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Canlý tarihniñ heyecanlar tolu sesi:

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

1907

17 yanvar. Milliy Teatro. (Keþfi Çelebi) Bir
qaç sene evvelsi þehrimiz gençlerinden müteþekkil
/teþkil olunðan/ teatro destesi milliy lisanýmýzda biriki oyunlar icra itmiþ idiler. Bade /soñra/ bihisap
/hesapsýz/ çaresizliklerden dolayý mezkür
deste erkâný daðýlýp,
þehir teatrosýnda milliy
lisanda oyun temaþaya
qoyulmamýþtý. Bu defa
yeñiden tertip olunmuþ
deste yanvarýn 13-nci
aqþamý birinci defa
olaraq Daðýlan Týfaq
(Yýqýlmýþ Aile)
oyunýný kösterdiler.
Daðýlan Týfaq Kavkazlý genç ediplerimizden Abdurrahim bek
Ahverdov cenaplarýnýñ
eser-i qalemiyesi /qaleminden çýqqan eser/ olup,
Kavkaz müslümanlarýnýñ halýný tasvir iden ibretli bir
faciadýr. Bu facia Kavkazýn çoq þehirlerinde icra
olunup, ziyade alðýþlara nail olmuþ idi. Biz asýl eserin
intiqadýndan(?) sarfýnazar iderek, bir azaçýq onuñ
icrasýndan hasýl eyledigimiz tesirini naqil idecegiz.
Umumiyetle, oyun güzel icra idilüp, temaþagirlerin /seyircilerniñ/ mazhar-ý iltifat ve taqdiri
olunmuþtý. Baðçasaray þehir teatrosýnýñ
sahnasýndaki nuqsanlýqlar ile beraber bütün oyun
esnasý teatro müdiri Nasip bek Yusufbekov
cenaplarýnýñ ðayreti sayesinde Kavkaz maiþeti
/yaþayýþý/ ve qýyafeti tasvir olundý. Asýl eser metni
azerbaycan þivesinde olduðý halda, pek cüziy
* Devamý, baþý derginiñ 56 sanlarýnda
[//] iþaretleri arasýndakiler  bizimkidir (Ý.K.)
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tebeddül idilmiþ /pek az deñiþtirilgen/ lisaný azin(?)
qýymetine zarar vermedi, diye biliriz. N. Yusufbekov
Necef Bek rolüni kemal-i maharet ve hissiyatle
/duyðu ve ustalýq kâmilligi ile/ icra idüp, bütün oyuna
þevq verdi. Ahir perdede Necaf Beki dilenci sýfatýnda
tasvir iden Yusufbekov cenaplarý pek çoq qattý
yüreklere riqqat /merhamet/ telqin ittigi /aþladýðý/
zahir idi. Yusufbekov cenaplarý haqiqiy muþahhýslýq
/aktörlik/ tabiatýna maliktir.
Celâl Meyinov dahi Suleyman Bek rolüni pek
muvaffaq amele ketirdi. Bahusus Suleyman Bekin
vefatýnda kösterdigi sanat, bu biraderimizin
muþahhýslýqtaki istidatnamesini isbata kâfidir. Faqat
yaralanmýþ Suleyman Bekin ahir nefesinde can
çekiþtigi bir vaqýt ikinci avcýyý kösteren Zaytsevin
onuñ qalpaðýna tama itmek /açközlü davranmaq/ kibi
bir taqým usul, oyunda bulunmayan alâmetler
köstermesi yersiz ve munasebetsiz idi. Ýleride bu
ðayrýtabiy hallara diqqat olunur, deyü ümüt idiyoruz.
Örnek eþhaslardan /þahýslardan/ Selim Bek rolüni
icra iden S. Mishorlý cenaplarý kendi rolüni büyük
ustalýqle icra idüp maharet köstermiþtir. Mishorlý
biraderimizin oyunýndan can ve duyðu eserleri aks
itdigi oyuný bir qat daha yaraþtýrýyordu.
Ðayrý örnek muþahhýslarýn /aktörlerniñ/ cümlesi
vazifelerini olduqça maharetle icra ittiler. Qadýn
rollerine kelince, bunlarý dahi istidatlý gençler el-nizam
ile icra ittiler. Onlardan Ýbrahimov efendi Sonâ Haným
rolüni pek muvaffaq ve güzel icra idüp, sadece
birazaçýq qabalýq olmayidi /olmasa edi/, hareket
vaziyetinden Sonâ Hanýmýn bir erkek tarafýndan icra
olundýðý heman þübhe idilirdi. Qadýn rolleri dahi
gençler tarafýndan güzel icra olundýlar.
Daðýlan Týfaq Baðçasaraylýlarýn raðbetini
qazanup, Kavkaz maiþetinden ibaret olaraq islâh-ý hal
ve ahlâq noqta-i nazarýndan Qýrýmlýlar içün muvafýq
bir vasta olmaya þayan add idilir /lâyýq sayýlýr/.

qaç seneler rusçaya muallim (uçitel) olup, keçen
sene Qarasu þehrinde Upravaya aza saylanmýþ idi.
Ýlim ve bilgiye sevqýtabiy olduðýndan ikmal-i tahsilden
soñra yan kelmeyüp, ðaflet itmeyüp daha ve daha
oqumaya, mütalâaya verilüp, bir çoq kitap aqtarmýþ,
faal çalýþqýr, 26 yaþýnda bulunan bir yigittir. Rus
lisanýna güzel aþna /dost/ olduðýndan, bundan nice
seneler muqaddem gazetlerde ve bahusus Kaspiy
gazetasýnda maqaleleri körülmekte idi. Her ne qadar
lisan ve edebiyat-ý-türkiyde /türkiy til ve edebiyatta/
1 fevral. Qýrým Haberleri. (Teatro). Yanvar
malümatý az ise de, zahmet ve müþkülâttan
30-ncý künü aqþam Aqmescit þehri klubunda edebiy
/zorluqlardan/ qorqmayüp, keçen seneden beri
ve musiqiy müslüman aqþamý oldu. Aqmescit
Qarasuda Vetan Hadimi gazetasýný çýqarmaqta
cemaatý  kerek rus, kerek müslüman ve kerek
bulunmuþtýr. Faqýr bir aileden yetiþüp, ðayet mahdut
ðayrýlar  müslümanlarýn qaç yýlda bir defa olan
/sýñýrlý/ ve kâfi
aqþamlarýna artýq
olmayan þkola
raðbet kösteriyorlar.
tahsilinden soñra
Bu defa ise o qadar
Mehdievin kesb-imusafir var idi ki, bir
malümat, kesb-idane bilet qalmadý ve
memuriyet, kesb-ibir çoq adam meyus
raðbet ittigi /bilgi,
/üzgün, kederli/
vazife ve raðbet
olaraq
evine
qazanmasý/  yalýqaytmayacaq oldu.
ñýz öz istidatý iledir.
Bundan ðayrý,
Özünden daha
evlerine qaytanziyade tahsil kölardan baþqa, altmýþrenlere  ibret, dayetmiþ adam biletsiz
ha az tahsil köreniçre dahil oldu.
lere  numune-iToplanan aqça,
imtisaldir /beñzetahminen,  biñ iki
mege çalýþýlacaq bir
yüz-biñ üç yüz
Ýsmail bey Gasprinskiy Terciman matbaasý hadimleri ile,
numunedir/. Bu
rubleye qadar olsa
yanýndaki bala  oðlu Refat.
defa millet vekili
kerektir. Musafirler
olmaq ile bütün
oynalan Zoraki Tabib komediyasýndan, kösterilen
Rusiyeniñ müteberane mebusý payesine /itibarý
Jivaya Kartinalardan ve ðayrýlardan artýq razý
körünüyorlar idi. Þayan-ý-teessüf /teessüfke lâyýq/ olðan, sözü keçer millet vekili derecesine/ köterildi.
ancaq þurasýdýr ki, [bu edebiy ve musiqiy aqþam,] Böylece, öz-özünden, dayý ve emcesiniñ qoltuq
programlarda rusça saat 8-de baþlanacaq tayaðýsýz ilerileyenler, haqiqaten,  lâyýq-ýyazýlmasýyle beraber, ancaq 9-zý keçirdikten soñra hürmettedirler /hürmetke lâyýqtýrlar/. Abdurreþit
baþlandý. Jivaya Kartinalardan soñra milliy ve Mehdiyev meslek cihetinden bizi bellisiz bir
Avropa oyunlarý baþlanaraq, rusça dörde qadar birligi(?) ile ürkütüyor idi. Bazý malümatlara
devam itti. Toplanan aqçalarýn yarýsý açlýq olan bazanaraq, biz bu refiðimizi ziyade sol taraflý
biliyor idik. Bu defa Aqmescitte bizzat özünden
yerlere gönderilecektir.
ve yaqýn bilicilerden añladýðýmýza köre, Ýttifaq-ý8 fevral. Qýrým Haberleri. (Teatro). Müslimin programýna muhip /dost/ ve milletçi
Baðçasaray mahalliy fuqareleriniñ faydasýna olaraq, olduðýna qani olaraq, þimdiye qadar haq-qýnda
yaþlar tarafýndan üçünci bir teatro aqþamý tertip
besledigimiz hoþ ümütleri daha ziyade ilerlettik.
idilecegi söyleniyor...
Böyle açýq ve hayýrlý olsun! Selâmetlik bar 
10 fevral. Qýrým Vekili. Qýrým müslümanlarý diycegim yoqtur, ancaq, ey qardaþ ve qardaþlar,
tarafýndan Millet Meclisine /Devlet Dumasýna/ vekil unutulmasýn ki, bugünde milletimiz himaye ve
bulunacaq Abdurreþit Mehdiyev - Orludýr. muavenete /yardýmða/ eñ ziyade muhtac olan bir
Aqmescitte rus darülmuallimin mektebinde ikmal-i millettir. Yaþlar ve muallimler, sizleri de tebrik
tahsil ittikten soñra /tahsilini tamamlaðan soñ/, bir ideriz, civan Mehdiyev sizler içün þereftir!

26 yanvar. Qýrým Haberleri. (Teatro).
Yanvarýn 30-cý kününe tesadüf iden /rastkelgen/ salý
künü Aqmescit þehir klubunda açlara ve tahsilde
bulunan gençlere yardým içün edebiy ve musiqiy
milliy aqþam olacaqtýr. Bu aqþam üç meclisten ibaret
olup, birinci mecliste Zoraki Tabib nam külünç
komediya Baðçasaray gençleri tarafýndan
oynalacaq. Ýkinci mecliste  kontsert, üçüncide 
Jivaya Kartina, tamamýnda  dans olacaqtýr.
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19 fevral. Qýrým. Qýrýmdan Millet Meclisine
vekil saylanmýþ Abdurreþit efendi Mehdiyev 16-ncý
fevral aqþamý Peterburða yollandý. Qarasu þehriniñ
her cins ve mezheb ehalisi cenab-ý-vekili büyük
muhabbet ve mahsus kelmiþ bir hayli adamlar ile
beraber þehrin cemaatý ruþdie mektebinde meclis
iderek, dua-sena ile vekili yola çýqardýlar. Huda
selâmetlik versin!
28 fevral. Qýrým Haberleri. (Teatro). Gözleve
þehrinde fevralin 24-nci künü aqþam qarayim
gençleri tarafýndan meþhur Alim  Qýrým
Aydamaðý serlevhalý komediyasý tatar lisanýnda
sahna-temaþaya qoyulmuþtýr.
31 mart. Qýrým Haberleri. (Ýçkiden Nefret).
Koreiz, Gaspra ve Gurzuf qaryeleri cemaatlarý,
halqýn edepsizligine ve fesat ve fýsq-fücurýna
/fitnecilikke, arabozucýlýqqa/ bais /sebep/ olan raqý
ve pivo tükânlarýnýñ qapatýlmasý hususta kendi aralarý
ittifaq idüp /añlaþýp/ qarar vermiþler. Uyanýñýz, ey
müslümanlar!..
6 aprel. Qýrým Haberleri. Qarasulu refiðimiz
Vetan Hadimi Aqmescite avuþmaq ile hususiy
matbua açýp devam idecegi ve bu iþe rusça
muallimlerimiz ile bazý yaþlarýmýz hizmet idecekleri
söyleniyor.
13 aprel. Qýrým Haberleri. Vetan
Hadiminde Hasan Sabri efendiniñ Ziyalýlarýmýzýn
Nazargâhýna nam maqbul bendin ahirinde /hoþ
qarþýlanðan bir maqaleniñ soñunda/ ziyalý-intelligent
müslümanlara muracaat olunup, milletin muhtac
bulundýðý siyasiy programlarýn ve risalelerin tercimesi
rica olunur. Bu kibi ricalar, muracaatlar 1881
senesinden beri idilmektedir, lâkin ne çare ki,
halqlarýmýz malümata muhtac, ziyalýlar ise lisan ve
qaleme muhtac.
4-e ìaÿ. Ãañïðèíñêèé. Oòâeò Øaêèðóýôeíäè Aìèðoâó. ß íèêoãäa íe áóäó
ño÷óâñòâoâaòü ÷eìó-ëèáo äðóãoìó, ÷òo òaê èëè
èía÷e áóäeò ðañøaòûâaòü èäeþ íaöèoíaëèçìa.
È ÿ âìeñòe ñ ìoëoä¸æüþ oùóùaþ æaæäó
âñeoáùeão ñ÷añòüÿ è íe ïèòaþ äóðíûõ
çaìûñëoâ ïðoòèâ ÷eëoâe÷eñòâa, ío ÿ èçãoëoäaëñÿ äoñìeðòè èñòoðè÷eñêèì è êóëüòóðíûì ãoëoäoì íaøeão íaðoäa, èññòðaäaëñÿ eão
âeêoâûìè ñòðaäaíèÿìè è óíèæeíèÿìè, a ïoòoìó
ÿ íe óìeþ èía÷e äóìaòü, êaê òoëüêo o í¸ì. Ïo
ìoèì óáeæäeíèÿì äoìèíèðóþùee çía÷eíèe
ïðèíaäëeæèò èíòeðeñaì âñeão íaðoäa, a íe
èíòeðeñaì eão ÷añòeé èëè êëaññoâ. Ñía÷aëa
ïðoñâeòèì, óêðeïèì, oáeñïe÷èì áûòèe íaøeão
íaðoäa, a êëaññoâûìè eão èíòeðeñaìè ìoæío
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çaíÿòüñÿ âo âòoðóþ o÷eðeäü. Ýòo, ïðaâäa,
ïðoòèâoðe÷èò ó÷eíèþ ïðoðoêa äâaäöaòoão
âeêa, ío ÿ â íeão íe âeðþ. Áóäüòe çäoðoâû.
8 iyün. Qýrým Haberleri. (Teatro). Ýþittigimize
köre, Baðçasarayýn ziyalý gençleri bir dramkompaniya teþkil iderek, Qýrým yarýmadasýnýñ cümle
þehirlerinde (Aqmescit, Qarasubazar, Kefe, Yalta,
Alupka, Aluþta, Gözleve, Baðçasarayda) birer
komediya oynacaqlar imiþ.
22 iyün. Qýrým Haberleri. (Teatro). Ýyünniñ
24-nci künü aqþam Baðçasarayda Þehir Upravasý
zalasýnda yeñi teþkil olunmuþ dramkompaniyasý
tarafýndan Kavkazyalý meþhur ediplerinden
Ahverdov cenaplarýnýñ Daðýlan Týfaq (Bozulmuþ
Aile) nam 5 perdeli faciasý oynanýlacaqtýr. Heman
iþbu facia iyülniñ 27-nci künü Simferopol þehrinde
oynanýlacaðý dahi idaremize haber veriliyor.
21 sentâbr. Qýrým Haberleri. Qarasuda 90
yaþarlýq mahasine(?) ve 60 yaþarlýq qýzý,
ihsanhanelerine(?) kirmiþ oðrular /hýrsýzlar/
tarafýndan qatl idilüp, altý dukat1 ve yigirmi mecidie
altunlarý2 ile 180 ruble aqçalarý talanmýþ. Bu qartçýqlar
halq aðýzýnda zengin namýle maruf /belli/ idiler. Bu
namlarý ecellerine sebep oldu. Oðrular yurtnuñ divar
artýný teþip kirmiþler. Yerli hýrsýzlarýn baþ kösterdikleri
añlaþýlýr (añlaþýldý(?)  Ý. K.).
***
Ýane /yardým maqsadý ile toplanðan para/.
Mýsýrda ilm-i-diniye tahsilinde bulunan Qýrýmlý
Seyid-Umer efendi faydasýna cemi 56 ruble
toplandý3. Ýþbu iane idare vastasýle mahalline irsal
olundý /yollanýldý/.
2 noyabr. Qýrým Haberleri. (Teatro). Genç
muharrirlerimizden Hasan Sabri Ayvazov
cenaplarýnýñ Neden bu hala qaldýq nam pyesasý
bu kere Füyüzat matbaasýnda kitap suretinde
basýlup çýqmýþtýr. Yaltada Dereköyde Abbas efendi
Emirov uyezdinde(?) 50 kapik fiyatýle satýlmaqtadýr.
18 dekabr. Qýrým Haberleri. (Teatro). 5-nci
dekabrde Qarasuda müslüman qýraathanesi
menfaatýna tatarca Saran Sarraf nam piyes
oynalmýþ ve mektep ve þkola balalarý tarafýndan
türkçe ve rusça manzumeler oqunmuþtýr.
Masrafýndan ðayrý, yüz ruble hasýlat /kelir/ qalmýþtýr.
Dukat  3,4 grammlýq altýn aqça.
Mecidiye altýný  o zamanda bir liralýq altýn aqça.
3
Bu yerde berilgen haberniñ tüzetmesi ayný sene 69-ncý
nomerde basýlðandýr. Þunuñ içün mezkür haberde
tüzetmesi de köz ögüne alýndý.
1
2

28-e äeêaáðÿ. Ãañïðèíñêèé. Ýòèì íoìeðoì
ìû çaêaí÷èâaeì 25-é ãoä èçäaíèÿ
Ïeðeâoä÷èêa. Ñðeäè íaøèõ ÷èòaòeëeé ìíoãèe
âñe äâaäöaòèïÿòèëeòèe íeïðeðûâío ÷èòaþò ýòó
ãaçeòó, ñ êoòoðoé êaê áû ïoðoäíèëèñü.
Ñeðäe÷íûé ïðèâeò ýòèì ñòaðeéøèì ÷èòaòeëÿì
 ïèoíeðaì ãaçeòíoão è âooáùe ñâeòñêoão
÷òeíèÿ. Ïeðeâoä÷èê  ïeðâaÿ ÷añòíaÿ
òþðêñêaÿ ãaçeòa íe òoëüêo â Ðoññèè, ío è ía
âñ¸ì ìóñóëüìaíñêoì Âoñòoêe, êoòoðaÿ
áeñïðeðûâío âûõoäèò ÷eòâeðòü âeêa.
Ïoçäðaâëÿeì ñ ýòèì çíaìeíaòeëüíûì
oáñòoÿòeëüñòâoì âñeõ íaøèõ ÷èòaòeëeé è
âeðèì, ÷òo oíè è âïðeäü ñeðäe÷ío ïoääeðæaò
íañ â ñêðoìíoé, ío óïoðíoé ñëóæáe íaðoäó è
ïðoñâeùeíèþ.
* * *
Ê ÷èòaòeëþ. Ïoçâoëü ìíe, ÷èòaòeëü, ía
ìèíóòó oãëÿíóòüñÿ íaçaä, ía ïeðeæèòoe ñ òoáoþ
èëè ía òâoèõ ãëaçaõ. ×òoáû ïoëó÷èòü
ðaçðeøeíèe ía èçäaíèe Ïeðeâoä÷èêa, ÿ òðè
ãoäa ïoäðÿä õoäaòaéñòâoâaë. Ñeé÷añ ïðaâo ía
èçäaíèe ñòoèò 3 ð. 15 êoï. è äâóõ íeäeëü
oæèäaíèÿ. 23 ãoäa Ïeðeâoä÷èê oäèíoêo òÿíóë
ëÿìêó ïóáëèöèñòa, oáÿçaííoão ìíoãoão íe
âèäeòü, ìíoãoão íe ñëûøaòü è o÷eíü ìaëo
ãoâoðèòü. Ñeé÷añ oí èìeeò 20 êoëëeã è ñâoáoäó
ðe÷è. Äaé Áoã òoëüêo óìeíüÿ äa æeëaíüÿ.
Â 1883 ãoäó Ïeðeâoä÷èê oòêðûë
oáðaçöoâoe è äaðoâoe ìeêòeáe ñ oáó÷eíèeì ïo
çâóêoâoìó ìeòoäó. Íaøëoñü òoëüêo 11
(oäèííaäöaòü) æeëaþùèõ ó÷èòüñÿ äeòeé.
Ñeé÷añ ïo ðoññèéñêoé øèðè ýòèì ìeòoäoì
oáó÷aþò äo 100000 äeòeé.
Â 1884 ãoäó áûëo èçäaío Ïeðeâoä÷èêoì
ïe÷aòíoe ðóêoâoäñòâo ê ÷òeíèþ è ïèñüìó ïo
çâóêoâoìó ìeòoäó  ñeé÷añ òaêèõ ðóêoâoäñòâ
ñoñòaâëeío è èçäaío â ðaçíûõ oáëañòÿõ áoëee
äeñÿòè.
Â êoíöe aâãóñòa 1882 ãoäa â Êaçaíè ÿ
oáúÿâèë oá óñòðoéñòâe ïeðâoão ëèòeðaòóðíoão
âe÷eða ía ðoäíoì ÿçûêe è ía ýòoò âe÷eð ðoâío
íèêòo íe ÿâèëñÿ. (Ñ áoëüøèì òðóäoì ïoëó÷èâ
ðaçðeøeíèe ía ýòoò âe÷eð è oáúÿâèâ o í¸ì oñoáo
ðoçäaííûìè oáúÿâëeíèÿìè, ÿ íaíÿë áoëüøóþ
çaëó ëó÷øeé ãoñòèíèöû ía Âoñêðeñeíñêoé óëèöe.
Êaôeäða äëÿ ìeíÿ, ñòóëüÿ äëÿ ìóñóëüìaíñëóøaòeëeé áûëè ïðèãoòoâëeíû êaê ñëeäóeò,
oñâeùeíèe óñèëeío, ëaêeè ïðèoäeòû, a ñaì ÿ
çaïaññÿ äaæe áeëûìè ïeð÷aòêaìè, êaê
ïoäoáaeò ëeêòoðó... Äo 9-òè ÷añoâ ÿ õðaáðo
oæèäaë ñëóøaòeëeé, oáúÿñíÿÿ oïoçäaíèe èõ
ïoñëeäíeé oáÿçaòeëüíoé ìoëèòâoé ìeæäó 910

÷añaìè âe÷eða. Ê 9-òè ÷añaì, âïðo÷eì, áûëè â
çaëe òðoe ñëóøaòeëeé... Ýòè ïeðâûe
ñëóøaòeëè ïeðâoão ìóñóëüìaíñêoão âe÷eða
oêaçaëèñü ïðoeçæèìè, oñòaíoâèâøèìèñÿ â ýòoé
æe ãoñòèíèöe. Ýòè èñòoðè÷eñêèe äëÿ ìeíÿ ëèöa:
êaâêaçñêèé áeê Aëëaÿð Çþëüãaäaðoâ è äâa áðaòa
Ðaìeeâû èç Oðeíáóðãa, çäðaâñòâóþùèe è
ñeé÷añ. Oíè oïëaòèëè âñe ðañõoäû ïo âe÷eðó
è óãoñòèëè ëeêòoða ïðeêðañíûì óæèíoì è
äoëãoé áeñeäoé o áóäóùeì...). Òeïeðü
ëèòeðaòóðíûe, ïeäaãoãè÷eñêèe è oáùeñòâeííûe
ñoáðaíèÿ âoøëè â oáû÷aé.
Â 1883 ãoäó ía òaòaðñêoì ÿçûêe
ñóùeñòâoâaëo 34 êíèæêè (Ðaäëoâa, Êaþìa
Íañûðè, Ìóðçû Ôaòaëè Aõóíäoâa)
ëèòeðaòóðíoão, ñâeòñêoão ñoäeðæaíèÿ. Ñeé÷añ
èõ ñoòíè è íoâûe âñ¸ ïoÿâëÿþòñÿ.
Â 1883 ãoäó íe ñóùeñòâoâaëo ïoíÿòèÿ è
íeëüçÿ áûëo ãðoìêo ãoâoðèòü oá
oáùeëèòeðaòóðíoì ÿçûêe òþðêñêèõ ïëeì¸í
Ðoññèè. Ñeé÷añ ãaçeòû è ëèòeðaòóða, è
ìeæäóoáëañòíûe ñúeçäû, íeñìoòðÿ ía êoeêaêoé ïaðòèêóëÿðèçì (÷añòíoñòè  È.Ê.),
ñâèäeòeëüñòâóþò, ÷òo ëèòeðaòóðíaÿ oáùaÿ ðe÷ü
íaðoäèëañü è âûðaáaòûâaeòñÿ.
Â 1883 ãoäó oáùaÿ, oáúeäèíÿþùaÿ
íaöèoíaëüíaÿ èäeÿ äaæe â âoçäóõe íe íoñèëañü,
ío ñeé÷añ, ía÷èíaÿ ñ 1905 ãoäa, oía oõâaòèëa
øèðoêèe ñëoè íañeëeíèÿ è ñòaðaeòñÿ âûëèòüñÿ
â ôoðìó oðãaíèçoâaííoé êóëüòóðíoïoëèòè÷eñêoé ïaðòèè. Ía ïeðâoì íaöèoíaëüíoì
ñoáðaíèè â Íèæíeì, ïðèøëoñü ïðeäñeäaòeëüñòâoâaòü ðeäaêòoðó Ïeðeâoä÷èêa.
Â 1883 ãoäó Ïeðeâoä÷èê âñeìè ñèëaìè è
ññûëêaìè ía èñòoðèþ è ñâÿùeííûe èçðe÷eíèÿ
äoëæeí áûë ñeðü¸çío äoêaçûâaòü, ÷òo äâaæäû
äâa ÷eòûðe, òo eñòü, ÷òo ðóññêèé ÿçûê, ðóññêaÿ
íaóêa íeoáõoäèìû... Òeïeðü oñòa¸òñÿ òoëüêo
èçûñêèâaòü ñðeäñòâa è èñòo÷íèêè äëÿ
æaæäóùèõ çíaíèÿ è oáðaçoâaíèÿ.
Óêaçaëoñü áû eù¸ ìíoãoe, ío äoñòaòo÷ío è
ñêaçaííoão... Íe ïoäóìaé, ìèëûé ÷èòaòeëü, ÷òo
ÿ âeäó ðe÷ü ê âoñõâaëeíèþ äoñòèãíóòûõ
ðeçóëüòaòoâ èëè íaøeão ïðoãðeñña, o êoòoðoì
óæe ïðoêðè÷aëè â Åâðoïe. ß õo÷ó ñêaçaòü êaê
ðaç oáðaòíoe: ça ÷eòâeðòü âeêa ñäeëaío íaìè
o÷eíü íeìíoão. Åäâa-eäâa çaëoæeí ôóíäaìeíò
íaøeão êóëüòóðíoão è íaðoäíoão äeëa! Ìû
ñëèøêoì ïoçaäè, ÷òoáû ãoâoðèòü oá óñïeõaõ,
ñëèøêoì ìeäëeíío èä¸ì, ÷òoáû ãoâoðèòü o
ïðoãðeññe.
Haz.: Ýsmail Kerim
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Ýsmail Gasprinskiy

MOLLA ABBAS
(Roman*)
Ekinci qýsým

DARUR-RAHAT MÜSLÜMANLARI
... Cümle dostlarýma veda ziyareti idüp ve aþina-i-nazikânem /nazik dostum/ madmuazel Margaritaya
vedaname yazup, yola hazýrlandým. Ýrtesi kün yola çýqtýqta, ðayrýdan(?) bir qýta /parça/ vedaname yazup,
meþhur ve dana ricâl-i-islâm /tanýnðan ve alim islâm büyüklerini/ yetiþtirmek ile þühret bulmuþ Endelüs
yurtu ziyaretine Parijden çýqup, demiryol ile Pireney daðlarýna doðru yollandým. Daðlarýn þarqý  Fransa,
ðarbý  Ýspanya ülkeleridir. Tarih-i-islâmiyede bunca þühretli ve namlý Endelüs qýtasý  hazýrda Ýspanya
dedigimizdir. Fransanýñ bir çetinden bir çetine çýqtým. Ne acayip ülke! Zan idersiñ ki, bir uluð baðçadýr.
Baðçalarýn, baðlarýn letafeti /dülberligi/, qýr ve bostanlarýn ziynet ve yaqýþýðý, cümle ehaliniñ ðayretli ve
kâmil ve iþküzar /emeksever/ olduðýna þahit idilir. Qaysý tarafa baqsañ  taþ yollar, her keçide(?) 
köprüler /köpürler/. Qayýq cürür pek çoq harýq ve kanallar fransýzlarýn hünerini kösteriyorlar idi. Hepsi
binalar cedit/yañý/, taze kibi, her tarafta iþ ve ðayret, hüner ve marifet zahir olup /körünip/, bozuq ve
harabat, boþ ve viran(?) bir mahal, bir yer körmedim. Huday-Taâlâ fransýzlara ne büyük saadet ve ihsan
buyurmuþ!..
Qýrq üç saatte Ýspanya hududýna kirmiþ idik. Soñ merkezde Ýspanya gümrük memurlarý adet ve
nizam üzre eþyalarýmýzý baqtýlar. Bunlardan biri baña diqqat idüp:
 Siz maðribiy arabmýsýz?  dedi.
 Hayýr, efendim, Taþkentli tatar oðluyým.
 Demek, diyar-ý-Türkistandan Qayda barasýz?
 Ýspanyaya, efendim.
 Tüccarmýsýz, satuv idesizmi?
 Hayýr, ziyaretçi bir acizim.
 Bizim ülkede ne ziyaret ideceksiz?
 Maþallah, efendim, siziñ ülke bizce muqaddes bir diyardýr. Qýta-i-Endelüs  diyoruz. Eñ hoþ
medeniyet yetiþtirmiþ araz-i-meþhuredir /meþhur bir yerdir/ ve þayan-ý-ziyarettir /ziyaretke lâyýqtýr/.
 Evet, efendim Körülecek asar-ý-islâmiye mevcuttýr. Hoþ keldiñiz. Demiryolda köp toqtamaq
olmuyor. Vaqtýñýz olsa, sizi musafir ve qonaq ider idim. Türkistandan ülkemize tüþen tatar ya bardýr, ya
yoqtur. Nadir /siyrek/ musafirsiz...
Ýspanyolun bu sözleri hoþuma kelüp, bunlar da fransýzlar kibi hüsn-ü-terbiye sahibi /eyi terbiyeli/
olduqlarý añlaþýldý.
Vaqaa /haqiqaten/, bu iki qavim  qarýndaþtýrlar /qardaþtýrlar/, çünki cinsleri, dilleri yaqýn olup,
mezhepleri /dinleri/ birdir. Böyle ise de, fransýzlar ve ispanyollar bir-biri ile büyük muharebeler /cenkler/
idüp, qarabaðlýlar badköbelileri, yaki buharalýlar hoqandlýlarý kesüp doðradýqlarý kibi, bunlar da birbirin çoq boðazlamýþlar /öldürgenler, soyðanlar/ ve belki daha boðazlaycaqlar.
Fransýzca bildigim ispanyollar ile añlaþmaya medar /yardýmcý, tayanç/ olup ve seyahatnameleri oqup,
az vaqýtta bu ülkeye kesb-i-vuquf ittim /ülke haqqýnda bilgi sahibi oldum/. Fransýzca bilen kiþi Avropanýñ
her ülkesinde añlaþa bilir. Pek çoq adam ve dahi büyük musafirhane hizmetçileri fransýzca tekellüm
/laqýrdý/ iderler.
* Devamý, baþý derginiñ 46 sanlarýnda.
** Tögerek qavislerdeki qayýtlar müellifke aittir, [//] iþaretleri arasýndakiler ise  bizimkidir (Ý.K).
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Granada (Ýspanya). Elhamra Sarayý: umumiy körüniþi.

Varup tüþtügim þehir paytaht Madrid idi. Ziyaretlere bu þehirden baracaq oldum. Ýspanya on altý
milyon ehalisi olan bir devlettir. Lâkin Fransaya qýyas degil. Hududý keçtigim ile farq ve tefavüt /farqlýlýq/
körüldi. Bað ve baðçalar, iþ ve küç, ðayret ve marifet baþqa, ve fransýzlara köre köp aþaðýda olduðý
zahir /körüne/ idi. Lâkin usul-i-idare-i-ülke /memleket idaresi usullarý/ ve nizamlar hep Avropa içinde
olduðýmý bildiriyor idi. Ýspanyollar ðayet açýq ve þad halq olup, þiir, oyun ve çalðýya pek havestirler ve
böyle ise de, fransýzlardan ziyade dindar olup, ibadethanelere ziyade hürmet iderler. Ýspanya tarihini
oqudýqta, bir hallarýna taacüp ittim. Bunlar da bizim türkler ve tatarlar kibi, han ve hakimlerini avýþtuvuþ, azil ve nasýp itmeye /tahttan birisini tüþürip, ekincisini mindirmege/ severler imiþ! Hazýrda Ýspanya
ikinci derece devletlerdendir. Ehalisi nisbeten bay degildir. Keçmiþ zamanlarda Amerika qýtasý ve bazý
büyük adalar Ýspanyaya tabi olup, gemiler ile biñlerce pud altun ketirirler imiþ. Amerika vahþiyleri ve
yabaniyleri cam (piyala) ve büllürden yasalmýþ ufaq-tüfeke qoþ avuçlap altun, kümüþ berirler imiþ, ama
þu zaman keçmiþ. Amerika ve adalar ayrý devletler teþkil ittiler. Kelmiþ altunlar sarf olup bitti, hünersizlik
ve iþsizlik naçarlýq ile haceti hazýr yetiþtirdi. Ýspanya büyük emsal /örnek/ ve ibrettir. Millet ve halq içün
baylýq ve rahat altunda degil,  iþ ve hünerde imiþ. Ülke dolusý altunlar bitti, ama altuný olmayan ingiliz
topraðý halqlarýn marifet ve iþi ile dünyanýñ hazinesi oldu. Ýspanyollar miras yediler kibi aç qaldýlar.
Ýþküzar ingilizler cümleye faiq /üstün, ðalip/ olup, cihannýñ malýný topladýlar.
Ýspanya Avropa qýtasýnýñ cenüp-ðarbýnda vaqý /bulunðan/ yarýmadadýr. Ðarben Atlantik deñizi ve
cenüben Aqdeñiz ile çevirilmiþtir. Ab-havasý /suvu ve havasý/ ðayet hoþ ülkedir, þöyle ki, yüzüm, incir,
nar, limon ve portaqal baðçalarý çoqtur. Bazý vilâyetleri susuzca ve sahralý ise de, ekser yerleri ðayet
bereketli ve meyvadardýr. Afrika memalik-i-islâmiyesi ve Fas /Marokko/ ile Ýspanya arasýnda Sebte
/Seuta/ ve Cebelitarýq /Gibraltar/ boðazý bardýr. Mücahidin-i-islâm /Ýslâm mücahidleri/ bu boðazý keçüp,
Endelüsi feth itmiþler idi.
Qýrq sekiz sene-i-hicriyede /milâdiy: 668*/ Velid bin Abdülmelik halife zamanýnda (685705  Ý. K.)
Afrika qýtasýnýñ cihet-i-þimalisi /þimal tarafý/ ta Atlantik deñizine varýnca feth olunup, ehalisi þeref-i-islâm
ile müþerref olmuþ idi /þereflendi/. Arap serdarlarýndan Musa ibn Nusayr topraðýn çetine yetiþtiginden
soñ, boðazý keçüp din-i-islâmý Endelüste dahi intiþar /tarqatma/ fikrini idiyor idi. Þu esnada Endelüs,
yani Ýspanyada bulunan ehl-i-nasara /hristian/ hükümetleri bir-biri ile akis ve ehali arasýnda türlü fesat ve
bozðunlýq mevcut olduðýndan, islâmlarýn kelüp ülkeyi zabt itmelerini arz idenler çoq idi. Bu halda Musa
* Bunda bir yañlýþlýq bar: hicriy 48 degil de,  84 ( milâdiy 703) senesi olmalýdýr.
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ibn Nusayr sefer itmeye halifeden ruhset isteyüp, Endelüs yurtu letafeti ile bir eþ-Þama /Damask þehrine
veya umumen Suriyege (Siriyaða)/, ab ve havasý ile  Yemene, bereket ve meyvasý ile  Mýsýra, medeniyeti
ile  Hindustana beñzedigini yazmýþ idi. Ýspanyayý aldýqtan soñ, fransýz ve nemse yurtlarýný feth idüp,
Avropayý aylanup Ýstanbula kelmek  serdar Musa ibn Nusayrýn efkârý idi. Bundan böyle kerek tedarikât
/hazýrlýqlar/ tekmil olunup /yapýlýp/, doqsan iki sene-i-hicriyeniñ yazý baþýnda /milâdiy: 711 baharýnda/
Maðrip valisi Musa ibn Nusayr Tarýq ibn Ziyad adlý adamý serdar tayin idüp, Endelüs fethine mübaþeret
itti /Andalusnýñ zapt etilmesine kiriþti/. Maðrip zemini ile Endelüs arasýnda vaqý /bulunðan/ deñiz boðazýný
gemiler ile keçüp, Endelüs topraðýna ayaq bastýqta, cenab-ý-Tarýq ibn Ziyad, heman ata binüp, askerine
hitaben: Ey, ðaziler, ögümizde  duþman, arqamýzda  deñiz, yolumýz  ancaq nusret /zafer, muvaffaqiyet/
ve þecaattýr /cesürlik, qahramanlýqtýr/,  deyü sefer ve harekât-ý-meþhurelerine /ileride meþhur olacaq
sefer ve hareketlerine/ baþladý. Az vaqýtta bir avuç mücahidin /mücahidler/ qoca bir ülkeyi ve nice
qalalarý /qalelerni/ feth ve zapt idüp, nasara hükümetlerini /hristian hükümetlerini/ yoq ittiler. Ancaq bazý
sahralarda ve daðlarda olan hükümetler qýlýnc-ý-islâmdan /Ýslâm qýlýcýndan/ qurtulup, virgü (harac) virmeye
razý olup, qaldýlar. Ýslâmlarýn cesaret ve ðayretlerinden mada /ðayrý/, feth ittikleri ülke ve beldelerde
kösterdikleri usul-i-adalet ve haqqaniyet /adalet ve doðrulýq usulý/, nasaranýñ teslim ve itaatýna sebep
olmuþtýr. Þöyle ki, qýlýnçtan qurtulmuþ olanlar adalet-i-islâmiyeye tabi olmuþtýr. Meselâ, Sebilya /Sevilya/
þehriniñ teslimi Toledo þehrinde teslim olan nasaranýñ rahat ve selâmet-i-hal olduqlarýndan ibret alýnup,
vaqý olmuþtýr.
Tarýq ibn Ziyadýn fütuhat ve iþlerinden haber aldýðý ile, Maðrip valisi Musa ibn Nusayr dahi bir fýrqa
asker ile Endelüsa tüþüp, hayli yerleri aldý ise de, haqiqat /haqiqiy/ fatih Tarýq cenaplarý olduðý malümdir.
Bu zatýn maharet-i-harbiyesi /harbiy ustalýðý/ ve usul-i-idare-i-adilânesi /adaletli idareciligi usullarý/ ile
kesp ittigi /qazandýðý/ nam ve þühret Musanýñ haset /qýsqançlýq/ ve küncülügine sebep olup, Tarýq haqqýnda
hazret-i-halifeye hayli isnadat /iftira, yalanlar/ yazdýðý sebepli ikisi dahi Þam-ý-þerife çaðrýlup muhakeme
olundýlar. Hilebazlýq /aynecilik, entrigacýlýq/ ile Musa haqlý çýqup, Tarýq ibn Ziyad azl olundý /vazifeden
alýndý/. Ýþbu namdar-ý-cihan ve fatih-i-eqalim-i-Endelüs /Andalus topraqlarýnýñ fatihi/ faqýr halda doqsan
yedi senesi /milâdiy: 715-716/ vefat itti. Yurt yasamýþ balta týþta qalýr  misali tamam oldu.
Hicretin yüz on üç senesinde /milâdiy: 731/ islâmlar Pireney daðlarýný keçüp, Fransaya hücüm ittiler.
Tuluz /Tuluza/ ve Bordo þehirlerini alup, ta Tur þehrine qadar keldiler. Lâkin bu halda Endelüsten uzaq
tüþüp, kerek imdat yetiþmediginden askere hayli zayiflik kelüp, ve ikinci taraftan, fransýzlar ðayet ziyade
toplaþup Karl Martel ve Kaledos adlý serdarlarýn hüküminde olaraq islâm üzerine keldikleri halda,
Puatye þehri civarýnda vaqý olmuþ muharebede ehl-i-islâm maðlüp olup, Endelüse qaytmaya mecbur
oldu. Ýþte, bu Puatye civarýnda Qýrq-Aziz ziyareti olduðýný bilüp Fransaya tüþtü isem de, zamanlar keçüp
ziyaretlerden bir eser qalmadýðýndan, haqiqat mahalni /yerini/ bulamamýþ idim.
Endelüs qýtasý Þam /Damask/ halifelerine tabi ülke olup, nasp olunan /tayin etilgen/ valiler tarafýndan
idare olunuyor idi. Ama Þam hilâfeti inqýraz olup, halifelik Beni-Ümeyyeden /Emevi hanedaný
mensüplerinden (Omeyyadlardan)/ Abbasilere keçtigi esnada, hanedan-ý-Ümeyyeden Abdurrahman
Endelüse qaçup (755  Ý. K.), altmýþ dört sene-i-hicriyede* /milâdiy: 683/ ehali tarafýndan saylanup,
memalik-i-Endelüse halife olmuþtýr. Ýþbu Abdurrahman halifeden baþlanup, Endelüste ayrýca hükümeti-islâmiye teþkil olunup, sekiz yüz doqsan beþ sene-i-hicriyeye /milâdiy: 1489/ qadar devam itmiþtir.
Endelüs devlet-i-islâmiyesi ilim, hüner ve hüsn-ü-idare /güzel idarecilik/ sayesinde cihanda birinci
ülkelerden olup, quvve-i-harbiyesi /harbiy küçü/, ziya-i-ilmiyesi, maarif-i-umumiyesi ve teraqqiyat-ýticariyesi /ticariy ilerlemesi/ ile zamanýnda cümle devletlere faiq /üstün/ olmuþ idi. Endelüs memalik-iislâmiyesiniñ yetiþtirdigi medeniyet ve hüsn-ü-maiþet /güzel yaþayýþ/ aqvam-ý-efrenciyeye /Avropa
qavimlerine/ emsal /örnek/ ve ibret olup, Avropada meydan almýþ ekser ulüm ve fünun /ilim ile fenler/
iptida-i-halda /baþta/ Endelüs medreselerinde tahsil olunmuþtýr. Ehl-i-nasara beyninde /hristianlar arasýnda/
ittifaqsýzlýq /birliksizlik/ ve fesat, Endelüsin fethine ve islâmlarýn muzafferiyetine sebep olduðý kibi, bundan
sekiz yüz sene soñ islâmlar arasýnda vaqý olmuþ /yüz bergen/ fesat, ve nasara beyninde meydan almýþ
* Tekstte bir hata olsa kerek, çünki I Abdurrahmannýñ halife saylanmasý yýlý belli  hicriy 138/ milâdiy 756 senesidir
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birlik ve ðayret Endelüste islâm devletiniñ inqýrazýna /çöküþine, yýqýlmasýna/ sebep olmuþtýr. Endelüsi
islâmlardan qaytarup almýþ hükümdar  Ferdinand ve soñki emir  Mevlâ Ebu Abdullah es-Saðirdir. Bir
nice ay muhasaradan /qamaçavdan/ soñ, Ebu Abdullah Ðýrnata /Granada/ qalasýný Ferdinanda teslim
idüp, Maðribe çekildigi, ve Ýspanya askeri þehire kirüp, Elhamra Sarayýnda Ferdinand ve qadýný Ýzabel
taht-ý-saltanat qurduqlarý ile Endelüs devletiniñ ömüri ve zamaný tekmil olmuþtýr /tamamlanðandýr/.
Ehl-i-islâm eline tüþmüþ Endelüs qýtasý her ne qadar bereketli ve hoþ hava ülke ise de, ehaliniñ
bihüner /hünersiz/, medeniyetsiz olduðýndan, harabat ve tap-taqýr idi. Amma evlâd-ý-arabýn sayý /emegi/
ve ðayreti ve hüsn-ü-idaresi sayesinde az vaqýtta barça /bütün/ ülke uluð bir bað ve baðça þekline kirüp,
meyva ve insan ile toldu. Asar-ý-medeniyet ve zekâ /zekâ ve medeniyet eserleri/ olaraq her tarafa yollar
ve köprüler yasaldý. Yollarda çeþmeler, qýrlarda harýqlar ve quyular yasalup, su boylarýnda biñler ile
degirmenler, fabrikler, pek çoq qaryeler /köyler/ ve uluð belde ve þehirler inþa olundý. Sahralar  bað ve
baðça, qýrlar  ekinlik ve bostanlýq yerler oldular. Su çýqmaz yerlere hüner ile su çýqarup, tap-taqýr
topraqlara taze can (naz ve can (?)  Ý. K.) berdiler. Say ve ðayret ve hüner semeresi olaraq rahat ve
baylýq, ve bunlarýn semeresi olaraq ehali-i-islâmiyeniñ çoðalmasý ve teraqqisi, kün-be-kün mesut /bahtlý/
ve mamur olmasý Endelüs qýtasýný cennet misli bir mahal /yer/ itmiþ idi. Arap tarihlerinde körüldigine
köre, Vadiy-i-Kebir nam su / Ulu Özen  Gvadalkvivir özeni/ boyunca yüz yigirmi biñ qarye bina
olunmuþ /qurulðan/. Emir Yusuf zamanýnda her cuma künü üç yüz biñ minberde namýna hutbe oqunuyor
imiþ. Seksen uluð belde ve üç yüz þehir mevcut olup, dar-ý-saltanat þehri Qurtubada /Kordovada/ yedi
yüz biñ hane (yurt), altý yüz cami-i-þerif, beþ yüz hastahane, sekiz yüz medrese ve doquz yüz hammam
mevcut imiþ! Ðýrnata /Granada/, Toledo ve Sebilya (Ýþbilye) /Sevilya/ nam þehirler Qurtuba derecesinde
bulunmuþlar. Semere-i-ðayret ve hüner /hüner ve ðayret semeresi/ olan medeniyet-i-islâmiye bunlara
köre qýyas olunsun, Endelüs ehl-i-islâmýn parlaq, ziyalý ve mesut maiþeti bundan istihrac olunsun /hüküm
olunsýn/! Endelüs hilâfetiniñ /halifatýnýñ/ idare-i-aqýlanesi ve adilânesi /aqýllý ve adaletli idareciligi/ sayesinde,
þu zamanda cümle Avropa ve Aziya devletlerine faiq olup, frenk tarihlerinde beyan olundýðýna köre,
halifeniñ hazinesi,  Avropa hükümetleriniñ hazineleri bir qoþuldýðý halda,  cümlesinden ziyade imiþ!
Devletin baylýðý milletin baylýðýndan kelir. Milletin baylýðý ise hüsn-ü-idare ile hüner, sanayý /sanatlar/ ve
ðayretten kelir. Tedris ve intiþar-ý-ulüm ve fünun dahi bu baylýq ve bolluq nisbetinde idi. Endelüstea
zuhur ittigi qadar, belki bir ülkede ulema /alimler/ zuhur itmemiþtir /meydanða çýqmaðandýr/. Asar-ýilmiye ile namý baqiy qalmýþ iki yüz üç ulemanýñ adlarý bir cedvelde körüldi. Bunlarýn bazýlarý yüz kitap
telif itmiþ /yazðan/ ve cümlesiniñ asarý biñden ziyadedir. Ayanç, ayanç /teessüf olunacaq/ oldur ki, iþbu
asar-ý-merðubeler /qýymetli eserler/ Endelüs devleti inqýrazýnda ispanyol nasarasý eline tüþüp,  þu zamanda
bunlar ðayet mutaassýp /fanatik/ ve ilim qadri bilmez olduqlarýndan,  islâm ve duþman asarý /eserleri/
 deyü cümle kitaphaneleri mahsus yaqmýþlar! Ýlm-i-týb, cerrahiye /hirurgiya/, saydele /farmakologiya/,
tabiat-ý-eþya, hesap, hendese /geometriya/, heyet /astronomiya/, rasad /astrologiya/ ve mantýq fenlerinde
Endelüs islâmlarý ðayet büyük teraqqi itmiþler idi. Halifeler bir kitap içün büyük aqçalar, bir alim içün 
hazineler sarf idüp, mahsus elçiler ile ülke-ülkeden biliciler, ustadlar ve hünerkârlar celp idiyorlar imiþ.
Padiþah sarayý yalýñýz qadýn-qýz baðçasý degil, ulema ve mütefennin /fen alimleri/ meclisi, umumiy
Encümen-i-Daniþ Dairesi /Ýlimler Akademiyasý/ imiþ. Ýlim ve kitaba olan raðbet melik Abdurrahman-ýSalis /III Abdurrahman (912961)/ hazretleriniñ Qurtubada tertip ittikleri kütüphanede altý yüz biñ cilt
kitap bulundýðýndan zahir oluyor. Ülke içinde yetmiþ aded /dane/ uluð kütüphane mevcut idi. Bu
kütüphanelerden cümle nas /insanlar/ ve þagirtler istifade idiyorlar idi /faydalana ediler/.
Avropa ülkelerinden frenkler Endelüse kelüp, islâm mekteplerinde ilim ve hüner tahsil iderler idi ve
bunuñ içün Endelüs islâmlarý Avropanýñ medeniyet-i-cedidesine /yañý medeniyetine/ büyük sebep
olmuþlardýr, Avropanýñ hocalarý, ustadlarý hesap olunsalar  caizdir. Amma inqýraz-ý-devlet-i-Endelüs
ile ispanyol nadanlýðý /cahilligi/ ve qaranðýsý islâmýn nam ve niþanýný coymaq ðayretine tüþüp, Endelüs
asar-ý-medeniyesinden heman bir þey qaldýrmadýlar. Teleðraf, parahod ve demiryol asrýnda bulunan
Ýspanya ve ispanyollar beþ yüz sene muqaddem /evvel/ islâmlarýn yetiþtirdikleri medeniyete nail olamýyorlar.
Lâkin ispanyollar her ne qadar coymaya, bozmaya diqqat itmiþler ise de, islâmdan qalmýþ ve bugünde
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Kordobadaki (Ýspanya) Ulu Cami: iç körüniþleri.

Ýspanyada mevcut asar-ý-islâmiye cümleniñ hayret ve taacübine mucip /sebep/ olup, barekallah 
demeye mecbur idiyor. Qurtubada bugünde kilise /kilse/ olmuþ Cami-i-Kebiri /Ulu Camini/ yaki
Ðýrnatada /Granadada/ vaqý /bulunmaqta olðan/ Elhamra Sarayýný kören adam, endelüslilerin ne
uluð derecelere bardýqlarýný qýyas ide bilir. Hamd olsun /Allahqa þükürler olsun/, Türkistandan bu
diyara tüþüp, bunlarý ziyarete nail oldum! Bunlarý ziyaret ider iken, ne hoþ, ne tatlý-tatlý hissiyat
/duyðular/ ve hayalat /hayallar/ ile sefa ittim! Bazý göñlüm aðlayup, acý, aðu kelen künler olmuþ ise
de, zamanlarý zamana, hallarý hala qýyas idüp, hoþ ümütler ile rahat ve lezzet dahi buluyor idim.
Endelüs inqýraz bulmayup, medeniyet-i-islâmiye devam itmiþ ise, hazýrda Avropa medeniyetinden
alâ, ve insanlar içün saadetli ve rahatlý medeniyet yetiþir idi  fikri ile ziyaretler idiyor idim.
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Qurtuba Cami-i-Kebiri hicretin yedi yüz yetmiþ senesinde* halife Abdurrahman ðayreti ile yasala
baþlamýþtýr. Baha ve qýymetli mermer taþýndan inþa olunmuþ iþbu mescid-i-þerifin qubbesi seksen mermer
direk üstündedir. Caminiñ zorluq /qaviylik?/ ve cesameti /büyülkigi/, yaqýþýq ve güzelligi Ýstanbulýn
Ayasofyasýna, Qahireniñ Cami-i-Kebirine ve ðayrý bu misalli inþanýñ cümlesine faiqtir /cümlesinden üstündir/. Qartuba camisiniñ emsali /misali/ olmasa kerek, qavm-i-necip /nesli pak/ arabýn aqýl ve feraseti,
hissiyat ve hayalat-ý-aliyesi bu bina-i-muqaddesede cem olunmuþ ve mezkür uluð milletin ahval-i-nazikei-batiniyesi bu cami-i-þerifin vucudý ile zahir olmaqtadýr. Qurtuba Cami-i-Kebirine bir nazar iden, qavmi-adil, qavm-i-maqbul /adaletli ve maqbul bir halq olðan/ arabýn derece-i-aliyesini aynen /olduðý kibi/
körecektir
Bir hafta qadar Qurtubada iqamet idüp, caminiñ ziyareti ile meþðul oldum. Baqtýqça  baqmaq,
kördükçe  körmek istiyor idim! Fransýz ulemasýndan Güstav Dore dedigi kibi, Cami-i-Kebir ispanyol
eline tüþtügi halda, müslümanca mevcut ayat ve yazýlarý bozmaq içün hayli tamirlenüp,  yaraþýq tursun,
bina-i-meþhur lekedar /lekeli, kirlengen/ olmuþ. Ýkinci eser ve niþan Ðýrnata /Granada/ þehrinde melik
Ýbn Ahmer zatýna mahsus Qasrul-hamra /Elhamra Sarayý/ namý ile malüm ðayet zor, metin ve dil-niþin
/lâtif, hoþ/ saray-ý-aliyedir ki:
Çun qubbe-i-Kisra betesavir müzeyyen
Çun name-i-nami betemayül münaqqaþ
Çun çeþm-i-felek ruþen u çun huld-i berin hub
Çun Beyt-i-harem ferruh u çun bað-ý-Ýrem hoþ**
mazmunýnca /añlamýnca/, haqiqat-ý-acaibinden bir niþan olup, Avropanýñ her tarafýndan mahsus seyir ve
ziyaretine her sene yüzlerce adamlar kelüp kiterler. Elhamra qat-qat azbarlardan ve pek çoq bina ve
bölmelerden ibarettir. Ama cümlesi bir ustad-ý-kâmil /kâmil bir ustanýñ/ eseri olmuþ kibi, hisse-hisse
/qýsým-qýsým/ hoþnazar ve güzel olduðý kibi, umumen dahi bir derya-i-letafet, hüner ve naqýþtýr /güzellik,
ustalýq ve naqýþ deryasýdýr/. Mermer taþlara çekilmiþ naqýþ /resim/ ve örneklere, parça-parça taþçýqlardan
iþlenmiþ þekillere baqtýqta, hayran olmamaq mümkün degildir! Bunca örnek ve naqýþ qalem ile kâðýda
yasalmaz, ustalar ise mermer taþlara oymuþlar! Bu naqýþ ve örnekler beþ yüz seneden beri taze-taze
turduqlarý kibi, altun, kümüþ ile yazýlmýþ bazý ayat /ayetler/ ve yazýlar mahall-i-münasibinde /münasip
yerlerde/ mevcuttýr. Þöyle ki, Babul-Seriy /Qýrallar Zalý/ nam Qapý üstünde hatt-ý-küfi ve afriki ile
/küfi ve afriki yazýlarý ile/ yedi yüz qýrq doquz sene-i-hicriyede /milâdiy: 1348/ bina olundýðý beyan
olunuyor. Elhamra Sarayýnda olan örnek ve naqýþ emsalsiz ustadlýq semeresi olduðýndan, frenk ustadlarý
kelüp, bunlara baqup, ders ve talim alýyorlar.
Elhamraya birinci ziyaretimde ozdurucý alup barmýþ idim. Sarayýn bekçi memurý ile körüþüp, seyrine
ruhset aldým. Cürdükçe  hayran, kördükçe  ferah ve þad oluyor idim. Ancaq sarayýn vucudý ferah
berdigi halda, lisan-ý-Mesnevi: Keçmiþ zaman  kelmez zaman,  deyü bal-þekere aðu ve acý qarýþtýrýyor
idi! Sarayýn memurýna diyar-ý-Türkistandan mahsus ziyarete keldigimi añlatup, istedigim vaqýtta saraya
kelmeye ruhset kesp itmiþ olduðýmdan /aldýðýmdan/, bir ay qadar künleri ve bazý giceleri Elhamra ziyareti
ile keçirdim. Her yerini, her mahallini kördüm. Bazý sahar vaqtý, bazý ay ziyasý ile azbarlarý ve bölmeleri
dolaþýr idim. Arab tarihlerinde körüldigine köre, Ðýrnatanýñ mahal ve ab ve havasý Þam ve Baðdada
qýyas olmayup, emsalsiz bir bucaq ve köþe-i-cihan imiþ. Küneþin zoruný (þiddetini) su keser  derler.
Ðýrnatada yaz sýcaðý ne qadar þiddetli olur ise, þu nisbette su çoq tüþüp, havayý hoþ ve lâtif idiyor, çünki
civarýnda Syerra-Nevada daðlarý bardýr ki, yaz ve qýþ üstleri qarlý, buzludýr. Sýcaq olduqça, daðdan
kelen sular ziyadeleþüp, hararet-i-þemse /küneþ hararetine/ muqabele iderler /qarþýlýq berirler/. Bunuñ
içün Ðýrnata vilâyeti ðayet meyvadar ve bereketli bir mahaldir. Yemiþin ve çiçeklerin olmadýðý cinsi
yoqtur.
* Hicriy degil, milâdiy 770 senesi olmalý.
** Hüsrevniñ sarayý kibi resimlerle süslü,
Meþhur Name /Firdevsiniñ Þahnamesi/ kibi sevgilerle naqýþlý,
Köknüñ közü kibi aydýn ve yüce Cennet kibi güzel,
Harem Evi /Beytullah, muqaddes Kâbe/ kibi mubarek ve Ýrem baðçasý kibi hoþ. Farsça.
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Qasrul-hamra civarýnda
zamaný ile büyük bir baðça
içinde ikinci bir saray bar
imiþ. Halifeler bazý bunda
iqamet iderler imiþ. Bu
mahalle ispanyollar Generalif diyorlar. Bunuñ
arapçasý Cennetül-araf
demektir. (Daha doðrusý:
Cennetül-arif  Arifler
cenneti  Ý. K.) Vaqaa /haqiqaten/, Ðýrnataya Dünya
cenneti denilir ise, caizdir.
Kördügimi seyir idüp,
keçmiþleri fikir idüp, hissiyat
ve tesirat-ý-mühtelife /çeþitli
tesir ve duyðular/ ile dolu
olaraq, bir ay qadar Ðýrnatada iqamet ittim
Künlerden bir kün þehire
qaytmayup, sarayda qalmýþ
idim. Ta aqþama qadar
Elhamra içinde cürüp,
fatihalar oqup, vaqýt yaz ve
gice ay ziyasý ile kün kibi
olduðýndan, Arslanlar meydaný nam azbarda her vaqýt
namaz qýldýðým mahalde
namazlýðým üstünde yatup
qaldým. Bu azbarýn ortasýnda
büyük þadýrvan olup, içinde
Elhamra Sarayý: Mirador Darahi  Darahi (Daraza) baðçasýna baqqan bir zal-balkon mermerden sekiz arslan þekli
bardýr ki, arslanlarýn aðýzlarýndan, vaqtý ile, su keliyor imiþ. Her ne qadar hazýrda bu çeþme-i-meþhur susuz ise de, ay ziyasý ile
azbarda bir letafet ve yaqýþýq bar idi ki, hayran olup, oturdýðým yerden seyir idiyor idim. Zaman-ýhilâfette /halifat zamanýnda/ þu azbarda saray halqlarý, frenk elçileri ve millet-i-islâmiyeye nusret /zafer,
muvaffaqiyet/ ve þevket /ululýq, heybet/ viren ilim ve hikmet erbabý cürdükleri közüm ögüne kelüp, bu
hayalat /hayallar/ ile lezzetlenüp turduqta, bu azbara civar olan Gülbaðça azbarýnda insan sesi ve ayaq
adýmý kibi hafif gürülti oldu. Gice öyle týnç idi ki, çibin uçsa, iþidilir idi. Bunlar kim olsa kerek, aceba?
Saray qaraðullarý bu mahalden uzaqlar Gice vaqtý saraya hiç kim býraqýlmýyor, bendeñiz /quluñýz/ ise
bazý künleri þehire qaytmayup qaraðulhanede qaldýðým ve aqça berüp bunlardan aþ ve su aldýðým
münasebet ile, gice vaqtý saray içinde qalýyor idim Mani olmuyorlar idi. Þu davuþqa taacüplenüp
turduqta, davuþ yaqýnraq /yaqýnca/ keldigi halda, çet ve talda bir mahalle çekilüp, yarý qorqu, yarý
taacüp ile kütüp qaldým
Alimallah, bu ne? Gülbaðça azbarýndan Arslanlar meydanýna bir-birinden güzel ve hüsn-ü-cemal
sahibesi /dülber yüzlü/ on iki qýz çýqtý. Ya Rab, bu nedir? Buz-buzlap qaldým Qýzlar havuzýn etrafýna
tizilüp, biri duaya el köterdigi ile, qurumuþ çeþmeye su kelüp, gürül-gürül havuza aqmaya baþladý

Buña daha ziyade þaþtým. Qýzlar müslime ve arap olduqlarý zahir /belli/ oldu. Heman havuzdan abdest
alup, ipek örtülerini cayup, cümlesi iki rekât namaz qýldýlar ve bade /soñra/, keldikleri kibi, Gülbaðça
tarafýna çekilmeye baþladýlar
Közüm körüyor idi, lâkin inanamýyor idim. Çeþmeniñ suyu tekrar kesildi. Azbar qabristan kibi týnç
oldu. Bismillâh,  deyü yerimden turup, aqýrtýn-aqýrtýn /yavaþ-yavaþ/ mermer taþlara basup, qýzlarýn
qaydan kelüp, qayda kittiklerini ve kim olduqlarýný bilmek içün, arqalarýndan kittim.
Gülbaðça azbarýný dolaþup, qýzlar birer-birer harem köþküne kirdiler Hava ve etraf týnç, dünya
havaya dolmuþ. Ay ziyasý nazlý-nazlý ziya beriyor Ayaq uclarýma basup, qýzlarýn arqasýndan ben de
içeriye kirdim. Ýkinci bölmeye yetiþdigimde, müslimeler beni körüp: Aman, ya Rab! Bu kimdir? Cat
kiþi, frenk!  deyü qýçqýrýþup qorqundýlar. Ben de qorqtu isem de, kendimi coymayup: Hayýr, qarýndaþlar,
cat degilim, elhamdülillâh, müslümaným, qorqmañýz. Alimallah /Allah bilir/, ne içün ve nasýl bu yere
keldigimi bilmiyorum,  dedim. Bu sözümden soñ arap qýzlarý rahat olmuþ kibi olup, bir-birine baqýþtýlar.
Þu halda bölmeye töþelmiþ mermer taþlarýn biri köterilüp, yer tübünden aq bir çalma körüldi Daha
ziyade þaþup, niþlemeyi bilmedim. Ne acayip þeylerdir! Hilâfet inqýraz olup, Elhamra Sarayýnda iqamet
olunmadýðý beþ yüz sene vardýr,  bu qýzlar, bu çalma nedir?!
Çalma qart ve pir bir arabýn baþýnda idi. Bu kiþi yer tübünden süzülüp çýqtýðý ile, qýzlar bendeñizi
kösterdiler. Baña aylanup diqqat ile baqtýqtan soñ, qart arap: Barekallah, oðlum Molla Abbas,
sensiñmi?!  deyü hitap itti. Evet, baba, ben, Abbasým,  deyü diqqat ittikte kördüm ki, qart arap
Parijde aþna olduðým Þeyh Celâl imiþ!
 Alimallah! Þeyh baba, kördügim hallara hiç aqýlým yetiþmiyor,  dedim.
 Ay, oðlum, baþýñ yazýsý çoq imiþ, sabýr qýl, añlarsýñ. Yanýma kel,  dedi.
Bölmeniñ ortasýna bardým. Qýzlar baþtan-ayaq bendeñizi baqýyorlar idi. Çýqtýðý teþikni kösterüp,
Þeyh Celâl baña hitaben: Tüþ aþaðý,  dedi, ve qorqtuðýmý fehm idüp /añlap/: Qorqma, oðul, ben de
ve bu qýzlar da aþaðý tüþecegiz,  ilâvesini buyurdý
Niþlemeli Qabire tüþer kibi, aþaðýya uzanup tüþtüm. Ayaqlarým taþ nerdübana /merdivenge/

Elhamra Sarayý: Arslanlar meydaný.
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rastkeldi. Þu nerdüban ile otuz-qýrq basamaq aþaðý tüþtüm Bir qaranðý idi ki, yer yüzünde böyle
qaranðý hiç olamaz Baþýma fikir, göñlüme qorqu doldu Qayda baram, ne içün baram, bunuñ ahirisi
ne olacaq?..
Ya Rab! Azaçýq toqtap, esimi toplar-toplamaz olduðým halda, yuqarýda, nerdüban baþýnda, qýzýl ziya
körüldi. Ayaq davuþý keldi. Añladým  keliyorlar. Ziya ise fenerden imiþ. Bir-biri artýndan, ellerinde
fenerler olaraq, Þeyh Celâl ve qýzlar tüþüp yetiþtiler. Cür, oðul, qorqma, yolumýz birdir, adaþmazsýñ, 
deyü, Þeyh teklif ittigi halda, kene aþaðý doðru cürmeye mecbur olup, qýrq basamaq daha tüþkeç, taþ ile
iþlenmiþ kemer bir bölmeyemi, zindanamý tüþtük. Þeyh Celâl, heman divarýn birinden üç-beþ taþ çýqarup,
bir teþik açtý
Qýzlar, birer-birer þu teþikten keçüp, kittiler. Þeyh baña hitaben: Sen de keç þu tarafa, hem feneri
tutup tur,  deyü beni keçirdikten soñ, özü dahi bir-iki taþ yerine qoyup, süzülüp bizim tarafa keçti ve
bir taþ daha yerleþtirüp, teþigi setr itti /qapattý/. Bu mahalden on basamaq nerdüban ile yuqarý çýqtýq.
Baqtým, kene büyük bir bölme! Qýzlar namazlýqlarýný caymýþlar, sabah namazýnda idiler
Bu kördüklerimden nihayet derece müteacip /þaþqan, taacüp etken/ olup, baþýmda aqýl ve fikir
qalmamýþ idi. Lâkin Parijde dost olduðým Þeyh Celâl efendi refiðim /arqadaþým/ olduðý halda, havf ve
qorqudan emin idim Yer tübüne gidiyor, ama qayda baramýz?.. Sual idecegim, lâkin fursat olmuyor.
Kirdigimiz ikinci bölme keza /ayný þekilde/ taþ ile iþlenmiþ bir mahal /yer/ idi. Çýqtýðýmýz nerdüban
baþýnda bir oba topraq bar idi. Þeyh hazretleri hazýr bulunan küregi alup, þu topraqlarý aþaðý atmaya
baþladý. Bu hidmetine ben de yardým ittim, þöyle ki, çerik saatte çýqtýðýmýz nerdübanýñ teþigini bastýrdýq.
Keldigimiz yol qapandý!...
Eger yuqarýda qalmýþ Harem köþkünden aþaðý olan mestur /gizli/ nerdübaný tapup körmüþ kiþi
olsa, birinci bölmeyece yol tapar, lâkin bölmeden keçüp ileriye daha yol olduðýný añlamaq  mümkünattan
degildir!
Qayda baramýz, aceba? Qýzlar namazý bitirgeç, yere oturdýlar. Arasýndan biri asýlmýþ sepeti alup,
içinde olan yemiþ ve ötmekleri refiqalarý ögüne qoydu. Bir miqdar yemiþ bizlere de berdiler
Ýnsan kibi aþap içeler, ibadet ve tekellüm /laqýrdý/ ideler, insan olduqlarý þüphesiz, lâkin nasýl
insanlardýr? Yer yüzünde emsalini körmedigim bir-iki þeftali aþap, artýq taacübimi zapt idemeyüp
/tutamayýp/, Þeyh Celâldan sordum:
 Ya, Þeyh, yolumýz yer tübünden olduðýný kördüm, lâkin bu acayip yol ile qaydalara baramýz?
Türkistanda kervan ile, Frenkistanda demiryol ile ne qadar cürseñ, qayda baracaðýñ malümdir, bu mertebe
/keresinde/ sayeñizde tüþtügim yola ne aqlým iriyor, ne fikrim!
 Evet, oðlum, taacüpli bir yoldur. Böyle yol körmemiþtirsiñ, bilirim, baþýný kördüñ, ahirini da körersiñ,
seyir qýl... Harem köþkünden seksen basamaq ile tüþtügimiz bölme zaman-i-hilâfette hazine idi. Endelüs
halifeleriniñ eñ baha /qýymetli/ nerseleri /þeyleri / ve aqçalarý þu mahalde hýfz olunuyor /saqlana/ idi
Divarý teþüp çýqup hazýr bulundýðýmýz bu ikinci bölme Bab-ý-Selâmet /Selâmet qapýsý/ namýndadýr.
Yer üstünde bu mahalli bilen yoqtur ve bu yere kirmek az adama müyesserdir /nasýp, qýsmettir/,  dedi.
 Yer tübündeki ikinci bölme Bab-ý-Selâmet olduðýný Þeyh Celâl beyan itmiþ ise de, ahval añlaþýlup,
qayda bardýðýmýz malüm olmadýðýndan, kemal-i-hayrette /büs-bütün hayretler içersinde/ bulunuyor idim.
Bu halda Þeyh Celâla dedim:
 Beyanýñýz içün teþekkür iderim. Lâkin Allah rýzasý içün baña bildiriñiz: qayda baramýz?.. Zat-ýaliylerine ne qadar hürmet ve raðbetim bar ise de, hayret ve taacüpten aqlým þaþacaq!
 Hiç rahatsýz olma, oðlum, bizlere emniyet qýl /iþan/, bu qýzlar dahi þayan-ý-hürmet ve emniyettirler
/hürmet ve iþançqa lâyýqtýrlar/. Hatýrýña qorqu kelmesin... Qaranðý yol ile ziyalý ve aydýn bir diyara
çýqarýz! deyü cevaplandý.
 Ya Rab, divanemi oldum, nedir? Yer tübünde aydýn ve ziyalý diyarmý olur? Coðrafya ve ilmülarz /geologiya ilmi/ tahsil itmiþim, lâkin böyle bir diyar olduðýný hiç bilmiyorum
Þu aralýq qýzlar yola hazýrlandýlar. Ellerinde fenerler, Þeyhin emrine muntazýr bulunuyor idiler /bekley
ediler/. Bilmedigiñ diyarý tezden körüp bilirsiñ Bu qaranðýdan çýqtýðýmýz ile Feride Banu (meger
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qýzlardan biriniñ adý imiþ) baracaðýmýz diyarýn tarih ve teþkilini saña ifade ider. Ahvala aþna olursuñ, þuðl
/qasevet/ ve qorqudan emin ol. Hazýrda köp söze vaqýt yoq, çünki yer tübündeyiz, bunda hava hem
azdýr, hem bozuqtýr. Tezce týþarýya çýqmaq kerek, bu qaranðýlarda bayýlup qalmaq bar!  deyü, Þeyh
Celâl qýzlara cürmek iþareti
kösterdi.
Bab-ý-Selâmet bölmesinden dos-doðru yol bar idi.
Qýzlar ikiþer-ikiþer, fenerler
elde olaraq, yollandýlar.
Bunlarýn peþinden biz de
cürdük. Yer tübündeki
yolumýz taþ ile iþlenmiþ idi.
Bazý yerlerinden su tamlýyor ve
umumen rutubetli (dým) idi. Ýki
saat qadar toqtamayup,
sözleþmeyüp cürdük. Ayaqlarým kesilmeye baþlamýþ idi,
Darur-rahat ülkesine yer astý lâðým yol
ama þu arada, hamd olsun,
közüme aq bir ziya keldi. Qýzlar: Allahu ekber, Allahu ekber,  deyü çapýþtýlar.
Bir de baqtým  qaranðýdan yer yüzüne çýqtýq, dünya ziyasý köründi, ama kittikçe ahval qýzýqlý ve ahiri
örtüli olacaq imiþ! Aman, ya Rab! Dünya yüzüne çýqtým, zan ittikte, quyu kibi bir mahalde bulundýðýmýzý
kördüm. Quyu demez isem, ðayrý nasýl ad qoyayým? Çýqtýðýmýz mahallin eni ve boyu ancaq qýrq qulaç
qadar olup, dört tarafý yalama qaya ve taþ idi ki, baþýmý köterüp yuqarý baqtýqta, bir parçaçýq kök yüzü
kördüm. Buña da çoq þükür! Dünyada imiþiz! Qorqunç tüþten turðaç ferahlanan adam kibi, quvanup,
þükür ittim. Ama bulundýðýmýz yer, belki, üç yüz qulaç derinlikte susuz bir quyu idi. Böyle ise de, havasý
ve aydýnlýðý olup, dünyada bulundýðýmýza delâlet idiyor idi.
Qýzlar taþlar üstünde oturup rahat ittikleri halda, Þeyh Celâl sabah namazýna tutundý. Ben de namaza
uydum. Halýmýzdan-yolumýzdan sual itmek, belki, bir cins edepsizlik olur deyü, sabýra qarar berdim.
Lâkin taacüp ve hayretten içim yanýyor idi. Ya Rab, bu ðarip baþýma neler kelecek? Cenab-ý-Þeyh
halýma aþna ve ehl-i-merhametten /merhametli insanlardan/ olduðýndan, namazýný bitirgeç, baña hitaben:
 Ey, oðlum, tezden bahtiyar cemaata qoþulmaya nail olursuñ... Baq, qarþýmýzda, dað tübünde, kene
qaranðý yol bar. Þu yol ile on beþ daqiqa cürsek, Darur-rahat nam ülkeye dahil olurýz /ayaq basarmýz/,
 dedi.
 Ya, Þeyh, þu ülke bu dünyadamý? Aqlým qarýþýyor
 Evet, oðlum, dünya-i-faniydedir /bu keçici dünyadadýr/, lâkin þarq ve ðarp ehl-i-tarih ve coðrafiyuný
/tarih ve coðrafya mütehassýslarý/ bu ülkeden bir haber alamamýþtýr.
 Alimallah! Darur-rahat Ýspanya qýtasýnda bulunuyor Ðýrnata þehrinden üç-dört saatlik
mesafedeyiz Aqýla muvafýq degil Zamanýmýzda dünyanýñ eñ çet, eñ uzaq yerleri dolaþýlup ölçendi,
hesap olundý Pýlanlarý, qartalarý tersim olundý /resimleri yapýldý/, ehalisi, hayvanatý defter olundý /yazýlýp
alýndý/. Ýspanyada, Ðýrnata þehri civarýnda, yaki tübünde (nasýl tarif ideyim?) ülke olsun da, hiç kimin
haberi olmasýn Bir türlü añlayamýyorum!
 Aqýlýña zor berme Tarif ideriz, añlarsýñ, sabýr eyle, oðlum.
Bu sözden soñ, cenab-ý-Þeyh, qýzlarý yanýna çaðýrup, bendeñizi taqdim ve tanýþ itti. Sizler bu kiþiden
hicap itmeñiz /utanmañýz/, türkistanlý müslümandýr, adý Abbas Memalik-i-efrenciye kibi, memalik-iislâmiye dahi zaman-ý-hazýrda hab-ý-ðaflette /ðaflet uyqusýnda/ ve derya-i-qaranðýda ise de, bazý
muqaddemat-ý-ulüm ve fünun talim olunup, bazý islâmlar azmý-çoqmu oqurlar ve ülkelerinde büyük
ulemadan, köp biliciden hesap olunurlar Sizlere rastkelmiþ Abbas efendi dahi Taþkentte ve bade
/soñra/ Parijde hayli tahsil itmiþ bir adamdýr. Þöyle ki, bizim hal ve ahvalýmýzý fehm ve idrak ide bilir
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/añlar, ögrenir/, ümüdindeyim. Qusurýna sarfýnazar /eksikliklerini közge almayýp/, nadanlýðý afu buyurup
/bilmemezligini afu etip/, mizan-ý-insaftan /insaf terazisinden/ taþlamañýz ... Cemiyet-i-medeniye-iislâmiyeye qoþulmaya ðayret idüp, lâyýq olur, ümüdindeyim. Körmedigini körer, bilmedigini ögrenir,
fehmi açýlýr 
Taþkentte bunca tahsil idüp, Fransada dahi fünun-ý-cedideye /yañý fenlerge/ aþna olduðým halda,
cenab-ý-Þeyh bendeñize bir nadan nazarýle baqtýðý ve hüsn-ü-cemal qýzlara bu surette taqdim ittigi göñlüme
hoþ kelmedi. Ama niþleyim? Sarf , nahv, mantýq, usul /metodika/, aqaid /teologiya/, coðrafya, tarih,
kimya, hikmet /felsefe/, hendese /geometriya/, hesap ve ðayrý fünun /diger fenler/ tahsil ittim. Türkistana
qaytýr isem, birinci ulemadan olurým, deyü hesap ittigimde, elifba baþlamýþ bir þagirt derecesinde
körüyorlar! Ne acayip kiþiler! Bu nasýl adamlar? Ya Rab, sen sabýr ber!. Bade Þeyh hazretleri baña
hitaben, dedi:
 Bu kördügiñ qýzlar darül-ulüm /üniversitet/ talibanýndandýrlar /talebelerindendir/, bu sene imtihanda
birincilik þerefine nail olup, ikmal-i-tahsil ittiler /tahsillerini tamamladýlar/. Vatanýmýzýn adet-i-qadimesi
/eski adeti/ hükmünce, mükâfaten /mükâfat olaraq/ eski Endelüs, Ðýrnata ve Qasrul-hamra /Elhamra
Sarayý/ ziyaretine çýqmýþlar idi Beþ yüz sene burun atalarýmýzýn vataný olan mahall-i-muqaddeseyi
/muqaddes yerni/ körmek cümlemiz içün eñ tatlý bir lezzettir. Lâkin bu ziyarete pek az kiþi nail ola bilir
Tübüne tüþtügimiz Qýzlar köþkünden aziz Ðýrnatamýzýn cemi /bütüni/ ve muqaddes Endelüsin hayli
mahalli temaþa olunuyor. Bu qýzlar bunuñ ziyaretine barmýþ idiler. Sen rastkeldiñ Ülkemize senden
ðayrý haric ve týþtan hiç kim kelmemiþ idi. Yolu yoqtur ve kördügiñ yol kimseye malüm degildir Hoþ
keldiñ, oðul, haqqýñ da ve haqqýmýz da hayýrlý olsun! Körecegiñ halq  beni-beþerdir /insanlardýr/. Lâkin
bildigiñ insanlardan farqlýdýrlar! Cümlesi ehl-i-islâmdýr, ama hallarý Türkistan, Mýsýr, Hindiya, Ýran ehline
beñzemez, körüp qýyas idersiñ Sen bir miqdar arapça biliyorsuñ, qýzlar ile tekellüm /laqýrdý/ itmeye
muhtarsýñ /serbestsiñ/, lisanýñ naqýs /qusurlý/ olduðý mani degildir. Alimelere her ne aytýrsýñ  añlarlar,
arife /bilgenge/ tarif hacet degil. Bir de unutma ki, közki(?) baqýþýndan ayaqki(?) alýþýndan fikir ve muradýñ
bizlere zahir ve açýq olacaqtýr. Bildigiñ ve elden keldigi qadar ahlâq-ý-hamideye /Ýslâm ahlâq qaidelerine/,
edep ve insafa ðayret eyle. Feride Banu lütf iderek, baracaq yurtumýzýn suret-i-teþkilinden ve ahvalýndan
lâzým ahbarý /haberlerni/ beyan ider. Nasýl ülkeye tüþtügiñi bilirsiñ.
Þeyh bu sözleri aytup bitirgeç, qýzlar umumen baña selâm berüp, ibraz-ý-memnüniyet ve hoþnudý
buyurdýlar /memnün ve hoþnut olðanlarýný bildirdiler/. Bendeñiz dahi selâm alup, hem özümin, hem
Türkistanýn nam ve þanýný bildirmek içün heman üç-beþ beyt tertip idüp, hüsn-ü-cemallarýný medh iderek
/dülberliklerini maqtap/, þadlýðýmý beyan ittim. Fýqrayý diñlep, qýzlar bir-birine baqýþup, aralarýndan biri:
Türkistanda adet böyle olmalýdýr,  dedi.
Bu müslimelerin yüzleri açýq olup benden qaçmadýqlarýna çoq taacüp itti isem de, kendilerine
duydurmadým,  ilerisine baqalým.
Dað arasýmý, susuz quyumý? Her ne ise, beyan ittigim mahalde hayli rahatlanup, kene yola tüþtük.
Yolumýz qarþý daðýn tübünde qazýlmýþ ve yine taþ ile iþlenmiþ lâðým /yer astý yol/ idi. Qýzlar lâðým içine
kirdikleri ile, ellerinde bulunan fenerleri yanmaya baþladýlar Bu mahalle qadar diqqat itmemiþ idim.
Fenerler öz baþlarýna yanmaya baþladýlar. Ýçinde çýraq, þem ya may yoq idi, hem berdikleri ziya, bildigimiz
ve kördügimiz fenerlerin ziyasýna beñzemiyor idi. Meger fenerler quvvet-i-elektrikiye ile dolu olup,
dünyamýzda körülmemiþ ustadlýq ile yasalmýþ þeyler imiþ! Beraberlerinde bulundýðým adamlar ve
baracaðýmýz ülke Avropa ile münasebeti ve muhaberatý /haberleþmesi/ yoq ise de, ilm-i-hikmet ve
mehanikide ve hünerde bundan kem /eksik/ degil, belki ileride olduðý þu fenerlerden istihrac ittim
/añladým/. Acayip! Daha neler körecegim?..
Qaranðý yer tübünden yarým saat qadar yol cürdük. Bade /soñra/ seferin baþýnda rastkelüp naql
ittigim iki bölme kibi, bir bölmeye çýqtýq. Bu da taþ ile iþlenmiþ bir mahal idi. Cümlemiz içeri kirgeç, Þeyh
Celâl dedi: Þimdi Darur-rahata çýqacaqmýz. Yolumýz ve qapular mestur /gizli/ ve malüm olmamaq
lâzýmdýr. Þöyle ki, cümleñiz közleriñizi baðlamaq kerek! Qýzlar heman baþ örtüleri ile baþlarýný ve betlerini
sardýlar. Bendeñiz de yaðlýðým ile közlerimi baðladým. Þeyh Celâl bölmeniñ bir çetine çekilüp, qapu açar
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kibi, taþ alup qoyar kibi, gürültü itti. Körmedim(?) Bade /soñra/ yanýmýza kelüp, qýzlarý qol-qola
tutuþtýrup, bir eli ile qýzýn bir elinden ve ikinci eli ile benim elimden tutup, aqýrýn-aqýrýn /yavaþ-yavaþ/
cürmeye emir itti. Þeyhin delâleti /qýlavuzlýq yardýmý/ ile cüre baþladýq. Bir-iki mertebe /kere/ bir tarafa
ve bade ikinci tarafa aylandýq, soñ kene bir lâðým içine kirüp, yoquþa qarþý hayli cürdük. Diqqat idiñ,
ögümizde nerdüban /basamaqlar/ bar,  dedi [Þeyh Celâl]. Yigirmi basamaq yuqarý çýqtýq.
Endi keldik!  dedi Þeyh Celâl. Yahu, selâmet qayttýq,  nidasý ile, baña namalüm kimseye hitap
itti. Qapumý, qapaqmý açýldý, hoþ bir hava esti. Közler baðlý kene cürdük. Bilmem nasýl yerlerden aylanup,
bir mahalde toqtadýq. Aqarsu ya çeþme bar idi. Buruna kelen havadan dünya yüzünde olduðýmýzý añladým.
Amma bir taraftan havf ve qorqu, ikinci taraftan qayda olduðýmýzý körmek havesi içimde þu qadar
qarýþmýþ idi ki, söz ile halýmý tarif mümkün degil!
 Endi keldik, hoþ oluñuz, açýlýñýz!  dedi Þeyh... Heman acele-acele yaðlýðý çezüp dünyaya baqtýqta
kördüm ki, islâm usulýnca töþelmiþ büyük bir bölmedeyiz. Pencerelerden kün ziyasý ve qarþý divarda
çeþmeden su keliyor idi. Yaþlarý ve kiydikleri Þeyh Celâla beñzeyen iki qart arap, ellerinde yüzbezleri,
çeþme yanýnda bulunuyorlar idi. Qýzlar heman örtülerini taþlap, bülbüller kibi söyleþüp, çeþmeye çapýþtýlar
ve su içüp, yüzlerini cuvmaya tutundýlar.
 Selâmet barup-qayttýñýzmý, eski Ðýrnatamýz hoþ köründimi, eski yurtumýz þayan-ý-muhabbetmi
/sevilmege lâyýqmý/?  deyü qart araplar qýzlardan sual ittikte, qýzlar, quvanýþup, kördüklerini ve
hissiyatlarýný beyana tutundýlar
Bendeñiz ise þaþup qalmýþ biçare yaki divane kibi, ne olduðýmý ve qayda bulundýðýmý bilmeyüp,
turuyor idim. Huda razý olsun, Þeyh Celâl baña diqqat idüp: Kel, oðul, betiñi-közüñi cuv, yorulmuþ
iseñ, tazelenirsiñ,  deyü beni çeþmeye davet itti. Vaqaa /haqiqaten/, sudan soñ aqlým, fikrim hayli rahat
buldu. Qýzlar ikinci bölmeye keçtiler. Þeyh ile men dahi bardým. Þu bölmede sofra qoyulmuþ ve aþ
hazýrlanmýþ idi. Bölmeniñ etrafý qýzýl sahtiyandan yýmþaq setler ve yastýqlar ile donatýlmýþ idi. Et, pilâv ve
türlü yemiþlerden aþap, cümlemiz çekilüp setlerde oturdýq. Mezkür iki qart, islâm usulýnca bölmeyi
sipirüp çýqtýlar Yanýmda bulunan pencereden týþarý baqtýqta kördügimden bir qat daha hayran oldum.
Uluð ve meydan toðay!.. Her tarafý yüksek ve ormanlý daðlar ile çevrilüp quþalmýþ. Daðlarýn üstü kümüþ
ile ziynetlenmiþ, aq tac kibi qarlý ve buzlu idi, lâkin yüksek, ðayet yüksek! Dört tarafý qarlý daðlar ile
quþalmýþ cennet kibi bir toðaylýqta bulundýðýmýzý kördüm. Daðlardan közümi alup, aþaðý diqqat ittigimde,
kördüm ki, toðaylýq meydaný bað-baðça ve gülistan ile hisse-hisse olmuþ ve bunlarýn aralarýndan kümüþ
maden kibi, çoqraq ve közlü(?) sularý aqýyorlar. Baðçalar arasýnda körülen taþ binalý qaryeler /köyler/
ve yeþil baðçalar içinde kökke doðru süzülüp çýqmýþ ince-ince, ap-aq, arap usulý minareler acayip birer
resim idiler ki, tamam tarifine qudret-i-qalemiyem /qalemim küçü/ yetiþmiyor! Kördügim ülkeye baqtým
da qaldým! Türkistanda  Zerafþan, Frenkistanda  civar-ý-Parij ðayet hoþ ve güzel yerlerdir. Amma
bunlar baþqa, Darur-rahat daha baþqa!..
 Bu ülkeniñ meydanlýðý ne qadardýr?  deyü yanýmda bulunan Feride Banudan sual ittigimde, cevaben:
 Siziñ Türkistan hesabýnca tarif idecek olur isek, boyu üç saatlik, eni iki saatlik bir meydandýr, 
dedi.
 Rica iderim, bu lâtif ve acayip ülkeniñ tarih-i-haqiqiyesini /haqiqiy tarihini/ beyan buyuruñ, meraq
ve haves ateþlerine yanmaqtayým,  deyü, közlerimi köterüp, qýzlara birinci mertebe diqqat ittigimde,
köpüsi emsalsiz /misali bulunmaðan/ güzel olduqlarýný kördüm
Feride Banu söze baþlayacaq oldu. Cümlemiz diñlemeye hazýr olduq, çünki bu ülkeniñ adeti hükmünce,
alim yaki alime bir kes tarih ve qýssa /hikâye/ söyleyecek ise, vaqýa-i-haqiqiyeden /haqiqiy vaqýalardan/
ayrýlmayup, özü inþa ittigi manzume yaki kemalýna köre, bir usul-i-edebiye ile naqil idiyor imiþ. Feride
Banu söze baþlayup, dedi...
(devamý bar)
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Evliya Çelebiniñ Seyahatnamesinde qýrýmtatar
divan edebiyatýna dair bilgiler
Gülizar Nalbantova*
Tanýnðan Osmanlý seyahatçýsý Evliya Çelebiniñ (16111682) meþhur Seyahatnamesi  Qýrým ve
qýrýmtatarlarý tarihi üzerine araþtýrmalar yapacaq herbir tedqiqatçý içün hiç bir türlü ihmal olunmaycaq,
qýymeti biçilmez bir eserdir. Ortaçað Qýrýmnýñ hayatý hemen-hemen bütün aspektlerinden elge alýnðan
bu eserden, ne yazýq ki, künümizge qadar lâyýðý ile faydalanýlmadý. Lâkin, soñki yýllarda bu sahada da
bazý deñiþmeler yüz berip baþladý  eserge qarþý alâqa hep artmaqtadýr. Bu sözlerimizge delil olaraq,
eserniñ Qýrýmða ait qýsmýnýñ soñki beþ yýl içinde eki defa ayrý-ayrý rusça tercimelerde neþir olunðaný ile**
bu eki basqý ile alâqalý birqaç maqaleniñ dünya yüzü körgenini*** köstermek mümkündir.
Seyahatnameniñ ayrý parçalarý qýrýmatar tilinde de çýqýp baþladý****. Eserniñ etrafýnda ciddiy
araþtýrmalarnýñ baþlatýlmasý, artýq, pek yaqýn bir zamannýñ meselesi olaraq körünmektedir.
Biz kendi maqalemizde bu abide eserdeki ortaçað qýrýmtatar divan edebiyatýna dair bilgilerni toplamaq
istedik. Ortaçað Qýrýmnýñ fevqulâde tafsilâtlý ve renkli bir manzarasýný canlandýrðan bu eserde, elbette, o
zamannýñ divan edebiyatýmýzða dair de çoq zengin bir malzeme bulmaq mümkündir. Araþtýrmamýzda
Seyahatnameniñ bugünki türkçege tercimelerinden birisi ile faydalandýq*****.
Yazýmýzða baþlar ekenmiz, mevzumýzða dair bütün malümatný bir qaç bölümge ayýrmaqný yerli kördük:
1) umumen Qýrýmnýñ ya da onuñ ayrý bir þeher ile qasabalarýnýñ edebiy hayatýna dair qýsqa qayýt veya
etraflýca bir tasvirler kibi umumiy bilgiler;
2) ayrý þair ve edipler ile olarnýñ eserlerine dair bilgiler;
3) nazm örnekleri, ve ilk evvelâ  eserde olduqça büyük bir sayýda keçken çeþitli kitabelerniñ metinleri,
bularnýñ arasýnda da ayrýca bir diqqat çekken  tarih tüþürme sanatý misalleridir.
Ýlk bölümge alýnacaq tasvirlerden ilk evvelâ diqqatýmýzný celp etkenler  o zaman taht þehri
Baðasaraynýñ edebiy hayatýna dair malümat bulundýrðan bir parçalardýr. Böyle parçalarða
Seyahatnameniñ bir qaç yerinde rastkeline. Birincisi  çoq qýsqa bir qayýttýr:
Bu eski þehir alimler qaynaðý, faziletliler toplulýðý ve þairler meskeni olduðýndan, alimi ve tabibi
çoqtur. (S. 392)
Biraz etraflýca olðan ekinci parçada Evliya Çelebi, qýsqadan, o zaman Baðçasarayda yaþaðan bir
qaç þairni tanýtmaqtadýr:
[Þairlerniñ] hepsinden üstüni  Han hazretleriniñ Divan efendisi Qastamonulý Abdülmümin efendidir.
Taqma ad qullanýr. Qaside yazarý, hattat ve ressamdýr. Fazlý Çelebi  tarih ilminde (közde tarih tüþürme
sanatý tutulmasý mümkündir  G. N.) eþsizdir. Selim Geray efendimizniñ Feyzi Çelebisi  qýraat-ý aþere
(on oqunýþ, yani Quran-ý Kerimni on türlü oquma tarzý ilmi ve sanatý  G.N.) üzere ustad, kök ilminde
* QDSPÝ Qýrýmtatar tili ve edebiyatý kafedrasý talebesi.
** Ýâëèÿ ×åëåáè. Êíèãà ïóòåøåñòâèé. Ïîõîäû ñ òàòàðàìè è ïóòåøåñòâèÿ ïî Êðûìó (16411667). Ïåð. ñ
ïîëüñêîãî Ì. Á. Êèçèëîâà.  Ñèìôåðîïîëü: Òàâðèÿ, 1996; Êíèãà ïóòåøåñòâèÿ. Òóðåöêèé àâòîð Ýâëèÿ
×åëåáè î Êðûìå (1666  1667.)// Ïåðåâîä è êîììåíòàðèè Å. Â. Áàõðåâñêîãî.  Ñèìôåðîïîëü, 1999.
*** Misal olaraq: Áàõðåâñêèé Å. Â. Ñóôèçì â Êðûìó (Ïî ìàòåðèàëàì Êíèãè ïóòåøåñòâèÿ Ýâëèè ×åëåáè)
// Áàõ÷èñàðàéñêèé èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêèé ñáîðíèê. Âûï. I / Ðåä.-ñîñò. È. Í. Õðàïóíîâ.  Ñèìôåðîïîëü:
Òàâðèÿ, 1997.  Ñ. 395  402
**** Evliya Çelebi. Seyahatname. Seçmeler: Eski taht merkezi , yani Eski Qýrým qalesi // Günsel, No. 3 (noyabr
dekabr 1999), S.3541; Evliya Çelebi. Seyahatname. Seçmeler: Gevher Kermen qalesi. Eski Salaçýq qalesi.
Cuçi Geray Hannýñ eski sarayý. Cennet baðçasý Aþlama baðý. // Günsel, No. 4 (yanvarfevral 2000), S.4956.
***** Evliya Çelebi. Seyahatnamesi. Yedinci Cilt / Sadeleþtirenler: Tevfik Temelkuran, Necati Aktaþ, Mümin
Çevik. Baskýya Hazýrlayan: Mümin Çevik. Cop.: Mümin Çevik / Üçdal Kollektif Þirketi. Dizgi ve Baský:
Uludað Matbacýlýk Ýþletmesi.  Ýstanbul, 1980.
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/astronomiyada/ kâmil bir zattýr. Hayalýnda o qadar meraq çekici fikirleri bardýr ki,  helâl sihirlerdir.
Han kâtibi Necati Çelebi de usta þairdir. Hasan Qadý efendi ve daha nice þairler bardýr. (S. 393, Seçkin
þairler maddesinden.)
Küçük bir fragmentte beþ þairniñ adý keçmektedir. Ne yazýq ki, bu þairlerden hiç birisi haqqýnda
þimdi elimizde hiç bir malümat bulunmamaqtadýr. Halbuki, aralarýnda Qastamonulý Abdülmümin efendi
kibi olduqça renkli þahsiyet sahibi zatlar bardýr.
Üçünci parçaný ayný zamanda ekinci bölüm, yani ayrý müellifler ve olarnýñ eserlerine dair etraflýca bir
malümat bulundýrðan parçalarnýñ arasýna almaq mümkündir, çünki XVII asýr ortalarý Baðçasaraydaki
edebiyat, ilim ve sanat hayatýnýñ ðayet zengin bir levhasýný arz etken bu parça daha ziyade bir insannýñ 
çoq etraflý bir istidat sahibi olðan hanzade(sultan) Selim Geraynýñ üzerine yazýlðandýr. Lâkin, bunuñla
beraber, parçada umumiy bilgiler de çoqtur:
Bahadýr Geray Han oðlu þehzade Selim Geray Sultan ... [bütün] qardaþlarýndan üstün edi. [Qardaþý]
Dede Geray Sultan ile Baðçasaray þehrinde yetiþip büyügen edi. Bir çoq ilimlerniñ tahsilini yapqan,
Qurân hafýzý olðan, farsça Mesnevini oquðan bir zat edi. Soñ derece zeki, hükümdarlýq ilminde
üstad... Tecvid ilminde  Ýbn Kesir (Ýmam Abdullah bin Kesir, qýraat ilminiñ eñ büyük ustadlarýndan  G. N.)
[kibi edi] ve qýraat-ý aþereni tamamen bilmekte edi Gece-kündüz Han Efendimiz hazretleriyle birlikte
olup, suhbetler etip, þeriy (þeriatqa dair) ve diger ilimlerge ait mevzularda qonuþmalar yaparlar. ...Daima
marifet ehli kiþilerle yaqýn olur. Bu alem seyyahý faqýr Evliyaða da yaqýnlýq kösterip, gece-kündüz göñül
sahibi ve derviþlerle körüþir edik. ...Þairlerden Lemi Çelebi, Abdülmümin efendi, Fazlý Çelebi, Erani
Çelebi, Emir Medhi Çelebi, Nedimi Çelebi ve digerlerden yaqýn dostlarý bardýr. Kendileri de, duyðulý ve
coþqun zamanlarýnda yañý ðazeller, müseddes, muhammes ve rubailer buyurýrlardý ki, Azmizade Hati
(Haleti olsa kerek  G. N.) Çelebi böyle rubailer söyleyemezdi. Bu ilimde dahi o bir(diger) sultanlardan
ve qardaþlarýndan üstün  müslim ve müsellem Selim Geraydýr. Aqranlarý arasýnda  zamanýnýñ eþsizidir.
...Halq arasýnda ðururlý ve vaqarlý bir kiþi olaraq körünse de, hususiy suhbetlerinde: Meclis  emanettir,
 dep herkesle açýqqalplilikle körüþir. ...Güzel ahlâqlý, nurlu yüzlü, þirin sözlü, orta boylu, keniþ pençeli,
küçlü elge sahip, her ne tarafa el ursa  duþmandan intiqam alðan, faqýr ve yoqsullarða qarþý ðayet
þefqatlý davranðan bir kimsedir. Bir bahane ile bir yeþil yapraq ketirgenge, veya bir qýrmýzý gül ketirgenge,
yahut hiç bir þey ketirmegenge, /söz qýsqasý/  rastkelgen bütün muhtaçlarða eñ eyi þekilde yüz dane
Qýrým parasý ihsan etip, kimseni qatiyen eli boþ yibermez. Yaratýlýþý bu tabiatý üzerinedir, eyilik ve güzellik
ile keçinir. Böyle eken, her cuma gecesi ve diger mübarek gecelerde Baðçasaraynýñ bütün alim, salih
ve þeyhlerini, hanedanýna davet etip, toplar ve ziyafetler berir. /Bu meclislerde/ fýqýh, hesap, usul ve fürü,
edebiyat ve þeri ilimleri mevzularýnda suhbetler yapýlýr. ... Allahqa þükür, böyle þaný büyük bir þehzade
ile bir müddet yaqýndan körüþken olup, þerefli suhbetleriyle þereflendik... (S. 396398, Sultanlar,
emirler, aðalar maddesinden.)
Bu parçada adlarý añýlðan þairlerden bugünde bizge belli olðan yalýñýz eki isim bardýr. Biri  o zaman
daha þehzade, ileride ise  dört kerre tahtqa çýqacaq meþhur Qýrým Haný Hacý I Selim Geray (1634
1704, hükümdarlýðý: 167178, 168491, 169299, 170204)  hükümdar, hafýz, mevlevi, mesnevihan, bestekâr, þair ki, þiirlerinden bir qaç örnegi künümizge de yetkendir. Ekincisi ise  XVII. asýr baþý
Osmanlý þairlerinden olðan ve rubai tarzý ustadlarýndan sayýlðan Ýstanbullý Azm-i zade Haletidir. Büyük
ihtimal ile, Qýrýmlý olðan bütün diger þairler haqqýnda, teessüf ki, þimdilik hiç bir türlü malümatýmýz yoqtur.
Ayrý müelliflerge dair biraz etraflýca malümat bulundýrðan bölümdeki parçalardan daha biri 
Seyahatnameniñ söz mevzusý qýsmýndaki vaqýalarnýñ yüz bergen devirde Qýrým Hanlýðý tahtýnda bulunðan
IV Mehmed Geray Han haqqýndaki bir parçadýr:
[IV Mehmed Geray  ] soñ derece salih, kâmil, sakin, güzel tabiatlý, dindar, haramdan uzaq turðan,
qanaat sahibi, nurlu bir ihtiyardýr. Alim, keremli, yardýmsever, hayýr sahibi, kerçekçi, doðru sözlü, nice
büyük evliyanýñ þerefli suhbetlerinde bulunðan, zarif, biñlerce hünerge sahip, dünya ve ahiret ilimlerini
bilgen, tariqat ehli, barlýqlý bir hükümdardýr. Daima qara ve deñiz seyahatçýlarý ile körüþir, seçkin ve
meþhur bilginler ile ilmiy suhbetler yapar edi. Kendisiniñ de þiir ilminde bir Divaný bardýr. Çaðatayca
yazýlðan bir Divandýr. [Þiirlerinde] Hani mahlâsýný qullanýr edi... (S. 388, Güzel ahlâq ve tabiat
sahibi Mehmed Geray Hannýñ  Allah onu selâmetke erdirsin!  vasýflarý (keyfiyetleri) maddesinden.)
Bu tasvirdeki üç noqta bizim diqqatýmýzný çekti. Birinciden, Evliya Çelebi meþhur Qýrým Haný, eki
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defa tahtqa çýqqan ve Sofu taqma adý ile añýlðan IV Mehmed Gerayný (ö.1676; hükümdarlýðý: 1641
44, 165467) Hani mahlâslý bir þair olaraq tanýtmaqtadýr. Halbuki, biz onu Kâmil veya Kâmili
olaraq bilemiz. ( Baq: Tansel, Fevziye Abdullah. Kýrým Haný IV. Mehmed Girayýn Kâmilî Takma Adý ile
Yazmýþ Olduðu Koþma ve Türküler // Belleten, XXXI/124 (Ekim, 1967), S. 647665)
Ekinciden, Seyahatnamede IV Mehmed bir Divan sahibi þair olaraq kösterilgendir. Teessüf ki,
bu Divannýñ taqdiri üzerine, þimdilik hiç bir þey aytýp olamaymýz. IV Mehmedniñ þiirlerinden elimizde
yalýñýz 1012 manzume bulunmaqtadýr. Bular da divan þiiri örnekleri sayýlacaq þiirler degiller,  qoþma
ve türkü þekilli eserlerdir. (Baq: adý keçken eser)
Üçünciden, Evliya Çelebiniñ yazðanýna köre, Haniniñ Divaný  çaðataycadýr. Faqat, biz bilgen
þiirlerniñ tili temiz bir osmanlýca olup, çaðataycanýñ hiç bir hususiyetini taþýmamaqtadýr. Ýþte, araþtýrýlacaq
bir qaç mevzu daha.
Ayrý müellif ve olarnýñ eserlerine dair bilgiler bölümindeki materyallar arasýnda daha bir müellif ve
onuñ eserini köstermek kerek ki, Tohta Bay adlý bir Qýrýmlý tarihçini ve onuñ Qýrým, daha doðrusý  Altýn
Ordu tarihýna dair bir eserinidir. Bu tarihiy eser Evliya Çelebiniñ iþtiragi ile keçken bir mecliste oqulðan
edi. Eserniñ elyazmasýna sahip olamaðan Evliya Çelebi kendi kitabýnda onuñ, yalýñýz, qýsqa bir
mündericesini bere. Bu qýsqa özetten, XIII. asýr ilk yarýsýndan XIV. asýrnýñ soñuna qadar bir devirge ait
vaqýalarný tasvirlegeni añlaþýlðan bu eser, teessüf ki, bugünde mevcüdiyetlerinden hiç bir malümatýmýz
olmaðan eserlerniñ arasýnda yer almaqtadýr. Hiç þübhesiz, çoq qýymetli olðan bu eser ve onuñ müellifi
haqqýnda bilgi bergen  yalýñýz Evliya Çelebidir ki, bu malümatý yüzünden kendisine çoq minnetdarmýz.
Ýnþallah, eserniñ özü de, kün kelir, meydanða çýqar. (Eserniñ Seyahatnamedeki özeti ise ayrý bir maqalege
mevzu olur ümüdindemiz.)
Nihayet, Seyahatnamede kitabeler ve olarða dair malümat.
Taþ, mermer ve buña beñzer sert (qattý) cisim üzerindeki oyma veya qabartma bir yazý olaraq
tanýmlanacaq kitabeler Seyahatnamede çoq büyük bir sayýda mevcüttirler. Seyahatnameniñ yalýñýz
Qýrým yarýmadasýna dair bölüminde 50 qadar kitabege rastkeldik. Çeþitli mimariy yapý  cami, mescit,
tekke, medrese, mektep, saray, köþk, han, köpür, çeþme ve ilh lerniñ qurulmasýna ya da baþqa bir
vesile ile yazýlðan bu kitabeler büyük bir tarihiy ve edebiy ehemmiyetke sahiptirler. Bularda birde-bir
hadiseniñ, misal -- birde-bir binanýñ qurulmasýnýñ, yüz bergeni tarihi, buña alâqasý olðan insanlarnýñ ad,
unvan ve maqamlarý, hadiseniñ çeþitli hususiy taraflarý, sebepleri ve buña beñzer pek çoq diqqat çekici
tafsilâtlar qayd olunðandýr. Ve kene de, tekrarlamalýmýz, bu kitabelerniñ, elbette, büyük bir edebiy ve
estetik ehemmiyeti de bardýr.
Seyahatnamedeki kitabelerniñ arasýnda hem nesir ile, hem de þiir olaraq yazýlðanlar bardýr. Manzum
kitabelerniñ hemen-hemen bütüni  tarih tüþürme sanatýnýñ örnekleri  tarihlerdir. Til cihetinden, çoðu 
türkçe, lâkin arapça ve farsça tertip olunðanlar da bardýr.
Müellifleri baqýmýndan kitabelerni, ilk evvelâ  tarihlerni, dörtke ayýrmaq mümkündir: müelliflerniñ
mahlâslarý kösterilmegen tarihler, XVII. asýr tanýnðan Osmanlý þairi ve hattatý Ýstanbullý Ýbrahim Cevri
Çelebiniñ (ö. 1654) Kezlev þehrindeki eki yapýda birer tarihi, Evliya Çelebiniñ kendisiniñ yazdýðý tarihler
ve, daha bir bölüm  büyük ihtimal ile, bir sýra Qýrýmlý þairlerniñ mahlâslarýný bulundýrðan tarihlerdir.
Ayrýca bir diqqat çekken bu soñkilerden biz sekiz þairniñ mahlâslarýný ögrenebildik. Bular:
Fethi 1062(h.)/165152 (m.) ve 1065/165455 senelerine ait eki tarihniñ müellifi, Fendi 
956/1549 seneli bir tarihniñ müellifi, Selâmi  1069/165859, Naim  1031/162122, Rýzayý 
1052/164243, Qadri  1056/164647, Fasli  1070/165960 ve Zihni (yazdýðý tarihniñ senesi
kösterilmegen).
Bu þairlerden de  hiç birisi haqqýnda  ne yazýq ki, bugün elimizde hiç bir türlü malümatýmýz yoqtur.
Olarnýñ yazýlarý yazýldýðý yapýlarnýñ da yañýdan meydanða çýqmasý, artýq, imkânsýz körünmektedir.
Ýþte, 15 qadar isim (bulardan çoðu haqqýnda hiç bir bilgimiz olmaðan isimler), pek çoq kitabe ve
diger nazým örnekleri, ve ortaçað Qýrýmnýñ edebiy hayatýna dair çok qýymetli tafsilâtlar... Evliya Çelebiniñ
Seyahatnamesinden qýrýmtatar divan edebiyatýna dair çýqarabilgenimiz malümat, iþte, budur.
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PEYÐAMBERLER QISSALARI
Burhanuddin Rabðuziy*

Ýbrahim aleyhisselâm qýssasý**

Haz.: Kemâl Qoñurat

...Gece qaranlýq tüþken soñ, Ýbrahim ateþ
içinden çýqtý. Evine qayttý. Nemrutnýñ 12 biñ
anbarý bar edi. Dört biñ anbarý un tolu edi 
pahallýlýq olsa satmaq içün. Ýbrahim dua oqudý
 o vilâyetteki bütün yýlða, dere ve çuqurlar
un ile toldu. Ýbrahim halqqa seslendi:
Keliñiz, un alýñýz,  dep. Herkes istegeni
qadar evine un taþýdý, toydu, Nemrutqa
aylanýp baqmaz oldu. Nemrut meyus qaldý.
Ýbrahim Nemrutqa keldi ve dedi: Ey,
Nemrut, kel, müslüman ol! Ayt: Lâ ilâha
illâllahu ve inneke Ýbrahimu resülullahi.
Nemrut dedi: Vaqýt ber, tüþüneyim. Ýbrahim
vaqýt berdi, Nemrut öz yaqýnlarý ile keñeþti:
Men Ýbrahimle barýþmaq isteyim. Siz ne
dersiñiz? Soylarý, dostlarý, bekleri özlerince
tüþündiler: Eger Ýbrahimle barýþýrsa,
Ýbrahim hepimizniñ üstüne erkli olur, biz de
oña qul olurmýz. Bu bizge keliþmey.
Öyleyken, Nemrutqa söylediler: O qadar
yýl: Men Tañrýyým!  dep yürdüñ, baþýmýzný
küttüñ. Þimdi: Men qulum!  deycek
misiñ? Bizni de qul eteceksiñmi? Nemruz
itiraz etti: Kördüñiz ki, onuñ tañrýsý ne qadar
qudretli,  yaqtýðýmýz cehennem ateþi
içinden onu tip-tiri çýqardý! Bu delilge qarþý
Ýbrahimniñ emcesi Hazer dedi: Nemrut
otunda o niçün yanmaðanýný bilesiñmi?
Onuñçün ki, atalarýmýz otqa tapýnýr ediler.
Ýbrahim de bizim uruðýmýzdandýr. Bizim
uruðýmýzný ot yaqmaz.
Aysa Nemrut Hazerge danýþtý: Qana,

nasýl qurtulayýq bu seniñ yegeniñden? Hazer
dedi: Bu gece men bir çuqur qazdýrayým.
Çuqurða toban toldurýp, yaqayým. Ýbrahimni
de çuqur yanýnda bir direkke baðlap qoyayýq.
Tütün ve duman onu boðup öldürir. Nemrut
quvandý: Bu iþni baþarýrsañ, saña tilegeniñ
qadar mal beririm,  dedi.
Hazer halqný topladý, Nemrut otu yanðan
yerge bir çuqur qazdýrdý, içine saman, çöplük,
sasýq çullar toldurttý. Bir taqým halq ta bu
hareketlerni seyir etip turdu. Hazer, ot
ketirip, samanný tutuþtýrdý. Saman pýsqýp
tütemege baþladý, ortalýqný duman qapladý.
Mevlâ yarlýðýyle yel esti, bir ateþ yuvarlaðý,
yalazdan ayrýlýp, Hazerniñ baþýna qondu.
Hazer yýqýldý, yanmaða baþladý. Seyirci halq
Hazerge qýçýrýþtý: Ey Hazer! Bizim
uruðýmýzný ot yaqmaz,  degen ediñ.
Yanayatasýñ da! Hazer bir þey
söyleyebilmedi,  þöyle de yandý, kül oldu.
Yel daha da þiddetlendi, qorlarný uçurdý, otqa
odun taþýðanlarnýñ közlerine ketirip týqtý.
Hepsi soqur olup, ellerini açýp, anda-mýnda
tentirep, yol tapalmayýp, çuqurða yuvarlandý
ve yandýlar.
Hazerniñ Sara adýnda bir qýzý bar edi.
Bazýlarnýñ degenlerine köre, Hazerniñ degil,
Nemrut yaqýnlarýndan olðan bir bekniñ qýzý
edi. Aylaq güzel bir qýz edi. Hazer Ýbrahimni
tütünnen boðmaq macerasýndayken, Sara
Ýbrahimge keldi ve dedi: Seniñ tañrýñ çoq
qudretli, deyler. Kerçekten de öylemi?

* 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 az-çoq serbest tercime etilip berilmektedirler.

** Devamý, baþý 6-ncý sanda.
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Ýbrahim dedi: Öyledir! Allah yolu  bir tek
doðru yoldur. O yol islâmða kelgenlerni
dosdoðru cennetke alýp bara. Kel, müslüman
ol! Sara dedi: Ey Ýbrahim! Men o þart ile
müslüman olurým ki, sen menimle evlenseñ.
Ýbrahim dedi: Menim malým yoq ki, sen içün
qalýñ bereyim. Sara dedi: Qalým kerekmez.
Onuñ yerine söz ber ki, ileride men islâm
þeriatýna uyðun iþler boyunca ne buyursam,
sen olarný yaparsýñ. Ýbrahim qabul etti,
Saraný evlikke aldý.
Nemrut kene Ýbrahimni yoq etmek
yollarýný tüþündi. Bir qol asker yiberip, onu
öldürtsem  her þeyden qolaylýca olmazmý
eken?  diye dostlarýna qonuþtý. Bunu Lut
eþitti. Lut Ýbrahimnen emce balalarý ediler.
Gece Ýbrahimge keldi: Yarýn ekimiz
qaçayýq,  dep. Ðaliba, bunu da birev eþitip,
Nemrutqa cöpker yetiþtirdi. Nemrut
yollarða saqçýlar qoydu: Ýbraniy tilde
qonuþqan kiþilerni toqtatsañýz -- yaqalañýz!
 dep.
Ýbrahim ve Lut þu gece qaçtýlar, saqçýlar
da olarný toqtattýlar. Kimlersiñiz?  diye
soradýlar. Belli ki, yalan söylemek
yalavaçlarða yasaqtýr. Onuñçün doðrusýný
söylediler: Birimiz Ýbrahim, birimiz Lut,
 dep. Saqçýlar açuvlandý, qýzdýlar: Biz,
geceler yuqlamayýp, olarný tutacaq olup, yol
bekleymiz. Siz ise: Birimiz Ýbrahim, birimiz
Lut,  dep bizge þaqa etesiñiz! Def oluñ
bundan!  diye olarný türtküçlep quvdular.
Bular da baþqa bir vilâyetke keçip,
Nemruttan qurtulðan oldular.

Nemrutnýñ Allahný öldürmek
istegeni
Ýbrahim o bir vilâyetten Nemrutqa
mektüp yolladý: Ey, Nemrut! Daha zamanýñ
bar, Ýslâmða kel, müslüman ol,  dep.
Nemrut ta Ýbrahimge qarþýlýq yazýp sorattý:
Seniñ tañrýñ nerededir?  dep. Ýbrahim:
Menim tañrým yedinci qat kökte,  cevabýný
yazdý. Nemrut dedi: Aysa men o yedinci qat
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kökke mineyim, Ýbrahimniñ tañrýsý ile
sançýþayým,
onu
öldüreyim.
(Estaðfirullah!)
Nemrutnýñ buyruðýyle bir üyür qaraquþ
palazlarýný, et ile beslep, baqtýlar, büyüttiler.
Bir de balaban bir sandýq yaptýlar, töpe ve
aþaðý taraflarýnda açýlýr-qapalýr tüñlükler
yasap. Nemrut, üstüne cebe, baþýna tulða
kiydi, eline yay ve oq aldý, dostu Lemken ile
o sandýq içine kirdiler. Sandýq töpesine qaviy
sýcýmlarle qaraquþlarný baðladý, uzun bir sýrýq
ucuna da et parçasý þiþledi, sýrýqný köterip,
pekittiler. Quþlarnýñ boyu etke yetmez oldu.
Quþlar etni alacaq olup, gürüldep uçtular,
sandýq ta havaða köterildi. Bir gece ve kündüz
hep yuqarý uçtular. Nemrut Lemkenge dedi:
Töpedeki tüñlükni açýp baq, ne körüne eken.
Lemken açýp baqtý, ayttý: Mavý kök körüne.
Nemrut dedi: Endi aþaðýdaki tüñlükten baq.
Lemken açýp baqtý, ayttý: Aþaðýda daðlarnýñ
töpeleri körüne. Nemrut dedi: Aysa daha
bir tün-kün yuqarý uçayýq. Hep uçtular. Soñ
Nemrut dedi: Kökke baq! Lemken
töpedeki tüñlükten baqtý, dedi: Kene mavý
kök körüne. Nemrut dedi: Aysa daha
uçayýq. Daha bir gece ve kündüz kökke
yükseldiler. Lemken töpedeki tüñlükten
baqtý, dedi: Ortalýq bir tamam buð ve pus.
Bir þey körünmey. Aþaðýdaki tüñlükni açýp
baqtý, dedi: Aþaðýsý da tam öyle. Nemrut
dedi: Aysa, yedinci qat kökke yetip keldik.
Töpedeki tüñlükni açýp, Allahný urmaq içün
(estaðfirullah!) bir oq attý. Oqnu Cebrail
tuttu, bir balýqqa sançtý, demreni qan oldu.
Oqnu sandýq içine qaytardý. Nemrut qanlý oq
ucuný körüp: Kök tañrýsýný öldürdim! 
diye quvanýp, sekirikledi. Et sýrýðýný aþaðý
tüþürdiler, quþlar dahi aþaðý enmege
baþladýlar. Sandýqnýñ výzlý tüþmesinden eki
tüñlük te açýldý, sandýq içine yel kirdi, uvultýlý
ve sýzðýrýqlý davuþlar çýqtý. Sýzðýrýqlap kelip,
yerge qondular. Nemrut ve Lemken týþarý
çýqtýlar. Nemrut halqqa qanlý oqnu kösterip,
dedi: Ýþte, kök tañrýsýný öldürdim! Bunu
körüp, islâmða kelmekni göñülsegen adamlar

niyetlerinden tandý, yañýdan kâfir oldular.
Aradan az bir zaman keçti, Ýbrahimge
yarlýq keldi: Bar, Nemrutqa bildir: Allah
onuñla sançýþmaq istey. Ýbrahim Allah
yarlýðýný Nemrutqa yetkizdi. Nemrut dört
tarafqa adamlar yiberdi, sansýz-sayýsýz çeri
topladý. Hepsi demir cebeler kiyinip, atlarýna
demir pusatlar qaplap, bir çölde yasav qurup,
beklep turdular. Allah olarnýñ üstüne
çibinlerni yiberdi. Çibinler bulut kibi bastýrýp
keldiler, ortalýq qap-qaranlýq oldu. Çibinler,
yapýrýlýp kelip, Nemrut çerisine yapýþtýlar.
Çeriniñ silâhlarýný, demir cebeleri, atlarý,
etleri, kemiklerini bir tamam aþadýlar,
Nemrutnýñ askerinden bir eser qalmadý.
Nemrut-ý lâin qaçtý. Qaçýp kelip, sarayýna
kirdi, qapý pencerelerini pekittirdi,
tüñlüklerni týqattýrdý, tek küçüçik bir delik
qaldýrttý, hava kirsin, dep. Allahu Taâlâ
Nemrutqa,  onuñ nege deger olðanýný
añlatmaq içün,  eñ zayýf bir çibinni seçti:
bir ayaðý üzülgen, bir qanatý qýrýlðan, bir közü
de yoq. Onu Nemrutqa qarþý yiberdi. Çibin
tüñlükten kirip, uçup kelip Nemrutnýñ
yanaðýna qondu. Soñ aðzý tegresinde aylanýp,

uçaraq burnuna kirdi. Burnundan örmelep,
miyine barýp çýqtý, miyini aþamaða baþladý.
Nemrut-ý lâin aðrýqqa dayanamayýp, gecekündüz sekiriklemege baþladý. Yanýna kirgen
herbir adamða yalvardý: «Toq» etip eñseme
yumruq uruñ, çibin çýqsýn,  dep. Qýrq kün
öyle çekiþti. Saray içinde eñ aþaðý bir qul bile
qalmadý ki, dünya padiþahý Nemrutný
düñküzlemegen olsun. Kene de bir faydasý
olmadý, çibin miyini hep aþadý. Nemrut
yalvardý: Artýq sopa ve topuz ile uruñýz, 
dep. Sopa ve topuzlarnen urup baþladýlar.
Herkes Nemrutný urmaqtan bezdi. Çerge
kevdeli bir dostuna keldi. O dedi: Men onu
þöyle topuzlayým ki, herkes ondan qurtulsýn!
Topuzný yüksek köterip, Nemrutnýñ baþýna
endirdi. Nemrutnýñ baþý yarýldý. Çibin
baþýnýñ içinden uçup çýqtý. Gögercin qadar
olup büyügen edi. Herkes dehþet içinde
titredi. Cebrail kelip, Nemrut sarayýný kökke
köterdi, soñ yerge çarptý. Nemrutnýñ caný
dosdoðru tamuða barýp tüþtü. Sarayý, soysopu ve yaqýnlarýndan kimse qalmadý.
Nemrutnýñ yerine melik de Zül-Arþ adýnda
bir adam oldu.

Sözlükçe:
tüm  hepsi;
meyus  ümütsiz, ruhtan tüþken;
yegen  oðlan yaki qýz qardaþnýñ balasý;
pýsqýmaq  alevsiz yanýp tütemek;
yalaz  açýq ateþ (rusça: êîñò¸ð);
qor  ýþýq saçýp yanmaqta olðan aðaç, kömür
parçasý;
qalým  kiyevniñ tarafýndan kelinniñ ana babasýna
ödelgen para, mal;
cöpker  gizli haber;
Ýbraniy  eski yahudiy tili;
yalavaç  peyðamber;
üyür  uçar quþ yaki böcekler yýðýntýsý;

palaz  quþ balasý;
tüñlük  delik, teþik;
demren  oqnuñ demir ucu;
göñülsemek  göñlü aylanmaq;
çeri  asker;
yasav  askerniñ cenkke tizilmesi;
çerge  nevbet;
tamu  cehennem;
topuz  baþý top biçiminde saplý silâh;
yarlýq  buyruq, emir;
malik (melik)  padiþah;
düñküzlemek  düñküldetip urmaq;
pusat  eskide askerniñ demir urbasý.
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Hikâyet-i Yusuf ve Zeliha
Haz.: Kemal Qoñurat
(Devamý, baþý 16 sayýlarda)
1010. Yusuf sorar: Sen kimsin?
Qanðý ilden gelürsin?
Burada ne durursun?
Yamin söyler isteyü:

1018. Ýbn Yamin ayýtdý:
Ben seni gördüm,  dedi, 
Ðayetde sevdim,  dedi, 
Dilemezem1 ayrýlu.

1011. Ben Kenandan gelürem,
Yaqub nebiy oðluyam,
Bu sultana varýram,
Yolun köstersen,  deyü.

1019. Yusuf aydur: Ben qulam2,
Mevlâm sözün tutaram,
Efendimden qorqaram,
Buyruðýn sayam,  deyü. 

1012. Ýbni Yamin ayýtdý:
Kimse dilim bilmedi, 
Sen nice bildiñ?  dedi, 
Sorarsýn: Kimsin?  deyü.
1013. Yusuf der: Oðlanýydým,
Kenan elinde durdum,
Bu dili anda ögrendim,
Anýñ içün söyleyü.
1014. Yusuf qolundan çýqardý,
Bile(zi)gin uzatdý,
Elli biñe degerdi,
Ýbni Yamine verdi (verü?).
1015. .............................
..............................
Nedirsin  bildimiydi,
Soñraca bilerik,  deyü.
1016. Andan Yusuf ayýtdý:
Qoluña geçir,  dedi, 
Gel benümiyle,  dedi, 
Qardaþlarýña varu.
1017. Pes, ikisi vardýlar,
Has saraya girdiler,
Qardaþlarýn gördiler,
Yusuf aydur: Var, yürü!

1020. Ben dahi sevdim seni,
Eyü kiþiler sultaný,
Eger isterseñ beni,
Yürü arqamdan,  deyü.
1021. Pes, Ýbn Yamin vardý,
Qardaþlarýný gördi,
Qardaþlarý hep sordý,
Ýbn Yamin þad olu.
1022. Ýbn Yamin ayýtdý:
Bir kimse baña geldi,
Ýmranca dil söyledi,
Geldi deveye binü.
1023. Yaqut bilezik verdi,
Beni size getürdi,
Ben aný gördüm,  dedi,
Qayðum gitdi qalmayu.
1024. Yehuda aña aydur:
Ol bilezigi getür 
Görelüm, neye deger,
Seniñ içün saqlayu.
1025. Ýbn Yamin çýqardý,
Yehuda eline verdi,
Bu qýzýl yaqut,  dedi,
Qoluna geçirdi gizleyü.
1
2
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dilemezem  tileymryim, istemeyim;
qulam  qul insandýrým;

1026. Bu kez Rubil durdý,
Yahudada aradý,
Bilezigi bulmadý,
Hayran oldý tañlayu1.

1035. Rubil yuqarý baqdý,
Ol suretleri gördi,
Qardaþlarýna dedi:
Yuqarý baqýñ!  deyü.

1027. Ýbn Yamin ayýtdý:
Oþ  girü benle!  dedi,
Andan Rubile döndi,
Çýqardý aña virü.

1036. Nekim bizim iþimiz,
Yusufa qýlmýþýmýz,
Geçmýþ yavuz filimiz1 
Qamu bunda yazýlu.

1028. Çün Rubil dahi aldý,
Kendi qoluna urdý,
Bir qardaþý aradý,
Ýstedi bulamayu.

1037. Baqub aný gördiler,
Hep cümlesi qorqdýlar,
Tutuldý qamu diller,
Söñükleri2 titreyü.

1029. Hep qardaþlarý aldý 
Kimsede eglenmedi,
Ýbni Yamine geldi,
Qamusý acebleyü.

1038. Sultan Yusuf buyurdý,
Dürlü nimet getürdi,
Öñlerine qodurdý,
Buyurdý: Yiyiñ!  deyü.

1030. Sultan Yusuf buyurdý,
Yeñý saray yaptýrdý,
Uzuný qýrq arþýndý2,
Hem eni de ol deñlü3.

1039. Bunlar qamu aðlaþdý,
Kimse aþa baqmadý,
Yusuf bu kez buyurdý:
Bunlara soruñ,  deyü.

1031. Yaqub suretin yazdý,
On oðlun bile yazdý,
Her kim4 Yusufdan  yazdý,
Qamu anda yazýlu.

1040. Aþý niçün yemezler?
Aðlamaqdan diñmezler?
Bir soruñ  ne görmüþler3 
Hallarýn añlamayu.

1032. Yaqubdan alduðýný,
Qardaþlarý nitdügini,
Quyuya býraqduðýný 
Qamu anda yazýlu.
1033. Saray böyle düzeldi,
Yusuf içine girdi,
Pes, qardaþlarý geldi,
Mýsýrda tahýl5 alu.
1034. Andan Yusuf buyurdý,
Qardaþlarýn qýyðýrdý6,
Ulu döþek yazdýrdý,
Ol saraya getirü.
tañlayu  taaccip etip;
arþýndý  0,75 m;
3
ol deñlü  oña teñ, o qadar;
4
her kim Yusufdan  Yusufdan doððanlar;
5
tahýl  aþlýk;
6
qýyðýrdý  qýçýrýp çaðýrdý;

1041. Pes, bunlara sordýlar:
Aþ yemezsiz,  dediler,
Bunlar cevab verdiler,
Yalan sözü biþürü4:
1042. Biz kim saraya girdik,
Hep cümlemiz açýqdýq,
Bu suretleri gördük,
Oþ5  dururýz aðlayu.
1043. Qardaþýmýz variydi,
Ol surete beñzerdi,
Yazýq  aný qurd yedi,
Ta biz qaldýq aðlayu.

1

2

filimiz  ettiklerimiz iþler;
söñükleri  kemikleri;
3
görmüþler  týnmaylar;
4
biþürü  piþirip;
5
oþ  iþte, mýna;
1

2
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1044. Bu kez Yusuf buyurdý,
Qardaþlarýn çaðýrdý,
Ðayrý eve qodurdý,
Bunlarý ögütleyü.

1053. Allah Tañrý buyurdý,
Cebrail baña geldi,
 Kendöziñ bildir!  dedi,
Ayruðýndan saqlayu.

1045. Dürlü nimet getürdi,
Hem bunlara yedirdi,
Qarýnlarýn doyurdý,
Bu kez Yamin yemedi.

1054. Misallim durdý vardý,
Amusý qatýna girdi,
Yamin baquban gördi,
Sordý aña: Kimsin?  deyü.

1046. Dönüb Yusuf ayýtdý:
Qamuñuz nimet yedi,
Ol biriñiz yemedi,
Dahi durmaz aðlayu.

1055. Aydur: Habibiy1, kimsin?
Ayýt, kimiñ oðlusýn?
Yusufýma beñzersin,
Asýlýñ kimdir?  deyü.

1047. Bu kez Yamin söyledi:
Ol eve buyur,  dedi, 
Ben anda varsam,  dedi, 
Ol sureti gözleyü.

1056. Aydur: Ben,  der Misallim, 
Yusuf nebiy oðluyum,
Mýsýrda sultan bu dem,
Benim atamdýr bellü.

1048. Qardaþçýðým variydi
Ol naqýþa beñzerdi,
Bunlar aydur: Qurt yedi! 
Derler baña qaqýyu1.

1057. Ýbn Yamin aðladý,
Misallim aña sordý:
Niçün aðlarsýn?  dedi, Ayýt baña bildirü.

1049. Buyur  anda varayýn,
Þol sureti göreyin,
Oturub aðlayayýn,
Yusuf içün qayýru2..

1058. Ýbn Yamin ayýtdý:
Qardaþçýðým varýydi,
Hem adý Yusuf idi 
Tamam saña beñzeyü.

1050. Yusuf sýddýq buyurdý,
Pes, Yamin anda vardý,
Varub saraya girdi,
Oturdý biraz aðlayu.

1059. Aydur: Sen aðlamaðýl,
Benim sözüm añlaðýl,
Yusuf oðluyum  bilgil,
Qarýndaþýñ içerü.

1051. Bu kez Yusuf buyurdý,
Misallimý qýyqýrdý:
Yürü, içine gir,  dedi,
Amusýyla3 oturu.

1060. Oldur kim2  seni gördi,
Þam qapusýnda vardý,
Saña bilezik verdi,
Qalanuña3 getirü.

1052. Eger saña baqarsa,
 Kimsin?  deyü sorarsa, 
Kimiñ oðlusýn?  derse,
Aydývergil4 doðru.

1061. Bes, Ýbni Yamin bildi 
Ýþte, qardaþýn buldý,
Oðundý4, yere düþdi,
Örü durdý sevinü.

1

qaqýyu  qaqýþtýrýp, açuvlanýp;
qayýru  qayðýrýp;
3
amusýyla  emcesi ile,
4
aydývergil  aytaber, ayt yiber;

1

2

2

habibiy  dostum;
oldur kim  iþte o adamlar,
3
qalanuña  qalðanlarða, aðalarýña;
4
oðundý  esi avdý, bayýldý;

1062. Aydur: Qaný azizim?
Ol benim iki gözüm?
Misallim, tutgil sözüm,
Beni aña qoþduru.

1071. Gözleri körmez oldý,
Gövdesi durmaz oldý,
Qararý durmaz oldý,
Yusufiçün aðlayu.

1063. Misallim durdý vardý,
Atasýna bildirdi,
Yusuf sýddýq buyurdý:
Var, aný getür!  deyü.

1072. Yusuf aydur: Ben olmasam,
Yegrek1 idi doðmasam,
Hem bu tahtý bulmasam,
Atam rahmetler görü.

1064. Kendözü örü durdý,
Bir halvet1 eve girdi,
Niqabýný giderdi:
Yamin gelürmi?  deyü.

1073. Bu kez Yusuf buyurdý,
Ýmdi sen durðýl,  dedi, 
Qardaþlara var,  dedi, 
Anlar ile oturu.

1065. Misallim durdý vardý,
Yamin qatýna girdi,
Amýsýna haber verdý:
Dur imdi, gel, gir!  deyü.
1066. Bes, Yamin durub vardý,
Ol halvet eve girdi,
Hem qardaþýný gördi,
Yere düþti oðýnu.
1067. Qaçanki ussý2 geldi,
Hem ikisi quçuþdý,
Bunlar onca aðlaþdý,
Feriþteler tañlayu.
1068. Aðlamaqtan durdýlar,
Hem biraz yaylaþdýlar,
Ayrýlýb oturdýlar,
Bir-birine sevinü.
1069. Andan Yusuf ayýtdý:
Babam halý ne oldý?
Qýz qardaþýný sordý,
Durmaz, sorar çaðýru.
1070. Yamin der: Atan halý 
Büküldi anýñ beli
Düni-gün söyleriydi,
Bir Tañrýya yalvaru.
1
2

halvet  kimsesiz yer;
ussý  esi;

1074. Ýbn Yamin aðladý,
Qýrq yýl aðladým,  dedi, 
Bu saat buldum,  dedi, 
Ýmdi nite2 ayrýlu?
1075. Hem Yusuf aña sorur:
Evlendinmi? Ver haber.
Oðlan qýzýn, hem ne var?
Adlarý nedir?  deyü.
1076. Yamin aydur: Evlendim,
Üç dane oðul buldum,
Qamusýna ad verdim,
Afaliñe3 beñzeyü.
1077. Biri adýn Qurd virdim,
Hem birine Qan dedim,
Birine Yusuf dedim,
Adlarý budur,  deyü.
1078. Ol Yusuf sýddýq sordý:
Neden verdiñ bu adý?
Ne aceb bu ad?  dedi, 
Mazmuný nedir?  deyü.
1079. Ýbn Yamin ayýtdý:
Ol qardaþlar geldi, 
Seni qurd yedi, dedi,
Qanlý gömlek gösterü.
yegrek  eyicerek;
nite  nasýl etip;
3
afaline  tabiatýna, qýlýðýna;
1

2
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1080. Bir oðluma Qurd dedim,
Ýkinciye Qan dedim,
Üçünciye Yusuf dedim,
Derdiñi unutmayu.

1089. Andan bunlar oturdý,
Yamin yalýñýz qaldý,
Aþný yemedi, aðladý:
Qarýndaþým yoq,  deyü.

1081. Yusuf aydur: Sen durgil,
Qardaþlarýna varðýl,
Anlaruñle oturðýl,
Ýþler qýlam tedbirlü.

1090. Yusuf aydur: Yi taam,
Saña qardaþ ben olam,
Seniñ ile oturam,
Bir sinide aþ yiyü.

1082. Yükünde sað1 gizleyem,
Ben saña oðru deyem,
Hem seni dutsaq2 qýlam,
Böyle tedbir eyleyü.

1091. Bu kez hep aþ yediler,
Soñra hamd eylediler,
Dua-alqýþ itdiler,
Yusufa qarþu duru.

1083. Çün Ýbn Yamin durdý,
Qardaþlarýna vardý,
Bunlar gördi  bilmedi,
Sorarlar Kimsin?  deyü.

1092. Bu kez sultan buyurdý,
Altun þinik1 ketürdi,
Bunlarý aðýrladý,
Bunlar qamu tañlayu.

1084. Aydur: Ben Ýbni Yaminim,
Ben ol evden gelürem,
Ol sureti baqaram,
Otururdum aðlayu.

1093. Sultan Yusuf buyurdý,
Develerin yükletdi,
Altun saðý gizledi,
Bunlara duyurmayu.

1085. Qardaþlar aña dedi:
Saña kim afsun qýldý?
Yüzüñ güneþe döndi,
Geldin bize barq uru3.

1094. Alqýþ aydub giderler,
Þehirden taþra çýqarlar,
Bir köy bulub qondýlar,
Yusuf çaluþa,  deyü.

1086. Bu kez ol Yusuf durdý,
Yüzün örtünüb yürdi,
Qardaþlarýna girdi,
Dürlü hunlar(?) getürdi.

1095. Yusuf bir qaç qula der2:
Ol qafileye3 yetiñ!  der, 
Tutub tez getiriñ!  der, 
Oðruluq oldu!  deyü.

1087. Ol zaman söylemedi 
Padiþahluða vardý,
Yüzlerini ördtirdi,
Kimseye görünmeyü.

1096. Çün kiþiler atlandý,
Qafileye yetiþdi,
Bunlarýñ biri çaðýrdý:
Ya qafile, dur!  deyü.

1088. Altý sini4 getirdi,
Öglerine qodurdý,
Ýkir-ikir5,  buyurdý,
Bir siniye oturdu.

1097. Yahudaya Þemun der:
Sultan yavuz iþ qýlur 
Bizi neden döndürür,
Qafileden ayýru?

sað  savut-saba;
dutsaq  tutsaq, rehin;
3
barq uru  yaþýn kibi yaþnap;
4
sini  bir soy çanaq;
5
ikir-ikir  ekiþer- ekiþer;

1

1

2
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þinik  ölçü savuttý, 9,25 litrlik;
qula der  qullarða ayttý;
3
qafile  develer sýrasý, kervan;
2

1098. Sordýlar: Þinik almuþsýz,
Kile oðurlamuþsýz,
Ayýblý iþ qýlmýþsýz,
Ýþte geldik arayu.

1108. Ben sizi aðýrladým,
Çoq tahýllarý verdim,
Bu iþi sizden ummazdým1,
Oðrulýq ide deyü.

1099. Bunlar aydur: Görmedik,
Hiç bir haber bilmedik,
Hem kileyi1 almadýq
Haberimüz yoq,  deyü.

1109. Bunlar qamu utandý,
Baþýn aþaðý qodý,
Beñizleri sarardý,
Qamusý hem titreyü.

1100. Andan bu qullar aydur:
Ol sað qýzýl yaqutdur,
Qýymeti yüz biñ altýndýr 
Tez veriñ bize berü!
1101. Ol Yaqub oðlanlarý,
Körüb qorqdý anlarý:
Bizi ol bilür Tañrý 
Qamumýz doðru,  deyü.
1102. Ol vaqt oðrý olaný,
Bir yavuz iþ ideni,
Sultan tutardý aný 
Ýki yýl qulluq qýlu.
1103. Kimse aný dögmezdi,
Tutub malýn almazdý,
Qulluðýn etdirirdi,
Zamanýnýñ bekleri.
1104. Qul bunlarý getirdi,
Develeri çökürdi,
Sultan kürsüye bindi,
Yüklerin araþdýru.
1105. Çuvallarýn aradý,
Cümle yükün taradý,
Pes, nevbet Yamine geldi,
Sultan aydur: Baqýn!  deyü.
1106. Arayýcýlar geldi,
Aný dahi aradý,
Ol saðý anda buldý,
Pes, sultana gösterü.
1107. Sultan bunlara baqdý,
Aðzýn açýb söyledi,
Qatý qatý darýldý,
Qamusýný qorqýdu.

1110. Bunlar aydur: Bulduñuz,
Bu oðlan aslý yavuz,
Ey sultan, iþidiñüz 
Yamin aslýdýr oðru.
1111. Qarýndaþý varýydi,
Hem adý Yusuf idi,
Ol dahi oðrý idi,
Buncýlayýn bed hulu2.
1112. Ol Yusuf oðrý idi,
Dayasýnda dururdý,
Dört yaþýna girdiydi,
Yaqub girü dileyü.
1113. Ol daya sever idi,
Bir boncaðý var idi,
Ferid yaqutdan idi,
Dilim3 altun qýymetlü.
1114. Ol boncaðý getirdi,
Yusuf qoluna baðladý,
Yusufý ýsmarladý,
Atasýna digirü.
1115. Tamam bir qaç gün geçti,
Daya ardýnca geldi,
Ol boncaðý gizledi,
Dayaya göstermeyü.
1116. Yaqub aný aradý,
Boncaðý anda buldý,
Girü dayaya verdi:
Oðruluq qýldýn,  deyü.

ummazdým  beklemegen edim;
bed hulu  osal tabiatlý;
3
dilim  kesilgen, som (altýn);
1

2
1

kile  ölçü savutý, 40 litr;
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1117. Göñlünde Yusuf dedi:
Yalancýlar siz, dedi, 
Yalan sizlerden çýqdý,
Qardaþýñuz qul deyü.

1126. Ünüm iþidirseñiz 
Qamu hazýr olasýz,
Kim kelürse qýrasýz,
Þehirliyi tükedü.

1118. Atañýz aldatdýñýz,
Genc oðlanýñ aldýñýz,
Qul, deyüben satdýñýz,
Bahasýn haram yiyü.

1127. Hem Yahuda hayqýrsa,
Qaqýnýb hamle qýlsa,
Her kim ünün1 iþitse,
Qýrýlur, düþer qamu.

1119. Bu kez Yusuf buyurdý,
Ol Yamini baðlatdý,
Hem zindana iletdi:
Ýki yýl yatsýn,  deyü.

1128. Bu fikri Yusuf yerdi,
Danýþdýqlarýn bildi,
Kiçi oðluna söyledi:
Anlara varðýl,  deyü.

1120. Andan bunlar ayýtdý:
Aya sultan, bil!  dedi, 
Yaqub buný severdi,
Yusuf qardaþý deyü.

1129. Dedi: Efraim, varðýl,
Arqalarýnda durðýl,
Arqasýný sýðaðýl2,
Eliñle duydurmayu.

1121. Ýmdi buný tutmaðýl,
Hiç zindana atmaðýl,
Bizden birimiz alðýl,
Atamýz aðrýlayu.

1130. Bunlar hep ðafil oldý,
Efraim durub vardý,
Arqasýný sýðadý,
Kendi küçi dükenü.

1122. Yusuf aydur: Kim ola,
Bir yazýqlýný1 qoya,
Yazýqsýz baðlu ola?
Ol adillik olmayu!

1131. Yahuda sakin oldý,
Þöyle bitaqat qaldý,
Qalaný hiç görmedi,
Acebleþdi tañlayu.

1123. Bunlar ümid kesdiler,
Qamu girü döndüler,
Bir yere derildiler,
Oturdýlar danýþu2.

1132. Yahuda afat buþsa3,
Ýþhad nesli bulunsa,
Arqasýný sýðasa,
Gider güçü tükenü4.

1124. Geliñ, bir iþ qýlalým,
Silâh yolun3 alalým,
Biraz içe gidelim, 
Yahuda böyle deyü, 

1133. Bunlar aydur: Ne olduñ?
Sen niçün hayqýrmadýñ?
Þehirliyi qýrmadýñ,
Qamusýný tüketü?

1125. Ben bu þehre varayým,
Ol zindana gireyim,
Zindandan çýqarayým,
Zindancýya hayqýru.

1134. Yahuda aydur: Durun,
Acib iþ oldý  biliñ,
Bir oðlan geldi, biliñ 
Benim arqam sýðayu.
ünün  sesini;
sýðamaq  sýypamaq;
3
buþsa  açuvlansa, öfkelense;
4
tükenü  tükenip, bitip;
1

yazýqlý  günahlý;
2
danýþu  qonuþýp;
3
silâh yolun  soðuþ, uruþ yoluný;
1
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1135. Bunlar iþidüb acebler:
Bu þehirde peyðamber var.
Qamusý söyleþdiler,
Oþ bu iþi tañlayu.

1145. Bunlar gidüb vardýlar,
Tamam eve girdiler,
Yaqubý hem gördiler,
Biribirin quçýþu.

1136. Sultan bir kiþi saldý,
Bunlarý qamu derdi,
Hep qatýna getirdi,
Heybet birle qorqýdu.

1146. Yaqub bunlara sordý:
Ýbni Yamin gelmedi,
Yahuda görünmedi,
Geliyorlar mý?  deyü.

1137. Aydur: Þöyle sanýrsýz, 
Bizden güçlü yoq,  dersiz, 
Eger beni görseñiz 
Kendiñizi unudu.

1147. Oðlanlarý söyledi:
Ýbni Yamin gelmedi,
Ol sultan aný tutdý:
Oðruluq itdin,  deyü.

1138. Bu kez ol Yusuf durdý,
Qaqýyub köþkün urdý, 
Saray qamu titredi,
Yýðýlmaða yaqlaþu.
1139. Saray þöyle pek idi, 
Diregi mermer idi,
Þol qadar kim titredi, 
Öldi bunlar qorqýþu.
1140. Yusuf der: Hayqýrmadým,
Atañýz aðýrladým,
Yohsa qamu qýrardým,
Bir kimseñiz qomayu.
1141. Ben sizi aðýrladým,
Biriñiz oðrý buldum,
Ben ol Yamini dutdým
Suçý içün qýnayu.
1142. Bunlar qamu yalvardý,
Çün Yusuf . Vardý,
Qamusý taþra çýqdý,
Birbirine söyleþü.
1143. Bes, Yahuda ayýtdý:
Siz imdi varýñ,  dedi, 
Ýbni Yamin tutuldý,
Atamýza duyduru.
1144. Ben þehirde olam
Biliñ  Yamini alam,
Almazam  bunda ölem,
Atama görünmeyü.

1148. Yaqub buný iþitdi,
Düþüben1 aqlý gitdi,
Oðlanlarýn sekitdi,
Qaqýyuban soqranu2:
1149. Siz gözle gördünüz mi?
Elinden aldýñýz mý?
Haqýqat bildiniz mi?
Oðruluðýný görü?
1150. Oðlanlarý ayýtdý:
Tahqiq bilmeziz,  dedi, 
Yüki içre bulundý
Bir altun kile gizlü.
1151. Bize inanmazsañýz,
Qafileden sorasýz,
Andan bellü bilesiz,
Biz olduq bunda doðru.
1152. Yaqub aydur: Ol qaldý,
Yahudaya ne oldý?
Bunlar aydur: Ol qaldý,
Yamini alam deyü.
1153. Yaqub aydur: Umaram,
Sübhanýmdan dilerem,
Üç oðlum bile görem,
Göñlüm sizi umanu.

1
1

düþüben  yýqýlýp;
soqranu  sögüp;
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1154. Oðullarý sordýlar:
Cevab virgil, ya muhtar,
Sen nice verdin haber
Bize dahi bildirü?

1163. Pes, Yaqub dua qýldý,
Halýqýna yalvardý,
Cefa canýna irdi:
Canýmý alðýl,  deyü.

1155. Yaqub bunlara dedi:
Benim qayðým pek artdý,
Her musibet kim geldi 
Soñu ferahlýq dudu1.

1164. Ya benim caným alðýl,
Ya Yusufum bildirgil,
Þol beni aðlatmaðýl 
Taqatým bitdi,  deyü.

1156. Hem Kelâmullah demiþ:
Hiç ümid kesme!  demiþ, -Ummayan  kâfir!  demiþ,
Quran içinde bellü.

1165. Yusufa hasret oldum,
Oþ iki gözsüz qaldým,
Ýki qatý büküldüm,
Allahým, meded!  deyü.

1157. Ben de ümid kesmiyem,
Haq emrini basmayam,
Tamu içre qalmayam,
Umid tutam umanu.

1166. Bir oðlum sultan aldý,
Birisi anda qaldý,
Yusufum bilmem noldu,
Derdim evç oldu1,  deyü.

1158. Yaqub bu sözi dedi,
Oðlanlar aceblendi:
Qýrq yýldýr Yusuf adý
Dilinden gitmez,  deyü. 

1167. Duasý qabul oldý,
Yaquba elçi geldi,
Bu sözler tamam oldý,
Geldi bir söz söyleyü.

1159. Ne sen aný bilirsin?
Neçük yüzün görersün?
Heman gözsüz qalursýn 
Düni küni aðlayu?

1168. Bir gün Azrail geldi
Yaquba selâm verdi,
Yaqub aðlayýb sordý:
Yusufum nitdiñ?  deyü.

1160. Yaqub buný iþitdi,
Örü durub ah itdi,
Ahý göklere yetdi 
Feriþteler aðlayu.

1169. Yusuf canýn aldýn mý?
Yohsa dahi dirimi?
Qandaligin bildin mi?
Deðil baña bildirü.

1161. Pes, Yaqub durub vardý,
Hasret oduna2 yandý,
Ol qadar kim iñledi 
Taðlar taþlar aðlayu.

1170. Azrail der: Almadým,
Saðlýðý ola malüm,
Qandaligin ben bildim
Anuñ maqamý bellü 

1162. Canavarlar, melekler,
Deñizdeki balýqlar,
Müminler, munafýqlar 
Hep Yaquba aðlayu.

1171. Yusuf padiþah oldý,
Allahý yariy qýldý2,
Ulu devlete irdi,
Nimet içre oduru.

1
2
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dudu  tutup, olup;
oduna  otuna, ateþine;

1
2

evç oldu  çoqlaþtý;
yariy qýldý  yardým etti;

1172. Yaqub ikinci sordý:
Yusuf qandadýr?  dedi, 
Baña aytgil,  dedi, 
Ben dahi bilem bellü.

1180. Ben qorqaram kim  ölem,
Hem seni hiç görmeyem,
Ahiri hasret qalam, 
Deyib düþdi oðýnu.

1173. Andan Azrail aytdý:
Demeklik1 buyrulmadý,
Baña haq ýsmarladý 
Sen yaqýnda qavýþu.

1181. Durdý Yaqub, oturdý,
Oðlanlarýn hep derdi:
Yusuf ölmedi,  dedi, 
Gidermisiz isteyü?

1174. Yaqub aný iþitdý,
Yüzün mihraba urdý,
Zarý-zarý aðladý:
Benüm Yusufum,  deyü.

1182. Oðlanlar aydur: Nolduñ?
Yine sen haber bildiñ,
Aðlayu helâk olduñ,
Hiç aný unutmayu.

1175. Ey benim gözüm nurý!
Aya, benim nefsim hüri!
Ýbni Yaminim qodý,
Çoq arzum Yusuf,  deyü.

1183. Yusufdan ümid kesgil,
Ayru aný añmaðýl,
Yazýqdýr, aðlamaðýl,
Kendiñi ögütleyü.

1176. Aya, göñlüm yemiþi!
Dolduran doquz yaþý,
Ýbni Yaminim eþi 
Görmecem Yusuf,  deyü.

1184. Aydur: Ümid kesmezem,
Aðlamaqdan diñmezem,
Halýqýmdan dilerem 
Getire vere girü.

1177. Gözlerim görmez oldý,
Qayðudan göñlüm doldu,
Sarardý, beñzim soldý,
Seniñ içün aðlayu.

1185. Yine Yaqub ayýtdý:
Ol quvvetiñ sýr,  dedi, 
Hiç kimseye vermedi,
Yaminim getirmeyü.

1178. Qardaþlarýn geldiler,
Seni benden aldýlar,
Beni çoq aðlatdýlar:
Qurda2 yedirdik,  deyü.

1186. Yahuda bir hayqýrsa,
Ya Þemun aya ursa,
Cümleñüz hamle qýlsa,
Mýsýr halqýn qorqýdu.

1179. Benden ayrýlýb gitdiñ,
Beni qatý unutdýñ,
Haberiñ sen yýratdýñ,
Hiç baña bildirmeyü.

1187. Hisarýný yýqsañýz!
Çerisini qýrsañýz!
Oðlumý qurtarsañýz!
Alýb baña getirü.
(Devamý bar)

demeklik buyrulmadý  aytmaða Allah buyruq
bermedi;
2
qurda yedirdik  qaþqýrða aþattýq;
1
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Lenara Ýzzetova Qýrýmiy Ýbrahim bin Haqmehmed efendi

Günsel Ensiklopedyasý

Qýrýmiy Ýbrahim bin Haqmehmed efendi
(ö. 1593)
Lenara Ýzzetova*
Qýrýmiy Ýbrahim bin Haqmehmed efendi (Tatar Þeyh Ýbrahim efendi, ö. 1593)  XVI.
asýr Qýrýmlý alim ve mutasavvýflarýndandýr.
Kendi zamanýnýñ olduqça tanýnðan alim ve þeyhlerinden olðan bu zat üzerine, teessüf ki, bugünge
qadar esaslý araþtýrmalar yapýlmaðan, onuñ hayatý, faaliyeti ve eserlerine dair malümat ise çoq daðýnýq
bir halda bulunmaqtadýr. Bu qaynaqlardan elimizde bulunðan qýsmýnýñ qýsqa bir cedveli maqalemizniñ
soñunda ilâve olunýr eken, yazýmýzða keçmezden evvel, bularný bir qaç sözle tanýtmaq ister edik.
Tatar Þeyh haqqýnda malümat bulundýrðan eserleniñ arasýnda eñ eski ve, ehemmiyeti baqýmýndan,
ilk evvelâ elge alýnacaq eser  XVIII. asýr Osmanlý tarihçilerinden Seyyid Muhammed Rýzanýñ (ö. 1756)
qalemine ait olðan ve ortaçað Qýrýmnýñ tarihi üzerine yazýlðan eñ qýymetli eserlerden qabul olunðan EsSebus-seyyâr fi ahbâr-ý mülükit-tatar adlý meþhur bir eserdir(1).
Künümizge biraz yaqýn olðan eki mühim menba daha  XIX. asýr soñu  XX. asýrnýñ baþýnda tertip
olunðan ve kendi türünde  bio-bibliografya alanýnda  abide eserlerden sayýlðan Mehmed Süreyyanýñ
Sicill-i Osmânî tezkiresi (4 cilt: Ýstanbul, 1890/91  1899(?))(2) ve  bu eserni ayrýca qayd etmelimiz
 büyük bio-bibliografya alimi Bursalý Mehmed Tahirniñ Osmanlýlar Zamanýnda Yetiþen Kýrým Müellifleri
adlý eseridir (Ýstanbul, 1919 (ayrý kitap þeklinde ilk basqýsý))(3). Bu devirde yazýlðan daha bir eserni
añmaq kerek ki, Þerafeddin adlý bir müellifniñ kene de Ýstanbulda neþir olunðan Yeni Mecmuada
(N44, 16 Mayýs 1918) bastýrdýðý Kýrýmdan Yetiþen Türk Alimleri baþlýqlý maqalenidir(4).
Tatar Þeyh Ýbrahim efendige dair malümatný 1920 senelerine de ait bir yazýda rastkelemiz, bu defa
 tanýnðan rus alimi türkþýnas V. A. Gordlevskiyniñ 1927 senesi Leningrad þehrinde bastýrðan Yalta
Þehrindeki Þarq Müzeyi Elyazmalarý serlevhalý bir maqalesindedir(5).
Daha bir qaç yazý  II Cihan Muharebesinden soñra dünya yüzü körgen yazýlardýr. Bulardan ilk
evvelâ, ve ayrýca qayd olunacaqlar  belli Qýrýmlý tarihçi Abdullah Soysalnýñ doðrudan-doðru Tatar
Þeyhniñ þahsieti üzerine yazðan ve 1961 ve 1964 seneleri Emel dergisinde bastýrdýðý eki maqalesidir(67)
. Ýbrahim efendi haqqýnda bir madde Müstecip Ülküsalnýñ meþhur Kýrým Türk-Tatarlarý adlý kitabýnda
(Ýstanbul, 1980) da bulmaq mümkündir(8).
Nihayet, mevzumýzða dair malümat bulundýrðan eñ soñki menbalar  belli türk alimleri Cemal Kurnaz
ile Halil Çeltikniñ Osmanlý Dönemi Kýrým Edebiyatý adlý çoq qýymetli eserleri (eki basqý: 1999(9) ve
2000(10)) ve Kemal Çapraznýñ 1996-da Yesevi dergisindeki (Sayý: 35) bir yazýsý(11).
Aþaðýdaki maqale  iþte, bütün bu qaynaqlardaki Tatar Þeyh Ýbrahim efendige dair bilgilerni bir
araða toplamaq maqsadý ile yazýlðan bir maqaledir.
Ýbrahim efendiniñ Qýrýmda doððaný bilinse de, doðduðý yýlý ve tam yeri bilinmemektedir. Seyyid
Muhammed Rýza kendi eserinde, ileride tanýlacaq þeyhniñ dünyaða kelmesine dair qýsqa bir rivayetke
yer bere. Bu rivayetke köre, Ýbrahim efendiniñ babasý Haqmehmed efendi de, meþhur alim ve
mutasavvýflardan olup, ailesi ile Deþt-i Qýpçaqnýñ bir þehrinde (?) yaþay eken. Bir gece o, kerekli ibadetlerni
yaptýqtan soñra, yuquða dala ve tüþünde nurlu bir pirniñ oña Quran-i Kerimniñ bir cüzüni1 taqdim
etkenini köre. Uyanðanýnen, Haqmehmed efendi bu tüþnü kendi pirine añlata. Þeyh teren-teren tüþüngen
soñ: Marifetli sülâleñizden bir alim meydanða çýqacaq,  dep manalý ve sevindirici sözlerle tüþnü tabir
* QDSPÝ Qýrýmtatar tili ve edebiyatý kafedrasýnýñ ocasý.
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ete. Haqiqaten de, Haqmehmed efendi Deþt-i Qýpçaqtan Qýrýmða köçken soñ, ileride meþhur olacaq
oðlu Ýbrahim doða.
A. Soysalnýñ bergen malümatýna köre, ilk tahsilini vatanýnýñ paytahtý olðan Baðçasaray þehrinde,
Qýrým Haný Taht alðan Devlet Geraynýñ (15511577) zamanýnda, Türkiyeden Qýrýmða kelgen bir
alimden alðan Ýbrahim efendi, oquvýna devam etmek içün Ýstanbulða kelmege niyetlene. Onuñ Ýstanbulða
kelmesi ve anda bulunmasýna dair bazý tafsilâtlarný kene de Es-Sebus-seyyardan ögrenemiz. Seyyid
Muhammed Rýzanýñ eserinden alýnðan bilgilerge köre, Ýbrahim efendi tahsilini devam ettirmek içün Ýstanbul,
Hicaz2 ve, ayrýca, Kâbeni ziyaret etmege pek arzulay eken, lâkin, deñiz yolunýñ tehlikeli olðaný içün,
qarþýdaki memleketniñ (Anadolunýñ) yalýsýna keçmek oña havflý körüne. Tanýþ bir gemiciden, geminiñ
denizniñ o bir tarafýna macerasýz keçmesi Allahnýñ yardýmý ile bir þeyhniñ maneviy quvvetine baðlý olðanýný
ögrengen Ýbrahim efendi, bir gece, tüþünde göñül ferahlatýcý bir ses eþite. Ýlâhiy alemden kelgen bu ses:
Qalbiñniñ derdine deva (derman) berecek zat  maharetli tabip, hastalýqlarnýñ (maneviy hastalýqlarnýñ
 L. Ý.) þifahanesi olðan Konstantiniyede3 seccadede oturðan mübarek bir þeyhtir,  dey. Ýbrahim
efendi uyanðanýnen: Ne güzel bir yuqu,  dep Ýstanbulða ketmege kesin qarar bere ve rahat-rahat
Qýrýmdan çýqa.
Ýstanbulða kelgen Ýbrahim efendi, biraz vaqýt deñiz musafirhanesinde qaldýqtan soñra, Ýstanbuldaki
halvetiye tariqatý4 meþhur þeyhlerinden Filibeli Nureddinzadeniñ5 huzurýna kele ve onuñ ayaqlarýna tüþüp,
böyle büyük bir pirniñ sevgisini qazanmaq istedigini bildire.
Nureddinzade Ýbrahim efendini dergâhtaki derviþlernen tanýþtýra, soñra ise, musafirniñ sarý yüzü ile
suvuq nefesinden aþq ve dert sahibi olðaný ve uzun bir yol keçkenini añlap, oña rahatlanmaða vaqýt bere.
Þu arada Ýbrahim efendi ve etraftaki derviþler
þeyhniñ bir nasihatýna þahit olalar. Bu nasihat:
Baþta içiñizdeki qýzðýnlýq ve nefretni yoq etiñiz,
 manadaki bir nasihat edi.
Nureddinzadeniñ tekkesinde belli bir müddet
qalýp tahsilini tamamlaðan Ýbrahim efendi,
mürþidinden hilâfet alaraq Qýrýmða qayta.
Vatanýnda o Devlet Geray Hannýñ yanýnda
buluna. Devlet Geray, alimniñ zekâ ve bilgisine
hayran olup, çeþitli meselelerde onuñ ile aqýl
tanýþa ve, fikir ile tevsiyelerine ehemmiyet berip,
onu bir sýra mühim vazifelerde bulundýra. Qýrýmda
Ýbrahim efendiniñ pek çoq þagirtleri de peyda
ola. Bularnýñ arasýnda, kene de A. Soysalnýñ
yazdýðýna köre, Devlet Geraynýñ oðullarý  Ðazi
Geray (ileride meþhur Qýrým Haný, þair ve
bestekâr II Ðazi Geraydýr (15541607; hanlýðý:
158896, 15961607), Mehmed Geray ve
digerleri de bulunmaqtalar.
Bir qaç seneden soñra  A. Soysalnýñ yerli
bir tahmini ile, Devlet Geraynýñ vefatýndan (1577)
soñra ola bilir  Ýbrahim efendi ekinci kere
Ýstanbulða kele. Seyyid Muhammed Rýza
Ýbrahim efendiniñ Qýrýmdan ketmesini, onuñ o
zaman Qýrýmda yüz bergen qarýþýqlýq ve
zülümlerniñ qarþýsýnda kendisini küçsüz hiss
etkeni ile añlata.
Ýstanbul. Küçük Ayasofya Camisi.
Ýstanbulda Ýbrahim efendi Küçük Ayasofya
Foto: Kâzým Zaim
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Zaviyesinde /tekkesinde/ halvetiye þeyhi oldu. Ayný zamanda Sultan Ahmed (bazý qaynaqlarda: Fatih
veya Sultan Mehmed) Camisinde ezberden Qurân-ý Kerimniñ tefsiri6 ile meþðul oldu, baþqa naqliy
ilimlernen oðraþtý. Camilerde vaaz etkenine ve, ayrýca, Küçük Ayasofya Medresesinde hocalýq yapqanýna
dair de bilgiler bardýr7. Þeriat ve Muhammed (s.a.v) peyðamberniñ sünnetine çoq sadýq olðan Ýbrahim
efendi, çalýþtýðý ilimlerniñ ilerlemesine büyük hisse qoþqan oldu. Meþhur alim zamanýnýñ Osmanlý Sultaný
III Muradnýñ (15741595) tarafýndan da raðbet körüp, padiþahnýñ emri ile Þimaliy Dobrucadaki 8
Babadaðý qasabasýna yollanýlýp, anda Çorlu Ay Begi tarafýndan çýqarýlðan fesat ve adaletsizliklerni yoq
etmek ile vazifelendirilgen edi. Bu vazifeni muvaffaqiyetle becerip, Ýbrahim efendi kene Ýstanbulða qayta
ve eski vazifelerine devam ete.
Ýstanbulda Tatar Þeyh namý ile tanýlðan Ýbrahim efendi 1593 senesi, þeyhlik yaptýðý Küçük Ayasofya
Zaviyesinde vefat etti. Ölüminiñ kününe dair biraz farqlý bilgiler bardýr ki, bazý qaynaqlarða köre bu
hadise 12 Cumadelahire/ 16 Martta oldu (Antoloji), bazýlarda ise  Þevval/Ýyül ayý kösterilmektedir
(Sicill-i Osmânî).(Vefatýna oðlu Þeyh Afifeddin efendiniñ9 yazðan (tüþürgen) bir tarihi (hronogrammasý)
da künümizge yetkendir10.) Mübarek qabriniñ bulundýðý yer  Ýstanbulnýñ Edirne Qapýsý týþýndaki Sýrt
(bazý qaynaqlarda: Mert) Tekke civarýnda, mürþidi Filibeli Nüreddinzade efendiniñ yanýndadýr.
Arapça güzel bilgen ve þairane bir mizac sahibi olðan Ýbrahim efendi tefsir ve hadis ilimlerinde
mutehassýs olup, bir çoq eserlerniñ müellifi olaraq bilinmektedir. Eserlerinden bazýlarý þulardýr:
1. Tefsir-i Sûre-i Nûr: Qurân-i Kerimniñ Nur suresine (¹24) qadarki qýsmýnýñ (Nur suresi de
dahil) tefsiri.
2. Þerh-i Hadis-i Ýnallâhe Teâlâ Atâni Sebal-Mesâni 
3. Medâricül-Melikil-Mennân fi Beyân-ý Maâricil-Ýnsân: Qurân-ý Kerimniñ Haþr suresiniñ
(¹59) soñundaki ayetleriniñ tefsirinen beraber tasavvuf sýrlarýndan bazýlarýný açýqlaðan bir eserdir. Bu
kitapnýñ bir nushasý Süleymaniye kütüphanesinde Aþýr Efendi qýsmýnda 1135 numarada qayýtlýdýr.
4. Hâþiyetül-Alel-Câmi: Alel-Câmi eserine bir haþiye11.
5. Mevâhibür-Rahmân fi Beyân-i Merâtibil-Ekvân: Tasavvufiy mahiyetteki bu eserde Osmanlý
Sultaný III Muradnýñ þarq seferine dair de bahisler bardýr.
Elimizde olðan malümatqa köre, Ýbrahim efendiniñ bu eserlerinden hiç birisi ne basýlðan ve ne de
ögrenilgendir.
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Açýqlamalar:
Cüz  Quran-i Kerimniñ otuzda bir qýsmý.
Hicaz  Arabistanda muqaddes Mekke ve Medine þeherleriniñ bulundýðý bölge.
3
Kostantiniye  Konstantinopol, 1453 senesinden soñra ise  Ýstanbul þehriniñ eski adý.
4
Halvetiye tariqatý  adýný qurucýsý sayýlðan meþhur mutasavvýf Ebu Abdullah Siracüddin Ömer
bin Ekmelüddin Lahçiy el-Halvetiyden (ö. 1397, Tebriz) alðan bir tariqattýr, türkiy toplumýna eñ ziyade
tesir etken tariqatlardan biridir.
5
Filibeli Nureddinzade (Nureddinzade Muslihuddin, 15021573)  büyük Osmanlý alim ve
velilerindendir.
6
Tefsir  Qurân-i Kerimniñ açýqlamasý ilmi.
7
Küçük Ayasofya Medresesi hocalarýndan daha bir Qýrýmlý þeyhniñ adý bilinmektedir: Qýrýmiy Ýsa
efendi (ö. 1031/162122).
8
Dobruca  bugünki Romanyanýñ þimaliy ve Bulðarýstannýñ cenübiy qýsýmlarýndan bazýlarýný içine
alðan tarihiy bir bölge.
9
Afifeddin efendi (Þeyh Abdullah Afifeddin efendi, ö. 1050 /1640)  Tatar Þeyh Ýbrahim
efendiniñ oðlu, Kefe müftüsi, þeyh, alim ve þair.
10
Bu hronogrammaniñ tarih mýsrasýndaki («Þeyh-i kâmil dediler hem de Þeyh-i ekmel dediler»)
þeyh-i kâmil ve þeyh-i ekmel terkipleri, ebced hesabý ile (ayný haflerden ibaret olðanlarý sabebinden)
musaviy olup, 1001 sayýsýný bereler (baq: Þ=300, Y=10. Hý=600, K=20, A=1. M=40. L=30. Toplam:
1001). Hicriy 1001 senesi ise milâdiy1592/1593 senelerine rastkelmektedir.
Ebced hesabý  arap harf ve raqamlarýnýñ özara münasebetlerine esaslanðan bir hesaplamadýr.
Tarih tüþürme sanatý, iþte, bu hesaplama üzerinde qurulðandýr.
11
Haþiye  sahife kenarlarý ya da altýnda yazýlðan izah; bir kitapnýñ izahýný bulundýrðan yazý.
1
2
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Qýrýmtatarcanýñ Tercümeli Ýmlâ Qýlavuzý
Hazýrlaðan Kemâl Qoñurat.
borclandýr maq
borclu
borda
bordala maq
bordo
borduq
borðu
borðucý
borðula maq
borium
borla
borla maq
borlan maq
borlu I
borlu II
bor qýcýtqan
borsa
borsacý
borsu maq
borsuq
borsuqaðaç
borsuqbaþ
borsut maq
borþç
bortaþ
bortopraq
boru
boruçýq
borul
borula maq
borulama
borulav
borulý
boruquyu
borusým
boru-tökme
bosaða
bosalaq
bostan
bostancý
bostancýlýq
boþ
boþa
boþa maq
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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
òðóáèòü
õèì. ñì. bor II
1) äèêèé âèíîãðàä;
2) âèíîãðàäíèê
áåëèòü (ñòåíû) ìåëîì
áûòü áåë¸íûì ìåëîì
ñîäåðæàùèé ìåë
ñåðûé (ìàñòü ëîøàäè)
áîò. ÿñíîòêà
áèðæà
áèðæåâîé äåëåö
áðîäèòü, êèñíóòü
çîîë. áàðñóê
áîò. òèñ
ðàçã. áûñòðî çàñûïàþùèé
äàòü, äîïóñòèòü ïðîêèñíóòü
áîðù
ìèí. êàëüöèò
ìèí. êàîëèí
òðóáà
òðóáêà (òæ àíàò.)
ñòâîë (îðóäèÿ, øàõòû)
1) ïðèäàòü òðóá÷àòóþ ôîðìó;
2) çàêëþ÷èòü â òðóáó,
êàïòèðîâàòü
òåõ. êàïòàæ
òåõ. òþáèíã
ñ òðóáîé; òðóá÷àòûé
áóðîâàÿ ñêâàæèíà
òðóá÷àòûé, òðóáîîáðàçíûé
òðóáîëèòåéíûé
ïîðîã (äâåðè)
1) ùåíîê-ñîñóíîê; 2) áóòóç
îãîðîä; îâîùíûé ïîëÿ
îãîðîäíèê; îâîùåâîä
îãîðîäíè÷åñòâî
1) ïóñòîé, ïîðîæíèé; 2) ñâîáîäíûé
âïóñòóþ (çðÿ)
1) îïîðîæíèòüñÿ; 2) îïóñòåòü;
3) îòïóñòèòü íà ñâîáîäó

boþal maq

1) îïîðîæíèòüñÿ; 2) óâîëüíÿòüñÿ; 3) âïàäàòü (â ìîðå  î ðåêå)
boþalýþ, boþaluv
I. 1) îïîðîæíåíèå; 2) óâîëüíåíèå; II. ñïóñêíîé, ñëèâíîé,
ñòî÷íûé
boþalt maq
1) îïîðîæíÿòü; 2) ðàçðÿäèòü,
âûïóñòèòü çàðÿä
boþaltým
âûäåëåíèå, ýêñêðåöèÿ
boþaltma
1) ðàçãðóçêà, ñëèâ, ñïóñê;
2) ñëèâíîé, ñïóñêíîé,
ðàçãðóçî÷íûé
boþan maq
1) îñâîáîäèòüñÿ îò ñîäåðæèìîãî;
2) èñïðàæíèòüñÿ; 3) èìåòü îðãàçì
boþanma, boþanuv
èñïðàæíåíèå (àêò)
boþaþ maq
îñëàáåòü, ðàññëàáèòüñÿ, ðàñøàòàòüñÿ
boþaþmadan
íå ðàññëàáëÿÿñü
boþaþmaðan
íåîñëàáåâàþùèé (èíòåðåñ ò.ï.)
boþaþtýr maq
äàòü îñëàáåòü, ðàññëàáèòüñÿ
boþaþma boþaþuv
îñëàáëåíèå, ðàññëàáëåíèå,
ðàçðÿäêà (íàïðÿæåííîñòè)
boþboðaz
ïóñòîáðåõ, áîëòóí
boþboðazlýq
áîëòëèâîñòü
boþ-boþuna
âïóñòóþ, çðÿ
boþböðür
àíàò. ïîâçäîøíàÿ îáëàñòü
boþçapýþ
ðàçã. ñóåòà
boþgezer
ïðàçäíûé ãóëÿêà
boþ inam
ñóåâåðèå
boþla maq
1) ïóñòèòü íà ñàìîòåê (äåëà);
2) ïðåäîñòàâèòü ñàìîìó ñåáå
(ðåáåíêà)
boþluq
1) ïñòîòà; 2) ïîëîñòü; 3) âàêóóì;
4) ïðîñòðàíñòâî; 5) ïóñòûðü
Boþnaq
æèòåëü Áîñíèè, áîñíèåö
boþqafa
ïóñòîãîëîâûé
boþta
1) íà ñâîáîäå; 2) áåç ðàáîòû
boþtan-quru
ïîïóñòó, çðÿ
boþtarhan [x]
ðàçã. èìåíèòûé, íî áåäíûé
boþtaqav
ðàçã. ðàçãèëüäÿé
boþuna
1) çðÿ, âïóñòóþ; 2) òùåòíî
bot
ìîð. áîò
bota
âåðáëþæîíîê (ñòàðøå 6
ìåñÿåâ)
botala maq
ðîäèòü (î âåðáëþäèå)
botalaq
âåðáëþæîíîê
botanika
áîòàíèêà
botanikçi
áîòàíèê
botam /bâtâm /matam ìîé ìèëåíüêèé
botaqan
âåðáëþæîíîê (äî 6 ìåñÿöåâ)
botlaq
áîò. òîïèíàìáóð
botqa
êàøà
botqacý
êàøåâàð

botuqla maq
boy
boya
boya maq
boyacý
boyacýlýq
boyagözesi
boyahane [x]
boyakireç
boyal maq
boyala maq
boyalan maq
boyalav
boyalavcý
boyalý
boyama
boyan maq
boyanýþ
boyantý
boyantýlý
boyaqurt
boyar
boyasýz
boyasuv
boyat maq
boyatahta [x]
boyatýl maq
boya yaðý
boyavcý
boy bost
boyca
boyçan
boydaq
boydaqlýq
boydaþ
boykot
boykotçý
boyla maq
boylam
boylama
boylan maq
boylaþ maq
boylaþým
boylaþtýr maq
boylat maq
boylu
boylu-bostlu
boyna
boynuz
boynuzburun
boynuzborðu
boynuzçýq

èãðàòüñÿ (ñ ðåáåíêîì), òåðåáèòü, ùåêîòàòü
1) ðîñò; 2) âûñîòà; 3) äëèíà;
4) ñòàí, ôèãóðà
êðàñêà
êðàñèòü
êðàñèëüùèê
çàíÿòèå êðàñèëüùèêà
áèîë. õðîìàòîôîðà
êðàñèëüíÿ
èçâåñòêîâûé êîëåð
áûòü ïîêðàøåííûì
ðàñêðàøèâàòü
áûòü ðàñêðàøåííûì
ìàçíÿ (ïëîõàÿ êàðòèíà)
ìàçèëêà (ïëîõîé õóäîæíèê)
êðàøåíûé, îêðàøåííûé
1) êðàøåíèå; 2) êðàøåíûé
1) áûòü ïîêðàøåííûì;
2) êðàñèòüñÿ, ìàçàòüñÿ
îêðàñêà (òîí)
îêðàøåííîñòü, îòòåíîê
îêðàøåííûé (ñòèëèñòè÷åñêè)
çîîë. êîøåíèëü
ñì. bayar áîÿðèí
1) áåç êðàñêè; 2) íåîêðàøåííûé
òåêñò. ïðîòðàâà
äàòü ïîêðàñèòü
ïàëèòðà (õóäîæíèêà)
áûòü ïîêðàøåííûì
îëèôà
ñì. boyalavcý ìàçèëêà
ñòàí, ôèãóðà
âî âåñü ðîñò; âçðîñëûé
âûñîêîãî ðîñòà
1) õîëîñòîé; 2) õîëîñòÿê
õîëîñòÿöêàÿ æèçíü
îäíîãî ñ êåì-ë. ðîñòà
áîéêîò
ó÷àñòíèê áîéêîòà
1) ìåðèòü ãëóáèíó âîäû â ðîñò;
2) õîäèòü èç êîíöà â êîíåö;
3) òÿíóòüñÿ âäîëü ÷åãî-ë.
ãåîãð. äîëãîòà
1) ïðîäîëüíûé; 2) ïîãîííûé
1) âûòÿíóòüñÿ (ðîñòîì)
ñòàíîâèòüñÿ ïî ðàíæèðó
èåðàðõèÿ
1) ðàññòàâèòü ïî ðàíæèðó;
2) ñîîòíîñèòü
ñòðàä. îò boylamaq
1) êàêîãî-ë. ðîñòà; 2) âûñîêèé
âûñîêîãî ðîñòà è ñòðîéíûé
ðàçã. ñêîòîáîéíÿ
ðîã(à)
çîîë. íîñîðîã
îõîòíè÷èé ðîã
ðîæîê

boynuzla maq
boynuzlat maq
boynuzlý
boynuzlý qoñuz
boynuzlý quþ
boynuzot
boynuzsým
boynuzsýz
boynuzsýmýt
boynuztiþtiler
boyotu
boyskaut
boysun maq
boysundýr maq
boysundýrýcý
boysundýruv
boysunðan
boysunðanlýq
boysunýq
boysunmaðan
boysunmayuv
boysunmaz
boysunmazlýq
boysunuv
boyun
boyuna
boyunaltý bezi
boyunbav
boyunca
boyunçýq
boyunduruq
boyunlýq
boyunsa, moysa
boyunsal
boyut
boz
boz-, bozar

boza
bozacý
bozala maq
bozalaq
bozaltýn
bozar maq
bozart maq
bozbaqal
bozbörü
bozca
bozdur maq
bozðun

1) áîäàòü; 2) íàñòàâèòü ðîãà
(ìóæó)
ñäåëàòü ðîãîíîñöåì (ìóæà)
ðîãàòûé; ðîãîíîñåö
æóê-óñà÷
çîîë. ðîãàòàÿ ïàëàìåäåÿ
áîò. ìîðîçíèê
ðîãîâèäíûé
áåçðîãèé
ðîãàëèê
çîîë. ðîãîçóáû
áîò. òìèí
áîé-ñêàóò
ïîä÷èíèòüñÿ, ïîêîðèòüñÿ
ïîä÷èíèòü, ïîêîðèòü
1) ïîêîðÿþùèé; 2) ïîêîðèòåëü
ïîä÷èíåíèå; ïîêîðåíèå
ïîêîðíûé
ïîêîðíîñòü
ïîä÷èíåííûé êîìó-ë.
íåïîêîðèâøèéñÿ
íåïîä÷èíåíèå
íåïîêîðíûé
íåïîêîðíîñòü
ïîä÷èíåíèå
øåÿ, øåéêà
I. 1) â äëèíó, âäîëü; 2) ïðîäîëüíûé, -î; II. âîâñþ
àíàò. çîáíàÿ æåëåçà
1) îøåéíèê; 2) ðàçã. ãàëñòóê;
1) âäîëü, âî âñþ äëèíó; 2) íà
ïðîòÿæåíèè
øåéêà (òæ. àíàò.); ãîðëûøêî
ÿðìî (òæ. ïåðåí.)
1) îæåðåëüå, êîëüå; 2) øàðô
õîìóò
àíàò. øåéíûé
èçìåðåíèå, ðàçìåðû
1) öâåòà çåìëè, ñåðûé;
2) öåëèííûé (î çåìëå)
1) (èñ-) ïîðòèòü; 2) íàðóøèòü;
3) íàíîñèòü ïîðàæåíèå; 4) ðàçìåíÿòü (äåíüãè); 5) ëèøèòü íåâèííîñòè; 6) èñêàæàòü
áóçà (íàïèòîê)
èçãîòîâèòåëü, ïðîäàâåö áóçû
áóçèòü (ñïüÿíó)
áóçîòåð
ïëàòèíà
ñòàòü ñåðûì, ñåðîâàòî-áëåäíûì
äåëàòü ñåðûì (ëèöî)
çîîë. ðÿáèííèê
ñåðûé âîëê (êàê òîòåì)
ñåðîâàòûé
ïîáóä. îò bozmaq
I. 1) ïîðàæåíèå, ðàçãðîì; 2) ðàññòðîéñòâî, ðàçëàä; II. 1) ðàçãðîìëåííûé; 2) èñïîð÷åííûé, ðàñ-
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bozðuncý
bozðuncýlýq
bozðunlýq
bozla maq
bozlaq
bozlaq
bozmadde
bozqýr
bozqýr toðaný
bozqurt
boztavþan
boztoðan
boztopraq
boztorðay
boztun
bozul maq
bozulýcý
bozulmaz
bozultý
bozuntý

bozuntýlý
bozuq

bozuqla maq
bozuqlama
bozuqlýq
bozuþ maq
bozuþma
bozuþýq
bozuþýqlýq
bozut
bozutçý
bozutçýlýq
böbür
böbürlen mek
böceçik
böcek
böcek bilimi
böcekçil
böceklen mek
böcekli
böcekötü
böcerek (yýlan)
böcü
böcüböcek
böcükesertki
bödene
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ñòðîåííûé
1) ïîðàæåíåö, ïàíèêåð; 2) ïîðàæåí÷åñêèé
ïîðàæåí÷åñòâî
1) ïîðàæåíèå; 2) ïàíèêà
ðåâåòü (î âåðáëþäå)
I. ñåðîâàòûé
II. ïðîòÿæíûé íàïåâ
ñåðîå âåùåñòâî
1) ñòåïü; 2) ñâåòëî-ñåðûé (êîíü)
çîîë. ñòåïíîé ëóíü
ñåðûé âîëê (òîòåì)
çàÿö-ðóñàê
çîîë. ïóñòåëüãà
ñåðîç¸ì
çîîë. æàâîðîíîê
öèíê, -îâûé
èñïîðòèòüñÿ, ñëîìàòüñÿ
ñêîðîïîðòÿùèéñÿ
1) íåïîðòÿùèéñÿ; 2) íåðóøèìûé
ïîëîìêà
1) îáëîìêè; 2) ðàçãðîì; 3) ðàññòðîéñòâî; 4) ïàðîäèÿ (íà êîãî-,
÷òî-ë.);
5) îòðîäüå
1) ðàññòðîåííûé; 2) ñìóùåííûé
I. 1) èñïîð÷åííûé; 2) ïëîõîé,
äóðíîé; 3) ðàçìåííûé, ìåëêèé
(î äåíüãàõ);
II. ïîð÷à, íåèñïðàâíîñòü
äåãðàäèðîâàòü
äåãðàäàöèÿ
1) ïîâðåæäåííîñòü; 2) ðàññòðîéñòâî ðÿäîâ (â áèòâå); 3) ìåëêèå
äåíüãè
ðàññîðèòüñÿ
ññîðû, ðàñïðÿ
â ñîñòîÿíèè ññîðû
ñîñòîÿíèå ðàñïðè, ññîðû
ñìóòà, áåñïîðÿäîê
ñìóòüÿí, èíòðèãàí
ñìóòüÿíñòâî, ïîäñòðåêàòåëüñòâî
çîîë. ëåîïàðä
çàäàâàòüñÿ
áóêàøêà, êîçÿâêà
íàñåêîìîå; áóêàøêà, êîçÿâêà
ýíòîìîëîãèÿ
íàñåêîìîÿäíûé
áûòü ïîêðûòûì íàñåêîìûìè
ñ íàñåêîìûìè
èíñåêòèöèä
çîîë. ãàäþêà
äåòåê. áóêà, ñòðàøèëèùå
çîîë. ôàëàíãà
çîîë. âàñèëèñê
çîîë. ïåðåïåë

böhten
böhtenci
bök
bökür
bökür mek
böksü mek
böksügen
böksümen, böksün
böl mek
böldür(t) mek
böle
boleçe
bölek
bölge
bölgeci
bölgecilik
bölgele mek
bölgeleþ mek
bölgeleþtir mek
bölgen
bölgesel
bölme
bölmeçik
bölmeli
bölþevik
bölüci
bölüçik
bölük
bölükbaþý
bölükli
bölüm
bölümçik
bölümle mek
bölümleme
bölün mek
bölünebilir
bölünebilirlik
bölüngen
bölünici
bölünme
bölünmez
bölünmezlik
bölünti
bölüptöleme
bölüþ
bölüþ mek

1) êëåâåòà; 2) êëåâåòíè÷åñêèé
êëåâåòíèê
áîê, áîêîâèíà
áîê, ïîâçäîøíàÿ îáëàñòü
ìû÷àòü
1) ðàñïóõíóòü, âçäóòüñÿ;
2) ïðîòóõíóòü
òóõëûé
ð¸áðûøêè (÷àñòü òóøè)
1) ïî-, ðàçäåëèòü; 2) îòäåëÿòü
çàñòàâèòü ïî-, ðàçäåëèòü
êóçåí, ñûí òåòè, äÿäè
êóçèíà, äî÷ü òåòè, äÿäè
ïàðàãðàô (÷àñòü òåêñòà)
1) ðàéîí, çîíà; 2) àíàò. îáëàñòü
ñåïàðàòèñò
ñåïàðàòèçì
äåëèòü íà ÷àñòè
ðàçäåëèòüñÿ íà ðåãèîíû
1) äåëèòü òåððèòîðèþ íà ðàéîíû, ðåãèîíû; 2) ðàéîíèðîâàòü
(ïðîèçâîäñòâî)
ìàò. äåëèòåëü
ðåãèîíàëüíûé, ðàéîííûé
1) ïåðåãîðîäêà; 2) êàáèíåò, ñåêöèÿ, îòñåê, êóïå
êàáèíêà (âîäèòåëÿ)
ñîñòîÿùèé èç ñåêöèé;
êóïèðîâàííûé
èñò. áîëüøåâèê
ñì. bölgen
äîëüêà
1) ÷àñòü; 2) âîåí. ÷àñòü; 3) ìàò.
êëàññ
êîìàíäèð ÷àñòè
ñîñòîÿùèé èç ÷àñòåé
1) îòäåë; 2) ðàçäåë; 3) âîåí.
îòäåëåíèå
ïîäðàçäåë
ïîäðàçäåëÿòü,
êëàññèôèöèðîâàòü
êëàññèôèêàöèÿ
1) áûòü äåëèìûì; 2) äåëèòüñÿ
ìàò. äåëèìûé
ìàò. äåëèìîñòü
ìàò. äåëèìîå
ìàò. êðàòíîå
ðàçäåëåíèå
íåäåëèìûé
íåäåëèìîñòü
1) îòñåê, ñåêöèÿ; 2)ìàò. ÷àñòíîå
ðàññðî÷êà
äåëåíèå (òæ. ìàò.);
ðàçäåëåíèå
äåëèòü ìåæäó ñîáîé; äåëèòüñÿ ñ

Resim altýndaki yazý: Baku aliy mekteplerinde Qýrým talebeleri ile Türkoloji Qurultayýna gelen Qýrým nümayendeleri. Mart 1926.
Türk-tatar tilleriniñ latin yazýsýna keçirilmesine dair tarihiy qararnýñ alýndýðý I Umumittifaq Türkoloji Qurultayý künlerinde (Baku, fevral-mart 1926) çýqqan bu
fotoresimde o zamannýñ bir sýra eñ körümli qýrýmtatar ziyalýlarýný  þu Qurultaynýñ iþtirakçileri olðan alim, oca, þair ve yazýcýlarný -- körmek mümkündir. Bularnýñ
arasýnda: eñ ortada  Bekir Çobanzade (18931937?, galstuklý) ve Hasan Sabri Ayvazov (18781938), ayný þu sýra ile solða  Ýsmail Lömanov (18711942) ve
Habibullah Odabaþ (18911938?), saðða  Þevqi Bektöre (18881961), Mahmut Nedim (18931937), Osman Aqçoqraqlý (18791938, biraz artta), Yaqub Kemal
(18851939) ve ög sýrada soldan birinci  Abdullah Lâtifzade (18901938) barlar. Resimge alýnðan diger insanlarða dair birde-bir malümatqa sahip olðan oquyýcýlardan
seslenmelerini rica etemiz.
Foto Julide Haným Qalaycýnýñ arhivinden alýndý
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