6

2000

Edebiy, ilmiy ve içnimaiy dergi

GÜNSEL
Ýçindekiler:
Ýsmail Kerim
Canlý tarihniñ heyecanlar tolu sesi
(Ý. Gasprinskiyniñ Terciman gazetasýndan seçmeler)............................................................................ 2
Ýsmail Gasprinskiy
Frenkistan Mektüpleri. Roman .................................................................................................................... 5
Mustafa Arslan
Ýsmail Gasprinskiyniñ tilde birlýk ðayesi üzerine fikirleri ........................................................................ 19
Seyran Useinov
Qaþ yaqacaq olup köz çiqarmayiq... ............................................................................................................ 22
Peyðamberler qýssalarý
Ýbrahim aleyhisselâm qýssasý .................................................................................................................... 26
Hikâyet-i Yusuf ve Zeliha ................................................................................................................................. 29
Günsel Ensiklopedyasý
Abdullah Qýrýmiy (ö. 999/1591) ................................................................................................................ 42
Qýrýmtatarcanýñ Tercümeli Ýmlâ Qýlavuzý ........................................................................................................... 46
(Foto) Kezlevdeki hayriye cemiyeti mektebiniñ hoca ve talebeleri, 1913.

Eki aylýq edebiy-ilmiy-içtimaiy dergi.
¹6
Maýs – Ýyün 2000

Sahibi: Lütfi Osman.
Yazý heyeti: Ýsmail Kerim, Kemal Qoñurat, Nariman Abdülvahap.
Ressamlar: Alim Hüseyinov ve Zarema Trasinova.
Asýl nüshasýný hazýrlaðan: Lenor Osmanov.
Dergi Qýrýmtatar Milliy Meclisiniñ matbaasýnda basýldý.
Adresimiz: Ukraina, Qýrým, 98400, Baðçasaray þ., Reçnaya soq., 125 A.
Tel: (06554) 43400. Fax: 43407
E-mail: rcf@ttt.crimea.com
Dergide basýlðan materyallar Qýrým Devlet Sanayý ve Pedagogika Ýnstitutý
Qýrýmtatar Tili ve Edebiyatý Kafedrasýnda baqýlýp tasdiqlandý.
Dergi T.C. Qýrým Türkleri Kültür ve Yardýmlaþma Dernekleri Genel Baþqaný muhterem
Dr. Ahmed Ýhsan Kýrýmlý tarafýndan kösterilgen maliye yardýmý ile neþir etile.
Aziz Hocamýzða samimiy teþekkürlerimizni bildiremiz.

ÝSMAÝL BEY GASPRÝNSKÝYNÝÑ (18511914) 150 YILLIÐINA DOÐRU

Canlý tarihniñ heyecanlar tolu sesi:

Terciman
Ýsmail Asan-oðlu Kerimniñ Gasprinskiyniñ Canlý Tarihi. 18831914
kitabýndan (Aqmescit, 1999) seçmeler

1906

25 sentâbr. Qariyin-keraime hitab! /Alicenap
oquyýcýlarða hitap!/ Bugünde elinde Terciman
gazetasý olanlara eñ büyük, eñ eski ve daimiy bir
meclis-i müþavere
deseler, caiz olur.
Hürmetli qardaþlar!
Arañýzda bir çoq
kiþiler 24 ve bir
miqdarýñýz 10, 15, 20
senelerden
beri
cemaat ve millet
iþlerine köz-qulaq
olup, hayli iþ kördügiñiz meydan-dadýr.
Bu soñ devirde
tercime ya telif idilip/
tercime yapýlýp yada
yazýlýp/ çýqmýþ kitaplar, risaleler, açýlmýþ usul-i
savtiye /savtiy usul, yani yañý usul/ mektepleri, tesis
idilmiþ cemiyet-i hayriyeler, tahsil ve tedris/ders
berme/ programlarý, teraqqiyat ve tekâmül
hususýndaki mülâhaza /tüþünce/ ve bütün efkârlarýn
meydan-ý münazara ve mübahaseye /tartýþma ve
qonuþma meydanýna/ qonulmasý  hep sizlerin
hizmet-i maliyeñizdir /maliye hizmetiñizdir/ , fehim
ve bilgileriñizin asar-ý aliyeleridir /yüce eserleridir/.
Terciman siziñ bu say ve ðayretiñizin tercimaný
ve tarihçesidir.
Aziz qardaþlar, þimdi bir büyük, belki eñ büyük
bir iþ daha körmek zamaný keldi. Efendiler, insanlarý
* Devamý, baþý dergini 5-nci sayýsýnda.
[//] iþaretleri arasýndakiler  bizimkidir (Ý.K.)
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raðbet iden eñ iptida  lisandýr. Maarif ve edebiyat,
din ve millet ömürleriniñ teraqqisi içün iptida ve eñ
zoru olan vasta ve sebep  lisan-ý milliy, lisan-ý
umumiy ve edebiydir. Umumiy lisana malik
olmayan tayfalar perakende /birer-birer/ yoðalýp,
millet payesiyle payidar olamazlar /bir millet olaraq
saqlanýp olamazlar/. Qýlýnç /qýlýç/ ve zaman ve
mesafe ile ayýrýlmýþ tayfalarý birleþtiren  qalem ile
lisandýr. Zamanlara ve mesafelere ðalebe çalan
/üstün kelgen/  yine qalem ile lisandýr. Her qavmin
iki büyük sermayesi olur: biri dindir, digeri  lisaný edebiyesidir.
Qardaþlar, lisan birligine çalýþacaq zamaný keldi,
vaqýt fevti/qaçýrmasý/ ve ðaflet caiz degildir. Keliñiz,
bu iþe çalýþalým. Ne iþleyelim deseñiz  meclislerde
ve her türlü mükâleme /qonuþma/ ve münazara
/tartýþma/ mahallerinde ve gazetlerde bu meseleden
bahisler itmelisiz, bu fikiri quvvetleyip beynün-nas
/halq arasýnda/ münteþir qýlmalýsýz /yaymalýsýz/,
edebiyatta ve mekteplerde umumiy lisana yol
açmaya çalýþmalýsýz ki, bundan yigirmi beþotuz
sene soñra efrat-ý milletin /millet fertleriniñ/ tili
birleþsin, bu ise fikir ve iþ birligine mucip /sebep/
olur. Hisseme /payýma/ tüþecek iþi ben de niçün
iþleyecegimi kelecek nushada ilân iderim.
27 sentâbr. Lisan birligine, lisan-ý edebiy
meselelerine dair hisseme/payýma/ tüþen iþleyecegimi keçen nushada oquyýcýlarða vaad itmiþ
idim. Dil, fikir, iþ birligine hizmet içün ayrýca
Millet gazetasý tesis itdim. Musaade-i
resmiyesini aldým. Terciman gazetasýný almayanlar
ve eñ faqýr bir kiþiye dahi qýymeti /fiyatý/ aðýr
kelmeyecek surette ve eñ az oqumýþ bir adamýn

anlayacaðý sade ve asan /qolay/ türkiy tilinde neþir
olunacaq bu havadisname /gazeta/, ait remizinden
soñra meydan-ý intiþare /yayýmlanma meydanýna/
qoyulacaqtýr.

16 oktâbr. Qýrým Haberleri. Vetan Hadimi
refiðimiz dünki baþ maqalesinde Qýrýmdan millete
hizmet idecek adam yetiþtirmek içün zenginlerimiz
yardýmýyle Peterburg, Mýsýr ve Parije bir qaç talebe
göndermesini teklif ve tevsiye idiyor. Çoqtan lâzým
olan bir iþ idi...

25 sentâbr. Millet gazetasý ömür-i
dahiliyede /iç meselelerinde/ hürriyetlerin ve tam
20 oktâbr. Qýrým Haberleri. (Baðçasaray.)
adalet ve intizamýn tarafcýsýdýr. Millet gazetasý
ömür-i hariciyede /týþ meselelerinde/ Rusiye ve Þehirimizde yapýlmaqta olan tsement zavodýna
Osmanlý devletleriniñ dostluðýna ve cinsiyet sevqý / iþçiler kelmeye baþladý. Bunlarýn cümlesi 500 (beþ
küçü / ile Osmanlý Türkleriniñ nail-i hürriyet ve yüz) kiþi olacaðýndan þehirimiz ticarette bayaðý
faideli olacaðý malümdir.
kemalat /kâmillik ve hürriyetke nail/
olmalarýna duacý olacaqtýr. Millet gazetasý cümle Rusiye müslü-manlarýnýñ
istek ve mütalebele-rini/iddia ve
davalarýný/, faide ve zararlarýný, tedbir
ve hareketlerini beyan ider. Millet
gazetasýnýñ on iki aylýq qýymeti /fiyatý/
iki rubledir. Altý aylýðý  1 rubledir.
Millet gazetasý sair cümle gazetalarýn
mühim bahislerinden icmalen /özet ile/
haber vermek ile beraber hal ve
istiqbal-i milliyemiz nazarýndan faideli ve
ziyanlý fikirleri temyiz ider /ayýrýr/.
Millet gazetasýnda bahsine munasip
resimler derc olunýr. Dana /tanýnðan/
Ý. Gasprinskiy Terciman gazetasý matbaasýndaki iþ odasýnda.
kiþilerin resimleri, meþhur imaretlerin /
6 noyabr. Vetan Hadimi. Muharrir
mimariy abidelerniñ/ þekilleri kösterilir. Millet
gazetasý Terciman qýtamesinde/?/ daima altý efendilerin hizmet ve güzel qalemleri meydanda ise
sahifelik olup, dört beti ilmiy-fenniy qamus de, Vetan Hadiminiñ toqtaldýðý iþar olunur
mecmuasýndan ibarettir. Millet gazetasý /bildirilir/. Beþ-altý yüz müþteriden ziyade cemi
Terciman gazetasýný almayan kiþilere mahsustýr. olamadýðý /toplap olamadýðý/ bu güzel gazetanýñ
tatiline sebep oluyor imiþ. Eger böyle ise, çoq
Müþteri defteri açýq...
teessüf olunur. Matbuat iþleri ve kitap bazarý lâzým
2 oktâbr. Qýrým Haberleri. Bu sene Qýrým bir hala kelmek içün daha bir çoq senelerin keçmesi
müslümanlarýndan Odessa darulfünuna üç genç lâzýmdýr. Bu da çalýþmaq ile olacaqtýr. Hizmetlerini,
kirip, bunlardan Celâl efendi Meyinov (Bað- qalemlerini ve aqçalarýný millet oðruna sarf iden
çasaraylý) huquq, Abdurrahman efendi Fatih fedakârlarý Cenab-ý Haq ziyade eylesin. Bunlara
Ýslâmov (Kefeli) týbbiye ve Server efendi Parpatov cümlemiz müteþekkir /minnetdar/ bulunmalýyýz.
(Yaltalý) týbbiye þubelerini intihap itmiþlerdir /seçtiler/. Bunlardan baþqa Odessanýñ elektrotehnik
mektebine tahsile kirmiþ Sadýq bek Qaytmazov
namýnda bir þakirdimiz dahi bulunuyor.
Telefon..Kefe ile Eski-Qýrým þehirleri arasýnda
telefon yapýlýp sentâbr 21-den itibaren açýlmýþtýr.
Ýþbu telefon vastasýyle beþer daqiqa qonuþmaq içün
30 kapik alýnmaya qarar verilmiþtir.

17 noyabr. Qýrým Haberleri. Noyabr 14-nci
künü Aqmescitte Baðçasaraylý Molla Suleyman
efendiniñ oðlu bir qaç ruslar tarafýndan þehit idildigi
idaremize haber verilmiþ ise de, Æèçíü Êðûìà
gazetasýnda merhum Murtaza Yaqub Habibullahoðlu nam bir müslüman tarafýndan þehit idildigi
yazýlmýþ...
5

22 noyabr. Ýdareye Mektüpler. (Seyit-Celil
Çeþmeci) Efendim hazretleri! Evvelâ yeñi neþirine
teþebbüs ittigiñiz Millet gazetasýyle zat-ý aliyeñizi
/yüce zatýñýzný/ tebrik idüp, devamýný Haq 
Taalâdan niyaz iderim. Nümünelik nushasýný
Ramazan-ý þerif 27-nci aqþam poçtadan
aldýðýmdan heman /birden/ mutalâasýna
/oqumasýna/ baþlayýp, taa nihayetine qadar kemali iþtiyaq /çoq büyük bir istek/ ile oquyaraq
lezzetyab oldum /zevq aldým/. Milleti mutalâaya
baþladýðýmda iftar saatý yaqýn idi. Faqat ben o qadar
dalmýþým ki, iftarý yarým saat keçmiþ, alâ haberim
yoq idi. Bade þu qadar lezzetli ki, þahit Cenab-ý
Allah bundan soñra az sene daha ömür ihsan idüp
oruc tutmaq nasip iderse, bir daha böyle bir lezzetli
iftar idemeyecegim. Cenab-ý Haqqa göñülden
dilerim ki, Siziñ kibi qalemdarlar sayesinde bu
millet üzerine daha böyle nice nurlar doðmaq nasip
eylesin.
24 noyabr. Qýrým Haberleri. Bir aydan berli
tatilde bulunan refiðimiz Vetan Hadimi
gazetasýnýñ iþbu dekabr baþýndan itibaren çýqmaya
baþlayacaðý ve kelecek 1907 senesi dahi
muntazaman neþir olunacaðý idaremize kelmiþ
ihtarýndan /yazýsýndan/ malüm oldu.
Bizim ehemmiyetli zatlarýn ve bilhassa Rustem
bek Ahundovýn delâletiyle bir Qýrým Müslüman
Matbuat Þirketi teþkiline teþebbüs olunup, faqat
daha vucuda ketirilmemiþtir. Þayet /eger/ þirket
vucuda ketirilse, Vetan Hadimi de o þirkete tevdi
olunup /berilip/ milletin raðbetini qazanýrsa, daha
bir çoq seneler yaþayabilecegi vaad olunuyor.
4 dekabr. Darur-rahat Müslümanlarý.
Molla Abbas Fransevi cenaplarýnýñ iþbu risalesi
bugünlerde cümle müþterilerimize hediye taqdim
ve irsal olunacaqtýr /hediye olaraq yollanýlacaqtýr/.
1907 senesi edib-i mezkürin /adý keçken müellifniñ/
Darur-rahat Müslümanlarý (eseri) gazetamýzda

derc olunacaqtýr.Bunuñ muqaddemce /bundan
evvel/ neþiri mümkün degil idi.
Köstenceden Mektüp. (Köse Mehmet
Qahveci) Tercimana mahsus. Cenap Efendim!
Rusiyede qahta /qýtlýqqa/ duçar olan /oðraðan/
ahval-i diniyemiz haqqýnda Tercimanda arasýra derc olunan nesir bentlerin burada azim tesiri
mevcüt olmuþ olduðýndan, keçen kün bizim
qahvede Tercimaný oqurken, Köstence
vücuhýndan /ileri kerlgenleriden/ Azýnlý Ali Qadýr
efendiniñ hissiyat-ý milliyesi /milliy duyðularý/
ðaleyane kelerek /coþup/ bir tabaq kâðýt istep,
heman bir iane /yardým/ defteri açmýþ ve qahvede
bulunan ashab-ý cemiyet/cemaat azalarýnýñ/ derhal
isimlerini qayd itdirerek iþbu emr-i hayriyeye /hayýrlý
iþte/ iþtirak idüp, Köstence ve civar köylerden bir
hafta zarfýnda yüz karbon (ruble) qadar bir meblâð
/para/ toplamýþ ve bir qaç küne qadar yüz elli ve
belki daha ziyade bir para toplanacaðý memul
bulunmýþtýr /ümüt etilgendir/. Ve qanunuevvelin
/dekabr ayýnýñ/ ikisi ve üçüne qadar efendiniñ
tarafýndan doðruca idare ve elzem aliyelerine /?/
gönderilecegi tahqiqat-ý acizanemden /acizane
araþtýrmalarýmdan/ olduðýný arz iderim
/bildirem/, efendim.
Qýrým Haberleri. Müþterisizlik ile toqtalmýþ
refiðimiz Vetan Hadimi bir seneye qadar
idaresine yeterlik aqça bulundýðýndan, tekrar intiþare
/neþirge/ baþladýðý körüldi. Haftada iki defa
çýqacaqtýr. Ayda bir risale verecektir. Senelik
bedeli /fiyatý/  dört rubledir.
22 dekabr. Qýrým Haberleri. Qýrým ehl-i islâmý
arasýnda neþir-maarife çoq güzel hizmetlerde
bulundýðý içün Gözleve uyezdi zemstvo azalarýndan
bulunan hürmetli polkovnik Ýsmail Mirza Müftizade
cenaplarýna vilâyet zemstvosýnýñ umumiy meclisi
tarafýndan beyan-ý teþekkür olunmýþtýr
/teþekkür bildirilgendir/.
Haz.: Ýsmail Kerim
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Ýsmail Gasprinskiy

FRENKÝSTAN MEKTÜPLERÝ*
14

Haz.: Ýsmail Kerim

Müsyü Þalon bendeñize yahþý ziyafet berdi. Bu fransýz aþ aþamaya bilen ve aþ seven adam olduðý
añlaþýldý. Lâkin söz dürüst /doðru/ lâzim olup, sofrada qýzý Margarita haným qarþýmda oturdýðýndan, qýzýn
tesiratýndan sebep eñ güzel, eñ lezzetli aþlarý farq itmeyüp qaldým.
Fransýzlar þarapsýz aþ aþamazlar. Aqça olmaz ise, þorbayý terk iderler, ama sofrada þarap bulunmalýdýr.
Margarita haným bendeñize dahi þarap teklif buyurdý Nasýl red ideyim?! Böyle güzel ve þirin aðýzdan
çýqan emire itaat itmemek küç ise de, müslümana þarap haram olduðýný añlattým.
 Ayýp buyurmañýz, efendim, sarhoþluq ve esirgelik haramdýr, /lâkin/ bir-iki qadah /qadeh/ içmeyi
ziyansýz zan idiyorum,  dedi.
 Hayýr, efendim, sarhoþ olanlar da qadah-qadah içüp sarhoþ olurlar, degilmi ya? Haramýn azý ve çoðu
olmaz  hep haramdýr, itiqadým /inançým/ böyledir, ayýp buyurýlmasýn.
 Bizler ise, þaraba o qadar alýþtýq ki, bunsuz iþimiz iþ olmuyor,  deyü, Margarita özüne bir qadah
toldurdý.
Bu aralýq atasý qýza hitaben dedi: Ýslâmlar din emirlerine ziyade diqqat ve hürmet iderler. Barekallah!
Bu neden içün Avropa ülkelerinde olan pek çoq edepsizlik diyar-i-islâmda körülmemektedir
Kemalen/toyðanca/ aþap sofradan turðaç, müsyü Þalon qýzý Margaritanýñ farsiy ve türkiy /tillerini/
talim idecegini beyan idüp, ders bermeyi maña teklif itti. Fransýzýn sözüne köre, Ýran ve Türkistan ile
hayli ticaret ve münasebeti olup, qýzdan ðayrý evlâdý olmadýðýndan, ileride iþ köçürmek belki qýza mahsus
olacaðýndan, mezkür tilleri tahsil itmek zarur körülmüþ. Evet, qýzým bir qocaya barýr, lâkin þu qoca
yararlýqlý adam olurmý, olmazmý  Huda bilir Qýzým özü bilici olur ise, daha efzaldýr /yahþýdýr/,  dedi.
Bu teklif çoq taacübime kelüp, birden-bir nasýl cevap bermeyi bilemedim. Qýz da þu arada çay, qahve
yasap huzurýmýzda bulundýðýndan, bir mertebe /derece/ daha sýqýlýyor idim.
Acayip frenkler! Qýzý farsiy ve türkçe talim ittirecek. Hivaya, Tehrana /Tegeranða/ hediye yollanacaðý
yoq, ya! Her ne ise oqusýn, bilsin, menim iþim degil, lâkin müderrisligi nasýl itmeli? Saatlerce köz-beköz /köz-közge/ beraber qalup gül kibi aðýzdan lâtif ve tatlý sözler iþitmek, süt kibi aq ve beyaz qollarý
tutup yazý talim ittirmek yengil hizmet degildir! Ders berir iken, öz derslerimi unutsam, öz bildigimi
coysam, nasýl olur? Her ne olacaq ise olsun, Hudanýñ bir yazdýðý bardýr
Cevap bermedigim neden olduðýný bilmeyüp, müsyü Þalon baþqa fikre tüþüp, dedi:
 Abbas efendi, aqça ve aylýq cihetini qayðý itmeñiz. Haftada üç ders, her biri iki saat olmaq üzre
devam idersiz, ayda size iki yüz frank (yani yetmiþ ruble) haq berir.
 Teklifiñiz ðayet hoþ. Fikir ittigim bu degil. Özüm oqumaq efkârýnda /fikrinde/ olduðýmdan, ocalýq
itmeye ve ders bermeye vaqýt qalmaz,  deyü qorquyorum.
Bu halda atasý /ve/ qýzý ziyade rica ve niyaz idüp /yalvarýp/, fransýzca derslerime elden keldigi qadar
diqqat ideceklerini vaad idüp, razýlýðýmý aldýlar. Margarita haným muzýka dersi dahi kösterecek oldu
Üç künden derse baþladýq. Dershanemiz baðça ve gül azbar tarafýnda hoþ bir bölme idi. Ders vaqtý bir
qaç zamana qadar yanýmýzda bir qart ingiliz qadýný bulunuyor idi. Bu qadýn Margaritanýñ fünun
/fenler/ ve edep muallimesi idi. Bir-iki mertebe /kere/ Margarita bendeñize lâtifeler /nezaket hareketleri/
* Devamý. Baþý 5-nci sayýsýnda
** Tögerek qavislerdeki qayýtlar müellifke aittir, [//] iþaretleri arasýndakiler ise  bizimkidir (Ý.K).
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ittikte, bu cadý qýza ingilizce sözler ayttý, ama nedir bilemedim. Ýngiliz tili þeytan tilinden küç bir tildir.
Bir ay keçti. Haftada üç ders berüp, saat ikide kelüp, dörtte qaytup kite idim. Bazý vaqýt müsyü Þalon
yemege qaldýrup, aqþam beraber temaþahanelere kitiyor idik. Parijde þu qadar çoq türlü temaþahaneler,
seyir mahalleleri bardýr ki, her kün birine barsañ, bir senede cümlesini dolaþup olamazsýñ! Ama ehl-iedep /edepli insanlar/ cümlesine barmaz
Margarita derslerine ðayet zeki ve haves olduðýndan, oquv ziyade teraqqi idiyordu. Qýz ile söyleþüp,
müzakere itmekte olup hata söylep utanmamaq içün ðayret ittigimden fransýzcayý mükemmel ögrenmekte
idim. Qýz derslerimden ma`da /ðayrý/, halýma efkâr ve ittiqadlarýma /inançlarýma/ diqqat idüp hem Türkistan
haqqýnda sualler idüp haber almaqta idi. Bir ayda böylece oqup ve müzakere idüp, eski dostlar kibi
biliþmiþ idik. Yalan kerekmez! Qýzýn letafet /dülberligi/ ve irfaný /bilgisi/ ðayet hoþ tabiatý göñlümi zapt
idiyor idi, lâkin aramýzda diyar ve cins, ve mezhep /din/, ve ahval kibi deryalar olduðýný fikir idüp,
göñlümi zýncýr ve demir ile baðlýyor idim. Halýmý bilmesin, añlamasýn içün ðayret idiyordum. Añlar ise,
belki küler, divane zan ider
Münasip kelüp derste fars, ya türkiy hikâyeleri ve muhabbet /sevgi/ rivayetleri naqil ittigimde, qýz
kemalen /olduqça/ qýzýqlanup diqqat ittigi kibi bazý farsiy þiirlerini hýfzýna alup /ezberlep/ keyf ve mesruriyet
/sevinç/ ile oqur idi. Böylece Hafiz Þiraziden ve Mesneviden /Mesnevi - i Þerif  Mevlâna Celâleddin
-i Ruminiñ (12071274) farsça olðan çoq meþhur eseri/ bazý ebyatý /beyitlerni/ söyler idi, ama ne yaraþýq,
ne qýzðýnlýq, ne gürlülik ile söyler idi, ya! Barlýðýna, sesine hayran oluyor idim. Hikâyet ve rivayet, ve
temessülât-ý-þarqiyede /þarq hikayelerinde/ naqil olunan þiddetli muhabbetler /küçlü sevgiler/ ve dünyayý
terk ider derecede aþq rivayetleri hoþ kelüp tesir ittikleri zahir /körüne/ idi. Nice mertebe bu emsallerden
/misallerden/ ötrü: Keçmiþ zamanlarda Frenkistanda böyle pak ve temiz muhabbetler olmuþ, lâkin
hazýrda dünyamýz fena. Aqça ve maddiyat eñ nazik, eñ muqaddes hissiyata /duyðularða/ ðaliptir. Hazýrda
muhabbet iþitilmiyor. Muhabbet ile nefsaniyet /ðarezlik/ ve edepsizlik setr olunuyor   kibi sözler
söyleniyor idi
Ýki ay daha keçti Biri-birimize aþnalýq /dostluq/ ve raðbet daha ziyade ileriledi. Margarita maña
resmini hediye idüp, menim resmimi dahi yasatup aldý. Taþkentli hocamý hiç unutmam, lâkin resimi hazýr
bulunsa, daha hoþ olur,  demiþ idi. Frenklerde resim yasatup dost dosta taqdim ve hediye itmek
adettir. Bunlara köre, bu adet dostluq ve hürmet eserinden /alâmetinden/ ðayrý þey degil imiþ, ama,
alimallah /Allah bilir ki/, aldanýyorlar. Resim alup bermek qup-quru bir dostluq eseri olmasa kerek.
Maña böyle keliyor. Qadýn-qýz çoq, arasýnda çoq bildik /tanýþlar/ ve dostlar bar, lâkin birisine resmimi
aldýrup bermem, hem istemediler. Ama Margaritanýñ resmi degil dahi, eline aldýðý qalem elime tüþtükte,
keyf ve lezzet bürsüyor /qaynay/ idi. Kittikçe göñlüm ziyade ateþlenüp, qýzýn hayalý yanýmdan ayrýlmaz
olup, fikrimi, aqlýmý qarýþtýrýyor idi. Hudaya emanet!
Ýki saat dersler üç-dört saat oluyor idi. Vaqýttan haberimiz olmayup, qart ingiliz qadýný bölmeye kirüp,
vaqýt haber idiyor idi.
15
Ýstemeyüp-istemeyüp dersten qayta idim. Lâkin kimse halýmdan þüphe itmesün deyü, öz-özümi zapt
idiyor idim /elde tuta edim/. Derslerin ilerilediginden müsyü Þalon ðayet razý olup, bazý dershanemize
kelüp qýzý ile farsi(ce) söyleþir idi. Tatlý farsiy tilini sevdigi zahir /körüne/ idi.
Margarita tili serbest bir qýz ise de, haqiqat-ý halýný /vaziyetniñ aslýný/ bilemiyor idim, bu sýrada pervanesi
/taqdiri ?/ olmuþ isem de, münasebetsiz bir söz ile mashara ve ayýplý olmayý qabul idemeyüp, muhabbet
ve aþqý zamana sýparýþ /sýmarýþ/ eyledim.
Müsyü Þalonnýñ hanesi civarýnda mahsus mahallede Baðça-i-subyan /balalar baðçasý/ bar idi. Gülbaðçalar olduðýný biliyor idim. Meger subyan baðçalarý da oluyor imiþ! Ve nasýl baðça der iseñiz?!
Bir keçtikte mezkür /adý keçken/ haneye kirdim. Ýçeride üç-beþ muallime ve beþ-on daya /bala baqýcý/
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qadýn kördüm. Büyük-büyük bölmeler içinde sýra-sýra qýrq-elli beþik ve beþiklerde iki-üç aylýq balalar
Azbarda bir yüz qadar iki-üç yaþarlýq qýz ve er balalar muallimeler nazarýnda çapýþup oynaþýyorlar idi.
 Bu yer nedir?  dedim bir qadýna.
 Azil /qorunmaq içün yer/ derler. Bunlar fuqara /faqýrlarnýñ/ balalarýdýr, analarý bütün küne hizmete
ve fabrikalara kittikleri sebebinden, sabah balalarý bu yere ketirüp taþlarlar ve aqþam yurtlarýna qayttýqta,
her biri kelüp balasýný alup kiter. Üç-beþ aqça ile bütün kün balalar bu yerde hoþ baqýlýr, hýfz olunýr
/qorunýr/, analarý ise bala baqup iþten, kespten /çalýþmadan/ qalmayup, qýsmetlerini talap iderler.
 Barekallah! Balalar nasýl baqýlýyor?
 Her bir bala içün künde altý kapik alýnýr. Þu aqça ile subyana /sabiylerge, yani küçük balalarða/ süt
ve öskünlerine aþ ve baqýcý dayalara aylýq berilir.
 Barekallah! Ersiz /qocasýz/, kiþisiz qadýn çoq olan mahalle içün ve bahusus bolca ve yahþýca maiþet
itmek içün her kes hizmet iden bir ülkede ðayet münasip usul. Bir bala içün baqýcý tutmaq bay ve zengine
mahsus olduðý halda, fuqaradan /faqýrlardan/ olan fransýz qadýnlarý beþi-onu qoþulup bir daya tutmaq
mümkün olduðýný fehimlemiþler, añlaðanlar. Hoþ, zeki /aqýllý, çabik añlaðan/ millet, fikirli millet! Her
müþküle bir çare, her derde bir deva /çare/ buluyorlar.
Baðça-i subyan namý berdigim budur. Vaqaa /haqiqaten/ mezkür haneyi körseñiz, o temiz-temiz
subyaný seyir itseñiz, baðça denilmez de, ne denilir?
Subyan baðçasýna kirüp seyir ittigim ve bu tertibi ðayet begendigimi Margaritaya söyledigimde: Evet,
efendim, fuqara ve çaresiz qadýnlar içün hoþ usuldýr. Bu kibi tertipler ülkemizde köptür,  deyü, Fransa
mektepleri hususta hayli /olduqça çoq/ haber berdi.
Cümle ufaq ve uluð mekteplere diqqat ve nezaret, ve muavenet /yardým/ içün mahsus vezir ve divanhane
bardýr. Her vilâyette, her uyezdde kene mektep nazirleri ve tedris /oqutma/ meclisleri bardýr. Qýz ve er
balalar, biri qalmayup, oqurlar. Fransa ehalisinde oqumaq, yazmaq bilmeyen adam hiç yoq kibidir.
Yaþlýqta oquvdan mahrum qalmýþlar bar ise, bunlar qartlýqta kene oqumaq ðayretinde bulunuyorlar. Her
kün iþ-küç ile meþðul fuqara içün Yekþenbe mektepleri /bazar künü çalýþqan mektepler/ mevcuttýr ki,
fransýzlarda yekþenbe, ehl-i-islâmda cuma maqamýnda olup, yekþenbe künleri iþ iþlemeyüp
rahatlandýqlarý sýrada iki-üç saat Yekþenbe mektebine barup, oqumaq-yazmaq talim iderler.Bu
mekteplerde bilâ-haq /bedava/ ve bedil /paralý/ ders idiyorlar. Hocalara maaþ /aylýq/ ya cemaattan, ya
hayrattan /sevap iþleri içün toplanðan para/, ya devletten berilir.
Ne yahþý fikir itmiþler! Ne hoþ tertip itmiþler! Ama bu ðayretleri malayani /faydasýz/ kitmiyor. Fransýzlarýn
muharebede /cenkte/, ticarette, maarif ve hünerde ve safa /eglence/, ve maiþette /yaþayýþta/ birinci millet
olduðý  mektep ve ilime muhabbet ve raðbetlerindendir /istekleri ve týrýþqanlýðýndandýr/.
Bir fransýza: Sen fransýzca bilmiyorsuñ,  demek,  sen pek yaman kiþisiñ demekten daha aðýrdýr.
Nadan /cahil/ qalmaq  büyük ayýp hesap olunur. Nadan adama ne erler raðbet ider, ne qadýnlar muhabbet.
Cümle yamanlýqnýñ baþý ve sebebi - nadanlýqtýr,  derler. Bunlarýn bu kibi hallarýný körgeç, acayip bir
fikire tüþtüm! Bunlar islâm degil, ama hayli /çoqusý/ hallarý qavaid-i-islâmiye /islâm qaideleri/ üzre bina
olmuþ /qurulðan/ kibi körünüyor. Zan iderim ki, islâmlardan çoq hisse /pay, ders/ almýþlardýr. Meselâ,
cümleniñ oqumaq-yazmaq ve ilim tahsil itmesi Ýlim cümleye farzdýr hükmünce adet olunmuþ kibi
Bu qaide  islâm qaidesi, lâkin beyn-i-islâm/müslümnlararasýnda/ icrasý körülmedigi /?/ halda, fransýzlar
buña kemalen /bütünley/ raðbet itmiþler. Yüz müslümandan ancaq on beþ kiþi oqur-yazar, yüz fransýzdan
on beþ nadan çýqmaz, bundan ibret almalýdýr. Bu maddeyi /noqtaný, meseleni/ fikir itmelidir.
Tilenmek  haramdýr. Tilencilik ile toplanmýþ aqça ile eda-yý hac /hacýlýqqa barýlmasý/ dürüst degildir,
ama memalik-i-islâmiyede /islâm memleketlerinde/ tilencilerden, yol açup, camilere kirilmez. Soqur,
topal, qambur ve yaralýlar yollarda, bazarlarda top-top cürürler
Fransada bir tilenci körülmez! Ýþi olmayaný, iþten qaçaný ve nefaqasýný /keçimligini/ kesp itmeyeni
/qazanýp olamaðanýný/ tutup haps iderler ve hapsta iþletüp aþatýrlar. Ama elden, közden, ayaqtan olup
hizmet itmeye çaresiz olanlarý Þefqat hanelere /merhamet evlerine/ cemidüp /toplap/, rahat iderler.
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Yolda, bazarda hor, faqýr cürgüzmezler. Her vilâyette, her bölmede cemiyet-i-hayriyeler bardýr ki, devlet
hazinesi berdiginden daha ziyade aqça toplarlar. Köpnüñ /çoqluqnýñ/ ve cümleniñ iþine fransýzlar aqça
bermeye alýþýq ve havestirler. Baylarý çoqça berir, fuqarasý azca berir, ama cümlesi, bir qalmayup, berirler
ve bu neden içün her ne isteseler, meydana ketirirler.
***
Derslerde Margarita ile kittikçe ziyade vaqýt keçirdigimize ahýrýsý diqqat olundý. Bir-iki mertebe /kere/
müsyü Þalon: Ziyade teþekkür idiyorum, ðayretiñizi körüyorum. Lâkin size ve qýza aðýr olmasýn, dersleri
yengilce keçirseñiz, nasýl olur?  deyü iþaret idüp, dersler boyunca qart ingiliz qadýný yanýmýzdan ayrýlmaz
kibi oldu.
16
Bir qaç aylar daha keçti. Fransaya tüþtügim sekiz ay. Margarita hanýma ders berdigim ve fransýz
mektebinde özüm ders aldýðým altý-yedi ay olmuþ idi. Ben fransýzca ögrendim, tüccarýn /alýþ-veriþçiniñ/
qýzý farsice. Men qýzý sevdim, qýz  beni , lâkin aþq-ý-sadýq, ve beni günah bulmaq þan ve terbiyemizin
hicabýndan /?/ idi. Kene þu aralýq Taþkentten üç mertebe ipek ketirüp yahþý kâr ve fayda ile sattým. Mal
bazarýnda fransýzlardan hayli biliþ-tanýþ köp idüp künden küne malümatýmý ve bilgimi arttýrmaqta idim.
Mektepte büyük dershanelere kirüp, tarih, coðrafiya, hikmet /felsefe/, kimya, ilm-i-servet /ekonomika/
ve fünun-i-siyasiye /siyasiy fenler/ dersleri talim ide baþladým. Halýmdan memnün ve razý idim. Çoq
bilmedigim ve hiç fehm itmedigim /añlamadýðým/ þeyler bar imiþ. Taþkentte olduðýmda, özümi molla ve
bilici ve her iþe, her emre /iþke/ mahir /usta/ hesap ider idim. Ne ðaflet /habersiz/ imiþim, hey, qardaþlar!
Meger on yaþarlýq bir fransýz þakirdi /talebesi/ qadar dünyayý ve insanlarý bilmiyor ve ahvalat /durum/ ve
maiþeti añlamýyor imiþim!
Ýlm-i-tarih derslerinden keçmiþleri bilüp, ahvalat-i-hazýrayý /þimdiki durumný/ fehm ittim /añladým/.
Coðrafiya ilminden devlet ve insanlarýn, ülke ve beldelerin /þeherlerin/ ahvalýna aþna oldum /tanýþtým/,
hikmet /felsefe/ ve kimya sayesinde mevcudaden terkibat /meydanða kelgen sintez/, hasiyet /sýfat/, hareket,
ziyan ve faidesinden haber aldým. Þöyle ki, pek çoq qaranðý þeyler kün kibi zahir /açýq, aydýn/ oldu. Ýlmi-servet /ekonomika/ dersleri insanlarýn ve milletlerin qavaid-i-kesp /çalýþýp qazanma qaidelerini/ ve
maiþetlerini /yaþayýþlarýný/ ve sebeb-i-teraqqi /inkiþaf sebeplerini/, ve inqýrazlarýný /çöküþlerini/ kösterdi.
Ne acayip halqlar bar imiþ de, menim hiç haberim yoq imiþ. Hay, ðaflet /habersizlik/, vay, ðaflet!
Bir kün bazarda bildigim dellâl, yani kommivoyajörlardan biri, oturduðým mahalleme kelüp, þeher
civarý bir qaryede /köyde/ temaþalar olacaðýný haber idüp, beraber kitmegimi teklif itti. Ýþim olmadýðýndan
ve þeher çetlerine daha çýqmadýðýmdan, bu daveti qabul ittim.
Kittik. Parijden ne tarafa kiter isek, demiryol bardýr. Bazý yerlere parohod, yani ateþ gemisi ile kitiyorlar.
Atlý demiryol ve saire /diger/ her türlü araba hesapsýzdýr. Parijde yevmi hesaplý /künde sayýlý/ nomeralý
doqsan beþ biñ araba ve fayton hareket ider. Taþkentin cümle ehalisi qadar arabacý mevcuttýr desem,
hata olmaz!
Bardýðýmýz avul /köy/ bu yerce avul, bizce  güzel bir þeher idi. Misafirhaneler, bazarlar, büyük tükânlar
ve üç-beþ biñ ehali olan mahalleye avul derlermi? Fransýzlarca avul imiþ!
Fransýz adetince her mahallin, her avulýn senede bir özüne mahsus iyd /þeñlik/ ve bayramý oluyor. Þu
künde avul halqý iþten-küçten toqtap, umumen sefa ve temaþa ile vaqýt keçiriyorlar. Etraftan çoq misafir
ve seyirci kelir. Bardýðýmýz avulýn yevm -i mahsusý /mahsus künü/ idi. Parijden belki on biñ qadar adam
kelmiþ idi. Þeherli ve qaryeli, belki, yigirmi biñ adam toplanmýþ idi. Ýnsan deryasýdýr Frenkistan!
Bir qaç saatler temaþalarý ve çay, ve qahvehaneleri, ve halqlarý seyir idüp cürdükten soñ, dellâlým ile
onuñ þu qaryede bildigi olan bir qadýnnýñ yurtuna /evine/ bardýq. Elli-altmýþ yaþarlýq bir qartçýq idi.
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Qocasý ölgeç, þeher gürültüsinden ve iþten bezüp, nice seneden beri þu qaryede baðçalý-baðlý bir yurt
alup, týnç ve rahat halda kün keciriyor imiþ. Kimsesi yoq yalñýz bir qartçýq idi. Soñ añlaþýldýðýna köre,
büyük aqçaya malik imiþ, lâkin saltanatýmýz /zenginimiz/ qanaat dalýnda oturmuyor idi. Baðçasýna
kirdigimizde, qarþý rastkelüp dellâl bendeñizi bildirdikte, sefaya keldiñiz, hoþ keldiñiz, siz kibi misafir
az rastkelir, buyurýñ, memnün oldum deyü, bizi hanesine alup kirdi. Heman çay ziyafet ketirtüp
mükâlemeye /suhbetke, laqýrdýða/ tutundý. Hizmetçisi dahi özü kibi bir qart qadýn idi.
 Fransayý nasýl körüyorsuñuz?  dedi.
 Ðayet hoþ, medeniy ve selâmet ülke imiþ,  dedim.
 Halqlarý ve bahusus yaþ, adamsýz /qocasýz/ qadýnlarý nasýl kördüñiz? Siziñ Taþkentin adetleri tamam
baþqadýr.
 Evet, efendim, baþqadýr. Lâkin fransýzlarý begendim, hoþ buldum.
 Haqiqatmý? Qadýnlarýmýz biraz edepsizcedir, diqqatlýca kün keçirmelisiz, diyar-i-ðürbettesiz, birden
bire kimseye de iþanmañýz.
 Teþekkür iderim, efendim. Bendeñiz ders ve tahsil ile meþðulim. Þöyle ki, künlerim selâmet keçer,
inþallah!
 Hoþ, Molla Abbas efendi, anañýz kibi nasihat berdim, afu buyurasýz.
 Teþekkür iderim,  deyü, qart madame hürmet has/?/ ittim.
Madam deyü, fransýzlar qocalý, ya qocaya barmýþ qadýna derler. Ýþte, bu qart madam maña, oðluna
berecegi kibi nasihat berdigi hoþuma keldi. Bu biçare ve yalñýz türkistanlýya bir qaza, bir belâ olmasýn
qayðýsýný ittigi, merhametli bir qartçýq olduðýna delil idi. Qaç saat beraberce oturup, mükâleme /suhbet/
ittik. Yahþý terbiye körmüþ ve çoq haberdar qartçýq imiþ. Þehirden bezüp avul /köy/ ve baðça istedikte,
her vaqýt teþrif buyurýñ deyü, çaðýrdý. Teþrifiñiz ile memnün olurým,  dedi.
17
Ahýrýna qadar göñlüm ile talaþup, Margaritaya hasýl olan /peyda olðan/ hissiyat duyðularný/ ve muhabbeti
söndürmeye ðayret itmiþ isem de, çare olmadýðýný yazmýþ idim. Qýz da menim halýmda idi. Bir- birimizi
seviyor idik. Meger hissiyat aqýldan küçlü ve ötkün imiþ!
Qýzýn atasý halýmýzdan þüphe ve özümize hürmet iderek, birden-bire bizleri ayýrmayup, haftada bir
derse qarar berdi.
Haftada bir kelüp kitmeye baþladým. Atanýñ usulýna qarþý usul tarafýmdan hicap ittigim /utanýp sýqýlðaným/
sýrada, bir kün dersleri tamam ittigimi ve þimden /þimdiden/ soñ Margaritanýñ ocaya hacetli /ihtiyaclý/
olmadýðýný beyan ittim. Sevgili olan haneden ayaðým çekildi
Biçare ata! Zan itmiþti ki, qýz ile körüþmez isek, muhabbet de keçer Yaz kelir de, qarlar irimezmi?
Yazýn harareti, ziyasý bulut ve tumanlardan ötmezmi? Qýz ile kene körüþüyor idik, lâkin bunuñ içün
mahsus yer tuttuq. Kimse bilmesin ve kim olduðýmýzý añlamasýn içün þu mahalleye Margarita örtüli ve
mestur, ve bendeñiz frenk qýyafetinde keliyor idim. Aman, efendim, bir yamanlýq, bir edepsizlik fikir
olunmasýn: bu körüþmeler ibraz-i-muhabbet-i-sadýqane /sevgige sadýqlýq misali/ ile halýmýzý müþavereden
/tanýtmadan/ ibaret idiler. Ýleride yahþýlýq körülmiyor idi. Ama bir-birimizi terk itmeye malik degil idik
Künler, haftalar, aylar böyle keçti. Kesp /çalýþmam/ ve ticaretim ziyade ileriledi. Türkistandan mal
ketirtüp sattýðýmdan mada /ðayrý/, uluð bazarda bazý fransýz tüccarlarýna memalik-i-islâmiyeden /islâm
memleketlerinden/ mal ketirtmeye kamasya /komissionerlik, ticaret iþlerinde aracýlýq/ iþleri dahi köçürüyor
idim. Türkiy, arabiy, farsiy ve fransýz lisanlarýna /tillerine/ aþna olduðým büyük sermaye /zenginlik/ ve
quvvet oldu. Elimden büyük aqçalar keçiyor idi.
Ticaretim ileride, öz derslerim sýrasýnda olup, Margaritanýñ ihlâslý /temiz,saf/ ve pak muhabbeti ile
bahtiyar halýnda idim Ey vah! Ýnsan ne ðaflet oluyor! Soqur felek qýlýncý /qýlýçý/ kötermiþ, baþýmý
11

kesmeye hazýr olduðý vaqýt, kendimi bahtlý bilmekte imiþim. Bazarda bir ziyan ya ki qaza bir þey olmuþtýr
zan itmeñiz, böyle degil. Olacaðý kim bilir? Bu sýrada alim ile nadannýñ arasýnda yer qalmýyor. Frenkler
baþ yazýsýna çoq inanmazlar, ama faideleri nedir? Baþlarýna kelecegini bunlar da bilmiyorlar. Baþa
kelecekten bunlar da qurtulmuyor Ne oldu deyü, sual ider iseñiz, ne olduðýný beyan idecegim.
18
Bildigim dellâl ile Parij civarýnda bir qaryeye /köyge/ bardýðým ve mezkür qaryede dellâlýn aþnasý olan
qart fransýz qadýný ile tanýþ olduðým burunðý bir mektüpte yazýlmýþ idi. Qartçýq mezküre her ne vaqýt
þeherden bezüp bað ve baðça havasýna haves ider isem, kelüp onuñ yurtunda misafir olmamý teklif ve
davet itmiþ idi. Buña binaen Parij civarýný seyran ittigim/ doaþtýðým/ sýrada, bir-iki mertebe þu qaryeye
dahi kelüp, qartçýq ile körüþmüþ idim. Her vaqýt memalik-i-islâmiye ahvalýndan pek çoq þeyler sual
idüp, Parij ve Fransa haqqýnda baña hayli ahbar /bir çoq haberler/ ve malümat berir idi. Söyleþmeye
mahir ve haberdar bir qartçýq olduðýndan, bir-iki saat misafirlik hoþ keçer idi. Bazý qarye ehalisinden
bir-iki adam sofrasýna davet idüp, beraberce aþ ve yemek berir idi. Qartçýq, hizmetçiden bir aþçý qadýn
ile bir baðçevandan ma`da, yurtunda /evinde/ kiþi tutmayup, qanaat halda /qýsmetine razý olup/ kün
keçiriyor ise de, aqçalý ve bay qadýn olduðý rivayet olunup, qaryede cümleniñ raðbetinde idi.
Künlerden bir kün bazardan qaytup iqamet ittigim yurta keldigimde, teftiþ memurýndan /rusça:
sledovatelden/ yollanmýþ davetname kâðýtýný hazýr buldum. Ýrtesi kün sabah teftiþ divanhanesine kelmem
teklif olunuyor idi. Hiç bir türlü iþim ve davam olmadýðý halda bu büyük memurýn daveti ne sebebe mebni
olduðý /dayanðaný/ malümim degil idi. Açýq fransýz ülkesinde teftiþ memurlarý büyük qabahatlara ve
mühim iþlere dair evamir /emirler/ köçürdikleri malümim olduðýndan, davetinden ötrü hayli taacüplendim.
Her nasýl ise, irtesi sabah bardým ve içeri kirüp davetnameyi taqdim ittim.
 Molla Abbas adlý adam sizmisiz?  suali ile cenap teftiþçi iþine tutundý.
 Evet, efendim, bendeñiz.
 Ne yerli, kimin tebaasý /hangi devletniñ vatandaþý/, ve qaç yaþýndasýz?
 Taþkentli, rus tebaasýyým, yaþým yigirmi sekiz.
 Parije ne vaqýt keldiñiz ve ne ile meþðulsiz?
 Keldigim bir sene qadar oluyor, hususiy dershanede tahsil-i-ilim ve hüner ile ve bazarda bazý emtiai-islâmiye /islâm mallarý, eþyalarý/ ticareti ile meþðul bulunuyorum.
 Pek yahþý. Parijde tanýþ-biliþler barmý ve kimlerdir?
Bildigim adamlarý hep beyan ittim. Lâkin müsyü Þalon ile Margarita haqqýnda haber bermedim.
 Tanýþ ve dostlarýñýz ile sýq körüþesizmi, ve künleriñizni nasýl keçiresiz, etraflýca tarif idiñiz /añlatýñýz/.
Parijde niçik /nasýl/ vaqýt keçirdigimi, her ne zaman ne iþ ile meþðul olduðýmý tamam haber itti isem de,
sevdigim Margarita haqqýnda hiç bir söz aytmadým. Qýzýn adýný faþ itmek /meydanða çýqarmaq/ insanlýq
ve insaf degil idi. Her ne beyan ittim ise teftiþçi cenaplarý bir qaldýrmayup yazup alup, bade:
 Felân qaryede, felân qartçýq ile tanýþ-biliþ idiñizmi? (Suali ile iþbu mektübin baþýnda beyan ittigim ve
iptida /baþta/ dellâl dostum ile barup tanýþ olduðým qart fransýz qadýný hususta haber istedi).
 Evet, efendim, tanýþ idim. Üç-dört defa þu qaryeye barmýþ ve qartçýðý ziyaret itmiþ idim.
Memurýn teftiþi ziyadece taacübime kelüp, bir hayli qorqa baþladým. Bu suallerden meramý nedir? Bu
sualler ne kerek oldular? fikri baþýmý aylandýra baþladý.
 Þu qartçýqqa eñ soñ ne vaqýt bardýñýz?
 Bundan yigirmi kün muqaddem. Tamam yigirmi kün.
 Yahþý fikir idiñ, artýq barmadýñýzmý? Þu yigirmi künden beri qartçýðý hiç körmediñizmi?
 Hayýr, körmedim, efendim.
 Hoþ, bu künlerde þu qartçýq içün bir þey iþitmediñizmi?
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 Hayýr, iþitmedim.
Közlerimde cevap ve haber alacaq kibi, teftiþçi cenaplarý ötkün-ötkün doðru közüme baqup, bade
ikinci bir bölmeye çýqmamý emir itti. Çýqtým. Lâkin ne olduðý malümim degil ise de, caným bu teftiþten
ürkmeye baþladý, qartçýða ne olmuþ da, benden sual idiyor? Her ne olmuþ ise de, benden ne qýdýrýyor?
Ya, Huda, sen sabýr ber! Arqam terledi. Nasýl terlemeyim ki, teftiþçi büyük memur olduðý ve sebepsiz
teftiþe tutunmayacaðý malümim idi. Fransýz nizamlarý mucibince, bu memur ekseri cinayet ve büyük
qabahat iþlerini teftiþler. Lâkin bende ne olacaðý bar, bende ne qusur körmüþ? Fikirlerine, oylamalarýna
müptelâ olduðým /berildigim/ sýrada tekrar divanhane bölmesine çaðýrdý.
 Qartçýðý bu künlerde hem körmediñiz, hem onuñ içün bir þey iþitmediñiz, öylemi, Molla Abbas?
 Evet, efendim.
Bu sýrada qap içinden kirli ve qýzýl lekeli ipek bir yaðlýq /yavluq, poþu/ çýqarup, teftiþçi cenaplarý baña
uzatup:
 Bu yaðlýq siziñ degilmi?  dedi.
 (Yaðlýða baqup) Benim olup-olmadýðýný bilmiyorum, lâkin benim yaðlýqlarýma oþay,  dedim.
 Zan iderim ki, yaðlýq siziñdir, çünki Parijde böyle yaðlýq yoqtur ve kimsede körülmedi.
Havf /qorqum/ ve endiþem /þüphem/ daha ziyade ola baþladý.
 Bu aqça kisesi siziñmi ,  deyü, teftiþçi ufaq bir aqça kisesi çýqarup kösterdi.
Kise benim idi. Ta Taþkentte olduðýmda, dost þakirdlerden /talebelerden/ biri yadikâr /hatýra/ olaraq
hediye itmiþ idi.
 Evet, efendim, kise benimdir. Lâkin köpten beri taþladým ve tutmuyor idim. Sizin eliñize qaydan
tüþtü, aceba?  dedim.
 Hazýr añlarsýz Keçen kün degil, daha evvelki kün ve gicesi qayda idiñiz ve vaqtý kimler ile keçirdiñiz?
 Ýki kün ve giceleri hep þeherdeyim.
 Hoþ, lâkin qaysý saatta, qayda idiñiz? Fikirlenüp tamam ifade idiñ.
 Bundan üçünci kün sabah quþluq vaqtýna qadar /yani sabah saat 10-11 qararlarýna qadar/ mahalli-iqametimde /yaþaðan yerimde/ idim. Bade /soñra/ üyle bir saat keçinceye qadar dershanede ve bade
bazar meydanýnda malüm aþhanede aþta idim
 Aþtan soñ qayda bardýñýz?
 Aþtan soñ qayda bardýðýmý beyan idemem, efendim?
 Hoþ, mahall-i-iqametiñize ne zaman qayttýñýz?
 Tamam vaqýtýný bilmiyorum, lâkin keç vaqýt idi.
 Yalñýz qayttýñýzmý?
 Evet, efendim, ben yalñýz kiþi.
 Her halda þu kün bazarda aþhaneden çýqup ikindi /üyleden soñra/, aqþam ve gice vaqtý qayda
olduðýñýzý haber idemiyecekmisiz?
 Hayýr, haber idemiyecegim.
 Mezkür saatlarda qayda bulundýðýñýz baña malüm, lâkin özüñiz iqrar itseñiz /gizlemeyip
söyleseñiz/, size yahþýca olur.
 Teftiþçi hazretleri, bu suallerden muradýñýz nedir? Benim añladýðým bir þey yoq, mumkün olan cevaplarý
berdim. Haber itmiyecek hallarým da bar, idemem. Qayda barýr idi isem, barmaya haqqým bar. Her
halýmý açmaya neden borclu oluyorum ve siz ne haq, ve ne nizam ile sual idesiz, beyan buyurýñýz /aytýñýz/.
 Sual ittigimiz þeyleri siz pek yahþý bilesiz, tarife /añlatmaða/ hacet yoq, lâkin özüñizi bilmez ve bigünah
/günahsýz/ köstermeye ðayret idesiz, faide bulmaz, Abbas efendi. Biçare qartçýðý siz qatl idüp /öldürip/
aqçalarýný aldýðýñýz malümim, þüphe qalmýyor. Sair isbatlardan mada /ðayrý/, qartçýqnýñ yurtunda tüþürüp
qaldýrmýþ yaðlýðýñýz ve aqça kiseñiz haqiqat-ý halý tamam beyan idiyor. Ýnkâr itmeñiz, inkârdan size faide
çýqmaz. Bu saattan hür /serbest/ degilsiz. Nizam mücibi zapt ve qaraðuldasýz /haps olundýñýz/. Hazýr siziñ
mahall-i-iqametiñize /yaþaðan yeriñizge/ baramýz, hayli /bir çoq/ ispat daha bulurýz. Taþkentten Fransaya
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iyilik içün kelmemiþsiz, qanlý qatil bizde de çoq idi Her halda haberiñiz olsun ki, Fransa nizamnameleri
mucibi, qabahatlý qabahatýný inkâr itmeyüp dil-göñülden iqrar idüp /saqlamayýp/, peþman olduðýný bildirse,
hayli merhamete lâyýq olur
Daha neler ayttý, bilmiyorum. Közüm qarardý, qulaðým týqaldý, aqlým qarýþtý, küç-belâ ve zor ile ayaqta
qaldým Ben adam qatil itmiþim Qatlin hanesinde yaðlýðým ve aqça kisem tüþüp qalmýþ Ya,
Rabbim, bu ne hallar bu! Aqýlým coyulýr hala keldim
19
Bade /soñra/ beni zor /küçlü/ boylu bir qaraðula teslim idüp, iqamet ittigim mahalleye alup bardý.
Cenap teftiþçi hanemde olan cümle eþyamý közden keçirüp defter itti /yazdý/. Sandýqtan naqd /peþin/
olaraq qýrq biñ frank aqça ve otuz sekiz biñ frankalýq bank bileti çýqtý. Aqça tapýldýðýna teftiþçi quvana
tüþüp, qabahatlý ben olduðýma þüphesi qalmadýðý aþikâr olduðý sýrada, dedi:
 Bu aqçalar cemi siziñ olduðý davayý idecekmisiz?
 Hayýr, hammasý /bütüni/ benim olduðýný dava itmem, lâkin bu aqçalar içinde qatl olunan qadýnnýñ bir
aqçasý olmadýðýný dava iderim,  deyü, muqabele ittim /qarþýlýq kösterdim/.
 Öyle ise, bu aqçalar kimiñdir?
 Qýrq biñ frank felân ve felân tüccarýn /alýþ-veriþçiniñ/ mal sýparýþýna /sýmarýþýna/ emaneten verdikleri
aqçadýr. Özlerinden sual idersiz. Otuz sekiz biñ frank öz aqçamdýr. Hýfz /saqlamaq/ içün bankke berdim,
kâðýtý eliñizde (Bank kâðýtýný hayli baqup ve oqup, teftiþçi dedi):
 Aqçalarý bankke üç kün burun bermiþsiz, muqaddemce /evvelce/ aqçalarýñýz eldemi idi?
Teftiþçi bu aqçalarýn biçare qadýn aqçalarýndan olduðýný fikirliyor idi. Ama Parije keldikte, daha ziyade
aqçam olduðýný beyan idüp bir qaç muteber /itibarlý, sayðý qazanðan/ sarraf /bankir/ kösterdigimde, hayli
taacübe bardýðý /þaþqaný/ körüldi. Her ayttýqlarýmý yazup alup:
 Qadýn qatl olunan künnüñ yartýsý /yarýsý/ ve þu gice qayda olduðýñýzý beyan itmiyecekmisiz?
 Hayýr, bu suale cevap bermeyecegim, özümin ve daha bir adamýn namusý süküte /susmaða/ mecbur
idiyor
 Zan ideyik ki, qatil siz degilsiz. Qatil gicesi siz bir mecliste idiñiz, öldürilmiþ ve talanmýþ qadýnnýñ
hanesine siziñ yaðlýq ve aqça kiseñiz nasýl tüþüp qalmýþ?
 Haq rizasý icün, efendim, buña hiç aqlým yetiþmiyor. Ýnþallah, bu iþi siz açarsýz. Benim bildigim oldur
ki, siz kibi bigünahým!
 Hiç kime yaðlýq hediye ittiñizmi?
 Hayýr, efendim.
 Belki coymuþtýrsýz, ya cepten aldýrmýþtýrsýz?
 Kene bilmiyorum, efendim.
 Zapt ve teftiþi þaþýrmaq içün siziñ þeyleri mezkür /yuqarýda adý keçken/ hanede taþlayacaq kibi bir
adam dostlar ve bildikler arasýnda yoqmu? Fikir idiñ.
 Hiç bilmiyorum. Bildiklerim adamlar hep muteber /itibarlý/ ve yahþý adamlardýr, biri qatil ve oðrý /
hýrsýz/ olmasa kerek.
 Bir sualim daha bar. Mezkür gice qayda olduðýñýzý aytmýyorsuz. Hoþ, qayda olduðýñýzý sizden mada
bilen adam barmý?
 Olsa kerek, ancaq beraber bulundýðým bir kiþi bilir.
 Acayip iþ! Tamam fikrim budur ki, Molla Abbas, siz kibi bay ve barlýqlý adam aqça içün adam
öldürmez, lâkin bu ameliñize /iþiñizge/ baþqa sebepler ola bilir
Mezkür gice qayda olduðýñýzý aytmadýðýñýz ve tapýlmýþ þeyler qabahat siziñ olduðýný kösteriyorlar.
 Yemin iderim, haberim yoq! Qadýnnýñ qatl olduðýný sizden iþittim.
 Yemin bu halda maqbul degildir /qabul olunmaz/. Yüz mahkümden /hükm olunðanlardan/ doqsan
doquzý yemin ider Muteber /inanýlýr/ ispat köstermeli.
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Teftiþçi fikire tüþtügi kibi, ben de bedbahtlýðým /bahtsýzlýðým/ ile meþðul olup qaldým. Cümle eþyamý
/þeylerimi/ baðlap, mühürlep, iþ bitinceye qadar bunlar hýfz olunacaqlarýný /saqlanacaqlarýný/ beyan iderek
ve dos-doðru közümin içine baqup, cenap teftiþçi dedi:
 Fransa nizamlarý mucibi, kiþi qatl iden, özü de qatl olunýr Bu belâdan qurtulmaq içün qatl gicesi
qayda olduðýñýzý, yani malüm qaryede bulunmadýðýñýzý ispat itmek kerektir. Hazýrda ise hükm ittim
/buyruq berdim/: haps olunacaqsýz. Þimdi bu yerden hapshaneye yollayacaðým.
Öz özümi coydum, ama bir qaç daqiqa soñ bar quvvetimi toplap bigünah olduðým içün Hudaya
iþandým.
Bazý kitaplarý hapshaneye alup barmaya ruhset olduðýndan, bu sadýq arqadaþlarý alup qaraqul /qaravul/
ile yollandýq. Kerek nerse /þey/ olur ise, hapshane memuru vastasýyle aldýrmaq mumkün olduðýný kene
cenap teftiþçiden añlap mekân-i-mecburiyeye /yani türmege/ kirdik
Hapshane asker qýþlasý /kazarmasý/ kibi, büyük ve hansaray kibi, güzel bir bina idi. Ufaq bir bölmeye
qapadýlar. Pencere yüksek, qapý qalýn. Yalñýz qaldým. Aðladým
20
Hapshaneye tüþtügim iki hafta olmuþ idi. Fransýz hapshanesi Qýtay zindaný degil imiþ. Qabahatlýlarý ve
mahkümleri /hükm olunðanlarný/ adalet üzre baqýyorlar. Bölmeler temiz, aþ-suv yahþý, memurlarýn
muamelesi /davranmalarý, münasebetleri/ nazik hem diqqatlý, þöyle ki, bilmeyen kiþi hapshaneyi
kervansaray ya ki misafirhane ve emaret /emir sarayý/ zan ider!
Hapshaneniñ nazýrý bendeñize ayrýca iltifat /alâqa, raðbet/ ve diqqat buyurup, her ne sual ittigimde
heman cevap bermeye hazýr bulunuyor idi. Frenk hapshanesi yalýñýz mahall-i-ceza /ceza yeri/ olmayup,
bir de mekteb-i-hususe /hususiy mektep/ imiþ.
Nazýrýn dedigine köre, her qabahatýn ve cinayetin eñ büyük sebebi  cehil/cahillik/ ve ihtiyac olduðýndan,
ehl-i-tecribe /halqnýñ tecribesi/ ve insaf qararýna binaen qabahatlý tüþmüþ biçareleri hapshanede bulundýqça,
oqutmaya ve terbiye itmeye ve halýnca /halýna köre/ bir sanata usta itmeye lâzim körülüp, beþ-altý ay
hapshanede ceza körüp çýqan adamlar hem oqur-yazar, hem bir usta olup çýqýyorlar. Bu halda bunlarýn
ekserisi /çoðu/ yamanlýðý terk idüp, ögrenmiþ sanatlarý ile nefaqalarýný /keçinmeliklerini/ talep idiyorlar.
Aþayacaðý helâldan kesp olundýqta, insan haram yolundan qaçacaðý þüphesizdir.
Nazýrýn bu sözlerini fikir idüp ve iqamet-i-Taþkentte ve sair /diger/ yerlerde kördügim hýrsýzlar ve
oðrýlar hep naçar /çaresiz/, nadan /cahil/ kiþilerden olduqlarýný nazar-ý tecrübeye aldým. Bereketli senelerde
azca, ve qýtlýq ve aç senelerde her türlü oðrýlýq /hýrsýzlýq/ ve qabahat ziyadece vaqý olduqlarýný dahi hatýra
ketirüp, qabahat ile yoqsuzluq ve ihtiyac beyninde /arasýnda/ çoq münasebet olduðýný fehm ittim /añladým/.
Acayip frenkler! Taþtan suv çýqarmaq ðayretindeler. Bir oðrý ya edepsizi tutarlar, haps iderler, bir türlü
zahmet itmeyüp töre /asilzade/ ve mýrza kibi asrarlar, qamçý ve zýncýr yerine ders ve terbiye ile nefs ve
bed /yaramay/ ahlâqýný zapt iderler, sanat, hüner ögretüp, kesp /qazanma/ ve kâre qoyarlar. Ne büyük
adalet, ne büyük insaniyet ve insaf bu!
Eger frenkler ehl-i-islâmdan olmuþ olsa idiler, eñ yahþý müslümanlar olurlar idi. Ama frenklerin qusurlý
ve nahoþ /fena, saðlam olmaðan/ hallarý dahi çoqtur, Huda qavuþtýrsa, ileride naqil iderim.
Her ne qadar hapshane nazýrý tarafýndan nasýl hürmet olup, haps ve ceza ve adalet ve insaniyet hususta
müzakereler ile vaqýt keçiriyor isem de, öz baþýmýn yazý ve belâsý hep közüm ögünde olup, rahat bulamýyor
idim. Cenap teftiþçi bir-iki mertebe öz divanhanesine çaðýrup ve bir-iki mertebe hapshaneye kelüp hayli
/bayaðý/ teftiþler daha itti ise de, taze ve mühim bir haber almayup qaldý. Ðayrý kiþilerden duyuldýðý taqrir
/añlatma/ ve haberler dahi yeñi bir hal açmayup, þüphe ve qabahat tamam benim üzerimde qaldý! Teftiþ
defterini baña kösterüp ve benden ðayrý qatil ve qabahatlý körülmedigini beyan idüp, hizmeti cinayet
mahkemesine teslim idecegini haber itti. Aceba, mahkeme niþler? Belki beni azat ider, ama qabahatlý
körüp qatlime /öldürilmeme/ hükm itmesi daha ziyade ihtimaldýr. Bu halda fransýz nizamý mucibi, baþým
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balta ile kesilecektir! Ya, Rabb, sen yardýmcý ol! Sen inayet /merhamet/ qýl!
Mahkeme huzurýnda muhafaza /qoruma/ içün tarafýmdan vekil olmaq üzre bir dava vekili /advokat/
tuttum. Bu adam iþ ve ahvaldan haber alup muhafaza pek küç ve halým muhataralý /tehlikeli, havflý/
olduðýný söyledi. Büyük belâdan ve belki baþýñýzý qurtarmaq içün qatl gicesi qayda olduðýñýzý açmaq
kerek, yoq ise, sizden ðayrý qabahatlý körülmüyor,  dedi. Hayýr, efendim, bu mestur bir haldýr, açmaya
haqqým yoqtur. Kemal /yetkin, piþkin/ ve mahir /usta/ davacý iseñiz, bu kibi günah(kâr) olduðýma qani
iseñiz /inansañýz, qanaat etseñiz/, bu teklifi buyurmañýz, iqrar /açýq söylemek/ mümkün ise, teftiþçiye
iqrar ider, hapshaneye tüþmez idim.
Bir kün sabah ziyade içim-halým aðýrdý. Eglenmek içün taze çýqmýþ gazetalardan bir nice nüsha aldýrdým.
Birini açup iþbu haberi oqudým: Keçen ayýn yigirmisinde (felân) qaryede (felân) qadýný qatl idüp aqçalarýný
almýþ adam tutulmuþ. Kemal teftiþ müthiþ ve qorqunç vaqýayý lâzimince açmýþ. Zapt ve haps olan mahküm
/hükm olunðan/ Taþkentli Molla Abbas namýnda bir kiþi olup, hayli zamandan beri Parijde hususiy
dershanede talebelik ve bazarda bazý ticaret idiyor imiþ. Taacüptir ki, bu adam bay ve zengin olduðý
sýrada oðurlýða /hýrsýzlýqqa/ cesaret itmiþ, lâkin biçare qadýnnýñ yurtunda /evinde/ tapýlmýþ qanlý yaðlýðý /
poþusý/ ve aqça kisesi, ve qatl gicesi qayda olduðýný beyan itmedigi qabahatýna hiç þüphe qaldýrmayup,
bir qýzýn nam ve adýný faþ itmemek /açmamaq/ içün þu gice qayda olduðýný köstermeye razý olmuyor imiþ.
Boþ söz!
Ya, Rabbi! Ya, Huda! Bu ne müþkül haldýr, bu? Dostlar, bildikler bu gazetayý oqup haber alup, baña
lânet oqup nefret idecekler! Vay, qara yazýlarým, vay Aðlayup gazetayý taþladým, ikinci bir nüshayý
aldým Þeher haberleri babýnda yazmýþlar: Savdagâr /alýþ-veriþçiler/ arasýnda malüm ve belli tüccar
müsyü Þ bu künlerde uluð qayðýda olsa kerek. Birden bir qýzý M haným keçen kün gazeta oqup
turduqta, fena hastalanup, özüni bilmeyüp /essiz halda/ yattýðý rivayet olunuyor. Tabiplerin /hekimlerin/
sözüne köre, biçare qýzýn halý ðayet müþkül imiþ. Huda inayet eyleye.
Bu haberi oqudýðým ile aqlým kitüp, gazeta elimden tüþtü! Añladým, yahu, añladým!!! Tüccar Þ 
müsyü Þalon ve M haným  sevdigim ve biçare Margaritadýr! Zavallý qýzçýq benim halýmdan ötrü
gazetada haber körüp, ecel ve ölüm tüþküne kirmiþ! Bir-iki haftadan beri ne halda ve qayda olduðýmdan
haber yoq idi Gazetada körmüþ ve kim içün hapshaneye tüþtügimi ve qatil olmaya hazýr olduðýmý
bilüp harap olmuþ. Biçare qýzçýq! Ya benim halým þimdi nasýl olur? Keçen ayýn yigirmisi gicesi malüm
qadýn qatil olunmýþ Þu kün ve gicesi ben bedbaht /bahtsýz/ ve biçare Margarita ile mahusus tuttuðým
hanede keçirdim. Nam ve namusýný baña emanet itmiþ idi, faþ itmedim /sýrýmýzný açmadým/, ecelinemi
sebep olacaðým? Ya, Huda, gunâhým çoqtur, lâkin seniñ merhametiñ qararsýzdýr, saña iþandým! Ya,
Rabbi, qýzý hýfz eyle /qorçala/, açýlmamýþ güldür, tüþüp kitmesin
Ben özüm niþliyecegim? Qanlý
qatil süretinde fransýz baltasý tübündemi can teslim idecegim Ya, Rabbi! Ya, Rabbi!
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Davamýn mahkeme künü tayin olunup kelmekte idi. Qurtulmaq çaresi yoq. Namým berbat /harap/ ve
baþým fransýz baltasý tübünde qalacaðý þüphe qalmýyor idi
Bazýlar dirler: Yahu, niçün taqrir bermiyorsuñ /añlatmaysýñ/, qatl gicesi qayda olduðýñý niçün
aytmýyorsuñ? Bir qýzý, ya qadýný mestur itmek /gizlemek/ içün öz baþýñý harap idüp, haqiqat qatilin
qurtulmasýna sebep olacaqsýñ. Bu aqýl iþi degil. Bendeñiz de bu halý çoq fikir ittim. Ve kene fikir idiyorum:
qaryede /köyde/ qartçýq qatl olundýðý kün ve gicesi ben hep Parijde olup, vaqýtlarý Margarita ile keçirdigimi
iqrar itsem /açýqlasam/, heman qurtulacaðým. Vaqien /ve haqiqaten/, üyleden soñ ve aqþam keç zamanlara
qadar qýz ile beraber mahsus icare ittigimiz /kiraða tutqan/ mahallede idik. Hizmetçiler dahi biliyorlar,
lâkin qýzýn beti hep örtüli olduðýndan, kim olduðýný ve ben ise frenk qýyafetinde olduðýmdan, müslüman
olduðýmý bilmezler, ama körseler  tanýrlar
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Teftiþten malüm olduðýna köre, qartçýðý keçen ayýn yigirmisinde aqþam ile yarý gice arasýnda qatl
itmiþler. Þu vaqýtta men ve qýz gögercin ve quþ kibi söyleþüp, muhabbet idüp turuyor idik, qarye ise
þeherden dört saatlik mahalldir /yerdir/. Evet, qatil ben olamayacaðým añlaþýlacaq, lâkin biçare qýzýn adý
ve namusý harap ve berbat olacaq. Qatlime /qatl olacaðýma/ razý degilim, ama buña da razý olamýyorum.
Namlý ve namuslý bir adamýn qýzý baña muhabbet itti. Kiþidir, insandýr zan idüp, emniyet itti, candan
aziz adýný baña emanet itti. Nasýl hýyanet ideyim? Haq-Taalâ baþýma belâlar-qazalar yazmýþ. Baþ benim,
biçare ve muhabbetli qýzýn benim huzurýmda qabahatý nedir? Öz baþýmý qurtarmaq içün onuñ baþýný
belâya nasýl qoymalý? Çoq oyladým, fikirledim. Qýzýn adýný faþ itmeye qarar idemedim. Ýnsafim, vicdaným
razý olamadý. Belâdan qurtulmaq içün emanetime hýyanet olayým? Hayýr, aþaðýlýq, alçaqlýqtýr. Her ne
olsa, olsun  hýyanet ve alçaq olamam! Sahibimiz Hudadýr, bir yazdýðý bardýr Ýmdadý /yardýmný/ Hudadan
isterim, çareyi baþqa yoldan beklerim Bigünahlara Haq yardýmcýdýr.
Gazetalarda, ruznamelerde haqqýmda yazýlan haberleri körüp, taacüplenüp, dostlar-biliþler hep
hapshaneye kelüp teselli berdiler. Bu iþte bir yañlýþlýq bardýr. Qorqmañýz, inþallah, añlaþýlýr, tep-temiz
olursýz,  diyorlar idi. Lâkin ya hatýr içün, ya bilmeyüp aytýyorlar idi. Qurtulmaya bir çare körülmüyor
Qatl gicesi qayda olduðýmý kösterüp qýzýn namusýný faþ itmeye hiç razý degil isem de, qýz iþi añlap ve baña
hürmet idüp, öz iradesiyle /kendisiniñ göñül istegi ile/ kelüp teftiþçiye ahvalýndan haber berse, belki
qurtulmaq ihtimal idi, lâkin biçare qýzçýq halýmdan haber olduðý ile dünyadan keçmiþ surete kelmiþ. Endi
kim haber ider?! Kimden sual olunur? Belki ben qatl olmazdan evvel qýzýn cenazesi çýqar Ey, qara
yazýlý baþlarýmýz!
Evet, Hudaya asi /günahkâr/ olduq. Her ne qadar yamanlýq ve fenalýq itmedik ise de, gül ve bülbül
kibi, temiz ve pak muhabbet ile sabýr ittik ise de, bir-birimiz ile körüþtigimiz, bir-birimizi hayallandýðýmýz
dahi belki günahtýr, ama, ya, Huda, cezamýz pek aðýr tüþtü. Afu qýl /baðýþla/, nice qabahatlarý afu
buyuruyorsuñ ya, Rabbi, saña iþandým, inayet /lütf, kerem/ ve ihlâs /qurtulýþ/ senden.
On altý künden mahkeme olacaq. Kün-be-kün /kün-künden/ baþým balta tübüne yaqýnlaþýyor Artýq
ölüme hazýrlanup tövbe ve duaya yapýþtým Taþkentte bir-iki taalluqatým /doðmuþ-tanýþlarým/ bar. Bunlara
mektüpler tertip idüp, Afrika qýtasýna /materigine/ kidüp, naçar qalmýþ ehl-i-islâm /islâm halqý/ beyninde
/arasýnda/ intiþar-ý quvva-yý islâmiye /islâm dininiñ yayýlmasý/ ile meþðul olacaðýmý yazdým. Uzaq kitti,
coyuldý desinler, qýdýrmasýnlar ve halýmdan haber alup atamýn namýna leke ve kir kelmesin fikrinde idim.
Ne acayip /hucur/ taqdir! Ne ðarip hal! Merhum atam nice aqça kesp idüp /qazanýp/ baña terk itti
/qaldýrdý/. Þimdi bunlar benim baþýmdan qalup, oðrý, hýrsýz aqçasý kibi, qatl olunmuþ qartçýðýn varislerine
/mirasçýlarýna/ qalacaq! Hiç aqýllara kelecek þeymi bu?
Yartý /yarým/ aqýl, yartý can ile bölmemde bulunuyor idim Bir de baqtým, eþik /qapu/ açýlup qýzýn
atasý  müsyü Þalon kirüp keldi. Elimi tutup, hoþ-beþ idüp /hal-hatýr sorap/:
 Abbas efendi, bu nasýl hal, sizi mýnda kördügime inanmýyorum,  dedi.
 Efendim, nasýl olduðýný ben de bilmiyorum, lâkin bundayým, hapshanedeyim, þüphe yoq.
 Evet, evet, ama qolaysýz bir yañlýþlýq olmuþ
 Qolaysýz olsa idi Çaresiz ve ilâcsýz bir yañlýþlýq, efendim. Niþlemeli, baþ yazýsý.
 Öyle ama, hep çare qýdýrmalý Añladýðýma köre, siziñ iþiñiz qazalý iþ imiþ. Bazý hallarý aytmýyor
imiþsiz Aytmaq kerek Baþ qurtaracaqsýz.
 Öz baþýmý qurtaracaðým, ama baþqa adamýn baþýný belâya müptelâ idecegim/oðratacaðým/, namý
/adýný/ berbat idecegim! Bu iþi idemem, efendim. Nasihat ve teklif buyurmañýza Huda razý olsun.
Hapshaneye kelüp, hatýr sorap göñlümi aldýñýz Vay, efendim, unuttým, ayýp buyurmañýz qýzýñýz
Margarita haným niþliyorlar, yahþýdýrlar, inþallah. Selâmlar idiyorum.
 Ah, dostum, sormañýz! Ben ve biçare qýzým bedbaht olduq. Bir haftadan beri özüni bilmiyüp yatýyor.
Ümüt az qalýyor!
 Hudaya emanet, efendim, ne oldu? Havf ve endiþe /qorqu ve qasevet/ itmeñiz, yaþlýqta çoq türlü
hastalýqlar olup keçer, sabýr ve tahammül idiñ /dayanýñ/ Tabibler ne söylüyorlar?
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 Açýq sözleri yoq, bugün ya irteye /yarýn/ köz açsa, belki selâmet qalýr, ðayrý halda ümütleri olmasa
kerek Dün beþ-on daqiqa öz-özüne keldi. Söylemeye mecal /taqat/ ve quvveti olmayup iþaret ile
kâðýt ve qalem istedi. Berdik. Nedir bilmiyelim yazacaq oldu. Bir-iki yazdý. Kene kesilüp, özüni coydý.
Ne aþ, ne suv, ne söz Yazdýðý añlaþýlmýyor, açýq bir-iki sözü oquluyor: Hayýr, /yoq/ o degil, degil,
çünki þu künde  Bu sözler nedir, bilmem?!  deyü, biçare fransýz aðlamaya baþladý. Birden bir evlâdý,
birden bir qýzý Nasýl aðlamasýn!
Benim aðlamaya dahi mecalým, çarem qalmadý. Qýzýn yazdýðý sözleri iþittigim ile boðazým sýqýldý, nefesim
çýqmaz oldu Biçare qýzçýq. Vay, sevdigim Margarita, ecel ile talaþýyorsuñ, yarý canýñ qalmýþ, kene
beni fikir idüp, ben bigünah olduðýma ispat ve þehadetlik qaldýrmaq istiyorsuñ! Añladým, biçare, añladým.
Ben mestur idecegim /gizleyecegim/ halý, sen faþ itmeye /açmaða/ ve beni qurtarmaya ðayret idiyorsuñ!
Huda senden razý olsun, Huda yaþ canýñý bahþ eylesin /baðýþlasýn/! Ya, Rabbi, bizlere merhamet qýl.
Qatil ve asi /gunahkâr/ olmadýq
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Ýþler böyle Olduqça fransýz dostlarým kelüp-kitüp hatýr göñül aldýlar. Aceba, daha kelüp ben biçareyi
ziyaret iderlermi? Zan itmem Biçare Abbas, yalñýz Abbas! Cümlesinden yaqýn zan ittigim müsyü
Þalon dahi kelüp halýma teessüf itti Lâkin bu vaziyette eñ ziyade ve eñ sadýq dostum muhabbetli
/sevimli/ Margarita bu müþkül vaziyette benden müþkül hala keldi! Biçare qýzçýq! Ya dünyadan keçmekte,
ya keçmiþtir! Biçare qýzçýq, benim qara yazýlarým seniñ canýñ dahi aþadýlar Bir can, bir beden 
tamam yalñýz qaldým! Diyar-ý-ðurbet baþýmý aþayacaq. Ýftira ve fransýz memurlarýndan ðayrý yoldaþým ve
refiðim /dostum/ körünmüyor!
Yalýñýzlýq ne olduðýný þimdi bildim. Dost ve refiq qadrini þimdi ögrendim. Ah, bir dostum olsa idi, halým
ne yengil, ne hoþ olur idi. Fransýz baltasý dahi bu qadar qorqunç körünmez idi. Bu balta hatýrýma keldikçe,
vucudým buzlap saçlarým tim-tik tura! Giceleri közüme bir saat uyqu kirse, qorqunç tüþler rahat bermiyor.
Hudaya þükür, aqlým kitmiyor. Güya qabahatým beyan olunan qabahatnameyi /rusça: prigovor/
mahkemeden baña yollamýþlar idi. Qaç mertebe oqup çýqtý isem de, qarþý bir cevap tapmadým Hudaya
iþandým, ziyaretleri içün Frenkistana tüþtügim evliyalara /yani Qýrq-Azizler ve Gül-Babaða/ emanet
oldum
Bugün memurlar kelüp, bendeñizi qaranðý arabaya /polislerin haps arabasýna/ qoyup, mahkemeye
alup kittiler. Fransýz mahkemelerine endi seyir ve temaþa ve ibret içün ehaliden pek çoq halq  er ve
qadýn toplanýr. Cemiyet huzurýnda kirli-paslý körünmemek içün hapshaneden temizlenüp çýqtým.
Mahkemede mahkümlere /hükm olunðanlarða/ mahsus mahallde yanýma bir qaravul ve aldýmda dava
vekili /advokat/ olaraq oturdým. Qarþýmda qabahat beyan idici memur (prokuror, madde-i-elumum 
I.Gaspr.) ve onuñ yanýnda cemaattan saylanmýþ on iki hakim ve sað tarafta nizam hakimleri ve sol tarafta
temaþaya toplanmýþ halqlar oturuyorlar idi.
Mahkeme bölmesi padiþa selâmlýðý /qabulhanesi/ qadar zor idi ki, içinde Taþkent mahalle yurtlarýndan
/evlerinden/ dördü-beþi sýðýþýr idi! Davayý hükm idecekler cemaat hakimleri idi. Bunlar devlet ve nizam
hakimlerinden ðayrý olup, delil ve bürhan-i resmiyeye /resmiy ispatlarða/ baqmýyup, insaf, vicdan ve
adalet üzre hükm itmeye memur /emir alðan/ idiler. Her cinayet davasý içün böyle on iki adam saylanup,
bunlar qabahatlý deseler  qabahatlý, yoq deseler  yoq! Ve azat olmaq Frenkistan usulýnýñ eñ
yahþýsýdýr. Ýnsaf mahkemesi iþin yalýñýz zahirine /týþýna/ diqqat itmeyüp, vicdan ve adalet ile iþin batýnýný
/gizli taraflarýný/ ve mestur hallarý dahi mizan-ý insafe /insaf terazesine qoyup/ hükm idiyor. Þöyle ki, bu
usul mahkemede qabahatlýnýñ qurtulmasý pek zor olduðý kibi, bigünah adamýn qatli /öldürilmesi/ nadir
/siyrek/ vaqýadýr Vicdan közden naziktir ve insaf aqýldan ötkündir
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***
Mahkeme baþlandý Qabahatname oqundý. Kim olduðým, mezhebim /dinim/, yaþým sual olundý.
Bade /soñra/ teftiþ kâðýtlarý oqunup, baþqa bir bölmeden þahatlarý birer-birer ketirüp /taqrir /añlatma
ve açýqlamalar/ aldýlar. Böylece üç-beþ saat keçti. Mahkeme ve halým ne qadar qorqunç ise de, tura
bara /yavaþ-yavaþ/ ahvala alýþtým. Ve etrafa diqqat idüp halqlar arasýnda bazý bilmiþlerim /tanýþlarým/
müsyü Þalon dahi olduðýný kördüm. Cümlesi fikirlenüp, bazý qulaq qulaqtan sözleþüp tura idiler.
Qabahatlayýcý (madde-i-elumum  I.Gaspr.) hakimlere hitaben ayttýðý sözde qabahatlý olduðýma þüphe
qalmayup, dost ve emniyet iden bir qartçýðý qatl idüp aqçalarýný taladýðým içün bir qat daha aðýr cezaya
lâyýq olduðýmý beyan itti.
Vekilim olan davacý /advokat/ buña qarþýlýq çoq söz aytmadý. Ancaq bigünah olduðýma þüphesi olmayup,
bu iþte bir esrar /sýrlar/ ve ðaraip /añlaþýlmaðan bir þeyler/ olup, mümkün derece yengil ceza qoyulmasýný
rica itti. Mahkeme reisi baña hitaben:
 Soñ söz siziñdir. Her ne aytacaq olsañýz, buyuruñ,  dedikte, bendeñiz ayaða turdum. Cümle halq
ve hakimler aðýzýma baqtýlar.
 Ay, hakimler,  dedim. Qartçýðý qatl iden ben degilim. Bu iþte hiç qabahatým yoq! Lâkin qartçýðýn
yurtunda /evinde/ tapýlmýþ yaðlýðým /poþum/ ve aqça kisem baña qarþý þahatlýq idiyorlar. Qatl künü ve
gicesi qayda olduðýmý beyan itmedigim, kene güya qabahatýma delil oluyor Bunlarý biliyorum. Ama
kene tekrar bigünah olduðýmý arz idiyorum /bildirem/. Kemal /kâmil/ ve mahir /usta/ teftiþçi haqiqat
qabahatlýyý bulur, beni azat ider ümütinde idim, boþa kitti. Eger qatl vaqtý qayda olduðýmý aytsam,
qurtulacaðým þüphesizdir. Lâkin ben qurtulmam ile bir qýz harap olacaq. Bunuñ adýný faþ idüp selâmet
qýdýrmaq, namusýma muvaffaq kelmiyor, qusur usul-i teftiþtedir /teftiþ usulýndadýr/, baña yapýþtý, ðayrý
adam qýdýrmadý Qatil ben degilim! Qatili tapmaq benim borcum degil. Baþým kesilmek cezasý tertip
olacaðýný biliyorum, niþliyim? Emanete hýyanet olamam /hainlik yapamam/! Size qýzý beyan idüp, namusýný
berbat idemem. Bu halda ancaq Hudaya niyaz iderim ki, cümleñize inayet /merhamet/ idüp, insaf berüp
bigünahýn qatline hükm ittirmesin! Artýq sözüm yoq  deyü yerime oturdým.
Bilirim ki, ayttýðým sözler  söz degil. Belki bir hakim inanmamýþtýr, lâkin ziyade aytmaya hem olmadým,
hem istemedim. Þu arada ufaq memurlardan biri mahkemeye bu iþten ötrü iki qadýn bazý ifadeler itmek
istediklerini arz itti. Reis cenaplarý: Kelsinler, söylesinler,  dedi. Mahkeme huzurýna iki qadýn keldi.
Baþtan ayaða qadar qara urbalar kiymiþ ve betleri, baþlarý tamam örtülmiþ idi. Kimlerdir, malüm degil.
Ancaq, biri qartça olduðý añlaþýlýyor idi. Her halda bunlar öz radetleri /kösteriþleri/ ile beni mahküm
itmeye kelmemiþtirler, belki haqiqat qatil haqqýnda haber ketirmiþtirler zanný ile hayli rahatlanup, Hudaya
þükürler ittim
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Reis-i-mahkeme mezkür qadýnlardan taqrir /añlatma/ almaya baþladýðý sýrada, birisiniñ ðayrý bölmeye
çekilmesini teklif itti. Bu halda þu qadýn þahide olamadýðýný ve refiqasý halsýz olduðýndan, beraber keldigini
beyan itti. Reis ikinci yaþ qadýna hitaben: Molla Abbasýn davasýndan ötrü aytacaðýñýz barmý?  dedi.
 Evet, efendim. (Cevabý qadýn aqýrtýn /yavaþ/ sesi ile berüp, halsýz ve quvvetsiz olduðýndan cevaplarý
hep oturdýðý yerden, ayaða turmayup bermeye ruhset istedi. Halýna hürmeten mahkeme ruhset berdi.)
 Siziñ adýñýz ve laqabýñýz /familiyañýz/ nedir? Hem betiñizi açup cevap bermelisiz, çünki körünmeyen
adamdan taqrir almaq nizam degildir,  deyü, reis hazretleri þahideye /þahatlýq etken qadýnða/ hitap itti.
 Kim olduðýmý aytmamaq ve betimi açmamaq istiyorum,  cevabý alýndý.
 Olmaz, bu halda þahatlýðýñ caiz ve qabul degildir.
Biçare qadýn baþýný aþaðý salup, fikire tüþtü. Niþliyim?  suali ile meþðul olduðý aþikâr idi. Cümle
halqýn caný bu qadýndan mühim haberler alýnacaðýna qani idi, zan iderim. Reis-i-mahkeme teklifini tekrar
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ittikte, qadýnçýq bir eli ile bet örtüsini köterüp, aqýrtýn ve narin /ince/ sesi ile: Adým Margarita Þalon
qýzý,  dedi
Bu ad ve ses yýldýrým kibi qulaðýmdan içeri kirüp, göñlümi nur ve saadet ile toldurdýðý halda muhakemeyi,
davayý unutup, oturdýðý yerimden sýçrap qýzýn ayaqlarýna sarýlacaq olduðýmda, dava-i-vekilim /advokatým/
baña aylanup, elimden tutup: Ýþ añlaþýldý. Közüñiz aydýn olsun, endi rahat oluñ,  deyü, fikirim baþýma
kelmesine sebep oldu. Reis taqrire devam idüp:
 Qaç yaþýndasýz ve qayda oturasýz?  dedi.
 Yaþým on sekiz. (Felân) mahallede, (felân) nomeralý öz hanemizde.
 Bu davada ne beyan ideceksiz?
 Teftiþ ve mahkeme bigünah adamý mahküm ve qatl itmek üzre olduðýný beyan idecegim.
 Delil ve ispatýñýz barmý?
 Evet, bar. Biçare qart qadýn qatl olunan kün ve gicesi Molla Abbas efendi benim ile vaqýt keçirdi.
Bir saat ayýrýlmadý. Bu halda þeherden iki-üç saatlýq yerde olan qaryede adam qatl idemiyecegi tabiydir
Þu arada dava temaþasýna toplanmýþ halqlar harekete kelüp: Tabip /doktor/ yoqmu, tabip yoqmu?
 deyü, bir-birinden soraþtýqlarý halda, þu tarafa köz taþlap, bir qaç adam müsyü Þalonný köterüp alup
çýqtýqlarýný kördüm Biçare adam! Qýzýn berdigi cevaplarý iþittigi ile, bayýlup ya ki ölüp qalmýþ Artýq
baþým belâdan qurtulmayacaq imiþ  Özüm qurtuldým deyü, þükür itmekte iken, sevdigim qýzýn atasý
telef oluyor /ölmekte/!
Margarita þallara sarýlmýþ ve temaþacý halqlara arqa berüp turduðý halda, vaqýadan haberi olmadý.
Reis-i-mahkeme teftiþe devam iderek:
 Molla Abbas efendi ile dostluðýñýz ve körüþmekte olduðýñýz ne vaqýttan beridir ve qayda körüþüyor
idiñiz?
 Körüþtigimiz nice aylar oldu. (Felân) mahallede, (felân) misafirhanede mahsus bölmeler icare ile
/kiraða/ tutup, anda körüþür idik.
 Bu halýñýzý bilen ya kören barmý?
 Evet, efendim. Misafirhane hizmetçileri bilirler, lâkin adlarýmýzý bilmeseler kerek, çünki misafirhanede
baþqa ad ile yazýlmýþ idik. Mezkür hizmetçileri çaðýrmadým, aþaðýda beklep, kütüp turalar. Kerek ise,
çaðýrup taqrir alýñýz, benim ise daha aytacaðým yoqtur. Molla Abbas bigünahtýr.
Hizmetçileri içeri alup kirdiler. Suallere cevaben, Molla Abbasýn ve qýzýn adlarýný ve kim olduqlarýný
bilmiyüp, hayli zamanlardan beri beþ-on künde bir misafirhanede icare ittikleri bölmeye kelüp kittiklerini
ve qaryede qartçýq qatl olunan kün ve gicesi keza /kene/ misafirhanede öz bölmelerinden çýqmayup
vaqýt keçirdiklerini beyan ittikleri sýrada, hakimler bigünah olduðýmý hükm ve ilân ittiler. Zapt olunmýþ
aqçañýzý ve eþyañýzý qaytarup almaya ve hürriyet-i-tame /büs-bütün serbest olmaða/ haqqýñýz bar! 
deyü reis baña haber itti
Heman yerimden atýlup, muhabbetli ve biçare Margaritanýñ yanýna tüþüp, müteþekkiren /teþekkürler
bildirip/ ayaqlarýna sarýldým. Halqlar hep el urup /alðýþlap/, Aferin! Aferin!!! aytýþtýlar. Lâkin bunlara
diqqat itmeye mecalým qalmadý. Margarita hüzün-hüzün /ðam ve keder ile/ közüme baqup bayýlup
qaldý Belki can teslim itti fikri ile ben de özümi coyup, bade ne olduðýný bilmez hala keldim
(devamý bar)
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ÝSMAÝL GASPIRALINIÑ TÝLDE BÝRLÝK ÐAYESÝ
ÜZERÝNE FÝKÝRLERÝ

Mustafa Arslan*

Zamanýnýñ eñ büyük türk til alimlerinden olðan Þemseddin Sami (1850-1904) Qamus-ý Türki adlý
eserinde: Bizlerin ihmal etip unuttuðumuz Doðu Türkçesinde qullanýlan Türkçe kelimelerin, bilhassa
bunlardan deðerli ve gerekli olanlarýn alýnaraq bizim Türkçemize qatýlmasý metodu ile canlandýrýlmalarý
ve yayýlmalarý, yâni iki lehçeniñ birleþtirilmesi ðayesine hizmet etmek emelindeyim,  dey edi(1). Türkler
arasýndaki til birliginiñ ehemmiyetini izah ile bu mühim vazifeni ifa etmege çalýþtýðýný samimiyetle açýqlaðan
Þemseddin Sami ile ayný tüþüncelerni paylaþqan ve icraatlarýyla qarþýmýzda canlý bir þahit olaraq turðan
bir zat daha bar ki, o da Ýsmail Gaspýralýdýr. Gaspýralý öyle bir til hayal ete edi ki, qonuþýldýðý ve yazýldýðý
zaman Ýstanbuldaki hammal ve qayýqçý ile Þarqiy Türkistandaki deve sürücüsü ve qoyun çobaný da
anlayabilecek bir til olmalý edi(2).
Gaspýralý Ýsmail Bey 1874te ilk defa Ýstanbulða kelgen edi. Bir sene qadar qaldýðý Ýstanbulda onuñ
diqqatýný çekken eñ mühim meselelerden biri de Türk tili üzerinde yapýlðan münaqaþalar edi. Uzun
tartýþmalarða sebep olðan til meselesi Gaspýralýða da soñ derece tesir etken oldu. Osmanlý Türkiyesindeki
bu til birligi tartýþmalarýný eyi tedqiq etken ve heyecanla menimsegen Gaspýralý Ýsmail Bey, Baðçasarayða
dönüþinde Qýrým Türkçesine de ayný usûlü, yâni sade ve basit til qullanma yoluný uyðulamaða baþlaðandýr.
Qýsqa zamanda bu husustaki fikirlerini keniþletip ilerletken Ýsmail Bey, bütün Türkiy halqlarnýñ
anlayabilecegi bir lisan meydanða ketirmeniñ ne qadar hayatiy bir ehemmiyet taþýdýðýný körerek, oña
köre çalýþmalarýný baþlattý.
Türkiy milletler içün umumiy bir tilni kerçekleþtirmek maqsadýyle Gaspýralýnýñ þu esaslarða diqqat
çektigini köremiz:
a) Yaþaðan Türk lehçeleri, yabancý tiller yerine birbirlerinden kelimeler alaraq zenginleþmeli.
b) Bütün Türkiy halqlar içün Ýstanbul Türkçesi esas alýnaraq, ortaq bir yazý tiline qavuþýlmalý.
c) Mümkün derecede ecnebiy lisan ve qaideler Türkçeden çýqarýlmalý.
Gaspýralý, bu prensiplerni, Terciman gazetasý baþta olmaq üzere, yazý yazdýðý bütün dergi ve
gazetalarda itina ile uygulamaða çalýþýr. Ýlk çýqardýðý Tonðuç gazetasýnda Türkiy halqlarnýñ lisanda
birligi meselesini ortaða atar ve fiilen her tarafta anlaþýlabilecek bir Türk tili ile yazar. Adý keçken Tonðuç
gazetasýnýñ muqaddimesinde þöyle der: Milletimizin eseri olðan lisanýmýz edebiyatça iþlenmemiþ ise de
egitime ve qaidelere kelecek lisandýr. Ðayet nazik Tatar türkülerinden, Noðay cönklerinden, Qýrðýz ve
Türkmen cýrlarýndan añlaþýlýr ki, eger lisanýmýz usta bulup, kelime alýnýp iþlenirse, þimdikine göre çoq
dereceler parlaq ve qullanýþlý olur(3).
Gaspýralýnýñ pek çoq qonuþmalarý ve maqaleleri diqqat ile incelenirse, onuñ yuqarýda bahsi keçken
prensiplerge nasýl baþarý ile uyduðý körülecektir. Ýsmaýl beyniñ bu ðayreti Türk dünyasýndaki bütün
meslekdeþleri tarafýndan taqdir ile qarþýlanðan edi. R. Fahrettin 1910-da yazdýðý Til Yarýþý adlý eserinde
Gaspýralý Ýsmail beyniñ bu husustaki çalýþmalarýný þöyle taqdirley: Anadilimizin bugünde selâmmette
olan eñ büyük hadimini göstermek lâzým olsa, þüphe yoqtur ki, bu zat, Terciman muharriri Ýsmail
Gasprinskiydir. Herkim añlarlýq /herkeske añlaþýlacaq/ reviçte (tarzda) açýq ifadeli ve ruhlu olan qýsa
cümleler, güzel ve edebiy tabirler usûlünü bu zat meydana qoymuþtur. Onuñ ibarelerinde ðarip kelimeler,
*QDSPÝ Qýrýmtatar tili ve edebiyatý kafedrasý türk tili ocasý
[//] iþaretleri arasýndakiler  bizimkidir (M.A.)
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çýqýþsýz cümleler, bir mâna içün birqaç müteradif lâfzlar /yazýda farqlý, faqat manaca bir olðan sözler/
olmaz. Ýsmail beyden soñra yetiþmiþ muharirlerimizin tahrir ve telifte mertebeleri farqlý ise de, her birisi
kendisine þakirttir. Türk diliniñ birinci ýslâhçýsý Ali Þir Nevai ise, ikincisi, hiç þüphesiz, Ýsmail beydir.(4)
Gaspýralý Ýsmail beyniñ, Türkçeniñ bütün Türk dünyasýnýñ qullanabilecegi bir lisan halýna kelmesi
içün bergen bu sessiz ve asîl mücadelesi soñ derece baþarýlý olðandýr. Onuñ Terciman gazetasýnda
qullandýðý sade Türkçe, gazetanýñ ulaþtýðý her yerde, bilhassa Qazanda, Þarqiy ve Garbiy Türkistanda,
Azerbaycanda, Balqanlarda ve Osmanlý Türkiyesinde yaþaðan bütün Türk-Tatarlar tarafýndan anlaþýlðan
bir lisan halýna kelgen edi. Ziya Gökalp Türkçülüðün Esaslarý adlý eserinde bu mevzuda þularný söyler:
Terciman gazetesini Þimal Türkleri olduðu qadar Þarq Türkleri ile Ðarb Türkleri de añlardý. Bütün
Türklerin ayný lisanda birleþmeleriniñ qabil olduðuna /birleþebileceklerine/ bu gazeteniñ vücudu canlý bir
delildir(5).
Gaspýralý Ýsmail bey, baþlanðýç yýllarýnda, Türk dünyasýnda til birligini temin etmek içün baþlattýðý bu
büyük mücadelede neler yapmaq istedigini, maqsadýnýñ ne olduðýný mümkün olðaný qadar açýqça
söylemekten çekingen edi. Bunuñ eñ büyük sebebi yerli hükümetniñ Rusiyede yaþaðan müslüman TürkTatarlarýnýñ ilerlemeleri içün kösterdikleri ðayretlerden zaten büyük derecede tedirgin olmasý edi. O, bu
maqsatqa mümkün olðaný qadar sessizce ulaþmaða tercih etkendir. Terciman gazetasýnda da bu mevzuda
mümkün olduðý qadar az yazmaða diqqat eter edi.
Gaspýralý, mümkün olduðu qadar, meslekdeþlerini de sade til qullanmaða teþviq ete edi. Bunuñ eñ
güzel misalini, kendisiniñ açtýðý yolda yürüyerek 1906dan itibaren Azerbaycanda çýqmaða baþlaðan
Füyuzat mecmuasýnýñ muharririne bir mektüp yazaraq sade tilde neþriyat yapmasýný rica etken aþaðýdaki
yazýsý teþkil eter: Füyuzatýn birinci sayýsýný aldým. Güzel tertip ve tab olunmuþ, hayýrlý olsun. Lisanýný
biraz daha sadeleþtirirseñiz, avam arasýnda daha ziyade münteþire mucip / ziyade yayýlmasýna sebep/
olurdý, zannýndayým... Yazmaqtan usanmýyorum, lâkin lisansýzlýqtan caným yandý. Volga, Qazan ve bu
aralýq çýqardýqlarý gazetalarýn muhtelif /çeþitli, farqlý/ ve qaba dilleri ve tatarlýqlarý Millet gazetasýnýñ
tesisine beni mecbur etti. Sade Türkçeyi intiþara mahsus olacaqtýr(6).
Ýsmail Gaspýralý, kendisiniñ baþlattýðý Ýttifaq-el-müslimin kongresleriniñ üçüncisinde de (1906) til
birligi üzerine bir teklifte bulundý ve bu teklif alðýþlar ve oybirligi ile qabul olunðan edi: Umumen Türklerin
aslý-nesli birdir. Zaman ve mekân ihtilâfiyle /farqlýlýðý ile/ þive ve adetlerimizde ihtilâf peyda olmuþtur. Bu
ihtilâf yekdigerimizi añlamayacaq dereceye gelmiþtir. Bundan soñra mekteplerimizi bir olan lisan-ý
edebiyemize hadim olacaq hala getirmek lâzýmdýr. Kongreniñ mektep ve medrese komisyonu tarafýndan
hazýrlanmýþ lâyihasýnda iptidaiy mekteplerimiz içün dört sene-i tedrisiye tâyin olunmuþtur. Bunuñ üç
senesinde sade mahalliy þive ile tedrisat icra edilip /ders berilip/, soñ senesinde umumiy Türk lisanýyle
yazýlmýþ kitaplar oqutulmalýdýr. Bu sayede tedricen /adým-adým/ muhtelif þive ve lehçeler birleþmiþ olur(7).
Bu Programmaný qanunlar dairesinde tatbiq etebilecegini ümüt etken Ýttifaqnýñ müþterek organý
kene de Gaspýralý Ýsmail beyniñ TERCÝMAN gazetasý edi.
Ýsmail Gaspýralý büyük Türk þairi Mehmet Emin Yurdakulða Türkçe Þiirler kitabý içün yazdýðý bir
mektüpte þöyle der: Âsâr-ý edebiye ve þiiriye arasýna böyle meslekli bir eser aralaþtýrmaq Türk âlemine
büyük bir hizmettir ki, derunen /yürekten/ tebrik ediyorum. Türk âlemine dedigim mübalâða
zannolunmasýn; mübalâðayý ne severim ve ne ederim; doðrusudur, çünki þiirleriñizi Edirne, Bursa, Konya,
Ankara, Erzurum Türkleri añlayýp, lezzetlenip oquyacaqlarý gibi, Tiflis, Tebriz, Þirvan, Horasan, Türkistan,
Qaþðar, Deþt-i Qýpçaq, Sibirya, Qazan ve Qýrým Türkleri de oquyacaqtýr ki, bu þerefe Fuzulî ve Nâbî
nail olamadýlar. Qýrq elli milyonluq ve otuz asýrlýq bu âleme iptida /ilk defa/ bir qaþýq oðul balýný yediren
Siz olduñuz ki, Size þereftir, bize saadettir. . . Tebrik ediyorum. . . Tercimanýn da çabaladýðý  bu yolda
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hizmettir. Sade ve qaba lisandýr ki, Dersaadetin /Ýstanbulnýñ/ hammal ve qayýqçýlarýna, Çin dahilinde
bulunan Türk devecilerine gazetayý tanýtmýþtýr; Qazanda, Sibiryada olduðu gibi, Tebrizde ve Horasanda
da Baðçasaray dilini ögrenmege meyil doðurmuþtur(8).
25 sentâbr 1906 tarihli Terciman gazetasýnda Gaspýralý Alicenap Oquyucularýmýza Hitap baþlýqlý
bir yazýsýnda þöyle dey: Aziz qardaþlar, þimdi bir büyük, belki eñ büyük bir iþ daha görmek zamaný
geldi. Efendiler, insanlarý raðbet eden eñ iptida lisandýr. Maarif ve edebiyat, din ve millet ömürleriniñ
teraqqisi içün iptida ve eñ zor /küçlü/ olan vasýta ve sebep  lisan-ý milliy ve lisan-ý umumiy ve edebiydir.
Umumiy lisana malik olmayan tayfalar perakende /teker-teker/ yoðalýp, millet payesiyle payidar olamazlar
/bir millet olaraq saqlanýp yaþap olamazlar/. Qýlýnç ve zaman ve mesafe ile ayýrýlmýþ tayfalarý birleþtiren 
qalem ile lisandýr. Zamanlara ve mesafelere ðalebe çalan /üstün kelgen/ yine qalem ile lisandýr. Her
kavmin iki büyük sermayesi olur: biri dindir, digeri de  lisan-ý edebiyesidir. Qardaþlar, lisan birligine
çalýþacaq zaman geldi, vaqýt fevti /vaqýt qaçýrmasý/ ve ðaflet caiz degildir. Geliñiz, bu iþe çalýþalým. Ne
iþleyelim deseñiz, meclislerde ve her türlü mükâleme ve münazara mahallerinde ve gazetlerde bu meseleden
bahisler etmelisiz, bu fikri quvvetleyip beynün-nas /halq arasýnda/ münteþir qýlmalýsýz /yaymalýsýñýz/,
edebiyatta ve mekteplerde umumiy lisana yol açmaða çalýþmalýsýz ki, bundan yigirmi beþ-otuz sene
soñra efrat-ý milletin /millet fertleriniñ/ tili birleþsin, bu ise fikir ve iþ birligine mucip/sebep/ olur(9).
Kerçekleþmesini çoq arzu ettigimiz til ve kültür birligi ðayesi içün, Gaspýralýnýñ ruhunýñ þad olmasý
içün bizlerge de tüþken bir iþ bardýr. Bu iþ  lâtin elifbesi temel alýnaraq, ortaq bir yazý tili hazýrlamaq ve
bütün türkiy lehcelerniñ þemsiyesi altýnda ortaq bir qonuþma tilini ortaða qoymaqtýr.
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QAÞ YAQACAQ OLUP KÖZ ÇIQARMAYIQ...
(Kemâl Qoñuratnýñ Qýlavuzý haqqýnda)

Seyran Useinov*
Luðat yapmaq  inenen quyu qazmaq degenlerinen razý olmamaq mümkün degil. Bu adden-aþýr
aðýr iþnen bir qaç yýldan berli men de oðraþýp kelem ve onýñ ne ekenini bilem. Tilimizniñ luðatýný yapmaq
içün, baþta öz tilimizni candan sevmek kerek. Tek böyle büyük sevgi luðat yapmaða haq bere.
Kemal Qoñuratnýñ da luðat yapqanýný çoqtan eþitsem de, onýñ luðatýnen, GÜNSEL mecmuasý
çýqýp baþlaðan soñ tanýþ oldým, ve doðrusý kerek, pek göñlüm qýrýldý. Þu yerde onýñ, 1997 senesi QIRIM
gazetasýnýñ 6 -ncý sanýnda yazýp bildirgen tilimizge nisbeten tasasýný (áåñïîêîéñòâî) hatýrladým. Anda
o böyle yaza: Çoq adamlarýmýznýñ ana tilinde laf etmegenleriniñ sebeplerinden biri de tilimiz leksikasýnýñ
yeterli olmaðaný, mürekkep ve ince fikir ifade etmege Qýrýmtatar tiliniñ aciz olðanýdýr.
Demek, meslekdeþimizniñ fikirince, bizim tilimiz  aciz til. Ya, sormaq ayýp olmasýn  bizim belli
yazýcýlarýmýz, millet erbaplarý, bizim Çoban-zademiz, Çelebicihanýmýz, Gasprinskiyimiz, Þamil Alâdinimiz,
Yusuf Bolatýmýz, Eþref Þemi-zademiz ve digerleri nasýl etti de, þu aciz tilde dünyaða belli eserler yarattý?
Belki Kemal Qoñurat nasýldýr bir fundamental tedqiqatlar keçirdi ve onýñ neticileri esasýnda böyle hulâsaða
keldi? Buný yazýp bildirgen olsa, belki, biz de inanýr edik.
Kene þu maqalesinde o: ...tilde biñlernen yañý sözler kirsetilse olarný menimsemek içün çalýþmaq,
terlemek, yañýdan oqumaq kerek olacaq. Tatar ise çoq miy yormaða istemey,  dep yaza. Þay, caným
tatarlar. Maqaleniñ müellifi özü tatar olðaný içün, tatarný pek yahþý bilse kerek. Lâkin kene bir sual doða:
Bizim yüzlernen oqumýþ Tatarlarýmýz nasýl etti de miy yormayýp yüksek derecege iriþti?
Kene þu maqalesinde meslek arqadaþýmýz leksik zenginleþüvimizniñ bir qaç çoqraðýný köstere ve
onýñ eñ begengen çoqraðý Türkiye Türkçesi olðaný açýq-aydýn körünip tura. (Onýñ yapqan luðatýný Türk
tili luðatýnen teñeþtirseñiz, körersiñiz.) Türkiye Türkçesi bizge bugünde her eki til içün ortaq 6-7 biñ
qadar yañý sözler berebilir. Söz qýtlýðýndan qurtulmaq yoluný müellif böyle köre.
Kemâl Qoñuratnýñ Qýrýmtatarcanýñ tercimeli imlâ qýlavuzý GÜNSELde basýlýp kele. Müellif aah
(ah! – ?) sözünden az-zamanlý (íåäîëãîâå÷íûé?) sozüne kelip yetti. Lâkin, ne içündir, onýñ maqalesine
seslenmegenleri kibi de, luðatý haqqýnda da kimse bir söz yazmay. Laf arasý aytýp yürgenler bar, maña da
bir qaç adam öz narazýlýðýný aytýp bildirdi. Lâkin anda-mýnda aytýlðan laf, yazýlmasa, boþ laf olup qala.
Men añlap olamayým? Qaydadýr bizim tuvðan tiline can küydürgen tilcilerimiz, yazýcýlarýmýz, ocalarýmýz,
jurnalistlerimiz? Telâþlandýrýcý bir vaziyet! Kemal dostumýz yahþý bir þey yaratsa  can qurban, oña
indemeyip razý olmaq mümkün. Lâkin vaziyet baþqa. Menim fikirimce, tilimizni içten patlatacaq ve ahýrý
yoq etecek kibi bir þey meydanða kelip tura (eþitkenime köre luðatnýñ elyazmasý endi azýr eken, 17
yapraðý da, mýna, GÜNSELde basýldý). Baðýþlañýz, lâkin böyle susqunlýqnen men hiç razý olýp olamayým.
Endi biraz qýlavuznen tanýþ olayýq.
1. Leksikamýzný zenginleþtirmek içün Qoñurat qýlavuzða böyle aliyülalâ (onýñ luðatýnda
íàèâûñøèå) sozler kirsetken (tercimelerini mahsus bermeyim, meraqlanðanlar özü qýdýrýp tapsýn,
qayda baqmaq kerek olðaný yuqarýda endi aytýldý):
Aðaz, aðda, aðdalaþmaq, aðýl, ahbap, apaz, apazlamaq, apazlama, apýþ, apýþmaq, apýþýq, atmasyoncý,
aviatorpil, aviayetek, avize, avaç, alabros, alâgarson, alâminut, alâmot, alanç, alanðasar, alayýþ, alaylý,
alaz, alazlamaq, aleniy, alesta, aleyhlendirmek, âlgarina, alðasavuq, alðaslamaq, aliyülalâ, alize, allâme,
allentri, alnaç, altýgen, altýq, altlanðanlýq, alt yam, alyuvar, añqaymaq, añqýldamaq, apalaq, aparcý,amorti,
ambulans, apýþlamaq, apýþlýq, apmadan-sapmadan, apþaq, apiko, apþu, apul, anafor, anaforcý, ananet,
anaqadýn, anaqýz, anasýr, andavallý, andavallýq, angarya, anoþ, antimon, antine, aþqabý, aþüfte, aþüfteli,
atalet, atebe, atfen, atf etmek, atif, atifetkâr, atýl, atmaca, atmasyon, amplife, afrüzmen, avadan, avadanlýq,
* QDSPÝ Qýrýmtatar tili ve edebiyatý kafedrasýnýñ üyken ocasý
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aval, avamfirib, avanta, avantacý, avantaj, avara, ayaqçýn, aydangül, ayðaqçý, ayðýt, ayla, aylanavuq,
ayrasýz, ayraqsýn, ayrýt, añq etmek, añqý, añqýldatmaq, añraymaq, az-geliþatlý, azýlý, azýþýq, azmayýþ, avü, avurça, avurt, avtosarnýç, avtobuçurðat, avþaq, amyant, abandon.
2. Caným-caným sözlerimiz bar ekeç, Kemâl Qoñurat qomþu qýzý qolaylý usulýnen, qomþu tilden ala
berip, bizge teklif ete:
Qýlavuzða kirsetilgen

Öz tilimizde

Abe (ýé, òû!)
Abeci (áóêâàðèê, ïåðâîêëàññíèê)
Abes (âçäîð, àáñóðä)
Abiy (ó÷òèâîå îáðàùåíèå ê ñòàðøåìó)
Ablaq (êðóãëîëèöûé)
Abralmaz (íå ïîääàþùèéñÿ óïðàâëåíèþ)
Abraþ (â ïÿòíàõ, ïðîêàæåííûé)
Abullabut (áåñòîëêîâûé)
Abus (õìóðûé, óãðþìûé)
Abuzambaq (áåññâÿçíûé, âçäîðíûé)
Adeta (îáû÷íî)
Acar (ñèëüíûé, îòâàæíûé)
Añlatý (ðàññêàç)
Alýnsaçý (÷¸ëêà)
Anaqara (ìàòåðèê)
Anaforcý (ëþáèòåëü äàðìîâùèíû)
Antimon (õèì. ñóðüìà)
Atebe (ïîðîã)
Atmasyoncý (âðàëü, õâàñòóí)
Atiy (ãðÿäóùåå, áóäóùåå)
Avruq (áîëüíîé)
Avus (âîñê)
Ayalaq (ò¸ðêà)
Azýnlýq (ìåíüøèíñòâî)
Añlantý (ïîíÿòèå)
Açar (îòêðûâàëêà)
Adav aþý (óãîùåíèå íà ïîìèíêàõ)
Apýþtýrmaq (çàìó÷èòü, èçìîòàòü)
Apýþmaq (ñåñòü, ðàññòàâèâ íîãè)
Añqýldamaq (ïîääàòüñÿ îáìàíó)
Añqýldatmaq (îáìàíóòü)
Antrepo (òîâàðíûé ñêëàä)
Aþermek (õîòåòü ïîåñòü ÷åãî-ë.
íåîáû÷íîãî  î áåðåìåííîé)
Aþýramento, aþýrðý, aþýrým (êðàæà)
Aþýrmacý (âîð)
Aþýrdamaq (ðàñòðà÷èâàòü)
Amer (íàñòîéêà, âîäêà)
Amiy (ïðîñòîé)

Ev! Olân! Aqýz!
Birinci sýnýf talebesi
Safsata, saçma
Tata, apte, tize, ala, aða, dayý, emce...
Tögerek yüzlü, dablabet
Ýdare etilmez
Benekli, cüzam
Qabaqbaþ
Sýtýq
Saçma
Adetince
Küçlü, quvvetli, cesür
Hikâye
Çopal
Qýta
Loqatacý
Sürme
Bosaða
Yalancý, maqtançaq
Kelecek
Hasta
Balavuz
Mala
Azlýq
Añlam
Açqýç
Dua aþý
Çekiþtirip esini almaq
Ayaqlarýný kerip oturmaq
Aldanmaq
Aldatmaq
Mal anbarý
Aþamaða istemek
Hýrsýzlýq
Hýrsýz
Masraf, sarf etmek
Raqý
Sade, adiy
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3. Aþýrý komponenti olðan 46(!) söz ketirilgen, lâkin olar içinde hepimizge belli olðan aþýr ay,
aþýrmaq, aþýrým kibi sözler yoq. Aþýr-neþirni de, añlaðanýma köre, bu sýradan çýqarýp, Türklerdeki
kibi h ile baþlanðan sözler sýrasýnda haþir-neþir þeklinde berecek, ðaliba.
4. Qýlavuzda ar-, as- nen baþlanðan öz sözlerimiz (ara, araba, arabacý, aralýq, aran, asaba,
asabalýq, asker ve ilh) ne içündir yer almaðan, çette qalðan.
5. Qaçýrýlðan ayrý sözler de bar, hem olar – siyrek qullanýlðan olsa edi tap o qadar acýnmaz edik,
lâkin qaçýrýlðan sözler – sýq qullanýlðan sözler: aða-qardaþ (áðàòüÿ), aða-qardaþlýq (áðàòñòâî), agaqardaþçasýna (ïî-áðàòñêè), agýrlanmaq (çàòðóäíÿòüñÿ, ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íåëîâêî), aðýmdaki
(òåêóùèé  î íåäåëå, ìåñÿöå, ãîäå), agbaba (çîîë. ãðèô) ve ilh.
Eldirekten (çàòî) qýlavuzda qaba söz dep berilgen am (æåíñêèé ïîëîâîé îðãàí), anus
(çàäíèé ïðîõîä) kibi sozler kirmey qalmaðan, olarða yer tapýlðan.
6. Cenkten evel qabul olunðan ve dersliklerimizde ve mekteplerde keniþ qullanýlðan terminlerni
müellifimiz ne içündir (begenmegeni sebebinden ðaliba) soramay-aramay kene þu türk luðatýnda ala
qoyðan. Baqýñýz:
Cenkten evvel çýqqan luðattan terminler
Affiks
Arif
Dudaqlý sozuqlar
Nida iþareti
Dudaqsýz sozuqlar
Yañý söz
Umumiyleþtirici söz
Fonetik hususiyetler
Sual iþareti
Diakretik iþaret
Toqtav iþareti
Singarmonizm
Tamýr
Eca
Defis
Dudaq aenki
Nutuq organlarýnýñ halý
Ses bezlerý
Titregen alda
Apostrof
Luðat
Saiplik affiksi
Þahsiy adlar
Arif qaçýrmaq
Subetdeþler
Qýsqartmalar
Toqtav iþaretleri
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Kemâl Qoñuratnýñ qaidelerinde qullanýlðan
terminler
Yalðama, ek, eklenti, yapýcý, oluþtýrýcý
(yalðamalar)
Harf
Yuvarlaq sozuqlar
Ünlem iþareti
Tüz sozuqlar
Yeñi söz
Toplama söz
Fonetik özellikler
Soru iþareti
Tüzeltme iþareti
Týnýþ iþareti, noqtalama iþareti
Genel davuþ uyumý
Kök
Hece, öcek
Sýzðý
Dudaq çekimi
Nutuq organlarýnýñ durumý
Ses telleri
Titreþimli durumda
Kesme iþareti
Sözlükçe
Ýyelik yalðamasý
Özel adlar
Harf tüþürmek
Qonuþýcýlar
Qýsqaltmalar
Noqtalama ve ilh

7. Özüniñ iþlep çýqarðan qaidelerinde özü kirsetken termin ve ibarelerniñ añlatmasý berilmegen, ondan
sebep de olarný añlamaq küç (türk luðatý içinde qýdýrmaq kerek ola):
nesne belgileri; iliþki; tanýtýcýlar; birim; bileþen; oluþým; oluntý; tiretlengen köken; istihzalý qullanuv;
tekrarlý telâffuz; önem taþýr egizleþken tutuqlar; sesbeñzetme kökenler; genel; yanýsýra; bileþik; öcek;
uzuncaraq telâffuz; sapmýþ manada; belli-baþlý söz; canlý akler; pekiþtirmeli sýfatlar; gelenek; çiftleme;
öge, bir-öcekli; bitiþik; yarýbitiþik; alýntý alýnðan eser ve ilh.
8. Þek doðurðan termin, söz þekli ve ibareler: araða soqma cümleler; soqulðan olabile, fonetik oluntý
uyarýnca yer alýr; keçerli; Uyður ve Arab elifbelerinden yararlana kelgendirler; eþitilmez derecede qýsqa
telâffuz; insan üstünden mýsqýl (insanný mýsqýllamaq); qullandýqta (qullanðanda), söyledikleri (söylegenleri,
aytqanlarý) olmalý).
9. Bu sözler ise ne bildire, qýrýmtatarýna añlatmaq zor: oluþtýrðan, oluþtýrýr, özerk, yararlana kelgen,
engelsiz, titresimli öcek, çekim, öñde, kokoroz, oluþýr, genelliknen, yansýtabilmek, uyarýnca, lololo,
rastlanmaq, madayca, bileþim, gelenekler ve ilh.
10. Qýlavuzda ve qaidelerniñ metinlerinde imlâ yañlýþlarý da bar: tek 1-nci sannýñ 3-nci saifesinde 14
yañlýþ yapýlðan. Rus sözlerinde de yañlýþlar bar (ãåðìàôðîäèò yerine ãåðìîôðîäèò), îòòåëüîòñåëü sozü rus imlâ luðatýnda yoq, äàðìîâùèíà yerine äàðîâùèíà yazýlðan).
11. Áààðü, ñààðü, àôòà, àêúèêúàò, àë, àðàì, àðåêåò, Óñåèíîâ kibi sozler içinde bugün h yazýlmay,
Qoñurat ise bu qaideni öz baþýna deñiþtirgen. (Ñåíèíú ñîéàäûíúíû Huseyinov ÿçàéûììû? äåï
ìåíäåí ñîðàãúàí îëñà, ìåí áóíúà êúàðøû îëóð ýäèì.)
12. Bazý sözlerniñ tercimesi yañlýþ (meselâ, aðlamsýramaq ïðèòâîðíî ïëàêàòü manasýnda
qullanýlðan vaqýtta, qýlavuzda âñïëàêíóòü dep berile), kimer sözlerniñ tercimesi ise þek doðura.
13. Bugün qullanýlðan kimer sözlerniñ þekli Türkçede qullanýlðaný kibi berile (meselâ, abune  abone).
Qýlavuzný tafsilâtlýca talil etken sayýn yetiþmemezlikler çýqa bere.
Qýlavuzda alâtürkacý degen söz ëþáèòåëü âñåãî òóðåöêîãî manasýný bildire. Biz haqiqattan
da Türk dostlarýmýzný sevip sayamýz. Lâkin tilge kelgende bizim ÖZ TÝLÝMÝZ bar, olarnýñ ise ÖZ TÝLÝ.
Biri- birine yaqýn bu tillerni qarýþtýrýp qoymaq olmaz. Olar, çiçekler kibi, her biri özcesine yahþý.
Tamýrýndan üzülip, 45 yýl äåïîðòàöèÿäà olðan ve ana tilinde mektep körmegen halqýmýz bugün öz
tilinde öyle de yahþý laf etip olamaðan vaqýtta, tilimizge bu qadar ecnebiy söz qoþulsa, halq hem þaþmalar,
hem öz tiliniñ dülberligini coyar. Baþqa tillerniñ leksikasýný sýdýrýp almaq olmaz. Kerek sözlerni – öz
tilimizde, asýrlar devamýnda yazýlýp kelgen ve dünyaða belli edebiyatýmýz içinde qýdýrmaq kerek.
Alýnmalarða kelgende ise, pek saqt olmaq kerek. Qaþ yaqacaq olup köz çýqarmayýq.
Qýlavuzda berilgen, lâkin biz içün yat sözlerni qullanýp, þaqa tarzýnda bir qaç cümle yazdým, qana
baqayým, begenirsiñizmi:
Abe, ablaq abullabut, abosa! Men senden abazalayým, o balaný ne abanlýrasýñ? Acarsýñmý yoqsa?
Ya sen, anoþ, ne añraysýñ?
(Ýâ, ïîñ ÿíàêúëû êúàáàêúáàø, òîêúòà! Ìåí ñåíäåí êúàéòà ñîðàéûì, î áàëàíû íå è÷þí
òèçëåðè óñòþíäå îòóðòàñûíú? Êó÷üëþñèíúìè ¸êúñà?
ß ñåí, äîñòóì? Íå àãúçûíúíû à÷ûï îòóðàñûíú?)
Kemal Qoñuratnýñ qýlavuzý bu þekilde çýqacaðýna, lingvistik terminlerni deñiþtirgenine men qatiyen
narazýlýðýmý bildirem.
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PEYÐAMBERLER QISSALARI
Haz.: Kemâl Qoñurat

Ýbrahim aleyhisselâm qýssasý
Ýbrahim ibni Tarih Arablar ve Yehudiylerniñ
atabaþýdýr, Nuh aleyhisselâm oðlu Samdan
kelmektedir. Adýný Arablar Ýbrahim, Yehudiyler
Abraham derler  ekisi de doðrudýr, çünki âbun
rahmun demek tölyataq atasý demektir. Ýbrahim
yaþaðan zamanda dünya meliki Nuh aleyhisselâm
oðlu Kenannýñ aqtýqlarýndan olðan Nemrut ibni
Kevs edi.
Bir gece Nemrut tüþ kördü: tahtýnda otura edi
ki, bir qoçqar peyda oldu, onu türtüp, tahtý ile yerge
yýqtý, yuvarlattý. Ertesi künü Nemrut tüþ
yoravcýlarný, falcý ve yýldýzcýlarný çaðýrdý, tüþüniñ sýný
ne olðanýný soradý. Yoravcý ve falcýlar bir aðýzdan
dediler: Bu yýl içinde bir oðlan bala doðacaq,
büyügen soñ seni tahtýñ ile yýqýp yoq etecek.
Öyle cevaptan soñ Nemrut, hepsi yüklü
qadýnlarnýñ adlarýný defterlerge yazdýrdý,
doðurðanlarýna da kiþiler yiberip, oðlan bebeklerni
öldürtti.
Nemrut kâfir edi, butqa tapýnýr edi. Taþtan but
yonucý bir ustasý bar edi. Adý Azer. Bu Azer,
sarayda yaþaðaný içün, oðlan bebeçiklerni
öldürmek buyruðýný evvelce eþitti, qarýsýnýñ yüklü
olðanýný gizledi. Ay ve künü yetken soñ qarýsý gizlice
bir oðlan bala doðurdý, adýný Ýbrahim qoydular.
Balaný alýp barýp bir qoba içinde saqladýlar, geceleri
süt taþýp emzirikten emizdiler, bala közümiz
ögünde öldürilgeninden köre onu közden erekte
quþ qurt aþasa, ölüminiñ acýsý kene o qadar þiddetli
olmaz,  dediler birbirine.
Ortalýqta Nemrutnýñ ayðavcýlarý üskürip,
qoqlanýp yürgenleri içün, ana baba qobaða ardý
sýra bir qaç gece barýp olamadýlar. Balaçýq açlýqtan
ölmek tehlikesi altýna kirdi. Mevlâ Taâlânýñ erki ile
qobaða Cebrail keldi, balanýñ parmaðýný aðzýna
soqtu. Parmaðý içinde süt yarattý. Bebek parmaðýný
emer oldu. Baþqa bebekler bir ayda ne qadar
ulðaysalar, Ýbrahim bir künde o qadar ulðayýp
büyüdi. Anasý balaný yoqlap keldigi sayýn onuñ nasýl
tez büyümekte olðanýný körüp taaccip eter edi. Yedi
yaþýna kelgende on yedi yaþýnda yigit qadar oldu,
öyleyse, babasý bir gece barýp, Ýbrahimni evge
ketirdi.

Ýbrahim, anasý babasý ile yaþarken, çoq ta
qonuþmaz, salt tüþünceler içinde bulunýr edi. Bir
aqþam anasý ve babasý: Nelerni o qadar tüþünesiñ,
ya Ýbrahim?  diye soradýlar. Ýbrahim dedi: Onu
tüþünem ki, men yoq edim, bar oldum. Meni kim
yarattý? Yarataným kimdir? Anasý dedi: O
menim! Ýbrahim soradý: Ya seniñ yaratanýñ, yani
tañrýñ kim? Anasý dedi: Babañ. Ýbrahim soradý:
Niçün? Anasý yanýtladý: Onuñçün ki  babañ
menden büyük. Ýbrahim kene soradý: Ya
babamnýñ tañrýsý kim? Anasý dedi: Nemrut. Ya
Nemrutnýñ tañrýsý kim?  diye sürdürdi Ýbrahim.
Anasý qorqtu: Sus, öyle söz söyleme! Nemrut
herkesniñ tañrýsýdýr! Azer qadýnýna dedi: Bunu
kene þu qobasýna alýp barayýq. Yoqsa tili hepimizniñ
baþýmýzða belâ ketirir. Geceleyin Ýbrahimni kene
qobasýna alýp kettiler.
Gece qoba içine töpedeki delikten ýþýq kirdi.
Ýbrahim uyanýp týþarý çýqtý, on dört künlük parlaq
Ayný kördü. Öz özüne qonuþtý: Ýþte  Ay. Belki
yüce tañrý odur, men ise bundan habersizdirim. Oña
tapýnayýmmý eken? Dedi, ama tapýnmadý.
Baqayým oña diqqat ile,  dedi, bir taþ üstüne
oturdý. Belli bir zamandan soñ Ay battý. Ýbrahim
öz özüne dedi: Yoq, Ay tañrý degil. Çünki o battý,
yitti, yoq oldu. Yitken, yoq olðan nesne tañrý
olamaz. Þöyle tüþündi, yerinden turup qoba içine
kirecek oldu. Kördü ki, dað artýndan qocaman
Çolpan çýqqan. Ýbrahim kene tüþündi: Ay battý,
Çolpan çýqtý. Diqqat ile baqayým, belki maña bir
sýn berir. Baqýp oturdý ve yuqlap qaldý. Uyanðan
soñ kördü ki, Çolpan yoq, tañ yeri allanðan, Küneþ
çýqayata. Yoq, Çolpan dahi tañrý degil eken, 
dedi. Soñ, parýldap, Küneþ çýqtý, bütün tabiat
uyandý, qurt quþ, hayvan insan, canlý ve cansýz
hepsi þañ ve þeñ oldu. Özüncesine: Bütün barlýqnýñ
tañrýsý Küneþ mi eken? Bugünge qadar men oña
sýnap baqmaðan ekenim, habersiz ekenim,  dedi
Ýbrahim. Qobasý bulunðan daðdan aþaðý endi,
Küneþke tapýnmaqta olðan adamlarný kördü.
Yanlarýna bardý, biraz baqýp turdu. Tapýnýcýlar
secdelerinden turarken, olardan soradý: Niçün
Küneþke tapýnasýñýz? Olar dediler: Köresiñ ki,

Qýssalarnýñ aslý içün, baq: Íîñèðóääèí Áóðõîíèääèí Ðàáãóçèé. Êúûññàñ-è Ðàáãóçèé. 
Òîøêåíò: áèðèí÷è êèòîá, 1990; èêêèí÷è êèòîá, 1991. Dergimizdeki Peyðamberler Qýssalarý
seriyasýnýñ hikâyeleri Qýssas-ý Rabðuziyniñ bu özbekçe neþrine esaslanaraq qýrýmtatarcaða azçoq serbest tercime etilip berilmektedirler.
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Küneþ bar  yaþav bar. Buña tapýnmasaq, nege
tapýnacaqmýz? Ýbrahim dedi: Bilesiñiz ki, aqþam
ola  Küneþ bata. Onu birev çýqara ve battýra
degilmi? Demek ki nege degil, kimge
tapýnacaðýmýzný bilmek kerekmiz. Qaç kündür ki,
tilime Allah degen söz kelmektedir. Belleyim ki,
dünyanýñ tañrýsý þu Allah olmalý. Dedi ve Allah,
Allah sözüni bir qaç kere tekrarladý. Ondan soñ
anasý ve babasýnýñ evine keldi.
O yýl qurðaqlýq oldu, aþlýq ösmedi, açlýq çýqtý.
Nemrutnýñ anbarlarý aþlýq tolu edi. Halqqa aþlýq
satar oldu. Bir kün aþlýq satýn almaq içün Ýbrahim
de keldi. Nemrut Ýbrahimni körüp, onda bir
ayrýqsýlýq esledi, bu baþqaca bir adam,  dedi.
Soñ Ýbrahimge: Parañ kerek degil. Maña secde
et  saña aþlýqný bedava beririm,  dedi. Ýbrahim:
Yoq! Men yalýñýz Allahqa secde etem!  dedi.
Nemrut: O kimdir?  diye tiksindi. Ýbrahim: O
 tirilerni öldürici ve ölülerni tirilticidir,  dedi.
Nemrut: Men dahi tirini öldürte ve ölüni tirilte
bilem,  dedi. Ýbrahim: Öyleyse, qudretiñni
köster,  dedi.
Nemrut zindandan eki qapavlýný çýqarttý. Biriniñ
baþýný kestirdi, birine salý berdi. Soñ Ýbrahimge
dedi: Bular ölü de degil, tiri de degil ediler. Biriniñ
baþýný kestirdim  o öldü. O birine salý berdim  o
tirildi. Ýbrahim dedi: Bu sözlerde mantýq nesne yoq.
Qapavlýða salý bermek  tiriltmek degildir. Ýþte bu
adamný ki, baþýný kestirdiñ  onu tirilt! Nemrut:
Bu þey olmaz!  dedi. Baqayým  seniñ Allahýñ
bu þeyni yapabilirmi?  dedi. Ýbrahim namazlýq
töþep, Allahqa secde etti. Kesilgen adam yerinden
turup, baqýnabaqýna qaçýp ketti. Ýbrahim özü de
þaþtý, ama duydurmadý. Nemrut ise Ýbrahimden
qorqtu, közümden def olsun dep, oña aþlýq sattý.
Ýbrahim ve ana babasý boðdayný aþadýlar,
paralarý da bitti. Babasý taþtan bir but yonup
Ýbrahimge dedi: Bunu alýp barýp bazarða sat.
Ýbrahim butnu çuvalða qoyup arqasýna urdu, ketti.
Yolda butnuñ boynuna tel baðlap, qaq ve topraqlý
yol boyu süyrekledi. Birazdan qýstaldý, butnu
býraqýp, bir taþ artýnda hacetini def etti. But yanýna
qaytýrken, kördü ki, bir tilki butnuñ baþýna mingen,
üstüne siygen, bulaþtýrðan, keteyata. Ýbrahim butnu
süyrep ketirip, bazarda turdu. Belledi ki, kimse
almaz. Ama kâfir onuñ içün de kâfirdir ki, eyini
kütüden, temizni bulaþýqtan, haramný helâldan farq
etmez. Ýþte, kâfirniñ biri o butnu satýn aldý. Ýbrahim
bu iþke taaccip etip, Ýmraniyce bir þiir söyledi ki,
Türkçesi budur:
Þaþarým körüp bu kâfirlerniñ qafa tarlýðýn 

Butnu aldý, körüp üstünde býlaþýq barlýðýn!
Men bulardan çoq uzaðým, qúlum Allah Mevlâða,
Qurþanýp qulluq quþaðýn pek tutarým yarlýðýn.
Ýbrahim evge keldi, olup keçkenlerni babasýna
söyledi. Babasý oña öfkelendi: Niçün butnu o
qadar horladýñ?  dedi. Ýbrahim babasýna suâl etti:
Sen niçün butqa tapýnasýñ? Babasý: Bu bizim
dinimizdir. Begenmez iseñ, ket!  dedi. Ýbrahim:
Men, aytmasañ da, ketecek edim. Yüce Allah
bar ekeç, but satýp onuñ parasýna keçinmekni haram
sayam. Allahýma tapýnýr, yükünirim,  dedi, ketti.
Aradan belli bir zaman keçti. Ýbrahimniñ babasý
dünyadan köçtü. Azer yerine, but yonucý etip,
qardaþý Hazerni tayinlediler. Ýbrahim, emcesini
Allah yoluna salacaq olup, onuñ evine keldi. O
keldigi kün kâfirlerniñ büyük bayram künleri eken.
Bular qoy, tuvar, deve ve yýlqý ketirip, butlar
qarþýsýnda boðazlap, etlerini çölge alýp ketti, büyük
qazanlarda piþirdi, soñ, bu tañrýlarýmýznýñ bereketi
dep, evlerine ketirip, bala çaðalarý ile aþadýlar.
Emcesi Ýbrahimni de bayramða çaðýrðan edi.
Ýbrahim: Men yýldýz falý baqtým  çölge çýqmaq
maña yaraþmaycaq,  dedi. Belli ki, kâfirler yýldýz
falýna da çoq inanalar. Emcesi Hazer de inandý ve
dedi: Aysa sen buthanede qaravul qal.
Ýþte olar bayramlaþýr ekenler, Ýbrahim balta alýp
,butlarnýñ hepsini qýrdý. Adamlar aqþam buthanege
keldiler. Kördüler ki, butlarnýñ qol ayaqlarý qýrýq,
baþlarý kesik. Buthanege Nemrut ta keldi. Ortalýqný
körüp: Bizim tañrýlarýmýzða bu iþni kim yaptý? 
diye hayqýrýþ berdi. Adamlar birbirine baqtý, soñ
Hazerge suâl ettiler. Hazer: Men de çölge çýqqan
edim, bunda Ýbrahim qalðan edi,  dedi.
Ýbrahimni Nemrut qarþýsýna ketirdiler. Nemrut:
Bu iþni kim yaptý?  diye soradý. Ýbrahim: Bunu
eñ yüce tañrý yaptý,  dedi. Yani Allah yaptý
manasýnda söyledi. Nemrut bunu añlamadý,
butlarnýñ büyügine yüz tuttu: Bu iþni sen yaptýñmý?
 diye soradý. Buttan ses çýqmadý. Nemrut
Ýbrahimge yüzlendi: Tañrýlarnýñ yücesi söz
söylemey. Biz kerçekni nasýl bileyik?  dedi.
Ýbrahim: Söz söylemez iseler  demek olar tilsiz
ve közsüz taþlardýr. Niçün olarða tapýnasýñýz. Dünya
ve insanlarnýñ yaratýcýsý bu taþlar, abaqlar, resimler
degil de, Yüce Allahtýr,  dedi. Bunu eþitip, bir
qaç kiþi Ýbrahimniñ yanýna keldi: Kerçek ayta,
 diye birbirine qonuþtýlar. Nemrut kördü ki, bular
birer, ekiþer Ýbrahimge dönecek, ondan,
Nemruttan tanacaqlar. Ýbrahimni tutturdý, el
ayaqlarýna zýncýr urdurdý, alýp barýp zindanða attýrdý.
Soñ halqqa dedi: Bunu ateþke atarmýz. Baqayýq,
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Allah dedigi tañrýsýnýñ qudreti nice eken. Aytqaný
qadar qudretli olsa  ateþten qurtulýr, yalan ise 
yanýp kül olur.
Nemrut bütün halqqa buyurdý ki, dört ay, gece
ve kündüz herkes odun taþýsýn. Halq odun taþýdý,
bir yerge obaladýlar. Soñ odunnýñ dört tarafýna
duvarlar yaptý, hava kirmesi içün tübünde delikler
qaldýrdýlar. Soñ aðaç üstüne neft töktü, onuñ da
üstüne kükürt attýlar. Nemrut qýçýrdý ki, ateþ beriñiz
dep. Ateþ berdiler. Quru aðaç, neft ve kükürt
qarýþýp, öyle yanmaða baþladý ki, bir cehennem ateþi
oldu. Nemrut qýçýrdý, Ýbrahimni ketiriñ dep. El,
ayaqlarý zýncýrlý Ýbrahimni alýp çýqtýlar. Lâkin ateþ
yanýna alýp baramadýlar. Çare tapamadýlar ki nasýl
etip onu ateþ içine atsýnlar.
Derken insan qiyafetine kirip þeytan keldi. Bunu
ateþke mancýnýq ile atýñýz!  dedi Nemrutqa.
Böyle yapýla olðanýný þeytan cehennemde körgen
edi. Belli ki, zebaniyler de cehennem ateþine yaqýn
barýp olamaylar ve bundan ötrü günahlýlarný ateþke
mancýnýq ile atalar. Bu yerde azçýq toqtalýp þunu
da aytayýq ki, öbür dünyada cehennem ateþine
kimlerni atalar. Bular altý taifa insanlardýr, þöyleki 
devlet memurlarýna birevlerni yamanlaðanlar;
öksüzler haqqýný aþaðanlar; ana babaða osal söz
aytqanlar; eyi iþke para qýzðanýp, o paraða raqý
þarap alýp içkenler, yigit yaki qýzný yamanlap niþan
bozðan kiþiler, müslüman qýzlar ve yigitler bar olðan
taqdirde müslüman olmaðanlar ile evlenti yapqanlar
 neuzu billâhi min zálike! (böyle insanlardan
qaçýp Allahqa sýðýnayýq).
Nemrut: Mancýnýq ketiriñiz!  diye hayqýrdý,
eki yüz adam qocaman bir mancýnýqný iteklep
ketirdiler. Baþladýlar mancýnýqnýñ qoluný aþaðý
çekmege. Eki yüz adam arqanlar ile aþaðý çektiler
 mancýnýq qolu aþaðý tüþmedi. Bunu seyir etip
turarken, þeytan añladý ki, mancýnýq qoluný melekler
tutup turalar. Nemrutqa dedi: Bunuñ bir hiylesi
bar. Bozuq qadýnlarný ketiriñiz, erkekler alan açýqta
olarnen yaqýnlýq yapsýnlar. Öyle de yaptýlar.
Melekler bu iþke hayret etip baqýp qaldý, görevlerini

unuttýlar. Adamlar da mancýnýq qoluný artqa, yerge
qadar qayýrdýlar.
Soñ Ýbrahimni mancýnýq tablasý üstüne oturttýlar.
Ýbrahim özüni sýqmadý, çýrayý bile deñiþmedi.
Adamlar: Þimdi seni bu cehennem ateþi içine
fýrlatacaqmýz! Qorqmaysýñmý?  diye soradýlar.
Ýbrahim: Menim içimde Haliq (Allah) ateþi yana,
halq ateþinden ne havfým olacaq?  diye yanýtladý.
Mancýnýq qoluný tutup turðan arqanlarný bir kereden
çorttular, Ýbrahim havaða fýrladý. Allahu azze ve celle
ateþke hitap etti: Ya, naru! Küni berden ve
selâmen alâ Ýbrahima! yani: Ey, ateþ! Ol salqýn
ve saðlýqlý Ýbrahim içün! Bu arada da Cibrail
uçmaqtan bir namazllýq ketirdi, ateþ üstüne serdi.
Ýbrahim o namazlýq üstüne tüþtü. Namaz qýlmaða
baþladý. Ama adamlar bunu körmey ediler, çünki
ateþ yalýnlarý çoq yüksek edi.
Nemrut öz yaqýnlarýndan Lemken adlý birisine
dedi: Ýbrahim yandýmý eken? Lemken: Bu ateþte
Ýbrahim degil, dünya daðlarý yanar,  dedi.
Nemrut: Buthanege min de, baq,  dedi. Lemken
buthane töpesine mindi. Kördü ki, Ýbrahim
namazlýq üstünde tura, namaz qýla. Artýnda da bir
qaç adam namaz qýlalar. Tögerek çevrelerinde
çiçekler açqan, bir de hurma teregi ösken,
tübünden çoqraq açmaqta. Lemken aþaðý tüþtü,
körgenlerini Nemrutqa söyledi. Nemrut inanmadý,
buthane töpesine özü çýqtý. Kördü ki, her þey
Lemken aytqaný kibi. Baþta taaccip etti, soñ içine
qorqu kirdi. Tez-tez aþaðý tüþtü. Derken, yer
teprenmege baþladý. Nemrut daha beter qorqtu,
Lemkenge: Bilginlerni çaðýr bunda!  dedi.
Bilginler toplandýlar. Nemrut: Bu nasýl zelzeledir?
 dedi. Bilginler: Yer ateþniñ sýcaðýna dayanamayýp
teprene,  dediler. Nemrut halqqa: Ateþni
söndüriñ!  diye hayqýrdý. Biñlernen halq, suv
taþýp, ateþ üstüne tökmege baþladýlar. Ama ateþ
daha þiddetli yandý, köklerge buð ve sýcaq kül
köterildi. Soñ quvvetli bir yel çýqtý, sýcaq buð ve
külnü halqnýñ üstüne þýpýrdý. Bir çoq halq yandý,
piþtiler.
(devamý bar)

Sözlükçe:
atabaþý  soy atasý, ceddi âlâ
aqtýq  atadan eñme evlâtlar
sýn  olacaqnýñ remizli belgisi
emzirik  emzikli süt þiþesi
ulðaymaq  vucutça büyümek
yanýtlamaq  cevap bermek
þañ  ýþýq
ayrýqsý  baþqalardan farqlý
salý bermek  azat etmek
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qaq  gölçüklengen suv
yükünmek  secde etmek
mancýnýq  quþatýlðan qale içine taþ atýcý, zenberekli mekanizma, Rusçasý
êàòàïóëüòà
çortmaq  bir vuru ile kesip atmaq
þýpýrtmaq  yel haqqýnda  havaða uçurýp, bir tarafqa atmaq.
üskürmek  bir þey qýdýrýrcasýna andamýnda çapqalap qoqulamaq
ayðavcý  gizliden baqýp ve diñlep yürügen

Hikâyet-i Yusuf ve Zeliha
Haz.: Kemal Qoñurat
(Devamý, baþý 15 sayýlarda)
844.Mýsr ehli geldiler,
Altun gümüþ verdiler,
Bir yýladek1 yediler,
Andan boðday qalmayu.

852.Bu kez Cebrail geldi,
Haqdan selâm getürdi,
Ya Yusuf, görgil,  dedi, 
Qul oldundý1 satýlu.

845.Ýkinci yýl geldiler,
Uqmaþýný2 verdiler,
Tahýl3 satýn aldýlar:
Boðdayýmýz yoq  deyü.

853.Saña buyurdý dayyan2,
Olki saña qul diyen,
Saña qul oldý ayan,
Þükr qýl gel, sevinü.

846.Üçünci yýl geldiler,
At, qatýr getürdiler,
Tahýl satýn aldýlar,
Hep Yusufa yalvaru.

854.Cebrail durub gitdi,
Hem Yusuf çoq fikretdi,
Bu söz tamama yetdi,
Bir söz yine söyleyü.

847.Dördünci yýl geldiler,
Cariyeler verdiler,
Tahýl satýn aldýlar,
Hep Yusufa yalvaru.

855.Buný bunda qoyalum,
Ðayrý söze gelelim,
Çalabdan3 hitab geldi:
Bir vezir diksün,  deyü.

848.Beþinci yýl geldiler,
Oðlan qýzýn verdiler,
Yusufa yalvardýlar,
Qamu4 tahýl isteyü.
849.Altýncý yýl geldiler,
Kendülerin satdýlar,
Yusufa qul oldýlar,
Boðday aldýlar yeyü5.
850.Pes, yedinci yýl oldý,
Þehirli hep cem oldý,
Er avrat feryad qýldý:
Cümle qul olduq,  deyü.
851.Malýñ Yusufa satan,
Er ü avrat, qýz oðlan,
Hep qul oldýlar ayan,
Yusufa hidmet qýlu.
bir yýladek  bir yýl qadar;
uqmaþ  qumaþlar, arþýn mal;
3
tahýl  aþlýq, arpa boðday;
4
qamu  hepsi;
5
yeyü  yeyip, aþap;

856.Ya Yusuf!  der,  atlanðýl,
Çeriñ4, bekleriñ dergil.
Þeherden taþra5 vargýl,
Bir er göresin,  deyü.
857.Ol saña selâm qýla,
Yoluña evvel gele,
Saña vezir ol ola,
Sabah dur gel atlanu.
858.Yusufýñ var bir atý,
Var ol atýñ bir adeti 
Evden çýqsa kiþner qattý,
Cümle Mýsrlý iþidü.
859.Yusuf ata söyledi,
Ol at dahi kiþnedi,
Hem iþareti oldý:
Çeri derilsin6!  deyü.

1

1

2

2

oldundý  olduñ edi;
dayyan  ceza ve ecir berici, Allah;
3
Çalap  Allah, Tañrý;
4
çeriñ  askeriñni;
5
taþra  týþarý;
6
derilsin  terilsin, toplansýn;
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860.Çün sabah erte oldý,
Sultan Yusuf buyurdý,
Ol atý hem getirdi,
Ahýrýndan çýqaru.

869.Yusuf göñlünde sandý:
Bu (bir) ðaribdir,  dedi, 
Hem dahý sayru,  dedi, 
Bu baña yaramayu.

861.Hem at bir kez kiþnedi,
Mýsr qamu iþitdi,
Bekler cümle atlandý,
Yusuf qatýna gelü.

870.Cebrail çýqa geldi,
Allahdan selâm qýldý,
Ya Yusuf, bilgil!  dedi, 
Yañlýþ fikretdiñ,  deyü, 

862.Yusuf çerisin aldý,
Þehirden taþra geldi,
Has u âm1 tapu qýldý2:,
Sultanýmýz sen,  deyü.
863.Ýki yüz biñ saðýnda,
Ýki yüz biñ solunda,
Ýki yüz biñ ardýnda,
Ýki yüz biñ ilerü.
864.Ýþbu sekiz yüz biñ er,
Yusuf ile çýqdýlar,
Qamusý yaraqlýlar3,
Heyetden yer titreyü.
865.Ol iki biñ alem var,
Biñ harbe ardýnda var,
Biñi de qýlýç dutar,
Hem dahi biñ býçaqlu.
866.Her kim görse tañlaþur,
Ýþiden acebleþür,
Heybetinden titreþür,
Þühretlü, siyasetlü.
867.Vasfý4 çoq dile gelmez,
Söyleyüben dükenmez,
Bu sözlere inanmaz
Oluñ Mýsrý görmeyü.
868.Maqsudýmýz ol idi,
Yusuf erte atlandý,
Bir hasta kiþiye sataþdý,
Sayru5 hem eski donlu.
has u âm  seçkin ve sade adamlar;
2
tapu qýldý  egildi, bel büktüler;
3
yaraqlý  sýlâhlý;
4
vasfý  sýfatlarýný añlatuv;
5
sayru  hasta;
1
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871.Göñlüñde fikr qýldýñ,
Bu eri bigenmediñ,
Bu (bir) ðarib er,  dediñ,
Vezir ol olmaz deyü.
872.Bu ol vaqt vezir oldý,
Zeliha donuñý yýrtdý,
Ýki ayluq oðlandý,
Saña danýqlýq1 verü.
873.Zelihayý yalan dedi,
Yusuf doðrudur,  dedi,
Qatýfýrdan qurtardý 
Sen niçün bigenmeyü?
874.Yusuf istiðfar2 qýldý,
Ol ðaribi getirdi,
Ilu3 suya iletdi,
Aðýr hýlat giydirü.
875.Aný vezir eyledi,
Hem ol müsliman oldý,
Fikrime bir söz geldi,
Buný tamam eyleyü.
876.Hoþ fikr eyleyelüm,
Zelhadan söyleyelüm,
Nice olmuþ  diyelüm,
Yusuf içün qayýru4.
877.Zeliha yohsul oldý,
Gözleri görmez oldý,
Yiyecek bulmaz oldý,
Etmeke5 muhtac olu.
danýqlýq  tanýqlýq, þahatlýq;
istiðfar  suç baðýþlama;
3
ýlu  cýllý,ýsý;
4
qayýru  qayðýrýp;
5
etmeke  ötmekke;
1

2

878.Bir kilim delip giydi,
Saz1 örüben quþandý,
Bir yol üzre oturdý,
Yusuf oðraya deyü.

887.Aydur: Ben saña tapdým,
Ýþte  dul, yohsul qaldým,
Hem dahi gözsüz qaldým,
Ben seni Tañrý deyü.

879.Her zaman yeñi ay doðsa,
Yusuf atý kiþnerse,
Atlanub seyran qýlsa,
Zeliha: Çýqar!  deyü.

888.Bu Mýsýrda haniydüm1,
Sultan öldi  dul qaldým,
Ýþbu hallara saldým,
Düni gün2 saña tapu.

880.Yusuf seyrana çýqdý,
Zeliha aný iþitdi,
Bir avrata yalvardý:
Geldigin bildir,  deyü.
881.Aydur:  Beni sen yetgil2,
Yusuf yoluna iltgil3,
Kerem et, sözüm tutgil,
Hacetim qabul qýlu.
882.Ahiri ben umaram4,
Girü mansýba irem,
Saña çoq nesne virem,
Eger ölmezsem,  deyü.
883.Ol avrat öri durdý,
Zelihayý getürdi,
Yusuf yolunda qodý,
Kendi yanýnda duru.
884.Hele Yusuf oðradý,
Hem Zeliha çaðýrdý,
Zarý qýlýb aðladý:
Ya Yusuf, durðýl!  deyü.
885.Yusuf hiç diñlemedi,
Andan yaña baqmadý,
Yüzüni ol çaldýrdý,
Zelhayý diñlemeyü.
886.Zelha göñlü dar oldý,
Aðlayub girü döndi,
Gelüb evine girdi,
Sanemine soqrayu5.
saz  qamýþ;
yetgil  elimden tutup yetekle;
3
iltgil  alýp bar;
4
umaram  umut eterim;
5
soqrayu  somurdanýp sögünerek;

889.Evvel Yusuf qulumdý3,
Bir Tañrýya inanurdý,
Lâcerem sultan oldý,
Mýsrda hem ol bellü.
890.Durub haçýný tapdý,
Üç biñ altuna satdý,
Müsliman dinin tutdý,
Bir Tañrýya inanu.
891.Sanem bahasýn aldý,
Üç biñ altuna virdi,
Hep derviþlere virdi,
Haqdan meded umanu4.
892.Pes, yine bir ay geçdi,
Yusuf seyrana çýqdý,
Zeliha bu kez geldi,
Çaðýrdý: Yusuf!  deyü.
893.Aydur: Ya Yusuf, durgil,
Þu benim halým bilgil,
Benim sözümi dutðýl!,
Hacetim qabul qýlu.
894.Yusuf at baþýn çekdi,
Meger kim vade bitdi,
Hatun bir vekil dutdý:
Halýn sorayým,  deyü.
895.Yusuf aydur: Sen kimsin?
Beni ne baðýrýrsýn?
Ayýt baña, ne dersin 
Vereyin baðýþlayu.

1

2

haniydüm  haniy edim, hannýñ qarýsý edim;
düni gün  gece  kündüz;
3
qulumdý  qulum edi;
4
meded umanu  yardým ümüt etip;
1

2
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896.Zelha aydur: Ýþit sen 
Bu gün þah-i cihan sen,
Beni niçün bilmez sen? 
Zelhayým ben!  der bellü.

906.Endi bugün aç qaldým,
Qamuya muhtac qaldým,
Malým saña harcetdim,
Aðladým gözsüz qalu.

897.Ýnandým bir Tañrýya,
Sen Yusuf peyðambere,
Bel baðladým haq yola,
Bilgil sözüm, inanu.

907.Gel, beni qabul eylegil,
Diniñe girdim  bilgil,
Gel, beni tap  aðlatmaðýl, 
Der Yusufa yalvaru.

898.Ya Yusuf, bilgil halým,
Hergiz qalmadý malým,
Ol seni seven göñlüm,
Dahi yanar yaqýlu.
899.Sen dahý qaçar mýsýn?
Benim qaným içer misin?
Geçenden geçermisin?
Benim halým gör!  deyü.
900.Yusuf Zelhayý bildi,
Hem anda biraz aðladý,
Sevgüñe niþan,  dedi,
Baña köstergil,  deyü.
901.Zeliha aydur: Bilgil,
Qamcýñý beri sungil,
Sevgüme niþan bilgil 
Baña baq esirgeyü.
902.Yusuf qamçýsýn sundý,
Zelha alub ah etdi,
Qamçý tutaþýb yandý,
Yusufa ibret qýlu.
903.Yusuf qamçýsýn aldý,
Ol od eline geldi,
Yusuf qamçýný atdý,
Ol oda dutamayu.
904.Zelha aydur: Nolduñ sen?
Qamçýñý niçün atarsýn?
Oþ qýrq yýldýr  yaqarsýn,
Beni bu oda,  deyü, 
905.Aþýqlýðým bildinmi?
Ýþte niþanýn gördinmi?
Bir saat tuta bildinmi? 
Býraqdýñ tutamayu.
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908.Bu kez Yusuf ayýtdý:
Var, evine git!  dedi, 
Ben týmar idem,  dedi, 
Hem malýñý virem girü.
909.Zelha Ah! ayduban döndi,
Bu kez Cebrail geldi,
Haqdan selâm getürdi:
Ya Yusuf, evlen!  deyü.
910.Aydur: Allah buyurdý:
Zelhayý alsýn,  dedi,
Aný yeter, yaqarsýn,  dedi,
Aþq oduna dügenü1.
911.Yusuf bu sözü diñledi:
Bu qarý gözsüz,  dedi, 
Ben buný niderim?  dedi,
Acebe qaldý tañlayu.
912.Cebrail yine geldi:
Ya Yusuf, evlen!  dedi, 
Ol padiþah buyurdý:
Zelhayý alsýn,  deyü. 
913.Hem sabr qýlsýn bu kez,
Tañrýya iþler gelmez,
Zelhayý Allah bu kez,
Bikr qýlýsar2, gözlü.
914.Yusuf Zelihayý oqudý,
Tañrý hükmini bildirdi,
Zeliha ðayet sevindi,
Tañrýya þükr qýlu.
915.Zelha küfürden döndi,
Ol bir Tañrýya sýðýndý,
Yegitligine3 iriþdi,
Qarýlýqdan qurtulu.
dügenü  tükengen, bitkenge qadar;
bikr qýlýsar  bozulmaðan qýz eter;
3
yegitligine  yaþlýðýna;
1

2

916.Cebrail gökden indi,
Qanadý birle sýðadý1,
On dört yaþýnda qýz oldý,
Ýki gözleri görü.

925.Kim gördi senden görklü?
Hem senden hub süretlü?
Sen bir feriþte sýfatlu,
Ben yine sabr qýlu.

917.Haliqa rahmet qýldý,
Gözleri görer oldý,
Yusuf qonaqlýq qýldý,
Hem Reyyaný oquyu2.

926.Zelha qýrq yýl çalýþdý,
Güçiyle maqsuda irdi,
Yusufiyle qavuþdý,
Muradýna iriþü.

918.Ol Reyyan dahi geldi,
Ýþbu ahvalý bildi,
Tañrý hükmin tañladý,
Çün yidiler daðýlu.

927.Yusuf Zelihayý aldý,
Ðufraný yarlýqadý,
On iki oðul oldý,
Ulusý Misallim adlu.

919.Gice qarañu oldý,
Yusuf girdege girdi3,
Zelihayý qýz buldý,
Sorar aña tañlayu.

928.Ýþbu dünya halqýnýñ,
Maqsudlarý qamunuñ,
Þol eyü niyetliniñ,
Dilegin Allah verü.

920.Bu kez Zeliha aytdý:
Beni Tañrý saqladý 
Bir peri qýzý geldi
Heman baña beñzeyü.

929.Bu þimdiki aþýqlar 
Qamusý hep fasiqler,
Cümlesi þehvet qovar,
Olur Allahdan udlu.

921.Sultaniyle yaturdý4
Sultan beni sanurdý
Beni Allah saqladý
Seniñçün gizleyü.

930.Aþýq maþuq olýcaq,
Ýki can seviþicek,
Zeliha  Yusuf gibi
Yürüye sabr qýlu.

922.Yusuf aña ayýtdý:
Bilirmisin  þol vaqtý,
Þol avratlar el kesdi,
Beni görüb tañlayu.

931.Zelha Yusufa vardý,
Maqsudlarýna erdi,
Dilegin Allah verdi,
Qiyamete dügenü.

923.Ol vaqt beni azdýrsan,
Muradýna irküdseñ,
Beni tamulýq qýlsañ 
Olsam Allahdan udlu.

932.Biz bunlarý qoyalum,
Ýbret söze gelelüm,
Yaqub halýn diyelüm,
Ahiri nite olu.

924.Zeliha aydur: Qo beni,
Dime baña geçeni,
Þükr, afvetdi Ðaniy,
Ol belâdan qurtulu.

933.Hem qardaþlarý nitdi 
Bunlar Yusufý satdý,
Atalarýn aðlatdý
Ahiri gör, ne olu.

sýðadý  sývadý, sýypaladý;
oquyu  çaðýrýp;
3
girdege girdi  gerdekke, yaný toy gecesi kiyev ve
kelin yatar odaða kirdi;
4
yaturdý  yatar edi;

934.Bir sabah Yusuf durdý,
Haliqýna yalvardý,
Hasretden içi yandý:
Atamý görsem,  deyü.

1

2
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935.Aydur: Ya Çalab, bilgil,
Kenane qýtlýq qýlðýl,
Ucuzlýðýn digergil,
Mýsýra muhtac olu.

945.Yahuda cevab verdi:
Yaqub biçare oldý,
Gözleri görmez oldý,
Yusuf içün aðlayu.

936.Duasý qabul oldý,
Ol ile qýtlýq geldi,
Duasý qabul oldý,
Kenande qýtlýq oldý.

946.Soralar Mýsr þehrini,
Hem sultan haberini,
Anda tahýl varýný,
Hem sordýlar izleyü.

937.Ol iliñ halqý bildi 
Mýsýr ucuzlýq oldý,
Öyle haber yayýldý:
Mýsra varalum,  deyü.
938.Yaqub miskin buyurdý,
Oðullarýn çaðýrdý:
Açlýq bize kâr qýldý,
Mýsra varsañýz,  deyü.
939.Þol Mýsýrýñ azizi 
Ýþidin doðrý sözi
Varýñ, bildiriñ bizi:
Boðdayýmýz yoq,  deyü.
940.On oðlý hazýr oldý,
Yamin hem evde qaldý,
Cümlesi yaraqlandý1,
Yola girdi yüriyü.
941.Mýsra yaqýn geldiler,
Bir qavma sataþdýlar,
Durub haberleþdiler,
Bir birini sorýþu.
942.Ýsmail oðlu Qaytaz
Ol imiþ  añladýlar,
Ýbrahim aslýdý meger 
Görüþdiler söyleþü.
943.Görüþüben vardýlar,
Bilim, haber sordýlar,
Bu kez yola girdiler,
Sevinüben þad olu.
944.Qaytaz Yaqubý sordý:
Ol miskin neyler?  dedi, 
Dahý aðlarmý?  dedi, 
Yusuf içün qayýru.
1
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yaraqlandý  silâhlandý;

947.Bunlar haber veriþdi,
Quçuþub ayrýlýþdý,
Biri Mekkeye gitdi,
Bunlar Mýsr arzulayu.
948.Çün bunlar Mýsra girdi,
Saray ögüne vardý,
Yusuf köþkünden gördi,
Biraz yatdý oðýnu1.
949.Yusuf fikrini derdi,
Ol vezirine sordý:
Þu erler qandan geldi?
Vezir buný söyleyü:
950.Ol erler bunda geldi,
Varub tekkeye qondý,
Geleli2 beþ gün oldý,
Yürürler tahýl alu.
951. Yusuf vezire aydur:
Ol erler qanðý ellü?
Egnine nice don giyer?
Haberlerin bildirü.
952.Andan ol vezir aydur:
Bunlar Kenanden gelir,
Qamusý eski giyer3,
Ðariblere beñzeyü.
953.Yusuf aydur: Getürgil,
Hem sarayða qondurðýl,
Qamusýn aðýrlaðýl,
Dürlü nimet yidirü4.
oðunu  yýqýlýp;
geleli  kelgenden beri;
3
egmine don giyer  sýrtýna, üstüne ton, halat kiyer;
4
yidirü  yedirip, aþatýp;
1

2

954.Vezir duruban vardý,
Bunlarý aluban geldi,
Has saraya getirdi,
Nimetleri dökdirü.

964.Bu Yaqub oðlanlarý,
Çün gördiler bunlarý,
Geldi Yusuf qullarý,
Bunlara etmek virü.

955.Bunlar danýþub aydur:
Bu sultan öyle sanur 
Bizde altun var sanur,
Alayým, der, aldayu.

965.Sultan Yusuf buyurdý:
Qamu ðaribdir,  dedi,
Hep bütün etmek verdi,
Üstden hiç kesmeyü.

956.Dönüb Þemun ayýdur:
Atamýzýn eþidir, 
Anýnçün hidmet qýlur,
Aslýmýz bizim bellü.

966.Bunlar aný tañlaþdý,
Görüben acebleþdý,
Bir biriyle söyleþdi:
Bu sultan cömerd,  deyü.

957.Yene Yahuda aydur:
Sultan bizi gözedür,
Saðluðumuzý bilür,
Haq içün aðýrlayu.

967.Ol vaqt boðday bahasý
Bir deve yüklenesi,.
Biñ iki yüz olasý 
Bir Mýsr altun bellü.

958.Yusuf bunu iþitdi,
Sýðýþmadý, aðladý,
Qardaþlarýný gördi,
Ýkisin bilemeyü.

968.Qiymeti bir altunuñ,
Biñ iki yüz aqça anýñ,
Adedi ol zamanýñ 
Böyledýr Mýsr dolu.

959.Cebrail yetüb geldi,
Adlarýný aydurdý,
Þol Yehudadýr,  dedi, 
Biri Þemundýr,  deyü.

969.Yusuf yüzüni burdý,
Köþkden yere indi,
Qardaþlarýna geldi:
Haber sorayýn,  deyü.

960.Bu kez Yusuf durdý,
Misallüme buyurdý:
Bunlara varðýl,  dedi, 
Benden selâm iledü.

970.Yusuf sordý: Kimlersiz?
Qanðý ilden gelürsiz?
Ayduñ, qaç qardaþlarsýz,
Haber verüñ siz bellü.

961.Qamusýn yahþý sorðýl,
Kendözüñi dimegil,
Hem anlara dimegil:
Atam Yusufdir deyü.
962.Müsellim durub vardý,
Bunlara selâm verdi,
Pes, bunlar aña sordý,
Ýmraniyce söyleyü.
963.Anda Müsellim aydur:
Imran dilin1 bilmem,  der, 
Sizden ögrenem ben,  der, 
Ben Qýbtý dilin2 bilü.
1
2

Ýmran, Ýbran dili  Eski Yehudiy tili;
Qýbtý dili  Eski Mýsýrlýlar, Qýbtýlar tili;

971.Bunlar aydur: Þerifiz,
Yaqub nebiy oðluyuz,
Biz on iki qardaþýz,
Onumuz bunda gelü.
972.Birimiz evde qaldý,
Küçümüzi qurt yedi,
Atamýz pek severdi,
Qamumuzdan yekleyü.
973.Yusuf aydur: Ne dersiz?
Yaqub peyðamber,  dersiz, 
Küçügin sever,  dersiz, 
Ulusýndan yekleyü.
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974.Ol kiþi sýddýyq olmaz,
Peyðamber küçügi sevmez,
Uruðýndan yeklemez1,
Oþ bu iþ yaramayu.

983.Ben sizleri severem,
Diniñizni dutaram,
Aný dahi dilerem,
Görmekiçün isteyü.

975.Bunlar aydur: Ya Aziz!
Yalan degil sözümüz,
Ol oðlaný görsenüz 
Ay ve Güneþ suretlü.

984.Bunlar durub gitdiler,
Hem Mýsrdan çýqdýlar,
Her köye kim qondýlar, 
Halq gelür aðýrlayu.

976.Hem biz dahý severdik,
Qamumuzdan yeklerdik,
Biz düþünde göründik:
Düþ kerçek ola,  deyü.

985.Bunlar aydur: Gelürdik,
Bu köylere qonardýq,
Hiç aðýrlýq görmezdik
Þimdiden böyle,  deyü.

977.Yusuf bunlara sordý:
Nice düþ görmüþ?  dedi, 
Anýñ düþün kim yordý?
Nite ola sýn,  deyü.

986.Hem bunlar yola girdi,
Ýblis arqýru1 geldi:
Duruñ!  deyü çaðýrdý, 
Size sözüm var,  deyü.

978.Bunlar aydur: Düþ görmüþ,
Hem atasýna sormýþ,
Atasý aný yormuþ:
Sultan olursun,  deyü.

987.Bunlar ol yerden düþti,
Ýblis yoluna geldi,
Yusuf qoqusýn aldý,
Bunlara göstermeyü.

979.Yusuf sorar anlara:
Ýrdimi sultanlýða?
Yetiþdimi þahlýða?
Devlet tacýn üvertü?

988.Bunlar çün yola girdi,
Yaqub yanýna geldi,
Yaqub azacýq güldi,
Yine düþdi aðlayu.

980.Bunlar Yusufa dedi:
Ol oðlaný qurd yedi,
Caný uçmaða girdi,
Anda qaldý dolanu.

989.Oðlanlar aný gördi,
Dönüb Yaquba sordý:
Sen neden güldüñ?,  dedi, 
Soñra döndüñ aðlayu?

981.Bu kez Yusuf buyurdý,
Develerin yükletdi,
Virdiklerin almadý,
Bunlarý aðýrlayu.

990.Yaqub der: Qoqu duydum,
Yusufým geldi sandým,
Bir çirkin qoqu gördüm,
Yine döndüm aðlayu.

982.Yine Yusuf ayýtdý:
Birüñiz evde qaldý,
Aný da getüriñ,  dedi, 
Tahýl verem artýru.

991.Bu kezin Yaqub sordý:
Sultan size ne verdi?
Hem nice din tutardý?
Size tahýl verdimü?

1
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yeklemez  birini baþqalarýndan ayrý sevmez;

1

arqýru  arqadan;

992.Bu kez bunlar ayýtdý:
Dini  Ýslâmdýr,  dedi,
Ol bizi aðýrladý,
Benyamini isteyü.

1001. Yaqub aydur: Varasýz,
Qaçan Mýsra giresiz 
Bir qapudan girmiyesiz,
Yavuz gözden saqýnu.

993.Ol seni qattý sordý,
Seniñ içün qayurdý:
Ol miskin neyler?  dedi, 
Yusufýyçün aðlayu.

1002. Düzünib Mýsra varýñ,
Hep iki iki oluñ,
Birer qapudan giriñ,
Sultan qatýna varu.

994.Yaqub aydur: Aldýñuz,
Yusufý neyledüñüz?
Yabanda oynarduñuz, 
Aný qurd yedi deyü.

1003. Qaçan Mýsra vardýlar,
Ýkir ikir oldular,
Qapulardan girdiler,
Yamin yalýñuz qalu.

995.Bu kez imdi geldüñüz,
Buný dahý alduñuz,
Cümleñüz and içdiñüz,
Hep yalan söyleyü.

1004. Þam qapusýndan durdý,
Kimi görürse  sordý,
Kimse dilin bilmedi,
Hayran qaldý tañlayu.

996.Geliñ, qaviy and içiñ,
Baña dogrulýq qýlýñ,
Yemine eyü sanuñ,
Yitürmeñ1 Yusuflayu.

1005. Cebrail inüb geldi,
Haqqýñ selâmýn qýldý,
Ya Yusuf, durðýl!  dedi, 
Yamini qarþýlayu.

997.Çuvallarýn açdýlar,
Qumaþlarýn gördiler,
Yaquba ayýtdýlar:
Ýltdügümüz hoþ,  deyü.

1006. Bu tonlarýñ çýqarðýl,
Ðaribler tonun giygil,
Deve üstüne bingil,
Var Yamini geltürü.

998.Yaqub aný iþitdi,
Elin baþýna urdý:
Ol bizi aðýrladý
Armaðaným almayu.

1007. Þam qapusýnda durur,
Her kiþi, kim ol görür 
Kimse yoq dilin bilür,
Aciz qaldý aðlayu.

999. Bu kez siz yine varuñ,
Bu qumaþý iledüñ,
Ýbn Yaminle varuñ,
Girü baña getürü.

1008. Qalanýndan ayrýlmýþ,
Yolun aña dememiþ,
Ol saña gele imiþ,
Sen varðýl aña qarþu.

1000. Bu kez bunlar durdýlar,
Develere bindiler,
Ýbn Yamini aldýlar,
Mýsr diye oðrayu.

1009. Yusuf deveye bindi,
Ýverek1 aña vardý,
Qardaþçýðýný gördi,
Yusuf yüzü örtülü.

1

yitürmeñ  yitirmeñiz, yoq etmeñiz;

1

iverek  evip, aþýqýp;
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òåõ. áåññåìåðñêèé
òåõ. áåññåìåðîâàíèå
1) êíèæí. ñâÿçàííûé; 2) ìóçûêà
(ê ïåñíå, îïåðå)
êîìïîçèòîð
ïåðåêëàäûâàòü íà ìóçûêó;
ñî÷èíÿòü ìóçûêó (ê ïåñíå)
ïåðåëîæåííûé íà ìóçûêó
ïÿòü; ïÿòåðêà
I ïðåäçíàìåíîâàíèå
II ðàçã. áåçîáðàçíûé
èñò. íàáåã ñ íåáîëüøèì
îòðÿäîì
I ïî-ïÿòè
II ÷åëîâåê, -âå÷åñòâî
1) àíàò. ýïèäåðìèñ; 2) áîò.
êóòèêóëà
êíèæí. ÷åëîâå÷åñêèé
÷åëîâå÷åñòâî
ïÿòåðî, ïÿòü ÷åëîâåê
ñîáðàòüñÿ âïÿòåðîì

beþgen
beþik
beþikçi
beþinci
beþkemik
beþköþe, beþköþelik
beþköþeli
beþkümüþlik
beþkünlük
beþküreþ
beþküreþçi
beþlev
beþli
beþlik
beþmet, -ti
beþpara
beþparmaq
beþparmaqlýlar
beþparmaqotu
beþqýrýnlý
beþqýrýnlýq
beþtarlacýlýq
beþtaþ
beþtirenli
beþtiretli
beþuclu
bet
beta
betaýþýnlar
betatron
bet bereket
betçi
betel
beter
beterleþ mek
beterleþme
beterleþtir mek
beterlik
betile mek
betileme
betilen mek
betisel
betlik
beton
betoncý
betonla maq
betontöþegiç
betonqaþtýrðýç
betonyol

ìàò. ïÿòèóãîëüíèê, -íûé
ïð. è ïåðåí. ëþëüêà, êîëûáåëü
èçãîòîâèòåëü ëþëåê
ïÿòûé
àíàò. ïÿñòü
ìàò. ïÿòèóãîëüíèê
ïÿòèóãîëüíûé
ðàçã. àññèãíàöèÿ â 5 ãðèâåíü
ïÿòèäíåâíûé
ñïîðò. ïÿòèáîðüå
ïÿòèáîðåö
èñò. îäíà ïÿòàÿ òðîôåÿ
(ïðè÷èòàþùàÿñÿ êàçíå, õàíó)
ñîäåðæàùèé ïÿòü åäèíèö
÷åãî-ë.
ñîñòîÿùèé èç 5 ÷àñòåé, åäèíèö
áåøìåò, ñòåãàíûé êàôòàí
ðàçã. äåøåâûé, íèê÷åìíûé
çîîë. ìîðñêàÿ çâåçäà
çîîë. ïÿòèïàëûå
áîò. ëàï÷àòêà
ïÿòèãðàííûé
ïÿòèãðàííèê
ñ/õ. ïÿòèïîëüå
äåòñêàÿ èãðà â êàìóøêè
ïÿòèëåìåøíûé (ïëóã)
ðàçã. ïÿòèêðàòíûé
ïÿòèêîíå÷íûé
1) ëèöî; 2) ñòîðîíà; 3) ñòðàíèöà
ôèç. áåòà (÷àñòèöà)
ôèç. áåòà-ëó÷è
ôèç. áåòàòðîí
ðàçã. èçîáèëèå; áëàãîäàòü
1. íàõàë; 2. íàõàëüíûé
áîò. áåòåëü
1. õóäøèé; 2. õóæå
óõóäøàòüñÿ
óõóäøåíèå
óõóäøàòü; óñóãóáëÿòü
õóäøåå ñîñòîÿíèå, êà÷åñòâî
1) îïèñûâàòü, èçîáðàæàòü;
2) îïèñûâàòü, èçëàãàòü
îïèñàíèå (èçîáðàæåíèå,
èçëîæåíèå)
áûòü îïèñûâàåìûì
îïèñàòåëüíûé
ìàñêà; ëè÷èíà
áåòîí
áåòîíùèê
áåòîíèðîâàòü
òåõí. áåòîíîóêëàä÷èê
òåõí. áåòîíîìåøàëêà
áåòîííàÿ äîðîãà
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betsin mek
bey
beyaban
beyan
beyanat
beyanname
beyarmut
beyaz
beyazlan maq
beyazlaþ maq
beyazlat maq
beyazlýq
beycesine
beyefendi
beyerki
beygir
beyhude
beyhudelik
beyim
beyin
beyinçik
beyinli
beyinsel
beyinsiz
beyinsizlik
beyinzarý
beyit, -yti
beykent
beyle mek
beylen mek
beylenme
beylerbeyi
beylet mek
beylev
beylevci
beylik
beylikçi
beylikten
beun
beynelmilel
beyoðlu
beysbol
beysýmalý
beysinme mek
beysinmeyip
beysinmeyüv
beytullah
beyzade
bez I
bez II
bez mek
bezçik
bezdir mek
bezdirgen
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îñìåëèòüñÿ (ñêàçàòü ÷òî-ë.)
1) áåé, ãîñïîäèí; 2) ãëàâà ðîäà
ïóñòûíÿ, ñòåïü
èçëîæåíèå; ñîîáùåíèå
âûñòóïëåíèå; äåêëàðàöèÿ
äåêëàðàöèÿ; ìàíèôåñò
áåðãàìîò (ñîðò ãðóø)
1) áåëûé; 2) áåëîâèê
(ïî-) áåëåòü
ñòàíîâèòüñÿ âñå áåëåå
äåëàòü áåëûì
áåëèçíà
âëàñòíûì òîíîì
ãîñïîäèí (ôîðìà îáðàùåíèÿ)
àðèñòîêðàòèÿ (ôîðìà âëàñòè)
ëîøàäü, êîíü
1) íàïðàñíûé; 2) íàïðàñíî
òùåòíîñòü
ãîñïîæà (ôîðìà îáðàùåíèÿ)
1) ìîçã; 2) ïåðåí. óì,
ïîíÿòëèâîñòü
àíàò. ìîçæå÷îê
ìîçãîâèòûé, óìíûé
ìîçãîâîé
áåçìîçãëûé; áåñïå÷íûé
áåñòîëêîâîñòü; áåñïå÷íîñòü
àíàò. ìîçãîâàÿ îáîëî÷êà
äâóñòèøèå, áåéò
ãëàâíûé ãîðîä, ñòîëèöà
1) ñîâëàäàòü, ñïðàâèòüñÿ; 2) îõâàòèòü, îáúÿòü; 3) óêðîùàòü
áûòü óêðîùåííûì
óêðîùåíèå
ñòàðøèé áåé (òèòóë)
äàòü ñîâëàäàòü ñîáîé
ñîâëàäåíèå; óêðîùåíèå
óêðîòèòåëü
1) áåéëèê, êíÿæåñòâî; 2) ãîñóäàðñòâåííûé, êàçåííûé
èñò. ãëàâà êàíöåëÿðèè
êàçåííûé
óñòàð. ìåæäó, ñðåäè
1) ìåæäóíàðîäíûé; 2) èñò. èíòåðíàöèîíàë (ãèìí)
ñûí áåÿ, áàðû÷
ñïîðò. áåéñáîë
âàæíîãî âèäà, öàðñòâåííûé
ïðåíåáðåãàòü êåì-, ÷åì-ë.
ïðåíåáðåæèòåëüíî
ïðåíåáðåæåíèå
Ìåêêà; Êààáà
ñûí áåÿ
àíàò. æåëåçà
ñì. böz
èñïûòûâàòü ïðåñûùåíèå
àíàò. æåë¸çêà
äîêó÷àòü (êîìó-ë.)
íàäîåäëèâûé; âûçûâàþùèé
ñêóêó

bezdirici
bezemek
bezek
bezekçi
bezekçil
bezekçilik
bezekli
bezeksel
bezel
bezelye
bezen mek
bezendir mek
bezenlik
bezet mek
bezetil mek
bezgek
bezgelek
bezgin
bezginlik
bezimsin mek
beziryaðý
bezl
bezlet mek
bezli
bezm
bezmen
bezsim
bilimsel
bilimsellik
bilimsiz
bilimsizlik
bilim-taþlaðý
bilin mek
bilinç
bilinçaltý
bilinçlen mek
bilinçli
bilinçsiz
bilinçsizce
bilinç-týþý
bilindik
bilinemez
bilinemezci
bilinemezcilik
bilinemezlik
bilingen
bilinmegen
bilinti
bilir-bilmez
bilirmen
bilirmenlik
biliþ
biliþ tanýþ

ñì. bezdirgen
óêðàøàòü, äåêîðèðîâàòü
îðíàìåíò; óêðàøåíèå
õóäîæíèê-äåêîðàòîð
îðíàìåíòàëüíûé,
äåêîðàòèâíûé
îðíàìåíòàëüíîå èñêóññòâî
óêðàøåííûé
îðíàìåíòàëüíûé
àíàò. æåë¸çèñòûé
áîò. ñëàäêèé ãîðîøåê
íàðÿæàòüñÿ; ïðèõîðàøèâàòüñÿ
íàðÿæàòü
óêðàøåíèÿ
óêðàøàòü, äåêîðèðîâàòü
áûòü óêðàøåííûì
ëèõîðàäêà
íóäíûé; íàäîåäëèâûé
èñïûòûâàþùèé ñêóêó
ñêóêà; ñêó÷àþùèé âèä
èñïûòûâàòü ñêóêó (ñëåãêà)
ëüíÿíîå ìàñëî
êíèæí. ùåäðàÿ ðàçäà÷à
êíèæí. äàðèòü, ðàçäàâàòü
æåë¸çèñòûé
ïèðóøêà, âå÷åðèíêà
áåçìåí, ðó÷íûå ÷àñû
àäåíîèäíûé
íàó÷íûé
íàó÷íîñòü
íå-, àíòèíàó÷íûé
àíòèíàó÷íîñòü
íàóêîîáðàçíûé
1) óçíàâàòüñÿ, ïîçíàâàòüñÿ;
2) áûòü çàìåòíûì
ñîçíàíèå
ïîäñîçíàòåëüíûé
îáðåñòè ñàìîñîçíàíèå
â ñîçíàíèè; ñîçíàòåëüíî
íåîñîçíàííûé,
íåîñìûñëåííûé
íåîñîçíàííî (ìàøèíàëüíî)
âíå ïðåäåëîâ ñîçíàíèÿ
ìàò. èçâåñòíûé
ôèëîñ. íåïîçíàâàåìûé
ôèëîñ. àãíîñòèê
ôèëîñ. àãíîñòèöèçì
ôèëîñ. íåïîçíàâàåìîñòü
ñì. bilindik
íåèçâåñòíûé, - íîå
ñâåäåíèÿ, äàííûå
íå ðàçîáðàâøèñü (ñì. bilir
èìåííîé è ãëàãîëüíûé
àôôèêñ)
çíàòîê, äîêà
êîìïåòåíòíîñòü â ÷åì-ë.
ðîäñòâåííèê ìóæà, æåíû
äðóçüÿ è çíàêîìûå

biliþ mek
biliþle mek
biliþleme
billâh
billion
billür
billürbilimi
billürcisim
billürçik
billüriy
billürleþ mek
billürleþme
billürleþtir mek
billürsim
billürsýrça
billürsuv
billürtaþ
bilmece
bilmegen
bilmeyiþ
bilmez
bilmezci
bilmezlen mek
bilmezlik
bilmuqabele
bilmir
bilmirlen mek
bilmirlik
bilse mek
bilseme
bilsemeci
bilya
bilyard
bilyardçý
bilya -uclu
bilyayataq
bin
bina
binaen
binaenaleyh
binamaz
binom
bint
binti
bintle mek
bintli
biñ
biñbaþý
biñbaþqoray
biñ -biñli
biñbir

1) çíàòüñÿ ñ êåì-ë.; 2) çíàòüñÿ ñ
êåì-ë.
ïîçíàâàòü
ïîçíàíèå (èìÿ äåéñòâèÿ)
åé-áîãó!
ìèëëèàðä, áèëëèîí
êðèñòàëë, õðóñòàëü
êðèñòàëëîãðàôèÿ
àíàò. õðóñòàëèê
ñì. billürcisim
1) êðèñòàëëè÷åñêèé; 2) õðóñòàëüíûé
êðèñòàëëèçîâàòüñÿ
êðèñòàëëèçàöèÿ
êðèñòàëëèçîâàòü
1) êðèñòàëëîâèäíûé; 2) êðèñòàëëîèä
õðóñòàëü
õèì. êðèñòàëëèçàöèîííàÿ âîäà
ìèí. ãîðíûé õðóñòàëü
øàðàäà
íåèçâåñòíûé, íåçíàêîìûé
íåçíàíèå, íåâåäåíèå
íåçíàþùèé; ñì. bilmez
èìåííîé è ãëàãîëüíûé
àôôèêñ
äåòñê. íåçíàéêà
ïðèòâîðÿòüñÿ íåçíàþùèì
íåçíàíèå
ðàçã. òàêæå è âàì! âçàèìíî!
èðîí. âñåçíàéêà
âûñòàâëÿòü ñåáÿ âñåçíàþùèì
èðîí. âñåçíàéñòâî
ëþáîïûòñòâîâàòü
ëþáîïûòñòâî
ëþáîïûòíûé
øàðèê; çubuqlý ~ òåõí. ðîëèê
áèëëèàðä
èãðîê â áèëëèàðä
øàðèêîâûé (î ðó÷êå)
øàðèêîâûé ïîäøèïíèê
êíèæí. ñûí
çäàíèå, ñòðîåíèå
íà îñíîâàíèè (÷åãî-ë.); ïî
ïðè÷èíå
óñòàð. ñëåäîâàòåëüíî
(÷åëîâåê) íå ñîâåðøàþùèé
íàìàçà
ìàò. äâó÷ëåí, áèíîì
áèíò
êíèæí. äî÷ü
áèíòîâàòü
â áèíòå, çàáèíòîâàííûé
òûñÿ÷à
óñòàð. òûñÿ÷íèê
áîò. ðåïåé
ìíîãîòûñÿ÷íûé
òûñÿ÷à è îäíà; î÷åíü ìíîãî

biñer
biñinci
biñyapraq
biofizika
biogenez
biografik
biografya
biokimya
biolog
bioloji
biolojik
bionika
biopsya
bioritim
biosfera
bir

ïî-òûñÿ÷å
òûñÿ÷íûé
áîò. òûñÿ÷åëèñòíèê
áèîôèçèêà
áèîãåíåç
áèîãðàôè÷åñêèé
áèîãðàôèÿ
áèîõèìèÿ
áèîëîã
áèîëîãèÿ
áèîëîãè÷åñêèé
áèîíèêà
ìåä. áèîïñèÿ
áèîðèòì
áèîñôåðà
1) îäèí; 2) åäèíèöà; 3) íåêèé,
íåêîòîðûé
bira
ïèâî
biracý
ïèâîâàð
biracýlýq
ïèâîâàðåíèå
birahane [x]
ïèâíàÿ
bir-aqlantý
îäíîñêàòíûé
biraz
íåìíîãî, íåìíîæêî
birazçýq
íåìíîãî, íåìíîæêî
birazdan
íåìíîãî ñïóñòÿ
bir-bir
ñì. bazý
birbütün
öåëûé, öåëîñòíûé
birbütünleþ mek
èíòåãðèðîâàòüñÿ
birbütünleþme
èíòåãðàöèÿ
birbütünleþtir mek èíòåãðèðîâàòü
birbütünleþtirme
èíòåãðèðîâàíèå
birbütünlik
öåëîñòíîñòü
bircil
ôèëîñ. ìîíèñò
bircillik
ôèëîñ. ìîíèçì
bircinsten
îäíîðîäíûé, ãîìîãåííûé
birçeñekliler
áîò. îäíîäîëüíûå
birçeþitten
ñì. bircinsten
birçik
åäèíñòâåííûé
birçoq
ìíîãî (å)
birdelikliler
çîîë. îäíîïðîõîäíûå
birdegerli
ñì. birvalentli
birdem
åäèíîäóøíûé
birdemlik
åäèíîäóøèå
birdey
îäèíàêîâûé, åäèíîîáðàçíûé
birdeyleþ mek
óíèôèöèðîâàòüñÿ
birdeyleþtir mek
óíèôèöèðîâàòü
birdeyleþtirme
óíèôèêàöèÿ
birdeylik
îäèíàêîâîñòü
birden
1) ñðàçó, ðàçîì; 2) âíåçàïíî
birden-birge
âäðóã, âíåçàïíî
birgebir
îäèí ê îäíîìó, òî÷íî
bire
êíèæí. 1) ýé òû! 2) ãëÿíü-êà!
birer
ïî-îäíîìó
bireþ mek
õèì. ñîåäèíÿòüñÿ (â öåëîå)
bireþim
õèì. ñèíòåç
bireþimsel
õèì. ñèíòåòè÷åñêèé
bir-eþli
ìîíîãàìíûé
bireþlilik
ìîíîãàìèÿ
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birev
bir-evçikli
birey
bireyci
bireycilik
bireyleþtir mek
bireylik
bireysel
birge, birgelikte
birhücreli
biri
birik mek
birikim
birikinti
birikiþme
birikme
biriktir mek
biriktiri, biriktiriþ,
biriktirme
birim
birinci
birincil
birincilik
birinci-sýnýflý
biriç
birisi
birkereden
birkerelik
birkünböcegi
birle
birleþ mek
birleþek
birleþik
birleþim
birleþken
birleþki
birleþme
birleþtir mek
birleþtirici
birleþtiril mek
birley-birley
birli
birlik

birlikleþ mek
birlikli
birliksiz
birliksizleþmek
birlikte
Birmalý
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êòî-òî, êòî-íèáóäü
áîò. îäíîäîìíûé
èíäèâèä (óì), îñîáü
èíäèâèäóàëèñò
èíäèâèäóàëèçì
èíäèâèäóàëèçèðîâàòü
èíäèâèäóàëüíîñòü
èíäèâèäóàëüíûé
âìåñòå
áèîë. îäíîêëåòî÷íûé
1) îäèí èç íèõ; 2) êòî-òî, íåêòî
1) ñîåäèíÿòüñÿ 2) ñêàïëèâàòüñÿ
íàêîïëåíèå
1) ñêîïëåíèå; 2) êó÷à, ãðóäà
1) õèì. àññîöèàöèÿ; 2) çàæèâëåíèå
ñîñðåäîòî÷åíèå, êîíöåíòðàöèÿ
1) êîíöåíòðèðîâàòü; 2) íàêàïëèâàòü
íàêîïëåíèå
íàêîïëåíèå
åäèíèöà (èçìåðåíèÿ)
ïåðâûé
ïåðâîíà÷àëüíûé; ïåðâè÷íûé
1) ïåðâåíñòâî; 2) ïåðâîå ìåñòî
1) ïåðâîêëàññíèê; 2) ïåðâîêëàññíûé
ëàòóíü ñì. cez, alatun
ñì. biri
ñ îäíîãî ðàçà, ñðàçó
îäíîðàçîâûé; åäèíîâðåìåííûé
çîîë. ïîäåíêà, ýôåìåðèäà
óñòàð. ñì. ile
ñîå-, îáúåäèíÿòüñÿ
àíàò. ñïàéêà, êîìèññóðà
ñîå-, îáúåäèíåííûé
îáúåäèíåíèå; àññîöèàöèÿ
ñì. birleþik
ïîëèò. 1) êîàëèöèÿ; 2) áëîê
1) îáúåäèíåíèå; àññîöèàöèÿ;
2) òåõ. ñöåïëåíèå; 3) ñëó÷êà;
4) ñîâîêóïëåíèå
ñîåäèíÿòü, îáúåäèíÿòü
1) ñîåäèíÿþùèé; 2) îáúåäèíÿþùèé; 3) ñîåäèíèòåëüíûé
áûòü ñîåäèíÿåìûì
ïî-îäíîìó
1) îäèíî÷íûé; 2) åäèíèöà (â
äîìèíî)
1) åäèíñòâî; 2) ãðàì. åäèíñòâåííîå ÷èñëî; 3) åäèíè÷íîñòü; 4) îáúåäèíåíèå, ñîþç;
5) âîåí. ÷àñòü
îáúåäèíèòüñÿ â ñîþç
ñïëî÷åííûé, äðóæíûé
íå ñïëî÷åííûé, íå äðóæíûé
ðàçúåäèíèòüñÿ
âìåñòå, ñîâìåñòíî
æèòåëü Áèðìû, áèðìàíåö

biröcekli
birperdeli
birqaç
birqutuplý
birses
birsesli
birsevgili
birsilindirli
birtalay
birtamam
birtaqým
birtegiz
birtek
birtekiy
birteñrici
birteñricilik
birteñrili
birterim
birtilli
birtüs
bis
biskvit
bismillâh
bismillâhsýz
bissektris
bistro
bit
bit
bitmek
bita
bitaraf
bitaraflýq
bitbazar
bitbazarlýq (þey)
bitçe
bitevi
bitey
biti mek
bitik
bitikçi
bitiktaþ
bitil mek
bitile mek
bitileme
bitim
bitime
bitimli
bitimsiz
bitir mek
bitiril mek
bitirim
bitirimhane
bitirme
bitirmiþ
bitirüv

îäíîñëîæíûé
îäíîàêòíûé (ñïåêòàêëü)
íåñêîëüêî
îäíîïîëþñíûé
óíèñîí; ~ile â óíèñîí
îäíîãîëîñûé, ãîìîôîííûé
îäíîëþá
òåõ. îäíîöèëèíäðîâûé
öåëûé ðÿä
ñîâñåì, âêîíåö
ñì. birtalay
1) ðîâíûé; 2) ðàâíûé
åäèíñòâåííûé
ñì. birtek
ìîíîòåèñò
ìîíîòåèçì, åäèíîáîæèå
ìîíîòåèñòè÷åñêèé
ìàò. îäíî÷ëåí, ìîíîì
îäíîÿçû÷íûé
1) îäíîöâåòíûé; 2) ìîíîòîííûé
áèñ!
áèñêâèò, ïå÷åíüå
âî èìÿ Àëëàõà!
íå÷åñòèâûé
ìàò. áèññåêòðèñà
êàôå-áèñòðî
âîøü
I. 1) êîí÷àòüñÿ; 2) èñòîùàòüñÿ
âêîíåö
II. ðàñòè, ïðîðàñòàòü
ìàòü ìàòåðè, áàáóøêà
íåéòðàëüíûé, áåñïðèñòðàñòíûé
íåéòðàëèòåò
áëîøèíûé ðûíîê, áàðàõîëêà
ñòàðü¸, òðÿïü¸
ñàìêà âøè, âøà
1) îêîí÷àòåëüíûé; 2) îêîí÷àòåëüíî, âêîíåö (èçíóðåííûé è ò.ï.)
êíèæí. ôëîðà
óñòàð. ïèñàòü
êíèãà
èñò. ñåêðåòàðü
êàìåíü ñ íàäïèñüþ, ïèñàíèöà
óñòàð. áûòü íàïèñàííûì
îïèñûâàòü (èçëàãàòü)
îïèñàíèå
îêîí÷àíèå, èñõîä, êîíåö
ïèñàíèå, òåêñò (äðåâíèé)
êîíå÷íûé; êîí÷àþùèéñÿ
íåèññÿêàåìûé
êîí÷àòü
áûòü çàêîí÷åííûì
ðàçã. ñîâåðøåííûé (î êîì-ë.,
÷åì-ë.)
ïðèòîí (èãîðíûé, ïóáëè÷íûé äîì)
çàâåðøåíèå
ðàçã. îïûòíûé, õèòðûé, ëîâêèé
îêîí÷àíèå, çàâåðøåíèå

bitisel
bitiþ
bitiþ mek
bitiþik
bitiþim
bitiþtir mek
bitiþtirici
bitit mek
bitki
bitki bilimi
bitkici
bitkicil
bitkicilik
bitkin
bitkinlik
bitkisel
bitkisim
bitkisölü
bitkisütü
bitkiz mek
bitle mek
bitlen mek
bitli
bitlibaþ
bitlilik
bitme
bitme
bitmez
bitmez-tükenmez
bitotu
bitum
bivefa
bivefalýq
biy
biy
biyçora
biye
biyel
biyi mek
biyici
biyke
biykeç
biyüv
biz
biz
Bizans
Bizanslý
bizcesine
bizim, bizimki
bizmut
biznes
biznes haným
biznesmen

îïèñàòåëüíûé, äåñêðèïòèâíûé
îêîí÷àíèå, êîíåö
1) ñðàñòàòüñÿ; 2) çàæèâàòü;
3) ñìûêàòüñÿ
1) ñìåæíûé; 2) ñðîñøèåñÿ;
3) ñëèòíûé
ñðàùåíèå; àããëþòèíàöèÿ
ñîåäèíÿòü âñòûê
1) ñîåäèíèòåëüíûé; 2) àããëþòèíàòèâíûé
óñòàð. ïðîñèòü, âåëåòü íàïèñàòü
ðàñòåíèå
áîòàíèêà
ðàñòåíèåâîä
òðàâîÿäíûé
ðàñòåíèåâîäñòâî
1) èñòîùåííûé; 2) èçíóðåííûé
èñòîùåíèå; èçíåìîæåíèå
ðàñòèòåëüíûé
íàïîìèíàþùèé ðàñòåíèå
ðàñòèòåëüíûé ñîê
ìëå÷íûé ñîê
êîí÷àòü
îáî-, çàâøèâåòü
1) ÷åñàòüñÿ, âûáèðàòü âøåé;
2) ðàçã. îáçàâåñòèñü äåíüãàìè
âøèâûé
èðîí. íåðÿõà; æåíùèíà
âøèâîñòü
I. êîíåö, îêîí÷àíèå
II. ðîñò, ïðîèçðàñòàíèå
íåñêîí÷àåìûé
íåèñ÷åðïàåìûé
áîò. âøèâèöà, ìûòíèê
áèòóì
íåïîñòîÿííûé, íåâåðíûé
íåâåðíîñòü (äàííîìó ñëîâó)
I. ÿäîâèòûé ïàóê
II. äèàë. ñì. bey, bek
èñò. ïîëîíÿíèí èç çíàòíîãî
ðîäà, ñì. bekçora
æåð¸áàÿ êîáûëà
òåõ. øàòóí
ïëÿñàòü
ïëÿñóí, òàíöîð
õîçÿéêà
äî÷ü áåÿ, áàðûøíÿ
ïëÿñêà
I. ìû
II. øèëî
èñò. Âèçàíòèÿ
âèçàíòèåö
ïî-íàøåìó
íàø
õèì. âèñìóò
áèçíåñ
áèçíåñ-ìàäàì
áèçíåñìåí

bizon
blastula
blef
blefle mek
blend
blenoreya
blok
blokhaus
bloknot
blüm
blüming
blüz
bob
bobin
bocala maq
bocalaq
bocurðat
bocuq
bodoslama
bodrum
bodur
bodurla maq
boð maq
boða
boðamýq
boðamýqlý
boðanot
boðaq
boðat
boðatýr, baðatýr
boðav
boðay
boðaz
boðazçýq
boðazla maq
boðazlan maq
boðazlaþ maq
boðazlav
boðazlavcý
boðazlý
boðazlýq
boðça
boðçaçýq
boðçala maq
Boðdan
Boðdanlý
boðday
boðdaybaþý
boðdaysýmlar
boðdaysoylar
boðdur(t) maq
boðma
boðmaca
boðmayýlan

çîîë. áèçîí
áèîë. áëàñòóëà
áëåô, ïóñòàÿ óãðîçà
áëåôîâàòü
áëåíä, ñìåñü
ìåä. áëåíîðåÿ
áëîê
áëîêãàóç, ñêëàä
áëîêíîò
áëþì, êàëåíûé ìåòàëë
áëþìèíã
áëþç (ìåëîäèÿ)
áîáñëåé (ñàíè)
áîáèíà, êàòóøêà
1) ìîð. ïðèâîäèòüñÿ ê âåòðó;
2) ðàñòåðÿòüñÿ
ëåãêî ñìóùàþùèéñÿ
ìîð. êàáåñòàí, âîðîò
Ðîæäåñòâî (ó õðèñòèàí)
ìîð. øòåâåíü (êîðàáëÿ)
ïîäâàëüíîå ïîìåùåíèå
êîðîòêîíîãèé
èäòè ìàëåíüêèìè øàæêàìè
äóøèòü
áûê
ìåä. êðóï, äèôòåðèÿ
áîëüíîé êðóïîì
áîò. àêîíèò, áîðåö
ïîäáîðîäîê
çàïðóäà, äàìáà
áîãàòûðü
íàðó÷íèêè
äèàë. äîëæíî áûòü, íàâåðíîå
1) ãîðëî; 2) ïðîëèâ; 3) åäîê
ãîðëûøêî
1) ïåðåðåçàòü ãîðëî;
2)çàäóøèòü; 3) ñ/õ. îêó÷èâàòü
áûòü çàðåçàííûì,
çàäóøåííûì
äóøèòü äðóã äðóãà
ñ/õ. îêó÷èâàíèå ðàñòåíèé
1) ñêîòîáîåö; 2) óáèéöà
ïðîæîðëèâûé
1) ïèùà; 2) ìåõîâîé âîðîòíèê,
áîà
óçåë (âåùåé), ñâ¸ðòîê
óçåëîê (âåùåé)
ñâÿçàòü (âåùè) â óçåë
Ìîëäàâèÿ
ìîëäàâàíèí
ïøåíèöà
êîëîñ ïøåíè÷íûé
áîò. çëàêîöâåòíûå
áîò. çëàêè
âåëåòü çàäóøèòü êîãî-ë.
óäóøåíèå, óäàâëåíèå
óäóøëèâûé
óäàâ, ïèòîí, áîà

45

boðra, bora
boðucý
boðul maq
boðum
boðumayaqlýlar
boðumla maq
boðumlama
boðumlý
boðunýq, boðuq
boðuntý
boðuq
boðuqlan maq
boðuqlaþ maq
boðuqlaþtýr maq
boður
boðurdaq
boðuþ maq
bohema
boks
boksçý
boksla maq
bokslaþ maq
boksit
bol
bolat
bol-bol
bolcal
bolcalla maq
bolcallý
bolcalsýz
boldur maq
boldurðanlýq
boldurt maq
boldurtýcý
bolduruv
bollaþ maq
bolluq
bol-sal
bolumsýz
boluþ
boluþ maq
boluþçý
boluþla maq
bom
bomba
bombacý
bombaçýq
bombala maq
bombalama
bombalan maq
bombarda
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âåðáëþä-ïðîèçâîäèòåëü
1) óäóøëèâûé; 2) äóøèòåëü
1) áûòü çàäóøåííûì; 2)
çàäûõàòüñÿ
1) óçåë, ñî÷ëåíåíèå; 2) ôàëàíãà
çîîë. ÷ëåíèñòîíîãèå
1) ðàñ÷ëåíÿòü; 2)
àðòèêóëèðîâàòü
ôîíåò. àðòèêóëÿöèÿ
ñóñòàâ÷àòûé, ÷ëåíèñòûé
ñäàâëåííûé, ãëóõîé
1) óäóøüå; 2) ñêóêà
ñì. boðunýq
ñòàíîâèòüñÿ ñäàâëåííûì
ñì. boðuqlanmaq
ïðèãëóøèòü (ãîëîñ)
1) æåðëî; 2) êðàòåð
àíàò. äûõàòåëüíîå ãîðëî
ñõâàòèòüñÿ, äóøèòü äðóã-äðóãà
áîãåìà
ñïîðò. áîêñ
áîêñ¸ð
áîêñèðîâàòü
ñîñòÿçàòüñÿ â áîêñå
ìèíåð. áîêñèò
1) ñâîáîäíûé (îá îäåæäå);
2) îáèëüíûé
1) áóëàò, ñàáëÿ; 2) áóëàòíûé
îáèëüíî; ñâîáîäíî
1) öåëü; 2) ìèøåíü
èìåòü öåëüþ, íàìå÷àòü
öåëåâîé, èìåþùèé öåëüþ
áåñöåëüíûé, -î
óñòàòü
óñòàëîñòü
óòîìèòü
óòîìèòåëüíûé
óñòàëîñòü
1) ñòàòü áîëåå îáèëüíûì;
2) ñòàòü ñâîáîäíåå (îá îäåæäå)
îáèëèå, èçîáèëèå
ñâîáîäíûé (îá îäåæäå)
áåñïîìîùíûé
ïîìîùü (â ðàáîòå)
ñòîðãîâàòüñÿ
ïîìîùíèê
ïîìîãàòü (â ðàáîòå)
atmaq ðàçã. âðàòü
àâèàáîìáà; ãðàíàòà
áîìáîìåòàòåëü, ãðàíàòîìåò÷èê
âçðûâ-ïàêåò
áîìáàðäèðîâàòü, áîìáèòü??
áîìáàðäèðîâêà
ïîäâåðãàòüñÿ áîìáàðäèðîâêå
áîìáàðäà (ñóäíî)

bombardýman
bombardýmancý
bombardon
bombires
bomboq
bomboþ
bomcu
bona
bonbon
bonbonyer
boncaçýq
boncaq
boncaqlý
boq
boqçu
boqla maq
boqlu
boqluq
boqqursaq
boqsoy
bor
bor
bor
bor
bora
bora
borabaþ
boraðan
boraks
boran
borana
boranquþ
boraq
borasit
borat maq
borazan
borazancý
borazanquþ
borbay
borc
borcay maq
borclan maq
borclandýr maq
borclu
borda
bordala maq
bordo
borduq
borðu
borðucý

áîìáîìåòàíèå
àâèà áîìáàðäèðîâùèê
ìóç. òóáà
ìîð. áóøïðèò
ãðóá. äåðüìîâûé
ñîâåðøåííî ïóñòîé, -î
âðàëü, âðóí
ôèí. áîíà
êîíôåòà, -û
êîíôåòíèöà
áóñèíà, -êà
áóñû, îæåðåëüå
íîñÿùèé îæåðåëüå
ãðóá., ïð. è ïåðåí. äåðüìî
ðàçã. àññåíèçàòîð
1) ãàäèòü; 2) èñïîðòèòü
äðÿííîé, ïîãàíûé
1) ãðÿçíîå ìåñòî; 2) äóðíîé
ïîñòóïîê
ïóçàòûé
1) äðÿíü; 2) äðÿííîé
I. ìåë
II. õèì. áîð
III. îñàäîê, îòñòîé (âîäû)
IV. óñòàð. âèíî
I áîðà, âèõðåâîé âåòåð
II âüþùèåñÿ (î âîëîñàõ)
ñ âüþùèìèñÿ âîëîñàìè
ñíåãîïàä ñ âèõðåâûì âåòðîì
ñì. borat
áóðÿ
áîðîíà
çîîë. áóðåâåñòíèê
ñîëîíîâàòàÿ (ïî÷âà)
õèì. áîðàöèò
êðóæèòüñÿ (î ñíåæíîé áóðå)
1) òðóáà, ãîðí; 2) ãîðíèñò
ãîðíèñò, ôàíôàðèñò
çîîë. îáûêíîâåííûé òðóáà÷
1) ïàõè; 2) âåðõíÿÿ ÷àñòü
øòàíèí
ïð. è ïåðåí. äîëã
ñì. borclanmaq
çàëåçòü â äîëãè
1) çàñòàâèòü çàëåçòü â äîëãè;
2) êîì. âíîñèòü â äåáåò
1) äîëæíèê; 2) äîëæíûé,
îáÿçàííûé
áîðò (ñóäíà)
1) áðàòü íà àáîðäàæ; 2) ïðèøâàðòîâàòüñÿ
1) áîðäî; 2) áîðäîâûé
áóðäþê äëÿ âèíà
ãîðí, ñèãíàëüíûé ðîæîê
ãîðíèñò

Foto Julide haným Qalaycýnýn arhivinden alýndý.

1913 senesine ait bu fotoresimde Qýrýmnýn Kezlev þehrindeki Hayriye Cemiyeti Mektebinin ocalar ile talebelerini körmek
mümkündir.(Resimnin altýndaki yazý: “Gözleve Cemiyet-i Hayriye Mektebi muallimin ve þakiratý”.) Resimdekilernin arasýnda
ocalardan(ortada) Ýlyas Mirza Mansurskiy (sað taraftan ekincisi) ve talebelerden beþ yaþýndaki Eþref Þem’i-zade (1908—1978)
barlar.
Resimge dair birde-bir malümatqa sahip olðan oquyýcýlardan seslenmelerini rica etemiz.
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Nevbetteki sayýda:

Canlý tarihniñ heyecanlar tolu sesi
(Ý. Gasprinskiyniñ Terciman gazetasýndan seçmeler)
Ýsmail Gasprinskiy. Darur-rahat Müslümanlarý
Evliya Çelebi. Seyahatname (Seçmeler)
Peyðamberler qýssalarý
Hikâyet-i Yusuf ve Zeliha ( Devamý)
“Günsel” Ensiklopedyasý

