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او گون مكتبه گئج یئتیشیردیم و اؤیرتمنین آجیقلنما قورخوسوندا قالمیشدیم؛ اؤزللیكله اؤیرتمن قرامر
سوروشماغا سؤز وئرمیشدي، آنجاق من هئچ بیر سؤزده اوندان اؤیرنه بیلمهمیشدیم. اؤزوم ایله دئدیم : مكتبي
بوراخاراق چؤللوگه گئدیم. هاوا ایستي و اورگه یاتان ایدي و قوشلر اورماندا اوخویوردولر. بونلر مني قرامردن

چوخ اؤزونه چكیردیلر، آنجاق بو توولنتینین قاباغیندا دایاناراق مكتب یولونا دوشدوم. کدخودانین ائوینین
قاباغیندان کئچهرك اورادا دوروب دیواردا اولن بیلدیریشي اوخویان جمعیتي گؤردوم. ایكي ایل دیر کنده یئتیشن

خبرلر بورادان یاییلیردیلر. اونا گؤره من اورادا دایانمادان، اؤزومله فیكیرلشدیم، "گؤرهسن یئنه بیزه نه یوخو
گؤروبلر؟" تلسه- تلسه مكتب یولونو توتوب، اؤزومو مكتبه یئتیردیم.

هر گون درسین باشلنیشیندا، اؤیرنجیلرین سالدیغي سسي اوزاقلردان ائشیتمك اولردي، اوجا سس ایله
دئییلن درسي اونلردا اوجادان دئییب، سسلهنیردیلر. اؤیرتمن ده آغاجیني میزه ووراراق "سوسون، سس ائلهمهیین"

دئیردي.
او گون مكتبین گوندهلیك دورومونو یادا سالراق اؤزومله دئدیم : »اؤیرنجیلرین سسینین ایچینده کیلسا

کئچیب اؤز یئریمده اوتورارام، هئچ کیم منیم گئج قالدیغیمي بیلمز«؛ آنجاق او گون اؤیرنجیلر اورادا اولمایان کیمي
سسسیز ایدیلر.

پنجرهدن کیلسا باخدیم، هامي اؤز یئرینده َایلشمیشدي، اؤیرتمن ده آغاج َالینده کیلسي آتدیملییردي.
سسسیزلیگین ایچریسینده قاپیني آچیب ایچري کئچمگیم گرك ایدي.

بو ایشدن نه قدر قورخدوغومو و اوتاندیغیمي دئیه بیلمهرم. قاپیني آچیب ایچریه کئچدیم؛ آنجاق اؤیرتمن
آجیقلنمایاراق ایستكلي باخیشل منه باخیب، محبتله دئدي : "تئز کئچ یئرینده ایلش، آز قالیردي درسي سنسیز

باشلیام."
دایانمادان کئچدیم اؤز یئریمده اوتوردوم. بو حالدا گؤردوم اؤیرتمن گوندهلیك اسكي پالتارین گئیمهییب.

جایزه وئریلن گونلر و هابئله بازرس گلن گونلر گئیدیگي پالتاري گئیمیشدیر. کیلسا رسمي چاغلردا اولن دوروم
حاکیم ایدي. آنجاق مني هر نهدن چوخ تعجوبده ساخلیان کیلسین سونوندا اوتوران کدخودا، پوست خانا مامورو و

کندین آدلیم َاردملري ایدیلر، هامیسي سولموش و اورگي اؤلموشلره بنزهییردیلر. الینده بیر اسكي الیفبا کیتابي
اولن و گؤزلوگون دالیندان اونون فونملر و خطلرینه باخان قوجا کیشي داها آرتیق منه تعجوبلو گلیردي.

اوشاقلر! بو منیم سیزه درس دئمگیمین سونودور. دوشمانلر دئییبلر : بوندان سونرا بو ماحالین مكتبلرینده یالنیز
اونلرین دیلي درس دئییلسین. یئني اؤیرتمن گلن گون گلهجك و بو سیزین میلي دیلیزین سون درسي دیر.

خواهیش ائدیرم، بو گونكو درسه دوزگون قولق وئرین."
بو سؤزلر مني آغیر دوروما سالدي. کدخودا دیواریندا اولن بیلدیریش دئمك بو سؤزلري دوشوندورور؛ "بوندان

سونرا کند اوشاقلرینا میلي دیللرین اؤیرتمك یاساق دیر."
بو منیم سون میلي درسیم ایدي. بوندان سونرا من اونون اؤیرنمهمك مجبوریتینده ایدیم و آز بیلمگیمه قناعت

ائتمهلي ایدیم. زاماني الدن وئریب داغا باغا گئتمگیمه و عؤمرومو اویناماقل کئچیرتمگیمه
گؤره اؤزومو

هدهلهییردیم. ایندییهدك اوخوماغي چتین گلن کیتابلر ایندي منه اسكي یولداشلر کیمي اولموشدولر. اونلردان



آیریلماق منه چوخ چتین گلیردي. اؤیرتمن ده او کیتابلر کیمي. اؤیرتمنین صاباح گئتمهسي و بوندان سونرا اونو
گؤره بیلمهدیگیم اونون بوتون آجي خاطیرهلر و تنبیهلریني منیم ایچریمده شیرینلیگه چئویردي. اونون یئني پالتار

گئیمگین و کندین آغساققاللرین بورادا اولدوغونو داها باشا دوشوردوم. بیرجه یول مكتبه گلمهدیكلرینه گؤره
اؤزلرینه تاسوف ائتمكلري بیلینیردي.

مني آدل سسلهینده بو فیكیرلرده بوغولموشدوم؛ گرك دوروب جاواب وئرهیدیم. راضي ایدیم بوتون وارلیغیمي
وئرم آنجاق قرامر درسین اوجا سسله ازبردن اوخویام آنجاق هئچ جاواب وئره بیلمهدیم و اوتاندیغیمدان قالخیزا

بیلمهدیم.
اؤیرتمنین سسین ائشیدیردیم، "اوغول! من سني تنبیه ائتمهیهجگم چونكي بو اولیدان دویونجاق تنبیه اولوبسان.

اینسان اؤزونه دئییر زامان هله واردیر، درسي اؤیرنهجگم. آنجاق گؤرورسونوز نهلر اولور. تاسوفلر اولسون، بیز
اؤیرنمگي باشقا گونه آتیریق. ایندي زورل بیزه غلبه چالن میلتین حاقي واردیر بیزلري دانلسینلر و دئسینلر : سیز

نئجه دئییرسیز اؤزگور و باغیمسیز بیر میلتسیز آنجاق اؤز دیلینیزي یازیب اوخویا بیلمیرسیز؟ بونلرا باخمایاراق
یر وئرمهین دئییلسن، هامیمیزین دانلماغي گرکلي دیر. آتا- آنالریز سیزیناوغول تكجه سن بو ایشه د

یوکسلیشیز اوچون دوزگون ایشلر گؤرمهییبلر و سیزي چوخ پولو اولن ایشین دالینجا گؤندریبلر. من اؤزوم
دانلنماغا لییق دئییلممي؟ سیزه درس وئرمك یئرینه، اؤز باغیمي سیزه سووارتمامیشاممي؟ اووچولوق اورگیمه

دوشن چاغ سیزي ایشیزین دالینجا یوللمامیشاممي؟"
اؤیرتمن هر نهدن دانیشارکن، سؤزو میلي دیله چكیب دئدي : "بیزیم دیلیمیز دونیانین َان گوجلو و زنگین

قوروسا سانكي اؤز دوستاغینین آچاري الینده دیر."
سونرا کیتابي گؤتورهرك قرامردن بیر درس اوخوماغا باشلدي. او گونون درسین راحاتلیقل آنلماقدان اؤزوم

تعجوب ائدیردیم. هر نه دئییردي سانكي جانیما اوتوروردو. او چاغا دك او قدر ماراقل درسه قولق آسمامیشدیم.
اؤیرتمن ده او جور دیقتله درس دئمهمیشدیر. بو سئویملي کیشي بوتون بیلگیسین بیزه اؤیرتمك ایستهییردي.
درس باشا چاتارکن یازماق چاغي اولدو. اؤیرتمن بیزه یئني یازمالر حاضیرلمیشدي، اونلرین باشیندا "وطن،

آتا-بابالر یوردو، میلي دیل" سؤزلري گؤزه چارپیردي. میزلردن آسلنمیش یازیلر، میللي بایراغیمیزین کیلسین
دؤرد بوجاغیندا یوکسلمهسینه بنزهییردي. دیله گلمز شكیلده، اؤیرنجیلر یازیلري یازماقدا چالیشیردیلر و

بوسبوتون سوسموشدولر. کیلسدان یالنیز قلمین کاغاذ اوستده آخما سسي ائشیدیلیردي.
مكتبین دامیندا بولبوللر اوخویوردولر. اونلري دینلهیه - دینلهیه اؤزومله فیكیرلشیردیم، گؤرهسن اونلري دا

مجبور ائدهجكلر اوخوماقلرین اؤزگه دیلده اوخوسونلر؟
یازیمین اوستوندن باش قالدیردیم. اؤیرتمن سوزگون باخیشي ایله چئورهسینه باخیردي سانكي بوتون مكتبده

اولن شئیلرین رسمیني ایچریسینه دولدورماق ایسته ییردي.
فیكیرلشین! بو مكتبده یاشاماغیندان و درس دئمگیندن قیرخ ایل کئچیردي. بو ایللرده میزلر کؤهنهلیب،

بویالري گئتمیشدیر. باغدا اکدیگي فیدانلرین هرهسي قوجامان بیر آغاج اولموشدولر. بونلري نئجه قویوب گئده
بیلردي. اؤیرتمن ایندي گرك مكتبله ویداعلشارکن وطن تورپاغي ایله ده ویداعلشایدي.

اؤیرتمن قاني سویوقلوق و اورك گوجو ایله درسي سونا چاتدیردي. یازیلریمیزي یازاندان سونرا تاریخ



درسیندن ده اوخودوق. سونرا اؤیرنجیلر درسلري بیر داها اوجا سسله اوخودولر. کیتابي آچیب دیزلري اوستده
قویان قوجامان کیشي ده اوشاقلرل سس- سسه وئریب درسلري اوخویوردو. اونون سسي بیزده گوله- گوله

آغلماق دویغوسون یاراتمیشدي. تاسوفلر اولسون! تكجه بو سون گونون درسي اورگیمده قالرلي اولجاقدیر.
گون اورتا اولموشدور داها درس واختي باشا چاتمیشدیر. دوشمان اوردوسونون زورنا سسي کوچه ده

گوپلهییردي. اؤیرتمن اؤز یئریندن دوردو؛ او گونهدك اؤیرتمن گؤزومده ائله هئیبتلي گؤرونمهمیشدي. دئدي :
"یولداشلر، اوشاقلر، من .... من ...." .

ن اللریله بوردغم بوغازیني سیخیردي. سؤزون قورتارا بیلمه دي. اوزون دؤندردي و بیر سینیق گج گؤتوروب َاس
دا بؤیوك یازدي : "یاشاسین وطن!" دیوارا دایاندي؛ سونرا محزون سسي ایله دئدي : "قورتاردي. گئدین، تانري

سیزي ساخلسین."


