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ÝSMAÝL BEY GASPRÝNSKÝYNÝÑ (1851–1914) 150 YILLIÐINA DOÐRU

Ý. GASPRÝNSKÝYNÝÑ MOLLA ABBAS ROMANI HAQQINDA
Ýsmail Hasanoðlu Kerim
Ýsmail bey Gasprinskiyniñ Molla Abbas
romaný aslýnda Dar-ür-Rahat Müslümanlarý,
Frenkistan Mektüpleri, Afrika Mektüpleri,
Qadýnlar Ülkesi, Deliler Vilâyeti kibi
parçalardan ibarettir. Bu roman “Terciman”
gazetasýnýñ 1887 senesi yanvar 25-te çýqqan
sanýndan baþlap bir qaç yýl devamýnda basýldý.
Mezkür eser XIX asýrda Rusiye imperiyasýnýñ
sýñýrlarý içinde türkiy tilde yazýlðan birinci
romanlardandýr. “Molla Abbastan bir yýl evvel,
yani 1886 senesi, yalýñýz qazantatar yazýcýsý
Musa Aqcigitovnýñ Molla Hisamitdin adlý bir
halq romaný basýlðan edi.
“Molla Abbas romanýnýñ eki büyük ve bediy
cihetten küçlü parçasý (Frenkistan Mektüpleri
ve Dar-ür-Rahat Müslümanlarý) ayrýca
diqqatqa lâyýq olðanlarý sebebinden, müellif
olarnýñ her ekisini de, imkâniyetine köre, ayrý
kitap þeklinde çýqarmaq niyetinde edi. Meselâ,
1889 senesi Terciman”nýñ rus tilindeki
qýsmýnda böyle ilân basýlðan edi: “Ðayet çoq
oquyýcýlarnýñ istegine binaen Molla Abbasnýñ
“Frenkistan Mektüpleri ayrý kitap þeklinde
neþir olunacaqtýr. Kitapnýñ fiyatý gazetanýñ
abunecileri içün 50, ðayrýlar içün 75 kapiktir. 1903 senesiniñ soñlarýnda kitap çýqacaðý
hususýnda gazeta yañýdan haber ete
Nihayet, 1906 senesi Baðçasarayda romannýñ diger qýsmý  Dar-ür-Rahat Müslümanlarý
parçasý ayrý kitap þeklinde neþir oluna. Ufaq formattaki 95 sahifeli kitapnýñ muqaddemesinde
Ýsmail Gasprinskiy aþaðýdaki satýrlarný yaza: Taþkentli Molla Abbas ve Fransaye seyahatýndan
ötrü “Franseviy adalmýþ efendiniñ Fransada kördükleri Frenkistan Mektüpleri serlevhasýyla
Tercimanda tab idilmiþler idi. Bu mektüplerin ikinci qýsmý Andaluse seyahatý ve þimdiye qadar
namalüm bir cemiyet-i-islâmiyeniñ hal ve vucudýndan haber veriyurlar idi. Frenkistan
Mektüpleriniñ bu ikinci qýsmý ayrýca bir ehemmiyete lâyýq olup, bahtiyarane bir süret-i-maiþete
yetiþmiþ cemiyet-i-müslimden bahs ittigine köre, bu defa muharririn verdigi müsaadesine binaen
muqaddeme satýr idilmiþ ve bazý mevait (vaad olunðan) ilâvesiyle Dar-ür-Rahat Müslümanlarý
serlevhasýyla risale þeklinde tab idildi ve gazetamýzýn cümle müþterilerine acizane hediye olmaq
üzre gönderildi.
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Ama meraqlý yeri þunda ki, Gasprinskiyniñ Darür-Rahat Müslümanlarý ta 1891 senesi ayrýca kitap
þeklinde neþir olunðan eken. Bu hususta eki salmaqlý
menbada haber berile: 1929 senesi neþir olunðan
Ëèòåðàòóðíàÿ Ýíöèêëîïåäèÿ (Ìîñêâà, 1929,
ò.2, Ñ.403) kitabýnda ve D.Validovnýñ 1923 senesi
yazðan Tatar edebiyatý oçerkinde. Ayrýca qayd
etmeli ki, bu soñkisi Gasprinskiyniñ kendi bergen
malümatlarýna esaslanýp yazýlðan edi. Validovnýñ
yazðanýna köre, kitapnýñ 1891 senesindeki nüshasý
126 sahifeden ibaret edi
Zanýmýzca, Ýsmail Gasprinskiy eserniñ bediy týlsýmý,
romantizmi, ekzotikasý ve þarq koloritini arttýrmaq,
oquyýcýlarnýñ diqqat ve meraðýný celp etmek
maqsadýnen baþ qahraman adýndan hikâye etken
müellifni mahsus Taþkentli yapýp, adýný Molla Abbas
qoya.
Tercimannýñ oquyýcýlarý ve hatta gazeta çýqarmaq
meselesini deccallýq sayýp oqumaðan kimseler bile her
nomerde basýlðan roman parçalarýndan yavaþ-yavaþ
meraqlanýp, kendileri de duymadan gazetaða sarýlýp
qalðan ediler. Meselâ, 1893 senesi redaksiyaða Qazan
þehrinden kelgen bir mektüpte þöyle yazýla: Hürmetli Terciman gazetasýnýñ Ý. Gasprinskiyniñ
Frenkistan Mektüpleriniñ baþý neþir olunðan
muharrir efendi. Molla Abbas adlý hadimiñiz nerede 15.01.1887 tarihli sayýsýnýñ ilk sahifesi.
bulunýr, sað-selâmetmi? Daha yazacaqmý? Onuñ
mektüpleri, gazetayý küfür sayýp oqumayan kiþileri bile oquyýcýlara çevirmiþtir. Molla Abbas
onlarýn uyumýþ közlerini açmýþtýr. Biz de buña çoq sevindik”. (Rusçadan tercime etildi.)
Bütün eser devamýnda Molla Abbas bir çoq memleketlerni dolaþa, çoq þey köre ve ögrene,
çeþit hallarða oðray. Lâkin her yerde, her vaqýt ilim ve medeniyetniñ yükselmesini, müslüman
dinini, onuñ tarihi ve kelecegini qayðýra.
Aslýnda Frenkistan Mektüpleriniñ süjeti böyle ileriley: Taþkentten çýqqanda 22 yaþýný
toldurðan Molla Abbas adlý yaþ, atalarýndan qalma sermayeni iþletip, bir kün dünya seferine
çýqa. Odessa þehriniñ teatrinde bulundýðý zaman, bir qaç yýl Ýstanbulda yaþap türkçeni ögrengen
bir fransýz qýzý ile tanýþa. Jozefin (qýznýñ adý öyle edi) Molla Abbasqa Frenkistan haqqýnda çoq
þeyler tarifley. Eki yaþ bir-birini begenip evleneler ve bir kereden Avropa seyahatýna çýqalar.
Germaniyada Molla Abbas Genrih adlý bir nemse yigiti ile tanýþ ola. Genrih meþhur türkþnas
Vamberiniñ talebesi eken. Nemse gençi kendisiniñ türkþnaslýqtaki bilgileri ile Abbasný hayrette
qaldýra. Müsafirhanede Abbas daha bir qaç türkþnas ile tanýþa. Suhbetler arasýnda olar
Abbasnýñ þarqiyat ve türkþnaslýqqa meraðýný östüreler. Bundan da ðayrý, seferi zamanýnda
Abbas ðarp memleketleriniñ turmuþýnen yaqýndan tanýþ ola. Her halde þarq ve müslümanlýqqa
meyil berip, meraðý arttýqça, olarnýñ tarihini ve asar-i-atiqaný (qadimiy eserlerini) ögrenmege
hareket ete. Baþta bir müslümanlarnýñ eski aziz-evliyalarýndan Gül-Babanýñ dürbesini aramaða
baþlay. Bu meselede oña Vamberi ile körüþmege tevsiye eteler Molla Abbas refiqasý ile
Macaristanða ketip Vamberi ile körüþeler. Saatlerce devam etken suhbetlerinde Vamberiniñ
çoq büyük bilgi sahibi olðanýný añlaylar. Lâkin Gül-Babanýñ dürbesi qayda bulunðanýný o da
bilmey. Suhbet arasýnda Vamberi Abbasqa Parijde oqumasýný tevsiye ete. Bundan soñ Molla
Abbas Jozefin ile Parijge yol alalar. Anda olar dört odalýq bir ev kiralap yaþaylar. Boþ
vaqitlerinde Abbas müslümanlarnýñ ziyaret yerleri haqqýnda malümat toplay
Künlerden bir kün Abbas iþleri boyunca baþqa þeherge çýqa. Lâkin yolda çoq edepli bir
fransýz gençi onuñ saatini ve aqçasýný hýrsýzlay Abbas acele sürette Parijge qaytmaða mecbur
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ola. Evine kelse ne körsün, Jozefin üç genç arasýnda buluna Abbasnýñ qaný qaynay. Jozefin
ve Abbas arasýnda dava çýqýp, olar ayrýlýþalar
Kendi baþýna qalðan soñ, azbuçuq fransýzca bilgen Abbas, Parijdeki birjalarnýñ birinde iþ
tapýp çalýþmaða baþlay. Bundan da ðayrý, meþhur Sorbonna üniversitetinde ders ala ve anda
çalýþqan bir professorða çaðatay tilinden ilmiy tetqiqatýnda yardým ete. Birjada onuñ ile beraber
çalýþqan musye Þalon adlý zengin bir fransýz künlerden bir kün Abbasný evine aqþam yemegine
davet ete. Yemekte Molla Abbas Þalonnýñ qýzý Margarita ile tanýþ ola. Musye Þalon Margaritaða
fars ve türk tilleri ögretilmesini Abbasqa rica ete. Bundan soñ Molla Abbas her hafta belli bir
künlerde musye Þalonnýñ evine barýp Margaritaða til derslerini bere. Ve, iþte, böyle dersler
devamýnda eki yaþ bir-birini begenip, aralarýnda vira quvetleþken sevgi duyðularý peyda ola.
Bunu duyðan musye Þalon derslerni qýsqarta. Lâkin yaþlar arasýndaki sevgi daha ziyade alevlene
ve olar gizli körüþmege baþlaylar. Abbas ders bergeninden ðayrý, özü de Margarita arqalý
fransýz hayatýnýñ inceliklerini, Fransanýñ siyasiy ve iqtisadiy durumýný tafsilâtlýca ögrene. Bir
kün Abbas birjada beraberlikte çalýþqan bir tanýþý ile þeher civarýna çýqalar. Anda Abbas eslice
bir fransýz qadýný ile tanýþa. Soñra bu qadýn ile iþ meseleleri boyunca defalarca körüþe. Lâkin
bir kün Abbasný polis idaresine çaðýrtalar. Bu yerde oña, tanýþý esli fransýz qadýnýnýñ öldürilgeni
ve qatil olaraq onu (Abbasný) tanýðanlarýný aytalar. Abbas þaþmalap qala Qadýn öldürilgen
künü o Margarita ile beraber edi. Lâkin civan qýznýñ þanýna leke tüþürmemek içün bu haqta
aðýz açmay. Sorðulardan soñ, qatillikte qabahatlanýp haps oluna. Mesele mahkemegece bara.
Margarita bu hal haqqýnda gazetlerden haber ala ve derhal polis idaresine barýp, qadýn
öldürilgen künü Abbas ile beraber olðanýný bildire. Bunu baþqa þaatlar da tasdýq eteler. Molla
Abbas hapsten azat etile
Romannýñ Frenkistan Mektüpleri parçasý, yuqarýda qayd etkenimiz kibi, Terciman
gazetasýnda 1887 senesi devamýnda neþir etildi. Lâkin gazetanýñ bazý nüshalarý yetiþmegeni
sebebinden romandaki vaqialarnýñ sýrasý üzüle ve süjet mantýðý bozula. 1887 senesi noyabr
13-te basýlðan nüshada Molla Abbas endi Þeyh Celâl adlý bir adamnen körüþip suhbet ete.
Þeyh Celâl Abbasqa ðarp tahsiliniñ küçlü ve zayýf taraflarýný añlata. Kene ayný qýsýmda Abbas
evine qaytýp, masa üzerinde Margarita yazðan notuný bula. Nottaki yazýlarða köre, Margarita
Abbasný ertesi künü kendisinde bekleycek.
Tercimannýñ 1888 senesine ait yalýñýz eki nüshasýný bula bildik Frenkistan
Mektüplerinden parçalar bu yerde de basýlðan edi. Mýnda Molla Abbas nasýldýr Þeyh Abdullah
adlý adamda bulunðaný ve Þeyh Abdullah Abbasqa týlsým ile örtüli nasýldýr bir Rahat devleti
haqqýnda tarif etkeni, ve iþbu Rahat devletiniñ banisi (qurucýsý) Seit Musa zarf içinde nasýldýr
bir vasiyetname yazýp qaldýrðaný, ve bu zarfný yalýñýz hicriy 1500 senesinde açmaq mümkün
olðaný haqqýnda aytýla.
Molla Abbas romanýnýñ ekinci büyük qýsmý Dar-ür-Rahat Müslümanlarý (yani Rahat
devletinde yaþaðan müslümanlar) bir qaç vaqýt evvel Yýldýz dergisinde (1993, ¹ 1.) ve
tarafýmýzdan hazýrlanðan Qýrýmtatar Edebiyatý (Aqmescit: Qýrýmdevoquvpedneþir, 1995)
kitabýnda neþir etilgen edi.
Eserde tasvir olunðan bazý vaqialarða köre, Molla Abbasnýñ seyahatý 1870-nci seneleri olup
keçe. Belli olðaný kibi, Gasprinskiyniñ Avropa seyahatlarý da tamam bu devirlerde oldu. Molla
Abbas romanýnýñ bu qýsmý neþir etildikçe, dünyanýñ dört köþesine darqap, ðayet populâr bir
eser oldu. Rusça ve qýrýmtatarca basýlðanýndan ðayrý, qýsqa bir zaman içinde arap ve fars tillerine
de çevirilip basýldý (Baqýñýz: Lemanov Ý. Qairede El-Nil gazetasý // Terciman, 1904, yanvar 27;
Valihucayev B. Ayniy talqinida Fitrat // Uzbekistan adabiyoti va sanati, 1988, noyabr 4).
Bugün Günselniñ oquyýcýlarýna Gasprinskiyniñ romanýndan Frenkistan Mektüpleri
qýsmýný teklif eter ekenmiz, bu parça 113 seneden berli matbaa yüzüni körmegenini de qayd
etmelimiz. Zanýmýzca, bu eserniñ Gasprinskiyniñ icadý ile meraqlanðan bütün ziyalýlarýmýzdan
ðayrý, milliy mekteplerde oquðan talebeler, üniversitetlerdeki studentler ile hocalarýmýzða da
ayrýca faydasý olur.
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Ýsmail Gasprinskiy

FRENKÝSTAN MEKTÜPLERÝ
1
Ay, ay, qardaþlar, baþýmýn qara yazýlarý! Baþa yazýlaný, köz körecektir, körgenim de köp /çoq/* hem
menim yazýlarým ayrýca yazýlar imiþ!
Caþ bir müslüman mal ve saðlýq sahibi olduðý halde Hicaz ve memalik-i-muqaddeseye /muqaddes
memleketlerge/ yol tutarman ise, zalim felekin hükmünce közümi açtýqta özümi Frenkistanda kördüm!
Acaip ve ðaraip /hayret etilecek þeyler/ ve maiþet-i-ecnebiyede (yani cat arasýnda) boðulýr hallere
keldim. Niþlemeli? Baþ yazýsý, Hudaya þükür!
Medrese refiqlerim Taþkentin uluð medresesinden fen tekmil idüp /olðunlaþtýrýp/ ibadet ve tariqat
/maneviy yol ile/ ve ziyaret ile göñüllerini rahatlandýrýp, közlerini nurlandýrýp cürdikte, men biçare memalik-iislâmiyeden /Ýslâm memleketlerinden/ uzaq tüþüp Frenkistan beldelerini /þehirlerini/ ve ülkelerini dolaþýr idim.
Ancaq her belâya, her derde qarþý Hudanýñ ihsaný /lütfü, keremi/ ve devasý hazýr olduðý hükmünden olup,
Vengriya ülkesini dolaþtýqta, unutýlmýþ evliyadan Gül-Baba ziyareti ile müþerref oldum /þereflendim/.
Frenk ülkesinde Puatye þehri civarýnda Qýrq-Azizlere yüz sürdüm ki, Andalus asker-i-islâmiyesiniñ
Fransadan ricatlerini /çekilmelerini/ setir idüp /himaye etip/ þehit olmuþlar idi.
Andalusýn muqaddes topraqlarýný keçüp, ta Aqdeñiz caðasýnda, Septe boðazý üzerinde Cebelitariq
/Ãèáðàëòàð/ tavlarýný ziyaret ve temaþa ittim ki, bundan 1172 sene muqaddem islâm serdarlarýndan
Tariq nam zat-ý-aliy Afrika qýtasýndan Avropanýñ bu mahalline keçüp, bir avuç askerine hitaben demiþ:
 Qardaþlar, ögümizde hesapsýz duþman ve muzafferlik ve nam, artýmýzda – Aqdeñiz ve gemiler ve
ricat, lâkin muharebeye çýqmýþ islâm askeri ya þehit, ya ðaziy ve muzaffer olmasý lâzim olduðýndan,
gemileri yaqtýram ve sizler ile duþmana qarþý hücüm, ya Allah!!!  deyü, az vaqitte Andalus qýtasýný
feth itmiþ idi
Þükürler olsun ki, Frenkistanda üç-beþ seneler qalmaya mecbur olduðým sýrada malayani /boþboþuna/ vaqit keçirmedim: bir-iki ziyaret idüp hayli hatýralar ile lezzetlendim. Evet, frenklerin hal-ahvaline
aþna oldum. Kördüklerimi naqil idecegim, çünkü bu acayip ülkeleri kezmek herkese mümkün olamaz.
Yazýlarýmdan bir-iki hal malüm olsa da, faidedir.
Taþkentten sefere çýqtýðýmda, yigirmi iki yaþýnda idim. Atamdan qalmýþ (Haq rahat eyleye!) mal ve
semen /deger, qýymet, para(?)/ ne qadar cürsem yeterlik idi. Özüm ise aqþam qayda - vetan ve yurt
anda olacaq kibi, yalñýz boy cigit idim. Seyahat ve ilim ve bilik içün ne qadar cürsem, artýmdan baqup
qalacaq yoq idi
Orenburgdan keçüp Moskvaya keldim. Mýnda kördüklerim ve Qazanlý biliþ-tanýþ islâmlardan añladýðým
malümata köre, Frenkistan ðayet göñlüme tüþüp, þu ülkeleri körmeye heves oldum, ve bir de eski bir
kitapta Avropada zaman-ý arab-ü-türkten qalmýþ azizler ve ziyaretler olduðýný bilüp, bunlarý ziyaret
itmeye murat ittim.
Bu halde Odessa /metinde: Ades/ þehrine keldim. Bir atlasam, Ýstanbulda olacaq idim. Arada bir
Qaradeñiz bar. Göñlümde bar ise de, yalýñýz yarým til bilmez halde frenk deryasýna tüþmeye qorqup tura
idim, ama rastkeldi yardým itti. Frenk hükemasýndan /alimlerinden/ biri demiþ: Vay qadýnlar, vay
qadýnlar! Vaqaa /haqiqaten/, qadýnlar neler itmezler. Maña da biri rastkeldi. Ýstanbul diyerek, Parijde
bulundým, Aya-Sofya diyerek, Madlen kilisesi civarýna tüþtüm! Hudanýñ hikmeti hesapsýz! Qadýnlar da
– biri imiþ. Hudanýñ nimetleri köp, qadýnlar da biri imiþ. Türkistanda pek zahir /belli/ degil ise de, erler
qadýnlarýn eþegi olduðý Frenkistanda açýq zahir oluyur.
* Yuvarlaq qavislerdeki qayýtlar müellifke aittir, köndelen qavisler ise bizimkidir  Ý. K.
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Qýsmet imiþ, çare olurmý? Odessada teatro /metinde: tiyatro/, yani temaþahaneye barmýþ idim.
Temaþaya kelmiþ bir frenk qýzý yanýmda bulundý, bade /soñra/ añlaþýldýðý üzere bu qýzýn adý Jozefin olup
Ýstanbuldan vetaný Parije qaytýyur imiþ. Men kibi müsafir olaraq temaþahaneye kelmiþ. Ýstanbulda
vezirlerin birisine ders beriyur ve hoca qýzlardan imiþ. Böylece añsýzdan teatroda rastkeldik. Qýsmet bu
ya! Teatro nedir deseñiz  bu bir temaþa ve seyir hanesidir ki, anda olmýþ þeyleri de söylerler, olmamýþ
halleri da beyan iderler. Qadýnlar ve qýzlar açýlmayacaq þeyleri de açup-açup cürerler. Frenkistan
civarý bu ya! Ayýp buyurýlmaya /ayýp buyurýlmasýn/, Odessa ehalisi yarý-yarýya frenktir. Men de insaným,
cansýz bir mumiya degil! Her ne bar ise, ihsan /eyilik/ ve nimet bilirim, hiç de açýlmasýnlar demiyurým,
lâkin böyle ðalebelik /qalabalýq(?)/ cemiyette münasip köremiyurým. Yanýmdaki frenk qýzý sair qadýnlara
oþamayýp, edeplice bir þey körüniyur idi. Boyunçýðýndan ayaðýn ucuna qadar qara materyadan esvabe
/urbaða/ çýrmanmýþ, her yeri mestur /qapalý/ idi. Temaþada bulunan ðayrý hanýmlarýn çýplaq ve yalanðaç
boyun ve kökreklerine baqtýqça (nasýl baqmayým ki, qaysý yaqqa baqsam  hep þu), Hudadan quvvet ve
tahammül /dayanma/ istiyur idim, lâkin madmuazel Jozefin (fransýzca qýzlara böyle derler) bunlar kibi
suqlandýrýcý degil idi. Mestur degil ise de, mesturiyetten haberdar kibi idi. Maþallah!
Bir oyun tamam oldu. Oyuncýlar qadýn ve er kiþiler, öpüþip, quçaqlaþýp içeri çekildiler Perde
çarþaf tüþtü. Yanýmdaki Jozefin haným maña çevrilip: Tahsir efendim, bu oyuný ve temaþayý hoþ
bulduñýzmý?  dedi.
Güzel aðýzdan nazlý ses ile çýqmýþ türkçe bu kelimeler çiçek balý, sibir mayý /?/ kibi tatlý kelüp,
edepten mahrum olmadýðýmý qýza bildirmek içün dedim: “Haným efendi, temaþa yaman degil, oyun
mefhumýnca /mündericesi boyunca/ köp zamanlar sefer idüp yurtuna qaytmýþ qoca, evet qadýný ve
refiqasýný saðýnýp kelmiþ. Ayttýqlarý þiir ve cýrlar muhabbete dair olmalý, lâkin sabýrsýzlýq qýldýlar, perde
tüþüp bitmez burun öpüþmeye baþladýlar Öpüþmek hata degildir. Er ve qadýn bir-biri içün nimetdar.
Lâkin tenhaca mahalde bolmalý. Böyle aþikâr yaraþmýyur. Gül ile bülbül ya gice yarýsý, ya sahar mahali
seviþirler. Ses uzaq kitse de, muhabbet sevinç mesturdýr /gizli, qapalýdýr /…”
Jozefin haným hem küldü, hem qýzardý, ðayrýlar içün utandý. Bade /soñra/ men kim olduðýmý ve
qaydalara kittigimi sual idüp cevabý aldý. Qýrq yýllýq dost kibi, söyleþe baþlamýþ idik, hem edep ile söyleþiyur
idik. Ýstanbulda malayani /boþuna/ vaqit keçirmiþ frenk qýzý islâmlardan hayli terbiye almýþ, utanmaya,
qýzarmaya ögrenmiþ. Maþallah!
Tatlý-tatlý aytýþýp turmaya edepsiz halqlar mani oldular. Cümleniñ közü qýza ve maña tiklendi. Qýsqa
dürbin ve asma közlük ile hayasýz /utanmadan/ qadýnlar bize baqup-baqup külüþmekte idiler. Qadýnlar
Jozefinayý, erler meni künledikleri þüphesizdir
Bu halde frenk qýzý halimi añlap, onuñ hanesine barýp, aqþamýn bir hissesini daha keçirmeye teklif
itti. Taacip itmeñiz! Frenk arasýnda daha acayip adetler bar. Daveti qabul ittim. Kittik. Ne içün barmayým?
Evvelâ  çaðýrdý, ikincisi  güzel bir qýz, üçüncisi  türkçeyi bilip menim ile söyleþe bilse, dördüncisi 
böyle seferde vaqit hoþ keçirmek kerek, daha sebep çoq, lâkin bunlar da yeter
Kim suvsap suv bulur da, içmez?!
Kim gül körer de, güle baqmaq istemez?!
Jozefin büyük müsafirhanelerin birinde iki ziynetli bölme tutup iqamet idiyur idi. Müsafiri bulundýðým
sýrada sýylamaya ðayret itti. Raqý-þarap içmem  haramdýr. Bunu añlaðaç, frenk qýzý tatlý, þerbetler,
meyve ve saire ketirtip, Ýstanbul ahvalinden hayli ahbar /haberler/ naqil idüp, Türkistan haqqýnda hayli
þeyler sorap,bazý ayttýqlarýmý unutmamaq içün defterine yazup aldý
3
Bir hafta keçti Þu künleri hep frenk qýzý ile keçirdim. Frenkler ve Frenkistan haqqýnda maña
malüm ittigi ahvallere köre, frenk qavmi diqqate lâyýq ve taacipli qavm olduðýna þüphem qalmadý. Þöyle
ki, Jozefin ile tanýþ-biliþ olðaç, memalik-i-islâmiyeyi ziyaret itmez evvel diyar-i-eqaribi /yaqýn diyarlarný/
kezüp körüp añlamaya ðayet hevesli oldum. Hem ne içün cürmeyim ki, qayda barsam, Hudanýñ dünyasý,
hem vilâyetlerde suvsuz sahralar ve yolbasýcýlar, talamacýlar /?/ yoq. Qýzlar, qadýnlar bir ülkeden bir
ülkeye keçiyurlar, kimsege de bir ziyan itmeye çaresi yoqtur. Nizamlarý, tertipleri ðayet mükemmel ve
muntazamdýr /tertipli, nizamlý/, ve bir de Frenkistanda olan þeyler bizim Türkistanda olmadýðý sýrada
körmek ve añlamaq ve nazar-ý-tenqitten keçirmek ayrýca bir faidedir. Malümdir ki, vilâyet körmek,
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seyahat itmek  uluð bir dershanede ders almaq maqamýndadýr.
Ata-baba dostu kibi, maña yapýþmýþ Jozefin haným (ne tabiatlý qýzçýq!) ta Parij þehrine qadar yoldaþ
olup ozdurmaya meram itti. Türkistanda Buhara-i-þerif nasýl ise, Frenkistanda Parij þehri de öyledir.
Frenklerin ulema baðçasý, fünun /fenler/ ve maarifet çeþmesi bu þeherdir.
Jozefin türkçe bildiginden, men ise frenk dillerinden hiç birisine aþna olmadýðýmdan arqadaþlýðý
ðayet maqbul /qabul olunacaq, keçerli/ oldu. Yol boyu ve dahi Parije yetiþkeç, size fransýzca ders
beririm, fransýz dili ulema /alimler/ ve kibar/ büyükler, seçkinler/ dilidir. Fransýz dili ile dünyayý dolaþmaq
mümkündir. Her ülkede malüm ve maqbuldir,  deyü, frenk qýzý ðayet közüme kirdi. Tabiatlý fikirli qýz
imiþ! Hoca qýzlardan olduðýný aytmýþ idim. Haqsýz, aqçasýz maña ders bermeye ne münasebet, maña
borcumý bar? Lâkin aqça berecek oldum, almadý. Acayip qýzçýq! Aqça berilir de alýnmazmý?! Ama
men de bir bay balasýyým Qýzdan ders alup, faide körüp borclu tüþmek þanýma yaqýþmaz! Aqça
almaz ise, bahþiþ beririm. Hediye qabul itmeye namus itmez ya!
Sibir tüylerinden tonluq sevdigini añladýðým sýrada üç yüz rubleye bir aliy ton alup ve dostluða namusa
ziyan bermeycek usul ile qýza taqdim ve hediye ittim.
– Molla Abbas, siz uzaq yollara kiteceksiz, böyle hediye kerekmiyur, hem israftan kelir,  deyü,
hisli narazýlýq itti ise de, bade /soñra/ qabul buyurdý. Her halde qadýn ve qýz hediye sevdikleri ve bazý
dahi hediye idene hoþ nazar ittikleri malümim ve sebeb-i-cesaretim idi. Yola hazýrlanýyur idik. Jozefin
dedi ki:
 Molla Abbas, çalmayý ve uzun halatý /metinde: hilatý/ taþlamaq kerek. Frenkistanda böyle urba
çoq körülmediginden, herkesin közü sizde olur, seyirci olurlar. Frenk urbasý kiyseñiz, rahat cürülir, kimse
tanýmaz, diqqat itmez!
 Hayýr, hayýr, Jozefin haným, iki köz ile degil, ister qýrq köz ile baqsunlar, ne çalma çýqarýrým, ne
halatý taþlarým!
Qýzýn bu teklifini kemalen red idüp, tebdil-i-qýyafet /qýyafet deniþtirilmesi/ lâzim olsa, Frenkistan
seyahatinden vazgeçecegimi añlattýðýmda, qýz dedi ki:
– Molla Abbas, frenkler Ýstanbullý Osmanlýlar ile hayli aþnadýrlar. Ýstanbul urbasý ve baþýñýza fes
kiyilse, nasýl olur? Bu halde bir nice Ýstanbul resimleri kösterdi. Bu Bab-ý-Alide /Osmanlý hükümetinde/
Osman bekin resmidir. Ðayet dostum idi. Bu Serasker Divanýnda Ýzzet efendiniñ resmidir. Pek malümatlý
bir efendidir. Bu saray kâtiplerinden Mahmut bektir Bunlar kibi kiyinir iseñiz, frenkler sizi Osmanlý
zan idüp köz ile aþamazlar!
Resimleri baqtým kördüm, ama ne faide! Baþlarýndaki fesleri aldýñ, bunlar da birer frenk! Ýslâm
olduqlarý ancaq festen malüm olýyur Ve bir de qýz, bunlarý islâm töreleri ve memurlarý diyur. Kim bilir?
Belki yañlýþtýr
 Hayýr, Jozefin,  dedim.  Bu Ýstanbul qýyafeti dahi menim iþime kelmiyur. Çalmamý ve uzun
halatýmý taþlar isem olmaz. Men Türkistanlýyým, bilsinler, baqsýnlar, ne ziyaný bar?..
Bundan böyle milliy ve ecdadiy qýyafeti tebdil itmemeye ve baþýmdaki aq çalma (sarýq ), üstümde
sarý halat, ayaðýmda yeþil çitik(mest) bulundýrmaya qarar berdim. Ancaq on dane frenk kölmekleri
aldým. Haqiqat halde frenk bezleri ve kölmekleri ðayet aliy ve nazik þeylerdir. Kölmek nasýl olsa da
ziyaný yoq. Kölmekler ile bir-iki boyun baðý dahi aldým. Kölmeklerin kesimine köre lâzim þeylerdir.
Jozefin haným öz tarafýndan süt beyaz (aq ) ve kök (mavý) tüs qolçaqlar (eldiven ) alup hediye buyurdý.
Yaz ve qýþ frenk ulemasý, kibarý qolçaqsýz cürmiyurlar imiþ. Qolçaq terbiye ve nezaketin bir iþareti imiþ.
Qabul ittim. Qolçaqtan bir ziyan yoq
Frenk qýzýný iptida teatroda kördükte, içimi qýzdýrdýðýný yazmýþ idim. Beþ-on künlerden beri bu qýzðýnlýq
suvunmadý, belki arttý. Þimden soñ ise yolda bir arabada, aþta bir sofrada, kervansaray ve
müsafirhanelerde bir bölmede bulunmaq yol ve ahval iqtizasýndan /talabýndan/ olup halimi fikir itmek
lâzim keldi. Çünkü hüsn-ü-cemal /dülber yüzlü /, ehl-i-irfan /oqumýþlý insanlardan/ bir qýzýn daimiy köz
ögünde bulundýðý qan qaynatýp, aqýl bulandýracaðý malüm idi Frenkler niþliyurlar, bilmem. Er ve qadýnqýzlar daima bir yerde bulunýrlar. Bilmem qanlarýnýñ terkibat-ý-kimyeviyesi /himik terkibi/ bizlerden
baþqamý, bilmem. Ýçlerinde balýq qaný hareket idiyurmý? Böyle bir þey degil ise, mesturiyetin namý olur
idi Yoqtur!
Qýzýn refiqalýðýný terk idüp baþqa bir refiq qýdýrmaya (aramaya) hacet körmiyur idim. Hilâf /ayqýrý,
ters/ söz kerek degil: qýzýn yoldaþlýðý göñlüme hoþ keliyur idi Þüphemi bar? Güzel ve hoþ qadýn ve qýz
ile yoldaþlýq zevqli kelmezmi? Malümdir ki, qadýnlarýn yoldaþlýðý degil, belâsý, qazasý dahi damlý, lezzetli
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olur. Peri qýzlarý, padiþah qadýnlarý sevgililerini telef ittikte /öldürgende /, qan aqýzmayýp, qýtýqlap öldürirler!..
Her nasýl ise, telef olmaq muradým yoq idi. Ne muhabbet deryasýna boðulmaq, ne sevinç baðçasýnda
boñalmaq istiyurdým, yani nasýl qadýn olsa olsun haramdan uzaqça, günahtan qaçýnmaq muradýnda idim.
Ve bunuñ içün Jozefin ile seyahatimi fikir itmeye mecbur idim. Közge hoþ qýzçýq idi! Fikir itmemek
mümkünmi? Edep ve ahlâq küçlü þeylerdir, lâkin istek ve göñül de quvvetsiz ve naçar degildir. Meseleyi
fikir ittikçe, çare tapmayýp, baþým qabaq kibi þiþer dereceye kelir idi. Bir kün deñiz kenarý baðçada
kezer iken, hatýrýma keldi Olurmý, olmazmý?.. Heman ormanda adaþýp, coyulýp yol tapmýþ kiþi kibi,
ferahlanýp qýza çaptým
4
 Niþlediñiz, hazýrlandýñýzmý, Molla Abbas!  deyü, qýz qarþýma çýqup, içeri alup, yanýna oturttý
Qarþýsýna degil, yan-yana oturttý! Neden bilmem frenk qýzlarý er kiþilerden hiç de çekinmiyurlar? Mutlaq
frenklerin caný-qaný bizlerden baþqaca olsa kerek, bunlar bizler kibi ateþli ve qýzðýn adamlar olsalar idi,
qadýnlarý böyle muhataralý /tehlikeli, qorqulý/ usul ile muamele itmezler idi! Yaþ, qart, er ve qadýn hep bir
yerde bulunýrlar, hepsi qadýnmýdýr, nedir?! Añlayamadým, acayip qavm. Huda hýfz eyleye (Allah saqlasýn)
eger Taþkentimizde üç kün frenk adeti cari olup /keçerli olup/ er ve qadýn hep bir yere kelüp tursalar,
neler olur, neler olur?! Dördünci künü þeher batsa kerek
 Evet, Jozefin haným, yola hazýrlandým. Bugün, ya irteye gideriz, lâkin yola çýqmaz burun sizden
bir-iki þey daha añlamaq istiyurým, mümkün olurmý?
 Buyurýñ, efendim, nedir o?
 Dört Haq kitabýn birine iman idiyursýñýzmý?
 Evet, efendim, katolik mezhebinde Ýncil-i-Þerife (Yevangeliyege ) iman idiyurým.
 Hoþ, ata-ana barmý?
 Vefat ittiler, efendim… Siziñ sualleriñiz taacibime keliyur, neden icap itti /neden kerek oldu /,
efendim?..
 Vefat ittiler Ateþleri yengil olsun
5
 Hem sualleriñiz taacipli, hem rahatsýzca kibi körüniyursýz,  dedikte, frenk qýzýna cevapta:
 Evet, nazlým, biraz rahatsýzlýðým bar ve bu rahatsýzlýðým hem sizden keliyur. Rahatý dahi sizden
talap idecegim, merhamet qýlup red itmezsiz, deyü ümüt idiyurým, hem taqdir olsa kerek
 Barekallah! Evet, sizi rahat itmeye ðayret iderim, lâkin rahatsýzlýq nedir, nedendir añlayamýyurým,
efendim.
 Özüm ifade itmez idim, hayasýz, edepsiz degilim, lâkin yolda, seyahatte kime sipariþ /rica/ ideyim?
Ayýp buyurmañýza utanýp, qýzarýp özüm aytmaya mecburým: men sizi ðayet begendim, sevdim Hudanýñ
emri, Peyðamberin qavli ile/ Peyðambernin sözü ile, yani hadis-i-þerifte buyurýlðanýna riayet etip/ sizi
almaq istiyurým rica iderim red itmeñiz, bir kördükte sevdim, hem þanýmca mümkün qadar dolu mehr
(müslümanlar evlengende, erkek tarafýndan qadýnða berilgen nikâh haqqý ) ve qalým beririm
Qýz qýp-qýzýl olup fikirlenetüþtü ve bade:
 Molla Abbas, sözüñiz dürüst ise, birden cevap beremem, böyle maslahat /iþ, mesele/ vaqit ister,
 dedi.
 Evet, efendim, dürüst aytam, böyle iþler ile lâtife /þaqa/ olunmaz, fikir buyurýñ. Ýnþallah, hoþ
maiþet ideriz, ama sizi almaz isem, siz ile yola çýqamam, sizi kördükçe göñlüm hem hoþça, hem accýca
olýyur, maña azap kibi keliyur. Hüsn-ü-cemalýñýz yaz küneþi (quyaþý) kibi qýzdýrýyur, bir cins eziyet,
zahmet olýyur. Müslümana eziyet haramdýr, rahat yoluný qýdýrmalý, bulmalý.
 Hoþ, efendim, siziñ yahþý adam olduðýñýza þüphem yoqtur, lâkin mezhepler baþqa, adetler baþqadýr
ki, bizler nasýl maiþet ve imtizaç /uyuþma, güzel keçinme/ ide biliriz, türlü ihtilâfat /añlaþýlmamazlýqlar,
uyuþmamazlýqlar/ mani olmazmý?
 Evet olmaz. Nikâh idüp sizi alsam, mezhebiñizi almýyurým, maña muhabbetiñiz ve sadaqatiñiz
kerek. Ehl-i-kitaptansýz, þeriat mani degil. Siziñ adetleriñiz zevcelige, qadýnlýða ziyaný yoq halde, maña
ne ziyanlarý olacaq? Qadýnlýq, dostluq idersiz mezhebiñize, adetiñize müdahilim olmaz /yani mezhebiñizge
ve adetiñizge qarýþmam/.
Bir-iki kün bu meseleyi müzakere ittik. Jozefin dahi maña oþap, (meni) bir kördükte sevmiþ. Acayip
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qýzçýq! Baþ yazýsýný köz körer Temaþahanede rastkelmez idi, ama rastkeldi. Körüþir idik de seviþmez
idik, ama seviþtik. Böyle olacaq, taqdir bu! Huda hayýrlý eyleye
Nikâhname kâðýtýný beraberce tertip ittik. Jozefin nikâh ile qadýným olacaq oldu. Dince ibadetime ve
adetime hiç de qarýþmayacaq ve men dahi onuñ mezhebine ve adetlerine mani olmayýp çarþafsýz, bet
açýq cürmesine razý oldum. Frenk qýzý bu ya, niþlemeli?! Lâkin istemedigim adam ile körüþtirmeyecegim!
Qadýn bu ya, yañlýþlýq ide bilir. Biñ beþ yüz ruble mehr ve qalým, beþ urbalýq ipek materya ve beþ yüz
rublelik ispahlýq /elâllýq/ nerse berecek oldum. Ýki yahþý adam huzurunda þart ve söz idüp bir-birimizi
alacaq olduq Dua oqudým, Huda hayýrlý eyleye idi. Duadan soñ þahidleri /þaatlarý/ sýyladýq. Jozefin
çay ve tatlýlar qoydu, men alup berdim. Frenk adetince, erler qadýnlara hayli sýrada yardým ve hizmet
itmek  nezaketten imiþ Niþlemeli, frenk qýzý olðaç, bazý ziyansýz adetlerine qatlanmaq kerek.
Þu künü toqtamayýp yola çýqtýq. Nikâh künü seyahate çýqmaq kibar adeti imiþ Alimallah, bir
bölmede qalmaq daha yahþýdýr! Þükürler olsun ki, bu taraflarda deve ve eþek ile cürmiyurlar, hep
demiryol /metinde: timuryol/ hem arabalarý rahat bölmeler kibi Böyle olmamýþ ise, rahat töþegi 
kibarlýqtýr /naziklik, inceliktir/, deyü deve arqasýna deñiþmez idim. Her nasýl ise yola çýqtýq. Fikrimi
ancaq bir þey bulandýrýyur idi.
 Balalarýmýz olsa, müslüman olmalarý þarttýr,  demiþ idim. Qýz ise cevabýnda:
 Bu meseleyi aytýþmaq kerek degil. Müslüman olmalarýna /?/ mani degilim Evlât yetiþtirmek
öz elimizde olur da, olmaz da demiþ idi.
Bu ne demek, aceba?! Hiç fikrim almýyur. Bade, evet, añlarým. Frenkler birden bir añlaþýlmazlar
ki Hazýrda hoþ qadýn yanýmda, göñül oynamaqta, demiryol arabalarý gürüldep çapmaqta
6
Odessadan çýqtýðýmýzdan yigirmi dört saat olur-olmaz Rusiyeniñ çetine yetiþip nemse ülkesine kirdik.
Türkistandan Rusiye topraðýna ayaq basqaç, ormanlara, toðaylara hayran olduðým kibi, Rusiyeden
çýqýp nemse yurtuna kirgeç, daha ziyade hayran oldum! Ýnsanlar, qýrlar, toðaylar, baðçalar ve qaryeler
daha baþqa, daha yahþý. Ne tarafa baqacaðýmý bilmedim. Ne tarafa baqsam  körmedigim þeyler ve
insanlar. Topraqlarý ne yahþý hall itmiþler! Her taraf yem-yeþil, resim ve tüþ kibi. Taþ ve taþlýq, tiken ve
çançqýç, qum ve çaqýl  hiç yoq, hep ekin, bostan bað ve baðça! Boþ bir töpe yoq. Ýnsan eli tiymemiþ bir
qarýþ yer yoq.
Qýrlar ve toðaylar santraç /türkçe: satranç, yani þahmat/ tahtasý kibi taqsim olunýp kenarlarý gül
aðaçlarý /gül terekleri/ ve çýtýrmanlýq ile çevrilmiþ, þöyle ki, uzaqtan baqqaç, devler /?/ santraç oynuna
hazýrlanmýþ zan olunýr. Ýnsan ve qarye /köy, qasaba/ deryasý! Qayda baqsañ, hep qaryeler ve insanlar
körüle. Boþ yer yoq. Qarye ve aul binalarý bir ve iki qat olup þeher binalarý kibi hoþ þekilde ve ziynetli.
Ormanlarý ise kene acayip! Orman degil, baðça zan olunýr. Her bir aðaç temizlenmiþ, baqýcý elinden
keçmiþ, kerekmez çubuqlar kesilmiþ ve top-top baðlanýp aðaçýn tübüne qoyulmýþ. Her bir qarýþ yer, her
bir aðaç evlât, bala kibi baqýlmýþ. Nimet qadri biliyurlar imiþ. Barekallah!
Frenk topraqlarý meydan olmayýp, ehali ise ðayet kübra /büyük/ ve çoq olduðýndan, az yerden köp
faide çýqarmaq lâzim kelüp frenkler mahir sabancý ve kemal ustadlar olmaya mecbur olmuþlar. Refiqim
Jozefin dedigi kibi, frenk qavmi hünerli ve maarifetli olmamýþ ise, açtan telef olur idi. Hüner ve maarifet
ile neler hasýl itmiþler! Alma aðaçlarý /terekleri/ bar ki, her bir meyvesi bir qarpuz qadar! Sýðýrlarý bar ki,
künde bizim on sýðýr qadar süt berir!.. Türkistanda derler ki: frenkler  þeytandýr! Yoq, þeytan degil,
kâmil ve mahir adamlar!..
Saatte elli vörst /mesafe ölçüsi: 1.06 km/ yol cüre idik. Nemse demiryolu Rusiye yollarýndan tez
hareket ide. Bir künde iki-üç vilâyet keçtik. Baþta yolumýz Galisiya vilâyetinden keçti. Bu vilâyet
muqaddemleri Polþa devletine mensüp bir yurt imiþ. Rusiye, Prussiya ve Avstriya devletleri Polþa
devletini taqsim idüp aldýqta, Galisiya Avstriya hükmüne /hakimligi altýna/ tüþmüþ. Bugünde ekseri ehali
kene polâk qavmidir. Qýyafet ve dilleri nemseden baþqadýr. Bu qavm ðayet içli /duyðulý/ bir qavm olup,
tekrar polâk devleti ve hükümeti tertip itmek efkârýndan qalmýyurlar imiþ. Olacaqlarý Huda bilir, talap
ise insana mahsustýr.
Galisiyadan Bogemiya /metinde: Bohumya/ vilâyetine keçtik. Bogemiya ehalisi dahi nemse degil,
cinsiyeten ve dil ile slavân ve rus qavmine mensüpler, lâkin köp zamandan berli nemse hükmünde
qalup, nemse urbasý kiyip, nemse tiline mahir olmuþlar, þöyle ki, bilmeyen kiþi nemseden ayýrýp bolmaz.
Avstriya devletiniñ baþ þehri ve paytahtý  Venadýr /metinde: Viyana/.
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Sabah irte Venaya yetiþtik. Halqlar yeñi turup dükkânlarý açmaqta idiler. Yahþý faytona minip,
þeylerimizi alup müsafirhaneye kittik. Venanýñ yollarý, bazarlarý pek meydan /büyük/ degil iseler de, hoþ
töþelmiþ ve ðayet temiz olup, iki taraflarý dað ve tav kibi ve hüsn-ü-þekil /dülber þekilli/ binalar ile
çevrilmiþ olduqlarýndan, çoq yaqýþýqlý körüniyurlar idi. Taþkentin ufaq-ufaq yurtlarýný, binalarýný hatýrladýqça,
göñlüme küncülik tüþe idi.
Tüþecegimiz müsafirhaneniñ, yani kervan-sarayýn adý “Hotel Kayzer” idi. Arabamýz barup toqtadýðý
ile, ziynetli, kümüþli, altunlý urbalar kiymiþ bir kiþi arabamýzýn yanýna kelüp bize iltifat /diqqat/ buyurdý.
Urbasýna köre, bu kiþi nemse vezirlerinden yaki beklerinden biri olsa kerek, deyü iltifat ittim. Mezkür
adam filhal /þu daqiqa, heman/ þeylerimizi alýp içeri qoydu. Maþallah!  dedim. Ne yahþý terbiyeli
halqlar imiþ. Ama az vaqit soñ añladým ki, mezkür kiþi vezir degil, töre degil, adiy bir hizmetçi imiþ!
Frenklerde acayip adetler çoq, hizmetçileri bekler, paþalar kibi kiyindiriyurlar. Böyle adet olurmý?
Frenkistanda oluyur. Bunlarýn çoq adetleri bize aksidir. Bunlarda qadýnlar erlerin qoluný öpmiyurlar,
erler qadýnlarýn qoluný öpiyurlar. Þeritli /yolaqlý/, ziynetli urbalarý bekler, töreler kiymeyüp, hizmetçilere
kiydiriyurlar ve özleri qabahatlý kiþiler kibi, qap-qara urbalar kiyip cüreler.
Müsafirhane qapýsýndan kirgeç, halý ve palaslar ile töþelmiþ süt kibi aq taþ nerdübandan /merdivenden/
çýqýp tuttuðýmýz bölmeye kirdik. Ýki bölme idi. Ne acayip þeyler! Qadife ve ipek ile töþelmiþler, divarlarda
altun suvlu küzgüler Bir bölme yataq yeri olup temiz-temiz töþekler ve bucaqta /köþede/ çeþme
þekilli yasalmýþ tas, quman bar idi. Tüþtügimiz müsafirhane hanlar, padiþahlar oturmaya lâyýq sýrada
iken, ðayet ucuz olduðýna çoq taacip ittim.
Qalabalýq demiryol arabasýndan tüþüp, adamlar közünden qurtulýp, bu rahat bölmeler içinde Jozefin
ile hoþ-hoþ keçirilecek saatler hatýra kelüp keyfimi ketirdiler Jozefin yoldan soñ yorðunca olup cuvunýp
bir-iki saat yuqlamaq muradýnda olduðýndan, ve men ise nemse bazarlarýný körmeye aþýqtýðýmdan, qadýn
rahatlanýncaya qadar bazarlarý dolaþmaya çýqtým. Frenkistanda qoca yurttan çýqtýqta qapýyý beklep,
kilitlep kitmek adet degildir, çünki qadýn özü kimseni içeri almaz ise, bir türlü ziyan ve hýyanet olamaz.
Nizamlarý ve usullarý pek muntazamdýr /intizamlý, tüzgün/. Jozefin ise sadýq qadýn ve muhabbetli refiqa
olduðýna hiç þüphem yoq idi.
Bir saat qadar bazarlarý dolaþtým ve nemse qavminiñ baylýðýna ve heves-i-ziynet /ziynetke tüþkün/
olduðýna hayran oldum. Bizim ülkelere hiç qýyas degil zan idersiñ, ðayrý bir alemdir. Bilmem, kim ziyade
þaþtý? Menmi nemselerin haline, ya olarmý menim halatým ile çalmama? Añlaþýldý ki, çalmalý kiþi
körmemiþler
Jozefine hediye içün bir-iki ufaq-tüfek alup müsafirhaneye qayttým. Töre ve kinâz kiyimli hizmetçi
qarþýma çýqup qapý açup kemal-i-tazim /büyük hürmet/ ile nerdüban baþýna qadar ozðardý. Cuvurýp
nerdübanlardan çýqup bölmemin qapusýndan kirdigim ile kördüm de þaþtým!.. Keçen kün demiryol
arabasýnda rastkelmiþ medrese þakirdi Genrih sandýðýna þeylerini toldurýp tura idi. Heman ot ve ateþ
kibi: Bu kiºi mýnda niþliyur? Bunu mýnda kim çaðýrmýþ? fikri baþýma kelüp közlerime qaranðý tüþtü.
Þakird ise iltifat iderek /hürmet ve diqqat ile/ el uzatýp oturmaya yer kösterdi. Ýkinci bölmeye köz taþlap
qadýn ve cümle þeylerim olmadýðýný körgeç, aqlým bir qat daha qarýþýp: Hayýr-hayýr, it oðlu, oturacaq
vaqit degil Qadýným qayda?! Þeylerim qayda?! Tez söyle! Baþýñý bulamaç kibi ezerim!  deyü hain
þakirde hücüm ittim. Bu sözleri tatarca ayttým ise de, iþ ne olduðý bilip, bir qaç ayaq artqa çekilip
frenkçe bir ºeyler ayttý hem þaþtý. Hay edepsiz, ol edepsiz qadýn qayda? Daha qadýnlýða baþlamadý
hýyanetlige tutunmýþ, pek yahþý! Men sizlere kösteririm! Menim þeylerim qayda? Nek aytmýyursýñ, it ve
köpek oðlu?!”  deyü, hýyanetin özüne bardýqta, qaçmaq tedarigi ittigini körüp, heman belimde olan
kaþmir quþaðýmý çezip frenkin elini-ayaðýný baylap qoydum
Nemse þakirdi de qýp-qýzýl, de ap-aq olup qýçqýrmaya baþladý. Qýçqýrýr, evet! Bir saat daha bazardan
qaytmamýþ olsam, nikâhledigim frenk qýzý berdigim aqçalar ve bahþiþler ve öz eþyam havalara uçacaq
idiler. Ama da rastkeldik! Þakirdin sadasýna köre, bölmeme frenkler kelüp toldular. Ðara-ðura, bilmem
neler aytýþmaya baþladýlar. Cümleye hitaben açuvlý-açuvlý qollarýmý açup: Qadýn qayda, qadýn?! Þeyler
qayda, þeyler?!  deyü, þamataya ve qýçqýrmaya tutundým.
(Devamý bar)
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Zýncýrlý Medrese (1500/01): kiriþ qapýsý.

Foto: Usman Ablayev, 2000 s.

ÝLÝM MABEDÝ
ZINCIRLI MEDRESEniñ tarihindeki bazý bir tartýþmalý meselelerge dair.
N. Abdülvahap
Malüm olduðý kibi, aðýmdaki sene, milletimizce, eski taht merkezimiz Baðçasaray þehrindeki
meþhur Zýncýrlý Medreseniñ 500 yýldönümi senesi olaraq ilân etilgen edi. Eñ eski maarif
ocaqlarýmýzdan olðan Zýncýrlýnýñ yübileyi münasebetiyle evvelce iþlenip çýqýlðan programma
boyunca maarif iþlerimizniñ keçmiþi, bugüni ve kelecegi ile alâqalý bir sýra hareketler yapýldý.
Þu cümleden birqaç konferans keçirildi ve daha da keçirilecektir. Bütün bu hareketlerde yüksek
tahsilimiz tarihi ve bunda Zýncýrlýnýñ yeri ve hissesi meseleleri ayrýca bir aðýrlýq qazanýp, bir
sýra yazý ve çýqýþlarnýñ mevzusý oldu. Bu yazý ve çýqýþlarda medreseniñ çoq asýrlýq tarihinden
bilingen faktlarnýñ tanýtýlmasýna çalýþýldý. Bu faktlarnýñ mühim ve olduqça diqqat çekken bir
qýsmý Zýncýrlýnýñ qurulýþý , açýlýþý , açýlýþ merasiminde de onuñ qurucýsý olðan Qýrým Haný I
Meñli Geraynýñ tarafýndan söylengen nutqu ile baðlý olup, bularnýñ tasvirleri (ilk evvelâ 
añýlðan nutuqnýñ metni), daha çoq  rus tilinde, çeþitli neþirlerde yayýnlandý. Neticede, bugün,
bu mevzu olduqça sýq anýlðaný sebebinden, Zýncýrlýnýñ açýlýþ tarihi ve etrafýndaki diger
vaqialarnýñ olup keçtigi þekli tarihiy bir kerçek olaraq körünip baþladý. Lâkin, soñki vaqýt
meydanða çýqqan bazý bir bilgiler meseleniñ o qadar aydýn olmaðaný ile bir sýra tartýþmalý
noqtalarný bulundýrðanýný kösterdiler. Aþaðýdaki maqalede, iþte, bütün bularða biraz açýqlýq
berilmesine çalýþýlacaqtýr.
Keçenlerde Qýrým Devlet Arhivinde 19171920. seneleri arasýnda Aqmescitte çýqqan Millet
gazetasý üzerinde çalýþýr ekenmiz, diqqatýmýzný gazetanýñ 1917 senesi 6 noyabr (qasým) tarihli 97-ci
sayýsýnda basýlðan bir maqale celp etti. 1917 senesi ayný þu noyabr ayýnýñ üçünci künü Baðçasaray
þehrinde büyük tantana ile dört qýrýmtatar maarif - kültür müessiseniñ: Han Sarayý esasýnda Müze hane (Milliy Müzey), Ý. Gasprinskiy adýna Darulmuallimin (qýz balalarý içün hocalar mektebi), Sanayi
ve Hüner Mektebi ve Zýncýrlý Medreseniñ esasýnda I Meñli Geraynýñ adýna Ýnstitut (Akademya)nýñ
açýlýþý üzerine yazýlðan büyük kölemli bir maqale edi. Merasimni bütün tafsilâtýyla aks ettirgen
Baðçasarayda milliy debdebe baþlýqlý ve Muhbir imzalý þu maqalede(1) aþaðýdaki satýrlar
meraðýmýzný doðurdý:
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Bundan soñra Osman Nuri efendi
Aqçoqraqlý (2) kürsi-yi hitâbete (üstünden
hýtap etilgen kürsüge)* çýqaraq
Baðçasarayda mevcud medreselerin suret-i
inþalarý (qurulýþlarýný) ve o medreselerin
baniyleri (qurucýlarý) tarafýndan nasýl
maqsatlarla tesis etildigi haqqýnda tarihiy
malümat vererek Zýncýrlý Medrese-yi
aliyyesiniñ (þerefli ve aziz medreseniñ) ilk
iftahýnda (ilk açýlýþýnda) medreseniñ baniy-i
muazzamý (büyük qurucýsý) merhum Meñli
Geray Han(3) tarafýndan söylenen tarihiy ve
ibretli nutquný oquyaraq mezkür nutq-ý þerifni
(þerefli, mübarek nutquný) Zýncýrlý
Medresesiniñ hazýrki müdüri Yaqub Kemal
efendiye(4) taqdim etti. Nefis bir kâðýt
üzerinde büyük bir maharet ve sanatla Osman
efendi Aqçoqraqlý tarafýndan yazýlmýþ bu
nutqun bir çerçive içinde qonularaq Zýncýrlý
Medresesi binasýnda göze çarpacaq bir yerde
asýlmasý hususýnda Müftiy efendi(5) mezkür
nutqun altýnda kendi imzasý ve yazýsýyla bir
qaç satýr yazý yazmýþtýr.(6)
Diqqatýmýzný çekken iþbu satýrlardan soñraki
Zýncýrlý Medreseniñ açýlýþ merasiminde (6.03.1501)
bir qayýtta da: Meñli Geraynýñ bu nutqu ileride
Qýrým Haný I Meñli Geraynýñ söylegen nutqunýñ metnini
Millet gazetasýnda basýlacaqtýr, 
bulundýrðan bir levha. (Haz.: O. Aqçoqraqlý, 1917).
cümlesini oqudýqtan soñra, meraðýmýz qat-qat
Baðçasaraydaki Han Sarayý Müzeyiniñ fondundan.
artýp, gazetanýñ nevbetteki sayýlarýný sahifelemege
baþladýq.
Teessüf ki, bütün ðayretlerimizge raðmen, onlarnen baqýp çýqtýðýmýz sayýlardan hiç birisinde
qýdýrðanýmýzný tapamadýq. Beklentilerimiz boþqa çýqqan edi.
Aradýðýmýzný Milletniñ tap 1920 senesi çýqqan bir sayýsýnda bulduq. Gazetanýñ iþte þu yýlý 29
yanvar (ocaq) tarihli sayýsýnda (13(64)) ayný þu Osman Aqçoqraqlýnýñ Qýrým Türk-Tatar Edebiyatýnýñ
Qýsqaca Tarihçesi(7) adlý muhteþem bir maqalesiniñ iþbu sayýdaki Meñli Geray Han zamanýnda
Qýrýmda edebiy hayat baþlýqlý qýsmýnda sözümiz mevzusý nutuqnýñ metnini bulundýrðan bir maddege
de rastkeldik. Ýþte, buña:
Cennetmekân (cennetli) Meñli Geray Han hazretleri bu medreseniñ resm-i küþadýný (açýlýþ
merasimini) büyük bir tantana ile icra etmiþ idi. Sene-yi mahude (anýlðan sene, hicriy 906 yýlý)
þabanul-muazzamýn (ulu þaban ayýnýñ) 15-ci günü idi ki, bil-cümle (þu cümleden) bütün
ulemâ, umerâ (devlet adamlarý, beyler, seyyidler, þerifler ve ilh.) ve aðalar hazýr bulundýqlarý
halde maqamýna munasip dua ve senadan soñra hazýruna (meydanda bulunðanlarða) hýtaben
iþbu nutqu irad buyurmýþlar edi (söylegen ediler):
Büyük Tañrýmnýñ yardýmý birle men ki, Meñli Geray, mübarek Qýrým topraðýnýñ
köbaymasýna qudretimniñ yettigi qadar Tañrýmnýñ ve dinimniñ ve milletimniñ adâsýnýñ
maqhûr bolmasýna hanlýðýmnýñ esdâq balalarý bolðan sizlerniñ iâneñiz birle leyyâlimi
eyyâm etmegin say ettim. Köb þükürler bolsun, Rabbimiz imdadý birle ðalib boldým. Ada
maqhur boldý, hâk-ý Qýrým mamur boldý. Men sizlerniñ aqibet-i umûrýñýzný oylanmaq
birle Tanrýmnýñ evâmirini haqqý birle yerine ketire bildim. Umûr-ý ahireti oylanmadým.
* Qavisler bizimkidir  N. A.

12

Közlerimdin Rabbimniñ azabýndýn haþiyet birle âb aqýzmadým. Men qalbimde ahir küniniñ
velehni asramadým. Bunýñ içün Tañrýmdýn menim maðfiretime yararlýq bolur oyý birle bu
medreseni bina qýlmaða þürû qýldým.Efqâr-ý fuqarâdýn bolðanlarnýñ dahi tahsil etüb
bolmasýný tefekkür birle vaqýf ibqâ ettim. Medresemde iktisâb-ý ulûm-ý uhreviye ve
dünyeviyede bolðan tullâbnýñ subh-u-mesâ menim asiy ruhým içün dua eteceklerini
tefekkür birle sürûrim izdiyâd ete. Medresemniñ ulûm-i diniye, sufiye ve uhreviye ki mahsus
boldýðý misillü mübarek milkimizniñ mesâlih-i âmmesiniñ haqqý birle bolmasý içün ulûm-i
dünyeviyeniñ dahi tahsil etilüvi maqsudým boldý(8).
Bugünki qýrýmtatarcasý ile:
Büyük Tañrým ve hanlýðýmnýñ eñ sadýq balalarý olðan sizlerniñ yardýmý ile men, Meñli
Geray, Qýrým topraðýnýñ artmasý ve Tañrým, dinim ve milletimniñ duþmanýnýñ mahvolunmasý
içün qudretimniñ yettiði qadar gecelerimni kündüz yapmaða ðayret ettim. Çoq þükürler olsun!
Rabbimniñ imdadý ile ðalip çýqtým. Duþman yeñildi, Qýrým topraðý mamur oldu. Men siziñ
taqdiriñizni tüþünerek Tañrýmnýñ emirlerini haqqý ile yerine ketire bildim. [Kendi] kelecegimni
(ahretteki halimni) [ise] tüþünmedim. Rabbimniñ azabýndan haþiyet (Allah qorqusý) ile közyaþ
aqýzmadým. Ahir künü(niñ) þiddetini [de] qalbimde asramadým. Bunuñ içün, Tañrýmdan
maðfiretime yararlýq olur fikri ile bu medreseni qurmaða baþladým. Faqirlerniñ eñ faqiri
olðanlarnýñ bile [mýnda] tahsil ala bilmelerini tüþünip vaqýf tesis ettim. Medresemde dünya
ve ahiret ilimleriniñ tahsilinde bulunacaq talebelerniñ sabah-aqþam (qece-kündüz) menim
asiy ruhum içün dua eteceklerinden sevinçim hep artmaqtadýr. Medresemde diniy, tasavvufiy
ve uhreviy (ahret ile alâqalý) ilimler mahsus olduðý kibi, mübarek devletimizniñ, bütün halqýna
ait meselerniniñ haqqý ile olmasý içün, bu yerde dünyeviy ilimlerniñ de oqutýlmasýný istedik.
Millet gazetasýndan mevzumýz ile alâqalý ögrendigimiz, iþte, bu oldu. Bu bilgiler de bizni bazý bir
tüþüncelerge daldýrdý. Mesele þunda ki, bütün bular, yani Zýncýrlýnýñ qurulýþý, açýlýþý ve açýlýþ
merasimindeki Meñli Geraynýñ sözleri soñki zaman (soñki 56 yýl) Qýrýmda olduqça sýq qonuþýlðan
ve üzerlerine az-çoq yazýlðan bir mevzular ediler. Buña dair yazýlar bir sýra kitap ve kündelik neþirlerniñ
sahifelerinde yer alðan edi. Þimdi ise bu yazýlardaki bilgilerniñ büyük bir qýsmý yuqarýda berilgen
faktlarða doðru kelmez oldu. Meydanda, artýq, Zýncýrlýnýñ açýlýþýna dair tasvirniñ, bir sýra farqlý noqtalar
bulundýrðan eki variantý bulunmaqta edi.
Qýrýmda çýqqan kitap, dergi ve gazetalardaki Zýncýrlýnýñ etrafýnda yazýlðanlarnýñ qaynaðý belli edi.
Daha çoq rusça yayýnlanðan bu bilgilerniñ alýndýðý yer  rusiyeli tarihçi ve sanatþýnas S. M.
Çervonnayanýñ 1995 yýlý Moskvada bastýrðan Tatar Qýrýmýnýñ Sanatý kitabý edi(9). Bu kitapta
mesele ilk defa meydanða rus tercimesi þeklinde çýqqan edi. Daha soñra bu kitaptaki Zýncýrlýnýñ
açýlýþý ile alâqalý bölümni qýrýmtatar milliy maarifi tarihi üzerine yazýlðan qýymetli bir monografyasýna
belli qýrýmlý tarihçi V. Y. Gankeviç de köçürip aldý(10). Her eki kitapta da bu bilgilerniñ bulundýðý
menba kösterilgen edi. Bu menba  belli qýrýmtatar tarihçisi Edige Qýrýmalnýñ 1952 senesi Almanyada
(ve almanca) bastýrdýðý Qýrým Türkleriniñ Milliy Mücadeleleri kitabý, ve daha doðrusý  bu kitap
içün tanýnðan qýrýmtatar cemaat hadimi ve yazýcýsý Cafer Seydahmet Qýrýmerniñ (18891960) yazðan
Muqaddemesi edi. Bu Muqaddeme türk tilinde ve ayrý bir maqale olaraq 1970 senesi Emel
dergisinde de basýldý (no.60, s.9-22). Zýncýrlýnýñ açýlýþý tasviriniñ eki variantýný bir araða ketirmek
fikriyle þu Muqaddemedeki mevzumýz ile alâqalý bölümni qýrýmtatarcaða adaptirlengen bir þekilde
dergimizge de almaqný faydalý kördük. Ýþte, þu bölüm:
Bir adý da Yeþil Ada olðan güzel Qýrýmnýñ bir ilkbaharindemiz. Qýrým Hanlýðýnýñ yañý
paytahtý Baðçasarayda çiçekler açqan, quþlar hep birden tilge kelip sevinçle ötüþmekteler.
Bütün halq da baharnýñ neþesiyle daha canlý, daha hoþtur. Müslümanlarnýñ mübarek saydýqlarý
bir cuma künü halqnýñ sevinçi büsbütün canlanðan bir haldedir. Sabah namazýnda hemen
bütün camiler tolðan, camilerden, evlerden taþqan halq soqaqlarda bir sel kibi aqmaqtadýr.
Herkes þehirniñ týþýndaki bir töpege doðru ketmekte....
XV. asýrnýñ baþlarýnda qurulðan Qýrým Hanlýðýnýñ ekinci haný alim ve þair Meñli Geray,
kendisine bir saray yaptýrmadan evvel, 1500 senesinde, þehirniñ týþýnda yüksekçe bir töpede
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büyük bir medrese qurmaða
qarar berip, o kün herkesniñ erte
saatte o yerde bulunmasýný emir
etken edi Bütün þehir halqý
töpede toplandý... Birazdan soñ
uzaqtan kücük bir atlý qafileniñ
süratla yaqlaþtýðý körüldi. Eñ
ögde Hannýñ eñ sevdigi çal atý,
sañki
o
da
bugünniñ
ehemmiyetini ve heyecanýný
duymaqta olduðý kibi, baþý 
yuqarýda, qulaqlarý  tik turup,
canlý baqýþlarý, oynaq adýmlarý
ile ilerley edi. Halq, Hannýñ
yaqlaþtýðýný körer-körmez,
kendisine yol açtý, faqat Han
teren bir hürmet hissi ile atýndan
enerek, halq arasýndan keçti ve
çevik adýmlarla iþ yerine doðru
ilerledi. Etrafýný sarðan halqný
her zamankinden daha ziyade
küler yüzle selâmladý ve vaqýt
qaybetmeden þu sözlerni söyledi:
Tanrýmnýñ yardýmý ile
bugün bu yerde, bizni dünyada
kâmil insan olmaða, yarýn da
ahirette cennetke qavuþtýracaq
ilim mabedini qurmaða
baþlaycaqmýz. Hepimiz bu iþte
can ve baþ ile çalýþacaqmýz.
Bu sözlerni aytýp, Han, o
yerdeki ustalarnýñ emri ile iþciler
arasýna qarýþaraq, olarla birlikte
Zýncýrlý Medreseniñ (1500/01) iç körüniþlerinden biri.
topraq qazmaða, temel açmaða,
taþ sökmege baþladý.Ve medreseniñ qurucýlýðý bitkenine qadar o, her firsatta mýnda taþ, qum
taþýdý, iþçilerle, halqla birlikte bir iþçi kibi çalýþtý.
Medreseniñ qurulmasý bittikten soñra, devriniñ sayýlý þairlerinden de olðan Han, medreseniñ
qapý kemeriniñ altýna, qapýdan keçkenlerniñ mutlaqa egilip keçmelerini temin etmek içün,
kemerlengen bir zýncýr astýrdý. Bunuñ içün de bu medresege Zýncýrlý medrese denildi.
Zýncýrlýnýñ merasim ile açýlýþ kününde bütün þehir halqý, Qýrýmnýñ her tarafýndan kelgen
ulema ve eþraf (devlet büyükleri), ecnebiy elçiler ve Kefedeki Osmanlý Paþa ile maiyeti bu
büyük binanýñ ögünde toplanðan ediler. Han, o yerde bulunðanlarða hýtaben þöyle sözlerni
ayttý:
Ýnsanný eþref-i mahlüqat (yaratýqlarnýñ eñ þereflisi) yapqan aqýl dýr. Aqýlný kemal
derecesine ketirgen de ilim dir. Ýlimge sarýlmaðanlar sürünmege mahkümdýrlar. Ýlimge
hürmet etmegenler, han veya padiþah bile olsalar, müsbet, saðlam iþ yapamazlar, hatta
erte-keç þerefsizlikke, sayðýsýzlýqqa oðramaqtan qurtulamazlar. Bu qapýdaki zýncýrný, bu
muqaddes ilim mabedine kirerken, kim olursa olsun, herkesniñ egilerek keçmesi ve ilimge
hürmet duygusýný hatýrlamasý içün taqtýrdým  Bu sözlerden soñra Han, ilk olaraq kendisi,
egilip de degil  eki büklük olurcasýna, yapýdan içeri kirdi.(13)
C. S. Qýrýmerniñ bu yazýsý O. Aqçoqraqlýnýñ naqlettigi bilgilerle qarþýlaþtýrýlsa, aralarýnda olduqça
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sezilirli bir farq bulundýðý añlaþýlýr. Diqqat çekken noqtalardan biri daha, C. Seydahmetniñ naqlinde
medreseniñ qurucýlýðýna dair bilgiler bar ki, O. Aqçoqraqlýnýñ maqalesinde bunuñ haqqýnda hiç bir
þey yazýlmaðandýr. Ayný zamanda her eki variantta, biraz farqlý kontekstte olsa da, bahar mevsimi
añýla. (Hicriy 906 senesi 15 þaban künü milâdiy taqviminde 1501 senesiniñ 6 mart kününe
rastkelmektedir.) Meraqlý yeri þunda ki, C. Seydahmed yuqarýda añýlðan 1917 senesi 3 noyabrdeki
merasimde bulunðan edi ve nutuqnýñ mündericesinden, hiç þübhesiz, haberdar edi. 35 yýldan soñra
hatýrladýðý þeyler ise, niçündir, çoq deñiþik bir þekilde çýqmaqtalar. Degerli büyügimiz bu meselege o
derece ehemmiyet bermegen olsa kerek. Na ise de, neticede, ortalýqqa nutuqnýñ yañý bir variantý
býraqýldý. Onuñ da türkçe ve rusçaða tercimeleri yapýlýp, ilk evvelâ rusça þekliniñ tirajlanmasýna yol
açýlðan edi.
Elbette, bu tahminimiz daha ayrý incelemeler talap etmektedir.
Ayný þu ciddiy araþtýrmalarný talap etken daha bir mesele bar ki, o da Millette basýlðan ve
nutuqnýñ asýl metni sayýlacaq tekstniñ qaynaðý meselesidir. O. Aqçoqraqlý kendi maqalesinde
nutuqnýñ artýndaki bir açýqlamada buña dair þöyle bir malümat bere:
Iþbu nutq-ý haniy sureti Ýstanbulda Bayezid kitabhanesinde eski qolyazma bir kitabýñ
78-nci sahifesinde muqayyed (qayýtlý, yazýlý) bulundýðý Baðçasaraylý müderris-zade Ahmed
Raþid efendi görüp bize söylemiþti. Ýþbu nutuq kopyasý dahi andan alýnmýþtýr.
Bu açýqlamada sual ve, hatta, þübhe doðurðan noqtalar yoq degil. Nasýl bir qolyazma? Müellifi
kim? Ne zaman yazýlðan? Halihazýrda ne yerdedir?
Þimdilik cevapsýz qalðan bu ve buña beñzer daha bir sýra sualler bütün meseleni de çezilmegen
bir halde býraqmaqtalar. Soñki noqtaný qoyacaq  ilerideki araþtýrmalardýr.
Eñ soñunda ise Zýncýrlýnýñ açýlýþý tarihine dair da birqaç söz yazmaqný kerekli köremiz. Bu vaqýtqa
qadar Zýncýrlý haqqýndaki bütün yazýlarda onuñ açýlýþ senesi olaraq 1500 yýlý kösterilgen edi. Faqat
bu vaqia yüz bergen (hiç þüphesiz) hicriy 906 senesi milâdiy taqviminde 1500 ve 1501 senelerine
rastkelmektedir... O.Aqçoqraqlýnýñ naqlettigi bilgiler de köz ögüne alýnsa, yani medreseniñ açýlýþ
merasimi hicri 906 senesi þaban ayýnýñ 15-ci künü keçirilgeni diqqatqa alýnsa, bu vaqianýñ tarihi
milâdiy 1501 senesiniñ mart ayýnýñ 6 künü olacaðý ortaða çýqacaqtýr. Ýþte, araþtýrýlacaq meselelerden
daha biri...
Açýqlamalar:
(1) [Muhbir] Baðçasarayda milliy debdebe // Millet (Aqmescit), 6 noyabr 1917 (no. 97).

(2) Aqçoqraqlý, Osman Nuri (18791938)  tanýnðan qýrýmtatar alimi (tarihçi, arheoloji mütehassýsý,
edebiyatþýnas), nesirci, dramaturg, terciman, hattat.
(3) Qýrým Haný I Meñli Geray (14451514, hanlýðý: 146774, 147576, 14781514).
(4) Kemal, Yaqub (18851939)  belli qýrýmtatar tarihçisi ve müzey hadimi.
(5) Közde 19171918 senelerinde Qýrým ve Batý Rusiye Müslümanlarý Müftüsi Noman Çelebicihan
(18851918) tutulsa kerek.
(6) O. Aqçoqraqlýnýñ yaptýðý þu nutuq levhasý bir fotokopya þeklinde künümizge de yetip, halihazýrda
Baðçasaraydaki Han Sarayý Müzeyinde saqlanmaqtadýr. Onuñ bir resmini Müzeyniñ Müdüri Server
Ebubekirovnýñ musaadesiyle dergimizge de almaqný yerli bulduq (baq).
(7) Aqçoqraqlý O. Qýrým Türk-Tatar Edebiyatýnýñ Qýsqaca Tarihçesi // Millet (Aqmescit), 1919: (?)
dek., 1920:13 yanv., 15 yanv., 20 yanv., 23 yanv., 27 yanv., 29 yanv., 1 fevr..
(8) Aqçoqraqlý O. // a.g.e., 29 yanv..
(9) ×åðâîííàÿ Ñ. Ì. Èñêóññòâî òàòàðñêîãî Êðûìà.  Ìîñêâà, 1995.  Ñ. 126127.
(10) Ãàíêåâè÷ Â. Þ. Î÷åðêè èñòîðèè êðûìñêîòàòàðñêîãî íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ
(Ðåôîðìèðîâàíèå ýòíîêîíôåññèîíàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ìóñóëüìàí â Òàâðè÷åñêîé ãóáåðíèè
â XIXíà÷àëå XX âåêà.)  Ñèìôåðîïîëü, 1998 ã.  C.3637.
(11) Kýrýmal, Edige. Der Nationale Kampf der Ktýmtürken mit besonderer Berücksichtigung der
Jahre 19171918.  Emsdetten (Westf.), 1952 [s. XVIIIXIX].
(12) Kýrýmer, Cafer Seydahmet. Önsöz // Emel (Ýstanbul), no.60 (EylülEkim 1970), s.922.
(13) Kýrýmer // a.g.e., s.1213.
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FEVRAL (ÞUBAT) 23  QIRIMTATAR MÝLLÝY HAREKETÝ QAHRAMANI,
QIRIMTATAR MÝLLÝY HÜKÜMETÝ REÝSÝ, QIRIM MÜSLÜMANLARI MÜFTÜSÝ,
BÜYÜK FÝKÝR ADAMI, ÞAÝR VE EDÝP NOMAN ÇELEBÝCÝHANNIÑ (1885-1918)
HATIRA KÜNÜ.

ANT ETKEMEN, SÖZ BERGEMEN BÝLMEK ÝÇÜN ÖLMEGE

NOMAN ÇELEBÝCÝHAN
(1885-1918)
Hayatý ve Eserleri
Noman Çelebicihan 1885 senesi Qýrýmnýñ Or
uyezdindeki Büyük Sonaq köyünde Ýbrahim Çelebiniñ
ailesinde doðdu. Köy mektebi, Canköy civarýndaki
Aqçora köyü medresesi, Aqmescitteki rüþdiye mektebi,
Baðçasaraydaki Zýncýrlý Medreselerde oqudý.
1906 senesi Ýstanbulða ketip, andaki Mercan (Vefa
(?)) idadiyesinde (orta mektebinde), daha soñra medresetül - quzatta (qadýlar hazýrlaðan mektepte)
oquvýna devam etti. 1912 senesi Ýstanbul Darulfununýnýñ (Üniversitetiniñ) huquq fakültetinden mezun
oldu.
Türküyede bulundýðý zaman çoq faal þekilde çeþitli
içtimaiy ve siyasiy hareketlerde iþtirak etti. Qýrým
Talebe Cemiyeti (1908) ve Vatan Cemiyetiniñ
(1909) qurucýsý olup, bu teþkilatlarnýñ reisligini yaptý.
19121913 seneleri tahsilini Peterburgdaki (Rusiye)
Psihonevroloji Ýnstitutýnýñ huquq fakültetinde devam
NOMAN ÇELEBÝCÝHAN
ettirdi.
1913 senesi Qýrýmða qaytýp, Vatanýnda yüz bergen içtimaiy-siyasiy hareketlerge qoþuldý.
25.03. (7.04.) 1917-de Aqmescitte toplanðan Bütün Qýrým Müslümanlarý Kongresinde Qýrým
Müftüsi olaraq saylandý. Bunuñla beraber ayný þu Kongreste meydanða ketirilgen Qýrým
Müslümanlarý Merkeziy Ýcra Komitetiniñ reisligine seçildi. Vazifelerinde büyük faaliyet
kösterip, milletiniñ sevgisini qazandý.
26.11.–13.12. (9–26.12.) 1917-de Baðçasarayda ötkerilgen I Qýrýmtatar Qurultayýnda
iþtirak etip, Qurultayda saylanðan Milliy Hükümetniñ Reisi ile, ayný zamanda, Adliye
Müdürliginiñ baþqaný (Adliye Müdüri ) olaraq seçildi.
1918 yanvar(ocaq)da Qýrýmða Qýzýl Ordunýñ askeriy quvvetleriniñ kirmesi ile bolþevikler
tarafýndan yaqalanýp Aqyar hapshanesine býraqýldý. Bu yerde bir ay qadar tutuldýqtan soñra,
fevral (þubat)nýñ 2223 gecesinde hapshaneniñ azbarýnda vahþiycesine öldürildi.
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Ýçtimaiy ve siyasiy, diniy ve edebiy, velhasýl, bütün medeniy hayatýmýznýñ taqviminde fevral
(þubat) ayý, hiç þüphesiz, çoq parlaq bir deha sahibi olðan büyügimiz Noman Çelebicihannýñ
(18851918) hatýra ayý olaraq saqlanýp qalacaqtýr. Onuñ, misline çoq siyrek rastkelingen ve
arzettigi emsalsiz bütünligi ile insanný hayretler içersinde býraqqan muhteþem þahsiyeti, oðrunda
canýný feda ettigi milleti içün daima eñ muqaddes emeller qýlavuzý ve tükenmez ilhamlar
qaynaðý olup qalacaðý da muhaqqaqtýr.
Þunu da eminlik ve iftiharla aytabilemiz ki, Noman Çelebicihan yalñýz çoq asýrlýq Qýrým
tarihiniñ degil de, belki bütün dünya tarihiniñ eñ seçkin insanlardan biri olaraq sayýlmaða
haqqýný qazanðandýr.
Bu sene bu abide insannýñ þehit olmasýna 82 yýl tolmaqtadýr. Þu münasebetle, onuñ büyük
cemaat hadimi, qudretli fikir adamý ve natýq olmaqla beraber eþsiz bir istidat sahibi edip ve
þair olduðýný köz ögüne alaraq, künümizge yetken bütün eserlerini bir araða toplap neþir
etmekni özümizce þerefli bir borç bildik.
Noman Çelebicihannýñ býraqtýðý ve þimdi elimizde bulunðan edebiy mirasý pek büyük degildir
ve, çoq bediy bir uslupla yazýlðan ateþin nutuqlarý hesapqa alýnmasa, bir hikâye ve sekiz
þiirden ibarettir. Bular  aþaðýda metinleri berilmekte olðan Qarýlðaçlar Duasý hikâyesi ve
Ant Etkemen, Sarý Tülpan, Tilkiden Selâm, Yolcu Ðarip, Savluqman Qal, Tatarlýq,
Köbelek, Bastýrýq, Haygidi, Tatar Yaþlarý þiirleridir. N. Çelebicihannýñ daha bir eser
üzerinde çoq ciddiy çalýþtýðý haqqýnda malümat bulunsa da*, onuñ taqdiri üzerine, þimdilik,
hiç bir þey aytýp olamaymýz.
Çelebicihannýñ eserleri neþir olunýr eken, büyük teessüfle bildirmelimiz ki, bugünde bulardan
hiç birisiniñ asýl metni sayýlacaq birde bir nüshasýna sahip degilmiz. Eserlerniñ elyazma nüshalarý, þu cümleden, müellifniñ kendisine aitolðanlarý haqqýnda bilgiler, zaten, pek azdýr (1).
Basýlðanlarý haqqýnda ise, qýsqadan, þöyle malümat berilebilir.
Noman Çelebicihannýñ Qarýlðaçlar Duasý hikâyesi ilk defa 1913 senesi Ýstanbulda Yaþ
Tatar Yazýlarý adlý bir cýyýntýqta basýlðan edi.(2) (O zaman Ýstanbulda oquðan bir sýra yaþ
qýrýmtatar þair ve yazýcýlarýnýñ (B. Çoban-zade, H. Çergeyev, M. Niyaziy, N. Baybörü, H.
Odabaþ (Timurcan) ve dig.) eserlerinden oluþqan bu qýymetli cýyýntýq, bilgenimizge köre, daha
hiç bir nüshasý ile ortalýqqa çýqmadý.) Bundan soñra eserniñ birqaç basqýsý kerçekleþtirilgen
edi. Neticede bugün elimizde hikâyeniñ, aralarýnda az-çoq farqlýlýqlar bulunðan birqaç variantý
bulunmaqtadýr. Þu cümleden  arap, latin ve kiril harfli nüshalarýyla bir de rus tiline tercimesi
þekli.(3) Bulardan dergimizge qaynaq olaraq eñ eski ve, büyük ihtimal ile, orijinal þekline daha
yaqýn olðan, hikâyeniñ 1933 senesi Emel mecmuasýnda (no.7) basýlðan bir nüshasý
alýnðandýr. Þunu da aytmaq kerek ki, bunuñ metni, ilk evvelâ  imlâ baqýmýndan çoq qarýþýq
* Büyük qýrýmtatar cemaat hadimi ve yazýcýsý Cafer Seydahmet Qýrýmer (18891960) kendisiniñ
Nurlu Qabirler kitabýndaki Antlý Qurban hikâyesinde böyle bir qayýtta buluna: Çelebi Cihan
merhum atýný hiç unutamadý. Týpqý quvvetle sevgen ve aþqqa nail olamaðan insanlar kibi o, her güzel
atta kendi atýnýñ çizgilerini arardý. Bu atý içün Atým adlý çoq güzel bir hikâye yazmaða baþlaðan ve
bunu epeyce ilerletken edi. Peterburgda bulndýðý sýrada bu hikâyesini yazmaq içün at haqqýnda çýqqan
rusça ilmiy eserlerinden pek çoðuný tetqiq ettigini körgendim. (Kýrýmer, Cafer Seydahmet. Nurlu
Kabirler. Ýstanbul, 1992, s. 28, not 1.)

17

olduðý içün, içine biraz mudahale etmek zorunda qalýndý. Herhalde, þu imlâ çubarlýðý
hikâyeniñ asýl nüshasýna ait olmasa kerek.
Þiirlerge kelince, bular da asýl metinleri elge keçirilmegen bir halde bulunmaqtalar. Bazý
bir bilgilerge köre (4), dünya yüzü ilk olaraq Ýsmail bek Gasprinskiyniñ Terciman gazetasýnýñ
sahifelerinde körgen bu þiirler, þairniñ vefatýndan soñra teker-teker veya toplu olaraq bir sýra
çeþitli neþirlerde yayýnlanðan ediler. (Bu basqýlardan eñ ehemmiyetli olðanlarý aþaðýda
kösterilecektir.) Lâkin, Qarýlðaçlar Duasýnýñ meselesinde olduðý kibi, bu nüshalarnýñ
arasýnda da bazý bir farqlar yoq degil. Aþaðýda berilgen þiirler çeþitli qaynaqlardan alýnðandýr
ki, bulardan her birine dair malümat bu maqaleniñ soñundaki açýqlamalarda bulmaq
mümkündir.(5) Yazýmýz tenqidiy bir tahlil olmadýðý içün, herhangi bir tafsilâtqa dalmaqný
lüzümsiz saydýq.
Noman Çelebicihannýñ eserleri ile alâqalý tekstoloji meseleleri ayrýca diqqat çekken ve
teren araþtýrmalar talap etken meselelerdir. Herhalde, bularnýñ asýl metinleri de erte-keç
meydanða çýqacaqlarýndan da büsbütün ümütsiz degilmiz.
N. Abdülvahap
Baq: Bektöre, Þevki. Antlý Þehit /Kýrým (Ankara), no.9–10 (21–22) (mart-nisan 1961), s.153–154;
Bozgöz, Aziz.. Çelebicihan Efendi Hakkýnda Hatýrladýklarým // Emel(Ýstanbul), no.44 (Ocak–Þubat
1968), s.1920.
(2)
Çoban-zade, Bekir. QýrýmTatar Edebiyatýnda Qurultaycýlýq ve Milletçilik.  Baku, 1929, s.1920
(azeriy tilinde).
(3)
Kiril harfli þekli içün, baq: ×åëåáèäæèõàí, Íîìàí. Êúàðûëãúà÷ëàð äóàñû. Àçûðëàãúàí:
Ðèçà Ôàçûë // Éûëäûç, 1993, ¹3, Ñ.7278.
Latin harfli nüshasý: Çelebicihan, Noman. Qarýlðaçlar Duasý. Haz.: Yunus Qandým // Ocaq
(Aqmescit), no. 1 (1999), ss. 36–38.
Rus tiline tercimesi içün, baq: ×åëåáèäæèõàí, Íîìàí. Ìîëèòâà ëàñòî÷åê. Ïåð.: Øåôèêúà
Àáäóðàìàíîâà // Ocaq, 1999, ¹1, Ñ.36–38.
Ayný þu tercime: // Ãîëîñ Êðûìà, – 2000 ã., – 25 ôåâðàëÿ (¹9 (328))
(4)
Bozgöz, Aziz. Çelebicihan Efendi Hakkýnda Hatýrladýklarým // Emel (Ýstanbul), no.44 (Ocak
Þubat 1968), s.19.
(5)
Þiirlerniñ, dergimizde berilgen þekilleri ile bulundýqlarý qaynaqlar þulardýr:
SARI TÜLPAN / Noman Çelebi Cihan / Kýrým Yayýnlarý. New-York: Kýrým Tatar Milli Merkezi,
1984
KÖBELEK / a.g.e.
HAYGÝDÝ, TATAR YAÞLARI / a.g.e.
TÝLKÝDEN SELÂM / Emel, 1933, no.10, s. 6–7.
BASTIRIQ / Noman Çelebi Cihan. New-York: Kýrým Tatar Milli Merkezi, 1984.
SAVLUQMAN QAL, TATARLIQ / Kýrým (Ankara), no. 9–10 (1961), s.135.
YOLCU ÐARÝP / Emel Mecmuasý (Pazarçýq-Romanya), no.8 (1933), s.8.
ANT ETKEMEN / Qýrým Mecmuasý (Ýstanbul), no.8 (1918), s.147.
(1)

Çelebicihannýñ þiirleri toplu olaraq kiril harfleri ile berilgen qaynaq içün, baq:
×åëåáèäæàí, Íîìàí. Øèèðëåðè. Àçûðëàãúàí: Ðèçà Ôàçûë // Éûëäûç, 1990, ¹3, Ñ.9091
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Noman ÇELEBÝCÝHAN

ÞÝÝRLER*
SARI TÜLPAN
Ýlkbaharni müjdelegen sarý tülpan,
Bari böyle solmasaydýñ hiç bir zaman.
Güzel yosma gönceñ ile endamýñný
Her kün sever, oper edim sayðýlarman.
Göñlümizni hoþlandýrdýñ, sarý tülpan.
Men de seni elden, yelden qýsqanaman.
Uzaqlardan, kökten, yerden çoq süyemen, –
Küneþlerniñ, yýldýzlarnýñ közü yaman.
Sarý tülpan, baðçamýzný þeñlendirdiñ,
Pek az zaman qýrýq göñlüm eglendirdiñ.
Yarýn sen de qýrýlacaq, öleceksiñ,
Ölecekseñ bu Cihanða niçün keldiñ?

KÖBELEK
Bir köbelek uça - qona baðçalarda kezerdi,
Erýlðanlar, qart zambaqlar bu melekten bezerdi.
Bezmey onuñ altýn ipek qanatlarý, tülleri, –
Salte öper, ohþar edi tülpanlarý, gülleri.
Bir mektepli qýzçýq kördi, buña içten tutaþtý,
 Seni, seni tutayým,  dep, fesi elde köp qoþtý.
Quvaladý  yetamadý,
Attý fesi  uramadý,
Köbelegi tutamadý,
Bir daha soñ köramadý
Çünki o bir yaþ göncege öpe-öpe yapýþaraq,
Yapraqlarnýñ kölgesinde körünmeden gizlenmiþti

*Noman Çelebicihannýñ þiirleriniñ yazýlýþ tarihleri tam olaraq bilinmegeni içün, hronoloji
baqýmýndan bular serbest bir sýra ile berilgendirler.
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HAYGÝDÝ, TATAR YAÞLARI
Haygidi, tatar yaþlarý, oqumaylar!
Erenlerge eþ bolup yol quvmaylar(1),
Baþta aqýl bar eken, közde qaruv,
Körmey, bilmey yürmekten utanmaylar.
Haygidi, tatar yaþlarý, oqumaylar!
Oqusalar, kimseden kem qalmaylar,
Ýstanbulda, Pariste birinci bola,
Yaponlar da onlarða yetalmaylar.
Haygidi, tatar yaþlarý, yoq baþlarý,
Törelermen törde ösken yolbaþlarý.
Yolbaþlarý bolmaðanda horluq körüp,
Qayda barsa tökeler közyaþlarý.

TÝLKÝDEN SELÂM
Ýki tazý bir tavþaný quvdular;
Quvup, tutup boðazýndan buvdular.
Avci keldi: Hayda, hayda, taþlañýz,
Bunu taþlap baþqasýna baþlañýz!

O zaman bu qaçqan tilki aylanýp,
Tazýlarða tiþ aqþaytýp, canlanýp,
Bir atýlýr / /(2) dudaqlarýn, tiþlerin,
Tiþlep alýp parça-parça leþlerin.

Bir tavþanla bizim qazan tolmaycaq,
Birin daha tutmasañýz, olmaycaq, 
Dep tururken, ininden çýqtý bir tilki,
Tavþan qadar cuvuralmay o belki.

Avcý qartqa hazýr ider iki baþ.
Ýki quyruq, sekiz ayaq, dört canbaþ.
Bu ðanimet her zamanda tapýlmaz,
Dedi tilki: Daim hatýr sayýlmaz;

Þay bolsa da quyruq taþlap qanðýdý,
Saralan tüp betegeler çanðýdý.
Tazýlardýr, tilki begi quvarlar,
Tuttuq, bellep quyruðundan buva/r/lar.

Iþte, seniñ qazanýña nomay et,
Azdamýdýr, köptemidir bereket.
Bunu al da endi, babay, üyge ket,
Biz tilkiden qartqa, caþqa selâm et:

Tavþan quvsa  quvsunlar,
Tilki tapsa – buvsunlar.
Quyruðýndan buvmasýnlar,
Her qaçqanný  quvmazlar!

(1)
(2)
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Yol quvmaq – izinden ketmek.
Metinde bu yerdeki söz(ler) tüºürilgendir.

BASTIRIQ
Dört taº dývar, eñ töpede – bir kiçkene pencere,
Ýçke demir çabaqlardan ýþýq tuvul  dert kire.
Her köþede dým kölgeler, yeþil küfler köpüre,
Yataq – tahta, yemek – fena, yerden suvuq üfüre.
Hizmetçi de her kün bunu suvlap-suvlap süpüre,
Kimerde bir anayný da sögüp sala köz köre.
Aqþamlar bu qara üyge qara perdeler kere,
Yañðýzlýqlar yañðýz canða canlý tüþler köstere.
Ðarip yürek çapalana, tenler, tükler ürpere;
Tozmay göñül, havalanýp, alçala bom-boþ yere(1).
Nevbetçiler gece-kündüz qarap, cürüp teþkere
Qapudaki avur kiltni her saat dört-beþ kere(2).
Bu kölgeli, qardan suvuq kiltli qara mezarða
Yamanlardan daha fazla yahþý insan köp kire(3).
Kirgenden soñ iþler belli: tura tura ya çüre(4),
Ya da haqsýz azaplarða dayanamay delire…
SAVLUQMAN QAL, TATARLIQ(5)
Savlýqman qal ,Tatarlýq, men ketem cenkke(6),
Atýmnýñ baþý aylandý ahiret betke;
Seniñ içün yaþadým, sensiz ölsem,
Bilmem, nasýl kirermen boþ cennetke.
Avdarýlðan altavlar, tamular taþqan,
Bu iþlerge biz tuvul, melekler þaþqan.
Hýrpalanðan menlikler, horlanðan qýzlar,
Balasýn taþlap anaylar çöllerge qaçqan.
Artýma baqsam  aq ömür, aldýmda  ölüm,
Köp uzamaz belliymen qaranðý yolum.
Qarsambadan havfetmey, kölgeden ürkmey (7),
Soñ nefeste Tatar dep, uzanýr qolum.
Bu mýsradaki tozmay sözü yerine tözmey (dayanamay, çýdap olamay) kelimesi de ola bile.
Þiirniñ Emel dergisindeki bir nüshasýnda (Emel (Pazarçýq-Romanya), no.7 (1933), s. 23) iþbu
mýsralar þöyle berilgendir:
(1)
Tez bu (?) köñül haraplanýp alçala bom-boþ yere.
(2)
Qapuday avur kilitni her saat dört-beþ kere.
(3)
Yamandan bek ille yahþý insan köp kire.
(4)
Kirgenden soñ iþler belli: tura, tura ya cüri (çüriy (?), cüre (?)  N.A.)
Bu soñki mýsranýñ, fikrimizce, þöyle de olmasý mümkündir:
Kirgenden soñ iþler belli: yata, tura ya cüre.
(5)
Þiirniñ Savluqman Qal adýna da rastkeline.
(6)
A. Bozgözniñ hatýrlavlarýna köre (baq: Bozgöz, Aziz. Çelebicihan Efendi Hakkýnda Hatýrladýklarým //
Emel, no.44 (Ocak - Þubat 1968), s.19.) bu mýsradaki cenkke sözü yerine çetke sözü olmalýdýr.
(7)
A. Bozgöz yuqarýda añýlðan hatýrlavlarýnda bu mýsraný þöyle bere:
Qaranðýdan havfetmiy, kölgeden qorqmay
(1)

(1)–(4)
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YOLCU ÐARÝP
Ay, munarýñ sil yüzüñden, menden ýþýq qýsqanma,
Men bir ðarip yolcu edim, qaldým qara daðlarda.
Yol þaþýrdým, kün aþýrdým, saða baqýp aðlar da,
Ah çekemen, aç yüzüñni, meni yaman köz sanma!
Aç yüzüñni, saç nuruñný! Uçurumlar, qayalar
Iþýq alsýn, aydýnlansýn, kölgeleri silinsin!
Topraq-topman qardaþ iseñ, köksüñdeki kök taþlar,
Ðranitler qara yerge ayna bolup körünsin!
Yüregime sýrdaþ iseñ, közümdeki þu yaþlar
Çiçeklerge tökecegiñ o çýqlarða qarýþsýn;
Tañ yýldýzý doðar iken, elbet, meni o bekler,
Saç nuruñný, yolcu ðarip hasretine qavuþsýn!
ANT ETKEMEN(1)
Ant etkemen tatarlarýn yarasýný sarmaða,
Nasýl bolsun bu zavallý qardaþlarým çürüsün;
Onlar içün ökünmesem, qayðumasam, yaþasam,
Yüregimde qara qanlar qaynamasýn qurusun.
Ant etkemen þu qaranðý yurtqa þavle serpmege,
Nasýl bolsun iki qardaþ bir-birini körmesün!
Bunu körüp buvsanmasam, muðaymasam, yanmasam
Közlerimden aqan yaþlar derya-deñiz qan bolsun .
Ant etkemen, söz bergemen bilmek içün ölmege.
Bilip, körüp, milletimin köz yaþýný silmege.
Bilmey, körmey biñ yaþasam, Qurultaylý han bolsam,
Yine bir kün mezarcýlar kelir meni(2) kömmege.
Þiirniñ qaynaq olaraq alýnðan nüshasýnýñ soñunda þöyle bir qayýt bardýr: Millet gazetasýnýñ,
merhum Çelebicihan efendi namýna neþir ettigi nüsha-yý mahsusesinden.
(2)
Qýrým Mecmuasýnýñ nüshasýnda: beni.
Sözlükçe:
(1)

qayðumaq  qayðýrmaq, qasevet etmek;
qýsqanmaq  qýzðanmaq, saranlýq etmek, bermege
istememek; künlemek;
onlar – olar;
topraq-top – yer kürresi;
qanðýmaq  atlamaq(?);
betege  bir cins ot, rusça: ïåðèñòûé êîâûëü; òèï÷àê;
saralan  alacalý-sarýltým, sararðan;
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tiþ aqþaytmaq  tiþ sýrýtmaq;
busanmaq  açuvýndan öfkesi qabarmaq, öfkelenmek;
tamu – cehennem;
kilt – dial: kilit;
canbaþ  dial: yanbaþ;
tozmaq  mýnda: qaçýp qurtulmaq, közden ðayip
olmaq, uzaqlaþmaq;

Faydasýz (Noman Çelebicihan)(1)

QARILÐAÇLAR DUASI
Kiyevim "T…’’e(a)

Ertege

On dört yaþýnda edim. Eñ asav ayðýrlarný bile üyretecek qadar minici olðan edim. Atlarný pek
severdim, oqumadan qaçar, cýlqýða qoþardým, cýlqýda közüme baqqan keri(2), toru, kören, borlu...
sýnlý bir at kördümmi, qunan, dönen  baqmazdým, bir arqan atar, tutar, yalýnýna yapýþýr, cügen salar,
minerdim. Asav arslan kibi qalqar, iner, sýçrardý . O quturðan sayýn qalýn, qara tobulðý, bu aydamaq
qamçýsý, bir yýldýrým ateþimen baþýna tüþer, miyini sarsardý. Asav ürker, fýþqýrýrdý, baþýný keniþ, meydan
çöllerge çevirir, yeþil, tüzem örüþlerde bitken sarý çiçekler, lâleler, kelinçekler, mondalaqlar tuyaqlarýnýñ
altýnda ezilir, solardý. Soñra yorulur, terler, savrusundan uçuþqan beyaz köpükler qurur, yavaþ-yavaþ
yatýþýr, alýþýr, qamçýdan añlamaða baþlardý. Men asavlarða sözlerimni, isteklerimni bu kümüþ saplý,
qara qamçýman añlatýrdým, tüþüncelerimni bile... Añlatýr, sezdirirdim, o qadar güzel, yengil añlatýrdým
ki, mektepke ketsem oca totayým(3) qalýn, qýsqa tayaqlarýman, köteklerimen döger, döger de bu
qadar oquv añlatamazdý. Men tobulðumla asavlarða ayan(4), cebe, yorða, þlaf yürütür; yürümeni,
qoþmaný ögretirdim. Oca totayým ise bizge qarýlðaçlar duasýndan baþqa oquv bildiralmadý. Bunday
bilgisiz baþýmla uzun, keniþ Özü(5) qýrý töpelerinde aylanðan, dolaþqan, qýrðan, döggen, köpürgen,
anda-mýnda saldýrðan bir küçük aydamaq olðan edim.
“...Min künne mu’minâtin, tâ’ibâtin, qânitâtin, âbidâtin, sâibâtin ve ebkârâ...”(6) Bunu qarýlðaçlar
oqur. Bu olarnýñ duasýdýr. Vel-mürselât”(7) süresini oquðanda, oca totayým bunu bizge de ögretken,
bu qarýlðaçlar duasýdýr, degen edi. Bunu heman hepimiz ögrendik, ezberledik.
Biz sabaqlarýmýzný eceler, aðlar, tayaqlar astýnda ezberlegende, qarýlðaçlar mektepniñ delik, camsýz
penceresinden kirer, raflarða qonar, yavrularýna baqa-baqa, quvana-quvana duasýný oqur, küçük,
yýmþaq, sarý ðaðalý palapanlarýna da ögretir, seve-seve, ecesiz, tayaqsýz ögretirdi. Bizler de ögrenirdik.
Bu güzel, sevimli qarýlðaçlar oquðanda bizler de canýmýzman, qulaðýmýzman diñler, diñledikten soñ
hepimiz sevinir, oqurdýq. Kimerde qarýlðaçlar oqur, biz susar, diñlerdik.
Köy mektebine pek köp qatnadým. Bu qaranlýq, canbur (campik(?))* bala zindanýna köy balalarý
da keter ediler. Mektepke quþluqtan burun keter, ketkende elimizge bir parça etmek (ötmek) alýrdýq...
Etmekke analarýmýz taze kübüden biraz may, beyaz, cýlqý qaymaq yaðý sürerdi. Bunu üylen vaqtý
daðýdýqta aþardýq, üylenge qadar o dýmlý, basýq mektepniñ eski, tütülgen, delik kiyizleri, qasýrlarý
astýnda qarýlðaç yavrularý dayýn tizilir, tiz çöker, otururdýq.
Sabaqlar ögümüzde, yapraqlar açýq, közlerimiz yuqarýda. Çatýða yuva yasaðan qarýlðaç
palapanlarýný sayardýq. Qaçan qanatlanacaq, uçacaq, dualarýný oqucaqlar?.. Bunu biz bilir, bir-birimizge
añlatýrdýq. Uçqan soñ,  derdik,  istedikleri qadar kezecek, külecek, oynayacaqlar; oynaþa-oynaþa,
avalana-avalana köklerge, bulutlarða, ýþýqlarða yükselecekler; olarný hepimiz kinlerdik, kinledigimizden
þindi tutmaq, küçük, ince qanatlarýný, tüylerini yulmaq, küçük sarý ðaðalarýný qýrmaq isterdik... Bizler
dayýn olarný da oynamaq, sevinmekten, sevine-sevine yaþamaq, uçmaq, yükselmekten alýqoymaq
arzu iderdik.
Oca totayým yavaþ-yavaþ, fýsa-fýsa kelir, qapý arqasýndan bizlerni, bizim oyunlarýmýzný, sözlerimizni,
þaqlabanlýqlarýmýzný diñler, soñ, birden-birge qapý açýlýr, kirerdi. Kirgen vaqýt hepimiz qorqar, titrer,
aðzýmýzný açar, közümüzniñ kenarýndan qýlýy-qýlýy baqýþýrdýq. O, yavaþ-yavaþ kelir, yufaq, sönük
pencereniñ qapalý, ölgün ýþýðý ögünde oturur, qapanýrdý; oturdýðý zaman kölgesi uzanýr, kedige oþardý;
hepimiz körer, fýqýr-fýqýr külerdik.
* Qavisler bizimkidir  N. A.
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Soñra hepimizni sýra-sýra tizer, Tebbet(8), Qul ya, Ýnnâ ateynâ sürelerini oqutur, qýzar,
köpürür, açuvlanýr, alýn tamarlarý qabarýr, tayaqlardý...Hiç bir þey añlamaz, ögrenmezdik, soluq-soluq
aðlar, soñra qorqar, susardýq. E, oqu! emrine qarþý hepimiz yutqunur, sallanýrdýq, köy ögünde
tolqunðan boðdaylarday sallana-sallana, yutquna-yutquna oqurdýq. Bu qara-qara añlaþýlmaz, ince
arab laflarýný eceler, tekrar-tekrar oqur, añlamaz, añlamaðanýmýz içünmi – bilmem, hiç de bir þey
ögrenemezdik.
Ves-semâi zâtel- bürûcný baþlaðanda, oca totayým tilimni on beþ kapikmen burðandý. Burðanda:
 Pismillâ, oqumýþ ol!  degendi. Bursa da, qoparsa da, menim tilim kelmedi, kelmeyecekti. Añlamay
edim ki...
***
Zaman zaman ekende,
Evel zaman ekende...
Öpük ulema ekende...
Qarýlðaç qadý ekende...
Duvadaq müftü ekende...
Bu uzun tekerlemelermen baþlaðan ertegeler oca totayým ketkenimen baþlar, bitmez, tükenmezdi.
Uzun-uzun masallar aytýr, diñletirdik.
Mavultay pek köp ertegeler, cumaqlar, tapmacalar bilirdi. Bilgen masallarýný diñlegenge de aytýr,
diñlemegenge de, añlatýr, diñletirdi.
Aytqanda küçük küler közleri küçülür, yuvarlaq, çýqýq, mini-mini yanaqlarý qýzarýr; içini çeker, tatlý
tatar tilimen añlatýr, sanki bir özen, sanki bir kanarya. Tatlý-tatlý söyler, köpürür, taþar, seve-seve
diñletirdi.
Mavultayný hepimiz severdik, o söylerse hepimiz, her yer toqtar, susar, qarýlðaçlar bile susar, onu
diñlerdi.
Men mektepke meçin yýlý(9) kirgendim. Ülü yýlý, sýçan yýlý Aptiyek(10) oqudým, tavþan, cýlqý, bars,
yýlanda  Qurân, Tecvid(11), Ýlm-i hâl(12). Kesik baþ destaný bitken /soñ/, mektepten çýqqandým.
Artýq men bol-bol körenlerge, torularða, borlularða qavuþqan, artýq bu yiri közlü ipek yalýnlý
sevgili ayðýrlar tamamýyla menim olðan edi. Her kün birini minerdim, mindigim zaman eski, uzaq
Tatarstan çöllerinde bir tavuþla biñlerce cav qaytarðan, duþman bozðan bir baþbuð pertavýman köksüm
qabarýr, yüregim ururdý. Özümi bir han yahut bir batýr zan eterdim. Qalpaðýmný eger, mingenimni
mamuzlar, yavaþ-yavaþ ayan, cebe verirdim, soñra solða-saðða bir-eki qamçý patlatýr, dolutizgin
býraqýrdým...
Tena, qulan çöllerde sýçrar, siner, deryalarday tolqunðan yeþil piçenler, qýrmýzý, mavý çiçekler,
mamatekeler üstünde bir qara köpük kibi uçar, fýrlardým. Atým ince, uzun boynuný uzatýr, qulaqlarýný
qýsar, qoþar, çapar, sanki bir qurþun, sanki bir saðýn (sýðýn) o. Fýrýl-fýrýl uçqanda saçlarým külte-külte
yelpirer, sanki bir tatar tuðu. O zaman yüregim öser, qaruvým qat-qat artardý. Közlerim qýzarýr, körmez
/olurdý/, qulaqlarýmda yüreklerge qorqu vergen uðultýlar iþitirdim. Çiçekli, qoqulý keniþ ovalarða küneþ
altýn yarýqlarýný tökkende men cavluðumný bayraq, tobulðumný qýlýç yapmaq, bu güzel, yeþil çöllerge
qýrmýzý qanlar tamlatmaq isterdim... Þay, þay!.. Men de eski dedelerim dayýn cav qaytarmaq arzu
eterdim. Ögümden tavþanlar, tilkiler sýçrar, qalqar, qaçarlardý. Ötede bir bödene uçar, yahut bir
çoçamiy fýsar. Kimerde uzaqlarda bir duvadaqnýñ ahmaq-ahmaq kezindigini körerdim...
***
Rüþdiye, dediler, bir mektep açýldý. Ýþittim, qorqtum, tüþündim: mektep  evet, mektep. Oca
totayýmnýñ tayaqlarý esime tüþtü. Acý-acý titredim, elimdeki qamçý yerge tüþtü.
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Rüþdiyege meni de yazdýrdýlar. Rüþdiye meni qamçý, egerden ayýrdý. Köy balalarý, tekrar toplandýq,
develerni, qoylarný baþqa çobanlarða taþladýq, çöllerden, sürülerden, beyaz, pamuq qozulardan
ayrýldýq.
Mektepniñ büyük, çifte qanatlý, aq boyalý qapýsýndan içeri kirdik. Kirdigim zaman yüregimde bir
yengillik, añlaþýlmaz bir þey... bir quvanç tuydum. Yüksek, beyaz bir yapý, keniþ, büyük pencerelerden
parýl-parýl ýþýqlar töküle edi. Sýralar sýra-sýra tizilgen, qarþýda qara, yalpaq, eki tuyaqlý bir tahta tura
edi; qara qalpaqlý, qýrmýzý çehreli bir yigit cüre, kezine, cürgende söyley, oquy, oquta, añlata edi.
Açýq, büyük tatar sözlerimen añlatqanda her sözü qafama bir qamçý qadar öte, miyim döne edi.
Bu, rüþdiyeniñ baþ ocasý edi. Ertesi kün hepimizge bir biçimde rubalar kestirdi. Yeñi-yeñi güzel
kâðýtlý kitaplar verdi. Qalem, kâðýt, defter, bor daðýttý. Hem oquta, hem yazdýra edi; kimerde qara
tahtaða çýqara, bizge eñ parlaq, eñ nurlu oquvlarný bu keniþ qara tahtada oquta, ögrete edi.
Biraz oqutur, oynatýr, týnýþlatýrdý. Oyun içün mektepniñ güzel, temiz sarý qumlarman bezengen
keniþ bir baðçasý vardý. Baðçada küneþniñ sýcaq, altýn nurlarý arasýnda çapar, sýçrar, salýncaq teper,
top oynardýq. Ocamýz da oynardý. Bizge bilmedigimiz oyunlarný ögretir, oynamaða alýþtýrýrdý. Yaþamaq,
 derdi,  oynap olmaqtýr. Hepimiz küler, oynar, oynay-oynay yorulur, terler, bezerdik. O zaman:
Ayda, mektepke!  emrine qarþý quvana-quvana qoþar, sevine-sevine oqumaða baþlardýq. Ocamýz
bizni sever, oqþar, tekrar devam eter, oqutur; oqutqanda biz yazar, diñler, can-qulaðýmýzman diñlerdik.
Biz þindi ocamýzdan qorqmaz, onu severdik, sabaqlarýmýzný seve-seve oqur, ögrenirdik: isap(3), tarih,
endese, coðrafya... ögrendik. Tarihten temelimizni, soyumuzný, asýl, büyük atalarýmýzný, eski tatarlarný
tanýdýq.
Coðrafya bizge oturdýðýmýz, oynadýðýmýz, yaþadýðýmýz topraqlarnýñ, kezdigimiz qulan çöllerniñ
kenarlarýný ögretti; çaðlaya-çaðlaya, yuvarlana-yuvarlana aqýp ketken çaylarný , ýrmaqlarný, tolqunatolquna, çaypala-çaypala köpürgen, taþqan deñizlerni, mavý kölgeli daðlarný, deñizlerniñ derenligini,
daðlarnýñ büyüklügüni ögretti Yaradannýñ büyüklügüni ögretti.
Biz þindi hem oquy, hem oynay edik. Oynaya-oynaya, quvana-quvana yaþay, ögrene edik.
Oqudýðýmýzný añlay, bile, bildigimiz içün ocamýzný pek severdik. Soñra babamýzný, anamýzný seve,
baþqa bir bilgi, baþqa bir tuyðuman seve edik. Kitaplarýmýzný severdik, qalem, kâðýt, tebeþirimizni
seve, sýralarný seve, qara tahtaný bile seve edik. Mektepni, baðçasýný seve, bütün köyümüzni, köy
tatarlarýný seve edik; köyümüzde, qomþumuzda bizim oquðanýmýzný sevgen ruslarný da seve edik.
Bilgennen, añlaðannan, tanýðannan soñ taþlarný, cuybarlarný, bütün cihanný seve edik...
***
Sonbahardý. Küznüñ yalancý küneþi sarýþýn bir çehremen küle edi. Uzaqta qara qarðalar qalýn,
qaba tavuþlarýman qýçýra ediler. Çiçekler soluq, yapraqlar sararðandý. Köklerge, boþluqlarða uzanðan
mavý daðlarnýñ mýnarlý baþlarýnda qara bulutlar qaynaþadý.
Ava suvuq... Suvuqta buzlaðan, tüyleri ürpergen küçük quþçuqlar, sýyýrçýqlar baðçada, aðaçlarda
cýyýlðanlar, sessiz-sessiz ötediler.
Mektepke kirdim, kirgende mektepni, sýralarný, duvarlarný, her yerni, her köþeni moñ, suvuq
kördüm. Oca dalðýn-dalðýn oturadý. Beñzi soluq, közleri renksiz, tüþüne, tasarlana edi.Yanýnda esmeri,
uzun-uzun bornuzlý , qoñur saqallý birisi vardý. Bu, qadý edi. Men qadý efendini yarmalýqta bir qoñur
ögüz satqanda körgendim, tanýdým. Qadý oturadý. Oturdýðý yerde qýbýrdadý, bir kâðýt çýqardý, öksürdi:
 Büyüklerden emir var: isap, tarih, coðrafya oqutmaq þeriat tügül. Tatar tili oqutulðan mektepler
qapatýlacaq...
Her yer týmdý. Hepimiz toñduq, indemey edik. Mektep bir cenaze evine oþaðan edi. Her yer
qara, boþ, kimse bir þey aytmay edi; yalýñýz baðçada bir qarýlðaç kesik-kesik duasýný oquy edi.
Men için-için: Zavallý qarýlðaç!  dey edim.  Oqu, oqu! Soñra seniñ de duañný oqutmayacaqqa
oþaylar, seniñ de küçük, güzel aðzýñný baðlayacaqlar...
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Küçük, güzel közlerimen bütün arqadaþlarým qadýða baqtýlar, suvuq, doñuq, aðlaðan baqýþlarýman
qadýný, büyüklerni qarðay ediler. Soñra hoca farý, gürbüz omuzlarýný köterdi, ayaqqa qalqtý, qýrýq,
titrek bir sesmen:
 Qardaþlarým!  dedi.  Sizge men soñ dersimni de aytayým. Siz baba ve anañýzný, Yaradanýñýzný
severseñiz, tatar tilini de seviñiz...
Daha aytacaqtý, sesi bitti, nefesi týqandý, boðuq-boðuq laflar eriy, dudaqlarý arasýnda öle, iþitilmey
edi. Aðlaðanýný bizden saqlamaq istedi, saqladý, qanlý közyaþlarýný yüregine aqýttý.
Men aðlamaq, bu büyük tatarnýñ boynuna sarýlýp közyaþlarý tökmek, boþanmaq istey edim.
Mektepten çýqtýq, qadý efendi mektepniñ beyaz, lekesiz qapýsýna bir qara kilit urdu, ketti. Bütün
balalar aðladýlar, aðlaðanda men közlerimden bir tamla yaþ aqýtamay edim. Men þindi urmaq, devirmek,
ezmek, yenmek... mektepniñ qapýsýna astýqlarý aðýr, qara kilitni qoparmaq, atmaq istey edim,
qoparmaq  boynumnýñ borcu olsun, dey edim. Tamarlarýmdaki qara qanlar köpüre, közlerim
qarara, qulaqlarýmda yüreklerge qorqu vergen uðultular iþite edim.
Açýqlamalar:
Faydasýz  N. Çelebicihannýñ bu eserde qullandýðý mahlasý (taqma adý)dýr.
Hikâyeniñ metniniñ alýndýðý qaynaq içün, baq: Faydasýz ( Noman Çelebicihan). Qarýlðaçlar
Duasý // Emel (Pazarçýq- Romanya), no.7(1933), s.15-23.
(2)
Keri, toru, kören, borlu – at tükü renkleri.
(3)
Oca(hoca) ve ilerideki ava(hava), avalanmaq (havalanmaq), tena(tenha), ayda (hayda),
ecelemek (hecelemek), isap (hisap, hesap), endese (hendese) sözleri Emeldeki þekilleri ile, yani
hsýz qaldýrýlðandýr. Bularný böyle imlâ ile yazðan, büyük ihtimal ile, N. Çelebicihannýñ kendisidir.
(4)
Ayan, cebe, yorþa, þlaf  at yürüþi çeþitleri.
(5)
Özü  Dnepr özeniniñ türk-tatar adý.
(6)
“Minkünne…’’  Qurân-ý Kerimniñ et-Tahrim süresiniñ (no.66) beþinci ayetiniñ biraz
yañlýþ þekli ki, doðrusý þöyledir: " Minkünne müslimâtin mü’minâtin qânitâtin tâ’ibâtin
‘âbidâtin sâihâtin seyyibâtin ve ebkârâ’’. Ayette söz Hz. Muhammed ile onuñ qadýnlarý
haqqýnda ketmektedir. Tercimesi þudur: Eger o sizni boþarsa, Rabbi oña sizden daha eyi, kendini
Allahqa bergen, inanðan, sebat ile itaat etken, tevbe etken, ibadet etken, oraza tutqan, tul ve
bakire (qýz, erden) olðan eþler berebilir. (Ayet, Hz. Peyðamberniñ hiçbir qadýnýný boþamadýðýnýñ
delilidir.)
(7)
“Ve’l-mürselât’’, “Qul ya’’, Ýnnâ ateynâ, Ves-semâti zâtil-bürûc  Qurân -ý
Kerimniñ el-Mürselât (no.77), el-Kâfirûn (no.109), el-Kevser (no.108) ve el -Bürûc
(no.85) süreleriniñ, ilk sözlerinden dolayý, avam halq arasýnda qullanýlðan adlarýdýr.
(8)
“Tebbet’’ – Qurân-ý Kerimniñ 111 süresiniñ adý.
(9)
Meçin, ülü, sýçan, tavþan, cýlqý, bars, yýlan  eskiden türk-tatar halqlarý arasýnda
qullanýlðan hayvan taqvimindeki yýllarnýñ adlarýdýr ki, mýnda meçin  maymun, ülü (veya lü) 
ejderha ve cýlqý  attýr.
(10)
“Aptiyek’’, doðrusý: “Heftiyek’’ (f. heft-i yek  yediden biri)  Qurân-ý Kerimniñ
soñraki yediden biri qýsmý; en sýq oqulðan sürelerden oluþýp, mektep ve medreselerde
ayrý bir kitap(derslik) olaraq qullanýlýrdý.
(11)
Tecvid  Qurân-ý Kerimni usuline uyðun olaraq oquma ilmi ve buña dair yazýlðan kitap.
(12)
Ýlm-i hâl – herbir müslüman adamnýñ bilmesi ve yapmasý kerek olðan iman, ahlâq ve fýqýh
bilgileri ile buña dair yazýlðan kitap.
(1)
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Sözlükçe:
ertege – masal, rivayet;
üyretmek – dial: ögretmek;
sýnlý (sinli) – dülber ve saðlam yapýlý (vucutlý),
endamlý, yaqýþýqlý;
cügen – dial: yügen;
tüzem – tüz yer, tüzlük;
kelinçek – qýzðalaq, rusça: ìàê;
mondalaq – mandalaq (mandalaç): qýrda ösken,
havuçqa benzer, aþalðan bir ösümlik;
ayan – at yürüþi, tuyaq uclarýna basýp sekiriklep
yürüme;
sabaq – ders;
palapan – quþ yavrusý;
etmek – dial: ötmek;
üylen – dial: üyle;
tütülmek – örselenmek, parça-parça olmaq;
kinlemek – kin beslemek, kin duymaq;
þindi – dial: þimdi;
yulmaq – yulqmaq;
fýsa-fýsa – dial: pýsa-pýsa (pusa-pusa);
þaqlabanlýq – þaqiylik, þaqacýlýq;
kedi – dial: mýþýq;
öpük – opepop, opapiþ, taraq-quþ;
cumaq – masal;
dolutizgin – büyük sürat ile; at yürüþi; rusça:
ãàëîï;
baþbuð – baþ, baþqan, qumandan;

tuð – bunçuq;
tuymaq – dial: duymaq;
týnýþlamaq – toqtalýp nefes almaq;
ruba – urba, kiyim;
tebeþir – bor;
çaypalmaq – dalðalanmaq, çalqalanmaq,
sallanmaq;
tamar – dial: damar;
mini-mini – küçüçik;
tavuþ – dial: davuþ;
cuybar – ýrmaq, dere; ýrmaq kenarý;
aðaç – terek;
sonbahar – küz;
ürpermek – tüyleri tiken-tiken qalqýp teri
noqta-noqta qabarmaq;
tasarlanmaq – mýnda: tasalanmaq,
kederlenmek, qayðýlanmaq;
bornuz – bir soy çekmen, cübbe; baþlýqlý,
keniþ, qýsqa qollu bir üstlük de olmasý
mümkündir;
týmmaq – dial: týnmaq, susmaq, ölmek;
için-için – içinden, açýqqa urmayaraq, gizligizli;
farý – küçsüzleþken, ihtiyarlaþqan, yýpranðan;
gürbüz (körpüz) – saðlam, iri, eyi þekillengen;
erimek – dial: irimek;
uðultý – uvultý.
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PEYÐAMBERLER QISSALARI

Nuh Tufaný qýssasý
Nuh aleyhisselâm Adem oðullarýndan edi.
Adem ile aralarýnda on baba keçkendir. Asýl adý
Yeþkir, yani þükür ketirici edi. Milleti içün çoq
aðlaðaný sebebinden oña aðlavuq manada daha
bir  Nuh adý berildi.
Nuhnuñ zamanýnda yer yüzünde insanlar o
qadar çoqlaþqan, evler o qadar sýq qurulðan edi
ki, bir mýþýq bir ev töpesinden öbürine keçkence,
doðudan batýða qadar barýp çýqmaq mümkün edi.
Ekin ekmek içün bir qarýþ bile boþ yer qalmaðan,
insanlar dað caplarýna topraq taþýp olarný da çayýr
etken ediler. Ve herkes ilkingi dinleri olðan Ýslâmný
unutýp, butqa tapýnýcý oldular.Yalýñýz Nuh ve onuñ
üç oðlu Ýslâmða sadýq qalðan ediler.
Cebrail Allahtan Nuhqa peyðamberlik
ketirdi ki: Halqný yañýdan Ýslâmða çaðýr,  dep.
Nuh ayttý: Dünya pek keñiþ, kâfirler de pek
çoqlar. Men nasýl etip o qadar adamða sözlerimni
eþittireyim? Hýtap keldi ki: Ey, Nuh! Aytmaq 
senden, eþittirmek  menden,  dep. Öyleyse,
Nuh adamlarný yañýdan Ýslâmða çaqýrmaða
baþladý. Sözlerini yel doðudan batýða yetkizdi:
Allahnýñ barlýðý ve birligine iman, menim de
peyðamberligimni iqrar etiñiz,  dep. Ama
adamlar kâfirliklerini býraqmaða istemediler,
Nuhnu selekege alýp, bazýlarý türtküçledi, bazýlarý
hatta urdular. Nuh yalavaçlýqta israrýný arttýrðaný
ile, kâfirler de onu hep qattýca urdular. O derecege
bardý ki, ðaripni urup, bütün kemiklerini qýrar
ediler. Adamcýðaz bir çuval kemik kibi olup qalýr
edi. Amma Allahu azze ve celle geceleri oña þifa
berip, kemikleri kene bütün olur edi. Sabah ise
Cebrail kelip: Ey, Nuh! Bar, kâfirlerge söyle: Lâ
ilâhi illâllahu, Nuhun resülüllahu,  desinler", 
der edi. Nuh barýp aytar, onu kene öldüresi ura
ediler.
Künlerniñ birinde bir çalbaþ qart, bir oðlanný
iyertip, Nuhnuñ evine kelgen edi. Nuhnuñ yüzüne
tükürdi, bir de sögdü. Yanýndaki oðlanða ayttý:
Bu Nuh delidir. Artýq biñ yýl olayata, derler,
bizlerni baþqa dinge çaðýra. Atalarýmýz onuñ
sözlerini diñlemediler. Siz dahi kelecekte bunuñ
sözlerini diñlemeñiz, yüzüne tükür ve sögüñiz, 
dedi. Oðlan da Nuhnuñ yüzüne tükürdi ve
sögdü.
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Haz.: Kemâl Qoñurat

Nuh artýq çýdap olamadý, Allahqa yalvardý:
Ilâhiy, tün-ü-kün seniñ sözleriñni kâfirlerge ilettim
 diñlemediler, qýçýrýp ayttým  eþitmediler.
Aksine, maña nefret ve öfkeleri kettikçe artmaqta. Doquz yüz elli yýlda tek seksen kiþi: qýrqý
erkek, qýrqý qadýn, iman ketirdiler. Ya Rabbiy,
artýq çare yoq, kâfirlerni yer yüzünden ðaip et,
 dedi. Yarlýq keldi: Duaña icabet ettim. Bar,
çýnar terekleri oturt! Nuh bardý, müs-lümanlar
ile çoq çýnar fidanlarý oturttý. Qýrq yýldan soñ üç
çýnar teregi qalýndan-qalýn olup östü. Cebrail
buyurdý ki: O tereklerni kesip, deñiz qýyýsýna
ketiriñiz. Müslümanlar tereklerni, neyse, kestiler,
ama deñiz qýyýsýna süyrep ketirmege bir türlü qol
qaruvlarý yetmedi. Avc ibn Unuq adlý bir uluqan
bar edi. Cebrailniñ buyruðý üzere tereklerni o
süyrep ketirdi. Soñ kene de, buyruq üzere,
tereklerden tahtalarnýñ tilinmesine kiriþildi.
Tahtalar hazýr olðan soñ Nuhqa daha bir yarlýq
endi ki: Ey, Nuh, bir gemi yasañýz,  dep.
Geminiñ ne ekeçini Nuh ve arqadaþlarý bilmez
ediler. Cebrail bir papiyni suv üstünde yaldattýrýp
kösterdi  añladýlar. Nuh dedi: Gemi degeni 
bir qobuçaq eken, yani bir tekne. O nege kerek?
Cebrail dedi: Mevlâ azze ve celle tufan
yiberecek, yer tufan suvlarý altýnda qalacaq,
kâfirler biri qalmayýp boðulacaq. Ancaq sen,
oðullarýñ ve kelinleriñ, bir de seksen müslüman,
gemige minip, canlarýñýzný qurtaracaqsýñýz.
Öyleyken, Nuh, oðullarý ve arqadaþlarý, deñiz
yanýnda çadýrlarda yaþap, gece-kündüz gemi
yasamaqnen oðraþtýlar. Kâfirler, bularnýñ
yanlarýndan keçerken, Nuhnu selekege alýr
ediler: Ey, Nuh! Keçende yalavaç ediñ, endi
dülger olðansýñ. Ne tolduracaqsýñ bu qadar
balaban qopçaqqa?  dep. Nuh da: Biz gemi
yasaymýz. Tufan olacaq, dünyaný suv basacaq,
siz kâfirler hepsiñiz boðulacaqsýñýz. Biz ise gemige
minip, canýmýzný qurtaracaqmýz,  der edi.
Kâfirler de: At minecek adam baþta ýñýrçaðýný,
gemige minecek ise küreklerini hazýrlamalý. Qana
siziñ kürekleriñiz?  dep, mýsqýllarýný arttýrýr, Nuh
ve arqadaþlarý da: Þimdi bizni siz külesiñiz, yarýn
sizlerni biz külecekmiz,  diye yanýtlar ediler.
Künü keldi, gemi yasalýp bitti. Uzunlýðý  300

qarýþ, eni ve derenligi  200er qarýþ üç qatlý gemi
oldu. Tahtalarý 124 biñ demir kenetlernen
tutturýldý, her kenet üstüne birer peyðamber adý
yazýldý. Aþaðý qat  yýlqý-tuvar içün, orta qat 
adamlar, töpe qat ta  quþ-qurtlar içün olsun, 
denildi.
Nuh Cebrailden soradý: Gemige qaçan
minecekmiz? Cebrail dedi ki: Qaçan tandýrýñýz
tübünden suv çýqar.
Birqaç künden soñ yarlýq keldi: Barýñýz, herbir
hayvan ve quþtan birer çift gemige mindiriñiz.
Tufandan soñ olar sizge kerek olur, uruðlarý
kesilmesin. Nuh dedi ki: Ýlâhiy, biz o çapar, uçar,
qaçar canlýlarný nasýl tutarmýz? Ses keldi: Olar
özleri kelecekler. Allahnýñ emriyle hayvan ve
quþlarnýñ hepsi gemi yanýna çift-çift keldiler,
insanlar da olarða gemide oturýr-yatar yerlerini
kösterdiler. Hepsi içün aþaycaq da hazýrlandý,
yüklendi. Nuh arqadaþlarýna dedi ki: Saq oluñýz,
gemige þeytan-i melun minmesin. Yoqsa
insanlarný kene yoldan azdýrýr.
Derler ki, gemige baþta qarýnca mindi, eñ
soñunda da  eþek. Adamlar eþekni iskele týrapý
üstünden hep gemi içine iteklediler, ama o qýç
üstüne oturýp, dört ayaqnen tirenip turdu Çünkü
þeytan-i melun adamlar arasýna kirgen, eþekniñ
quyruðýný eline sarðan, herkes öñge itese, o artqa
çeker edi. Adamlar Nuhqa arz ettiler: Eþekni
bir türlü gemige mindirip olamaymýz,  dep. Nuh
özü keldi, eþekni çoq itekledi, lâkin yerinden
köçürip olamadý. Sabrý tükendi, öfke ile eþekke:
Min, ey, melun!  dedi. Ýblis eþekniñ quyruðýný
býraqtý, gemige minecek oldu. Onu toqtattýlar:
Sen kimsiñ?  dep, teftiþ ettiler. Tanýdýlar, sen
gemige minmeyceksiñ dediler. Þeytan ayttý: Ey,
Nuh, meni niçün yibermeyler? Sen öz tiliñ ile:
Min, ey melun!  dediñ. Melun eþek degil 
menim . Allahnýñ yalavaçý eki sözlü olurmý? Nuh
tüþünmeyip sögüþ sözleri aytqanýna peþiman oldu,
ama ne çare  aytýlðan söz ve atýlðan oq keri
qaytmaz. Öylece þeytan dahi gemige mindi. Eñ
soñunda Adem ve Havvanýñ qaldýqlarýný dahi
ketirip, gemige yüklediler, þöyle ki, tufan suvlarý
tiyip, kemikleri haram olmasýn.
Nuh qarýsýna dedi: Evge bar, tufan zamaný
aþamaq içün bir qaç kömeç piþir. Qarýsý evge
keldi, ocaqný yaqtý. Soñ hamýr yoðurdý, hamýrdan
kömeç içün bir qaç düvelek yaptý. Tandýr qýzdýmý
eken?  dep, kelip baqtý. Kördü ki, tandýr
tübünden suv çýqqan, ateþ söngen. Kelip Nuhqa

bildirdi. Nuh dahi dedi ki: Aysa tufan baþlayata,
min gemige. Qarýsý dedi: Ya, Kenan oðlumýz?
Nuh dedi: Kenan özü istemedi. Mesele þunda
ki, Nuhnuñ Ham, Sam, Yafes ve Kenan adlý
dört oðlu bar edi. Nuh herkesni Ýslâmða davet
ettigi zamanlarda qarýsý ve Kenan oðlu Ýslâmða
kelmediler. Ama Nuhnuñ hatýrýný sayýp, Cebrail
olarða da gemige minmege izin berdi. Ama
Kenan, babasýnýñ teklifini red etken: Men daðlar
töpesine minip, tufan suvlarý çekilgenge qadar
baqýp oturýrým,  degen edi.
Recep ayýnýñ onuncý künü herkes gemige
mindi. Derken yer yarýlýp, çatlap, suvlar
fýþqýrmaða baþladý. Soñ köknü qap-qara bulutlar
bastý, zindan qaranlýðý çöktü, kökten özenler
boþalýr kibi suvlar tökülmege baþladý. Ardý
kesilmeden yaþýnlar yaþnar, güdürdiler köklerni
patlatýr kibi ortalýqný sarsar, yaþýn çaqqanda
suvlarda boðulmaqta olðan adamlarnýñ baþlarý,
yardým isteye uzatqan elleri, qorqudan qýyýþqan
yüzleri körünir, ama sesleri dünyaný tutqan gürülti
içinde eþitilmez edi. Bir kördüler, Nuhnuñ oðlu
Kenan bir bayýr töpesinde, quçaðýnda da dört
yaþlý balasý. Bir daha kördüler ki, suv köterilgen,
Kenannýñ boðazýna qadar yetken. Kenan, canýný
qurtarmaq içün oðlançýðýný ayaqlarý tübüne aldý.
Gemide olðanlar: Kâfir insan bu qadar acýmsýz
olur eken,  dep, dehþet içinde qatýp qaldýlar.
Bir daha kördüler ki, Kenan da, oqlançýðý da
boðulðan, suv üstünde yaldaylar, etrafta daha
yüzlernen insan ve hayvan cesetleri. Nuh ve
arqadaþlarý közleri ve qulaqlarýný qapatýp, baþlarýný
örtüp, kendi varlýqlarýný Allahqa tapþýrýp,
qýbýrdamayýp oturdýlar.
Künlermi keçti, aylarmý keçti  yaðmurlar
toqtaldý, ortalýq týndý, yarýqlaþtý, küneþ çýqtý.
Gemidekiler, qorqudan saçlarý ürperip, közleri
öñündeki manzaraný seyir ettiler. Ufuqlardan
ufuqlarða qadar bütün dünya suvða batqan. Eñ
yüksek daðlarnýñ yamaçlarý bile suv tübünde,
biñlernen insan ve hayvan ölüleri etrafta yalday.
Yalýñýz Nuhnuñ gemisi suv üstünde qalðýp tura.
Gemi, yel ve aqýntý ile o yerden bu yerge dört
ay qadar tentirep yürdü, soñ içine suv qaçmaða
baþladý. Ne oldu eken?  dep, teþkerip
baqtýlar. Oysaki, bir aðaç parçasý üstünde bir
sýçan gemige rastkelgen, aþ qoqusý duyup, gemini
teþip kirgen. Gemi çomðan sayýn o delikten suv
kire eken. Adamlar: Daha belâlar çýqarmasýn,
 diye, sýçanný tutacaq oldular, lâkin tutup
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olamadýlar. Allah Nuhqa yaratýcýlýq qudretini
bergen edi. Öyleyken, Nuh gemideki arslannýñ
baþýný sýypadý  burnundan eki mýþýq çýqtý. Olar
sýçanný eki yaqtan quvalap, tutup aþadýlar. O
zamandan beri mýþýqlar sýçan aþayýcý olðanlar emiþ.
Künler keçti, geminiñ suvkesimi daha aþaðý
tüþtü, delik suv tübünde qaldý, gemi içindeki suv,
gece-kündüz çýrpsalar da, kettikçe arttý. Geminiñ
ðarq olmasý qorqusý çýqtý, lâkin delikni bir türlü
týqap olamadýlar. Nuh ayttý: Bu delikni kim
týqasa, o ne istese  beririm. Yanýna yýlan keldi:
Delikni men öz kevdemnen týqatýrým. Maña ne
berirsiñ? Nuh ayttý: Ne isteysiñ? Yýlan ayttý:
Gemi quruða çýqqan soñ, hangi canlýnýñ eti eñ
tatlý olsa, evlâtlarým þu canlýný aþap yaþayýcý
olsunlar,  dedi. Nuh qabul etti. Yýlan quyruðýný
delikke soqup, kevdesinen delikni qapattý. Ýçerige
suv kirmez oldu, içerideki suvnu da çýrpýp attýlar.
Gemi yüküniñ aðýrlaþqaný þundan edi ki,
hayvanlar ve insanlardan bazýlarý çiftlerinen
yaqýnlýq yapýp, balalarý doðdu. Nuh buyurdý ki,
hiç bir canlý çiftine yaqýn barmasýn. Hepsileri razý
oldu. Mýþýq hayvaný gece yuqlamaz ya, bilesiñiz.
Ýþte, mýþýqlarnýñ biri geceniñ birinde kördü ki,
sobalaqnen qancýq gizlice çiftleþtiler. Ertesi kün
Nuhqa ayttý. Nuh it çiftini çaðýrýp soradý, olar
tandýlar: Yoq, biz öyle þey yapmadýq,  dediler.
Mýþýq yalancý tanýlýp, utlu oldu. Gecelerniñ birinde
mýþýq kene kördü ki, bular kene þu iþni yapalar.
Allahqa yalvardý: Ýlâhiy, bularný bu rüsvaylýq
üzere Nuhnuñ özü körsün!  dep. Qancýq ve
sobalaq kirtleþip qaldýlar. Nuh kelip, bularný öz
közünen kördü, tazirledi. Þu zamandan beridir
ki, köpekler mýþýqlarný sevmezler, körgenleri ile
artlarýndan quvarlar.
Daha bir qaç ay dünya ummaný üzere yaldaðan
soñ, gemide bir mesele çýqtý. Yani insan ve hayvan
necasetleri oba-oba toplandý, sasýqtan nefesler
tutuldý. Ama bularný kürep atmaða gemide hiç bir
alet yoq edi. Nuh Allahqa yalvardý. Cebrail kelip,
dedi: Ýñgenniñ arqasýný sýypala. Nuh sýypaladý.
Ýñgen quyruðýný tepretti, qýçýndan bir domuz çýqtý,
necasetlerniñ hepsini aþadý, þiþti, semirdi,
keyfinden fýrqýldap yuqlap qaldý. Domuz hayvaný
ve etiniñ haramlýðý þundandýr, derler.
Altý ay keçkeni ile kördüler ki, suv tübünden
bir daðnýñ yamaçý çýqtý. Bu Qaf daðýnýñ yüce
yamaçlarýndan biri edi. Nuh aleyhisselâm quþlarða
buyurdý ki, biri barsýn, suvlar üstünde uçsun, quru
yer körse  kelip bildirsin. Qarða ayttý: Men
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barýrým. Nuh dedi ki: Sen ölüm körgeniñ ile,
her þeyni unutýrsýñ. Qaytýp kelecegiñe birevni kefil
köster. Qarða horazný kefil kösterdi. Soñ uçup
ketti, çoq hayvan leþleri kördü, keyf çatýp olarný
aþamaða yanaþtý, görevini unuttý, gemige
qaytmadý. Nuh horazða sitem etti. Horaz gemi
direginiñ eñ töpesine qondu, qoquriy qooq!
diye qarðaný çaðýrdý. Qarða kelmedi. Tañda,
herkesten öñce turup çaðýrýr oldu. Nuh öfkelenip
horaz ve çiftiniñ qanatlarýný yulqtu. Þundan soñ
olar uçmaz oldular. Horazða dahi tañdan turup
qýçýrmaq adet olaraq qaldý.
Öyleyse, quru yer bulmaq içün Nuh gögercinni
uçurttý. Gögercin uçup ketti, suvu çekilgen quru
yer taptý. Yerge qondu, ayaqlarý çamur oldu.
Yeþerip turðan bir zeytin teregi kördü. Bir
pýtaçýðýný üzüp, çoquçýna qapýp gemige ketirdi.
Nuh quvandý ve dua oqudý ki: Ýnsanlar ileride
saña evleriniñ saçaq altlarýnda yuva qurmaða izin
bersinler. Allah bu duaný qabul etti. Bir de
gögercinniñ ayaqlarý, býlaþýq tufan suvu tiygeni
içün, qýzýl, yapýþqan çamurlar da çaqþýr oldular.
Gemi quru yerge kelip yanaþtý ve Nuhqa
yarlýq keldi: Ya, Nuhu, iqbit!  dep. Ýqbit
Arabça tüþ! demek olur. Nuh gemiden yerge
tüþtü. Artýndan da seksen beþ adam ve bütün
hayvanlar, quþlar, qurt-qýrmýsqalar. Adamlardan
baþqa canlýlar þu daqiqasý dar-daðýn oldular.
Adamlar ise çadýrlar qurup, þu yerde yerleþtiler.
Tüþtükleri yer Þam vilâyetiniñ Aqdeñiz yalýsý edi.
Nuhnuñ yanýna yýlan keldi: Aç oldum, vaad
ettigiñ etni ber,  dep. Nuh dedi ki: Qamu
canlýlar darqaþtýlar, saña etni qaydan tapayým.
Yýlan sitem etti. Aysa, Nuh: Bar, kimniñ eti eñ
tatlý eken, bilip kel,  dep sinekni yiberdi. Sinek
ketti, çoq kün keçti, kelmedi. Yýlan kene sitem
etmege baþladý. Nuh utandý:Sinekni tap,  dep
qarýlðaçný yiberdi. Qarýlðaç sinekni taptý, niçün
keçikkenini soradý. Sinek dedi ki: Yer yüzü keñ
eken, bütün canlýlar daðýlýþqan, onuñ içün.
Qarýlðaç soradý: Etlerini tattýñmý? Kimniñ eti eñ
tatlý eken? Sinek dedi: Hepsinden insan eti tatlý.
Qarýlðaç ayttý: O etniñ dadý aðzýñda qalðandýr.
Ber, men de tatýp köreyim. Sinek aðzýný açtý,
qarýlðaç onuñ tilini çoqup, üzüp aldý. Ekevleþip
Nuhnuñ yanýna keldiler. Nuh qarýlðaçtan, ne
aytqanýný soradý. Qarýlðaç: Hepsinden tatlý et suv
baqasýnýñ eti, dep ayta. Keç qalðanýndan qorqup,
tili tutuldý,  dedi. Eger qarýlðaç þu eyilikni
yapmaðan olsa, bugün ben-i Adem yýlanða yem

olacaq ediler.
Endi qaytayýq tufandan qurtulðan adamlar
öyküsine. Olar quruða çýqqan soñ bir köy
qurmaða baþladýlar. Ortalýq pek dým edi. Bir yel
çýqtý, terlegen adamlarða toqundý. Yel olarða
yaraþmadý. Sökel olup, hepsi öldü, ancaq yedi
kiþi qaldý: Nuhnuñ özü, üç oðlu ve üç kelini.
Tonðuç oðlunýñ adý Sam, ortancýsý Ham ve kencesi
Yafes.
Bir kün Nuh aleyhisselâm yorulðan edi,
oturdýðý yerde yuqlap qaldý. O zamanlarda iþtan
degen þey yoq, erkekler dahi anter kiyer ediler.
Yel, yuqlap qalðan Nuhnuñ etegini köterdi, ut
yerleri açýldý. Ham bunu körüp, küldü. Sam
Hamný sögdü. Yafes ise babasýnýñ üstüne ton
örttü. Mevlâ taâlâ Hamnýñ iþini begenmedi, onuñ
içün nütfesini qara etti. Qadýný bir oðlan doðurdý,
teni  qap-qara. Babasý ve qardaþlarýndan utanýp,
evligi ve balasýný alýp, çýqýp ketti. Ketip, deñizniñ
öbür yanýnda qamýþtan çalaþ qurup, yaþadý.
Þimdiki tüm Habeþiy, Zenci ve Hindilerniñ büyük
atalarý  Nuhnuñ þu ortancý oðlu Hamdýr. Sam
Qýptýlarnýñ, Yehudiy ve Arablarnýñ uluð atasýdýr.
Biz Türklerniñ ve tüm Avropalýlarnýñ uluð atasý
ise Nuhnuñ sevimli oðlu Yafestir.YecücMecücler dahi Yafes uruðýndan olalar, Türklerge
baba taraftan soy keleler. Böyleliknen, þimdi yer
yüzünde ne qadar halq bar ise, hepsi Nuhnuñ
aqtýqlarý olalar.
Nuhnuñ bir qýz toruný oldu. Bazýlar, öz qýzý
edi, derler. Qýz boy yetti, aylaq güzel oldu. Bir
yigit qýzný kördü, begendi. Nuhqa keldi:
Qýzýñýzný maña beriñýz, – dep. Nuh da yigitni
begendi: Qýz daha yaþ, bir yýldan soñ kel,
beririm,  dedi. Bu bir yýl içinde qýzný daha üç
oðlan kördü, begendi, istediler. Nuhnuñ yüzü
yýmþaq edi, bu yigitlerge de qýzný vaad etti.
Yigitlerniñ qýz istep kelecekleri kün yaqýnlaþtý ise,

ne yapacaðýný bilmedi. Allahqa baþ urdu. Cebrail
kökten endi, özünen bir melek ketirdi. Soñ
Nuhnuñ qancýq itinen ýrðaçý eþegini de qýz etti.
Dört qýz boyda da, bet simasýnda da birday
oldular. Nuh olarnýñ arasýnda öz qýzýný ayýrd etip
olamadý. Dört yigit kelip, dört qýzný alýp kettiler.
Belli bir vaqýttan soñ Nuh kiyev çaqýrtuvý
yaptý. Kiyevler apaylarnen keldiler. Nuh öz-özüne
dedi ki: Bileyim, bunuñ hangisi öz qýzým eken.
Aþ aþalðan soñ kiyeviniñ birini bir çetke çekip,
soradý ki: Evligiñnen nasýlsýñýz?  dep. Kiyevi
dedi ki: Pek yahþýmýz. Tek bir illeti bar  aþný
pek az aþar. Bir de yaqýnlýq yapmaqtan çoq
hoþlanmaz, menden de utanýr. Nuh añladý ki,
bunuñ evligi  melektir.
Soñ ekinci kiyevini çetke çaðýrýp, soradý:
Çiftiñ ile nasýlsýñýz?  dep. Kiyevi dedi ki: Pek
yahþýmýz. Tek bir illeti bar  onu qandýrýp
olamayým. Nuh añladý ki, bunuñ qarýsý 
qancýqtýr. Soñ üçünci kiyevinden ayný sualný
soradý. Üçünci kiyevi de: Pek yahþýmýz,  dedi.
 Tek bir illeti bar ki  pek inattýr. Ýstese  eþek
kibi çalýþýr. Ýnatlýðý tutsa, aþar, içer, soñ ayaqlarýný
uzatýp, yatar, yuqlar". Nuh bunuñ qarýsý kim
olðanýný da añladý. Dörtünci kiyev ise: Hanýmým
kerçek insan balasýdýr",  dedi. Nuh saqlap
qoyduðý bahþýþýný bu kiyevine berdi ki: Hanýmýña
berirsýñ,  dep. Þundan soñ qadýnlar dört çeþit
olðan emiþler.
Nuhqa yüz yaþýnda yalavaçlýq kelgen edi.
Doquz yüz elli yýl halqný Ýslâmða davet etti.
Tufandan soñ daha üç yüz elli yýl yaþadý  ömrü
biñ dört yüz yýl oldu. Vefatý olacaqta Cebrail keldi
ve dedi: Ey, Nuh! Seniñ ömrüñ Ademniñkiden
dahi uzun oldu. Dünyadan bezmediñmi? Nuh
dedi ki: Maña köre men pek az yaþadým. Sankim
evniñ ald qapýsýndan kirdim de, art qapýsýndan
çýqtým. O qadarlýq. Soñ Nuhnuñ vefatý oldu.

Sözlükçe:
seleke  mýsqýl;
yalavaç  nebi, peyðamber;
qaruv  quvet, küç;
uluqan  qocaman boylu insan;
qopçaq  tahtadan qutu, sandýq;
ýñýrçaq  ðýçýldaðan eger;
týrap  iskeleden gemige keçilir tahta;
sobalaq  erkek köpek;

tanmaq  inkâr etmek;
utlu  utanðan;
iñgen  ýrðaçý, diþi deve;
görev  vazife;
çaqþýr  quþ ayaðýndaki tükler;
sökel  hasta;
nütfe  erbezi þingenligi;
Yecüc-Mecüc  efsaneviy qavimler.
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Hâzâ Hikâyet-i Yusuf
aleyhisselâm ve Zeliha
Haz.: Kemal Qoñurat
(Devamý, baþý 13 sayýlardadýr.)
471. Her ne qadar kim qodý,
Yusufa deñ olmadý,
Haznede mal qalmadý,
Yusuf dahi ötürü1.

478. “Nice kökçek1, nurlusuñ,
Feriþte suretlüsüñ,
Digil2 baña ki – kimsiñ? –
Ta ben bileyin bellü”.

472. Ayrýq2 çare bulmadý,
Pes, Malike söyledi:
“Haznede mal qalmadý,
Malik, iþitgil!  deyü.

479. Yusuf aydur: Aydýverem,
Amma bir þartla direm3,
Kendümi saña bildirem,
Kimseye sen tanmayu”.

473. Var malým hepsin alðýl,
Quluñý hem baðýþlaðýl,
Hem bizi esirgegil,
Namusumuz saqlayu”.

480. Malik aydur: “Tanmayam,
Kimseye söylemeyem,
Seni faþ eylemeyem,
De baña, bildir doðru!

474. Malik aydur: Ben aldým,
Malý ben qabul qýldým,
Qalanýn hem baðýþladým,
Bu qulý al añaru3.

481. Yusuf aydur: Sýddýqým,
Yaqub nebiy oðluyum,
Ishaq nebiy küyegüm,
Hem Ibrahim asýllu.

475. Qatýfýr qulý aldý,
Malik qatýndan gitdi,
Malik Yusufa baqdý,
Feryad qýldý aðlayu.

482. Malik aydur: “Vay baña,
Yavuz iþ qýldým saña,
Haqqýñ baðýþla baña!
Deyüb aðlar döginü.

476. Malik aydur: “Bilmedim,
Ben Yusufý añlamadým,
Bu kez yüzüne baqdým,
Oþ4 senden oldum utlu.

483. “Ben seni satmazýydým,
Ateþe atmazýydým,
Hem azad qýlurýydým,
Gizlediñ sen gizleyü!”

477. Ýmdi iþ geçdi gitdi
Hiç mecalým qalmadý.
Taqdir iþini sordý,
Nitdügin der aðlayu:

484. Yusuf aydur: Ay, caným,
Ol Allah bilür halým,
Deprenmedi hem dilim,
Saña halým söyleyü.

1

ötürü – töpede;
ayrýq – baþqa;
3
añaru – o yaqqa;
4
oþ – iþte, mýna;
2
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kökçek – yaqýþýqlý, güzel;
digil – ayt, söyle;
3
direm – aytarým;
1
2

485. Malik aydur: “Bellüsin,
Peyðamber asýllusýn,
Müstecab …… etesin,
Baña bir dua qýlu.

494. Bu kez sultan buyurdý:
“Var, hazineyi gör!” – dedi.
Yusuf hem vardý, gördi,
Didi: “Hep hazine dolu!”

486. Dilegim: qýzlarým oldý,
Hergiz oðlum olmadý
hacetim qalmadý,
Hacetim  oðul,  deyü.

495. Hazinedar varub gördi,
Hazineyi toptolu buldý,
Yügürib1 girü geldi
Sultana muþtulayu.

487. Yusuf bir dua qýldý,
Ol Halýq qabul qýldý,
Malike bir oðul virdi,
Haceti qabul qýlu.

496. Bu kez sultan sevindi,
Aydur: Bu neden oldý?
Yusuf aña ayýtdý:
Benim Tañrým qudretü.

488. Yine Malik ayýtdý:
“Seni satan kim idi?
Baña ayýtgil,  didi, 
Aný da bilem,  deyü.

497. Ol malý Tañrým virdi,
Beni saña qul itdi,
Birligini bildirdi,
Saña ibret gösterü”.

489. Yusuf aydur: “Dimezem,
Ben ðammaz olumazam
Anlarý ayýtmazam,
Ol baña yaramayu”.

498. Hazinedar vardý, gördü,
Yusuf qatýnda durdu,
Gökden quþlar indi, gordü,
Söyledi adamlayu2.

490. Yusuf der Malike: Varðýl,
Qanda iseñ sen olðýl,
Kimseye ayýtmaðýl,
Yusufý kördüm deyü.

499. Quþ aydur: Yusuf, bilgil,
Bahañý bugün görgil,
Hem ol Haqqa sýðýnðýl, 
Der Yusufa ögütleyü.

491. Sultan Yusufý aldý,
Hem kene piþman oldý:
“Haznede mal qalmadý,
Bir oðlandan ötürü.

500. On toquza satýldýñ,
Ol da yarmaðýnuñ,
Þimdi bir hazine gitdi
Ol qula þimdi qamu.

492. Sultan hazinesiz olmaz,
Malsýz çerü eglenmez,
Aðýr asla san  don qalmaz,
Bilmem, ne qýlam,  deyü.

501. Feriþte buný didi,
Ol haznedar diñledi,
Sultana haber virdi:
Bu oðlan qutlu,  deyü.

493. Haznedara söyledi:
Hiç mal qaldýmý?  didi,
Ol aytdý: (Hiç) qalmadý,
Hep verdiñ oðlana bellü.

502. Oþ deyü Yusufý saldý,
Qatýfýrda ol qul oldý,
Zeliha aný bildi,
Bilmez hem nite qýlu.
1
2

yügürib – çapýp;
adamlayu – adam kibi;
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503. Sultan Yusufý aldý,
Durub saraya geldi,
Zelihaya ismarladý:
Oðlan gerekmi?  deyü.

512. Yusuf aydur: “Olmaya,
Qul bu donu giymeye,
Qamular hep söyleye,
Adýmuzý çekdirü.

504. Zeliha miskin sevindi,
Aðlamaz oldý, avýndý (endi)
Yusufý sultan sevdi,
Ýþlerin ýsmarlayu.

513. Zeliha der: “Sen giygil,
Sultan buyurdý, bilgil,
Kendiñi sen hoþ dutðýl,
Niçün olavuz udlu1?”

505. Qatýfýr bir gün durdý,
Zeliha qatýna girdi,
Hem Yusufý bile aldý,
Zelihaya ýsmarlayu.

514. Ol donlar hep giyürdi,
Yusuf dahi dürlendi,
Zeliha dahi sevdi,
Yusufa hizmet qýlu.

506. Zelihaya aný virdi:
Bu eyü oðlandýr,  dedi,
Sarayda saqla, – dedi, –
Budur bize gereklü.

515. Yusuf çün anda oldý,
Zeliha qattý sevdi,
Ayrýq sözi unutdý,
Ne varsa “Yusuf” deyü.

507. Benden  buný pek dutðýl,
Doðrudýr anýñ göñli,
Ki, qattý namaz qýlðýl,
Bu bizim oðul,  deyü.

516. Þol qadar aþýq oldý,
Zeliha qan aldýrdý,
Qaný kim ferþe damdý,
Yayýldý: Yusuf,  deyü.

508. Sultan duruban vardý,
Zeliha Yusufla qaldý,
Zeliha þad olub güldi:
“Sevdigim buldum”, – deyü.

517. Ol qadar aþýq oldý,
Yusufýn elin aldý,
Puthanesine geldi,
Haçýna söz söyleyü:

509. Zeliha qabul qýldý,
Yusufýn elin aldý,
Þöyle þad olub güldi,
Elin, ayasýn uru.

518. “Ya, sanem, berü gelgil!
Benim halým hem görgil,
Hem Yusufý baña verdirgil,
Baña lâyýq degilmü?

510. Yusuf yanýna geçdi,
Ýkisi yeyüb içdi,
Üçyüz altmýþ don biçdi,
Günde birin giydirü.

519. Ol butuna yalvardý,
Yusuf aný tañladý,
Zelihaya söyledi:
“Bu duran nedir?” – deyü.

511. Her qaftan ki giydirdi,
Biñ incü aña dizdi,
Her incü biñ altundý,
Ol Yusufa giydirü.

520. Zeliha aydur: Tañrýmdýr,
Seni baña ol virü,
Ne dersem ol iþidir,
Hacetim qabul qýlu.
1
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udlu – utanðan;

521. Yusuf aydur: “Bu olmaz,
Bu hacet qabul qýlmaz,
Sanursýñ, Tañrý bilmez? –
Der Zelihaya söyleyü.

530. Zeliha aný gördi,
Yusufý dahi sevdi,
Ol qadar aþýq oldý 
Aþdan suvdan kesilü.

522. Yusuf iþaret qýldý,
Ol but yerinden yýqýldý,
On pare olub ufandý:
Yusuf peyðamber,  deyü.

531. Bir gün Zeliha dedi:
“Ben seni sevdim, – dedi, –
Gök Tañrýsý hem sevdi,
Ol dahi bencileyü1”.

523. Zeliha Yusufa sordý:
Bu sanem neden sýndý,
Hem saña niçün söyledi,
Deprendi selâm virü?”

532. Þöyle kim aþýq oldý,
Teni, beñzi sarardý,
Qamunuñ terkin urdý2,
Yusufý: Benüm!  deyü.

524. Ol Yusuf cevab verdi:
Benim Tañrým var,  didi, 
Seniñ haçýña hýþm etdi,
O da düþdi ufanu.

533. Aþq mevci3 baþdan aþdý,
Göñlüne hem þöyle düþdi,
Zeliha(yý) qavilleþdi4,
Ýl, þeherlü qamu.

525. Yusuf Zelihaya aydur:
Benim Tañrým vardýr,  der, 
Ðayýb-hazýrý bilir,
Hiç yoqdur andan gizlü”.

534. Zeliha aydur: “Nidelüm5,
Yusufa nice gidelüm,
Ya baða bekçi qoyalum,
Taki göñlümden sezü?”

526. Zeliha döndi, yalvardý:
Tañrýña söyle,  didi, 
Ol seni ðayet sevdi,
Bu sanem bütün olu.

535. Bir gün Zeliha didi,
Ol Yusufa söyledi:
Var, baðý bekle,  dedi, –
Kimseyi girdirmeyü.

527. Qorqaram – sultan gele,
Sanemi sýnmýþ bula,
Qaravaþlara sora:
“Bu neden sýndý?  deyü.

536. Hem senden ayruq olam,
Bir-iki gün görmeyem,
Ola ki ben suðuyam,
Seni sevmekden, – deyü. –

528. Qorqaram – divereler1,
Yusuf sýn(dýr)dý diyeler,
Seni yavuz ideler,
Olasýn andan udlu.

537. Yusuf, bostana varðýl,
Anuñ taþýn arýtðýl,
Ayruqlardan saqlaðýl,
Anda ol dünü-günü”.

529. Yusuf ilerü geldi,
Dudaðýný depretdi,
Ol sanem bütün oldý,
Tamam evvelgileyü.

1
2

3

bencileyü – men kibi;
Qamunýñ terkin urdu – Herkesni terk etti;

mevc  dalða;

qavilleþdi – lafýný etti;
5
nidelüm – ne yapayýq;
4

1

divereler – aytýr yiberirler;
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538. Yusuf bostana vardý,
Bostan imaret oldý,
Zeliha qatlanmadý,
Vardý girü getürü.

547. Hekimler qalqdý gitdi,
Zeliha yatu qaldý,
Qatýfýr dahi bildi:
Bu aþýq olmuþ,  deyü.

539. Qatýfýr bir gün geldi,
Zeliha qatýna girdi,
Halýný zaif gördi,
Meger beñzi sararu.

548. Zeliha, Yusuf bunda,
Zeliha Yusuf derdinde,
Bir hikâyet var bunda,
Yine iþit tañlayu1.

540. Aydur: Halýñ ne oldý,
Benziñ neden sarardý?
Zeliha: “Bilmem”, – didi, –
Bu halým nedir,  deyü.

549. Zeliha bir gün yatýrdý,
Dayasý gidüb geldi,
Aydur: “Saña bilmem n’oldu,
Aytðýl baña doðru!

541. Qatýfýr durdý, bekledi,
Hekimlerini derdi,
Altun, kümüþler virdi:
“Zelihaya ilâc”, – deyü.

550. Qaný ol körklü yüzüñ?
Zaifdýr buluq sözüñ.
Neden sarardý beñziñ?
Ayýt baña gizlemeyü.

542. Bu gün tabibler geldi,
Zelihayý gösterdi,
Qolun eline aldý:
Damar oynarmý,  deyü.

551. Andan Zeliha aydur:
“Daya tamam anadur,
Amanatým sañadur,
Halýmý bilgil bellü.

543. Çün gördiler hekimler,
Qamu tamar qýmýldar,
“Hasta degil”, – dediler,
Bir-birine söyleþü.

552. Ol Ýmraniy2 oðlaný, 
Hiç gördünmi sen aný? 
Ol qýldý böyle beni,
Adam olýsar3 delü.

544. Zelihaya sordular:
Halýñ nedir?  didiler, 
Göñlüñüz ne? – dediler,–
Ýlâc idelüm,  deyü.

553. Þol düþümde gördügüm,
Haberlerin sorduðum,
Uyanub bulmaduðum,
Hem üç yýl dünü-günü.

545. Zeliha aydur: “Söylemeñ,
Baña ilâc eylemeñ,
Týþýma zahmet vermeñ 
Benim aðrým içerü.

554. Oþ yigirmi yýl oldý,
Bu hal kim baña geldi,
Oþ beni delü qýldý,
Bu çoq sevdigim, – deyü. –

546. Tabibler aciz qaldý,
Hiç ilâc idemedi,
Zeliha: “Yusuf, – söyledi, –
Derdime derman”, – deyü.

555. Ya bunuñ göñlün alam,
Ya bari düþüben ölem,
Ya derdime derman idem,
Buný baña sevdirü.
1

tañlayu – hayret ile;
Ýmraniy – çufut;
3
olýsar – olacaq;
2
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556. Yene dayasý aydur:
Bu aþýqlýq yavuzdur,
Beñizleri sarardýr,
Saðlarý sayru1 olu.

565. Atlas döþekler itsün,
Ev içre hublar döksün,
Altun þemdanlar diksün,
Ev içini bezeyü.

557. Çün ki sen aþýq oldýñ 
Niçün benden gizledüñ?
Evvelden baña dimediñ,
Bir iþ qýlam qolaylu.

566. Altun qandiller qýlsun,
Ýçinde odlar yaqsun,
On anber tütün dersün,
Saray içre qoqlayu.

558. Aþýq kiþi sað olmaz,
Hekimler aña kâr qýlmaz,
Sabýr qýlýb qatlanmaz,
Meger sevdigin quçu”.

567. Saray tamam düzelsün,
Qapusý sandal olsun,
Dürlü naqýþlar olsun,
Aç aðacý kilidlü.

559. Zeliha aydur: Buyurðýl,
Dayacýðým, söylegil,
Derdime derman eylegil,
Tutam sözüñ iþitü.

568. Altun tavuslar olsun,
Ayaðýn yaqut qýlsun,
Ýçin anber doldursýn,
Qapu üzre qondýru.

560. Daya aydur: Bir iþ olsun,
Buyur: ustadlar kelsün,
Saña bir saray yapsun,
Dürlü-dürlü bezetü.

569. Dürlü döþek döþesün,
Saray için bezesün,
Dürlü naqýþlar ursun 
Gören qala tañlayu.

561. Gelüb (bir) saray yapsun,
Altun aðaçlar diksün,
Gümüþ budaqlar itsün,
Hem zeberced2 yapraqlu.

570. Yusuf suretin yazsýn,
Zeliha bile olsun,
Dört divar suret olsun,
Zeliha -Yusuf quçuþu1.

562. Qýrq altun direk diksin,
Altun çubuqlar itsin,
Hem diregi bezesin,
Qamu3 gümüþ qaplayu.

571. Üst evine yazýlsýn,
Harir döþekler olsun,
Suretsiz yer qalmasun:
Qanda baqsañ – doptolu.

563. Degme direk önünde,
Öküz qýlsýn gümüþden,
At eylesin altundan,
Düzsün aný beñzedü.

572. Andan Zeliha varsýn,
Altunlý tahta binsün,
Þah oluban otursýn,
Gök yüzünde aylanu.

564. Yaqutdan gün eylesün,
Üküþ4 zeytün eylesin,
Altundan quþlar düzsün,
Aðaç üzre qonduru.

573. Andan Yusufý oqusun,
Gelib saraya girsin,
Çevre yanýna baqsýn,
Ol sarayý tañlayu.

1

sayru – hasta;
zeberced  qýymetli taþ, hrizolit;
3
qamu – hepsi;
4
üküþ – çoq;
2

1

quçuþu – quçaqlaþýp;

37

574. Ol suretleri görsün,
Kimler(dir)  aný bilsin,
Baquban hayran qalsýn,
Görelüm iþ ne olu.

583. Çün ol sarayý düzdi,
Zeliha anda geldi,
Ayat ziynet hoþ oldý,
Altun tahtýna oturu.

575. Bu kez hub seni göre,
Kendini saña vire,
Ol saña muti’ ola,
Ýþiñ ola qolaylu.

584. Andan Yusufý getirdi,
Ol saraya yitürdi,
Yedi qapu baðlatdý:
Qaçýb çýqmasun,  deyü.

576. Daya buný söyledi,
Zeliha qabul itdi,
Bu iþi savab gördi,
Göñül içde sevinü.

585. Yusuf saraya geldi,
Zeliha örü durdý,
Boyun egib yalvardý:
Benden qaçmasýn,  deyü.

577. Zeliha bir gün yatýrdý,
Aþýqlýq qatý qoydý,
Qatýfýr gelüb gördi,
Zeliha pek tañlayu.

586. “Senüñ derdiñden öldüm,
Sarayý saña yapdum,
Qamunuñ terkin urdum,
Beri gel”, – der yalvaru.

578. Andan Zeliha söyledi,
Sultan haber eyledi:
“Bir hacetim var, – dedi, –
Sen iþit  ben söyleyü.

587. Yusuf yuqarý baqdý,
Kendü suretin gördi,
Yine dört yana baqdý,
Zeliha bile quçýþu.

579. Qatýfýr aydur: Digil,
Hacetiñ nedir, söylegil,
Etmiþdir aný bilgil,
Bileyin qabul qýlu.

588. Aþaðý ferþe1 baqdý,
Ol suretlerden qorqdý:
“Ya, Rab, sen saqla!” – dedi,
Bir Tañrýya sýðýnu.

580. Zeliha aydur: Ýþitgil,
Baña bir saray eylegil,
Ðayetde ustad getirgil,
Sanat haddinden aþu.

589. Zeliha yine söyledi:
“Yusuf, beri gel, – dedi, –
Bu saray senüñ, – dedi, –
Senüñ içün yapdýru.

581. Bir yeni saray eylesün,
Dürlü sanatlar baþlayu,
Ýçinde sular çaðlasun,
Ben olam sað ayýlu1.

590. Aziziñ … seni var,
Zeliha Yusufý sever,
Yusuf aydur: “Ya, Settar,
Beni sen saqla!” – deyü.

582. Sultan duruban vardý,
Ustadlarýn hep derdi,
Çün ol sarayý düzdi,
Dürlü-dürlü bezeyü.

591. Zeliha aydur: “Gel baña,
Aþýq oldum ben saña,
Qurban olam yoluña,
Qaçma benden añaru!”

1
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ayýlu – ayýnýp;

1

ferþe – ev tabaný töþemesine;

592. Andan Yusuf ayýtdý:
Þah beni satýn aldý,
Özüm aña qul oldý,
Asiy olmazam”, – deyü.

601. Yusuf aydur: “Ol olmaz,
Uçmaq evi yýqýlmaz,
Peyðamber hiç dükenmez1,
Hoþluq andadýr,  deyü.

593. Zeliha Yusufý öger:
“Ne hub kökçek yüzüñ var! –
Hüriy sanat közüñ var!” –
Der Yusufý ohþayu.

602. Zeliha der: “And içersin,
Benden niçün qaçarsýn,
De baña  kimden qorqarsýn,
Bileyin aný bellü.

594. “Safiy incü diþiñ var,
Ýki aydur qaþýñ var,
Bal bað gibi köksüñ var, 
Öger aný yalvaru.

603. Yusuf der: Haqdan qorqarým,
Hem yazuqdan saqýnýrým,
Ahireti ben bilürim,
Senden qaçarum girü”.

595. Qarqu(?) daldýr boyuñ var,
Safiy gevher yüzüñ var,
Bülbül gibi diliñ var,
Qaçma benden, gel berü!

604. Zeliha aydur: “Mal-u-barum,
Tañrýyý hoþnud qýlarým,
Suçuñý satýn alarým,
Gelgil baña sen berü”.

596. Ýnce qamýþ parmaðýñ,
Dürre beñzer týrnaðýñ,
Oldum seniñ qýrnaðýñ,
Benim ol!” – der yalvaru.

605. Yusuf aydur: “Mal olmaz,
Ol iþi Tañrý sevmez,
Rüþvetiñ qabul qýlmaz,
Sen bu iþi qo girü.

597. Sedefdir þefqatlarýñ(?),
Yaqutdýr yanaqlarýñ,
Bal-þeker dudaqlarýñ 
Sorsam aný dadýnu.

606. Zeliha Yusufa aydur:
“Ben istedim kim – ol olur,
Hem güzeller yaremdir,
Öpüb quçuþa,  deyü.

598. Yusuf aydur: “Öldükde,
Ýltib yere qoduqda,
Gelib baqsañ üç günde,
Qaçar idüñ sen girü.

607. Yusuf aydur: “Ol olmaz,
Asiylik qabul qýlmaz,
Benim Tañrým hiç sevmez,
Qo beni, azat qýlu.

599. Ýlkin ölüm eriþer1,
Körklüligim gidüser,
Nurlu yüzüm solusar,
Her kim görse – yigrenü”.

608. Zeliha aydur: “Gel baña,
Eyilikler idem saña,
Aþýqým hub yüzüñe,
Ben hem saña yalvaru”.

600. Zeliha aydur: “Hasretim,
Bu evi sençün itdim,
Ben seni qatý sevdim,
Qaçma sen benden girü!”

609. Zeliha çoq yalvardý,
Yusufýñ göñlü oldý,
Damarlarý deprendi,
Utandý hem depreyü.

1

eriþer – kelip yeter;

1

dükenmez – tükenmez, bitmez;
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610. Zeliha tenin açdý,
Yuqarusundan quçdý:
Aþqýñ canýma geçdi,
Dün-ü-gün hasret qýlu.

619. Yusuf qaçuban gitdi,
Qapu qatýna yetdi,
Zeliha ilerü vardý,
Ardýndan yediþü.

611. Yusuf bu halý gördi,
Haliqden meded erdi,
Baqdý, bir ayet gördi,
Qarþusýnda yazýlu.

620. Yusuf qapuya geldi,
Hep qapular açýldý,
Hele Yusuf qurtuldý,
Ard etegi yýrtýlu.

612. “Felenfur biz-zinne1 yazýlmýþ,
Yusufý ögütlemiþ:
Ol Tañrýdan qorq!  demiþ,
Yusufa ögüt virü.

621. Qýtýfýr hazýr geldi,
Bunlarýn halýn bildi,
Zeliha aný gördi,
Aðýz açdý söyleyü.

613. Yusuf, atañ peyðamber,
Dedeñ Ýbrahim server,
Bu iþi qalbden çýqar,
Ol saña yaramayu”.

622. Aydur: “Yusuf qul olsa,
Bir yaramaz iþ qýlsa,
Baña yavuzlý sansa,
Sen bunu nite1 qýlu?

614. Pir Ya’qub göründi,
Qarþu parmaðýn ýsýrdý:
“Yazuqdan saqýn,  dedi, 
Tevbe qýlu dön girü.

623. Ya buný qatý dutðýl,
Ve ya zindana atðýl,
Hem saqýn öldürmegil,
Heman biraz qorqýdu.

615. Tañrýný yine görmüþ:
Sen  peyðambersiñ!  demiþ, 
Bu iþi iden,  demiþ, 
Utanuban saqýnu.

624. Yusufa aydur Aziz:
Ýþ qýlursan edebsiz,
Qýldýñ bizi hürmetsiz,
Þeher içinde dolduru.

616. Feriþte gökden indi,
Yusufýñ kitfin sýqdý,
Þehvet parmaðýndan aqdý,
Çün Yusuf sakin olu.

625. Yusuf bu halý görür,
Bir Tañrýya sýðýnur,
Qarþudan baqub görür,
Bir genç oðlan beþiklü.

617. Qadýr Tañrý afu qýldý,
Yusufý hem aðýrladý,
Yavuz iþden döndi geldi,
Yusuf çekindi girü.

626. Yusuf aydur: Kim suçlý,
Qanðýmýzdur2 yazýqlu 
Ol genc oðlan döþeklü
Desin danýqlýq3 virü.

618. Yusuf çekindi, döndi,
Zeliha tahtdan indi,
. qatý imrendi,
Aný quçayým deyü.

627. Sultan aydur: Genc oðlan 
Ne bilür yeñi doðan?
Gidür danýqlýq viren,
Seni: Doðrudur,  deyü.
nite – nasýl;
qanðýmýz – hangimiz, qaysýmýz;
3
danýqlýq – þahatlýq;
1
2

1
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Zina iþlemekten nefret et;

Hz. Yusuf ve Zeliha. Ortaçað minyatüri (Buhara, 155060-ncý ss.).
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628. Sultan aydur: “Ol olmaz,
Genc oðlan nesne bilmez,
Daha dili söylemez,
Baña danýqlýq virü.

637. Yusufa der: Ýþitgil,
Zeliha sýrýn gizlegil,
Ol seni sever – bilgil,
Kimseye duyurmayu”.

629. Yusuf aydur: “Ya, Rahman!
Yarlýqa beni, Sübhan,
Ol oðlaný söylet sen,
Hele sorðýl çaðýru!

638. Qatýfýr evden çýqdý,
Zeliha Yusufa baqdý:
“Gördüñ, sultan ne dedi?
Bu kez gel baña berü”.

630. Bu kez sultan buyurdý:
Oðlaný getür,  dedi.
Çaðýrub aña sordý:
Suçlu qanðýsý?  deyü.

639. Yusuf aydur: “Gördüñ mi,
Tañrý hükmün bildiñmi,
Genc oðlan söyledimi,
Baña danýqlýq virü?

631. Oðlana sultan aydur:
“Bu halda suçlu kimdir?
Ya, oðlan, baña bildir,
Ta suçlu olsun bellü”.

640. Zeliha aydur: “Gördüm,
Ol genc söyledi, bildim,
Seni pek qatý sevdim,
Tevbeñ terkini idü”.

632. Ol Tañrý buyurdý,
Ol genc oðlan söyledi,
Sultana cevab virdi,
Açub aðzýn söyleyü.

641. Zeliha-Yusuf bunda,
Halvet saray içinde,
Yine qaldýlar anda,
Birbirine yalvaru.

633. Aydur: Ðammaz olmazam,
Hiç kimseye dimezem,
Suçlu qanðý  bilmezem,
Hüküm qýlam iþidü.

642. Çün bu kez ... durdý,
Zeliha çoq yalvardý,
Yusuf aña hiç uymadý,
Zeliha qaldý aðlayu.

634. Suçlusý Yusuf imiþ 
Eger öñden yýrtýlmýþ,
Suçlu Zeliha imiþ 
Eger ardý yýrtýlu.

643. Mýsýr içre yayýldý:
Zeliha aþýq oldý.
Er ve avrat hep bildi:
Quluný sever,  deyü.

635. Sultan Yusufa baqmýþ 
Don ardýndan yýrtýlmýþ,
Zeliha suçlu olmuþ,
Girü döndi utanu.

644. Bu qýssadýr  bunda qaldý,
Qulaðýma bir söz geldi,
Ol avratlar ne söyledi,
Zelihayý qovlaþu.

636. Zelihaya sultan aydur,
Eyü söz, ögüt verür,
Tevbe qýl,  der, buyurýr, 
Bu iþden piþman olu.

645. Qýrýmlýdan iþit söz,
Andan baña tutðýl yüz,
Baña dutðýl qulaðýñuz,
Diñle sözüm añlayu.
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646. Ol dem Mýsýr þehrinde,
Qýrq avrat vardýr anda,
Otururlar evlerinde,
Zelihayý qovlaþu1.

655. Bunlar daðýlub gitdi,
Züleyha buný iþitdi,
Avratlarý oqudý:
“Baña gelsünler”, – deyü.

647. Meger ol qýrq avratlar,
.. aqýllu bunlar,
Derilib hem qovlaþdýlar,
Zelihayý tañlayu.

656. Zeliha Yusufa aytdý:
“Bu kez1 sözüm dut, – dedi, –
Þol avratlar gelincek,
Oqur isem2, gel”, – deyü.

648. Yigirmisi ayýtmýþ:
Zeliha aþýq olmuþ,
Andan quluný sevmiþ, 
Dediler hep qaqýyu.

657. Hele avratlar geldiler,
Saray içine girdiler,
Zeliha döþek döþedi:
“Bunlar otursun”, – deyü.

649. Yigirmý avrat aydur:
Bu aþýqlýq yavuzdýr,
Sultanlar baþ indirür,
Maþuqa hidmet qýlu.

658. Ol avratlar oturdý,
Zeliha turunc getürdi,
Bunlara birer verdi:
“Adetim budur”, – deyü.

650. Yine bunlar ayýtmýþ:
Qulý aña uymamýþ,
Güç ile qulun quçmuþ,
Eri üstüne gelü.

659. Hem qýrq býçaq getürdi,
Birer ellerine verdi,
Turuncý kesmeñ,  didi, 
Ta ben diyem – kesiñ!” – deyü.

651. Eri üstüne gelmiþ,
Zeliha sevdigin bilmiþ,
Ol qulý ögütlemiþ:
“Zelihadan qaçma”, – deyü.

660. Kendü tahtýna oturdý,
Emr idüp Yusufý getürdi,
Avratlar aný gördi,
Hayran oldýlar qamu.

652. Avratlar söyleþdiler,
Qamu ðiybetleþdiler,
Zelihaya gülüþdiler:
Quluný sevdi,  deyü.

661. Bu kez Zeliha ayýtdý:
Turunclarý kesiñ,  didi.
Bunlar býçaqlarý çaldý,
Hep ellerin doðrayu.

653. “Qul içün deli olsun!
Kendini rüsvay qýlsun!
Cümle alem hep gülsün! –
Qul seven bednam olu”.

662. Pes ellerin kesdiler,
Acýsýn duymadýlar,
Hep qanlarýn saçdýlar,
Döþekler rüsvay olu.

654. On avrat aydur: “Bare,
Muradýn Tañrý vire,
Zeliha maqsuda ire,
Maqsudýna deginü.

663. Zeliha aydur: “N’olduñuz?
Bir kez baqdýñuz  gördüñüz,
Böyle rüsvay olduñuz,
Ya ben nite qatlanu?
1

1

qovlaþu – öþek etip;

2

bu kez – bu kere;
oqur isem – çaðýrsam;
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Hz. Yusuf Mýsýr qadýnlarý ögünde. Ortaçað minyatüri (Buhara, 1550-nci ss.).
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664. Budur benim ol qulum,
Qovlaþdýñýzlar halým,
Ol aldý benim göñlüm,
Yürür sözümi dutmayu.

674. Zeliha bu kez qalqdý,
Altun quþaðýn çözdü,
Qamu donlarýn çýqardý,
Yusuf yalýnçaq qýlu.

665. Ya sözüm qabul qýla,
Yahud baña ferman ola,
Ya ebed zindanda qala,
Yata anda çürüyü”.

675. Pes Zeliha örü durdý,
Reyyan qatýna geldi,
Selâm verüben söyledi,
Kendüye qovulayu.

666. Bu avratlar daðýldý,
Yusuf-Zeliha qaldý,
Zeliha yine yalvardý,
Ol zindaný añladu.

676. Aydur: Ben qul aldým,
Ýþlerim göre durdum,
Hiç sözüm tutmaz oldý,
Kendisin bilir, – deyü. –

667. Yusuf zindaný andý,
Allaha niyaz qýldý,
Nahoþlýðý unutdý,
Zindaný arzu qýlu.

677. Gözümden örü sürüñ,
Aña bir qol buyuruñ,
Dönüb zindana qoyuñ,
Saqlayýñ öldürmeyü.

668. Yusuf aydur: “Rabbena,
Ýlet beni zindana.
Yalvardý Haliqýna:
“Ya, Rabbi, saqla! – deyü. –

678. Ola kim tevbe qýlur,
Hem baña muti’ olur
Yavuz iþden vazgelür
Benim göñlüm saqýnu.

669. Zeliha þerrin savðýl,
Ya, Rabb, beni saqlaðýl,
Yavuz iþden paklagil,
Bunda”, – deyüb aðlayu.

679. Reyyan aña söyledi:
“Zindana qoyam, – dedi, –
Çünki qul seniñ oldý,
Yusuf seniñdir”, – deyü.

670. Duasý qabul oldý,
Yavuz iþden pakladý,
Ýblis mekrini savdý,
Haq Yusufý saqlayu.

680. Bu Reyyan þol kiþidir 
Qatýfýrýn qardaþýdýr,
Zindancýlar baþýdýr,
Hem Qatýfýra doðru.

671. Hele avratlar gitdi,
Zeliha Yusufa döndi:
“Benim sözüm dut, – didi, –
Ýþim benden añlayu.

681. Pes Zeliha qabul qýldý,
Bu kez sarayýna geldi,
Bu kez ustatlar getirdi,
Bir ulu sanduq yapu.

672. Sözümi tutarmýsýñ,
Baña quçulurmýsýñ,
Zindana girermisiñ? –
Ayýtðýl baña doðru!

682. Pes sanduðý yondurdý,
Demir mýhlar urdurdý,
Yusufý aña qoydý,
Bir hammala yükleyü.

673. Yusuf aydur: “Dönmezem,
Saña muti’ olmazam,
Saña zina qýlmazam,
Qýyametde qorqulu.

683. Hammal aný götürdi,
Ýltib zindana qoydý,
Oþ Yusuf dutsaq oldý,
Zindan içi qarañu.
(Devamý bar )
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Günsel Ensiklopedyasý
Haz.: C. Remzi

Taqýyüddin Ebu Bekr Kefeviy
(ö. 970 - 1562/63)
XVI. asýr Qýrýmnýñ ilim ve tasavvuf ehli büyüklerinden Taqýyüddin Ebu Bekr Kefeviyniñ
hayatý ve þahsiyetine dair Türkiyede neþir olunðan ensiklopedik kitaplarda eki maqalege
rastkeldik. Birisi 1993 senesi Ýstanbulda basýlðan Evliyâlar Ansiklopedisi’’niñ 11. Cýldýnýñ
428–431 sahifelerinde bulunmaqta, digeri – Ýslâm âlimleri Ansiklopedisi’’niñ 14.Cýldýnýñ 6-cý
sahifesinde yer alðandýr. Dergimizge bulardan daha etraflý olðan Evliyâlar
Ansiklopedisindekisi alýndý. Müelliflerine teþekkürlerimizni bildirmekni borc bilemiz.

TAQIYYÜDDÝN EBU BEKR KEFEVÝY
(ö.1562/63)  Qanuniy Sultan Süleyman
Hannýñ(1) devrinde Qýrýmda yetiþken alim ve
velilerdendir. Taqýyyüddin taqma adý ve Kefeviy
nisbesi ile meþhur oldu. Babasý, el-Hac
Hayreddin efendi, islâmiyetke baðlý hayýrsever bir
kimse edi. Taqýyüddin Ebu Bekr efendi Qýrýmnýñ
liman þehri Kefede doðdu. Doðum tarihi
bilinmemektedir. Qadiriyye tariqatý (2)
mensuplarýndan edi. H.970 (M.1562/63)
senesinde Kefede vefat etti.
Küçük yaþtan itibaren ilim ögrenmege
baþlaðan Ebu Bekr Kefeviy, memleketiniñ
alimlerinden diniy ilimlerni tahsil etti. Ýlk zamanlar
ticaretle meþðul olup, Allahu tealânýñ fazlýndan
rýzqýný aradý. Allahnýñ inayeti oña saadet yoluný
açtý. Bir zaman elinde bulunðan sermayesini
Edirnede(3) býraqýp, Ýran, Arabistan, Mýsýr, Baðdat
ve Þam kibi mühim ticaret ve ilim merkezlerini
dolaþtý. Ticaret içün kettigi yerlerde qarþýlaþtýðý
alim ve velilerniñ ilmiy meclislerinde bulundý.
Olardan rabbaniy (ilâhiy) ilimler ögrendi. Tasavvuf
yoluna yöneldi. Mýsýrða kettigi zaman qadiriyye
tariqatý mensuplarýndan Þeyh Þahin-i Mýsriyniñ
suhbetlerine qatnadý. Tasavvuf yolunda
ilerleyebilmek içün riyazet (nefsniñ istediklerini
yapmama) ve mucahede (nefsniñ istemediklerini
yapma) ile oðraþtý. Daha soñra Baðdatqa ketip,
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Seyyid Ebül-Vefa Muhammed Qadiriy
hazretleriniñ suhbet ve hizmetinde bulundý. Onuñ
huzurunda halvetke (yalñýzlýqqa) çekildi. Halvette
qaldýðý qýrq kün içersinde ancaq bir veya eki
çörek yemek ile nefsini tezkiye etmege (temiz,
pak etmege) çalýþtý. Tasavvuf yolculuðýnýñ devam
ettigi þu künlerde, Baðdat çevresindeki yýrtýcý
hayvan ve quþlar ile dostluq qurdu. Körünüþte
vahþiy olðan bu hayvanlar, onuñ etrafýnda
toplanýp, kendisine yaqýnlýq kösterdiler. Zahiriy
ilimlerde (ºeriat ile alâqalý ilimlerde) alim bir zat
olðan Taqýyyüddin Ebu Bekr Kefeviy hazretleri,
tasavvuf yolunda yüksek bir veli oldu. Pek çoq
kerametleri körüldi.
Evli ve bala-çaða sahibi olðan Taqýyyüddin
Ebu Bekr Kefeviy, memleketinden ayrýlðanýndan
soñra senelerce vatanýna qaytmaðan oldu. Onuñ
ile beraber ticaret içün seferge çýqqan
arqadaþlarýndan, ne yerde bulundýðý sorulunca,
olar: Haberimiz yoq. Yalñýz, Geliboluda bulundýðýmýz sýrada, bir kün: Mühim bir iþim bar, ketecegim. Eki haftadan, inþallah, dönerim. Siz menim eþyalarýmný baqýñ’’, – dedi ve her þeyni býraqýp, ketti. Faqat dedigi vaqýtta dönmedi. Biz
onuñ emanetlerini qorudýq. Zan etemiz ki, yolda
onuñ baþýna bir iþ çýqsa kerek. Yoqsa dönerdi,
 dediler. Bu haberden soñ halq þüphege tüºtü.
Ebu Bekr efendini öldü zan ettiler. Beº seneden

soñra kim olduðý bilinmegen birisi Taqýyyüddin
Ebu Bekr Kefeviyniñ Mýsýrda körülgenini söyledi. Babasý Hayreddin efendi bu haber üzerine onu
aramaq içün qardaþýný yolladý. O da köy-köy,
þehir-þehir dolaþaraq eki sene ðayip olðan aðasýný
aradý. Mýsýr, Hicaz, Baðdat, Medine, Þam ve
Filistin kibi yerlerde Ebu Bekr Kefeviyge ait hiç
bir haber alamadý. Keri qaytmaða mecbur oldu.
Kefe halqý artýq Ebu Bekr efendiniñ, Gelibolu
taraflarýna keterken bir sebeple öldügini hüküm
ettiler.
Kefeden ayrýlðanýndan doquz sene keçtiði
halde Ebu Bekr efendiden hiç bir haber alýnmadý.
Onuñ hanýmý uzun müddet qayýnatasýnýñ yanýnda
qaldý. Taqýyyüddin Ebu Bekr Kefeviyniñ babasý
Hayreddin efendi, oðlunýñ ölgenine dair eki þahid
bulup, kelinini baþqasý ile evlendirmek istedi.
Evlilik içün kerekli hazýrlýqlar yapýldý. Lâkin,
dügünden bir kün evvel, Kefeviy hazretleri, hanýmýnýñ ruyasýna kirip, kendisiniñ sað olduðýný ve
baþqasý ile evlenmemesi kerektigini bildirdi. Körgen ruyaný hayýrða yorumlaðan hanýmý, dügün
hususýnda acele etilmemesini rica etip, beklemege
baþladý. Faqat kerek evlenecek kimse, kerek
diger insanlar dügünge devam ettiler. Neticede,
ºöyle bir hal yüz berdi. Toy vaqtýnda velime, yani
dügün yemegi, aþalðan maalde deñizde Kefe
limanýna doðru yaqlaþqan bir gemi köründi. Gemi,
sanki qarþýsýndan esken rüzgarða raðmen, Kefege
doðru aqýp kele edi. Dügün yemeginde misafir
olaraq bulunðan bir maðripli adamdan kelgen gemi
haqqýnda soradýlar. O kimse: “Men o gemide,
ilim ile amel etken mürºid-i kâmil bir zatný tanýyým.
Bu tarafqa kele. O zatqa ªeyh Ebu Bekr Kefeviy derler. O zatný qarþýlap alýñ’’, – dedi. Bu sözlerge hiç bir mana berip olamaðan insanlar, þaþqýn
bir halde gemige doðru yürüdiler. Gemiden engenler arasýnda, kerçekten, Taqýyyüddin Ebü
Bekr Kefeviy de bar edi. Bu halni Ebu Bekr efendiniñ bir kerameti olduðýný qabul etken insanlar,
hemen dügünden vazgeçtiler. Allahu tealâ,
böylece, onuñ izzet ve þerefini qorudý, hanýmý ile
baþqasýnýñ evlenmesine izin bermedi.

Kefede yerleþken Taqýyyüddin Ebü Bekr
Kefeviy hazretleri, insanlarða, dünya ve ahirette
saadetke qavuþmalarý içün, islâmiyetniñ emir ve
yasaqlarýný añlatmaða baþladý. Onuñ ilim ve faziletteki yüksek derecesi qýsqa bir müddet içinde
bütün etrafta duyuldý. Talebeleri ve sevgenleri
çoqlaþtý. Qýrým haný ve hanzadeleri onuñ suhbetlerinde bulunýp, bilgilerinden istifade ettiler
(faydalandýlar). Talebeleri çoðalýp, dostlarý ve
muhtac kimseler qalabalýq olunca, Ebu Bekr
efendi þehirden çýqýp, uzletke (yalñýzlýqqa)
çekilmekni istedi. Bu istegini ömürge keçirerek
Kefe þehriniñ doðu tarafýndaki bir daðnýñ arqasýnda harabe bir kiliseni tamir ettirdi. Kiliseni cami
ve dergâh haline çevirip, etrafýna odalar yaptýrdý.
Bu odalarða Ebu Bekr Kefeviyniñ ev halqý, talebeleri ve faqir kimseler yerleºtirildi. Kefeniñ halqý
ve ileri kelgenleri o yerniñ abadanlaþtýrýlmasýna
öyle ehemmiyet berdiler ki, tamir iþlerinde bütün
þehir büyükleri, müftü ve medrese müderrisleri
bile sýrtlarýnda taþ taþýðan oldular. Faqat bazý
kimseler, Ebu Bekr efendiniñ büyükligini ve halq
tarafýndan üstün qabul etilmesini çekemediklerinden dolayý, oña qarþý çýqtýlar. Lâkin soñra bular
da haset ve inadlarýndan vazgeçip, üstünligini qabul
ettiler.
Taqýyyüddin Ebu Bekr hazretleri, islâmiyetniñ emir ve yasaqlarýna uyar, insanlarða vaaz ve
nasihatta bulunýr edi. Haramlardan þiddetle
qaçýndýðý kibi, þüpheli hareketlerden ve mübahlarnýñ (dince emir olunmaðan ve yasaq da olmaðan þeylerniñ) çoðundan qaçýnmaða diqqat
eter edi. Çoq mütevaziy, alçaq göñülli olup,
herkeske yýmþaqlýq ve küler yüzle muamele eter
edi. Bu güzel ahlâqý ile insanlarnýñ göñüllerini esir
alýp, maneviy qurtuluþlarýna vesile oldu. Onuñ dergâhý insanlar arasýnda Abdi Çelebi Zaviyesi adý
ile meþhur oldu. Uzun seneler vazifesine devam
etken Ebu Bekr Kefeviy H. 970 (M.1562/63)
senesi vefat etip, dergâhýnýñ yanýnda defn etildi.
Vefatýndan soñra yerine oðlu ve halifesi Pir Muhammed efendi keçip, talebelerine ders berdi ve
insanlarða islâmiyetniñ emir ve yasaqlarýný añlattý(4).
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Ýþbu maqalege bir de küçük rivayet ilâve olunðandýr ki, þudur:
QORQMA
Sinopta defn olunðan ve Taqýyyüddin Ebu Bekr Kefeviyniñ talebesi olðan Mahmud
Kefeviy (5), hocasýnýñ þu kerametini añlatqan edi:
Gemige minip, Ýstanbulða ketmek üzre yolða çýqqan edik. Men o zaman yaþ edim ve bu
menim ilk yolculýðým edi. Hoþ bir rüzgâr ile dört kün kettik. Soñra þiddetli bir yel ile deñiz
qabardý. Her taraftan dalðalar urup baþladý. Gemide bulunðanlar, qorqu, dehþet ve ümütsizlik
içersinde bazý mal ve eþyalarýný deñizge attýlar. Bu ýstýrap ve sýqýntý maña da ümütsizlik bermege
baþladý. Hocam Taqýyyüddin Ebu Bekr Kefeviy ise sakin ve telâþsýz bir halde geminiñ alt
qatýnda otura edi. Dalðalarnýñ þiddetli uruþlarý gemide bulunðanlarnýñ ve menim qorqularýmýzný
eyice arttýrdý. Hocam maña baqýp: Qorqma! Allahu tealâ bizni qurtaracaq ve biz Erikli
qasabasýnýñ doðu tarafýndaki Hacý Baba Dergâhýnda quþluq vaqtý oturýp, süt içecek ve incir
aþacaqmýz,  buyurdý.
Gemicilerniñ hesabýna köre seksen mil yolumýz qalðan edi. Ebu Bekr Kefeviy hazretleri
sükün ve vaqar içinde tatlý ve güzel sesi ile Kehf süresini oqumaða baþladý. Biz rahatladýq ve
qorqumýz qalmadý. Halbuki dalðalarnýñ uruþlarý halâ devam etmekte edi. Nihayet, Allahu
tealâ bizni hocam Ebu Bekr Kefeviy hazretleriniñ duasýnýñ bereketi ile qurtardý.
Ertesi künü sabahýnda Erikli sahiline çýqqanýmýz ile, hocam doðruca Hacý Baba Dergâhýnýñ
ziyaretine ketti. Biz de onu taqip ettik. Menzilimizge yetip, hep birlikte oturdýq. Hocamýz Qurâný Kerim oquy, biz de dinley edik. O sýrada dergâhnýñ artýndan eki elinde birer çanaq ile bir
qadýn çýqtý. Yanýmýzða kelip, qaplarný ögümüzge qoydu. Biri süt, digeri incir ile tolu edi. Þeyh
Ebu Bekr Kefeviy tebessüm eterek bizge baqtý ve: Bismillâh ile aþañýz!  buyurdý. Biz besmele
ile yedik. Hocamnýñ bu kerametine þahid olduðýmýz zaman H.949 (M. 1542/43) senesi edi.
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Evliya Çelebi

Seyahatname
(Seçmeler*)
Haz.: Cemil Remzi

Gevher Kermen qalesi
Ceneviz(1) lisanýnda ismi – Potmaydýr(2). Çingizoðullarýndan(3) Cuçi Han(4), Mahan(5) diyarýndan
kelip, ilk evvelâ Qýrým (soñradan – Eski Qýrým þehri)** sahibi olur. Soñra Ceneviz elinden bu qaleni
alýr. Tatar alimleri bu qaleniñ adýný Gevher Kermen qoyarlar. Haqiqaten, o devirde bütün qapý ve
duvarlarý ile qale burçlarýnda qýymetli cevher taþlarý bulunmaqta edi. Tatarnýñ eline keçtikten soñra
sormaq ne kerek, cevher mi qalýr? Amma halâ cevher qaqýlý yerleri bellidir. Vaqtý ile cenevizliler bu
qaleni daha bir kere elge keçirgen olurlar. Lâkin az bir müddet soñra Meñli Geray Han(6) , Gedik
Ahmet Paºa(7) ile birlikte qaleni cenevizlilerniñ elinden qaytarýp alýr. Qýrým Hanlýðýnýñ ilk taht merkezi

Gevher Kermen  Çufut (Cuft) Qale: umumiy körüniþi. 1970-nci ss.

Foto: Gumenük L.Y.

bu qale olur. O asýrda ðayet mamur olup, içinde seçkin asker bulunýr.
Bu qale – qudret eli ile (Allahnýñ qudreti ile) Eski Salaçýq qalesiniñ üstünde, ucu kökke yükselgen
yalçýn, qýrmýzý bir qaya üzerinde badem þeklinde yapýlðan bir qaledir. Çevresi – sekiz biñ adým
*Devamý. Baþý derginiñ keçken sayýsýnda (baq: Evliya Çelebi. Seyahatname. Seçmeler: Eski taht merkezi ,
yani Eski Qýrým qalesi // Günsel, no. 3 (noyabrdekabr 1999), s.3541).
Neþirde qullanýlðan qaynaq içün, baq: Evliya Çelebi. Seyahatnamesi. Yedinci Cilt / Sadeleºtirenler: Tevfik
Temelkuran, Necati Aktaþ, Mümin Çevik. Baskýya Hazýrlayan: Mümin Çevik. Cop.: Mümin Çevik / Üçdal Kollektif
Þirketi. Dizgi ve Baský: Uludað Matbacýlýk Ýþletmesi.  Ýstanbul, 1980. [ss. 376382.]
Qýrýmtatarcaða çevirip adaptirlegen: Cemil Remzi.
** Qavis(parantez)ler bizimkidir – C. R.
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uzunlýðýndaki bir qayadýr. Etrafýnda asla qale duvarý yoqtur. Zira
her tarafý – þahin ve qartal yuvalý, quþ týrnaðý iliþmez biñer arþýn
qayalardýr. Aþaðýsý ise - Ðayya quyusýndan(8) iz berir uçurumlardýr.
Kâfir zamanýnda bu qayanýñ qýbla
tarafýndaki eki uçurumnýñ arasýnda usta
daðcýlar, sert qayalarný keserek, teren
bir hendek açqan ediler. Daha soñra
ºu hendekniñ iç yüzüne yüz arþýn
uzunlýðýnda bir duvar çekilerek, üç
büyük qale yapýldý. Orta qalede bir
demir qapý yapýlðan, qýbla tarafýndaki
daðlarða bu qapýdan barýlýr. Kene bu
qapýdan içeri üç yüz adým þimalge
ketilse, eki uçurum dereniñ arasýnda
daha bir qat qale duvarý çekilgendir.
Bu duvarda da üç aded büyük qulle yapýlðan. Eskiden olduðý
kibi þimdi de orta qullede aðaç qanatlý bir qapý bar. Anlattýðýmýz
bu eki duvar arasýnda qýrmýzý kiramet örtüli eki yüz aded çufut
evi bar. Bu eki qat duvardan baþqa hiç bir yerde qale duvarlarý
yapýlmaðan. Lâzým dahi degildir. Zira her taraf – yalçýn ve uçurum
qayalardýr. Allah saqlasýn, insan aþaðý baqsa – ötü parçalanýr. Qýblaða yaqýn Ferqadan yýldýzý (Cetemen
(Qutup, Demirqazýq) yýldýzý) tarafýnda daha bir küçük demir qapý bardýr. Qale evlerinden oña yüz
ayaq kesme qaya taº merdiven ile enilir. Bu yolnuñ eki tarafý  kesme maðaralardýr. Anda faqir
yahudiler oturýrlar. Bu qale içinde kiramet örtüli, kârgir yapýlý biñ beþ yüz otuz aded güzel çufut evi
bar olup, müslüman evi asla yoqtur. Hatta qale dizdarý(9), nefer(10), bekçi ve qapýcýlarý hep yahudilerdir.
Qýrým vilâyeti ve Baðçasaraynýñ bütün tükân sahibi ve zengin tüccar yahudileri hep bu Çufut qalesi ile
daha da Mangub qalesinde oturýrlar. Her sabah qaleden yoquþ aþaðý enip, bir saatte Baðçesaraydaki

Gevher Kermen  Çufut (Cuft) Qale: qalýntýlarý. 1900-ncý ss.
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tükânlarýna barýrlar. Haqiqaten, hiç bir diyarda böyle sýrf çufut qalesi yoqtur. Onuñ içün bu qalege
Çufut qalesi derler. Ama kerçek adý  Gevher Kermendir.
Qale qapýlarý aralarýnda savaþ aletleri ve silâhlar çoqtur. Ama bu silâhlarný qullanmaða çufutlarnýñ
yürekleri yoqtur. Zira çufutlarnýñ top ve tüfek qullanmaq degil de, seslerini bile eºitmege yürekleri
yoqtur. Qaleniñ etrafýndaki qayalarnýñ üstüne yahudiler daðlar kibi yüz biñlerce qaya parçasýný
yýððanlar. Quþatma (qamaçav) sýrasýnda düþmannýñ üzerine aþaðý þu qayalarný atarlar. Zira tüfek ve
top atamazlar.
Qale içinde evvelki hanlardan Ðazi el-Hacý Geray Hannýñ(11) yaptýrdýðý bir cami bardýr.

Gevher Kermen  Çufut (Cuft) Qale. Ög planda  Altýn Ordu Haný Canibekniñ (134057)
zamanýnda qurulðan (1346) ve Qýrým Haný Hacý Geraynýñ (?  1456, 145666) tarafýndan
tamir ettirilgen (1454/55) caminiñ qalýntýlarý. Art planda  Altýn Ordu Haný Toqtamýþnýñ
(137691) qýzý Canike Hanýmnýñ (ö. 1437) türbesi.
Foto: U. Ablayev, 2000.

Caminiñ qapýsý üzerinde celi yazý ile þu tarih yazýlýdýr:
“Benâ hâze’l-mescide’l-mübâreke es-sultan el-a’zam ve’l-haqan el-muazzam mevlâ
mülüke’l-arab ve’l-acem es-sultan Hâcý Geray Han bin Ðýyaseddin Han bin Erdoðmir Han(12).
Ömrehu ve ebed devletehu. Sene tis’a ve hamsin ve semânimie”(13).
Amma bu faqir cami çufutlar arasýnda qaldýðý sebebinden qapýsý daima qapalýdýr. Müslüman
cemaatten nam ve niºan yoqtur.
Qalede asla çarþý, bazar, tükân, han, hamam, bað ve baðça yoqtur. Suvu da yoq. Onu qalege
Aþaðý Hacý derelerinden eþekler ile taþýrlar. Eskiden sarnýçlarý (suv toplaðan havuzlarý) bar emiþ,
þimdi qullanýlmay.
Bu qalede han esirleriniñ zindaný bar ki, cihanda böyle cehennem zindaný bulunmaz. Yalñýz
Tamýþvar(14) eyaletindeki Sulmus(15) qalesi zindaný ile kâfir elindeki Yanýq qalesi(16) zindaný buña beñzer.
Bu Çufut qalesi zindanýndan qurtulmaq hiç mümkün degildir. Ancaq tabut ile çýqýp qurtulýnýr.
Yuqarýda añlattýðýmýz Moskov vilâyetinde ªeremet Ban(17) ile yapýlðan savaþta, Þeremet Ban
vezirniñ üç yüz biñ askeri qýrýlýp esir etilgen edi. Bizzat Þeremet vezir ile yetmiþ adedi beyzade ve yedi
yüz adedi ögde kelgen qumandanlarý da esir etilip Qýrýmða ketirilgen ediler. Mehmed Geray Han
efendimiz(18) ªeremet vezirni bu Çufut qalesindeki zindanða haps etti. Ayaðýna yetmiþ oqqalý zýncýr
uruldý. Þeremet vezir, qurtulmaqný ümut eterek, Hanða üç biñ kese noqrad(19) hazine berip, serbest
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býraqýlmasýný ister. Mehmed Geray Han buña
razý olmaz. Þeremet vezir ölümine qadar bu
zindanda qalacaðýný añlar. Bunuñ üzerine bir
ananýñ qoynundaki henüz beþ altý aylýq yavrusýný
alýp, zindannýñ penceresinden aþaðý fýrlatýr(20).
Allahnýñ taqdiri olaraq bu temiz ve günahsýz
yavru, qundaðý ile yüz qulaçlýq qayalardan aþaðý
quþ kibi uçup enerken, qayalarda yuva yapqan qartal ve qaraquþlar onu av zann etip,
yuvalarýndan süzülerek yavruný ðaðalarýna
almaq ve yuvalarýna götürmek içün çalýþýrlar.
Bunu yaparken, birbirleriyle dögüþirler. Ahýrý,
qundaq bir quþnuñ ðaðasýnda qalýr. Bu quþ da
soñunda qundaqný hanlarnýñ baðlarýndan olðan
Aþlama baðýnýñ terekleriniñ dallarýna býraqýr.
Gevher Kermen  Çufut (Cuft) Qale: zindan Masum yavru, qundaðý ile o yüksek terekniñ
dallarý üzerinde qalýr. Bir zamandan soñra bala
qobasýnýñ iç körüniþlerinden biri.
aðlamaða baþlar. Yuqarýda da balanýñ anasý
feryat eterek aðlar. Allahnýñ hikmeti olaraq þu baðda kezingenler olur ve olar yüksek bir terekniñ
dallarý üzerinden þu balanýñ sesini duyarlar. Derhal bir baðcý o terekniñ töpesine çýqar da, masumný
qundaðý ile alýp Mehmed Geray Hannýñ huzuruna ketirir. Han, balanýñ baþýndan keçkenni diñledikten
soñra, adýnýñ “Necati” (yani “selâmetle qurtulðan”) olmasýný buyurýr ve sabiyni baqýcýlarða berir.
Zaman keçer, bala ösüp küneþ pençeli ve ay yüzlü bir oðlan olur. Ýþte, azizim, Cenab-ý Haq tealâ
isterse, qullarýný böyle yýrtýcý quþlarnýñ pençesiyle bile qurtarýr vesselâm. Men de bu zindanný kezer
ekenim, Þeremet Ban ile körüþüp birqaç kelime qonuþtým. Elbette: “Men bu yerden qurtulðaným ile
Qýrým vilâyetini yernen yeksan eterim”,  demekten baºqa bir ºey söylemez edi.
Bu Çufut qalesinden aþaðý þaný yüksek hanlarnýñ Aþlama baðý ya da çeþme yolu ile Eski Salaçýqqa
ketilir. Yoquþ aþaðý  dört biñ adýmdýr. Men bu yoquºtan yaya (cayav) olaraq enip hesap ettim. Eki
biñ adým enince çeþmeler yanýnda Þeyh Mansur Medeniyniñ(21) ziyaret yeri bardýr. Bu Þeyh Mansur
Medeniy Hazret-i Peygamberniñ (S.A.) sahabelerindendir. Aq-Kerman(22) cenkinde, lânet olsun
Salsalnýñ oqundan þehit ketken Malik Eþter hazretlerini yýqayýp, Qýnmnýñ Baðçasaray þehri civarýndaki
Eski Yurt denilgen yerde defn etken – iºte, bu ºeyh edi. Soñra kendisi de bu qale cenkinde ºehit
olup, bu çeºmelerniñ yanýnda defn etildi. Büyük eser olðan türbesi þimdi bile herkes tarafýndan ziyaret
etilmektedir(23). Bu yerden aºaðý batýða doðru qayalar arasýnda ilerledik.

Eski Salaçýq qalesi
Çingizoðullarý tarihçileriniñ añlattýqlarýna köre, Tatar qavmi ilk defa Qýrýmný cenevizlilerden
aldýqlarý zaman Cuçi Han ve Erdoðum Han qýrq biñ tatar askeri ile bu Qýrým adasýný kezmege çýqarlar.
Kezdikleri hiç bir yerni begenmezler. Kendileri içün uyðun yalñýz bu Eski Salaçýq deresi kenarlarýný
bulurlar. Kâfirlerden qorqup bu dere içindeki Eski Salaçýq qalesini yaptýrýp, yuqarýda qayalar üzerindeki
Gevher Kermen yani Çufut qalesini cenevizlilerniñ elinden alýrlar.
Bu Eski Salaçýq yurdundan tatarlar pek hoþlanýrlar. Doðudan batýða dört biñ adým enliginde bir
vadi olup, eki baþý ile eki yanýndan kökke yalçýn qayalar uzanðandýr. Altlarý boþ olup, içleri maðara
ve maðara inler ile toludýr. Üstleri ise – þahin ve zaðnos yuvalý qýzýl qayalardýr.
Bu qayalarnýñ üzerine duþmannýñ hiç bir yerden çýqma ihtimali olmadýðýndan, Cuçi Han ve Erdoðum
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Han bu yerni kendileri içün emniyetli bulurlar. Dereniñ daracýq olðan eki baþlarýna qayadan qayaða
duvar çekerler ve birer aðaç qapý yaptýrýrlar. Bu qapýlar halâ daha turmaqtalar. Bu qapýlardan baþqa
hiç bir yerden içeri quþ bile uçamaz. Qayalarnýñ arasýnda Aþlama suvu (özeni) aqar. Bu tatlý suv
baþta bu qayalardan çýqar. Hanlarnýñ Aþlama baðlarýný ve içlerindeki havuzlarla þadýrvanlarný suvlap

Salaçýq: umumiy körüniþi. 1930-ncý ss.

keçip, Aþaðý Salaçýq mahalleleri içinde nice degirmenlerni döndürerek o yerden aþaðý, eski Baðçasaray
þehri derelerinden aqar. Amma mýnda buña “çürük su” derler: çoq qullanýlðan bir suvdur, içilmez. Bu
özenniñ eki tarafý büsbütün bað ve baðçalar ile donanðan, çeþitli köþkler ile bezengendir.
Salaçýq eski bir þehir olup, qýrmýzý kiramet örtüli, kârgir yapýlý üç biñ aded mükemmel evi bardýr.
Daha yüzlerce odalarý  qayalar altýndaki maðaralardadýr.
Temmuz ayýnda bu maðaralardaki evlerniñ havasý ðayet serin
olup, qýþýn ise sýcaq olur. Beþ mahallede beþ mihrap (cami
veya mescit) olup, her biriniñ eski usuldeki birer minaresi
bardýr. Bu þehirde asla tükân, han ve hamam yoqtur. Zira
Baðçasaray þehri bunuñ bitiºigidir. Eskiden bu Salaçýq
þehrinde nice han, hamam, cami ve medreseler bar emiþ.
Meñli Geray Hannýñ medresesi þimdi bile mamur halde tura.
Zýncýrlý Medrese
Yüksek qapýsý üzerinde celi(24) yazýsý ile þu tarih yazýlýdýr:
Emere binâ-i hâze’l-medreseti bi-avnillahi’l-melike’l-mennân Meñli Geray Han bin el-Hâcý Geray
Han halledallahu mülkehu ila inqýrâzýd-devrân. Sene 956.(25)
Bu medresege bitiþik olaraq lâtif bir hamam qalðan olup, suvu, havasý ve binasý dahi hoþtur.
Hamamnýñ qarþýnda, yolnuñ o bir tarafýnda Cuçi Geray Hannýñ(26) sarayý bardýr.
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Cuçi Geray Hannýñ eski sarayý
Eskiden hanlar bu hanedanda otura ekenler. Dört köºeli, kârgir yapýlý küçük bir qaleçiktir. Çevre
uzunlýðý – eki yüz adýmdýr. Etrafýnda dört aded qullesi ve batýða baqqan demir bir qapýsý bardýr.
Ýçinde eki alçaçýq minaresi olðan bir cami bar. Minareler küçük olduðýndan, içlerine insan sýðmaz ve
üstlerinden ezan oqunmaz. Saraydan çýqqan yolnuñ üstünde yüksekçe binalý bir adalet köþkü(27)
tura. Anda hanlar körünüº etip divan meclislerini keçire ediler. Tahta örtüli, saf altýn alemli bir köþktür.
Þimdi bu sarayda cephaneden baþqa bir þey yoqtur. Ama hanlarða ait eþyalar çoqtur. Qapýsý daima
qapalýdýr. Qapýnýñ üzerinde þu tarih yazýlýdýr:
Bu mübârek saat içinde bi-avn-i müsteân
Qýldý abâdanda bir devlet sarayýn bu zamân
ªâh-ý evlâd-ý vali-i þîb u zafer peyker livâ
Al-i Cengiz yani kim Sahib Geray ev hisân
Zâhir oldý çünki hicretten doquz yüz qýrq eki
Anda hatm oldý muhaqqýq bu mahallâ-i sekbân. Sene 924.(28)
(Bu saraynýñ etrafýnda bulunðan) Sahib Geray Hannýñ medresesi ve keçken hanlarnýñ nur tolu
türbeleri ile içinde süyrü-süyrü qubbeler altýnda yatqan padiþahlar haqqýnda , inþallah, sýrasý keldikçe

Salaçýqtaki Qýrým Hanlarý baba-oðul Hacý ve Meñli Geraylarnýñ türbeleri (1501).

Foto: U. Ablayev, 2000.

yazarmýz. Bu Eski Salaçýq þehriniñ üstünde, doðu taraftaki Çufut qalesi qayalarý tübünde Ýrem baðý(29)
kibi Aºlama baðýnda Qýrým vilâyetiniñ qazaskeri olðan Murtaza Ali efendi ile çeþitli ziyafetlerde bulundýq.
Zevq ve sefalar eterek acayip kezintiler yaptýq.

Cennet baðçasý Aþlama baðý
Bütün hanlar ve hanzadeler, sultanlar, biyimler ve bikeçler bu baðda zevq ve sefalar eterler. Öyle
bir baðdýr ki, cennet baðý gülistan köþklerde oturðan canlar, cananlarý ile suhbet eter ekenler, bülbüllerniñ
tatlý ötüþlerinden ruhlarý mest olup, dem-be-dem aþap, içip eglenirler. Suvu ve havasý o qadar güzeldir
ki, bu yerde bir saat kezinti yapqan kimse ðam ve kederini unutýp, neþe ve huzur içinde qalýr. Bu
baðnýñ bir tarafýnda bütün hanlarnýñ çeþitli sanat eseri olðan süslü köþkleri bardýr. Her biri de sanki
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birer çin faðfurýdýr. Kene her bir hannýñ fýsqiye, havuz ve þadýrvanlý yazlýq köþkleri bar ki, mimarlýq
ilmine sahip olðanlar, kördüklerinde dehþetke qapýlýp (hayran olup) aqýllarý periþan olur. Bu yerde
bulunðan çeþitli meyva terekleri Qýrýmda degil, baþqa diyarlarda dahi yoqtur. Suvlu meyvasý o qadar
çoqtur ki, diger þehirlerge de hediye olaraq yiberilir. On fersahlýq(30) yol keçse bile, kene de tadý ve
lezzeti bozulmaz. Bütün vilâyetlerden hanlarða hediye kelgen biñlerce meyvanýñ hoþ qoqularý insannýñ
dimaðýný qoqulatýr. Hususan, Anadolunýñ Bakraz beli misk soðanlarý, çeþitli qaranfillerniñ fidanlarý,
Ýstanbulnýñ zerrini(31), Molla Çelebiniñ ablaq lâlesi, Çilli Hocanýñ Flandýre lâlesi, Kâðýthane
lâlesi, Ýstanköy sünbülleri ve yüz biñlerce hediye kelgen çiçekler bu bað içinde bezengen olup,
körgenler, bu baðða kirgenler kendilerini cennetke kirdik, zann eterler. Bahar zamaný erik, alma,
armut, kiraz, viþne ve diger meyvalý terekler çiçek açtýðýnda insanoðlu olarnýñ qoqularýndan mest
olur. Bu Ýrem baðý, beñzeri bulunmaðan eþsiz bir bað olup, sanki þu keçici dünyanýñ cennetidir. Bu
güzel baðça Mehmed Geray Hannýñ zamanýnda böyle olðandýr. Zira kendileri þerefli bir kimse, zevq
sahibi, keremli, þaný büyük bir handýr. Türlü-türlü yüksek tereklerniñ kölgelerinde çeºitli yeºillik,
lâlelik, zevq sofalarýnda çeþmelerden pýnarlarða suvlar aqýp, yüzlerce yerde fýsqiyelerden suvlar
tereklerniñ üzerlerine fýþqýrýr. Her terekten de yaðmur kibi þadýrvanlarnýñ suvlarý yaðar. Her diyarnýñ
ustalarý bu yerge kelip, bu bað içinde hünerlerini köstergen ediler. Baðnýñ her tarafýnda çeþitli sanat
eserleri körülir. Bu eserlerniñ beñzerleri ancaq Belde-i Tayyibe(32) yani Kostantiniyye þehri olðan
Ýstanbulýmýzda körülebilir. Hepsinden de degerli sanat eseri olðan köþklerniñ tarihleri ºöyledir:
Bahadýr Geray Han efendimizniñ ibret berici köºküniñ tarihi:
Bir tâq-ý hoþnümâdýr tâm olsa hemsezâdýr
Revâdýr itmâmýna târihi Qasr-ý hübân.
Sene 1049.(33)
Mehmed Geray Han efendimizniñ köºküniñ tarihi:
Nedir dedi Rýzâyý aña târih
Dedik nâmýna Qasr-ý cennet-abâd
Sene 1052.(34)
Bu da Mehmed Geray Hannýñ köºküniñ tarihidir:
Hesab-ý sâl benâyiº suâl kerd dilem
Hord be goft ki târihi Qasr-ý þehinþah
Sene 1052.(34)
Diger bir tarihi:
Benây-ý Mehmed Geray Han begüy
Benâ-yý tarihabadeþ
Sene 1055.(35)
Daha bir güzel tarih:
Eltâf-ý Hüdâvendi Qadriy idüb güya
Târihini bu qasrýn rindâne düºürdi gör
Sene 1056.(36)
Söznüñ soñu, bu Meram baðýnýñ imaretleriniñ tarihlerini ve nice sanat eserlerini anlatacaq olsaq,
müsvedde yazýlarýmýzný tüzetmege ve diger diyarlarný seyahat etmege mani olur. Elhasýl, Qýrým
diyarýnda böyle güzel bir yer daha yoqtur. Cenab-ý Haq dünyanýñ soñuna qadar bu yerni mamur
ve ºeñlikli etsin. Amin!
Açýqlamalar:
Ceneviz – XIII–XV. asýrlarda Qaradeñizde kendi kolonilerini bulundýrðan Cenova (Genuya) þehri merkezli
Ceneviz Cumhuriyeti.
(2)
Potmay (“Seyahatname”niñ diger nüshalarýnda: Butmay (Botmay), Buþmay (Boþmay)) – baºqa qaynaqlarda
böyle þehir adýna rastkelinmemektedir.
(3)
Çingizoðullarý – büyük cihangir, muhteþem Moðol-Tatar Devletiniñ (“Çingiz Ýmperatorlýðý”nýñ) qurucýsý
Çingiz Han(Timuçin)nýñ (11551227) neslinden kelgenler.
(4)
Cuçi Han (ö. 1227) – Çingiz Hannýñ (baq yuqarý) büyük oðlu. Moðol-Tatar Devletiniñ, ileride Altýn Ordu
olaraq añýlacaq þimal-batý qýsmý oña berilgen edi. Pek erte vefat etkeni sebebinden Qýrým sahibi sayýlmaz.
Qýrýmda bulunmasý da – halq rivayetlerindendir.
(5)
Mahan – Ýrannýñ þimal-doðusýndaki tarihiy bir bölgeniñ adý.
(6)
Meñli Geray Han – ilk Qýrým hanlarýndan I Meñli Geray (14451514; hanlýðý: 146774, 147576, 14781514).
(7)
Gedik Ahmed Paºa (ö.1482) – meþhur Osmanlý Sultaný Fatih II Mehmed Hannýñ devriniñ (1451–1481) vezir
(1)
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ve seraskerlerinden. 1475 senesi Qaradeñizdeki Ceneviz kolonileriniñ fethine tayin etilip, Kefe, Sudaq, Azaq,
Mangup qalelerini Osmanlýlarnýñ ellerine keçirmege nail olðan edi.
(8)
Ðayya quyusý – cehennemniñ beþinci tabaqasýndaki çoq qorqunç bir quyunýñ adý.
(9)
Dizdar – muhafýz, bekçi, qoruyýcý.
(10)
Nefer – asker; kiºi, er.
(11)
Ðazi el-Haci Geray Han – Qýrým Hanlýðýnýñ qurucýsý Hacý Geray Han (ö.1466; hanlýðý: ? 1456, 14561466).
(12)
Erdoðmir (“Seyahatname”niñ diger nüshalarýnda: Erdoðum, Erdoðmaz)  tarihiy qaynaqlarda böyle adlý bir
hanða rastkelinmemektedir. Haci Geray Hannýñ babasý olðan Ðýyaseddin Han (ö.1424(?)) ise çoðu
menbalarda Qýrým ulusbeyi Taº-Timurnýñ (ulusbeyligi: 1390-cý ss.) oðlu olaraq kösterile.
(13)
Tercimesi: “Bu mübarek mescidni qurdurðan  ulu sultan ve büyük haqan, arap ve acem
hükümdarlarýnýñ padiþahý sultan Hacý Geray Han bin Ðýyaseddin Han bin Erdoðmir Handýr ki, Allah
onuñ ömrüni ve saltanatýný soñsuz etsin. Sekiz yüz elli doquz senesi’’. (H.859 = M.1454/55)
Hacý Geraynýñ eseri olaraq kösterilgen bu mescit, aslýnda, 1346 senesi Altýn Ordu haný Canibekniñ (1340
1357) zamanýnda qurulðan edi. Hacý Geray onu yalñýz tamir ettirdi. Mescitniñ qalýntýlarýný þimdi de körmek
mümkündir.
(14)
Tamýþvar – bugünki Macaristannýñ Temeºvar ºehri.
(15)
Sulmus – “Seyahatname”niñ diger bir nüshasýnda bu zindannýñ adý “Söylemes” ºeklinde keçmektedir.
(16)
Yanýq –Yanova (bügünki Romanyanýñ Ýneu Þehri) qalesiniñ diger bir adý.
(17)
ªeremet Ban – 1661–1681 senelerinde esir olaraq Çufut qalede bulunðan soylu rus boyarý ve serasker
V. B. Þeremetyev.
(18)
Mehmed Geray Han – Qýrým Haný Sofu IV Mehmed Geray (ö.1676; hanlýðý:164144, 165467).
(19)
Noqrad (nuqra) – külçe halindeki kümüº.
(20)
Rivayetnýñ bu yeri, yani bala nasýl bir ananýñ balasý olðaný, tam olaraq anlaþýlmay.
(21)
Aq-Kerman – Bugünki Ukrainanýn Belgorod-Dnestrovskiy þehri.
(22)
Hz. Muhammedniñ sahabelerinden ªeyh Mansur Medeniy ve Malik Eºter ile efsaneviy bir qavminiñ
hükümdarý olðan Salsalnýñ haqqýnda etraflý bir rivayet “Seyahatname”niñ ilerideki bölümleriniñ birinde
berilmektedir.
(23)
ªeyh Mansur Medeniyniñ (Ðazi Mansurnýñ) ziyaret yeri haqqýnda bir rivayet içün baq: Êåðèì, Èñìàèë
Àñàí-îãúëó. Ãàñïðèíñêèéíèíú äæàíëû òàðèõû (18831914).  Àêúìåñäæèò, 1999.  Ñ. 6566
(24)
“Seyahatname”niñ diger bir nüshasýnda:”mustasimi yazýsý ile ”
(25)
Tercimesi: Bol-bol ihsan sahibi Allahnýñ yardýmý ile bu medreseni qurdurðan  el-Hacý Geray Hannýñ
oðlu Meñli Geray Handýr ki, Allah onuñ hükümdarlýðýný dünyanýñ soñuna qadar etsin. Sene 956”.
Bu tarih, yani H.956 (= M.1549) yañlýþ olsa kerek, çünki Zýncýrlý Medreseniñ (söz, hiç ºüphesiz, onuñ
haqqýnda kete) qurulýþ senesi bellidir: H.906 = M.1500/01 yýlýdýr.
(26)
Cuçi Hannýñ Geray taqma adýný (unvanýný) qullanðanýna tarihiy qaynaqlarda rastkelinmemektedir.
(27)
Adalet köºkü – mahkeme sarayý.
(28)
H.924 = M.1518. Raqam ile berilgen bu tarih yañlýþ olsa kerek.Yazýda kösterilgen 942 senesi olmalý. Bu da
milâdiy taqvimi ile 1535/36 ss. olup, I Sahip Geraynýñ hanlýq yaptýðý 15321551 ss. devrine doðru kelecektir.
(29)
Ýrem baðý – çoq eskiden ªam veya Yemende efsaneviy ad qavminiñ hükümdarý Þeddadnýñ tarafýndan
cennetke beñzetilerek yapýlðan bir baðçanýñ adýdýr.
(30)
Fersah – yaqlaþýq beþ kilometrelik bir uzaqlýq ölçüsi.
(31)
Zerrin – sarý lâleniñ bir cinsi.
(32)
Belde-yi Tayyibe (ar.: “güzel ve hoº ºehir”) – Medine-yi Münevvere ile Ýstanbulnýñ vasýflarýndan.
(33)
H.1049 = M.1639/40.
(34)
H.1052 = M.1642/43.
(35)
H.1055 = M.1645/46.
(36)
H.1056 = M.1646/47.
Sözlükçe:
burç  qale duvarlarýndan daha yüksek, yuvarlaq,
alem – 1) bayraq; 2) minare, qubbe, sancaq diregi kibi
dört köþe ya da çoq köþeli bir qale çýqýntýsý;
yüksek ºeylerniñ töpesinde bulunðan, madenden
qaraquþ  qartalnýñ bir cinsi;
yapýlðan ay, yýldýz veya lâle ºeklindeki süs;
sýrf  yalñýz; salt, tamamýyla, büsbütün;
cephane – silâhlar ile atýlmaq içün hazýrlanðan her
henüz – daha, halâ daha;
türlü patlayýcý madde;
sahabe  Hz. Muhammedni, sað eken körgen, meclis
faðfur  farfor;
ve qonuþmalarýnda bulunðan kimse;
fýsqiye  çeºme;
kârgir  taþ veya tuðladan yapýlðan;
belde  ºehir, memleket;
can  sevgen, aþýq;
ablaq  keniº, yuvarlaq;
canan – sevgili;
müsvedde  qaralama, yazý qaralamasý;
temmuz  iyül (ay adý);
zaðnos  toðannýñ bir cinsi.
mest  sarhoº;
imaret – mýnda: herhangi bir mimarlýq eseri, bina,
dem-be-dem  bazan, arasýra, vaqýt-vaqýt;
yapý.
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Qýrýmtatarcanýñ Tercümeli Ýmlâ Qýlavuzý
Hazýrlaðan Kemâl Qoñurat.
antropomorfik
antropomorfizm
antroponimike
antologya
antolojik
antonim
antonimik
antonimya
anus
anürya
anzarot
añ
añ -maq
añaltý
añaltýsal
añaq, -ðý
añaqlý
añaqsýz
añdaç
añdýr -maq
añdýraq, -ðý
añdýrðan
añdýrý
añdýrýcý
añdýrýþ
añdýruv
añðý
añðýlý
añý
añýla -maq
añýmsa -maq
añýmsav
añýr -maq
añýrt -maq
añýrtý
añýþ
añýþ -maq
añýþtýr -maq
añýþtýrma
añýþtýrmalý
añýt
añýtdeger
añýtlýq, -ðý
añýtsal
añýttahta (x)
añýttaþ
añýtyapý

àíòðîïîìîðôíûé
àíòðîïîìîðôèçì
àíòðîïîíèìèêà
àíòîëîãèÿ
àíòîëîãè÷åñêèé
àíòîíèì
àíòîíèìè÷íûé
àíòîíèìèÿ
àíóñ, çàäíèé ïðîõîä
ìåä. àíóðèÿ
êàìåäü
ñîçíàíèå
âñïîìèíàòü
ïîäñîçíàíèå
ïîäñîçíàòåëüíûé
ïàìÿòü
ïàìÿòëèâûé
èìåþùèé ïëîõóþ ïàìÿòü
ïàìÿòü (î ÷¸ì-êîì-ë.)
íàïîìèíàòü (î ÷¸ì- ë.; êîãî÷òî-ë.)
ïîìåòà, -òêà
àíàëîãè÷íûé (÷åìó-ë. )
ïàìÿòêà, ìåòêà
ñì. andýrðan
ñì. andýruv
íàïîìèíàíèå
ïàìÿòü; âîñïîìèíàíèå
÷àñòî âñïîìèíàåìûé;
èçâåñòíûé
ïàìÿòü (î êîì-ë.)
âñïîìèíàòü
ïðèïîìèíàòü (êîãî,-÷òî-ë.)
ñìóòíîå âîñïîìèíàíèå
1) ðåâåòü (îá îñëå);
2) ìàòåðèòüñÿ
çàñòàâèòü çàðåâåòü (îñëà)
ð¸â (îñëèíûé)
âîñïîìèíàíèå (î êîì-ë.)
âñïîìèíàòü êîãî-ë. â åãî
îòñóòñòâèå
íàìåêàòü
íàì¸ê
ñ íàì¸êàìè
ïàìÿòíèê, ìîíóìåíò
äîñòîïàìÿòíûé
ïàìÿòíûé çíàê
1) âíóøèòåëüíûé;
2) ìåìîðèàëüíûé
ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà
ìåìîðèàëüíûé îáåëèñê
ìåìîðèàëüíîå ñîîðóæåíèå

añýtyazý
añýz
añýzsaban
añla -maq
añlam
añlamaz
añlamazlýq, -ðý
añlamayuv
añlamdaþ
añlamdaþlýq, -ðý
añlamlandýr -maq
añlamlý
añlamsal
añlamsýz
añlamsýzlýq, -ðý
añlan -maq
añlanabilir
añlanabilirlik; -gi
añlanabilmez
añlanabilmezlik, -gi
añlanýþ
añlanmaðan
añlantý
añlantýsal
añlaq
añlaq -alýr
añlaq -alýrlýq,-ðý
añlaq -almaz
añlaq -almazlýq, -ðý
añlaqlý
añlaqsal
añlaqsýz
añlaþ -maq
añlaþama -maq
añlaþamazlýq, -ðý
añlaþýl -maq
añlaþýla
añlaþýlðan
añlaþýlmaz
añlaþýq
añlaþma
añlaþuv
añlatý
añlat -maq
añlatýcý
añlatýl -maq
añlatýlmaz
añlatýþ

ìåìîðèàëüíàÿ íàäïèñü
æíèâü¸, ñîëîìà íà êîðíþ
ëóùèëüíûé ïëóã
ïîíèìàòü
çíà÷åíèå, ñìûñë
íåïîíÿòëèâûé
íåïîíÿòëèâîñòü
íåïîíèìàíèå
ñõîäíûé ïî ñìûñëó,
ñèíîíèìè÷íûé
ñèíîíèìèÿ
ïðèäàâàòü (÷åìó-ë. êàêîé-ë.
ñìûñë)
îñìûñëåííûé, -î
ñìûñëîâîé
1) áåññìûñëåííûé;
2) íåïîíÿòëèâûé
1) áåññìûñëèöà;
2) íåïîíÿòëèâîñòü
áûòü ïîíÿòûì
ïîñòèæèìûé
ïîñòèæèìîñòü
íåïîñòèæèìûé
íåïîñòèæèìîñòü
ïîíèìàíèå; ïîñòèæåíèå
íåïîíÿòûé, -íûé
ïîíÿòèå
ïîíÿòèéíûé
ðàçóì
ïîñòèæèìûé, ïîçíàâàåìûé
ïîçíàâàåìîñòü
íåïîñòèæèìûé
íåïîñòèæèìîñòü
ðàçóìíûé, ïîíÿòëèâûé
ðàöèîíàëüíûé
íåðàçóìíûé
äîãîâîðèòüñÿ, ñãîâîðèòüñÿ
íå óæèâàòüñÿ
ðàçíîãëàñèå
áûòü ïîíÿòíûì
ââîä. ñë. äóìàåòñÿ, ÷òî
ïîíÿòíûé
íåïîíÿòíûé
äîãîâîðèâøèåñÿ
äîãîâîð
äîãîâîð
ðàññêàç
îáúÿñíÿòü, òîëêîâàòü
ðàññêàç÷èê
áûòü îáúÿñí¸ííûì
íåâûðàçèìûé
îáúÿñíåíèå, îïèñàíèå
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añlatma
añlatmalý
añlatuv
añlav
añlayýþ
añlayýþlý
añlayýþlýlýq, -ðý
añlayýþsýz
añlayýþsýzlýq,-ðý
añlý
añlýca
añlýlýq, -ðý
añlýq, -ðý
añlýqsal
añlý -þanlý
añmalýq, -ðý
añq etmek
añqav
añqavlýq, -ðý
añqay -maq
añqý
añqý -maq
añqýlda -maq
añqýldat -maq
añqýsaðýz
añqýt -maq
añray -maq
añsal
añsý -maq
añsýz
añsýzdan
añsýzýn
añuv
aorta
apa
ap -açýq
ap -açýqlýq, -ðý
apalaq
apansýz
apansýzdan
apansýzýn
apaqay
apar -maq
aparcý
aparcýlýq, -ðý
apart -maq
aparteid
apartma
apartman
apar -topar
apaþ
apatik
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îáúÿñíåíèå, òîëêîâàíèå
òîëêîâûé (ñëîâàðü)
îáúÿñíåíèå, òîëêîâàíèå
ïîíèìàíèå
ïîíèìàíèå
ïîíÿòëèâûé
ïîíÿòëèâîñòü
íåïîíÿòëèâûé
íåïîíÿòëèâîñòü
ñîçíàòåëüíûé (îáäóìàííûé)
ñîçíàòåëüíî (îáäóìàííî)
ñîçíàòåëüíîñòü
óì, èíòåëëåêò
èíòåëëåêòóàëüíûé
ïðîñëàâëåííûé
âåùü íà ïàìÿòü
îáëàïîøèòü,
îáìàíóòü
ðàçèíÿ, ðîòîçåé
ðîòîçåéñòâî
ãëÿäåòü óäèâë¸ííî,
ðàñòåðÿííî
áëàãîóõàíèå; ñèëüíûé çàïàõ
áëàãîóõàòü; ñèëüíî ïàõíóòü
ïîääàòüñÿ îáìàíó
îáìàíóòü, ïîëüçóÿñü
äîâåð÷èâîñòüþ
àðîìàòè÷åñêàÿ ñìîëà
èñòî÷àòü ñèëüíûé çàïàõ
ãëÿäåòü óäèâë¸ííî (ðàçèíóâ
ðîò)
îòíîñÿùèéñÿ ê ðàçóìó
ñìóòíî ïðèïîìèíàòü
íåðàçóìíûé
íåîæèäàííî
íåîæèäàííî
âñïîìèíàíèå
àíàò. àîðòà
äèàë. ñòàðøàÿ ñåñòðà
ñîâåðøåííî ÿñíûé, -î
ÿñíîñòü; î÷åâèäíîñòü
ïóõëåíüêèé (î ìëàäåíöå)
íåîæèäàííûé
íåîæèäàííî
íåîæèäàííî
ðàçã. æåíùèíà; æåíà
óòàùèòü, ñïåðåòü, óíîñèòü
1)íåñóí; 2)ïëàãèàòîð
ïëàãèàò
ñì. aparmaq
àïàðòåèä
ïëàãèàò
êâàðòèðà; ìíîãîýòàæêà
öåëîé òîëïîé
àïàø, õóëèãàí
àïàòè÷íûé

apatiklik, -gi
apatit
apatrid
apatya
apay
apayca (sýna)
apayçýq, -ðý
ap -aydýn
apaylýq, -ðý
ap -ayrý
apaysýmalý
apaz
apazla -maq
apazlama
aperetif
apýq -sapýq
apýþ
apýþ -maq
apýþýq
apýþla -maq
apýþlýq, -ðý
apýþtýr -maq
apiko
aplike
aplikele -mek
aplikeleme
aplikeli
apmadan-sapmadan
apma -hazýr
apma -hazýrlýq, -ðý
apofeoz
apogey
apokalipsis
apokopa
apokrif
apokrifik
apollo
apopleksya
aposteriori
apotek
appaçýq
appaq
apparat
apparatür
appendiks
appendisit
apraksya
aprel
apret
apretle -mek
apretür

àïàòè÷íîñòü
ìèíep. àïàòèò
÷åëîâåê áåç ðîäèíû
àïàòèÿ
æåíùèíà; æåíà
ïî-æåíñêè
ïðîñòîðå÷. áàá¸íêà
ñîâåðøåííî ÿñíûé, -î
åñòåñòâî æåíùèíû
ñîâåðøåííî îòäåëüíî
æåíîïîäîáíûé
1) ïðèãîðøíÿ;
2) äîáû÷à (âîðà)
1) áðàòü ïðèãîðøíÿìè;
2) õàïàíóòü
ïîïóòíûé âåòåð
àïåðèòèâ, ñïèðòíîå ïåðåä
åäîé
áåññâÿçíûå (ðå÷è)
âíóòðåííÿÿ ñòîðîíà ëÿæåê
ñåñòü, ðàññòàâèâ íîãè
èçìîòàííûé, óñòàëûé
ïîñàäèòü (ðåá¸íêà) íà ñïèíó
ëàñòîâèöà (ó êàëüñîí)
çàìó÷èòü, èçìîòàòü
ãîòîâûé ê îòïëûòèþ
(î ñóäíå)
àïïëèêàöèÿ
óêðàñèòü àïïëèêàöèåé
óêðàøåíèå íàëîæåíèåì
àïïëèêàöèè
èìåþùèé àïïëèêàöèþ
íè ñ òîãî, íè ñ ñåãî
ïîëíîñòüþ ãîòîâûé
ïîëíàÿ ãîòîâíîñòü
àïîôåîç
àñòð. àïîãåé
àïîêàëèïñèñ
ëèò. àïîêîïà
àïîêðèô
àïîêðèôè÷åñêèé
Àïîëëîí
ìåä. àïîïëåêñèÿ
ôèëîñ. àïîñòåðèîðè
áîò. àïîòåöèé
áåëåíüêèé
ñîâåðøåííî áåëûé
àïïàðàò
àïïàðàòóðà
àíàò. àïïåíäèêñ
ìåä. àïïåíäèöèò
ìåä. àïðàêñèÿ
àïðåëü
àïïðåò
àïïðåòèðîâàòü
àïïðåòóðà

apretürel
apriori
aprobirle -mek
aprobirleme
apside
apþaq
apþu
apte
apteka
apu
apul
aysa
aysar
aysarlan -maq
aysarlýq, -ðý
aysberg
aysýz
ayþ-iþret
ayþ-iþretçi
ayt -maq
ayta
aytacý
aytancý
aytar
aytaþ -maq
aytaþuv, -vu
aytav
aytavcý
ayt-ayt: ~qaldý
aytý
aytýcý
aytýl -maq
aytýlýþ
aytým
aytýþ -maq
aytýþuv
aytmaca
aytqala -maq
aytqanday
ayttýr -maq
aytuv
aytuvc
aytuvli
ayt-uyt: ~degencek
ayuv
ayuvbalýðý
ayuvbalýðýsoylar
ayuvboðan

àïïðåòóðíûé
ôèëîñ. àïðèîðè
àïðîáèðîâàòü
àïðîáàöèÿ
àðõèò. àïñèäà
åëå äâèãàþùèé íîãàìè
(îò óñòàëîñòè)
àï÷õè!
ñòàðøàÿ ñåñòðà
àïòåêà
äåòñê. íåò!
òîëñòûé, ïóçàòûé
1) â òàêîì ñëó÷àå; òîãäà êàê
ëóíàòèê
õîäèòü, áðîäèòü êàê ëóíàòèê
ëóíàòèçì
àéñáåðã
áåçëóííûé
ïèðøåñòâî; ïîïîéêà
ñêëîííûé ê ïèðøåñòâàì
ñêàçàòü, ãîâîðèòü
ëèíã. 1) ðå÷åâîé àêò;
2) äîêëàä
1) äîêëàä÷èê; 2) ãðàì. âòîðîå
ëèöî
ãðàì. âòîðîå ëèöî
ðåïîðò¸ð
ñïîðèòü, äèñêóòèðîâàòü
äèñêóññèÿ, äèñïóò
1) äîêëàä; 2) ñêàç(àíèå)
1) äîêëàä÷èê; 2) ñêàçèòåëü
÷óòü áûëî íå
ñì. ayta
ãîâîðÿùèé; ðàññêàç÷èê
áûòü ñêàçàííûì
ôîí. ïðîèçíîøåíèå (çâóêà)
ïîãîâîðêà
1) ñïîðèòü; ïåðåðóãèâàòüñÿ;
2) ñîñòÿçàòüñÿ (îá àøóãàõ,
ïîýòàõ)
1) ñïîð; 2) ñîñòÿçàíèå (ïîýòîâ)
ïî ðàññêàçàì (çíàòü êîãî-ë.)
ñêàçàòü âñêîëüç íåñêîëüêî ðàç
â ðîëè ââîäíîãî ñëîâà êñòàòè
1) çàñòàâèòü ñêàçàòü;
2) çàñòàâèòü ãîâîðèòü î ñåáå
1) ñêàç, ñêàçàíèå;
2) ïðèãëàøåíèå (íà ñâàäüáó)
òîò, êòî çîâ¸ò ëþäåé íà
ñâàäüáó
çíàìåíèòûé
íå óñïååøü îãëÿíóòüñÿ, êàê
òæ. ïåðåí. ìåäâåäü
çîîë. òþëåíü
çîîë. òþëåíè (êëàññ)
âåðçèëà, äåòèíà

ayuvcý
ayuvcilegi
ayuvçýq, -ðý
ayuvqulaq, -ðý
ayuvsým
ayuvsoylar
ayva
ayvalýq, -ðý
ayvaz
ayya-ay
ay-yaný
ayyar
ayyarlýq, -ðý
ayyaþ
ayyaþlýq, -ðý
Ayyuq, -ðý
az
az -maq
aza
azade
azal -maq
azalðan
azalýq, -ðý
azalt -maq
azalya
azam
azamat
azamet, -ti
azamiy
azamiyet, -ti
azap, -bý I
azap II
azapla -maq
azaplan -maq
azaplý
azar
azar-azar
azarla -maq
azarlan -maq
azarlat -maq
azarlayýþ
azat, -dý
azatla -maq
azatlý
azatlýq, -ðý
azatsýz
azay -maq
azayt -maq
azaytýl -maq
azayuv
azbar

1) âîæàê ìåäâåäÿ; 2) öûãàí
áîò. òîëîêíÿíêà
ìåäâåæîíîê; ìèøêà
áîò. ìåäâåæüå óõî
íåîò¸ñàííûé (êàê ìåäâåäü)
ýìåäâåä¸âûå
áîò. àéâà
àéâîâûé ñàä
ñëóãà íà êóõíå
áàþøêè-áàþ
îêîëîëóííûé
õèòðåö, ïëóò
ïëóòîâñòâî, õèòðîñòü
çàïîéíûé ïüÿíèöà
çàïîéíîå ïüÿíñòâî
àñòð. Êàïåëëà (çâåçäà)
1. ìàëûé, ìàëî÷èñëåííûé,
íåäîñòàòî÷íûé; 2. ìàëî
1) õóäåòü; 2) ñáèâàòüñÿ ñ
ïóòè; 3) âîñïàëÿòüñÿ
1) ÷ëåí; 2) îðãàí
ñâîáîäíûé, âîëüíûé
óìåíüøàòüñÿ
ìàò. óáûâàþùèé
÷ëåíñòâî
óìåíüøàòü
áîò. àçàëèÿ; ñì. acalya
âåëè÷àéøèé, âûñøèé
áðàâûé, ìîãó÷èé
âåëè÷èå, âåëèêîëåïèå
íàèáîëüøèé, ìàêñèìàëüíûé
ìàêñèìàëüíîñòü
ìóêà, ñòðàäàíèå
ðàáîòíèê, áàòðàê
ìó÷èòü
ìó÷èòüñÿ, ñòðàäàòü
ìó÷èòåëüíûé
1) îñêîðáëåíèå;
2) íàðåêàíèå
íåáîëüøèìè äîçàìè
ðóãàòü, ïðîáèðàòü
ïîëó÷èòü íàãîíÿé
ïîíóä. îò àzarlamaq
âûãîâîð, çàìå÷àíèå
1) ñâîáîäíûé;
2) îñâîáîæäåíèå
ïðåäîñòàâëÿòü âîëþ,
ñâîáîäó
âîëüíîîòïóùåííûé
ñâîáîäà
íå ñâîáîäíûé
óìåíüøàòüñÿ
óìåíüøàòü
áûòü óìåíüøåííûì
óìåíüøåíèå
äâîð
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azbarqapý
azbuçuq, -ðý
azca
azcaraq
azçýq
az-çoq
azdýr -maq
azdýrýcý
azdýrýl -maq
azdýruv
azerbaycanlý
azeri
azerice
azerkede
azerperest
azðana
azðanaçýq
azðaþ -maq
azðaþuv
azgeliþatlý
azðýn
azðýnca
azðýnlaþ -maq
azðýnlýq, -ðý
azýlý
azýn
azýn-azýn
azýnlýq, -ðý
azýq, -ðý
azýqla -maq
azýqlan -maq
azýqlý
azýqlýq, -ðý
azýqsýz
azýqsýzlýq, -ðý
azýþ
azýþ -maq
azýþýq
azýþtýr -maq
azýt -maq
azil, azli
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êàëèòêà
íåìíîãî (î ìåðå)
äîâîëüíî ìàëî; ìàëîâàòî
ñì. azca
íåìíîæêî; ÷óòî÷êó
áîëåå èëè ìåíåå
1) ñáèâàòü ñ ïóòè;
2) ðàçâðàùàòü
ðàçâðàùàþùèé
1) áûòü ñáèòûì ñ òîëêó; ñ
ïóòè; 2) áûòü
ðàçâðàùàåìûì
ðàçâðàùåíèå
àçåðáàéäæàíåö
àçåðáàéäæàíåö, -ñêèé
ïî-àçåðáàéäæàíñêè
ïîýò. õðàì
îãíåïîêëîííèêîâ
ñì. ateþperest
íåìíîãî
íåìíîæå÷êî
ññîðèòüñÿ
ññîðà
ñëàáîðàçâèòûé
1) õóäîé, òîùèé;
2) íåçàæèâàþùèé;
3) ÿðîñòíûé
ÿðîñòíî, áåøåíî
1) ðàçúÿðèòüñÿ; 2) ñòàòü
çëîêà÷åñòâåííûì
1) õóäîáà; 2) ÿðîñòü;
3) çëîêà÷åñòâåííîñòü
äèêèé, ñâèðåïûé, áóéíûé
ìèíèìóì
ïîíåìíîãó
ìåíüøèíñòâî
ïðîâèçèÿ, ïðîâèàíò; ïèùà
íàêîðìèòü (ñêîò è ò.ï.)
çàïàñàòüñÿ ïèùåé
èìåþùèé ïðîäóêòû
ïèòàíèÿ, êîðì
ïèùà, ïðîäóêòû; êîðì
áåç ïðîâèçèè; áåç êîðìà
áåñêîðìèöà
1) îáîñòðåíèå; 2) ÿðîñòü
1) îáîñòðÿòüñÿ; 2) ïðèéòè â
ÿðîñòü
ñèëüíûé, ðåçêèé, ÿðîñòíûé
îáîñòðÿòü, óñèëèâàòü
1) (èñ)ïîðòèòü; 2) áåñèòü
óâîëüíåíèå ñ ðàáîòû

azim, azmi I
azim II
âzim
azimet, -ti
azimkâr
azimkârane
azimkârlýq, -ðý
azimli
azimut
az-iþlek
aziz

azizlik, -gi
az-kelirli
azlet -mek
azletil -mek
azlýq, -ðý
azma
azman
azmayiþ
az-maz
aznavur
azoik
azot
azotiyet
azotlý
az-önemli
az-qanlý
azqanlýlýq, -ðý
az-qullanýlýr
Azrail
azsýn -maq
az-sýðýmlý
az-suvlu
az-sütlü
az-topraqlý
az-tuzlu
azurit
azuv
az-zamanlý

òâ¸ðäîå íàìåðåíèå
îãðîìíûé; âåëèêèé;
ñèëüíûé
ïîëíûé ðåøèìîñòè
îòïðàâëåíèå, îòúåçä
ðåøèòåëüíûé
ðåøèòåëüíî, òâ¸ðäî
ñì. àzimet
èìåþùèé òâ¸ðäîå
íàìåðåíèå
àñòð. àçèìóò
íåïðîäóêòèâíûé
1) äîðîãîé, ìèëûé;
2) ñâÿòîé; ñâÿùåííûé;
3) öåíèìûé
1) öåííîñòü; 2) ñâÿòîñòü,
ñâÿùåííîñòü; 3) çëàÿ øóòêà
ìàëîäîõîäíûé
óâîëüíÿòü ñ ðàáîòû
áûòü óâîëåííûì ñ ðàáîòû
1) ìàëîå êîëè÷åñòâî;
2) ìåíüøèíñòâî
ïîìåñü; äåãåíåðàò
1. 1) îãðîìíûé;
2) êàñòðèðîâàííûé;
2. 1) ïîìåñü; 2) òðóòåíü
1. èñïûòàíèå, îïûò;
2. èñïûòàííûé
íåìíîãî
1. çäîðîâåííûé äåòèíà;
2. ãåðîé, áîãàòûðü
ãåîë.àçîéñêèé
õèì.àçîò
õèì.íèòðàò
õèì.àçîòíûé, àçîòèñòûé
ìàëîçíà÷èòåëüíûé
ìàëîêðîâíûé
ìàëîêðîâèå
ìàëîóïîòðåáèòåëüíûé
ðåë. Àçðàèë
ñ÷èòàòü íåäîñòàòî÷íûì; íå
äîâîëüñòâîâàòüñÿ
ìàëî¸ìêèé
ìàëîâîäíûé
ìàëîäîéíàÿ (êîðîâà)
ìàëîçåìåëüíûé
ìàëîñîëüíûé
ìèí. àçóðèò
1. êîðåííîé çóá; 2. êîðåííûå
(î çóáàõ)
íåäîëãîâå÷íûé

1913 veya 1914 senesine ait olðan bu fotoresimde Baðçasaraydaki Ýsmi-Han Mahallesi Hafýzlar Mektebiniñ hocalar ile talebeleriniñ bir gruppasýný
körmek mümkündir. Elimizdeki bilgilerge köre, resimge alýnðanlarnýñ arasýnda, eñ ortada (saqallý)  Kör Hafýz isimli bir dede, onuñ yanýnda, sol
tarafýndan  Gülüm-oðlu Cafer Hoca adlý bir zat, sað tarafýndan ise, bir adamdan soñra – mollalardan Halil Murtaza efendi bulunmaqtalar. Resimdeki
bu ve diger þahslar haqqýnda birde bir malümatqa sahip olðanlarnýñ dergimiz adresine seslenmelerini rica etemiz.
(Foto Osmanova Lemaranýñ arhivinden alýndý.)
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GÜNSEL

Nevbetteki sayýda:

Ýsmail Gasprinskiy. Frenkistan Mektüpleri. (Devamý).
Timurcan (Habibullah Odabaþ). Altýn Yarýq.
Evliya Çelebi. “Seyahatname”. (Seçmeler).
Peyðamberler qýssalarý.
Folklor incileri.
Haza Hikâyet-i Yusuf aleyhisselâm ve Zeliha. (Devamý).
“Günsel” Ensiklopedyasý.
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