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O zamana kadar annemden ayrılmadıım için alaya –alaya cocuklar bahçesine doru annem elimden
sürüklüyordu . cocuklar bahçsine vardık. annem dil – aızla cocuklar bahçsine bırakıp döndü.retmenim
önümü keserk kapıyı kapaltıp‘ bana baırıp göz daı Verdı. Alayarak fursat arayıp cocuklar bahçsineden
kaçmaı düünürdüm. Bir anda oretmenin baı aaı olduunda fursat bulup kapıyı açıp eve doru kaçtım.
Yarını ve ertesi de ilk gün gibi günler gibi.Alayarak cocuklar bahçesine gitmek ve fursat bulduumda
cocuklar bahçesinden kaçmak. Sonunda annem göz yalarıma dayanamadı cocuklar bahçesine göndermekten
vaz keçti.
***********
Bir yıl geçti .okullar yeniden açıldı ve yenede ayni hadiseler.Lakin annem bu yıl daha rahat idi.
çünkü benı ortancıl kardeimle okula gönderiyordu. Okulda kardeimle beraber dördüncü sinif sırasında
saklanıb içeri giden zaman öretmenim alıp kendi sinifimize götürüyordu. Okuldan kaçmaıma raman
gittikce okula alıtım.
Yava-yava okumaya
baladım . Bir gün aaı puan ile eve geliyordum bir gün yüksek puan ile .Bir
gün alayarak eve döniyordum bir gün gülerek.Artıq çalııp ilerledim. Tanrı yardımcısı olsun
retmenimin beni nasıl okumaya alıtırdı bile bilemiyorum. Bir yıl geçi verdı kinci
sinife
geçtim.Ancak ilk okul siniflerini ve üç yıl orta okulu kazanıp sonra liseye varadım.
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Kitapların parasın hesaplıyordum ki masa üzerinden kaıt alıp bir eyler yazdı.Hesabın dedim. Parayı
ödeyerek " kitabın ismi sazımın sözüdur."(1) söyler el vermek için elini üzattı. Elimi eline verdim .Sımsıkı
sıkıp " Insanları ve dünyayı
tanımalısan.Ancak onları tanımak için ilk önce kendini tanımalısan." Söyler yazdıı kaıdı bana verdi
"bunları al oku ".
Sonra dükandan diarı çıktı.
Kaıda ise bunlar yazılmıtır " dede kurkud- heyder babaya salam(2) – varlık(3) "
***********
H min yıl diplom kazandıkdan sonra Tahran üniversitetini de kazandım .Gelecek yılı Tahranda "Varlık" ve
benzer dergiler arıyordum.
1-ùayır Sahand ( Bulud Karaçövürlü)in nezme çekdi÷i " Dede Kurkud " dastanları kitabı.
2-Tebrız lı úayır ùehriyar ın Türkce úeyır kitabı

3-øranda uzun süreli yayınlanan Türkce bir dergi.
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