىىاچلىق ئايىىال» نىىاملىق رەسىىىمىنى
چىقىرىى بەردى ى  _:رومىىاننى يازمىىاقچى بولغانلىقى ى ئوغلىىۇ مېنىىى بەك خىىو قىلىىدى!_
دېدى _ پۈتكەندە مۇقاۋىسىغا بۇ رەسىمنى ئىشىلەتكىن نىۈزەل ئاناڭنىى يىا چېغىنىمىۇ
ئازرا قوشۇپ قويارسەن .بۇ ئايال قارا ماڭا ئازرا ئوخشاپ قالىدۇ .ئەلىۋەتتە رومىانىڭنى
قانىىىدا باشالشىىىنى سىىىەن ئەڭ ياخشىىىى بىلىسىىىەن لىىىېكىن كىتابىىىى مېنىىىى ئويۇننىىىى
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ئاخىرىدىكى مونولونىمغا ئوخشا ھە سەمىمى ھە چۆچەكسىمان بولۇشى كېىرەك .ھە
ياشىىالغان بىىىر ھېكايىىىدەك ھەقىقىى ھە بىىىر ئەپسىىانىدەك تونىىۇ بولۇشىىى كېىىرەك .شىىۇ
چاغدا پەقەت سوتچىال ئەمەس ھەممە ئىادە سىېنى چۈشىىنىدۇ .خىجىىل بولمىا ئەسىلىدە
داداڭمۇ يازغۇچى بولماقچى ئىدى.
-6101يىلى يانۋار_ دېكابىر
رومان تۈنىدى.
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