Mn iki kr yarım güldüm!
Fatih Kısa Parmak Türk Sntcısı :
" Ben iki kr aladım"



Thsil aldıım zaman n çtin günlrdn mktbin yeni açıldıı gün v ilk günlri idi.. yrtmnlr
öyrncilri tanımaq üçün atalarının iini - pesini soruduqda mn atasızlıımı duyardım. Dörd yaında ikn
atamı inqılab blvalarında itirmidim v kiçikkn yetim qalmıdım. Atadan yetim qalmaıma baxmayaraq
anam analıqla brabr el atalıq etmidir ki atasızlıımı yalnız mktbin ilk günlri his edrdim. Atam
öyrtmn olduu üçün maaı dvam edirdi. Tanrıya ükürlr olsun ki kimsy möhtac olmadiq,Ama üzüm
d o gün qdr gülmdi.

O günlr mktb yenidn açılmıdı v mn üçüncü sınıf balamıdım.yrtmnim mni tanımaq üçün
adımı v atamın iini sorumudu… v mn neç gün idi bu sualın setresi il yaayırdım .
O günlrdn biri yaıtlarımla küçd futbol oynayırdım.Hmin vaxt anam v büyük qardaımı Tbrızdn
evimiz dönmlrin gözlyirdim. Bir an arxadalarımdan biri mn iar edrk baırdı "Oy ,Hsn
qardaına bax!"
Topu dayandırıb küçnin aaasına baxar kn qardaımın velosipedl bize doru glmsini gördüm.O biz
çatıb " Sn almııq "söylr velosipedi mn buraxdı. Qardaımın sözü içimdn el bir hycan Keçirdi ki
ürkdn sevinrk uca ssl güldüm. Sevincdn drim sımırdım.Frh hissindn arxadalarımı v oyunu
unutdum.Velosipedi sürmyi bacarmadıım üçün yürüdrk evimiz doru gtirib nnm görsün diye onun
qaldıı otaın içrisin qaldırdım.
Neç gün yatmaqdan v mktbd olduum zamandan baqa,vaxtımı Velosipediml keçirdim.Ama yavayava hycanım bitdi.
Neç il keçdi.Lakin Velosipedi alan zaman yaadıım sevinc qdr heç bir zaman üzüm gülmdi.

Litseyd oxuyan illr bir gec televizya xbrlrind :"ran barıı qbul etdi v raqla atks girirlr."
Söylynd bir az yaalandıım üçün baıramadım amma qlbn el sevindim v güldüm ki sanki bütün
hücrlrim frhdn güldü. Ya rbb daha kims ölmyck kims yarlanmayacaq, Kims öksüz kims
evsiz qalmayacaqdır. Bu sevinc el dvam edirdi ki sovetler birliyi parçalandı. Azrbaycan respablikası
kimi müslman v soydalar ölksi baımsızlıq qazandı. üzüm yox blk üryim gülürdü . Ama bu sevinci
uzun dadmamıdım ki yeni ayaq tutan ölknin Qaraba
topraqları ial edildi. Minlr ölü
v didrgin tördr mnim gülmmi yarmçılıq soldurdu. Ancaq gülmm sürmdn aladım..

Daha sevinmyimi xatırlamıram . Ya zatn sevinmli dyilm ya mni sevindir bilmirlr.
Ancaq son df sevindikdn sonra n üzüm n üryim gülmdi . Üniversitet daxil oldum gülmdım.
Üniversiteti bitirdim gülmdım. sizlikdn sonra i tapdım gülmdım. Avtomobil v ev aldım gülmdım.
Heç bir ey ilk kr Velosiped sahib olduum qdr mni sevindir bilmdi .
Hr n yapdımsa gül bilmdım. Sadc iki kr yarım güldüm." Mn el hyatımda aladım ,ellr
alamasın"
Hsn.M.Cfrzad
Varlıq- No155-1389
Azer Türk- No 11 



 
Ben iki kere bucuk güldüm



Fatih Kısa Parmak Türk Sanatcısı :
" Ben iki kere aladım"

Tehsil aldıım zaman en zor günlerden biri okulun her sene yeni açılıı ve ilk günleri idi. retmenler
örencilerini tanmak için baba mesleini soruyordılar.Ve ben o günler atasızlıımın farkına varırdım.Dört
yaında iken atamı devrımde kayıb etmi ve küçük yatan öksüz dümütüm. ksüzlüüme bakmayarak
annem annelıkle yanaı öyle atalık yapmıtır ki atasızlıımı yalnız okulun ilk günleri duyurdım. Atam
öretmen olduu için maaı devam ediyor .Tanrıya ükürler olsun kimseye möhtaç kalmadık.Ama yüzümde
o güne kadar gülmedi

o günler okul
yenidn açılmıtı ve ben ilk üçüuncü sınıfe balamıtım.retmenim beni
tanımak için ismimi ve babamın mesleyini sormutu. kaç gün idi bu soru stress ile yaayırdım ki günlerden
biri sokakta yaıtlarımla futbol öynayırdım.Hemin vakit anne ve abimin Tebrizden evimize dönmelerini
bekliyordum. Bir an arkadalarımdan biri bene iare ederek baırdı "oy Hasan abine bak." Topu durdurup
sokaın aaasına göz atıp abimin bisikletle bize doru
gelmesini gördüm . Abim bize vardı " sene
almıız "söyler , bisikleti bana büraktı. Abimin sözu öyle heyecanlandırdı ki içten sevinerek yüksek sesle
gülüyördum .sevinçten içim içime sımıyordu . Ferhten arkadalarım ve futbolu ünüttüm.bisikleti
bilmediim için yürüderek eve doru getirip büyük annem görsün deye büyük annemın odasına
kaldırdım.kaç gün uyduktan ve okulda olduum zamandan baka, vakıtımı bisikletimle keçiryordum.Ama
yava-yava heyecanım bitti.Kaç sene ilerledine raman
bisiklet olduum zaman gibi hiç bir zaman üzüm gülemedi.

Lise okuyan yıllar bir gece televizya haberlerinde :"ran barıı kabul etti ve raqla ate kese giriyorlar."
Söyleyende bir az yaa dolduum için baıramadım amma öyle içten sevinerek güldüm sanki hücrelerim
gülümsedir. Ya reeb daha kimse ölmeyecek, kimse. yarlanmayacak .Kimiler öksüz kimiler evsiz
kalmayacaktır. Bu sevınç öyle devam ediyordu ki sovyetler birlii parçalanıp Azerbaycan cümhuryeti gibi
müslüman kardelerimiz baımsızlık kazandı . yüzüm çok yüreim gülüyordu . Ama u sevinci içten
duymamıtım ki yeni ayak tutan ülkenin karaba toprakları ial edildi.
Binlerce ölu ,diderin ve avare bırakıp , gülmeden soldurdu.

Daha sevinmeimi hatırlamıyorum .Ya zaten sevinmeli deilem ya da beni sevindire bilmiyordırlar. Ancak
son kere sevindikten sonra ne ne yüzüm ne yüreim gülmedi . Üniversitete yükseldım gülemedim.
Üniversiteti bitirdim gülemedim. sizlikten sonra i buldum gülemedim. Araba ev aldım gülemedim. Hiç
bir ey ilk kere bisiklete sahib olduum gibi beni sevindiremedi .Her ne yapdımsa gülemedim. Sadece iki
kere bucuk güldüm." Ben heyatımda aladım eller alamasın."
Hasan.M.Ceferzade- Tebriz
Varlıq- No155-1389
Azer Türk- No 11 
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