
ALLA TÜRK MiLLETiNi VE PREZiDENT 

ERDOĞANNI QORUDI
2016 Türkiye askeriy avdarma ıntılması ya da avdarmacılarnı bergen adıyla Yurtta Sulh 
Areketi, 15-16 iyül 2016 tarihler arasında Türk Silâlı Quvetler terkibinde özlerini Yurtta Sulh 
Şurası olaraq tayinlegen bir gruppa asker tarafından yapılğan askeriy avdarma teşebbüsi.

“Qırım ulusu” kitapnıñ 

taqdimi yapıldı 16 9 16Qırımtatar Halq Adetleri

Toy Merasimi DERViŞLER TEKiYESi
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Qarasubazar ‘da yañı “Fidançıq ” bala merkezi açıldı. 

Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil
Kırımoğlu’nun Hayser Cemilev Serbest

Türk Silâlı Quvetlerniñ resmiy internet saytı ve TRT’de yayın-
lanğan bildirmede ordunıñ yolbaşçılıqnaına elge keçirüvni ifade etip 
ülkede cenk vaziyet ve soqağa çıqmağa yasağı ilân etilgenini bildirildi.

İşğal etilgen Qarasubazar (Belogorsk) şeherinde balalar içün “Fidançıq” oquv merkezi çalışıp 
başladı. Daha evel aynı merkez Aqmescit’te (Simferopol) açılğan edi.

Kırım Tatar halkının lideri Mustafa AbdülcemilKırımoğlu’nun 
Rusya’da cezaevinde tutulan oğlu Hayser Cemiloğlu serbest bırakıldı.

İstanbuldaki Boğaziçi ve Fatih Sultan 
Mehmet Köpürini askeriy polis 
tarafından qapatılması ile başlağan 
ceryanda, Türkiye Büyük Millet Mec-
lis Reisi İsmail Kahraman ve 50 qadar 
mebusnı mecliste bulunğan zamanda 
F-16 askeriy uçaqlar meclis üzerinde 
uçıp parlamentnı dört kere bom-
bardıman ettiler. Ankaranıñ Beşte-
pe rayonında bulunğan Prezident 
Sarayğa bombardıman etüv ıntılması 
muvafaqiyetnen neticelenme-
di, Muğlanıñ Marmaris regionında 

bir otelde bulunğan Prezident Recep 
Tayyip Erdoğanğa qarşı suiqast 
ıntılması etildi. Baş Ştab Reisi Hulusi 
Akar, Qara Quvetler Komandanı 
Salih Zeki Çolak, Qava Quvetleri 
Komandanı Abidin Ünal ve Askeriy 
Polis Baş Komandanı Galip Men-
di avdarmanı yapqan askerler tarafın-
dan reine alındı.
Prezident Recep Tayyip Er-
doğan, CNN Türkte Face-
Time yardımı ile yapılğan bağlamada 
avdarmacılarğa iç bir şekilde imkân 

tanımacağını ifade etip halqnı avdar-
mağa reaktsiya köstermek içün mey-
danlarğa ve ava limanlarğa çıqmağa 
davet etti. Çağıruvdan soñra, Türki-
yeniñ bir çoq regionlarda avdarmağa 
qarşı narazılıqlar ötkerildi.
16 iyül saba Türk Silâlı Quvetler 
ve Baş Polis İdaresi hadimlerni  
yapqan operatsiyalar neticesinde 
avdarma ıntılması bastırıldı ve 
askerler silâlar ile birlikte teslim oldı. 
Vaqialar neticesinde 300’den ziyade 
kişi, bu cümleden 104 avdarmaci ask-
er öldiler, 1491 kişi yaralandı, farqlı 
rutbelerden 8036 asker tutıp qapa-
tıldı. Cemi tutıp qapatılğan sayısı, 
bu cümleden makeme organlarnı ve 
grajdanlıq siyaset vekilleri, 22 iyül 
tarihi ile birlikte 10 bini oldı. Bundan 
ğayrı askeriy, memuriy ve makeme 
müessiselerden bir çoq kişi işten 
çıqarıldı. 
Gülen Areketi destekli olğan asker-
iy avdarma ıntılmanıñ soñrasında 
İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Baş 
Prokuraturası ve Anadolu Cumhuri-

yet Baş Prokuraturası tarafından Türk 
Cinaiy Qanunnamenıñ esas qanun 
qurumğa qarşı suçlar saasında yer 
alğan ‘cebir ve şiddet qullanıp Türki-
ye Büyük Millet Meclisni ve Türkiye 
Cumhuriyeti ükümetni yoq etmek 
ve yahut vazifelerni qısmen ya da 
tamamınen yapmağa mania olmaq 
teşebbüs’, ‘Türkiye Cumhuriyeti esas 
qanunnıñ teminlegen tertipi yoq 
etmek ve yahut bu tertip yerine başqa 
bir tertip ketirmege teşebbüs’, ‘halqqa, 
Türkiye Cumhuriyeti ükümetke qarşı 
silâlı isyanğa teşviq’ ve ‘prezidentke 
suiqast’ suçlarından taqiqat başlatıldı. 
21 iyülde Milliy Telükesizlik Hızme-
ti toplaşuvdan soñra, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından esas qanun-
nıñ 120 maddege uyğun üç ay fevqu-
lade vaziyet ilân etildi.
Avdarma ıntılmasi, Türkiye siyasiy 
tarihinde 12 sântabr 1980 askeriy 
avdarmasından 36 yıl soñra yapılğan 
ilk askeriy avdarma teşebbüsi olaraq 
qayd etildi.

Bu merkez balaçıqlarğa resim 
çizmege, şiir oqumaq, oyunlarnı, 
yırlarnı ögrenmek içün fırsat 
bere. Ana-babalar evlatlarını bu 
merkezge berip, olarnıñ güzel 
vaqıt keçirgenini, millî mühitte 
bulunğanlarnı, inkişaf etmelerini 

sağlaylar.
Eyi ve parlaq kelecegimiz içün 
aqıllı, ana tilini, kimligini bilgen 
ve bunuñnen ğurur duyğan nesil 
yetiştirmemiz kerek. “Fidançıq” 
işte bu kelecegimiz içün çalış-
maqta.

Cemiloğlu’nun avukatı Nikolay-
Polozov, sosyal medya hesabın-
dan yaptığı açıklamada, müvek-
kilinin serbest kaldığını duyurdu.
Hayser Cemiloğlu Rusya’nın 
elindeki siyasi mahkumlardan 
birisiydi. Rus yönetiminin Kırım’ı 
ilhakından önce kaza sonucu bir 
kişinin ölümüne sebebiyet veren 
Cemiloğlu, kaçırılarak Rusya’da 
yargılanmış ve 3,5 yıl hapse mah-
kum edilmişti.
Mustafa AbdülcemilKırımoğ-
lu, olayın Kremlin tarafından 
kendisine karşı şantaj için kul-
lanılmak istenildiğini belirtmişti.

BU HALK DiRENDi
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Ervin İbragimovdan 
haber alınamay

QIRIMTATAR NAİME KONAR 
TORUNNIÑ TORUNINI KÖRDİ

Lahey mahkemesi Qırım işğalini 
savaş durumu ile tenkleştirdi.
Lahey mahkemesi Qırım işğalini savaş durumu ile tenkleştirdi. Mahkeme savcısı kelecek 
sene bu meselege ait delillerini toplamağa qarar berdi. Halqara ceza mahkemesi (Lahey, Hol-
landa) Qırım’daki vaziyetini Ukrayna ve Rusya arasında silahlı çatışması ile bir dep saya.

Bu açıqlama 14 Qasım’da mahke-
meniñ savcısı Fatu Bensuda’nıñ 
yıllıq araştırma raporunda 
yapıldı. Ayrıca qayde etile ki, 18 
mart 2014 soñra durumunuñ 
sorumluluğu silahlı çatışmalar 
boyunca huququna uyğun olup 
işğalniñ devamında basqılar 

devam ettikçe artacaqtır. Bu 
sırada mahkemeniñ elinde 
qırımtatarlarğa yapılğan basqılar, 
178 mabusnuñ Qırım hapisleri 
boyunca zorlu köçmesi, Qırım 
sakinleriniñ mecbur askerlikke 
alınması haqqında malümat bar.

Qırımtatar Naime Konar, Sarayönünde 
1923 yılında dünyağa keldi. Ziya Konar 
ile 17 yaşında evlengen Naime Konar, 19 
yaşında Necdet adlı ilk evlâdını dünyağa 
ketirdi. 4 oğlan, 3 qız 7 evlâdı olğan Naime 
Konar, qızlarından biri olğan 70 yaşındaki 
Nimet Boran sayesinde torunnıñ torunını 
kördi. Qocası Ziya Konarnı 2010 yılında 
96 yaşında olğanda ğayıp etken Naime 
Konarnıñ bugün cemi 57 torunı bar. 
Nufus qaydlarğa köre 93 yaşında olğan 
Naime Konar, yaşınıñ keç yazılğanını ve 
100 yaşında olğanını iddia ete.
100 yaşında olğanını iddia etken Naime 

Konar, yaqın vaqıtlarda ise torunnıñ 
torunını körmege imkânı oldı. Naime 
Konar, 23 yaşında olğanda qızı Nimet 
Borannı dünyağa ketirdi. Nimet Boran ise 
bugün 51 yaşında olğan Nigar Kulaksıznı 
dünyağa ketirdi. 27 yaşında olğan Nadire 
Güney ise Nigar Kulaksıznı qızı olaraq 
dünyağa keldi. Yaqın vaqıtlarda doğurğan 
Nadire Güney, Naime Konarnı torunnıñ 
torunı olğan Aybars Güneyni dünyağa 
ketirdi.
93 yıllık ayatında 57 torun körgenini 
bahtını yaşağan Naime Konarnı eñ kiçik 
balası 50 yaşında.

24 mayıs 2016 yılı tarihin-
de yarı gecesi maşnası belli 
olmağan kişiler tarafından 
toqtatılıp tutıp esir etilgen 
Ervin İbragimovdan haber 
alınamay, yapılğan qıdıruvlar-
da eviniñ yaqınında bir yerde 
taşlap ketilgen avtomobili 
tapılğandı. Daa soñ Rusiye yol 

polisi qıyafeti kiygen bazı kişil-
er İbragimovnı tutıp esir etken-
lerni süretler ortağa çıqqandı, 
al-azırda işğal etilgen Qırımda 
bulunğan Rusiye Prokuraturası 
ve Rusiye Federal Telükesizik 
Hızmeti denilgen müessiseler 
vaqianiñ taqiq etmege arizanı 
red etkenlerini bildirgendi.

Yarı gecesi maşnası belli olmağan kişiler tarafından 
toqtatılıp tutıp esir etilgen Dünya Qırım Tatar Kongresiniñ 
İdare Şurası azası Ervin İbragimovdan haber alınamay
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Tramp Qırım işğalini tanımay
QMPU ‘niñ rektörü 
Yakubov istifa etti.

Çiftlikköyde ‘Qırımnı işğalı’ paneli
KURULUŞU 27 ŞUBAT 2015

YIL: 2 SAYI: 8
PAZARTESİ 28 KASIM 2016

Haber Müdürü
Mustafa BALKAN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Mustafa SARIKAMIŞ

Web: www.qiriminsesi.com
e-posta:

qiriminsesi.com@gmail.com
İdare Yeri 

Seydişehir Kırım Türkleri Derneği
Atatürk caddesi 129 Sokak No: 1/A 

Seydişehir - Konya
Tel: 0542 722 30 44

Baski Yeri
Kaya Ofset Matbaa Tesisleri

Ferhuniye Mah. Yeşilay Sk.  No:6/1
Selçuklu/KONYA

Tel: 0332 320 63 64

Yayın Türü
Aylık ve Süreli

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma
Derneği Seydişehir Şubesi’nin  Kültür

Hizmetidir

ÜCRETSİZDİR
Kırım’ın Sesi Gazetesi Basın Meslek ilkeler-

ine uymaya söz vermiştir
Yayımlanan yazılar yazarların kendilerine 
aittir. Haber, foroğraf ve yazılar kaynak 
gösterilmek suretiyle iktibas edilebilir

KATKILARINDAN DOLAYI
Dünya Kırım Türkleri Kültür ve

İktisadi İşbirliği Derneği’ne
teşekkür ederiz.

Amerika Birleşik 
Devletleri’niñ Mosko-
va’daki sabıq elçisi 
Maykl Makfol tah-
min etkenine köre 
Tramp’nıñ ABD 
Cumhurbaşqanı olaraq 
seçilgeninden soñra 
Qırım Rus toprağı dep 
tanılmayacaqtır. Rusya 
“Dojd” (“Yağmur”) adlı 
muhalefet kanalına 
bergen açıqlamada 
Moskova’daki Ameri-
ka’nıñ eski seferi Maykl 
Makfol yañı seçilgen 
cumhurbaşqanı Don-
ald Tramp Qırım’nıñ 
qanunsız ilhaqını 
tanıyacağını red etti. 
“Menim fikirim, o 
Qırım’nıñ Rusya’ğa 
aitligini qabul etmey-
ecektir, çünki dünya 
ülkeleri ve Cumhuriyet 
partiniñ konges’teki 
çoğusu buña qol tut-
may. Ukrayna meselege 

kelgende, bu ülkeniñ 
hakimiyetine çoq 
büyük yardım etecegi-
ni sanmayım.”-dedi. 
Hatırlatmaq kerek ki, 
Qasım 8-inde Amerika 
Birleşik Devletlerinde 
cumhurbaşqan seçim-
leri keçti.Hilari Klinton 
ve Donald Tramp 
arasında tartışma 
neticesinde Tramp 
birincilikni qazanıp,her 
kesni hayrette qa-
ldırdı. Seçimler evelsi 
açıqlamalarda Rusya 
ile dostluq quracağını 
vade etken, mülteci 
ve din meselelerde 
çoq prensipli olğan 
bu adaynıñ ğalebesi 
Amerika’nıñ çeşit 
yerlerde protestolar ile 
qarşılandı.İşte bu mua-
mmanıñ soñu Türk 
ve müslüman dünyası 
içün hayır olsun.

Ve şimdiden üniversitetniñ preziden-
ti olacaq; Onıñ yerine bundan evel 
otoquruluş bölümünüñ müdiri olğan 
oğlusı 44 yaşındaki Çingiz Yakubov 
keçti. Yañı rektör tayınlengen soñ İlim 
keñeşi toplantısında meslekdaşlarına 
taqdim etildi. Qırım Mühendislik-Ped-
agogika üniversiteti qırımtatar halqı 
Vatanğa qaytqanını közge alınıp 1993 
senesi meydanğa keldi. Filoloji, iqtisat, 
bilgisayar ve programcılıq, psikoloji, 
tarih, sanat ve müzik bölümlerde müte-
hassıslarnı hazırlay.

Qırım Türkler Medeniyet ve İşbirlik 
Dernegi Yalova Şübeniñ teşkil etken 
“Qırım işğalı” mevzulu panel, Çift-
likköy Belediye Medeniy Merkezinde 
ötkerildi. Panel maruzacı Bilkent 
Universitetni professor, ilimler doktorı 
Hakan Kırımlı iştirakçilarğa malümat 
berdi. Qırımnı tarihinden bayraqnıñ 
manasına qadar yaşanğan vaqialarnı ve 
işğalnı iştirakçilarğa beyan etken pro-
fessor, ilimler doktorı Kırımlı Qırımnı 
qırımlılarnı olaraq qalmasını kereklig-
ini ayrıca qayd etip, qırımtarar halqnıñ 
vatanlarından asla vazgeçmeceklerni 
sözlerge qoştı.

Panelde qırımtatarlarğa işğal menfiy 
tesir etkenini dikkat etken professor, 
ilimler doktorı Hakan Kırımlı, Qırımnı 
Rusiye tarafından işğal etilmesiniñ al-
tında yatqan faktorlar, işğalnı, hususan 
Türkiye, qomşu ülkelere tesirleri ve 
kelecekte global meseleler kibi mev-
zularnı añlattı.
Qırım Türkler Medeniyet ve İşbirlik 
Dernegi Yalova Şübeniñ Reisi Zeki 
Ertürk: “Qırım ne Rusiyenıñ ne de 
Ukrainalılarnıdır. Biz soydaşlarımıznı 
arqalarındamız. Desteklerimizni er 
zaman kösterecekmiz”, - dedi.
Panelge Çiftlikköy Belediye Reisi Ali 

Murat Silpagar, Qırım Türkler Medeni-
yet ve İşbirlik Dernegi Yalova Şübeniñ 
Reisi Zeki Ertürk ile Dernekni Gebze, 
Kocaeli, Adapazarı, Subaşı Dernek 
Reisleri, Yalova Konyalılar Dernegi 
Reisi Ahmet Buhari ile bir çoq Qırım 
Türkleri qatıldı.
Panel muzakerelerden soñra Çiftlik-
köy Belediye Reisi Ali Murat Silpagar, 
maruzacı olaraq panelde iştirak etken 
Bilkent Universitetni professor, ilimler 
doktorı Hakan Kırımlığa üzerinde 
Qırım bayrağı olğan bir hatıralıq berdi.
DHA

YALOVAda  Qırım Türkler Medeniyet ve İşbirlik Dernegi Yalova Şübesiniñ teşkil etken “Qırım 
işğalı” mevzulu panel ötkerildi. Panel maruzacı Bilkent Universitetni professor, ilimler doktorı 
Hakan Kırımlı, qırımtatar halqnıñ vatanlarından asla vazgeçmeceklerni söyledi.

Üniversitetniñ quruluştan itibar-
en onuñ başında olğan Fevzi 
Yakubov nefaqa emeklilikke 
çıqmağa qarar berdi.

Pazartesi 28 Kasım 2016
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“Terciman”gazetası

“Dilde, fikirde, işte birlik!”

“Terciman” – Medeniyet dünyasınıñ, 
Türk ve islâm dünyasınıñ mütefekkiri 
dünyaca belli maarifperver İsmail 
Gasprinskiy tarafından neşir olunğan 
Qırımtatar tilinde çıqqan kündelik 
gazetalarnıñ eñ eskisidir. Birinci sanı 
1883 senesi aprel 10-da dünya yüzü 
körgen bu gazetanıñ çıquvı tamam 35 
yıl, yani 1918 senesi fevral ayına qa-
dar devam etti. İsmail Gasprinskiyniñ 
bütün ayatı, tüşünceleri bu gazetanen 
bağlı olıp, özüniñ maqsadına, ğayes-
ine, halqına, bütün türk-musulman 
alemine esasen bu gazeta vasıtasınen 
hızmet etti.
 “Terciman” gazetası Rusiye İmperi-
yasında yaşağan türk-musulman 
halqlarınıñ yaşayışları ve vaziyetleri 
aqqında malümatlarnıñ çoqrağı oldı. 
Tek Qırımda degil, Avropa mem-

leketlerinde, İndistanda, Qıtayda, 
Acemistanda, Mısırda, AQŞdadarqa-
tıla edi.
Gazeta aftada bir kere çıqa edi. 1885 
senesinden ise biraz vaqıt aftada 
eki kere çıqmağa başladı. Maddiy 
meseleleri neticesinde on yıl de-
vamında kene de aftada tek bir kere 
çıqmağa mecbur edi. Soñra üç kere 
çıqa, 1912 senesinden kündelik 
gazetası oldı.
Yigirmi eki yıl devamında qırım-
tatarca ve rusça olıp, eki tilde çıqqan 
“Terciman” gazetası 1905 senesi 
inqilâbından soñ, yalıñız qırımtatar 
tilinde çıqıp başladı (1905 senesi 
dekabr 9). O vaqıtqace gazetanıñ 
başında “Aftalıq siyasiy-iqti-
sadiy-edebiy gazeta” dep yazıla edi. 
O kündelik gazetağa çevirilgenden 

soñ (1912 senesi sentâbr ayından) 
“Tilde, fikirde ve işte birlik!” şiarı 
altında çıqa başladı. Bu devirde 
İsmail Gasprinskiy endi gazetağa 
ziyadece siyasiy tüs bermege ıntıldı. 
Gazetanıñ tirajı yavaş-yavaş arta edi. 
Birinci nushanıñ tirajı 370 olsa, 1891 
senegece tirajı 1500 oldı, 1905 sene-
sine ise “Terciman” gazetanıñ 5000 
abunecileri bar edi. Bu gazeta ve onıñ 
naşiri qırımtatar edebiyatını, aynı 
zamanda qırımtatar jurnalistikası ve 
gazetacılığını, publitsistikanı inkişaf 
ettirüvde, maarifçilikni ileriletüvde, 
halqnıñ medeniyetini köterüvde, 
bütün bu saalarda qalemi pişken 
istidatlı mütehassıslar österüvde 
büyükten-büyük rol oynadı. “Terci-
man” etrafında o devirdeki qırımtatar 
medeniy küçleri: İsmail Lömanov, 

Asan Sabri Ayvazov, Abdureşid 
Mediyev, Osman Aqçoqraqlı, Ali 
Bodaninskiy, Üsein Şamil Toqtarğazı 
ve başqalar birleştiler.
İsmail Gasprinskiy ömüriniñ soñuna 
qadar, yani 1914 senegece gazetada 
muarrirlik vazifesini becerip kelgen. 
Babasınıñ vefatından soñ, muarrirlik 
vazifesini oğlu Refat, soñra ise, 1914 
senesiniñ 28 oktâbrinden Asan Sabri 
Ayvazov alıp bardılar. “Terciman” 
1918 senegece neşir olundı. Böyleli-
knen, meşur qırımtatar gazetası 35 
yıl devamında qırımtatar halqınıñ 
medeniy ilerilüvine hızmet etti. Bu 
vaqıt devamında gazetanıñ 3000 
nushası dünya yüzüni kördi.

İsmail Gasprinskiy 1851 senesi mart 
8 (20) künüAvcıköydedoğdı (şimdiki 
Bağçasarayrayonı). Vaqtı ile Aqmes-
citte, Moskvada, Voronejde, İstanbulda 
ve Paristetasil aldı. Altı yıl devamında 
çeşit qırımtatar mekteplerinde rustilio-
casıolıp çalıştı.
1879 senesi Bağçasarayşeergolo-
vasıolaraq saylandı ve bu vazifede 1883 
senesine qadarbulundı. Publitsisti-
kağaavesligi ve istidatıonı yavaş-yavaş 
gazetacılıq faaliyetine ketirdi.
İsmail Gasprinskiy 1883 senesi aprel 10 
(22)- ten başlapömüriniñsoñunaqadar 
“Terciman”, arada “Millet”, “Alem-i 
Nisvan”, “Ha-ha-ha”, “Alem-i Subyan” 
gazetaları ve mecmualarnı neşir etti. 
Özüniñşahsiykündelik matbuatından 
ğayrı, ilim ve turmuşnıñ çeşit saa-
larınabağışlanğanyüzlernen kitap ve 

risaleler basıp, milliytasiliniñ derecesini 
çoq kereler yükseltti.
şiarınentürkiyhalqlarnıñ biri-birine ya-
qınlaşuvı ve milliy medeniyetleri, siya-
siyañlarıösüvioğrunda büyük hızmetler 
yaptı. Medeniy, içtimayi ve siyasiy faali-
yeti içün 1910 senesi İsmail Gasprinskiy 
“Revuedumоndemusulman” adlı fren-
kmecmuasınıñeyeti tarafından Nobel 
mukâfatınataqdim etildi.
 Bediiy icadını 1887 senesi “Frenkistan-
mektüpleri”, “Dar ür-Rahat musulman-
ları”, “Afrika mektüpleri”, “Qadınlar 
ülkesi” kibi nesir eserleri, özüniñ esas 
qaramanları ve süjetyenelişleriniñ 
bir-birine mantıqiy surette bağlanu-
vınen, şartlı olaraq “Molla Abbas” 
roman-epopeyasını teşkil eteler. Bu 
yerdeki bediy metin – avtobiografik-
mizactaşığan elementler, tarih, ce-

miyetniñiqtisadiy ve siyasiyqurulışı, 
çeşit farazlarkibişeylerniqavrap ala. 
Öz vaqtında “Dar ür-Rahat musul-
manları” parçası arap ve fars tiller-
ineçevirilgendir. Cenkten soñ bu parça 
çeşit añlatmalar ve luğatlar ile “Yıldız” 
mecmuası (1993, No.1) ve “Qırımtatar 
edebiyatı” (1995) qullanmadersliginde 
neşir olundı.
1905 senesi müellifniñ “Kündoğdı” 
adlı romanı dünya yüzünikördi. 
İsmail Gasprinskiyniñ er eki romanı 
ve digerbediiy parçaları türk ve umu-
menmusulmandünyasınıñsiyasiy ve 
bediiyfikiriniñşekilledirmesinde büyük 
rol oynadılar.
İsmail beyGasprinskiy 1914 sene-
si sentâbr 11 (24) künü vefat etti ve 
BağçasaraydakiZıncırlı medrese az-
barında defin olundı.
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Aqmescitte “Altın Nesil” 
Yarışınıñ Finalistlerini Sayladılar

Yerli toplumnıñ itirazlarına rağmen Bağçasaray’da Lenin 
soqağı, 97 adresi boyunca yerleşken binanı viran ettiler. 

Qazantip yarımadasındaki Qazan Tip köyü

Balalar başta öz regionlarında yarış basamaqların-
dan keçtiler, soñra öz kurs ve ocalarnı temsil etmek 
içün Aqmescitke keldiler.12-16 yaşlar araındaki 
balalar İslâm ve qırımtatar medeniyeti boyunca 
bilgilerinen paylaştılar.  Finalda balalar büyük sına-

vdan keçtiler: islâmnıñ çeşit on eki iliminden, bu 
cümleden: Allah, Peyğamberler, melekler, ahiret, 
siyer, diger Peyğamberlerniñ ayatı. İslâm medeni-
yeti, qırımtatar medeniyetine ait suallerge cevap 
berdiler. Oyun meraqlı ve faydalı oldı.

Böyleliknen, birinci yer – Diana Paşayeva, 2-nci 
yerni Elzara İsayeva ve 3 –nci yerni Lilâ Aliyeva 
qazandılar.
Ğalip ve iştirakçiler qıymetli bahşışlar aldılar.
QMDİ MDT matbuat hızmeti

Ekim ayında yerli sözde 
hakimiyet o binanı qaza 
tehlükesini taşığan bina 
bahanesi ile onıñ yıqtırması 
içün ferman vesiqalarını 
çıqarğan. Ehali ve tarihçil-
er narazılıq bildirgen soñ 
sanki bundan vazgeçtiler. 
Ama malum olğanı kibi 
biraz vaqıt keçken soñ 
qararını yerine ketird-
iler. Keçenlerde tarihçi 
Guliver Altın teşkil etken 
“Bağçasaray’nı saqlayıq” 

tedbir çerçevesinde bu 
vaziyetni müzakere etmek 
içün toplantı yapıldı. 2014 
senesi Qırım işgalinden 
soñra sözde hakimiyet 
insanlarnıñ noqta-i nazarını 
asla közge almay. Qırım’nıñ 
tamır halqı olğan qırım 
türklerniñ toplu yaşağan 
qasabalarda haçlar tiktiler.
Para mülk peşinde,insan 
degerini hiçke sayğan işgal-
ciler ne qadar ileri ketebi-
lecekler aceba?

Yedi-Quyu (Lenino) rayonında yerleşken 
Mısovoye köyüniñ 1945 senesinden evel Qazan 
Tip degen qırımtatar serlevası bar edi. Mısovoye 
köyü Qazantip burunınıñ eñ ucunda yerleşti. 
Köy merkeziniñ deñizge köre yüksekligi ise 0 m.

Qazantip burunı kendiniñ tegiz ve töpeleri, 
tabiatı ile meraq doğura. Şekiline köre burun 
sanki 4 km qadar deñiz içine dala. Quş baqışın-
dan burunnı mantarğa beñzetmek mumkün. 
Burunnıñ eñ yüksek noqtası – 106 m.

Qazantip burunı – Qazantip yarımadasınıñ 
şımal tarafıdır. Yarımadanıñ aman-aman 
bütünü – çöldir, yalılarınıñ büyük qısımı ise – 
qırlardır. Burun yeri Qazantip tabiat qoruğınıñ 
etraflarına kire.

Kazantip ve onıñ civarları m.e. IV—III asırlar-
da alındı. 1513 senesi Strasburg şeerinde derc 
olunğan Klavdiy Ptolemeyniñ VIII asır Avropa 

haritasında Qazantip yerinde Heraclium yani 
Gerakliy şeeri belgilendi. Yarımadanı añğan bir-
inci vesiqalı qaydlar 1864 senesine ait. Şu sene 
Qazan Tip köyünde, “Tavriya guberniyasınıñ 
nufuslı rayonları cedveli”ne köre, 207 kişi 
yaşağan, Aqtaş gölü ve Azov deñizi yalısında ise 
balıq zavodları bar olğan.
17 dekabr 1926 senesine ait Bütünittifaq nufus 
sayımı Qırım Sovet Sotsialistik Cumhuriyetiniñ 
köy ve şeerler cedveline köre Qazantip köyünde 
354 kişi (182 erkek ve 172 qadın) yaşağan, 98 
azbar, olardan 41 köylülerniñki, bar edi. Milliy 
sayısında 160 orus, 187 ukrain, 5 nemse ve bir 
belorus aqılda tutula. Ondan başqa rus mektebi 
de bar edi. 1945 senesi qırımtatar halqı sürgün 
etilgeninden soñra Qazan Tip köyü Mısovoye 
köyüne çevirildi. Bugünki künde köy ealisi 429 
adamğa qadar kele.
Mısovoye köyü – Keriç yarımadasınıñ eñ 
şimaliy yeridir
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iBADETNiÑ MANASI VE EMiYET

Suvdağ bölgesinde Qur’an kitapları bağışlandı

İbadet – bir musulmannıñ Yüce Allahnıñ varlığını, birligini ve büyükligini tas-
dıq etmesi, Onıñ qulu olğanını bilmesi ve Oña itaat etmesidir. Buña köre, ibadet 
insannıñ asıl vazifesidir. İnsanğa yaraşqan şey de, bu vazifeni yerine ketirmek. 

Çünki insannıñ yaratılış ğayesi Allah-
qa qulluq etmektir. Bu sebepten, Yüce 
Allah Quranda böyle buyura: “Men 
insanlarnı ve cinlerni ancaq maña 
qulluq etsinler dep yarattım” (“Zari-
yat” suresi, 56-ncı ayet), bir başqa 
ayette de “O (Allah), qaysıñız daa 
güzel amel işleycegini sınamaq içün, 
ölümni ve ayatnı yarattı. O, üstündir, 
çoq bağışlayıcıdır” (“Mülk” suresi, 
2-nci ayet). Böylece de, qulnıñ işlegen 
amellerinen imtianğa tabi tutulğanı 
bildirile. İbadetler yalıñız Allah rizası 
içün yapılmaq kerek. Çünki Allahnıñ 
emri olğan ibadetler ancaq samim-
iyetnen ve ihlâsnen yapılğanı vaqıt 
qabul etilir ve ibadet etken kişini ya-
manlıqlardan uzaqlaştırır. Beş vaqıt 
namaz qılğan adam bir künde eñ az 
qırq kere “Fatiha” suresini oquy. Bu 
surede ise, ibadetler kimge yapılacağı 
açıqtan bildirile: “Biz ancaq Saña iba-
det etemiz ve yalıñız Senden yardım 

isteymiz”, – dep, Allahqa yalvaramız.
Buna köre, insanlar ibadetke lâyıq 
olğan tek Allah olğanını bilip, Oña 
nisbeten vazifelerini yerine ketirmek 
kerekler. Ne yazıq ki, pek çoq insan 
çeşit toplaşuvlarda, dualarda, mer-
asimlerde “Fatiha” suresini devamlı 
oquylar, amma o surede añlatılğan 
şeylerniñ keregini yapmaylar. İnsan 
yaşap olmaq içün Allah ihsan etken 
sayısız nimetlerden faydalana. 
Allahnıñ nimetlerinden faydalan-
mayıp yaşağan iç bir canlı yoq. Bu 
nimetlerge şükür etmek kerek. Allah 
bergen nimetlerge qarşılıq yapılğan 
eñ büyük şükür de – yapqan iba-
detlerimizdir. İbadetniñ saası pek 
keñiştir. Allah rizası diqqatqa alınıp 
yapılğan er bir iş bir ibadettir. Eger 
bir işke ya da ibadetke riya, kösteriş 
qarışsa, o işniñ Allah qatında iç 
bir qıymeti olmaz. Peyğamberimiz 
Azret-i Muhammed (s.a.v.): “Riya 

(yani bir işni kösteriş içün yapmaq) 
gizli şirktir”, – dep buyurğan edi. Şirk 
ise, İslâm dininde eñ büyük günahtır. 
Ciddiyge alınmayıp, samimiyetnen 
qılınmağan ibadetlerni Allah Taalâ 
qabul etmez. Quranda böyle buyurı-
la: “Yazıqlar olsun o namaz qılğan-
larğa. Olar namazlarını ciddiyge 
almaylar. Olar kösteriş yapalar” 
(“Maun” suresi, 4-6-ncı ayetler).
İslâm insanlarnıñ bu samimiyetnen 
mümin olmalarını ve bu imannıñ 
keregi olğan Allahqa, Quranğa, 
Resulüllahqa, musulmanlarğa ve 
olarnıñ rehberlerine nisbeten dürüst 
olmalarını istey. Müminlerni bu 
samimiyet ve şuur üzre yetiştire. 
İnsanlar İslâmnı qabul etkende, 
Allahqa, Kitabına, Resuline, mümin-
lerge ve olarnıñ rehberlerine nisbeten 
samimiy olacaqları ve öyle yaşay-
caqları añlayışında olıp, bunı qabul 
etken ve öyle yaşamağa söz bergen 

olalar. Sayılğanlarnıñ birine, yahut 
da episine nisbeten samimiyetni 
bozmaq Allahqa kulluq tışına çıqmaq 
manasına kelir. İnsan içün eñ büyük 
tehlüke de budır. Onıñ içün “inanam” 
degen kişilerniñ nege inanğanını 
ve degerini nasıl yerine ketirecegi-
ni ögrenmesi ve yerine ketirmesi 
kerek. Çünki imannıñ da, amelniñ de 
belkemigi, asılı ve esası samimiyet-
tir. Aysa, yaratılışımıznıñ ğayesine 
uyğun olaraq areket eteyik, berilgen 
nimetlerge nisbeten eñ büyük şükür 
olğan ibadetlerimizni ihlâsnen yerine 
ketireyik. Yapqan er işimizni Allah 
rizası içün yapayıq, haqtan, adaletten, 
doğrulıq ve samimiyetten ayırılmayıq 
ki, böyleliknen, eki dünyada da baht-
lılıqnıñ dadını alayıq. İbadetlerim-
izniñ günahlarımıznıñ bağışlanması-
na sebep olğanını da unutmayıq.

Suvdağ bölgesinde 
Qur’an kitapları 
bağışlandı. Suvdağ 
bölgedeki Şebetobka 
(Otuz) köyünde Qırım-
müslümanlar dinî idaresi 
tarafından vazifelendir-
gen din bilimi hocaları ve 
kurs talebeleri toplandı. 
Qadınıkurslarnıñögren-
cilerinebecergenle-
riiçünQur’a-ı Kerim 
kitapları berildi. Bir 
senede eñ az 20 qadın 
kişi ibadet, ahlaq ve 

din temellerini ögreni-
pQur’anoqupbaşladılar.
Ögrencilerkörüşmede 
elde etken bilgilerini 
kösterdiler. Bular Arap 
elifbesi,Qur’anoquması, 
Namaz ve ahlaqqural-
ları. Otuz köyünüñ din 
hocası Hanife Mustafa-
yevatalebelergerağbe-
tlendirmeyarlıqlarnı 
teslim etti. Qırımmüfti 
muavini EsadullahBairov 
her kesnihayırlap ileride 
muvafaqiyetlertiledi.
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Quş tilinde añlağan bala 

Sağlıq ve Selametlik İçün Dua

Bir kün olar sofra başında oturıp aş 
aşağanda, balaçıq da qapu tübünde 
oturup, qatqan-quruğan ötmek 
parçasını kemire eken. Bu kere 
ötmege başlay ki,zengin onıñ sesiniñ 
tesirinden şaşmalap qadınına dey:
-Eger şu quşnıñ aytqanını kim de 
añlap, maña bildirse, oña büyük 
eyilikler yapar edim.
Çirkin bala babasınıñ bu sözlerine 
şöyle cevap bere:
-Babay, quşnıñ tilinden men añlayım. 
Lakin sizge aytmağa qorqam.
Anasınen babası balağa quşnıñ ne 
aytqanını mutlaqa söylemesini emir 
eteler. Şay olsa da,bala aytmağa 
qorqa. Eger söylemeseñ, seni aç 
qaldırırmız, deyler. Bala kene qorqa. 
Bundan soñ babası balanıñ üstüne 
atılıp:
-Pezevenkniñ balası, aytacaqsıñmı, 
yoqmu? Aytmasañ, boğarım seni, 
-dey de,balanıñ boğazına yapışa. Bala 
ahır-soñu aytmağa mecbur ola.Quş 

şöyle dey eken:
-Öyle zaman kelecek ki,siz hor 
baqqan bu balanıñ eline babası su 
tökecek, anası ise yuzbez tutacaq.
Baynen qadını sevmegen balalarınıñ 
bu sözünden soñ teren tüşüncege da-
lalar ve balanı bus-bütün başlarından 
atqarmağa qarar bereler.
Qaranlıq bir gecede, bala tatlı yuquda 
ekende, onu bir qayıqnıñ içerisine 
qoyıp deñizge yibereler. Tamam şu 
vaqıtta bülbül de qafesten uçıp kete 
de,barıp balanıñ qayıqına qona. Bala 
ise qayıqta sallana-sallana yuqlay. 
Sabah uyanğanda o özünü deñiz 
ortasında körip ağlamağa başlay. Şu 
yerde bülbül oña söz qata:
-Ağlama sen. Uzaqtan bir gemi ke-
leyata. O seni qurtaracaq.
Haqiqaten, çoqqa barmay, ufuqta 
gemi peyda ola. Gemi hep qayıqqa 
yaqınlaşa ve qayıqta balanı körüp, 
onu gemige alalar.
Geminiñ sahibi pek yahşı adam eken. 

O balanı seve, onu evlatlıqqa ala ve 
öz balasıday baqa.
Bir kün bala babalığına şay dey:
-Baba, bülbülüm yaqında büyük 
furtuna çıqacaq, dey.Şunıñ içün acele 
sürette bütün yelkenlerni açıp, bir 
yalı kenarına qaçayıq.
Gemi sahibi balanıñ sözüne ehem-
miyet bermey. Lakin bir qaç saatten 
soñ öyle furtuna köterile ki,geminiñ 
yelkenlerni parça-kesek ete,az qala 
gemini batırayaza. Kene hayırlısı 
olıp gemi de, adamları da sağ qalalar. 
Furtuna yatışqan soñ, yañı yelkenler 
taqıştırıp, yollarnı devam eteler.
Biraz vaqıttan soñ bala kene babalığı-
na müracaat etip:
-Baba,bülbülümniñ aytqanına 
köre,yaqınımızda on eki geminen 
haydutlar dolanışa ekenler,-dey.
Geminiñ sahibi bu keresinde balanıñ 
sözünü diñley ve gemini yaqın ada-
lardan birisine haydap, onda saqlana. 
Çoq keçmeden olar on eki geminen 
deñiz haydutlarınıñ avlaqtan ötip 
ketkenlerini köreler.
Biraz vaqıttan soñ, gemi kene yolğa 
çıqa ve az kete, uz kete, derya-deñiz 
tüz kete, tap soñu, Yeşil yurt degen 
bir memleketke barıp çıqa. Bu Yeşil 
yurt memleketiniñ padişasınıñ sarayı 
ögünde üç yıldan beri üç qarğa gece-
kündüz bağırıp-çağırıp tura ekenler. 
Padişahı bu şey pek rahatsızlay eken.
Ne qadar tırışsalar da bu qarğalar-
dan onu qurtarsa, küçük qızını ve 
padişalığınıň yarısını oña bağışlay-
cağını beyan ete.
Endi yigit çağına kirgen bu oğlan 

padişahnıñ fermanını eşitkeni kibi, 
doğru sarayğa barıp, padişaha özüniñ 
yardımını teklif ete.Padişah razı ola.
Soñ yigit qarğalarnı kösterip dey:
– Ey,padişahım, bu üç qarğanıñ birisi 
anası, ekinci babası, üçüncüsü ise 
olarnıñ balasıdır.Babanen ana bu 
bala qaysımıznıñ dep davalaşalar. 
Babası dey, bala menim, anası dey, 
bala menimki. Olar añlaşmay, sizge 
kelgenler. Davalarınıñ adaletçe 
baqılması içün ricada bulunalar.
Padişahım!Siz aytıñız, bu bala 
hangisiniñdir?
Padişah dey:-Bala babanıñdır.
Padişah sözünü bitirir-bitirmez baba 
qarğanen balası bir tarafqa, ana qarğa 
diger tarafqa uçıp keteler.
Bundan soñ yigit padişahnıñ yanında 
qala. Padişah küçük qızını ve mem-
leketiniñ yarısını oña bere. Biraz va-
qıttan soñ yigit yaş kelinnen beraber 
seyahatqa çıqa ve olar çeşit yerlerge 
baralar. Şeherlerniñ birisinde bir ev 
yigitniñ öz babasınıñ evi olmasın-
mı?Sabah yigit betini yuvğanda, 
babası onıñ eline su töke, anası oña 
yuzbez tuta. Çünki olar ösip büyügen 
öz balasını tanımaylar. Yigit ise olarnı 
tanıy ve özünü de tanıttıra.
Endi mecalsızlanğan eki qart bal-
alarına bir vaqıtta yapqan fenalıqları-
na pek peşman olalar.
Yigit ise olarnı acıp göñüllerni 
âla,qucaqlap-qucaqlap öpe. Nasıl olsa 
da,siz menim ana-babamsıñız, men 
sizge ömür boyu borclım dey, olarnı 
özünen beraber alıp kete ve ömürler-
iniñ soñuna qadar baqa.

Bu salavatı şerif vücudqa ve közlerge şifa 
ve zerafet berer. Hastalıqtan qurtulmaq 
içün zemzem suyuna 100 defa oqunur ve 
vücudu oqalanır. Hastalıqtan qurtulmaq 
içün künde 100 veya 7 kez oqunur. Mide 

hastalığı içün künde 7 kez oquñuz.Bütün 
beden ve ruh hastalıqlar içün beş vaqıt 
namazdan soñra eyileşkncege qadar 15 defa 
oquñuz. Közleri zayıf olğan kişi bu salav-
atını künde 7 defa oqusun.

Bir zamanda şeherlerniñ birinde zengin, lakin merhametsiz adam yaşay eken. Bu zenginniñ qadını ve bir 
de pek çirkin oğlu bar eken.Anasınen babası balanı hiç sevmeyler. Olar bu balanı biysinmeyip, dülber bir 
balaları olmasını isteyler. Bu sabiyge aşnı her vaqıt ayrı bereler,onu horlaylar. Zenginniñ evinde bir bülbül 
de yaşay eken. Zengin qadınınen beraber aş aşamağa oturğanları kibi,bülbülçik toqtamayıp uça eken.

“Allahumme salli âla seyyidina Muhammedin tıbbil-qulübi ve devai-
ha ve afyetil, ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve âla alihi ve 
sahbihi ve sellim”.

Ey,Allah’ım!Qalblerniñ hekimi ve devası, vücutlarnıñ şifası, közlerniň 
nuru ve ziyası olğan Muhammed’ke (s.a.v.), aline ve ashabına Salat-u 
Selam eyle!”
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QIRIMTATAR HALQ ADETLERİ – TOY MERASİMİ
Er bir halqnıñ özüne has halq ağız 
yaratıcılığı bar, qırımtatarhalqnıñ 
zengin asabalığıdır.
Folklor eserlerinde halqnıñyaşağan 
yeri, tarihıaqqındamalümatlar, 
urf-adetleri, duyğu-fikirleri,
arzu-istekleri, tabiat çizgileri ifade-
lene. Halq ağız yaratıcılığı evelki 
devirlerde peyda olıp,
ağzaviy şekilde yaşay ve asırlar de-
vamında halq arasında keñdarqala. 
Milliy folklor er bir
halqnıñ büyük zenginligidir. Halq 

yırları halq ağız yaratıcılğınıñmüim 
ve zengin qısmıdır.
Er bir milletniñçoq asırlar devamın-
da yaşağan, öz adetleri ve ananeleri 
bar. İnsannıñ
ömründe olğan er bir müimvaqiağa 
çeşit-türlü adetler bar.
Evel-ezelden bizim ecdat-
larımızurf-adetlerimizni, ananeler-
imiznisaqlamaqisteyediler.
Bizim milletimizniñ pek çoqmeraqlı, 
eski adetler ve ananeler bar. Olardan 
birisi – toy. Bu pek

keniştarqalğan ve halqnıñayatındade-
gerli yer alğan merasimdir. Şunıñiçün 
men bu mevzunı
keniş ve açıqsüretteköster-
megetırıştım. Toy olmağan aile yoq 
desek olacaq, çünkieñqadimiy
bu merasimnihalqlarşeñ, tertipnen, 
meraqlıkeçirmegeareket ete. Toylarda 
çeşit adetler
qullanıla, olardügünni yaraştıra, 
mında mahsus oyunlar ve yırlar icra 
oluna. Toy-cıyınlarda,
bayramlarda halq yırlarını icra etmek 

evel zamanlardan adet olıpkelgen. 
Toy-dügünde yır
insannışeñlendire, zevqlandıra, ağır 
vaqıtta ise küç-quvet bere, ruh-
landıra, adamlarnıñgöñlüni
kötere.
İş maqsadı: Qırımnıñ çeşit köşel-
erine ait olğan ve al-azırdau-
nutılğanurf-adetler yırlar, çıñman-
eler,
şiirlerni tarif etmek ve ögrenmek.

Bugün bizde cıyın, toy – buyurıñız,
Evimizniñtörü boş – oturıñız.
Yaşlar, qızlartüzengen, bezengenler,
Çıñ-manege, oyunğabelsengenler.
Çeşit quşlar, bülbuller öz tilinde söylene,
Toy-cıyında yaşlar-qızlar bir-birini begene.
Evel yaşlar çıñaytıptañattırğan,
Özlerinde eş-dostnışayarttırğan.
Toy-cıyındaçıñlaşmaq pek kerektir,
Çıñnıñqaynaqçoqrağı tek yürektir. 

Toy merasimini umumenalğanda bir qaçqısımğa 
bölmek mümkün: toydan evel, toy ve
toydan soñvaqtı. Er bir qısmı bir qaçzamanğa bölüne.
Toydan evelvaqtı söz kesimge ve nişanğa bölüne. Söz 
kesim – eki qoranta arasında
añlaşmadır. Söz kesim vaqtındanişannı ve toynı nasıl 
keçirmesi ve ondan soñ eki qoranta
bağlanalar ve toyğaazırlıq köreler.
Nişan – eki qoranta arasında bahşışlarnenavuştıruv. 
Kelin tarafı kiyev ve onıñtuvğanları
içünboğçaazırlay, ve aksine.
Esas vaqıt – bu toy. Bir qaç künden ibaret edi. Birinci 
künde er tarafında da, qıztarafındada
quranqatımötkerileedi.
Ekinci künü nikâh qılınaedi. Kelin evine molla ve 
vekiller kele ediler. Nikâh duası bitken
soñqudalariçün sofra donatıla edi. Aqşam, ya da gece, 
yaş qızlarcıyılaedi. Eñmeraqlı
adetlerimizden birisi – qınaqoyuv gecesi ötkerileedi.
Üçüncikünü kelin kiyevni evine ketmekkerekedi. O, 
ana-babasınensağlıqlaşıptuvğan evini
qaldıraedi. Kiyevniñ tıraş merasimi keçirileedi. 
Üçüncikünükiyev tarafında nikâh aqşamı
ötkerileedi. Bunıñ ile toy merasimi yekünlene.
Endegikünniñ sabasından toydan soñvaqtı başlana. 
Sabadan kelinniyoqlamaqiçünonıñ
soyları kele. Kelin er kes içünqave pişire. Qa-
rtlarnıñqollarını öpe. Bir-eki aftadansoñ kelin
tarafında çağırtuvötkerile. Kiyevniñeñyaqıntuvğanları 
ve elbette kelin bulunalar. Soñ ise,
kiyev tarafında çağırtuvötkerile.
Bunıñ ile toy, ve onen bağlı merasimler bite. 
Yañıqurulğanaileniñ yaşayışı başlana. Bu
mevzu kerçekten de pek meraqlı ve onıyahşıögrenme-
kiçündaaçoqçalışmaqkerek.

Şu yaqıntuvğanyigitniñistegini 
ana-babasına bildire, olar 2–3 
künden soñqıznıñ evine quda
yollayediler. Qudalıqqayaqın-
tuvğanlarından üç er kişi kete, 
olarnıñqollarına 25 dane altın
kapiknenyipekfırlanta berile. 
Qıznıñ ana-babası razı olğan-
ları alda kapiklernenfırlan-
taolarğa
qaldırıla ve bunıñnen söz 
kesilgen sayıla edi.
Qudalarqızyaşağanevniñqa-
pılarındankirgendeevniñsaib-
inenköterinkiseslernen
selâmlaşa ediler. Al-hatır 
soray, biraz laf ete, soñra ise 
avale etilgenişke keçe ediler. 
Qudalarnıñ
eñbüyügiqıznıñ babası-
na yahut babası olmağanı 
(ölgeni) alda yaqıntuvğan-
larınıñeñbüyügine:
“Boş laflarnenva-
qtımıznıkeçiripoturmayıq, biz 
eviñizgeAllanıñemrinen böyle 
bir adamnıñ
avalesinenqızıñıznıonıñ 
oğluna qudalıq etmek niyet-
inen keldik, yoqdemezsiñiz, 
belleymiz”, –
deyedi. Adeti üzre, qıznıñ 
babası qudalarğa şöyle cevap 
bere turğan: “Ebet, Alla-Taalâ 
başına
bunıyazğan olsa, qısmet olsa, 
olur”. Bundan soñ o, qa-
dınınenmesleatlaşa. Qadın, 
adeti üzre,
aqaynıñ sualine: “Sizgemu-

nasip olsa, maña da muna-
sip”, – dep cevap bere turğan. 
Soñqızınıñ
eñyaqıncariyeleriniñ birisini 
qızınayollap, onıñrazılığınısor-
ayediler. Qız ana-babasınıñ
sualine: “Ana-babam nasıl mu-
nasip körse, öyle olur”, – degen 
cevabını qaytara.
“Alla bir, söz bir” – bu iba-
renen söz kesimde eki 
tarafnıñrazılığı bildire edi. Söz 
kesile edi.
Burma kibi yollardan
Burulıp keldik yar, yar.
Sırma mıyıqbabaydan
Quda keldik yar, yar. 
Ağır nişan
Adetle, ağır nişan söz 
kesimden 3–7 künden 
soñ, bazarertesi ya da 
cumaaqşamıkününde
yapıla edi. Bu künde ke-
lin evinde, kiyev evinde de 
bayramlıq aşlar pişirile edi ve 
evge
musafirlerni çağıra ediler. Bu 
künni kelin soylarda keçireedi. 
Kiyev tarafından bir qaç adam
nişanğa, qız evine kele ediler. 
Qudaolaraqbarğanqadınlar, 
mıtlaqadülberqadifeden-
tikilgen
anterlerdeolmaqkerekediler. 
Aqaylarnıñomuzından yeşil ya 
da qızılyavlıqlar baylı şarttır.
Nişanlığa bahşışlar alıp baralar 
(meselâ: eki anter, şal ve nağış) 
ve babasına: qave ve şeker,
anasına: anterlik. 

Bahşışlarnıaseletnağışlanğan 
şalda ketireler. Bu şalnıñ adı – 
boğça. Kelinniñ
ana-babası baqırtabaqta – 
sinide – kiyevgebahşış alıp 
çıqaralar. Bütün bahşışlarnıb-
aqıpçıqqan
soñ vekiller, kiyev-çamaşırını 
boğçağa sarıp, evgeqaytaediler.
Ağır nişandan 
soñyaşlarğakörüşmek müm-
kün edi. Birinci kere oğlan 
qıznenkörüşmekiçün
başta kiçkeneoğlançıqtansor-
ayedi, qaysıpencereniñ yanına 
kelmekkerek. Kiyevkerekli
pencereniñ yanına kele edi. Bu 
ibare qırımtatartilindeşayna 
“penceregebarmağa” qaldı. 
Kelin
bezenip, onıbekley, amma 
bahşışnı – seylemlikni – 
alğance, o, süküt tuta edi. 
Seylemlik, meselâ
dülber bir şal olmaq müm-
kün edi. Yaşlar birinci kere 
körüşkende, kelin kiyevniñ 
suallerine ya
cevap bermey otura, ya da 
eşitilir-eşitilmezsesnen cevap 
bere.
Yañıtanışacaq yaşlar
Başta biraz utanalar. 
Yaşlarnı iç kimse körmemek-
kerekedi. Ne ana, ne baba, ne 
de başqaları. Böyle bir qaç
körüşüvdensoñ, nişanlılar 
serbest laqırdı ete ediler. Ve 
yavaş-yavaş biri-birine alışa 
ediler. 

I.Toyaqqındaañlaşma

Söz Kesimi
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KIRIM TATAR ÇOCUK EDEBiYATI
Kırımtatar, çocuk edebiyatının çok önemli unsurlarından biri, çocuklarımızın    dillerini  öğrenmeleri ve 
sahip  çıkmaları .  Bunu  yetişkinler   devamlı evlerde ana dillerini konuşarak sağlamaları çok önemlidir.

OzHalqıma-Riza Fazıl

Dil, bir toplumun düşünce  yapısının, 
kültürünün, tarihinin,  eğilimleri-
nin ,zevk   ve ıstırap ve hüzünler-
inin aynısıdır. Kültür ise hayatın 
kalıbıdır. .Dil sosyal mirastır.  
Nesilden         nesile   aktarılır. Sosyal 
guruplar ilişkilerini dil ile kurarlar. 
Tüm toplumlar “Biz” veya kendile-
rine güven şuuruna kendi anadilleri  
ile ulaşırlar. Bu yüzden    ana dilin  
devam etmesi için eğitim esastır. 
Kırımtatar edebiyatını incelerken, 
öğretirken çocuklarımıza çok iyi 
öğretmemiz gerekmektedir.
Dil, Bir milletin varlığı, şuuru 
demektir. Dil kültür, inanç , tarih,an-
layış, kavrayış ,oluş demektir. Dilcan 
demektir. .Devletin varlığı demektir.  
Kırgız yazar “ Cengiz  Aytmatov”  
un  mankurtlaşma    hikayesini  
hatırlamakta fayda vardır: “ Cengiz 
Aytmatov”  ( Gün olur, asra  bedel )  
romanında tam da bizim konumuzu 
anlatmaktadır.    Hikayenin       kah-
ramanı     kolaman (  Colaman ) 
,beynindeki dil alanının boşalmasıy-
la, hafızası yok edilen biridir. Hafızası  
yok edilen adam, efendisine  tam 
bir itaat eden köle  ( Mankurt ) olur. 
Kendisini  merak ederek,arayan  öz 
annesini öldürür. Bu hikaye dil’in çok 
önemli olduğunun açıklamasıdır .  
İnsanlarımızı   yabancı dil   kullanma 
ihtirası ve cazibesi sarmıştır.
“ Fransa’nın   sınırları ,    
Fransız’canın  ’   konuşulduğu  yerdir  
diyen  “Napoléo Bonaparte”          bu 
cümlesi ile dil ve millet ilişkisini 
çok daha somut hale getirmiştir.” 
Yahya Kemal Beyatlı” dili vatan 
olma koşulu sayar.  Çünkü vatanın   
(gövde  ve ruhu dildir)  Çok   değerli 
düşünürümüz “ İsmail Gaspıralı” 
( Dilde, fikirde işte birlik ) sözü ile 
dilin çok önemini açıklamıştır .    
Kırımtatar edebiyatının gelişmesi için 
yapılan çalışmalarda, masal, hikaye, 
folklar ve şiirlerde çok önem vermek 
gerekmektedir.
Qırımtatar tili), Türk dillerine ait 
olan Kıpçak-Oğuz karışık bir dildir. 
Geçmişte Osmanlı Devleti’yle yakın 

ilişkiler İstanbul ve Anadolu Türkçel-
eri sözcüklerinin Kırım Tatarca’ya 
alınmasını sağlamıştır. Rus yönetimi 
altında ise kimi Rusça sözcükler de  
dahil   oldu..
Kırımtatarcası   üç ana ağızlardan 
ibaret:
•Güneyveya Yalıboyu ağzı (Oğuz 
grubundadır, Anadolu Türkçesine 
çok benzer)
•Ortaveya Orta yolak ağzı 
(Kıpçak-Kuman grubundadır, ancak 
Oğuz Türkçesi’nin etkisi de büyük-
tür)
•Kuzeyveya Çöl ağzı (Kıpçak-Nogay 
grubundadır, tamamen Kıpçak özel-
likleri içerir)
Eğitim alanındaki yenilikleri hayata 
geçirmek için ise iyi bir dil/ ana dil 
eğitimine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Düşünen, sorgulayan, çözüm bulan, 
ilişkilendiren, anlamlandıran, sorun-
ların kaynağına inen, temel dil bec-
erilerini en etkili biçimde kullanan 
ve başka dilleri kolayca öğrenebilen 
insanı yetiştirebilmek için dil eğitimi 
önemlidir. Ülkemizde dil eğitimi ve 
öğretimi konusunda pek çok yönden 
araştırma yapılmaktadır .  Temel dil 
becerileri (dinleme, okuma, konuşma 
ve yazma eğitimi), dil bilgisi, çocuk 
edebiyatı, yabancılara Türkçe öğre-
timi, yöntem ve teknikler, materyal 
tasarımı, ders programı, ölçme ve 
değerlendirme, öğretmen eğitimi, 
ders kitabı incelemesi gibi konularda 
Türkçe eğitimi araş- tırmalarına yer 
verilmiştir. Araştırma konularının 
çeşitliliği, bu araştırmalarda kul-
lanılan yöntemlerle ilgili toplu bir 
değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır.
Kırım’da Kırımtatar’casının öğreti-
minde yaş düzeylerine göre,çocuk-
ların söz dağarcıkları  ile ilgili ince-
lemeler ve araştırmalar  imkanların 
yetersizliğinden ciddi bir bilimsel  
temele dayanmamaktadır. Bu yüzden 
yapılan araştırmalar ve incelemele-
rde  devamlı değişik  ve birbirinden  
tamamen ilgisiz sonuçlar çıkmak-
tadır. Çocuk edebiyatında dil konu-
su,çocukların anlama ve dinleme  
kavranlarına  göre ele alınması için 
programlar gereklidir.Kırım çapında 
çocukların dinleme,konuşma,okuma 
ve yazma  düzeyinde söz darağarcına  
yönelik  araştırmalar yapılmadan 
çocuk edebiyatı ile ilgili bilimsel 
çalışma yapılması çok zordur.Bunun 
ilgili öğretim kurumları tarafından 
bu işin uzman öğretmenler ile bir 
plan çercevesinde yapılması gerek-
mektedir.
Çocuk edebiyatında sık sık tekrar-
ladığımız  gibi Kırım’ın  eğitim, 
öğretim düzeyi ile doğrudan 
bağlantılı olduğu düşünülürse buna 
uygun metinlerle çocuğa iletişim 

kurulmalıdır. Yapılan araştırmalara 
göre,çocukların anlamını bildikleri  
kelimelerin sayısı ile devamlı kul-
landıkları kelimelerin sayısı arasında 
farklar göze çarpmaktadır.Çocuk-
ların okuma becerilerinin gelişmesi 
, anlamını bilmediği kelimelerin 
kullanımın yolunu açmaktadır. 
Çocukların kelime darağaçlarının 
zenginleşmesi belirlemesi yapıldığın-
da, çocuk kendi bedeninden dışa 
doğru aile ve okul  çevresinde  başta 
olmak üzere kişiliğin ve bağımsı-
zlığını kazandıkça yüksek bir güvene 
sahip olacaktır. Bir kelimenin sözlük 
karşılığı, o kelimenin kavram olarak 
taşıdığı  değerlerle,  başka  kelime 
ve kavramlarla ilişki kurabilme 
düzeyidir. Her çocuğun  konuşma  
dilindeki ,dinleme dilindeki,okuma 
ve yazma dilindeki, söz dağarcıkları  
tamamen farklılıklar göstermektedir.
Çünkü her çocuk  farklı,bilgi,beceri 
davranış  şekillerine göredir.
Dil ve sınır dışı Kırım Tatar halkının 
kendi ana topraklarında geri dönüş 
ve yeniden yerleşim sürecinde  
eğitimi    tarihinin soylu motifleri 
etkileyerek  ve dünya toplumu için 
örnektir. Objektiflik bile Kırım Tatar 
halkının hem ekonomik hem de so-
syal ve hukuki sorunlarının içersinde 
kararında mevcut zor koşullar yanı 
sıra Kırım Tatar dili canlanmasında  
başarı olduğunu kabul edilmelidir. 
Biz öğretim ve eğitim Kırımtatar   dili 
ile okul öncesi kurumlarında okul, 
sınıflar ve gruplar faaliyete halinde  
Taurian Milli Üniversitesi ve Kırım 
Devlet Mühendislik ve Pedagoji 
Üniversitesi ile yürütülen Kırımtatar 
edebiyatı, öğretmenleri    Kırımtatar   
dilinde eğitim için eğitim, metodik 
laboratuarlarda yapmaktadır.  Milli 
Eğitim Bakanlığı, Kırımtatar   dilinde 
eğitim Kırım departmanı oluşturdu. 
İşleri eğitim ve pedagojik literatür 
yayıncılık uzmanlığıydı . Ancak, 
Kırımtatar    dilinde     sorunlar    
hâlâ çözülememiştir.   1944  tehciri 
Kırımtatar’larının  milli eğitimle ilgili  
kurumları  tek tek kullanılmaz hale 
getirildiler.  Bu  sebeblerden sonra    
Kırımtatar çocukları   hiçbiri öğre-
timini kendi ana dilinde yapamadı.   
Sürgünde   (Rusça,   Özbekçe, Tacikçe 
olarak öğrenimlerine   devam etmek 
mecburiyetinde  kaldılar.    Kırımta-
tar   dilinde eğitimde canlandırmayı   
amaçlayan herhangi bir  çalışma  izin 
verilmiyordu.
1990 lara  gelindiğinde,   Taşkent 
Devlet Pedagoji Enstitüsü Kırımtatar-
cası   Rusça dillerinde 500 öğretmen 
yetiştirildi.  Kırım halkının kitle-
sel dönüş başından itibaren kendi 
dillerinde milli eğitim  az da olsa 
müsade edildi.

Men Qırımdadogganımçün ur 
yurektenquvanam,
Bu qarışıq zamanlarda turlu yerler 
dolanam.
Çoqyerlerni dolansam da,bugun-
sañaasretim,
Er vaqıtta Vatan içün olsun 
menim hızmetim.
QırımGeray zamanında şanlı 
Qırım nam bergen,
Şu acayip topragındaçoqbatır-
larostürgen,
Yalta,Kezlev, Bağçasaray,Aqmes-
citdayşeeriñ
On adamgaqarşıturar,sendeosken 
bir eriñ.
İsmail bey Gasprinskiy sende 
osip,yetişip,
Butün dünya uzerinenurlıyarıq-
bererdi.
Musulmannıñ er biriniñkozlerine 
seçilip,
Ozmilletin,ozdindeşin,canyurek-
ten severdi.
Çelebi Cihan Cafernenbir,Ozen-
başlıagalar,
Qurultaynıñ zamanında pek çoq 
işler yapqanlar.
Odabaşlar,Hattatovlar millet içün 
çalışıp,
Tatarlarçün Kabe kibiguzel bina 
qurganlar.
Baş tüşüne,kozaylana,hayallarga 
dalaman,
Bugunlikçe men olardan tatlı 
lezetalaman.
Millet içün, Vatan içüneñ birinci 
sıradan,
Er kunümdeyañı-yañı manzumel-
er yazaman.
Tatar kene aldanmadı,eksil-
sede,bitmedi,
Hainler boş tüşündiler,maqsadıña 
yetmedi.
Bugun kene çil yavrusıkibiçölge-
saçılsaq,
Birincide ozhalqımñı bahtiyar 
depsayaman.
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Qırımtatarrivayetleri:Tarpançı Aziz Babay

Qırımtatarrivayetleri:Tarpançı 
Aziz Babay. Kenişçölniñkünbatı 
tarafında Tarpançı köyü bar.Deñiz 
boyunda, açık yerde, iskele üstünde 
ise Tarpançı Aziz Babay’nıñqabiri 
bar. Neyçündir, deñizniñ ortasın-
dan kelgengürdelidalğalar bile şu 
yergekelgende sakinleşeler. Çoq 
asırlar devamında adamlar şu yerde, 
şu azizlikte özlerine şifa tapqanlar. 
Eski zamanlarda on evden ibaret 
olğanŞamaq köyünde ana-babadan 
öksüz qalğan eki ağa-qardaşyaşağan.
Olarnıñ adları kimsege belli degil 
eken. Pek merhametli,namus-

lu,utançaq ve pek fuqare ekenler. 
Çölde adamlarnıñ tutarlarını baqıp-
künkörgenler. Büyük ağası evlen-
gensoñqadınıonuñqardaşına evinde 
yaşayış bermegen. Şu sebepten 
qardaşıbaşqaköylergeçıqıp ketken. 
Qatnapyürgen çöl soqaqlarınıñ 
birisinde yerniñ altından ananıñ 
köz yaşları kibi temiz su çıqıp,çölniñ 
ortasında çoqraq peyda olğan. Tar-
pançı Aziz Babay’nıñqadını pek qattı 
yürekli zalım bir apayolğan. Aziz 
Babaytuvarbaqıp öz haqqınıbergen-
lerdenalğan, bermegenlerden-utanıp 
soramay, ömürünükeçirgen.

Haqqınıalmaykelgen bir künapaqa-
yıoña aş bermey:”Sen haqqıñnıalma-
sañ bile, bir çağalanı tutup ketirseñ 
olur edi.”, dey. Şu künühorluğuna 
ve qarnı aç olğanınabaqmadan, o 
suvuq çölden deñiz boyuna barıp, 
bir çağala tutup apaqayınaketirip-
bere.Apaqayıqocasınıkoteklep,onu 
öz evinden quvalapçıqara. Ruh 
bozğunluğunenTarpançı Aziz Baba-
yökür-ökürağlap,közlerini yumup 
deñiz boyuna bara.Buvaqia cuma 
künü cuma namazı qılınğanvaqıtta 
ola. Közlernini açsa, o Mekke’de 
olğanınıañlay. Şu künden başlap her 
cuma namazına Tarpançı Aziz Ba-
bayruhunen Mekke’de olup deñizni-
keçip, namaz bitken soñ öz köyüne 
qaytıp,her cuma kününamazğaqat-
napbaşlay. Qırım’nıñ bir bay adamı 
öz küçüne, baylığına işanıp, niye-
tlenip Mekke’ge yol ala.Amma hiç 
bir sebepsiz şu bay adam bir qaç 
yıl devamında Vatanına qaytıpol-
amay.Mekke’de dindaşlar bayğa 
şöyle deyler: “SeniñVatanıñdan bir 
fuqare adam her cuma künü cuma 
namazını qılmağakelip kete”. Bay ise 
dindaşlarnıñaytqanınainanmay.Me-
kke’denqaytıpolamağanbaynıñküçü 
ve sağlığı qalmay, daha bir qaç yıllar 
öte. “Allah’ım, ne içün men bay olup 
yıllarnen Mekke’de oturup, hasret 
olup Vatanıma qaytıpolamayım? 
“,depökür-ökürağlay. Kene onuñ 
yanına daha bir dindaşı kelip nasihat 

bere: “Sen VatanıñdanMekke’ge 
cuma namazına kelip ketken fuqa-
reniñ yanına oturup kiygen tonunu 
qoluñnen basıp otursañ, niyetiñ 
yerine kelir”, dey. Bay Mekke’gekel-
genfuqareni tapıp onuñ tonunu qol-
unen basıp namaznıñbitkeninibeklep 
otura. Namaz bitken soñTarpançı 
Aziz Babay’dan:”Niyetiñiz nedir? 
“,depsoray. “Vatanıma esen-aman 
qaytmaq -şudur menim niyetim! 
“,deybay.”Közleriñizniyumuñuz da 
niyetiñizgeinanıñız”, dedi Tarpançı 
Aziz Babay. Baynıñ halı, taqatı 
olmasa da, niyetine inanıp közlerini 
yuma.”Endiközleriñizniaçıñız”, dedi.
Bay közlerini açıp şaşıp qala. O,yıllar 
devamında hasret olğan Vatanına 
esen-aman, sağ-selamet qaytıpkel-
geniniañlay. “Men sizgeminetdar-
lığını nasıl bildireyim?”- deybay.
AzizBabayoña “Sağ-selamet oluñuz!” 
cevap bere. Bir qaçvaqıttansoñ 
bay arabağa çeşit yemekler yüklep, 
soraştırıp-soraştırıpTarpançı Aziz 
Babay’nıñ köyüne kelipçıqa. Şu künü 
Aziz Babay vefat etkenini ögreni-
p,közyaşlarınıtöke.Cenazekünü bay 
fuqarelerge ve öksüzlergeözünen 
alıp ketirgen çeşit yemekleri darqa-
ta. ŞimdigeceTarpançı Aziz Ba-
bay’nıñqabiri ve ananıñközyaşından 
peyda olğançoqraqhalqımıznıñ aziz 
yerlerinden biri olaraqsayıla.Yerli 
cemaat onu ziyaret ete.
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Qırımtatar Millî Meclis azaları 
haqqoruyucu ile körüştüler

Millî Meclis seçim 
komisyon reisi 
ZairSmedla ve 
meclis reisniñ 
mavini Nariman 
Celal tünevin 
vatandaş haqları-
komitesiniñbaşqanı 
ve Rusya Feder-
asyon cumhur-
başqanı yanındaki 
cemiyet inkişafı 
ve insan haqları 
boyunca şura azası 
AndreyBabuşkin 
ile körüştüler. Bunu 
ZairSmedla Face-
book sayfesinde-
paylaştı.Körüşmed-
eqırımtatarhalqnıñ 

problemleri, toplu 
ve şahsî haqlar 
bozması müzakere 
etildi. Aramalar,in-
sanlarnıñğayıp 
olması, 
mabuslarğaqa-
rşı psikiyatrik 
cezalandırma- bu 
ve digerQırım ile 
bağlı meseleler 
dünya meydanında 
qonuşula. Qırım’da-
ki sözde hakimiyet-
bularnısaqlamağa 
ve mutluluq re-
smini çizmegetırış-
sa XXI. asırda hiç 
bir şey gizli qalmay.
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“Suvdağ sesi” 24 yaşını toldurdu

Şakir Selim’in 8. Vefat Yıldönümü

Milliy neşirlerimizden biri olğan “Suvdağ sesi” gazetası ağımızdaki seneniñoktâbr ayında 24 yaşını 
toldurdı. Gazetinoquyıcıları ve muarriyetiiçün bu pek müimvaqia. Çünki nasıl şaraitlerde olsa olsun, iç 
bir şeygebaqmadan neşir bugünde-bugün dünya yüzünikörmekte.“Biz bar edik, biz barmız, biz bar ola-
jaqmız, İnşallah. Bu şiar astında gazetimiz dünya yüzü köripkelmekte ve Allah qısmet etse, tutqanyolunı 
kene de, devam etecektir, – dey “Suvdağsesi”niñsabıqmuarririRustem Ali.

“Suvdağ sesi” gazetiniñtarihı, 
sabıqmuaaririRustemAliniñ aile tar-
ihınen de pek sıqı bağlıdır. Evelleri, 
Sudaqta cenk-quvğundanevel, Ana 
tilimizde “Brigadir” adlı sovet-kom-
munistgazetiçıqaedi. Şu gazet 1933 
senesi mart ayında meydanğaketiril-
di. Gazetniñmuarriri Ali Tavşancı 
edi. Onen beraber redaktsiyada Esma 
Emirali Ali(RustemAliniñ anası) ve 
Leylâ Tavşancı (muarrirniñapayı) 
hızmet ete ediler.
Şeerde Ana tilimizdegazet cenkten 
evel 8 yıl çıqtı, halqımıziçün, daabit-
megen hışımlı cenk, facialar faciası 
olğansürgünlikep devam eter eken, 
1941-den 1992-nci senesinece 51 yıl 
keçip, Sudaqta Ana tilimizde kene 
de gazetçıqıp başladı, sovet-kommu-

nistgazetidegil de, qırımmilletiniñ 
“Suvdağ sesi”, – depqayd ete Rustem 
ağa.
2015 senesi Rustem Alinin yerine, 
muarrirlik vazifesini şaire UriyeKad-
irova eda etip başladı.
“Suvdağ sesi” – az saifeli neşir olsa 
da, gazetaqaç yıllardan berliSu-
daqhalqınıñ ruhu, canı, yüregioldı. 
Bu gazetamıznıñsaifelerindeğayet-
meraqlı ve milletimizniterbiyelegen 
faydalı maqaleler basıldı. O, öz 
nevbetinde milliyneşirlermizniñ 
sırasında öz vazifesini mına-mına bu 
künge qadar yüksek seviyede eda etip 
keldi.
Rustem ağanın fikirınekore, milletke 
dünyada bar olmaqiçün, ilk-evelâ 
kendi doğmuş adınenyaşamaq, 

mıtlaqzarurdır. Milletke, dünyada 
bar olmaqiçün, elbet te, kendi Ana 
tilinimıtlaqa pek yahşı bilmek lâzim. 
Milletke, dünyada bar olmaqiçün, 
elbet te, kendi Ana toprağınıñsaibi, 
mıtlaqa kendi devletiniñşorbacısıol-
maqkerek. Bütün bular emeknen, 
miy ve mañlayterinen, aqılnen elde 
etile ve qırım milleti kendi Qırımınd-
abahıtlıhalq olmağa istese, bu yolda 
israrköstermek, bunı kendine baş 
vazife, baş maqsadetipqoymaq 
ve tınımsızçalışmaqborclu. Ana 
Vatanımız Qırımiçün, qırım mille-
timiz içün, elimizden kelgen faydalı 
işlerniyapmaqborclumız.
“Suvdağ sesi” Qırım milleti içün 
çalıştı, em çalışıp kelmekte. “Suvdağ 
sesi” ve digermilliy neşirlerimiz 

nasıl gazetolğanını bilmek içün, 
onı alıp oqumaqkerek. Ayda bir 
çıqqan eki saifeni alıp oqumaq, 
onıtalil etmek ve taze fikirleriñizni, 
ihtizarlarıñıznıgazetke yazıp 
bildirmek, qırımhalqımıznı bu 
dünyada saqlapqalmaqkibisavap işte 
iştirak etmektir. Milletimizge fayda 
olsun dep, milliyneşirlerimizgeçoqça 
vatandaşlarımız abuneoluvıoğrun-
dazametiñizniqızğanmazsınızde-
genümüttemiz.
Kendi adımızdan ‘Suvdağsesi’nin-
muarriyetinihayırlap, daa çok 
yıllar devamında milliy neşirlerimiz 
safında halqımızğahızmet etmesini 
tileymiz!

Şakir Selim 10 Nisan 1942’de Kırım’ın 
Akşeyh Bölgesi’nin Büyük Ass köyünde 
doğdu. Kırım Tatarlarının vatanlarından 
sürülmelerinin çocukluğunu önce Özbeki-
stan’nınCambaykasabasında, daha sonra 
Taşkent’te sürdürdü. 1958’de orta okulu 
bitirip, Semerkant Muallim Mektebinde 
okudu. İki sene öğretmenlik yasağının 
ardından, askerliğini Sibirya’da yaptı. 
1965’te Semarkant Üniversitesi Filoloji 
Fakültesi Rus Dili Bölümüne girdi, 1971’te 
mezun oldu. İlk şiirleri 1963’te Lenin 
Bayrağı gazetesinde basıldı. 1972’te “Ak-
bardak” adıyla ilk şiir kitabını yayınladı. 
İlk kitabını, “Duygularım”, “Sevgi Alevi”, 
“Uyanuv”, “Yellerni Dinle” ve Kırım’da 
“Tüşünce” adlı şiir kitapları izledi. İlk 
uluslararası ödülünü 1996’da Ankara’da 

şiir yarışmasında birinci olarak aldı. Yine 
aynı sene Arif Nihat Asya şiir mukâfatını 
aldı. 1997’de Adam Mitskeviç’in “Kırım 
Sonatları” adlı eserini Kırım Tatar diline 
tercüme ettiği için “Polkul” Vakfı’nın 
Polonya mukâfatını kazandı. 1997’de 
TarasŞevçenko adına Ukrayna Devlet 
mukâfatı aldı. Şaire 1998’de Kırım Tatar 
Tiyatrosu yüksek devlet mukâfatı verildi. 
Bir kez Kırım Tatar Millî Meclisi’ne seçil-
erek, milletvekilliği yaptı. 19972’ten 2007’e 
Kadar Yıldız mecmuası’nınbaş yazarı 
olarak çalıştı. Mühim sağlık problemleri 
nedeniyle 2008’de Kırım Tatar Yazarlar 
Birliği başkanlığı vazifesinden de ayrıldı. 
Şakir Selim 18 Kasım 2008 günü ağır bir 
hastalığın ardından vefat etti.

(Resimde: (soldan) MosneRaşıtova, Ali Tavşan, AbdullaOrazlı, YagyaKurt-
seitov, Esma Aliyeva.SonkisiRustem Alinin annesi)
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Yigirminciasırnıñqırımyırcısı-Sabriye Erecepova

Qırımtatarlar, zarif medeniyetleri ile 
Almanlarnı hayrette qaldırdılar

Qırımnıñ efsanevî yırcısı 
Sabriye Erecepova 1912 
senesi Temmuz 12-de qa-
dimîBağçasarayşeherind-
edünyağa keldi. Babası Kerim 
Cemil hoca olıp çalışa, anası 
ise, ev bikesi edi. Sabriye 1926 
senesi mektepnibitirgen-
soñraoquvını devam etmek 
maqsadı ile Aqmescit’ke ketti. 
Sabriye Erecepova 1932 sene-
sinden itibaren halq yırlarını 
icra etip başladı. O, 1935 senesi 
Yalta kinostudiyasındaçıqa-
rılğan “ZaporojetszaDunayem” 
serlevalıbedî filmde sahne 
artında yırlar icra etti. 1939 
senesi o, Moskova’da ötker-
ilgen 1. Bütünsoyuzestrada 
yarışmasında iştirak etip, 
“İstidatlı yaş yırcı” diplomı 
ile taqdirlendi. 1940 senesi 
Qırım’da “Estrada konserler 
bürosı” meydanğaketirile. 
Büro yarımadanıñ çeşit köy 
ve şeherlerinde konserler 
teşkilâtlandırıp bara. Bu kon-
serlerde Sabriye Erecepova da 
iştirak etti. Aynı şu senesi de, 
Sabriye Erecepova’ğa “Qırım’da 

nam qazanğan artist” ünvanı 
berildi. 1941 senesi ekinci 
cihan cenkibaşlay. Velâkin 
buñabaqmadan “Estrada kon-
serler bürosı” tarafından alınıp 
barılğan konserler hep devam 
etti. Sanatçılar endi hospi-
tallerde, askerler kazarma-
larında, arbîqısımlardaçıqış 
yapalar. İşte, Sabriye Erece-
pova da bütün vaqıtolarnıñ 
sıralarında bulundı… 1944 
senesi Qırımhalqısürgünlik-
ke, basqılarğaoğratılğanda, 
Sabriye ErecepovaLeninabad 
(şimdi Hujant) şeherinetüş-
ti, qurucılıqtabaşqanolıp 
çalıştı. 1950 senesi Sabriye 
Erecepova’ğa “halqduşmanı” 
tamğasınıurıp, 7 yılğa ceza 
lagerlerinemahküm etile. 
Hapshaneonı 1957 senesine 
qadarqorantadan, sanadan, 
dünyadan ayırdı. Aradan 
11 yıl keçkensoñ, ondan 
“halqduşmanı” tamğası resmî 
sürette alınıp taşlandı. Bir 
sözle söylegende, sanatkâr 
tamamen aqlandı. 1957 senesi 
Sabriye Erecepova Taşkent 

şeherindemeydanğaketirilgen 
“Haytarma” oyun ve yır 
Qırım millî ansambline davet 
etile.1966 senesi oña “Özbeki-
stan’da nam qazanğan artist” 
ünvanı berildi. 1973 senesi 
Sabriye hanımmüteber 60 
yaşını tolduruvımunasebeti ile, 
onıñyıldönümaqşamıolıpkeçti. 
Şu tarihî künü Sabriye Erece-
povasoñki kere sanağaçıqtı, 
soñki kere bitmez-tükenmez 
mühlislerine – seyircilerine 
temenna etti. Seyirciler ise, 
oñasoñki kere elçırptılar. 
Sabriye Erecepova Vatanı 
Qırım’ğaqaytıp olamadı, oña 
kendi beşigi ile qavuşmaq 
nasip olmadı. Büyük sanat-
kâr 1977 senesi, Eylül 18-de 
Taşkent şeherinde vefat 
etti. ŞeherniñDombrabad 
mezarlığında defnolundı. 
Qabirine temiz mermerden 
yüksek baştaşıtiklenildi. 
Efsanevî Qırımyırcısı doğmuş 
halqınıñdülberqalbinde ve hik-
metli hatırasında ebedî qaldı.

Qırımtatarlar, zarif medeniyetleri 
ile Almanlarnı hayrette qaldırdılar. 
Belli qırımtatarbestekar Cemil 
Karikovhalqınıñ medeniyetini 
Berlin’ge tanıttı. Ukrinform haber 
etkenine köre, o, qırımtatar kültür 
haftası çerçevesinde Almanya’da 
Ukrayna büyükelçilikte keçken 
konserde öz muzıka ile her kesni 
şaşırttı. “Sanat tiliniñ çevirmesine 
ihtiyacı yoqtur, onıñiçün fikrimce 
şairler, müzisyenler ve ressamlar 
Ğarpsiyasetçilerniñqalplerine 
ketken yolunu diger siyasetçilerden 
daha tez taparlar.”-dedi Karikov. 
Cemil Karikovapayı Zeynep ve 
qızı Melek ile aqşam misafirlerini 
qırımtatar millî çalğı aletler, muzıka 
ve zemanevî eserler ile tanış etti. 
Rusya işğali sebebinden ailesinen 
Vatanını terk etmegemecbur olğan-
Karikoveñyaqın zamanda qırımtatar 
bağımsız Qırım’ğaqaytmağa umut 
ete. Bugün ise Qırımtışındaolğan 
Vatandaşlarımız ile kimligimizni-
saqlamağa ve bir arada olıp inkişaf 
ettirmek içün elinden kelgenini 
yapa. Kiyev’de teşkil olunğanQırım 
evinde qırımtatar millî adetler çal-
ması derslernibere.Onıñaytqanına 
köre: “Bizim ortaqmaqsadımız- ser-
best Vatanımızğaqaytmağa.
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Nogay Türkleri 2.Uluslararası Futbol 
Turnuvası Şampiyonu Hollanda Oldu

Konya Qırım derneginden 
Lütfi Boran futbol yarışı

Qırımtatar talebe rustili 
olimpiyatında birinci oldu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın (YTB)  destegiyle Ankara’da 
düzenlenen , Nogay Türkleri 2.Uluslararası Futbol Turnuvası sona erdi.
Dünya’nın farklı ülkelerinde yaşayan Nogay 
Türkleri, Ankara’da düzenlenen Nogay Türkleri 
2.Uluslararası Futbol Turnuvası’yla sporla 
kültürlerini yaşatmaya devam ediyor.

Norveç, Hollanda, Almanya, Rusya ve Türkiye 
Nogayları amatör futbol takımlarının katıldığı 
turnuvada Hollanda Nogayları şampiyon oldu.

Aqmescit’tekimektepniňiçüncü 
sınıf ögrencisiEskenderşeher 
boyunca rustili ve edebiyat 
olimpiyatında ğalebeqazandı.
Eskender’niñ anası facebook-
sayfesinde “Rus tilinden bir 

qırımtatarnıñqazanması ne 
ala” yazdı. Oğlusunuñ başta 
mektepte birinci olup şimdi 
bir basamaqnı daha keçkenini 
bildirdi.
Bundan ğayrıEskender ilmî 

işler ile yarışmalar da eyinet-
icelernikösterdi, çeşit konfer-
anslarda iştirak ete.
kaynak avdet.org

Konya Qırım türkler 
derneginden emiyetli sport 
tedbiri.
Keçken qurban bayramın-
da vefat etken Konyanıñ ve 
Qırım türklerniñ sevilgen 
isimlerinden Konyalı Qırım 
türklerniñ ağası Lütfi 
Boran hatırına yıllarnen 
yolbaşçılıq yapqan Kon-
ya Qırım türkler dernegi 
futbol yarışı ötkere.
Konyada yaşağan Qırım 

türklerniñ yaratqan 14 
taqım 2 gruppada mu-
cadele etecek.
4 dekabr 2016 başlacaq 
yarışta gruppalar 15 yan-
varda bitecek ve finallerge 
keçilecek.
Gruppalarnı ilk eki taqım 
qarşılıqlı matç ile yarı 
final oynacak. Ğalip olğan 
taqımlar finalda qarşı qa-
rşığa kelecek.

A Gruppası

Kırım Çomaklar

Kazakspor

Susuz 1876 Spor

Yıkık Susuzgücü Spor

Seyit Ahmetli Köyü Spor

Yağlıbayat Kırımhan Gençlikspor

Seçme Caner Endüstrispor

B Gruppası

Seçme Topcuspor

Konar Tataroğluspor

Süleymaniye Çokaylarspor

Böğrüdelik Spor

Yağlıbayat Spor

Dokuzlu Spor
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Atalar evine qavuşqan aile

Qırım Cuma camide arama yapıldı

Eki ay evelsiAluşta’dakiKörbek 
(İzobilnoye)  köyünde yerleşken 
eviniñhikayesiniögrenmege nasip 
oldu. XIX.as. soñunda bir qırımtatar 
ailesi qurğan bu ev bugüngeqadar-
saqlanıpqalğan. 1944 senesi mayıs 
ayında Sovethakimiyetihaqsızolaraq-
satqındepqırımtatarlarnı Orta Asya’ğa 
sürgün etti. Eviniñ sahipleri de istisna 
olmadı. Faqatğurbetlikte 50 yıl keçirip 
pek büyük zahmet ile Vatanğaqayttılar.
136 yaşındaki bu evde ilk künlerden 
beri Abduveliyevlerqorantası yaşadı. 
1944 mayısta 39-yaşlı AblazizAb-
duveliyev’ni ailesi ile Özbekistan’ğa 
Semerkant şeherine sürgün ettiler.
Ablazizağanıñ torunu Enver  bu 
evnitapqanda anda Rusya Uly-
anovsk’tanköçkenleryaşayediler.
Körbek’te bir qırımtataraileniñqal-
ması hemen qaraqolğaulaştırıldı.Milis 

hadimi Abduveliyev’denQırım’ğa ne 
içünkelgeninisorap, qalmaizininitalap 
etti, yoqsa o köyde qalıp olamaz ediler.
Ablaziz ağa buña bir Sovet birliği 
vatandaşı olup Qırım’darahatlanmaqh-
aqqıolğanınıayttı. 20 künden Ablaziz 
ağa torunu ile Özbekistan’ğaqayttı.90.
senelerniñ başında avdet başlağanınen 
torunları Enver Cangereyevec-
datlarnıñ köyüne qaytmağaqararaldı.
OvaqıtAblazizAbduveliyev endi vefat 
etken edi.Maqsat yolunda Enver ağa 
büyük manialar ile qarşılaştı.Mesele 
şunda ki,ovaqıtları insanlar propagan-
dağa inanıp qırımtatarlarğa evlerini 
satmayediler.
Cangereyevhatırlağanınaköre,başta 
evlerine yaqınyaşağanbitaydan ev 
satın alacaqedi. 40 biñgekelişkenediler. 
Hatta paranıñ bir qısmınıbergenedi.
Amaqırımtatarlardan nefret etken 

qomşularnıdiñlep nine vazgeçti.Enver 
ağa endi umüttenkesilgenedi.Özbeki-
stan’ğaketmekevelqartbabasınıñ evine 
kirmegeistedi.Hayret ki anda yaşağan-
lar onu kirsettiler.Laf arasında Enver 
ağa evlerini satmaları imkanı barmı, 
çünki o eviniñ bir tarihi bar depsoradı. 
Çastına 50 biñgeañlaşıp oldular. O 
vaqıtları dünya parası edi.
Laçare, Semerkent’teki eki evni satıp 
kerek paranı topladı ve bir aydan 
(Eylül, 1990) qartbabasınıñ evini 
almaqiçünKörbek’ke keldi.
Doğmuş köyüne qaytması sürgünden 
evel bu evde yaşağan Enver Cangere-
yev’niñ anası içün büyük quvanç oldu.
“Özbekistan’ğakelgende anama 
onuñ evini satın alğanımnıaytqanda 
inanmadı. Lakin haftadan men evini 
añlatqanda inanıp başladı. Körbek’ke 
keldik, evge kirdik. Anam ağlap 

başladı, soñrasakinleşti.Soñra kene 
ağlay, sevine. His etkenlerini tasvir etip 
olamadı.”
Ne ise ki ev pek zarar körmedi. Onuñ 
temeli -emen deresi ve tabanları.
Keyfiyetli maddelerden yapılğanı 
sebebinden 140 senedir deñişmeyip-
tura.Ovaqıtları evler suvuq havalarda 
sıcaqsaqlağan küçük odalı qurulaedi.
Enver Cangereyev ailesi ile artıq 25 
yıl o evde yaşay. Hal hazırda o köyde 
eski evini alıp olğan tek ailedir. Eki 
sene evel Enver ağa o qaraqolnı rast 
ketirgendeçekkenlerini tarif etkende 
qaraqol “O vaqıtlardaqanun böyle 
edi,qırımtatarlarnıKörbek’kesoqmaya-
caq edik.”, dedi.
Hikayenin kaynağı: zair1.livejournal.
com

Cuma camide arama yapıldı. İşğalol-
unğanQırım’nıñYevpatoriya (Kezlev) 
şeherdeki Cuma cami’sindetintüv 
yapıldı. Bunu öz facebook hesabında 

avukat Emil Kurbedinov haber etti.
Birqaç FSB hadimi kelip her bütün 
yerlernibaqıpçıqtı. Ve her zaman 
olğanıkibi tesadüfen kilim altından 

(!) Rusya’da yasaqetilgen dini kita-
plar tapıldı. Aynı oyle ansızın arama 
devamında cami de elektrikler kesildi. 
Cami’de olğanlar ise bunu inkar eteler.

Vemüslümanlardinnenalaqalıkita-
plarğasayğıduyğanınıayttılar. Lakin 
ne içündir böyle tür kitaplar hep 
uyğunolmağan yerlerde tapıla.
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DERViŞLER TEKiYESi

“Qırım ulusu” kitapnıñ taqdimi yapıldı

Küçücük pencereleri olğan 
dervişlerniñ odalarına sadece 
baş (merkez) binadan kirilmesi 
mumkün.

300 yıllıq tekiye 1930. seneleri 
dinge yapılğan zulumu vaqtında 
Qaradeñiz flotnıñ deposu olaraq 
qullanıldı.

Tekiye ve medrese binaları 
saqlanıp,caminiñ yarısı viran 
etildi. Soñ yıllarda binada tamir 
işleri keçirildi,faqat restorasyon 

tam olaraq yapılmadı. Anıt olğan 
bu bina Kezlev’deki (Yevpatoriya) 
Qırımtatar kültür ve etnografik 
“Derviş tekiyesi” merkezine kire.

Merasim çoq eyi mühitte keçti. 
Bir çoq sanat erbapları, gazete-
ciler ve diger insanlar qatıldı. 
Aqmescit’te çıqqan “Qırım 

ulusu” kitabı ulu Qırım hanlığı 
zamandaki tarihi,mimarcılıqnı 
añlatqan qılavuzudır. Tedbir 
esnasında kitap müellifine sualler 

berildi,çıqışlar yapıldı. Leyha 
Qırım jurnalisti Naciye Femi 
işbirliği ile kerçekleşti.Daha evel 
Oleksa Gayvoronskiy Qırım 

hanlığı ile bağlı “Geraylar sülalesi” 
(“Sozvezdiye gerayev”) kitabını 
hazırlağan edi.

XV-XVI asırlarğa ait Qırım’daki yekane müslüman keşişhane.Derviş (yoqsul faqir)- fuqare-
likni ve ruh rahatlığını tercih etken, sufiyâne bir hayat yaşağan kişidir. Kare,çevresinde çoq 
sayıda hücre-odaları olğan, qubbeli bir yapı temsil ete.Binanıñ köşeleri kesilip, üstünde 
qubbe ile sekizgenge dönüşe. Qubbeniñ çapısı 9,5 metre.

Qasım 10 künü Kezlev (Yevpatoriya) şeherinde olğan Ceval adlı qırımtatar etnik-kültür merkezinde 
(Odun bazar qapusı) Oleksa Gayvoronskiy’niñ “Qırım ulusu” (“Strana Krım”) kitapnıñ taqdimi keçti.


