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Hansaray’nıñ restorasyonu onuñ yıqımına yol açacak

Millî quruculuq ansiklopedisine 
belli etkeni kibi böyle malümat 
onuñ üzerinde 15 sene devamında 
çalışqan restoratorlar bildirdiler.
Hatta bizim millî medeniyet 
mirasımıznı qorçalamaq içün 

Change.org saytında tilekçe 
yayınladılar.
Esas endişe doğurgan şey 
Hansaray’nıñ kövdesi üzerine 
42×42 metre kare ve 1 ton ziyade 
metal çatı ile qapanmasıdır.O 

konstrüksiyon XVI asırda 
qurulğan binanıñ duvarlarına 
yaqın qurulması planlaştıra. Bu 
saray merkezniñ eñ mühim un-
surlarınıñ yıqıma yol açabile:Di-
van odası, çeşme azbarı,yaz köşkü 

ve XVIII yüzyılda örneklengen 
Altın kabinet.
Bu zor zamanlarda bizim Qırım 
sahipleri olğanımıznı isbatlağan 
abidelerni saqlamaq kerektir.

CAMİLERNİ YAŞATMAQ

16 2
11Rusya Mustafa Ağağa 

Qırım’ğa Kirişini Yasaq Etti YTB’DE GÖREV 

DEĞİŞİKLİĞİ
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“Qırımtatar qaynaq merkezi”programı başladı.

ABD Qırım’qa Barmamağa Tenbiyeledi

Rusya Yuqarı Mahkemesi Mustafa Ağağa Qırım’ğa Kirişini Yasaq Etti

Hayser Cemilev:Qırım’ğa 
Qaytmağa Umut Etem

 “Qırımtatar qaynaq merkezi” içti-
maî diplomasi ögrenme programını 
başladı.
Millî Meclis azası Eskender Bariyev 
haber etkenine köre, Qırım’da insan 
haqları qoruması çerçevesinde 
cemaat diplomasi ögrenme pro-
gramını başlay.
Bu program boyunca halq 
elçileri uluslararası teşkilat-
larda(BMT,OSCE) nasıl çıqışta 
bulunacaqlarını, mektüpler yap-
acaqlarını ögrenip Qırım ve qırım-
tatarlarnen bağlı daha çoq malümat 

berebileler. Halqara uzmanları, 
Ukrayna yayıncılıq baqanlıq ek-
sperleri, yardımcı olacaqlar ve tış 
işler.
20 kişilik grup qurulup, ögrend-
ikten soñra siyasetçiler, sanatçılar 
ile bağ qurup çetelde Ukrayna’nı 
tanıtacaqlar.
20 yaşından büyük olğan ve 
rusçadan başqa BMT tillerinden 
birisini bilgenler 15 Ocaq 2017 
vesiqalarnı berip, 25 Ocaq’qa qadar 
mülakattan keçecekler.

Qayd etmek kerek 
ki,ABD bu kibi uyarı 
ilk defa 17 haziran 
2016 tarihında 
yapqan edi.Ondan 
ğayrı ABD kongresi 
Rusya ile harbî al-
anında işbirlik içün 
devlet bütçesinden 
para ayırmayacağını 
haqqında qarar ber-
di.Böyle qarar Rusya 
bazı şartlar yerine 
ketirmegenine qadar 
devam etecek

Yaqınlarda Rusya hapishaneden çıqqan halq 
deputatı Mustafa Cemilev’niñ oğlu Hayser 
Cemilev Qırım’ğa qaytmadan evel bir qaç 
tış memleket ziyareti yapmağa planlaştıra. 
Azat etilgen Hayser vaqtınca Kiyev’de bu-
lunur,soñra işğal olunğan Qırım’ğa qaytmağa 
niyetindedir.

Qırımtatarlar onu 
eki kere qarşılamağa 
çıqtılar. Birinci kere 
onu soqtular,ekin-
ci kere millet ne 
qadar talap etse 
(sıñırğa keldiler, 
Qırım içinde yollar 
qapattılar) kiriş 
yasaqladılar.
Mustafa ağa qan 
tökülmesin dep keri 
qaytmağa qarar 
berdi. Çünki sıñırda 
rus tarafından 
silahlı askerler bar 
edi.Şu sebepten o 
kün Bağçasaray’da 
keçecek Hıdırlez 
bayramı endi her 
şey hazır eken lağu 
etilgen edi.

ABD tış işler nazirliği kene de Qırım ve Donbas’qa barmamağa tenbiyeledi. 
Amerika devlet departamentında Qırım ve Donbas’qa seyahat tehlikeli olabilecegi ihtarını uzattı.
Çıqqan belgede ayrıca Ukrayna hakimiyeti Rusya tarafından ayrıcılıqlarnıñ kontrolü altında olğan topraqlar-
dan kirgen yabancılarnı soqmayacağını aytıla.

Rusya yuqarı mahkemesi Mustafa Cemilev’ge kirişini yasaq etti. 
Rusya Federasyon yuqarı mahkemesi Ukrayna halq deputatı Mustafa Cemilev’ge içün 5 yıl devamında Qırım’dan sürgününü tasdıqladı. Qarar FSB ricası ile alındı.
Bu halda savunma Avropa insan haqları mahkemesine müracaat etecek. Hatırlatmaq kerek ki, 3 mayıs 2014 künü qırımtatar lideri Mustafa Cemilev Qırım’ğa kel-
gende oña 5 senelik süre içinde Vatanına kelip olamayacağını bildirdiler.
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Aqmescit’niñ Merkez Bazarında 20 
Pavilyon Yıqmasına Qarar Berildi

Qırım’nıñ Sözde Mahkemesi İlmi Ümerov’nuñ 
Avukatını Soruşturmadan Keçirerek

Ahtem Çiygöz Nissan 2017 senesi 
qadar hapiste qalacaq.

Aqmescit’niñ merkez bazarında 20 pavilyon yıqmasına qarar 
berildi. Aqmescit’niñ(Simferopol) sözde memuriyeti merkez 
bazarından keçken Kozlova soqağında 20 pavilyon yıqması içün 
cedvel tizdiler. 

Qırım’nıñ sözde mahkemesi İlmi Ümerov’nuñ avukatını soruşturmadan keçirerek. Qırımtatar Millî Meclis’niñ reis muavini İlmi Ümerov’nuñ avukatı 
Nikolay Polozov’nıñ soruşturması haqqında gizli şekilde qarar berildi. Mesele şunda ki, eger onu İlmi Ümerov’nuñ davası boyunca tanıq olaraq sorğu-
lasalar o davadan çekilmesi mumkün.

Ahtem Çiygöz Nissan 2017 senesi qadar hapiste 
qalacaq.
Qırım’nıñ sözde mahkemesi Millî Meclis’niñ reis 
muavini Ahtem Çiygöz’ni 8 Nissan 2017 qadar 
haqsız cezasını devam ettirdi.
Bu özellik facebook sayfesinde avukat Nikolay Polo-
zov haber etti.
Ahtem Çiygöz 26 Şubat 2014 senesi Ukrayna bütün-

lügüne destek protestolarda iştirak etkeni içün, sırf 
qırımtatarlarğa basqı yapmaq içün tutuqlandı. İşğal-
ciler diger qırımtatar mahbüslerge eger Çiygöz’ge 
qarşı tanıqlıq yapsalar serbest bıraqmağa vade ete.
Lakin istegenlerni alamayıp onuñ cezasını kene ve 
kene devam ete.Vatandaşlar oña qol tutmaq içün 
mahkeme yanına keleler. 

FSB araştırmacısı Skripka talabı ile Polozov Aq-
mescit’teki Kiyev mahkemesine çağrıldı. Halı ile o 
da avukatnı tutmağa mecbur oldu.
Bu sabah Polozov’nıñ avukatı Oksana Jeleznak 
mahkemege duruşmanıñ ertelemesi içün tilekçe 

yolladı.Faqat sözde mahkemeci savunma olmadan 
işini inceledi.Bundan ğayrı mahkeme katibi Polo-
zov ve Ümerov’ğa qol tutmağa kelgenlerini salonğa 
almadı.Mahkeme qararı tanık ve savunma yo-
qluğunda alındı.Mahkemeci alğan qararı boyunca 

herhangi açıqlama yapmadı.
Nikolay Polozov öz facebook hesabında işğalci 
mahkeme onuñ İlmi Ümerov’nuñ işinden çekilme-
sini istegeni bildirdi.

23 Qasım 2016 tarihlı mezkür 
qarar şeher idareniñ saytında 
yerleştirildi.
Kozlova mahallesi 11B adresi 
boyunca keçken her birisi 3 

metre kare alanında 20 dane pav-
ilyon izin alınmadan yıqtırılabile.
İddia etilgen sebep resmi ve-
siqalarnıñ eksigidir.sobytiya.info
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Nariman Celal İşgal Yönetimine 
Halep balalarnı köstermege teklif etti

Qırım’da Noman 
Çelebicihan’nıñ Evi 

Yıqılmaq Üzere

Qırımda Toplu 
Tutuqlama

Celal:İlk mektep talebelerge 
“İslam devlet”ni añlatalar.
İşğal olunğan Qırım’da 
başlanğıç sınıf ögrencilerine 
“İslam devlet”ni tarif eteler.
Bunu Millî Meclis reisniñ 
birinci muavini Nariman 
Celal facebook sayfesinde 
bildirdi. Onuñ ekinci sınıf 
talebesi olğan qızı evge kel-
gende mektepte olarğa birin-
ci sınıf talebeleri ile beraber 

IŞİD’ni añlatıp patlama olsa 
nasıl davranacaqları haqqın-
da çizgi film köstergenlerni 
ayttı.
Celal buña soñ derece 
şaşıp,işğalcilerge bir de 
Halep balalarnı köstermege 
teklif etti. Ve öyle bir şey ilk 
mekteplerde kesinlikle ol-
mamalı ve eyisi onuñ yerine 
şairlerni ögretkenlerni dedi.

Işğalciler toplu şekilde 
müslümanlarnı ve ukray-
nalılarnı tutuqlaylar.
Qırım’nıñ sözde idare-
si yarımadada yaşağan 
müslümanlarını ve ukray-
nalılarnı kütlevî tutuqlaylar.
Bugün Aqmescit’teki 
“Privoz” bazarında slav 
olmağanlar,müslümanlar ve 
ukraynalılarğa qarşı basqı 
devam yapıldı. Bunu öz 

Facebook sayfesinde avukat 
Emil Kurbedinov bildirdi.
Böyle haqsızlıqlar Qırım’da 
sıq olsa da Ukrayna pas-
aportu olğan kişilerge qarşı 
ilk defa yapıla. Kurbedin-
ov’nıñ fikirine köre tu-
tuqlularnı aşırıcılıqqa ve 
terörizmge qarşı merkezge 
alıp kettiler. Anda 
soruşturup, parmaq izlerini 
alacaqlarını tüşüne.

Canköy civarındaki 
Küçük-Sunak(Melkovod-
noye) köyünde yerleşken 
Noman Çelebicihan’nıñ evi 
yıqıla.
Aslında Qırımtatar halq 
cumhuriyet başqanı, 
Litvanya, Polonya ve Aq 
Rusya müftisi Noman 
Çelebicihan’nıñ evi o 
yerden eki kilometre 
mesafede yoq olğan Büyük 
Sunak köydeki evde doğup 
ösken edi.Faqat müzesini 
qomşu köyünde açmağa 
qarar berdiler. Mahsus 
bunuñ içün 1999 senesi ev 
satın alındı. Başta o evge 
aktivistler kelip, Noman 
Çelebicihan hatırasına 
dualar keçire ediler.
Yerli sakin Abdureşit 
Ayvazov aytqanına köre 

Şakir Selim sağ ekende her 
sene bütün ehali toplanıp, 
qazanlar qaynay ediler.
Daha soñra ev uyğun 
olmağanını tüşünüp müz-
esini başqa yerde açmağa 
qarar berdiler.
Küçük Sunak’taki bi-
nasını sembolik olaraq 
qaldırdılar.Ama ev 
baqılmayıp acınıqlı halğa 
keldi. Tabanlar çürüdü,so-
ba yıqıldı.Bazı vaqıtları 
bir qaç kişi kelip o yerde 
namaz qıla ediler. Artıq 
olar da kelmeyler.
Qayd etmeli ki onuñ yer-
ine açılacaq müze evi böyle 
de açılmadı. Sergi eşyaları 
yerli mektepke teslim 
etilecektir.
avdet.org

KURULUŞU 27 ŞUBAT 2015
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Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Mustafa SARIKAMIŞ
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Seydişehir Kırım Türkleri Derneği
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Seydişehir - Konya
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Baski Yeri
Kaya Ofset Matbaa Tesisleri
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Yayın Türü
Aylık ve Süreli

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma
Derneği Seydişehir Şubesi’nin  Kültür
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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.
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Qırım’da asfaltını qar üstüne qoyalar

İstanbul Kırım Derneği Rusya 
Başkonsolosluğu’na siyah çelenk bıraktı

Aqmescit’te polisler 
protesto yapqan Sergey 

Akimov tutuqladılar

Millî Meclis reisi Ukrayna’daki Tış Ülkeler 
Teşkilatlarınıñ Başqanları İle Körüştü

Toplantıda işğal olunğan Qırım 
meselesi qonuşuldu. Çubarov 
“Ahtem Çiygöz’nıñ yaptırımlar 
cedveli” uyğulamasını teklif etti. Bu 
listege Qırım’da basqılarğa yol açqa-
nlar, Millî Meclisimizni yasaq etken 
ve vatandaşlarımızğa qarşı haqsızlıq 
qararlar alğan Rusya Federasyon 
mahkemeciler kirecekler.
Meclis reisi ayrıca Qırım işğalinden 
beri devam etken basqılar sebebind-
en tahminen 50 biñ kişi yarımadanı 
terk etmege mecbur olğanını ve Millî 
Meclis tek başına olarğa zor yardım 
etebilecegini qayd etti.

Bu vaziyetni közge alıp, 2017 başında 
AB Qırım meseleni çezmek içün 
yürsetken siyasetiniň efektifligini 
müzakere etmek üzere Avropa Par-
lamentosu’nuñ oturuşunu keçirmege 
ricasında bulundu.
15 Aralıq’ta keçecek Birleşken 
Milletler Teşkilatınıñ genel Assam-
bleyasında 15 Qasım 2016 tarihında 
BMT Assambleyasınıñ 3.komitesi 
qabul etken Qırım’daki insan haqları 
boyunca qararı boyunca oylama 
yapılacaq. Refat Çubarov bu qarar 
desteklengenine umüt ete.

Işğal olunğan Qırım’da asfaltını qar 
üstüne qoyalar. Qırım’nıñ sakinleri 
hava şartları yol yapma işlerine mania 
olmağanını bildire.
Furtunada bile Aqmescit’niñ soqa-
qlarında yol yapıla.
Yollar öyle yapılsa ne qadar 
dayanacağı belli degil.Malesef bazı 
taqdirlerde böyle işniñ neticesi facilalı 
ola.2014 senesi yol qazasında toydan 
qaytqan qırımtatar ailesi helak olğan 
edi.Araba asfalt teşip altındaki qo-
caman çuqurğa tüşken edi.

Galatasaray Lisesi önünde 
toplanan Tatar Türkleri, 
‘Vatan, Millet, Meclis, 
Kırım’, ‘Kırım Türktür, Türk 
kalacak” diye slogan attı.
Topluluk daha sonra Rusya 
Federasyonu, İstanbul 
Başkonsolosluğu’na yürüdü. 
Burada saygı duruşunun ar-
dından, Türk ve Kırım Milli 
marşları okundu.
Kırım Türkleri Derneği adı-
na yapılan basın açıklam-
asında;“Türkiye’de yaşayan 
Kırım Tatar Türkleri olarak, 
Rusya’nın zorbaca, haksız-

ca işgal ettiği vatanımız 
Kırım’dan derhal çıkmasını 
istiyoruz. Ukrayna’ya bağlı 
olarak mevcut demokra-
tik hak ve özgürlüklerin 
yeniden tesis edilmesini, 
2014’teki işgalden bugüne 
gerçekleşen insan hak-
ları ihlallerinin uluslar 
arası komisyonlarca tespit 
edilmesini bekliyoruz.Rusya 
Federasyonu Devlet Başkanı 
Vladimir Putin uluslar arası 
mahkemelerce yargılansın” 
dedi. Topluluk olaysız 
dağıldı.

İşğal olunğan Aqmes-
cit’te polisler protesto 
yapqan kişini tu-
tuqladılar. 12 Aralıq 
aqşamı polis hadimleri 
Lenin meydanında 
Rusya anayasa künü 
ile bağlı protesto etken 
Sergey Akimov’nı 
tutuqladı. Ondan başqa 
eylemini kamerağa 
çekken İlya Bolşedvorov 
alındı. Polislerniñ iddi-
alarına köre protesto-
cunuñ yanında kamera 

ile bir kişi bulunsa artıq 
toplu eylem sayılır.
Tutuqlular Aqmes-
cit’niñ polis merkezine 
ketirildi. Daha evel 
Aqmescit’niñ sözde 
idaresi Rusya anayasa 
kününde eylem yapmaq 
ricasını red etti.O se-
bepten iştirakçiler ayrı 
miting keçirmege qarar 
berdiler. Lakin hangi 
kerçeklerde olğanlarını 
unuttular ğaliba.

Millî Meclis reisi Ukrayna’daki tış ülkeler teşkilatlarınıñ başqanları ile körüştü.UNN haber etkenine köre, qırımtatar Millî Meclis reisi 
Refat Çubarov Ukrayna’daki yabancı diplomatik misyonnuñ halqara teşkilatlarınıñ başqanları ile yıllıq toplantıda buluştu.

İstanbul KIRIM Türkleri Derneği, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde, Rusya 
Federasyonu’nu protesto ettiler. Kırım Tatar Türkleri, Galatasaray Lisesi önünde, 
Kırım Bayrağı ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun 
posterini açtı. Topluluk, saat 14.00’te, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu’na 
yürüdü. Polisin güvenlik önlemi aldığı binanı kapısına siyah çelenk bırakan topluluk, 
olaysız dağıldı.
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TÜRK DÜNYASI’NIN SÖNMEYEN 
MEŞALESİ: İSMAİL BEY GASPIRALI
Tarih Kırım Tatarlarının o büyük acı hikayeler ile dolu kara günü olan 18 Mayıs 1944’ü gösteriyordu. Stalin’in emri ile Kırım Tatarları kan 
ve gözyaşı ile ebedi vatanlarını bırakmak zorunda kaldılar. Büyük bir göçe tabi tutulan bu halk Orta Asya topraklarında en ücra köşelere 
savruldular. Bu göçte nüfusunun yarısını kaybettiler. Fakat bu öyle bir savrulma idi ki yeniden yeşerecek, filizlenecek bir toplumun savrul-
masıydı. Günümze baktığımızda Kırım Tatarları vatan ve millet kavramlarını en iyi bilen Türk topluluklarından birisidir. Mücadelelerini 
hiçbir zaman silah ile yapmayarak dünyaya örnek olmuşlardır. 1774 Küçük Kaynarca ile başlayan kötü kaderlerini tarihin her döneminde 
değiştirmeye çalışmışlardır. Bu kötü kaderi değiştirmeye çalışanlardan birisi de hiç şüphesiz İsmail Bey Gaspıralı’dır.

1851 yılında doğan İsmail Bey 
eğitimini Rus Askeri okullarında 
tamamladı. Bu yıllar onun ilerideki 
atılımları için bir basamak olmuş-
tur. Eğitim yıllarında Rusya’da Türk 
düşmanlığı altında büyüyen ve 
gelişen Pan-Slavizm akımı ile yakın-
dan tanıştı. Zorunda kalarak da bu 
akımı derslerde ve okulda öğrendi. 
Bu akımın yanında o dönemin 
önemli isimlerinden olan Katkov 
ile tanışarak, yakınlık kurdu. İsmail 
Bey karşısında duracağı akımı her 
yönüyle tetkik etti.
Ardından öğretmenlik yapmak için 
Bahçesaray’da ki ilk mektebi olan 
Zincirli Medrese’ye geldi ve burada 
Rusça öğretmenliği yapmaya başladı. 
Rusya’da gördüklerini burada uygula-
mak istedi fakat sonralarda kadimci 
ismi ile adlandırılacak grup İsmail 
Bey’in bu fikirlerine şiddetli bir 
şekilde karşı çıktılar. Bu olaylar son-
rasında Gaspıralı Yalta’nın Dereköy 
okuluna tayin oldu. Bu yıllar onun 
medreselerin geri kalmışlığını, köh-
neliğini ve uyuşukluğunu görmesini 
sağladı. İsmail Bey yeni bir eğitim 
sisteminin gerekliliğini bu yıllardan 
itibaren düşünmeye başladı.
1872 yılında cebindeki 200 ruble ile 
Paris’e gitti. Paris’te Avrupa hayat 
tarzını görerek, Avrupa üzerine tet-
kikler yaptı. Türk toprakları ile Avru-
pa’yı karşılaştırdı. Burada Jön Türkler 
ile tanıştı ve ardından ünlü Rus yazar 
Turganyev ile çalıştı. Avrupa’yı tetkik 
eden İsmail Bey 1874 yılında ise 
İstanbul’a geldi. Paris ile İstanbul’u 
kıyasladı. Gazeteciliğe ve yazarlığa 
burada başladı. Osmanlı Türkçe-

si’ni geliştirdi. Ertesi yıl Kırım’a 
döndüğünde Paris ve İstanbul’da 
gördüklerini düşünerek Cedidçilerin 
önderi sayılan , din alimi Şehabettin 
Mercani’nin fikirlerini öğrendi. Bu 
fikirler ile kendi gördüklerini har-
manladı ve Rusya Müslümanlarının 
bir diriliş dönemi için eksiklikleri 
görerek kafasında Rusya Müslüman-
larının takip etmesi gereken yolu 
oluşturdu.
İsmail Bey’in Bahçesaray Belediye 
Başkanlığı yaptığını pek kimse bil-
mez. İsmail Bey bu yıllarda da yerel 
ve merkezi yönetimi tanıdı. Halkın 
durumunu daha yakından görerek 
bir an önce faaliyetlere başlamanın 
gerekliliğine kanaat getirdi.
Gazete çıkarmak için çoğu kez Rus 
hükümetine başvurdu fakat bu 
başvuruları kabul edilmedi. Fakat 
Gaspıralı yılmadı, en yankı bu-
lan yazılarını Tavrida gazetesinde 
‘’Rusya Müslümanları’’ başlığı 
altında toplayarak yazdı. Rusya 
Müslümanlarının Ruslaştırılmaya 
uygun olmadığını ve Müslümanlara 
eşit haklar verilirse Rusya’nın hep 
beraber kalkınacak olduğunu yazdı. 
Nihayet 1883 yılında Kırım’ın Ruslar 
tarafından işgalinin 100. Yılında 
İsmail Bey’e gazete çıkartması için 
gerekli izin verildi. İsmail Bey 22 
Nisan 1883 günü ‘’ Tercüman’’ isimli 
gazetesinin ilk nüshasını çıkarttı. Bu 
gazetenin tüm masraflarını cebinden 
karşıladı. Eşi Zühre hanımın maddi 
ve manevi şekilde desteği de İsmail 
Bey’e güç verdi. Zaman ile bu gazete 
Türk Dünyası’nın gören gözü, duyan 
kulağı oldu. Gazete Kırım, Kafkasya, 

Kazan, Sibirya, Türkistan, Osmanlı 
toprakları, Mısır ve İran’da okunmaya 
başladı. Sade bir Osmanlı Türkçesi ile 
yazılan bu gazetenin İsmail Bey’den 
sonraki aydınlar için fikir kaynağı 
olduğu aşikardır. Mesela Ziya Gökalp 
buna verilecek en iyi örneklerden 
birisidir.
Dilde, fikirde, işte birlik anlamsız bir 
söylem değildi. Gaspıralı gazetesi ile 
dil birliğinin sağlanacağını gösterdi. 
Fikirde birliğinde üzerinde çalışıldık-
tan sonra başarıya ulaşacağını bizlere 
fısıldayarak aramızdan ayrıldı. Fakat 
işte birliği bizlere bıraktı. ‘’Siyasi 
birliği benden sonra gelenler sağlay-
acaktır’’ dedi. İsmail Bey Gaspıralı 
Tercüman’ın çıkarılmaya başla-
masından bir sene sonra bir eğitim 
hamlesi yaparak yeni aydınların 
yetişeceği okullar olan Usül-ü Cedid 
okullarını açtı. Bu okullar bütün 
Türk Dünyası’na yayıldı ve sonraları 
Cedidçiler olarak adlandırılacak 
olan grubun doğmasına vesile oldu. 
Sadece erkeklerin değil kızların 
eğitim almasını da düşünen Gaspıralı 
kız çocukları için de bir okul açtı. O 
kadınların da bu toplumda yer al-
masını düşünmekteydi. Hatta Rusya 
Türkleri arasında ilk olan ilk kadın 
dergisi olan Alem-i Nisvan’ı çıkarttı.
Rusya’da yaşanılan 1905 olaylarından 
sonra Rusya Müslümanları Kongrel-
eri’ne öncülük etti. Rusya Türklerinin 
en kısa zamanda çağdaş eğitim sevi-
yesine ulaşması gerektiğini bildirdi. 
III. Kongre’de eğitim kararı alınarak 
İsmail Bey’in eğitim metodu kabul 
edildi. Fakat Rusya’da gelişen olaylar 
sonucunda bu gelişmelerin tümü 

askıda kaldı. Ardından Mısır’a giden 
Gaspıralı burada Eh- Nahza adında 
bir gazete çıkardı. 1912 yılında Bom-
bay’a giderek en yoğun Müslüman 
nüfusuna Usul-ü Cedid okullarını 
tanıttı.
24 Eylül 1914 yılında vefat etti. 
Ardından bizlere şöyle seslendi; ‘’ 
Milletine hizmet etmek istiyorsan en 
iyi bildiğin işten başla’’. Türk Dünyası 
için geçen 64 sene. Mücadele içinde 
geçen yıllar, milleti için kendini feda 
eden bir insan. Vefat ederken dahi 
dilinde Rusya Müslümanları olan bir 
dava adamı. İsmail Bey’in fikirleri 
keşfedilmeyi bekliyor. Onun fikirler-
ini öğrendiğinizde günümüzde 
yaşanılan sorunlar ile o zamanın 
bağlantılarını daha iyi görecek-
siniz. Belki de 1917 Rus Devrimi’ni 
görseydi, o dönemde hayatta olsaydı 
Noman Çelebi Cihan ve Cafer Seyd-
ahmet Kırımer ile Türk ve Msülüman 
Dünyası için örnek olacak işlere 
imza atacaklardı. Onu anarken 
Kırım Tatarlarının zor günlerinde 
Gündoğdu’da kaleme aldığı Danyal 
Bey’e kulak verelim; ‘’ Ne yapmalı, işe 
nereden başlamalı, sönmüş kalpleri 
ne ile yandırmalı, basireti örtmüş 
perdeleri ne ile kaldırmalı, gaflet sah-
rasında serilip kalmış koca bir milleti 
ne ile ayağa kaldırmalı’’. Türk çocuğu 
geçmişe, atalarına daima sarılmalıdır. 
Doğruları ve yanlışları ile herşeyi 
görmelidir. Kurtuluş ancak tarihimizi 
anlamaktan geçer. Türk Dünyası’nın 
ebedi ateşi İsmail Bey Gaspıralı’nın 
ruhu şad olsun.

18 Mayıs 1944 yılında 
gelişen büyük matem 
gününde Rus yöneticil-
er İsmail Bey’i de unut-
mamışlardı. Kırım’dan bütün 
Türk topraklarına ‘’dilde, 
fikirde, işte birlik’’diyerek 
tüm Türk Dünyası’na ses-
lenen Gaspıralı’nın mezarını 
tahrip edildi. Vefat etmesinin 
üzerinden otuz sene geçme-
sine rağmen İsmail Bey’in 
fikirlerinden, yaptıkların-
dan korktular. Kırım Tatar 

halkı gün gelecek karanlık 
günlerden sıyrılarak İsmail 
Bey’i anlayacak ve içlerinden 
yeni bir Gaspıralı çıkacak 
diye korktular, çekindiler. 
Ama bilmiyorlardı ki herşey 
ölür, fikirler kalır. İsmail Bey 
sanki o günleri görmüş ve 
bize şöyle seslenmişti ;
‘’ Doğmuşum ben Avcıköy’de, 
bin sekiz yüz eli birde, 
Mekanımdır Bahçesaray 
mezarım kim bilir nerede’’
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AB Milletvekili Emine Bozkurt Kırım Tatarları’nın 
Kaygılarını Avrupa Parlamentosuna Taşıdı

Qırım’da kene Cami’ge basqı yapıldı

Aqmescit’te hayriye konseri keçecek.

Putin Mekteplerde Hicap 
Kiyebilmesini İzaat Etti

Hollandalı Avrupa Birliği Milletvekili Emine Bozkurt‘tan yine duyarlı bir girişim geldi.
Emine Bozkurt, 
Avrupa’daki öteki 
Türk kökenli politik-
acıların tersine etnik 
sorunlara girmekten 
korkmayan, “sahibinin 
sesi” olmayan, bağımsız 
kişiliği ile tanınıyor. 
Ukrayna´daki gelişm-
eler üzerine yapılan 
Genel Kurul oturu-
munda söz alan Emine 
Bozkurt, “Kırım’da 
Rusya’ya bağlanmak 
isteyenler ile Kırım 
Tatarları karşı karşıya 
geldi” dedi.
Kırım Türkleri Tüm 
Haklarını Yitirebilirler
Kendisi de Kırım Tatar 
kökenli olan Emine 

Bozkurt, söyle konuştu: 
“Bugün, Avrupa 
Parlamentosu’ndan 
vermemiz gereken 
mesaj, demokrasi ve 
kişi haklarını Ukray-
na´daki tüm topluluk-
lar için istedigimizdir. 
Etnik kimlik ve azınlık 
dillerine saygı, toprak 
bütünlüğünü korumak 
zorunludur. Kırım 
Tatarları, yıllardır 
Ukrayna´da kültürel, 
anadil, eğitim ve 
yerleşim hakları için 
uğraşırlarken şimdi 
tüm haklarını yitire-
bilirler. Kaynak:”bilgi.
avroTürk

Aralıq 9 künü 
Mamaşay (Orlov-
ka) köyünde Cuma 
namazından soñra 
silahlı adamlar camige 
sürüp kirerek anda 
bulunğan mü’minlerin 
Qaçı polis merkezine 
alıp kettiler.
Bunu Millî Meclis 
merkez seçim komi-
syonnuñ reisi Zair 
Smedla Facebook 
sayfesinde bildirdi.
Onuñ zanınca tu-
tuqlanğanlarnı qanun-

suz, avukat olmadan 
soruşturma, parmaq 
izi alınması, DNA testi 
kibi sınavlardan keçire-
bileler.
Meraqlısı şu ki, böyle 
tür provokasyonlar hep 
takvimdeki mühim 
künleri arifesinde 
yapıla.Malüm,yarın 
Dünya İnsan Haqları 
künüdür. Yoqsa mahsus 
kimde haq,kimde borc 
olğanını köstermek 
içün yapıla.

Belli oyuncu 
Münir Ablayev’nıñ 
yolbaşçılığında 
“Teselli” taqımınıñ 
25. yıldönümüne 
bağışlanğan konser 
keçecek. “Teselli” 
ansambli ile beraber 
sizler içün Arsen 
Osmanov,Asan 
Hayredinov, Dj 
Bebek, Elina Sos-
novskaya ve diger 
qırımtatar yıldızları 

sahnada olacaqtır.
Emin oluñuz bu 
konserden hoş 
duyğular ile eviñizge 
qaytacaqsıñız.
Aqşam devamında 
toplanğan paralar 
hasta balalarınıñ te-
davisine berilecektir.
Biletlerni “Hazine” 
millî merkezinde 
satın alabilesiñiz.
Malümat içün tele-
fon:+79788774681.

Halqımıznıñ hususiyeti zor zamanda biri birimizge yardım etmek,hem acını,hem sevincini paylaşmaqtır.
Ne yazıq ki bazı ailelerde millî sorunlarımızdan başqa şahsî qasevetler qatlana.Hasta balaçıqlar,muhtac aileler imdat 
beklemektedir.Şahane vaqıt keçirip, vatandaşlarımızğa destek olmaq isteseñiz, 8 Ocaq künü, saat 17.00de Meslektaşlar 
medeniyet evine keliñiz. 

Putin hicapqa qa-
rşılıq köstermey-
ip, sadece Avropa 
ülkelerinde soñki 
zamanlarda so-
syetik manası ile 
başörtüsü yasa-
ğını misal olaraq 
ketirdi. İHK azası 
Maksim Şevçenko 
Stavropol bölge-
sinde soñ yıl-
ları,bir başörtülü 
qızlarnı savunğan 
imam dahil,yedi 
imam öldürül-
genini añlattı.

Vladimir Putin 
buña cevap olaraq 
qıyafet tarzı 
haqqında qarar 
mektep müdiri 
berecegini ve 
ortada bir cinayet 
olsa araştırılması 
kerek olğanını 
ayttı.
Qayd etmek kerek 
ki, müslüman bir 
qadın din aitligini 
köstermek içün 
degil, İslam’da 
şart olğanı içün 
qapanır.

Putin mekteplerde hicap kiyebilmesini 
izaat etti. Vladimir Putin insan haqları 
keñeşi toplantısında tahsil müesseselerde 
qıyafet tarzı haqqında fikirini bildirdi.



Qırımtatarlar Putin’niñ Cinayetlerini 
Tilge Ketirmek İçün Fleşmob Yapacaqlar

Ukrayna’da Gagauz 
tilini ögretken ilk 
mektep açılacaq.

Qırım’nıñ paytahtında Stalin 
ile bildiriler darqatıla

HANSARAYGA SALINGAN 
YILBAŞI TEREGİ ALINDI

Aralıq 10 künü İnsan haqlar künü qayd etilecek.Bu sebepten qırımtatar gençleri Kiyev’deki merkez Demiryol istasyonunda mahsus eylem yapacaq olalar.Bu 
haberni Millî Meclis reisi Refat Çubarov içtimaî ağda paylaştı. Bildirgenine köre, eylem iştirakçileri “Kiyev-Moskova” trenge minecek yolcularğa İnsan haqlar 
künü münasebeti ile ruslarğa müracaat notlarını teslim etecekler.

Qırımtatarlar Putin’niñ cinayetlerini tilge ketirmek içün fleşmob yapacaqlar.

Böylece yolcular 
Rusya paytahtı-
na kelgen soñra 
notlarını dost-
larğa,aqrabalarğa 
kösterecekler 
dep umüt eteler. 
Müracaat me-
tininde insanlıqqa 
qarşı cinayetler 
cezalandırılması 
kerek, bunuñ içün 
Vladimir Putin’niñ 
dünyada yapqan 
bütün suçları içün 

halqara mahke-
mede cezaland-
ırması aşikârdır. 
Yazı mühellifleri 
rusyalılarınıñ 
ülkelerinde olğan-
larını körmey-
ip kelmekten 
vazgeçip, cumhur-
başqanları yapqa-
nlar sorumlu-
luğunu paylaşmaq 
çağırdılar.Kaynak : 
replyua.net

Cumaertesi künü Odessa 
(Hacıbey) şeherinde gagauz 
tilini ve kültürünü ögretken 
bala mektebi açılacaq. Bunu 
Ukrayna gagauzlar Birliginiñ 
Odessa’daki bölümünüñ başı 
Artem Bulgaru bildirdi. Onuñ 
fikirince her bala öz ana tilini 
ve medeniyetini bilmek kerek.
Aralıq 10 künü mektepte ilk 

dersler başlayacaq.Ücretsiz 
dersler her cumaertesi künü 
keçecektir, mektep ise Bulgar 
medeniyet merkezi binasında 
yerleşecek.
Ukrayna’da tam olaraq 30.000 
gagauz yaşamaqta. Odessa’da 
yaşağan gagauzlar bu mektep-
ke qatnaybile.

Bu künlerde 
Bağçasaray’daki Hanlar 
sarayında Yañı yıl naratı 
qoyulğanı haqqında 
malümat internette yayıldı.
Paylaşılğan resimde 
Hansaray’nıñ azbarındaki 
caminiñ yanında narat 
turğanı körüne edi. Vatan-
daşlarımız bunu ögrenip 
büyük itiraz bildirdiler.
Belli ki İslam dilimizge 
köre yılbaş bayramı qayd 
etilmey.

Kösterilgen narazılıqnı 
közge közde alıp bir qaç 
künden soñra Qırım müft-
iligi ve yerli din cemiyet 
qatqıları ile bu mesele çez-
ildi.Terek o yerden alındı.
Millî medeniyet ve mi-
marcılıq mirasımız olğan 
Hansaray’nı köz bebegimiz 
kibi saqlamağa kerek-
miz. Ve böyle dinimizge, 
adetimizge zıt şeyler o 
yerge hiç yaraşmaz.

Işğal olunğan Qırım’nıñ pay-
tahtında Stalin ile bildiriler 
darqatıla. Aqmescit’niñ soqa-
qlarında Sovet birligi anayasa-
sınıñ 80 yıllığına bağışlanğan 
notlar yaydırıla. Totalitar 
diktatörnuñ portresiniñ altında 
provokatif yazılar yerleştirgen. 
İnsanlarını güya kapitalizmde 
yaşamlarında ile memnun 
olğanlarını soraylar. Metinde o 
vaqıttaki sosyal garantiler ced-
veli ketirilip, bugünkü şaraitler 
ile qıyaslana, oysa o vaqıttaki 
basqılar, açlıq, toplu idamlar 
közge alınmadı.
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Bağçasaray’da hayriye fotoçekim keçti

Qırım’da Yollar 
Tayğalaq Oldu

Qırımtatar yemekleri: Mantı

Bağçasaray’da hayriye fotoçekim keçti.Aralıq 4 künü Bağçasaray’daki mahsus ehemmiyet taşığan “Derviş 
evi” müze evinde “Açıq yürekler” Qırım göñüllüler tarafından teşkil etilgen hayriye çekim yapıldı.
Qırım’da şiddetli hava du-
rumu. Hafta soñunda işğal 
olunğan Qırım’da yıldırım 
ile ilgili küçlü qar yağışı, 
rüzgarlı hava edi. Yollar 
tayğalaq oldu.Küçlü yelden 
Yalta’da,Aqyar’da,Aluşta’da 
terekler avdarılıp bir qaç 
araba ezildi. Ne ise ki kimse 
zarar körmedi.
Hava sebebinden Qarasu-
bazar’da ambulans arabası 
küvette sıqışqan. Olay yer-
ine qurtarıcılar kelip, ambu-
lansnı çıqardılar ve kerek 
yerge qadar ozğardılar.

Qırım’da şiddetli hava durumu. Hafta soñunda işğal 
olunğan Qırım’da yıldırım ile ilgili küçlü qar yağışı, 
rüzgarlı hava edi. Yollar tayğalaq oldu.Küçlü yelden 
Yalta’da,Aqyar’da,Aluşta’da terekler avdarılıp bir qaç 
araba ezildi. Ne ise ki kimse zarar körmedi.
Hava sebebinden Qarasubazar’da ambulans arabası 
küvette sıqışqan. Olay yerine qurtarıcılar kelip, ambu-
lansnı çıqardılar ve kerek yerge qadar ozğardılar.

Qattı etip hamur basıla, onu ufaq 
parçalarğa bölüp,ceviz kibi tomalaq 
alına ketirip ellegen soñ,özlenmesi 
içün üstüne ıslaq bez örtüp on daqiqa 
tutula. Soñra her birini 1-2 milime-
tre qalınlığında yayğan soñ, olarnıñ 
içine aş qaşığı harc ve birer parçaçıq 
quyruq yağı qoyup, hamurnuñ çetler-
ini toplap,oña mantı şekili berile.

Hazır mantılar qurup qalmaması 
içün olarnıñ üstünü mahsus beznen 
örtmeli.
Mantı qazannıñ birinci qatını-ta-
bağını yağlağan soñ anda mantılarnı 
biri-birine tiymecek kibi etip tizile ve 
üstüne salqın su sepken soñ,qapağını 
qapatıp,ateş üstüne yerleştirile,45 
daqiqa devamında buvnen pişirile.

Hazır martılarını her bir adamğa 4 
daneden ayrı çanaqlarğa qoyup,ya 
da her kes içün büyük bir tabaqqa 
qoyup, üzerine sorpa ve yoğurt 
qoyaraq, qara biber de sepken soñ 
sofrağa berile. Yanına yüzüm sirkesi 
de qoymaq mumkün.
Mantınıñ harcı aşağıdaki kibi 
hazırlanıla.Qoy ya da tuvar etiniñ 

yumşaq yerinden kesip alıp,o qıyma 
makinesinden keçirile ya da pıçaq 
yardımınen ufaq etip doğrala. Oña 
ufaq etip doğralğan soğan,qara 
biber, kekik,biraz tuzlu su,qoşaraq 
yahşı etip qarıştırıla.İçine qoyulacaq 
quyruq ya da hiç yağını ise badem 
büyüklügünde etip doğramaq lazim.

500 gram un,1 qahve qaşığı tuz,1 Kilo et qıyması, 500 gram soğan, 1/2 bardaq tuzlu su, 1 qahve qaşığı 
qara biber, 100 gram quyruq yağı ya da iç yağı alına. 
Her bir porsiyon içün (aş terbiyesi içün) 1 aş qaşığı çiğ qaymaq ya da yoğurt (qatıq), qara biber, 
doğralğan mağdanoz alına.
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“TÜFEK HARBiLERi iLE 
ÖLDÜRÜLEN KIRIM TÜRKLERi”
ŞOMPOL

Dönüşsüz bir hayatın tam ortasında, 
acının, üzgünlüğün    her dakika  
kan ve can ile  ödendiği, hesabı ve 
kanı  her zaman yerlerde kalacak 
insanlarımızın gözleri  bazen açık 
olarak hayatlarını verdikleri, yaka 
paça darp edilen Kırım Türk’lerinin 
yaşamlarındaki dram hiçbir şekilde   
kesinlikle sona ermeyecektir. Böyle   
yaşamak   Kırım Türk’lerinin uçsuz 
ve bucaksız tahammül  ve sabrının  
adı olmaktadır. 
        (1917)  Rus ihtilalı  sonucunda  
çıkan iç  savaş   sırasında masum 
insanların arasında en çok etkilenen 
Kırım Türk’leri  olmuştur. Tarihçi 
” P.N. Nadinsky  vuku  bulan bu  iç 
savaşta Kırım Türk’leri her zamanki 
gibi Beyaz ordu ile, Kızıl ordu’nun 

arasında  şaşkına dönüşmüşlerdir.
Bu iki zalim düşüncenin  ortasında 
kaldılar. ( Aynen günümüzde olduğu 
gibi ) Beyaz muhafızlar kitleler 
halinde zulümler, toplu katliamlar 
yaparken, kızıl orduda bunlardan 
hiçbir şekilde aşağıya kalmıyorlardı. 
Ölüm ve cenazelerin ardı arkası 
kesilmiyordu.
         Beyaz ordu muhafızları, tarafsız 
olan, Kırım Türk’leri için kendi 
taraflarına geçsinler diye (1919 ) 
Bahçesaray’a geldiler. 
       Bahçesaray’da  gökyüzünü 
kırmızı bir renk aldı. Dışarıda soka-
klarda  her  adımda ölüm insan-
larımızın gözlerini içine bakıyordu. 
Can pazarı vardı. Beyaz ordunun 
yüzleri insanlık dışı olarak katran-
laşmış   acımasız   ve gaddar insanlık 
dışı   muhafızları ,   bir şekilde 25’ in 
çok üstünde  fazla Kırım Türk’ünü 
genç  ve yaşlı demeden  acının bittiği 
,sabrın ve metanetin  başladığı yerde  
bu insanların ayaklarına kalın zincirl-
er, ellerine kelepçeler, vurdular.  
       Bahçesaray’ın Kırım Türk’le-
rinin her evinin kapısında Azrail 
gölgesi belirmişti. Kapılar isyan 
halindeydiler. Çünkü her evin 
genç ve yaşlı demenden  erkekleri-
ni       kapılardan     zorla  ite, kaka  
dipçik  zoruyla dışarı çıkartılıyordu..   
Evdeki   çoluk ve çocuğun feryat-
ları arasında      bağrışmaları fayda 

etmiyordu. Ne olacağı belli olmayan 
bu Kırım Türk’lerini    evlerinden ve 
bulundukları yerlerden kopartılarak 
bir  bilinmeze götürülmekteydi. 
Bu ölüm  ötesi bir durumda Kırım 
Türk’lerini    yerlerde süründüre 
süründüre  Bahçesaray’da  Hansaray  
meydanında topluyorlardı. Yalınay-
ak ayaklarındaki kalın ve paslar 
içersindeki ayaklardaki zincirlerin 
pasları ve kertiklerinden her adım 
attıklarında kan akıntıları kaldırım-
lar kızıla boyuyordu. Üstlerindeki  
elbiseleri   parçalamışlardı.. Her 
Beyaz muhafızın elinde” Şom-
bol”- Ramrod” lar bulunuyordu. 
( Tüfeklerin içini temizleyen ince, 
keskin çelik parçaları, Türkçe Harbi 
denilmektedir ) Üstlerini parçalan-
mış bu masum, günahsız insana 
keskin “Şombol”lar ile vurdukça her 
vurulduğu yerde  kanlar  fışkırmak-
taydı. Her  Kırım Türk’ün  evinden 
çığlıklar  Bahçesaray’ı   semalarını 
inletiyordu. “Şombol” un vurulduğu 
kiminin sırtında deri dışında etleri 
parça parça gözükmekteydi .Kimi-
nin çiğeri patlamış,ağzından kanlar 
pelte pelte geliyordu. Bu insanların 
tek suçu Kırım Türk’ü olmaktı. 
Tek  yaptıkları dil ve ağızları kanlar 
içersinde Kelime-i Şehadet getirme-
kti. Çok genç olanlarının anne anne 
feryatları bu bir başka  acımasızlığın   
örneği idi. Kırım Türk’lerini ancak 

25  kadarını Hansaray  meydanına 
getirebildiler. Yaşlı ve takatsiz ,hasta 
olanlar yollarda  gözlerini kapatarak, 
ebedi aleme  göçtüler. Bu meydanda 
bu insanlarımız” Şombol”  lar ile 
çıplak tenleri parçalanarak, öldüre-
siye dövüldü. Ortalık kızıl kırmızı 
ile kanlar içersinde,kan kokuyordu. 
Kimi başı parçalar içersinde, kimi 
bedeni parçalanmış,kiminin “Şom-
bol”  un darbeleri sonucunda kolları 
kopmuş ,kiminin gözlerine “Şombol” 
sokularak,gözler akıtıldı. bir şekilde 
“Kerbalı”yı  andırmaktaydı ortalık, 
geride kalan kadın ve çocukların  
çığlıklar  ve kendilerini yerlere vur-
malarından  başka ellerinden başka 
hiçbir şey gelmemektedir.
       ” Yunus Emre “nin   dediği  gibi 
( Her dem yeni doğarız ) felsefesi ile 
her dakika kanlar içersinde (ŞOM-
BOL)  lar ile parça parça edilen 
insanlarımız olarak    bu  Kırım 
Türk’lerinin    vücudundan   fışkıran 
kanlar ne ilkti, ne son olacaktı. At-
aları “ Numan Çelebi Çihan / Bekir 
Çobanzade/ Asan Sabri Ayvazov”  
olmak üzere   binlerce  Vatan Kırım 
için canlarını vererek, akan kanlar  
içersinde  şehadet  şerbetini içtiler.  
    “ AYRILIK YAMAN KELİME “
    “ BENZEMEK AZDIR ÖLÜME” 
diyen  insanlarımız  bu katliamı  bu 
sözlerle unutulmasın diye dile getir-
diler.

aq haydutlar keldiler,
hansarayda turdular.
bütün halqnı yaş qart demep,
şompolnen urdular,

sağ yanıma, sol yanıma,
aylanalmadım.
aman da dostlar, şompol yarasına
dayanalmadım.

hansaraynın azbarında (bahçesinde),
meclis de quruldu.
yüz elli şompol, ah aneçigim,
mana da uruldu.

sağ yanıma, sol yanıma,
aylanalmadım.
aman da dostlar, şompaman da dostlar, şompol yarasına
dayanalmadım.

qara qalpaq başımda,
polkovnikler qarşımda,
ah, neler keldi, vah neler keldi,
bu yaşlıqta başıma.

sağ yanıma, sol yanıma,
aylanalmadım.
aman da dostlar, şompol yarasına
dayanalmadım.ölüm  yarasına….. 

“ŞOMPOL”

Münir BALICA

Kiyev’de Qırım mahbüslerniñ balalarına 
destek hayriye tedbir keçti
Kiyev’de Qırım mahbüslerniñ 
balalarına destek hayriye tedbir 
keçti.
Qırımtatar mahbüslerniñ 70’ke 
yaqın çocuqları babalarınen 
körüşmek içün bekley.
Bunu “Yardım eli” (“Ruka 
dopomoğı”) hayriye tedbirniñ 
devamında Millî Meclis reisi 
ve Ukrayna millet vekili Refat 
Çubarov bildirdi.

Qırım mahbüslerniñ ailelerine 
yardım para toplamaq içün 
yapılğan bu tedbir Ukrayna 
millî parlamento kitaphane-
sinde keçirildi. Tecribeli ustalar 
balalarnen birlikte çölmekçi-
lik(seramik),tatlılar, resim-
ler yapıp olarnı kelgenlerge 
sattılar.Qazanğan paralarını 
mahbüslerniñ balalarına tedavi 
ve maddî destek içün teslim 

etilecektir.
Ondan ğayrı bu panayırda me-
hendi(qına süslemesi), mak-
rome usulunen millî simgemiz 
tamğa ve vatanperver bilezikler 
örmesi master-klass,ğayıp 
olğan ve tutuqlu qırımta-
tarlarnıñ resimler sergisi 
yapıldı. Musafirler qırımtatar 
yemeklerini tadıp, Qırım’nen 
bağlı kitaplarını baqabilirler. 
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YTB’DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Nogay Türkü Mustafa ALTINTAŞ 
Gölcük Kaymakamı Oldu

Yurtdışı Türkler ve Akra-
ba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB)’na yapılan atamanın 
ardından görev değişimi 
gerçekleştirildi. Başkan 
Yardımcılığı görevinde bu-
lunurken, YTB Başkanlığı’na 
getirilen Mehmet Köse, Baş-
bakanlık Müşavirliği’ne atan-
an Kudret Bülbül’den görevi 
düzenlenen devir teslim 
töreniyle devraldı. Törende 
konuşan YTB Başkanı Meh-
met Köse, Kudret Bülbül’e 
yaptığı çalışmalardan dolayı 
teşekkür etti. Kudret Bülbül 
ise yeni dönemde yapılacak 
çalışmaların hayırlı olması 
temennisinde bulundu.
MEHMET KÖSE KİMDİR?
Kurum Başkanı olarak 
atanan Mehmet Köse, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Başbakanlığı döneminde 
verdiği talimat üzerine 2009 

yılında yurtdışında yaşayan 
vatandaşlara yönelik yaptığı 
çalışmaların ardından 
YTB’nin kuruluş kanununun 
hazırlanmasında görev 
yapmıştı. Hükümetin Me-
clis’te çıkardığı yurtdışında 
yaşayan vatandaşlarımızın 
yerinde oy kullanımı ve Mavi 
Kartlıların alt soylarının da 
Mavi Kart’tan yararlanması-
na yönelik düzenlemelerinde 
aktif rol oynamıştı.
İstanbul Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi mezunu 
olan Mehmet Köse, aynı 
üniversitenin Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkil-
er bölümünde doktora 
çalışmasına devam etme-
ktedir. Köse, 2010 yılın-
dan bu yana, YTB Başkan 
Yardımcısı olarak görev 
yapmaktaydı.

1954 yılında Ankara İli Şereflikoçhis-
ar-Şeker Köyü doğumlu Mustafa 
Altıntaş, İlkokulu Şeker köyünde, 
Ortaokulu Haymana Ortaokulunda, 
liseyi ise Parasız Yatılı Ankara İlk 
Öğretmen Okulunda tamamladı. 
Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Mali-
ye Bölümünden 1979 yılında mezun 

olan Altıntaş, Çorum, Sinop – Erfe-
lek, Şanlıurfa – Bozova, Ağrı, Nevşe-
hir – Ürgüp, Mersin – Silifke, Hatay 
– Kırıkhan, Ankara – Altındağ ve İs-
tanbul gibi il ve ilçelerde Kaymakam-
lık ve Vali yardımcılığı görevlerinde 
bulundu. Meslek hayatı boyunca 
hiçbir disiplin cezası almamış olan 

Mustafa ALTINTAŞ, başta Cumhur-
başkanlığınca olmak üzere Bakan-
lıklar, Valilikler ve değişik Makamlar 
tarafından taltif, takdir ve teşekkür 
belgeleri bulunmaktadır. İngilizce ve 
Orta Asya Türk Lehçelerini anlayıp 
konuşabilen Mustafa ALTINTAŞ, 
Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Sayın Kaymakamımız Türk Dünyası-
na karşı duyarlıdır. Her türlü 
konferansa destek vermektedir. 
Gölcük Kaymakamlığına atanan Kay-
makamımız Mustafa Altıntaş’a yeni 
görevinde başarılar dileriz.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)’na yapılan atamanın ardından görev değişimi gerçekleştirildi. 
YTB Başkanlığına atanan Mehmet Köse, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Kudret Bülbül’den devraldı.
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FOLKLOR BALAÑIZĞA ÖGRETİÑİZ!
Tilimizde folklor janrı ğayet keniş darqalğandır. Folklor vastasınen bizler nesilden-nesilge bizim edebiy, kimerde em 
diniy asabalığımıznı saqlap, yaşatamız. İşte yuoyle folklor janrından biri, künümizge qadar saqlanıp qalınğan “du-
valardır”. Bu duvalarnı maña katam Taraqtaş qoyünden Çalaş Asiye Abdulla qızı (1932 s. doğğan) ögretti. Men ise, 
oquyıcılarnen can-yürekten paylaşam:
Taraqtaş şivesinde:

“Ay gördim Alla, Amentu Billâ, 
Ne güzel aydır, Elhamdulillâ. Ay 
gördim, Nur gördim, Qalil, İbramnı 
gördim, Qayrıma şukur, Günama 
tobe, İsmike, Qaddemtu, Qatalar-
dan-belâlardan, Ya Suleyman – de-
fide, Elif – Quran başıdır, Cümlem-
iziñ işidir, Bu duvayı bilip, oquyan, 
Yarın cennet quşudır”.
Edebiy tilde:
“Ay kördim Allah, Amentu Billâh, 
Ne güzel aydır, Elhamdulillâh, Ay 
kördim, Nur kördim, Halil, İbramnı 
kördim, Hayrıma şükür, Günahıma 
tövbe, İsmike, Qaddemtu, Qatalar-
dan-belâlardan, Ya Suleyman – de-
fide, Elif – Quran başıdır, Cümlem-
izniñ işidir, Bu duvanı bilip, oquğan, 
Yarın cennet quşıdır”.
Taraqtaş şivesinde:
“Biñ bir adlı, bir Alla, Biñ bir belâdan 
qutara, Qullarıñ saña emanet, Salli 
Alâ Muhammet”.
Edebiy tilde:
“Biñ bir adlı, bir Allah, Biñ bir 
belâdan qutara, Qullarıñ saña 

emanet, Salli Alâ Muhammed”.
Taraqtaş şivesinde:
“Yattım sağıma, döndim soluma, 
sığındım Subyanıma, eki melek şaat 
olsun goksumdeki imanıma, taşıma, 
toprağıma, salavat yaprağıma, vara-
caq, duracaq mekânıma”.
Edebiy tilde:
“Yattım sağıma, döndim solıma, 
sığındım Subyanıma, eki melek şaat 
olsun köksümdeki imanıma, taşıma, 
toprağıma, salavat yaprağıma, bara-
caq, turacaq mekânıma”.
Taraqtaş şivesinde:
“Alla ümme nazırzañ, er bir yerde 
azırsıñ, qarşı gelen belâları qaytar-
maya Qadırsıñ, Kerımsıñ, Keramet, 
saña verdim emanet, sen saqla sağ 
selâmet, Salli Alâ Muhammet”.
Edebiy tilde:
“Allah ümme nazırsıñ, er bir yerde 
azırsıñ, qarşı kelgen belâlarnı qaytar-
mağa Qadırsıñ, Kerımsıñ, Keramet, 
saña berdim emanet, sen saqla sağ-
selâmet, Salli Alâ Muhammed”.
Taraqtaş şivesinde:

“Ya Rabbi, Ya Rabbena, gece-gun-
duz yalvarayım men saña, ce-
malıñı-dizarıñı göster maña, er sahar 
vaqıtınde isterim senden, dünya aret 
muradıñı sen ver maña”.
Edebiy tilde:
“Ya Rabbi, Ya Rabbena, gece-
kündüz yalvaram men saña, ce-
malıñnı-dizarıñnı köster maña, er sa-
har vaqıtında isterim senden, dünya 
ahiret muradıñnı sen ber maña”.
Taraqtaş şivesinde:
“Rabbi yesir, velâttu asır, Rabbım 
temım bir qayır, Sen yarattıñ, sen 
qayır”.
Edebiy tilde:
“Rabbi yesir, velâttu asır, Rabbım 
temim bir hayır, Sen yarattıñ, sen 
hayır”.
Taraqtaş şivesinde:
“Lâ ilâhe illâllah, sen bilirsiñ alımı, 
Sen şaşırma saña giden yolumı”.
Edebiy tilde:
“Lâ ilâhe illâllah, sen bilirsiñ alımnı, 
Sen şaşırma saña ketken yolumnı”.
Taraqtaş şivesinde:

“Lâ ilâhe illâllâ, nurdan direk, Mu-
hammeden Resulülla er dem gerek”.
Edebiy tilde:
“Lâ ilâhe illâllâh, nurdan terek, Mu-
hammeden Resulüllah er dem kerek”.
Taraqtaş şivesinde:
“Lâ ilâhe illâllah Qayrulqalâs, Mu-
hammeden Resulüllah Qıdır-İlyas”.
Edebiy tilde:
“Lâ ilâhe illâllah Hayrulhalâs, Mu-
hammeden Resulüllah Hıdır-İlyas”.
Taraqtaş şivesinde / Edebiy tilde:
Eñ kiçik balalarğa böyle duva kibi 
şiirçik ögretile:
“Dağda tavşan yuvası, Budır onıñ 
şifası”.
Taraqtaş şivesinde:
“Bismillâ ferman, Dertlere derman, 
Aqrette iman”.
Edebiy tilde:
“Bismillâh ferman, Dertlerge der-
man, Ahirette iman”.

Urie KADİROVA
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Qırım’da “Yurt” Antikafe Açıldı

Ukrayna’daki UATV 
Kanalında Qırımtatar 

Bölümü Çalışmağa Başladı

AHTEM ALiYEV “AŞIQ 
OLDIM VETANIMA” ŞiiRLER 

KiTABINI TAQDiM ETTi

Aralıq 17 künü Aqmescit’niñ merkezinde yañı “Yurt” adlı antikafeniñ açılış tantanası keçti.
Tedbirge bir çoq insan qoşuldu. Kafe “Hazine” millî tükannıñ yanında(Karl Marks soqağı, 14) yerleşe. Ziyaretçiler kelip 
kafege qıymet kestiler.Saat 16.00da “Hip-hop Qırım” taqımı ile meraqlı suhbet keçti. kelgenler halq arasında sevilgen 
taqımı azalırına suallerini berdiler. Saat 18.00de ise “Mafya” oyunu oynandı.Pek eglenceli oldu.

Bundan böyle “Yurt” antikafesine 
kelip samimî, musafirperver mühit-
ke dalıp,güzel vaqıt keçirebilesiñiz. 
Zevqiñizge köre eglence tapa-
bilesiñiz:bilgisayar oyunları, büyük 
ekranda video izlemesi. Oñaytlı 
qoltuqqa oturup, tarih ve medeniyet 
kitaplarını oquyabilesiñiz.

Belli künlerde o yerde “Mafya” oyu-
nu, meşhur adamlar ile körüşmeler, 
master-klasslar,nağış, qırımtatarca 
ve ingilizce kursları yapılacaqtır. 
Bundan ğayrı türlü çaylar,qahv-
eler, tatlılar teklif etile.Hoş sefağa 
buyuruñuz!

Gazeteci araştırmalar merkeziniñ 
malümatına köre bunu bugün keçken 
matbuat toplantısında habercilik 
siyaseti nazir muavini Emine Ceppar 
bildirdi.
O, UATV’de çalışqan qırımtatar 
bölümü birinci qırımtatar ATR 
kanalınıñ qırımtatarlarınıñ vaziyetini 
añlatmaq içün alternatif olğanını 
ayttı.
Yayın saat 08:00 de çıqıp 22.30 da 

tekrarlanacaq.
Yayınnıñ alıp barıcısı Halise Zinedin 
kanalda yapılacaq leyhalar haqqın-
da qonuştu. Her kün 10-15 daqiqa 
Ukrayna haberleri kösterip, ilim, 
medeniyet ve turizmnen bağlı yayın-
lar yapılacaq.Ondan ğayrı “Azatlıq” 
radionuñ projesi “Elifbe” ley-
hası,Qırım hanlığı haqqında “Tugra” 
adlı tarihsel.
detector.media

Şair talebe, ocalar ve tedbirge 
buyurğan musafirlernen sıcaq 
müitte körüşti. İcatkâr özüniñ mer-
aqlı hatırlavlarınen paylaştı. Bir sıra 
yañı kitaplarnı neşirge azırlağanını 
ayttı. Yañı kitabından nümüneler 
oqudı ve musafirlerniñ suallerine 
cevaplandı.
Şairniñ şiirleri yüksek bediiy sevi-
yede yazılğan. Eserlerinde vatanına 
olğan sevgisi, ahlâqiy ve teren 
felsefiy fikirler aks oluna. Şiirler 
qolaylıqnen oqula.
Taqdimnamege buyurğan er kes 
tedbirden memnün qaldı.
Ahtem Aliyev 1945 senesi Üz-
bekistan Cumhuriyeti, Taşkent 
vilâyetiniñ Begovat rayonınıñ 
Dalverzin-2 qasabasında dünyağa 

keldi. Aynı şu vilâyetniñ Qıbray qa-
sabasınıñ 14 sanlı mektebini bitirdi. 
1975 senesi Qırımğa köçti. Ğıyabiy 
tarzda “Lenin bayrağı” gazetası 
yanındaki işçi ve köylüler korre-
spondentlerini azırlav kurslarını 
bitirdi. Şu yıllarıda şiiriyetnen 
ögraşıp başladı.
Oquyıcılarımızğa A. Aliyevniñ 
ilk şiirler cıyıntığınen tanışmaga 
tevsiye etemiz.
Hatırlatmaq isteymiz ki, daa 
keçken noyabr ayında Sudaq 
medeniyet eviniñ büyük zalında 
Ahtem Aliyevniñ resimler sergisi 
taqdim etilgen edi. Müellifke ileride 
icadında muvafaqiyetler tileymiz! 
Ardı gür olsun! – deymiz.
Suvdağ Sesi Gazetesi

Ukrayna’daki UATV kanalında qırımtatar bölümü çalışmağa başladı. 
Ukrayna’da halqara multimedya platformunuñ qısmı olğan UATV 
kanalında qırımtatar studyosu açıldı. Şimdilik o 30 daqiqalıq yayın 
yapmaqtadır,amma ileride bir saatqa qadar uzacaq.

Dekabr 16 künü 
Sudaq milliy mek-
tebiniñ kitaphane-
sinde çeşit taraftan 

istidatlı insan: 
zenaatı boyunca 

ögronom, belli res-
sam, yırcı, bestekâr, 
yazıcı, şair Ahtem 

Aliyevniñ “Aşıq old-
ım Vetanıma” şiirler 

kitabınıñ taqdimi 
olıp keçti. 
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MENİM QIYMETLİLERİM

Qırımın Sesi “Aile Mektüpleri” Leyhasına Başlay

Bala ekende çoq şey umursamayıp hayat tadını çıqaramız, ama eñ yahşı balalıqta hatıralar qalır.Anamnıñ anasınıñ bizge dualar ögretken aqşam-
lar. Babamnıñ anası bizge yapqan peynirli yeşil soğanlı pideçikler. Anamnıñ babası küçük ekenimde yanağımnı çimtigenini, babamnıñ babası yuk 
arabağa oturup bala bağçasına alıp ketkenini.

Her biriniñ tek-tek ellerinden öpsey-
dim, toplu qucaqlasa edim. Ama endi 
bir bitam sağ qaldı.Allah sağlığını 
bersin.
Olarnı birleştirgen-sürgündür.Hepisi 
18 mayıs 1944 gecesi büyük hayal 
qırıqlığına,qorquğa oğradılar. Üriye 
bitam (ana tarafı) yanına eñ başta 
Qur’an-ı Kerim ve tikiş taqımı alğanını 
añlatqan edi.O on üç yaşında edi. Ama 
bu yaşta fabrikada ötmek parçası içün 
çalışmağa mecbur oldu.Tabi ilk evela 
çoq zorluq çekip ve bir evraq(spravka) 
içün eki hafta tabanlar (pol) yuvup.
Künlerden birisinde iş vaqtında onen 
çalışqan bir rus qadın bitama rusça 
“Maña baq,tatar,kelgen vagonunuñ 
numarasını unutma.” dedi. E bitam da 
az degil, açuvlanıp, aldı bir top demir 
tel, yandırdı o qarı başına. Onuñ 
bağırğanına aman işçiler keldiler, “Sen 
ne yapasıñ!Ne aytasıñ!” dep, alıp ket-
tiler. Bir daha bitam onu körmedi.
Vaqıt keçti, bitam qartbabamnen 
tanıştı.Aytqanına köre, pek yahşı 
vals ve haytarma oynar edi  Özüm 
içün söyleyim,oynağanı hala közüm 
ögünde, hem de bu arada acayip dare 
çalar edi.İşte olar evlengen soñ başta 
tizemler, soñ anam oldu. Qartbabam 

Toy çalğıcı taqımda çala edi,bitam 
atölyede çalıştı. Uyken tizemden 
nevbette anam da babamnen evlendil-
er. Böylece diger bitam (Nuriye) ve qa-
rtbabam (Seyithalil) ile quda oldular.
Qırım’ğa ketecegimiz gece Üriye 
bitamda geceledik.Fevzi qartbabam 
biznen keldi. Babam ise endi bizni 
bekley edi.
Eki yıldan kelgen Nuriye bitam ve Sey-
thalil dedem Aqmescit’te quruyarqan 
evimizde qaldılar. Üriye bitam endi 
olarğa qurulğan evçikte yaşadılar. İşte 
o evge biz qonmağa,yoqlamağa kele 
edik.Bitam tike edi,azbarda bereketli 
ösken qabaqlarnı her kesnen paylaşa 
ediler.O evde soñ künlerge qadar 
yaşadılar.
İşte tarih öyle… Zengin anası sosyal-
istlerden saqlamaq içün altınlarını 
Qırım’da kömgen nenem ve sürgünde 
eki yaşında ölgen qardaşını on üç 
yaşında öz elleri ile kömmege mecbur 
olğan qartbabam; Sürgünde küçük qız 
qardaşu ölgen diger bitam ve on üç 
yaşında babası ölgende anası ve dört 
qardaşını baqmağa zorunda qalğan 
dedem…
Üriye ve Fevzi Ablayevlar

Sayğılı Vatandaşlarımız!
Malum, halqımıznıñ zengin ve parlaq 
tarihi bar. Hem toplu millet olaraq, 
hem ayrı aileniň yüreklerini titret-
ken hikayeler bar. Dizilerge layıq 
hikayeler. Öyle oldu ki,halqımız 

dünya’nıñ çeşit tarafında yayılğan. 
Ama bu zor vaqıtlarda Vatanımız 
Qırım yardımımızğa ve birligimizge 
muhtac. İşte birligimizni sağlamaq 
ve bir birimizni tanımaq içün biz 
“Aile mektüpleri” leyhasını başlay-

mız. Millî faciamız sürgünlüknen 
veya diger vaqialarnen bağlı bizge 
añlatacaqlarıñız olsa, sizge pek 
minnetdar ve memnun olacakmız.
Hiç çekinmeden kiriminsesi.com@
gmail.com adresine mesaj şeklinde 

hikayeñizni tarif etip yollañız. Eyi 
kelecegimizden emin olup, cesür 
olayıq ve asla unutmayıq: Tilde, 
Fikirde,İşte -Birlik.
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Padişanıñ Ne İşi Bar?

Kırım tarihinde bugün

Sultan Murad Han o kün pek 
sevinçli ve eyecanlı edi. Sanki bir 
şey aytmağa istedi, soñ ise vazgeç-
ti. Quvançlı da degil, keyfsiz de 
degil. Vezir-i Azam Siyavus paşa 
soradı:
– Hayır ola, efendim, canıñıznı 
sıqqan bir şeymi bar?
– Aqşam acayıp bir tüş kördim.

– Hayırdır, inşallah?
– Hayırmı, şermi ögrenecekmiz.
– Nasıl?
– Azırlan, tışarığa çıqamız. Eki 
molla yolğa çıqtı. Padişa alâ daa 
körgen tüşniñ tesirinde olıp, bara-
caq yerni yahşı bile edi. Kerek 
olğan yerge kelgen soñ, toqtadı 
ve etrafına aylanıp baqtı. Tam o 

sırada közüne yerde yatqan bir 
ceset ilişti. Soradı:- Kimdir bu? 
Eali ise: – Aman, ocam, sorama. 
Pek yahşı olmağan biri, işte! – 
Qaydan bilesiñiz? – Qırq yıllıq 
qomşumızdır. Aslında yahşı 
sanatkârdır. Azaplar bazarında 
çalıştı, nal yaptı. Tek qazanğan 
aqçasını içkige sarf etti. Evine 

şişeşişe şarap taşıdı, qayda güzel 
qadın tapsa taqtı peşine. Pek ner-
valı qartlardan biri: – İsteseñiz, 
qomşulardan sorañız, onı bir ce-
maatta körgenler barmı? Soñun-
da maalledekiler aylanıp ketti.
Vezir de aylanıp ketecekte, padişa 
kesti yolunı: – Qayda?

Edem Nalbandov, 1926 senesinde 
Qırım’nıñ Qarasubazar şeherinde doğdu. 
Balalığı Qarasubazar’da keçken Edem 
Nalbandov cıyğan paralarınen özüne 
bir mandolin aldı. Lâkin onuñ çalğıcı 
olğanına razı kelmegen babası mando-
linni sındırdı. Bir vaqıt soñra drama 
cemiyetine qoşuldu. Bu cemiyette keman 
çalmasını ögrendi. Eñ soñunda babası 
onuñ muzıka sevgisine razı oldu.Oña 
balalayka, keman ve mandolin aldı. Edem 

Nalbandov ilk mektepnen beraber muzıka 
mektebiniñ keman sınıfında oqudu.
1945-de muzıka hocalığına başladı. 
1948-de Yoşkar Ola şeherinde (Rusya’niñ 
Çirmiş Cumhuriyeti) filarmoniya koro 
çalğıcısı oldu. 1950-de muzıka mekte-
biniñ bestekâr bölügine kirdi. 1956-da 
Tacikistan’da Leninabad muzıka mektebi-
ni bitirip, aynı mektepte hoca oldu. 1957 
de Taşkent Devlet Konservatoriyasına 
qabul etildi. 1962-de koro idareciligi 
bölümünü tamamladı. Bir qaç sene 
“Qaytarma” ansambliniñ baş idarecisi 
oldu. Halq yırlarnıñ koro içün yañıdan 
işledi. Tañ Yıldızı, Ay Nenni, Horan adlı 
halq yırları Özbekistan Radyo Televizyon 
korosu tarafından aytılıp plaqqa qayd etil-
di. Qırımtatar şairlerniñ doquz eserinden 
bestelengen Bir Top Gül (1979), koro içün 
bestelengen yırlar Baht Yıldızı (1985), 
kene qırımtatar şairlerniñ sözlerine 
bestelengen Sümbül Taşkent’te yayınlandı.
Edem Nalbandov 1999 senesinde vefat 
etti.

– Bilmeyim, amma bu adam-
dan uzaq turmağa istersiñiz 
dep tüşündim.
– Adamlar istese keter. Kim-
sege bir şey aytıp olamamız. 
Lâkin biz ketip olamaymız, 
adamnı defin etmek kerek. – 
Yahşı, saraydan bir qaç oca 
yollarmız ve bu meseleden 
qurtulırmız.
– Olmaz, tüşümdeki ikmetni 
çezmedik daa.
– Yahşı, ne yapmamnı emir 
buyurırsız?
– Mollalıqqa devam. Mevtanı 
evelâ almaq kerek.
– Aman, efendim, nasıl köter-
ermiz? – Köterermiz, işte.
– Yapmañız, sultanım, bunıñ 
yuvulması, temizlenmesi ker-
ek. Kömülmesi, duası…
– Qasevetlenme, men becer-
irim. Lâkin evel yuvulacaq yer 
tapmaq kerek.
– Ğaliba, bu yerde bir maalle 
mescidi bar.
– Olmaz, sen ölgen olsa ediñ, 
qaydan çıqarılmağa ister ediñ?
– Bilmeyim, Aya-Sofyadan, 
Suleyma-niyeden, eñ azından 
Fatih camisinden.
– Aya-Sofya ve Suleymaniyede 
devlet çalışqanları çoqtır, 
meni tanırlar.
Amma Fatih camisi kelişir. 
Aydı, alıp barayıq mevtanı. 
Vezir kefen ve tabutnı taptı. 
Padişa baqır qazanlarını 
ateşke qoydı. Mevtanı yu-
vdılar. Mevta sanki güzelleşti, 
mañlayında bir nur aydın-
landı, dudaqlarından manalı 
bir tebessüm oqunır. Padişa 
ve vezirniñ qanı bu adamğa 
isindi. Mevtanı kefenlediler, 
qabir taşına alıp bardılar, lâkin 
namazğa daa çoq vaqıt bar 
edi. Vezir sıqılıp, padişanıñ 
yanına keldi:
– Sultanım. Yañlış yapamız, 
ğaliba.
– Ne içün?
– Eyecanlandıq, kimseden 
soramadan, mevtanı alıp 
ketirdik. Belki, apayı, balaları 
bardır…

– Doğru ya, ne ise. Sen bu 
yerde bekle. Men maalleni 
aylanıp, soraştırırım. Vezir 
dua oqumağa başladı. Padişa 
maceranıñ başlanğan yerge 
keldi. Nalcınıñ evini taptı. Qa-
pını qart qadın açtı. Adiseni 
metanetnen diñledi, sanki bu 
vefatnı bekler kibi edi.
– Aqqını elâl et, balam, – dedi.
– Körüne ki, pek 
boldurğansıñ. Bilesiñmi, 
efendimiz acayıp adam edi. 
Aqşamğa qadar nal yapa edi. 
Amma biriniñ elinde içki 
körse, paralarnı bu içkilerni 
satın almaq içün sarf etip, o 
içkilerni evge ketirip, aya-
qyolğa töke edi.
– Ne içün?
– Ümmet-i Muhammed içme-
sin dep…
– Acayıp!
– Soñ ise, bilingen qadınlarnıñ 
masraflarını berip evge ketire 
edi. Men ise bu yerde olarğa 
dinni añlatır edim, ilmihalni 
oqur edim.
– Baq sen! Halq tam tersini 
tüşüne.
– Halqnıñ ne tüşüngeni onıñ 
içün müim degil edi. O er va-
qıt uzaq mescitlerge kete edi. 
Öyle bir imamnıñ arqasında 
turmaq kerek ki, der edi, tek-
bir alınğanda Kâbe körünsin. 
– Öyle imam qaç dane qaldı 
şimdi?
– Bu sebepten uzaqlarğa kete 
edi. Bir kün dedim ki, sen 
böyle yapasıñ, qomşular seni 
yaramay belleycek, bir kün 
cenazeñ bile ortada qalacaq. 
Kimsege zamet olmasın dep, 
mezarını bağçada özü qazdı. 
Men dedim ki, iş mezarnen 
bitmey, kim yuvıp, çıqaracaq 
seni?
– Ya o ne dedi?
– Başta uzun-uzun küldi. Soñ 
ise, – Allah büyüktir, apay, – 
dedi. Em padişanıñ ne işi bar?  
“Hidayet” gazetası, avgust 
2015 s.
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CAMiLERNi YAŞATMAQ
Yüce dinimiz camilerge ve olarnı yaşatqan cemaatqa pek büyük emiyet ayıra. Çünki olar bir-birini tamamlağan eki müim 
unsurdır. Bunıñ içün Peyğamberimiz (a.s.) Medinege köçip kelgende, evelâ, cami qurulmasından başlağan edi. Allahnıñ evi 
qurulıp bitti, ondan soñ özüne ev qurğan edi. Çünki, evelâ, ahiretini, soñra dünyalığını tüşüne edi. Böylece, iman, ibadet, ihlâs 
ve samimiyetniñ yayılmasıña sebep olacaq cami merkezli medeniyet inşa etildi. Peyğamberimiz (a.s.) mal, mülk ve dünyağa 
bağlı bir medeniye qurmağan. O, ahiret içün çalışqan kimse em bu dünyada, em de ahirette bahtlı olacağını bile edi.

Alimlerimiz din ve imannıñ 
qorçalanması içün üç esasqa diqqat 
çekkenler, bular:
1) Allahıñ emirlerini yerine ketirip, 
yasaqlarından uzaq turmaq;
2) Mabet, mescit ve cami kibi 
müesseselerni qurıp, toplumnı terbi-
yelep yetiştirmek;
3) Din ve imannen alâqalı müessesel-
erni yayğınlaştırmaq.
Peyğamber Efendimiz (a.s.) cami 
qurğan kimse içün Yüce Allah 
tarafından cennette bir saray 
berilecegini bizlerge müjde etken. 
Amma, elbette, cemaat olmasa, 
caminiñ de emiyeti qalmaz. Bunıñ 

içün, camiden evel, cemaatnıñ bar 
oluvı ve birligi müimdir. Dinimiz 
camilerde Allahnı ep beraber añıp, 
Oña ep beraber ibadet etmekni emir 
buyura, qarşı kelgen, fitne ve fesatqa 
sebep olğan kimselerni azarlay ve bu 
işni yasaq ete.
Bunen alâqalı Yüce Kitabımız böyle 
buyura: “Allahnıñ mescitlerinde; 
Onıñ adı añılmasıña mania olğan, 
olarnıñ (camilerniñ) harap olması 
içün tırışqandan daa zalım kim bar? 
Qorqa- qorqa kirmelerinden başqa 
çareleri yoqtır. Dünyada alçaqlıq, 
ahirette ise, olarğa azap bar” (“Baqa-
ra” suresi, 114).

Aziz cemaat! Peyğamberimiz (a.s.) 
camige kelmegen kimselerni ziyaret 
etip, hasta olıp-olmağanlarını ögren-
mege tırışa edi. Musulmanlarnı tek 
bir bedenge oşatıp, ağa-qardaş yaptı 
ve bu qardaşlıq asırlar içinde devam 
etti. Şimdige qadar minarelerden 
yükselgen ezan sesi bu topraqlarnı 
daima İslâm ve iman nurunen 
toldurmağa çalıştı. Aysa, Rabbi-
mizniñ bu davetini qabul etip, camil-
erimizni tekrardan qurıp yaşatayıq, 
cemaatnen namazlarımıznı qılmağa 
ğayret eteyik. Peyğamberimiz (a.s.) 
böyle buyurğan edi: “Cemaatnen 
yapılğan namaz tek başıña yapılğan 

namazdan 27 derece daa faziletlidir” 
(Buhari). Başqa bir hadiste ise, böyle 
buyurğan: “Bir kimse eñ yahşı şekilde 
abdest alsa ve sadece namaz içün 
camige ketse, camige qadar atqan er 
adımı onıñ derecesini yükseltir ve 
günahını siler” (Ebu Davud).
Hutbemni başında oquğan ayetimniñ 
manasınen bitirmege isteyim. Yüce 
Rabbimiz Quran-ı Kerimde böyle 
buyura: “Allahnıñ mescitlerini tek 
Allahqa ve ahiret kününe iman etken, 
namaz qılıp, zekât bergen ve Alla-
htan başqa kimseden qorqmağanlar 
yaşatalar. İşte, bular hidayetke irişken 
kimselerdir” (“Tövbe” suresi, 18).


