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УДК 801.83
«ХАЛКЫМ ҖЫЛЫСЫН ТОЕП...»
(Гаяз Исхакыйның соңгы көндəлек дəфтəрлəреннəн)
В сентябре 2018 года, к 140-летию со дня рождения классика татарской
литературы Гаяза Исхаки, организатором фонда «Аяз Тахир (Туркестан ИдельУрал)» доктором Туляй Дуран (Турция) были переданы в дар ЦПМН ИЯЛИ
им. Г. Ибрагимова АН РТ богатое наследие писателя, в том числе и дневники.
Вниманию читателей предлагается одна из его последних работ. Рукопись датирована «Октябрь, 1953 г.» и подписана самим автором как «18-ая тетрадь из
«Стамбульского дневника воспоминаний». Заметки сделаны из больницы, куда
писателю приходилось многократно обращаться в связи с ухудшением своего
здоровья. Представленная публикация впервые вводится в научный оборот.
Ключевые слова: Г. Исхаки, Турция, дневники, история, биография.
In September 2018, on the occasion of the 140th anniversary of the birth of the
classic of Tatar literature Gayaz Iskhaki, the organizer of the Ayaz Takhir (Turkestan
Idel-Ural) fund, Dr. Tulyai Duran (Turkey), donated a rich writer’s legacy, including
the diaries. One of his latest works is oﬀered to the attention of the readers. The
manuscript is dated «October 1953» and signed by the author himself as «the 18th
notebook from the Istanbul Diary of Memories». The notes were taken from the
hospital where the writer had to go repeatedly due to the deterioration of his health.
The presented publication is introduced into scientiﬁc circulation for the ﬁrst time.
Keywords: G. Iskhaki, Turkey, diaries, history, biography.
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октябрь көнне миннəн аз-аз булса да кан алдылар. Шуңарга күрə
хасталыгымның нигезе канымда булырга кирəк дигəн бер фикергə килдем. Докторлар чынлап та шулай икəнне сөйлəделəр. 5 октябрь беренче мəртəбə канымны алып тəхлил итдеклəре1 вакыт минем
канымдагы кызыл хөҗрəлəр2 ике миллион тукыз йөз мең күрелгəн.
Вə халəнки3, исəн-сау кешедə ул дүрт миллион булырга кирəк икəн,
димəк, минем канымның дүрттəн берсе җитешми – андый хəлдə ак
хөҗрəлəр куəтлəнеп китəлəр дə, кызылларын ашарга тотыналар вə
кан, табигый хəленнəн чыгып, үлемгə сəбəп буладыр. 13 октябрьдəге
кан тəхлилендə4 бу кызыл хөҗрəлəрнең өч миллион йөз илле меңгə
җитүе күренгəн. Димəк ки, бер атнада хастаханəдə ике йөз илле мең
яңа кызыл хөҗрəлəр яратылган. Бу бер казаныш, затəн5, үз-үземне
хəсəн6 итүдəн бераз җиңеллек сизə идем, аз булса да иштиһам7 да
вə арткан иде. Шул көнне өемə китеп килдем, өйдə тавык чорбасын8
сөеп ашадым, өстенə ике канат, бер муен да кимердем, һичбер авырлык сизмəдем. Бик тəмле иттереп карбыз да ашадым, каһвə дə эчтем,
Тəхлил итдеклəре – анализ ясаулары.
Хөҗрə – күзəнəк, бу очракта тəнчек.
3
Халəнки – чынлыкта.
4
Тəхлил – анализ.
5
Затəн – нигездə.
6
Хəсəн – яхшы.
7
Иштиһам – ашыйсы килү телəгем.
8
Тавык чорбасы – тавык ашы.
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сəгать 4 тə чəй дə эчтем. Күңелем ачылып, хастаханəгə төшеп
яттым. Сеңерлəрем дə, Аллага
шөкер, ятышып килə.
Октябрь, 1953, хастаханə
Бүген руслар тарафыннан
Казан алынуның 401 ел тулган көне – безнең милли кайгы
көнемез. Мин хаста булганга,
дуслар-иптəшлəр бу матəм көненə тупланып, милли шəһидлəрнең рухына бер дога кыла
алмадылар. Гомумəн, мин төртеп-тартып йөретмəгəндə, милли эшлəремез бик авыр бара.
Доктор Исмəгыйль Зыя1 килеп, күңелемне күтəрə торган
сүзлəр сөйлəде. Үземез монда тəшхыйслəр2 тəмам булгач,
Бакыркөйдəге үзе хезмəт итə
Г. Исхакый көндəлегеннəн. 18 нче санлы
торган хастаханəсенə чакырИстанбул хатирə дəфтəренең
ды. Хəл алырсың, диде. Китəрберенче бите
менме- юкмы – чакыруы зур
эштер. Хəмид Зөбəер3 бəктəн
4
мəктүб алдым. Кəмал Локман бəктəн дə гайне рəвештə хат алдым.
Бик күп һəмшəһрилəр5 килде-китте, мине ялгыз үз башым калдырмадылар. Халыкның җылы дустлыгы безнең кебек халык юлында хаста
булганнарга мəгънəн шифалы дару кебек буладыр. Ашау-эчүне генə
юлга куя алмыйм.
15 октябрь, 1953. Хасəкə хастаханəсе
Көнем бик авыр кичте. Докторым бүген рентген алачак булганга – кичтəн йомшартыр өчен бер дару бирде, иртə берлə карынны
юарга кушты, шул əмерен һəмширəгə дə сөйлəде. Иртə берлə миңа
каһвə бирмəделəр. Мин дə, мигъдəм6 бераз йомшарганны күреп, һəмширəгə һəм тизрəк инəлəремне ясарга һəм дə карын юуны ашыктырырга үтендем. Вакытында боларның берсе дə эшлəнмəгəнгə, карын
юучы хезмəтчене эзлəдем. Беркем дə килмəде. Менə мине рентгенга
чакырдылар. Лаваҗ7 дə ясамаенча, инəлəремне дə алмаенча, рентген
Доктор Исмəгыйль – Исмəгыйль Зыя Терегул.
Тəшхыйслəр – анализлар.
3
Хəмид Зөбəер – Хəмид Зөбəер Кошай (1897–1978).
4
Кəмал Локман – (1899–1976), югары нефть инженеры.
5
Һəмшəһри – якын, якташ.
6
Мигъдəм – ашказаны.
7
Лаваҗ – эчəклəрне юдырту.
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бүлмəсенə мендем. Анда дүрт-биш доктор, берничə читтəн килгəн танышлары – докторлык берлə һичбер мөнəсəбəте булмаган – коры сөйлəп торалар, бертуктамаенча ишек ачылып, берсе арты берсе – əле бер
хатын, бер ир кеше – кереп, сүзгə кереште. Кайберлəре ишек төбендə
тупланып торалар, алар янына əллə кемнəр керə. Һəмширə керə яки
доктор килə, бер доктор чыга иде. Рентген бүлмəсе бер хан бүлмəсе
хəлен ала иде, ул да булмады, берсе керде, докторлардан берсе берлə
күреште, күрешкəн доктор да үзе башка докторлар берлə таныштыру
вə бу кешедə корчаңгы булуын сөйлəде. Ике доктор безне утырган
йиребездəн калдырып, корчаңгыны карадылар, аңа рецепт биреп чыгардылар, бер хатын биш-алты яшьлек баласын алып керде. Баланы
рентгенга алдылар, рəсмияне яздылар, чыгардылар. Тагын бер хатын
килде. Халык кереп торды. Биш-алты доктор. Өч-дүрте һаман лыкырдып, шаулашып сөйлəшеп тордылар. Берəр сəгать вакыт кичте.
Миңа сира1 килде. Тишендем, рентгенга кердем. Тəмсез ак нəрсə
эчəргə бирделəр. Биниһая куе ясалган. Тегелəргə караганда бик авыр
эчелə иде. Мең бəла берлə көчкə генə бер стакан эчтем. Шуны бетəрбетермəс рентген алуы кирəк иде. Доктор иптəшлəре берлə мəгънəсез
сүзлəргə тотынды. Биш-ун дəкыйка2 вакытны бушка йибəрде. Рентген
алырга кирəклеге хəтеренə төште. Ак нəрсə агып беткəн икəн, тагы
стакан эчерттер, диде. Мең бəла берлə эчтем. Агып йитүеннəн элек
рентген фильмасы чикте. Тагын лыгырдарга тотынды, тагы теге зыкым агып бетте, өченче стакан тагын китерделəр. Тагын эч. «Бу юлы
сезнең тотышыңыз бетсен дип көтəм. Моннан элек ике стаканда һəрбер аш бетə иде һəм дə зыкым бу кадəр авыр булмый иде. Сез, сүзгə мавыгып, мине онытасыз, – дидем. Доктор бераз оялды булырга
кирəк. Бу юлы берсе арттан берсе бер-ике-өч фильма чəкде3. Биш-ун
дəкыйкадəн соң тагы бер стакан эчереп, фильма алды. Тəмам, диде,
китимме, дидем. Китегез, диде. Киттем. Мин һеморроемны карарга
башка бер доктор көтеп тора икəн, ул мине туктатып, əллə нилəр тыкты. Янындагы докторларга: «Эчтə бер каты нəрсə бар, тирəн керергə
манигъ була4. Икенче мəртəбə карарга кирəк, – диде. – Сəгать уникегə
кил», – диде. Котылдым дип торсам, тагы рентгенга чакырдылар, бишенче стакан эчертеп, тагы берничə фильма чəкделəр. Аллага шөкер,
котылдым, лəкин мəгъдəмдə биш стакан, ул тулган иде. Карынымны
юдырырга телəдем. Чəй вакыты җитте. Чəй эчəр өчен хезмəтчегə чалам5, килмəделəр, тагы чалам, тагы юк. Тагы чалам, тагы юк. Карасам, безнең зилне6 бозып киткəннəр, сəгать дүрт ярым булды, биш
булды. Кемне дə таба алмадым. Биш ярымнарда бер кызны табып,
Сира – чират.
Дəкыйка – минут.
3
Фильма чəкде – рентгенга төшерү.
4
Манигъ була – тыела.
5
Чалам – дəшəм.
6
Зилне – звонок.
1
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мең бəлалəр берлə бер бардак1 чəй китертə алдым. Шулай итеп, авыр
көнем үтте, хəерле булсын.
6 октябрь, 1953, Хасəкə хастаханəсе
Фильмам хакында мəгълүмат бирмəделəр. Фильмалар мондагы
докторларны канəгатьлəндермəгəн. Тагы бер мəтəбə чигəчəксез, диделəр. Лəкин мин Мөхлис исемендəге рентгенчыга ышанычым бик
аз. Вазыйфаи-шинаслыгы да юк. Һеморрой хакында калын багырсакта2 каты-каты сөял сыман кабырчыклар бар диелгəн, алар да кан сызуга сəбəп булу ихтималлары булырга кирəк.
Рəсулзадəдəн3 безнең шивəлəрдə сөйлəшүгə каршы бер протест
кəгазе килде. Шуңарга минем дə имзамны эстəгəннəр. Имзаны аттым.
Шуны «Милли байрак»ка да җибəрергə булам. Ибраһимга озын хат
яздым. Кəефем уртача, бүген Җəгъфəр углы берлə Октай4, башка беркем килмəде. Сəгадəткə хат яздым.
Октябрь, 1953, Хасəкə хастаханəсе
Бүген базар мөнəсəбəте берлə зиярəтчелəрем шактый күп булды. Гайшə ханым тавык чорбасы китерергə булды. Гали Чистайлы
Хəлимə ханымнан мəктүб берлə үзе пешергəнне китерде. Окай Əйналыларга мəктүб язарга кушкан идем, генерал əллə нилəр караштырып, Мюнихта калдырган кешелəремезе дə яманлап, бер нəрсə язып
китерде. Моның рухында һəркемгə бер дошманлык бар. Мəктүбен
җибəрмəдем. Үзем Ибраһимга бер озын хат яздым. Хəмид берлə Локманга икесенə бер хат күндереп, хəлем авырайса, васыятем буенча
аларны тəгъйин итдекем5 өчен, көнлек хатирə дəфтəрлəремне тəслим6
өчен, берсенең килүен риҗада7 булындым. Сəгадəткə хат язып, ректорлыкыннан мондагы ректорга бер кəгазь яздырып, мине профессор
кызның атасы булу сыйфаты илə хастаханə өчен түлəтмəүлəрен тəэмин итəргə тырыш, дидем. Көнем авыр, күңелсез кичте. Закир Кадыйриларга8 хат яздым.
18 октябрь, 1953. Хасəкə хастаханəсе
Бүген шəһəргə чыгарга изен9 алдым. Ун сəгатьтə чыгып, Сəдад
бəк хастаханəсеннəн рецепт язылган ике төрле алтышар ампуллары
алдым. Сəдад бəк булмаганга, тулы бəясен, ун лира түлəдем. Алардан Садри бəклəргə телефон əйтеп, сезгə ашка килəм, дидем. Алар
да чакырдылар, 12 лəрдə аларга бардым. Гүзəл бер татар чорбасын,
Бардак – чынаяк.
Багырсакта – эчəктə.
3
Мəхмəд Əмин Рəсулзадə – (1884-1955) – күренекле азəрбайҗан сəяси эшлеклесе,
əдəбият галиме, язучы.
4
Октай бəй – медицина докторы.
5
Тəгъйин итдекем – билгелəвем.
6
Тəслим – тапшыру.
7
Риҗада – үтенү, сорау.
8
Закир Кадыйри (1878–1954) – гарəп теле белгече, журналист, публицист, тəрҗемəче.
9
Изен – рөхсəт.
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бер табак солы, алты кечкенə көфтə1, беразда булгур пылавы, аннан
соң шактый күп йөзем ашадым, хастаханəгə кергəннəн бирле бу кадəр
иштиһа2 илə бу чикле аш ашаганым юк. Аштан соң каһвə дə эчтем.
Бу ашлар нə ашказанымда, нə дə эчемдə бер авыр ясамады. Сəгать
өчлəрдə алардан чыгып, иртəгə ясалачак рентген өчен фильмалар даруларын алдым, тугыз лира 60 грош түлəдем. Аннан соң өемə кайтып
чəй эчтем. Кирəкле əйберлəремне алып, сəгать җидедə хастаханəгə
дүндем. Өемдə «Париж блок»тан бер хат таптым. Көнем күңелле
кичте. Иртəгə икенче мəртəбə рентген фильмасын алачаклар.
19 октябрь, 1953. Хасəкə хастаханəсе
Иртə берлə иртəнге каһвə бирмəделəр. Рентгенга кадəр ач калырга
тиеш. Эчне юар өчен лаваҗ ясадылар, лəкин эчтəн күп нəрсə чыкмады. Сəгать 12 яртыда гына рентгенга чакырдылар, рентген докторы:
«Торыңыз, əүвəле эчеңез бушаганмы, шуны карыйм, – дидем. Рентген
машинасының аркасына бастырды, эчне карады. 16 октябрьдə эчкəн
ак матдə эчəктə туп-тулы... Рентген алдыруым өченче мəртəбəгə кичектерелде. Ягъни ике атнада адəм гакыллы бер фильм ала алмадылар. Моңарга кəефем төште. Гайшə ханым бик тəмле тавык чорбасы,
тавык канатлары, тавык муены китерде. Аны кайнарлата сөя-сөя ашадым. Көн күңелсез кичте. Беркем дə хəлемне белешергə дə килмəде.
Иртəгə эчемне юачагымыз, диделəр. Бу эшне дə җаһил хезмəтчелəргə эшлəткəнгə, əллə нинди яңа-яңа хасталыклар ашламасыннар диеп
куркам да, Тəңре ярдəмчем булсын.
20 октябрь, 1953. Хасəкə хастаханəсе
Эчемне бик тирəннəн юдырдым. Шактый бушанып калдым.
Үземдə җиңеллек тойдым. Нияз Максудига,3 Хəмид Рəшидкə4 мəктүблəр язып, «Америка тавышы»ында төрек-татар лəһҗəлəрендə
сөйлəүлəр ник туктатылды дип җавап сорадым. Бүген зиярəтчелəр
шактый күп килде. Фатих əфəнденең углы Гомəр килде. Шəһəр гайбəтлəре юк икəн. Сөйли алмады. Бер төрле даруымны китерергə булып китте, аннан соң Мəрьям ханым килеп чыкты. Аның өстенə Мəхмүд килеп чыкты. Аңарга «Америка тавышы»ның безнең теллəрдə
сөйлəвен туктатуына хəзерлəнгəн протест язуы нөсхəлəрен машинада
арттырырга бирдем. Фатих бəклəргə барып чыгып, җомга иртəсе юынырга мөмкинме-түгелмене белешеп, хəбəр итəргə куштым. Акчасызлыктан зарланды да үзенə 10 лира сəдака бирдем. Аннан соң Нурулла
бəк килеп чыкты. Ул да кəефсез икəн. Уның берлə озын гына сөйлəшеп утырдык, бергə чəй эчтек, шулай итеп көн үтеп китте. Əнкарага
Хəлим агага хат яздым.
21 октябрь, 1953. Хасəкə хастаханəсе
Көфтə – котлет.
Иштиһа – ашау телəге.
3
Нияз Максуди – Троицк каласында мəдрəсə мөдире.
4
Хəмид Рəшит – (1912–1964) – Г. Исхакый белəн бəйлəнештə тора.
1
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Бүген һичбер үзгəреш булмады. Өйлəдəн соң Хəбибнең абзасы
почта-телеграф мөһəндисе Рəхми бəк килеп чыкды. Уның берлə озын
гына сөйлəшеп утырдык. Ахшам йиймəкенə1 доктор Октай үзлəренə
килергə докторлардан рөхсəт алган иде. Сəгать 6 ларда аларга киттем.
Барышлый Япониядəге Хөсəен Биглитсига һəм дə Əнкарадагы Хəлимə ханымга берəр хат салдым. Октайларда ашка диеп Төркестанлы Забит Нигъмəтне хатыны берлə чакырганнар иде. Озын сөйлəшеп
утырдык. Ашлары сəгать сигездə генə бирелде, бик һəйбəт бер табак
чорба ашадым, аннан соң бер порцион итле-кишерле бер табак пылау,
берничə кашык йогырт, ике уртача кисəк кавын йийдем2. Каһвə, ике
стакан чəй эчтем. Һичбер авырлык хис итмəдем. Сəгать 10 да гына
хастаханəгə кайтып яттым. Яхшы йокладым.
22 октябрь, 1953. Хастаханə
Һич яңа нəрсə юк. Фильмамны алмаслар микəн дип көткəн идем,
булмады. «Париж блок»тан килгəн блокның низамнамəсен укып
тасдикъ иттек3. Генералдан кыска гына бер хат яздырдым. Уны күндерттем. Мостафадан бер хат килеп чыкты. Солтан бу вакытка кадəр
һичбер мəкалə язмаган, димəк аңарга ышануымыз да бушка чыгачак. Мостафа хатта Мюних радиосына Габдулла Атласи4 килəчəк
имеш, дип яза, ул да үзенə бертөрле хафаланырга тотынырмы, белмим. Мөхəммəд килеп чыкты. Төрек лəһҗəлəрендə сөйлəүне туктату
хакында протест кəгазен шөбһəлəндереп китерергə кушкан идем –
шуны китерə алмаган... Иртəгə, насыйп булса, өемə кайтып китəм.
Бүген ашлар бик начар булды, тəмамəн ач калдым.
23 октябрь, 1953. Хасəкə хастаханəсе
Бүген шимбə көн. Тышка чыгарга рөхсəт бирделəр. Өйдə тавык
чорбасы пешерергə кушкан идем, шуны ашадым. Һəйбəт булды. Аннары Садриларга барып чəй эчтем. Сəгать 7лəргə Касыйм бəклəргə
барып чыктым. Алар да ахшам йиймəке йийдем һəм ваннага кердем. Шактый керлəнгəн икəнмен. Бик һəйбəт юындым. Мин хамамнан чыкканда, доктор Исмəгыйль Зыя берлə Һидаять бəк5 килгəннəр
иде. Алар берлə чəй эчтек. Һидаять яңа хəбəр китергəн. «Идел-Урал
ярдəмлəшү җəмгыяте» хакында полиция килеп мəгълүмат эстəмеш.
Кирəк Исмəгыйль, кирəк Һидаять, кирəк Мəрьям ханым булсын, тəхкыйкать берлə җəмгыятемез ябылачак булса, Лəбибтəн аерылуны
рəсмилəштерергə кирəк, диделəр. Исмəгыйль бəк базар көне Садри
бəкне күреп, аннан бераз юлларын өйрəнеп, дүшəмбе көн тупланып
катгый карарга багларга булдылар. Мин Касыйм бəклəрдə кунып калдым. Касыйм бəк бераз хаста. Иртə берлə өемə кайтып киттем. Анда
Йиймəкенə – ашавына.
Йийдем – ашадым.
3
Тасдикъ иттек – расладык.
4
Габдулла Атлас – Япониядəн килгəн Габдулла Гаффар-Атлас.
5
Һидаять Яшен – укытучы һəм журналист.
1
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аш хəзерлəүче килгəн иде. Шул арада Хəсəн килеп чыкты, бергəлəп
аш ашадык, сəгать икенче яртыда хастаханəгə килеп яттым. Идел
белəн Галим килделəр. Идел алма бəлеше китергəн. Алар киткəч,
алма бəлеше берлə чəй эчеп ятканда, Билал Газиз бəк килеп чыкты.
Ул хастаханəдəн ашыгып чыкмаска димлəде. Үзем бик туйдым. Гомумəн, ашлары үзе тəмсез, үзе суык булганга, бик быкдырды1. Закир
Кадыйрилардан2 2 сеннəн дə хат алдым. Мюнихтан соң бераз бугаз
авырта. Ангин-фəлəн була күрмəсен.
25 октябрь, 1953
Сəгадəттəн бу атна һичбер мəктүб ала алмадым. Октайга да телефон карадым. Анда да бер хəбəр юк. Мин юкта Мирза Бала3 белəн
Ибраһим килеп киткəннəр.
25 октябрь, 1953. Хасəкə хастаханəсе
26–27 октябрь көннəре эсселегем 37 дəн бераз артты, нəшьəм4 дə
кимеде. Иштиһам да азайды. Бераз суык алдырдыммы? Əллə өч-дүрт
көннəн бирле дəвам итə торган кабзым5 моңарга сəбəпче булдымы.
Бу көннəрдə зиярəтче дə аз булды. Гайшə ханым гына тавык чорбасы пешереп китерде, лəкин иштиһам аз булганга, аны да бик ашый
алмадым. Шəһəргə дə чыга алмадым. Мəхмүд кенə килде, утардан
гыйлаҗларны6 алдырдым. Сəгадəттəн мəктүб килеп җитте. Хастаханəдə яту акчасын бирүдəн котыла алмаячакмыз дип җавап язды.
12 көн элек фильма алганда эчкəн зыкым һаман чыгып бетмəгəнгə,
шул да эсселек артуга сəбəп булгандыр. Хастаханəнең тəрбиясеннəн,
дарулау ысулыннан бик беттем. Ике көн берсе аркылы берсе мөсһил7
алып мəгъдəмне бераз тəмизлəдем8 дип уйлыйм, бакалым, ни булачак. Бүген шəһəргə чыгарга уйлыйм. Генерал килми, ди. Ул монда яңа
бер уен уйнарга маташа ахрысы.
28 октябрь, 1953 ел. Хасəкə хастаханəсе
28 октябрь Садри бəклəргə ахшам йиймəкенə җай килмəгəнгə, өйлəдəн соң хастаханəдəн чыгып, өемə килеп чəй эчтем, иртəгə Төркиядə җөмһүрият игъланының утызынчы елы тулганга, шул
бəйрəмне каршылар өчен, бик зур хəзерлек алып бара. Урам буйлап
меңле-меңле электрик лампалары тагыла иде. Үзем өемдə булганда
Конихолумнан мəктүб, Хəмид Рəшидтəн бер мəктүб килеп чыкты.
Хəмид Рəшит мəктүбендə Нью-Йоркта əзерлəнеп, Идел-Урал истикъляль тəшкилəтен коруларын, лəкин аңарга иске мөһаҗирлəрнең бик
Быкдырды – туйдырды.
З.Кадыйри (1878–1954) – гарəп теле белгече, публицист, тəрҗемəче.
3
Мирза Бала (1898–1959) – язучы, «Мөсавəт» партиясе рəисе.
4
Нəшьəм – кəефем.
5
Кабзым – эч кату.
6
Гыйлаҗларны – даруларны.
7
Мөсһил – эч җибəрүче.
8
Тəмизлəдем – чистарттым.
1
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аз катнашуларын язадыр. «Америка тавышы»нда төрки лəһҗəлəрендə
сөйлəүне туктатуның сəбəплəре хакында җəмигъ мəгълүмат бирмидер вə халəнки1 без шуның асыл сəбəплəрен белəсемез килə иде, ялгыз Мюнихтагы борадəр өчен Нью-Йорктан берничə кешенең имзалы булуын белдерде. Америка комитеты Нияз Максудка да Мюнихка
барырга тəклиф иткəн2. Ул үзе генə барырга риза булмаган, Габдулла
Атлас, тагы берсе бер Мюнихка барамыз диеп мөрəҗəгать иткəннəр,
лəкин əле мəсьəлəлəре хəл ителмəгəн. Хəмид Рəшит, [...] Мюнихка
килергə телəмəгəннəр. Конихолумның мəктүбен алып Садриларга
киттем. Анда Рəшид бəк, Мөхəммəд керəсе барлар иде. Рəшид бəктəн
Конихолумның мəктүбен тəрҗемə иттердем. Конихолум иске залялəтендə – мəҗмуганы гарəп хəрефлəре берлə чыгармакны – Идел-Уралларыны берлə берлəштерегез дип тəкъдимдə булына – мəҗмуга акча
ярдəме соравымызга əле мəҗмугалар хакында финанс карары бирелми, ди, бирелү берлə сез читтə калмассыз, дип өмет бирə. Үзенең Истанбулга килүе кичегүе күзгə ташлана...
Безнең милли хəрəкəтемездə сəлби3 роль уйнаган гонсырларын
алга сөрүдəн ваз кичə алмыйлар. Конихолумга тəфсилле изахлы бер
мəктүб язарга карар бирдем, лəкин шуны я русчага, я инглизчəгə
тəрҗемə иттерүдə зəхмəт чиктем. Генерал русчаны яхшы кавраган4,
лəкин язуларында тəхкыйк,5 бер эшне боза торган, берəр зөмрəне
хөрмəтсезлəндерə торган үзеннəн бер нəрсəлəр гыйлавə итмəенчə6
калмый, шуңарга күрə аңарга ышанычым аз. Рəшид бəк инглизчə
гүзəл яза, əмма эше бик күп булганга, бик озын сөрə. Мəсьəлəне актуаль итəсе гаиб булып китəдер, шул мөшкелəтем бик зур. Акча берлə
эшлəтү бер яктан сер чыгу ягыннан хəтəрле, бер яктан акчамыз юк,
хасталыгым да манигъ7. Шуңарга авырлык хис иттем. Садри бəктə
бик һəйбəт аш ашадык. Камилə ханым, фəүкылгадə тəмле пилмəн пешергəн иде. Табак ярым ашадым, аннан соң үзенə бер ысулда кəбестə
пешергəн иде. Аны да ашадым. Үзем дə йидем, ахырдан ике стакан
чəй дə эчтем, һичбер авырлык хис итмəдем, сəгать 11 дə генə өемə
киттем. Таксим мəйданына килдем. Таксим мəйданы нурга күмелгəн.
29 октябрь, 1953. Хасəкə хастаханəсе
Текстны басмага ТР ФА Г. Ибраһимов исемендəге Тел, əдəбият
һəм сəнгать институтының Язма һəм музыкаль мирас үзəге əйдəп баручы фəнни
хезмəткəре Гарипова Лəйлə Шамил кызы əзерлəде

Халəнки – чынлыкта.
Тəклиф иткəн – кушкан.
3
Сəлби – кире.
4
Кавраган – аңлый.
5
Тəхкыйк – һичшиксез.
6
Гыйлавə итмəенчə – өстəмичə.
7
Манигъ – киртə.
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