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ÖNSÖZ

Bu çalışmada Kırım Tatar şairi Hamdi Giraybay’ın şiirlerinin toplandığı şiir kitabı
incelendi. Tez çalışmasında önce elimizdeki Kiril alfabeli şiirler Latin alfabesine
aktarıldı. Daha sonra şiirler Türkiye Türkçesine aktarıldı. Aktarılan şiirler dil
yapısı açısından incelendi ve bir sözlük hazırlandı. Bu işlemler sırasıyla
tamamlandıktan sonra şiirler yüzeysel olarak konularına göre ayrıldı.

Bu çalışmada şiirler şekil bilgisi açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca Kırım Tatar
Türkçesindeki sözcüklerle Türkiye Türkçesindeki sözcükler arasında benzerlik ve
farklılıklar bir kez daha görülmüştür.

Tez çalışması kaynak kitabının temini ve seçimi konusunda yardım ve desteklerini
hiçbir zaman esirgemeyen, çalışmamın her aşamasını takip eden ve bana yeni
ufuklar açan, sayın danışmanım Prof. Dr. Vahit Türk’e sonsuz teşekkürlerimi
sunarım. Şiirleri Türkiye Türkçesine aktarırken bana yardım eden arkadaşım Dr.
Reşide Hacıömerova’ya çok teşekkür ederim. Ayrıca her zaman yanımda olan ve
hiçbir yardımını esirgemeyen canımdan çok sevdiğim biricik aileme sonsuz
teşekkür ederim.

MAYIS 2014 PELİN DENİZ
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ABSTRACT

In this thesis, the book which contains poems by the Crimean Tatar poet Hamdi
Giraybay was studied. To start with, the available Kiril alphabet poems were
translated into the Latin alphabet. Subsequently, these poems were translated into
Turkish spoken in Turkey after long detailed studies. Translated poems were
examined by taking into consideration the use of words in the construction of
phrases and sentences - "syntax" and the study of the internal structure of words -
"morphology". Once these steps were completed respectively, the poems were
sorted superficially by their subjects.

In this study the poems are evaluated by their internal structure of words
"morphology". Furthermore, the differences and the similarities between Crimean
Turkish and Turkish spoken in Turkey are discussed once again.

I would like to take this opportunity to thank my mentor and adviser Prof. Dr.
Vahit Türk, who had helped me choosing and providing the book which was taken
as a source for the thesis for his continuous support (and for following up the
every step of the thesis with me). Also I would like to thank my dear friend Dr.
Reşide Haciömerova for her help during the translation of the poems into Turkish.
Last but not least, I thank my dear parents for being by my side at all times and for
their continuous support.

MAYIS 2014 PELİN DENİZ
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GİRİŞ

KIRIM’A GENEL BAKIŞ

M.S. IV. Yüzyılın sonlarından itibaren değişik Türk boylarının yaşadığı Kırım
yarımadası, M.S. XI. ve XII. yüzyıllarda Kıpçak Türklerinin yerleşim merkezi olur. Bu
dönemde kültür, sanat ve ticaret bakımından çok ilerleyen Kırım, Kıpçakların da önemli
merkezlerinden biridir.

Stratejik öneme sahip olan Kırım, Altın Orda Hanlığı zamanında, daima mühim bir yer
tutmuştur. XIV. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Altın Orda Hanlığı’nda yaşanan taht
kavgaları sırasında Kırım, rakip beylerin ve hanların sığındıkları bölgelerdendir. Altın
Orda Hanlığı’nın dağılma sürecine girmesiyle, müstakil bir hanlık şeklini alan Kırım
Hanlığı, I. Mengli Giray Han zamanında Osmanlı İmparatorluğu’na bağlanmıştır.

Hanlık döneminde Osmanlı Divan Edebiyatını aratmayacak kadar kuvvetli bir klasik
edebiyata sahip olan Kırım Tatar Edebiyatı, ne yazık ki, 1783 yılında Kırım’ın Rus
Çarlığı tarafından işgal edilmesinden sonra, yüz yıl süren karanlık bir dönem
yaşamıştır. Kırım Türk Edebiyatının yeniden canlanması, Rusya’daki bütün Müslüman
Türk halkının millî uyanışında rol oynayan İsmail Gaspıralı ve “Tercüman” gazetesi
sayesinde olacaktır.

Kırım Hanlığının 1783 yılında Rus Çarlığı tarafından işgal edilmesinden sonra,
Kırım’da yaşanan siyasi, iktisadi ve kültürel yıkım, Kırım Tatarları için karanlık
dönemin başlangıcı olmuştur. Kırım Tatar kültür hayatında yaşanan bu karanlık dönem,
Tercüman gazetesinin çevresinde ve Usul-i Cedid mekteplerinde yetişen aydınlar, Tatar
öğretmen okullarından mezun olan öğretmenler ve nihayet 1905 inkılâbı sonucunda
doğan özgürlük ortam vasıtasıyla yerini nispeten daha aydınlık bir döneme bırakır.1

Kırım, stratejik ve jeopolitik konumu itibariyle önemli bir yere sahip olduğundan
yıllarca paylaşılamamıştır. Kırım’ın tarih boyunca paylaşılamaması, halkının yüzyıllarca
zulüm görmesine, açlığa, sefilliğe sebep olmuştur. Kırım halkının maddi ve manevî
kültürü her siyasi problemle yok edilmeye çalışılmış ve Kırım’ın her hakimiyet
değişiminde, yerleşik insanlar ya canını kaybetmiştir ya da başka ülkelere göç
etmişlerdir.

Kırım halkının, kendini her toparlayışından sonra tekrardan aynı şeyleri yaşamaya
mecbur edilmesi halkın direnme ve mücadele etme gücünü azaltmıştır.

Kırım'da yaşanan açlık felâketi çok sayıda Kırım Türkünün canına mal olmuştur.

1 Zuhal Yüksel, Kırım Tatar Şairi Hamdi Giraybay, Ankara, 2012, s. 7-11 (Özet).
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KIRIM’DA TÜRKLER VE KIRIM TÜRKÇESİ

Rusya sınırları içinde kalan birçok Türk boyu gibi Kazan bölgesi Türkleri de “Tatar”
adıyla anılmaktadırlar. Bu ad daha sonraları Kırım, Sibirya, Litvanya, Polonya gibi
bölgelerde yaşayan Türkler için de kullanılmıştır. Böylece Kazan Tatarları, Sibirya
Tatarları, Kafkasya Tatarları, Kırım Tatarları şeklinde kullanılarak değişik Türk
topluluklarının ortak adı hâline gelmiştir.

Tatar adı, ilk kez Orhun Yazıtlarında Otuz Tatar ve Tokuz Tatar şekillerinde
geçmektedir. Tatar adı “tat” ve “ar” (er) sözlerinin birleşmesinden oluşmuştur. Tat
sözü “yabancı” anlamına gelen “yat” sözünden gelmektedir. 2

Kırım çok eski bir Türk yerleşim alanıdır. M.Ö. 7. yüzyılda Kırım’ın bozkır kısmı
Asya’dan gelmiş olan Saka Türkleri tarafından iskan edilmiş, daha sonraki devirlerde
de Bulgar ve Hazar Türkleri bu bölgeye yerleşmişlerdir. Çok eski Türk yerleşim
alanlarından biri olan Kırım’da en önemli Türk topluluğu Tatar Türkleridir. Kırım’ın
yerleşik Türk topluluklarından Kırımçaklar ve Karaylar ise Museviliğin iki farklı koluna
bağlıdırlar ve gün geçtikçe azalmaktadırlar. Türler Kırım’a eski dönemlerde gelmeye
başlarlar. Kırım’da Türklerin geçmişi 4.yüzyılda Hunlulara dek iner.3

13. yüzyılda Altınordu Devletlerine bağlanan Kırım, 1439’da bağımsız bir hanlık hâline
gelmiş ve 1478’de Mengli Giray döneminde Osmanlı himayesine girmiştir. Bu
gelişmelerin etkisiyle 15. yüzyıldan itibaren Kırım ve çevresi tam bir Türk bölgesi haline
gelmiştir. 1774 yılında Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla Osmanlı hâkimiyetinden çıkan
Kırım, 1783’te Rusya’nın işgaline uğramıştır. İşgalin ilk yıllarından itibaren Kırım
Türkleri, Anadolu’ya ve Türk hâkimiyetindeki Balkanlar’a, özellikle Romanya ve
Bulgaristan’a göçmeye başlamışlardır.Boşalan Türk köylerine Rus, Ukrayn, Alman,
Yahudi, Rum gibi değişik milletlerden insanlar yerleştirilmiş, böylece Türk nüfusu genel
nüfusun önce yarısına, sonra üçte birine, 1926 nüfus sayımına göre de dörtte birine
düşürülmüştür.

II. Dünya Savaşı sırasında, 1941 yılında Almanlar Kırım’ı işgal edince, diğer bazı
milletler gibi Kırım Türkleri de Almanlarla Ruslar arasında kalmıştır. Bu savaş
sırasında Kırım yine büyük devletlerin ilgi konusu olmuştur. Almanlar Kırım’ı işgal
edince Kırım Türkleri arasında yeni umutlar uyanır. Halk ikiye bölünür. Tatarların
büyük çoğunluğu Alman desteği ile bağımsızlıklarına kavuşacaklarına inanır. 1944
yılının nisan ayında Kızıl Ordu Kırım’ı yeniden işgal etmiş ve Moskova Kırım Türklerini
toptan Türkistan, Sibirya ve Urallar’a sürmüştür. Sürgün sırasında Kırım Türklerinin
yarısı hayatını kaybetmiştir.Kırım’da Türklükle ilgili ne varsa hepsi yok edilmiş,
yerleşim merkezlerinin adı bile değiştirilmiştir. Tatarlar Orta Asya’ya sürülür.

2 Ahmet Buran, Ercan Akkaya, Çağdaş Türk Lehçeleri, Ankara, 2006, s.161-162 (özet).
3 Fuat Bozkurt, Türklerin Dili, İstanbul, 2005, s.720-722 (özet).
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Çoğunluğu Özbekistan topraklarına yerleşir. 30 Temmuz 1945’te özerklik statüsüne son
verilen ve Rusya’ya bağlı bir eyalet haline getirilen Kırım, 1954 yılından itibaren
Ukrayna’ya bağlanmıştır.

Uzun süren mücadelelerden sonra, Sovyetler Birliği Yüksek Prezidyumu, 5 Eylül
1967’de, Almanlarla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle Kırım Türklerinin sürülmelerinin
haksız olduğunu ve yurtlarına dönmeleri için gerekli yardımın yapılacağını ifade eden
bir kararname yayımlamıştır. Bu kararnameden sonra 1968-1969 yıllarında 5-6 bin
Kırım Türkü ana yurduna dönebilmiştir.

2000 yılında 372 bine ulaştığı sanılan Kırım Tatar Türklerinin, 4 Nisan 1995 tarihli
Ukrayna hükümeti kaynaklı bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla, 139.515’i resmen Kırım’a
giriş yapmıştır. 70 bin kadarı da gayri resmî olarak Kırım’da bulunmaktadır.

Kırım savaşından sonra Türkiye’ye göç eden ve çoğunluğu Eskişehir, Polatlı gibi belli
merkezlerde toplanan Kırım Türkleri, Kırım’ın yeniden kurulması için Kırım’daki
akrabalarına yardım etmektedirler.4

Kırım’ın tarihsel başkenti Bahçesaray’dır. Son dönemlerde ise merkezi Akçamescit’tir.
Ekin, tütün, üzüm Kırım Tatarının ana kazanç kaynaklarıdır.Kırım şarabı Kafkasların en
iyi şarabı olarak tutulur. Hayvancılık onların yaşamında az yer tutar.5

Kırım Tatarcası çeşitli bakımlardan Kazan Tatarcasından ve öbür Tatar ağızlarından
ayrılır. Bu Kırım’ın değişik Türk boylarının uğrak yeri ve yaşam alanı oluşundandır.
Tatarca, Türk dillerinin Kıpçak koluna ait bir dildir. Tatarca-Oğuzca özellikler gösteren
Kırım Tatarcasının Kuzey ağzı Nogaycaya, Orta ağzı Tatarcaya ve Güney ağzı Türkiye
Türkçesine yakındır. Bu nedenle Güney ağzı, Kırım Osmanlıcası olarak da anılır. Kırım
Tatarcası yazı dili Kıpçak ve Oğuz özelliklerini bir arada bulundurur.6

Kırım Tatarcası, tarihsel olarak Kıpçak dilinden çıkar. Sonradan Oğuzcanın özellikle
Osmanlıcanın etkisinde kalır. Bu yüzden Kıpçakça ile Oğuzcanın özelliklerini barındırır.
Ayrıca Karluk öbeği özelliklerini de taşır.7

Kırım Tatarcası Ural-Altay dil grubuna mensup bir Türk dilidir. Ana unsurlarını Kıpçak
lehçesinden alan bu dil zaman içerisinde gelişimini sürdürmüştür. Hanlık döneminde
Osmanlı Devletiyle olan sıkı ilişkilerin etkisi ve hem Kırım Hanlarının hem de ileri
gelenlerin İstanbul'da eğitim almaları Oğuz lehçesi özelliklerinin de Kırım Tatarcasında
görülmesine yol açmıştır. İsmail Bey Gaspıralı ile birlikte başlayan aydınlanma ve
cedidçilik hareketleri etkisiyle Oğuz lehçesi unsurları iyice yerleşmiştir. İsmail Bey

4 Nevzat Özkan, Türk Dilinin Yurtları, Ankara, 2007, s. 154-155.
5 Fuat Bozkurt, Türklerin Dili, İstanbul, 2005, s.724.
6 http://www.cokbilgi.com/yazi/tatar-turkcesi-tatarca-turk-lehceleri/Çağdaş Türk Lehçeleri.
7 Fuat Bozkurt, Türklerin Dili, İstanbul, 2005, s.725.
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Gaspıralı'nın kendisinin de "Dilde, fikirde, işde birlik" şeklinde dile getirdiği ve İstanbul
Türkçesinin edebi dil olması gerektiğini savunduğu düşüncesi çok taraftar bulmuştur.
Ancak yine aynı dönemlerde yaşayan birçok şair ve yazar da eserlerini Kıpçak
özelliklerin ağırlıkta olduğu şiveyle yazmaya devam  etmiştir. Rus idaresine girilmesiyle
birlikte bilinçli başlatılan baskı çalışmaları bir yana bırakılsa bile insanların günlük
hayatlarında karşılaştıkları birçok olaya Tatarca tam karşılık bulamamaları, resmi
işlerinde Rusça kullanmak zorunda kalmaları gibi sebeplerle çok sayısa Rusça sözcük
Kırım Tatarcasına sokulmuştur. 8 Kırım’da yazılmış Kıpçak Türkçesi özelliği gösteren
ilk eser, 1231’de ölen Ali adlı bir şairin kaleminden çıkan Yusuf ile Zeliha hikâyesidir. 9

Ayrıca yazarı bilinmeyen Kesikbaş kitabı da 13. yüzyıl eseridir.10

Tatar Türkçesinin temelini İdil Bulgarcası oluşturur. Bugünkü Tatar Türkçesinin üç ayrı
ağzı bulunmaktadır. Bunlar Orta, Batı (Mişer) ve Doğu ağızlarıdır. Şu anda Tatar
Türkçesi Tataristan’da resmi dil durumundadır. Bin yılı aşkın bir süre Arap alfabesini
kullanan Tatar Türkleri, 1927 yılında Latin alfabesini kabul etmişlerdir. 1940 yılında
Kiril alfabesine geçmişlerdir. Bugün de Kiril alfabesini kullanmaktadırlar. 11 1944’te
Kırım Türkleri sürgüne uğratılıncaya kadar Kırım Tatar Türkçesi Kırım’ın ikinci resmî
dili olarak hem eğitim hem de kültür alanında oldukça etkiliydi. Ancak sürgün ve
felâketler Kırım’daki her şey gibi, Kırım Türkçesini de tahrip etti. Kırımlılar uzun süre
ana dillerini öğrenemeden ve kullanamadan yaşamak zorunda kaldı.

Kırım Türkleri siyasi sebeplerle göçe zorlanmıştır. Göç eden Kırım halkı yerlerini,
yurtlarını bırakarak başka ülkelerde hayatlarını devam ettirmeye çalışmışlardır. Kendi
dillerini konuşamadan o ülkelerde yaşamak ve diğer ülkelerin dillerinden sözcükleri de
öğrenmek zorunda kalmaları anadillerini uzun süre konuşamamalarına sebep olmuştur.
Gün geçtikçe Tatar Türkçesi önemini yitirmiştir. Tatar Türkleri devlet zoruyla Kiril
alfabesine geçmek zorunda kaldıkları için; eğitimleri de bu yönde devam etmiştir. Yeni
yetişen nesiller anadillerini bilmeden  büyümüşlerdir.

Kırım’ı ele geçiren her ülke kendine göre kurallar koyarak, Kırım halkının kültürlerini
de yok etmiştir. Zamanla kendi dillerindeki sözcükler yerini, hakim olan devletin
sözcüklerine dönüştürmüştür. Kırım halkı için yüzyıllardır hayat çok zor geçmiştir. Her
şeye rağmen yine de ayakta durmaya çalışmışlardır.

Ruslar’ın Kırım'ı işgal ettiği yıllardan beri Türk birliğini bozmak ve Müslüman Türkleri
Hristiyanlaştırmak maksadıyla uğraşılmışsa da başarılı olamamışlardır.

8 http://www.vatankirim.net/yazi.asp?YaziNo=30
9 Nevzat Özkan, Türk Dilinin Yurtları, Ankara, 2007, s. 156.
10 Abduali Kaydarov, Meyirbek Orazov, Türklük Bilgisine Giriş, İstanbul, 2012, s.183.
11 Ahmet Buran, Ercan Akkaya, Çağdaş Türk Lehçeleri, Ankara, 2006, s.163-164 (özet).
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ŞAİRİN HAYATI VE ŞİİRLERİ

Kırım Tatarlarının Hanlığın yıkıntıları arasında yeniden canlanmaya çalıştığı böyle bir
ortamda yetişen Hamdi Giraybay’ın doğum yeri Kefe’dir. Ayrıca şairin hem doğum yeri
hem de doğum tarihi ile ilgili olarak, Kırım’daki SBU arşivinde bulunan, Hamdi
Giraybay’ın kendi el yazısıyla yazdığı biyografisinde “1900 yahut 1901 senesinde Kefe
kazasının Sala nahiyesinin Yeni- Sala köyünde doğdum. Babam mollaydı. 1902-1903
senelerinde mahallemiz Yeni-Sala’dan çıkıp, Kefe kazasının Andreyevskiy nahiyesinin
Beş-Kurtka köyüne göçtük. Babam 1906 senesinde Beş-Kurtka’da öldü. Ben o zaman
beş yaşındaydım.” şeklinde bilgiler de mevcuttur.

Hamdi Giraybay’ın dış görünüşü ile ilgili olarak fazla bilgi yoktur. Piraye Kadrizade
Hanım, çocukken gördüğü Hamdi Giraybay’ı orta boylu, esmer ve Kırım Tatarlarının
genel özelliğine uygun olarak, elmacık kemikleri çıkık, çekik gözlü ve sempatik bir insan
olarak tarif etmektedir.

Tanınmış bir müderris olan Hamdi Giraybay’ın babası Abdüllatif Efendi, medreselerde
ders verir ve imamlık yapar.Çiftçilik ve hayvancılıkla da uğraşan Abdüllatif Efendi, yüz
baş koyunu beş altı atı, yedi sekiz sığırı olan orta halli bir köylüdür. Şairin annesi Ava
Hanım’ın verdiği bilgiye gore, Hamdi Giraybay’ın kendisinden küçük üç kardeşi daha
vardır.

Hamdi Giraybay’ın gerçek adı, Abdülzaat Abdullatifoğlu’dur. Şiirlerinde Hamdi Giray,
Hamdi Giraybay gibi isimler kullanan şair, bu işimlerle tanınmıştır. Gerçek adının
Abdülzaat Abdullatifoğlu olduğu, ancak yakın dostları ve aile çevresi içinde
bilinmektedir. Şairin Hamdi Giraybay müstear ismini alışını annesi Ava Hanım şu
şekilde açıklar: “Büyük oğluma Amdi Giraybay adını Türkiye’de İstanbul
Darülfünun’un yani üniversitenin Dil ve Edebiyat Fakültesinde okurken hocaları
vermiştir.

Pek çok Kırım Tatarının yetişmesinde önemli bir rol oynayan Karasubazar Rüştiyesi,
Hamdi Giraybay’ın hayatında tesiri olan önemli merkezlerdendir.

1910 senesinde Karasubazar’da okuduğu ilkokulu birincilikle bitiren Hamdi Giraybay,
1911 senesinde Karasubazar’daki Yıldırım mahallesinde bulunan rüştiyede okumaya
başlar. Burada dersler Kırım Tatarcası, Türkçe ve Rus dillerinde verilmekte ve İsmail
Arginski, Amit Akim ve kompozitor Yaya Şerfedinov’un ağabeyi Muradasıl Şerfeddin
gibi ilmî seviyesinde Kırım’da tanınan öğretmenler tarafından yürütülmektedir. 1915
yılında buradan mezun olur.

1915 yılında öğretmenlik yapmak üzere davet edildiği Hanlık köyünde, henüz 17 yaşında
olmasına rağmen, öğrencilerinin olduğu kadar köylülerin de sevgi ve hürmetini
kazanmış, kısa zamanda köyün bütün çocukları, okula devam etmeye başlamıştır. Ancak,



6

inkılâbın, o güne kadar Çarlık tarafından kendilerine bahşedilen imkanları ellerinden
alacağından korkan Çar ordusu subaylarından Kurşut Mırza, genç yaşlı, kadın erkek,
çoluk çocuk demeden önüne gelen köy halkını kamçılamaktadır. Milletinin kurtuluşunun
inkılâpla mümkün olacağına inanan, Çarlık tarafından ezilen halkının dertlerini kendi
derdi bilen Hamdi Giraybay’ın bu durumda sessiz kalması mümkün değildir. Genç şair,
bu mirza ile kavga etmek zorunda kalır ve onun halkı dövdüğü kamçısını kırar. Bu
durum Hanlık köyünde olduğu gibi, çevredeki köylerde yaşayan Kırım Tatarlarını da
mutlu etse de, genç öğretmenin köyden kovulmasına sebep olur.

Daha sonra Karasubazar’a dönen şair, Taraganski isimli birinin özel matbaasında
müstensih olarak çalıştı.

Hamdi Giraybay’ın ailesi 1917’de Akmescit’e taşınır ve Kadıasker sokağında bir eve
yerleşir.Burada yeni açılan Akmescit Rüştiyesinde okumaya devam eden şair, bu
mektepte talebe cemiyetini kurar ve bir de kıraathane açar. Ancak Kırım’daki siyasi
sarsıntılar ve harpler yüzünden tahsilini tamamlayamaz.

Hamdi Giraybay, daha henüz bu özgürlük havasının hissedilmeye başlamadığı, hatta
Çarlığın zulmünün kuvvetle yaşandığı 1900 yıllarında doğmuş, Kırım Tatarları
tarafından “Yeşil Ada” olarak adlandırılan Karadeniz’in kuzeyinde bir ada
görünümündeki Kırım yarımadasının siyasi,sosyal ve iktisadi açıdan oldukça gelişmiş
bir şehri olan Karasubazar’da yetişmiştir.

Hamdi Giraybay, şiirlerinde de gerici mollalar ve bencil mirzaların Kırım Tatar
toplumu içinde yaptıkları faaliyetleri dile getiren konuları işlemiştir. Giraybay,
faaliyetlerini gönülden desteklediği Numan Çelebicihan’ın öldürülmesi üzerine “Men de
And Ettim”, “And Etkenmen Aytaman”,”Akyar Yalısında” isimli şiirlerini yazar.

Veli İbrahimov’u destekleyen Hamdi Giraybay, “Yaş Tatarlarga” isimli şiirinde bu
tartışma ortamını irdeler ve Kırım Tatarlarının Bolşeviklerle birlikte hareket etmelerinin
kendileri için bir fırsat olacağını anlatır.

Genellikle lirik tarzda şiir yazan “Öksüzlerge” ve “Eski Kırım Tatar Mektebi” isimli
eserleri manzum tiyatro türündedir.

Beyaz Ordu Generallerinden Denikin ve Wrangel’in Kırım Tatarlarına yaşattığı zulüm,
Hamdi Giraybay’ın şiirlerine de konu olmuştur. “Kadet Kaça” isimli şiirinde, Kırım’a
Kızılordu’nun girişi, Kırım’dan çıkan Beyaz Ordu ve bu sırada yaşanan hadiseler
karşısında Kırım Tatarlarının durumunu dile getirir.

Kızıl Ordu’nun Wrangel emrindeki Beyaz Orduyu yenerek, Orkapı ve Sivaş’tan geçip
yarımadaya girmesi üzerine yazdığı “Hoş Keldiŋiz” isimli şiirinde, Sovyet hâkimiyetine
olan ümit ve inancını, sade ve bedii bir ustalıkla ifade eder.
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Kırım’da Kasım 1921 yılından Haziran 1922 yılına kadar süren korkunç bir açlık
yaratılır.

Giraybay, yaşanan bu açlık karşısında yine tahsilini yarıda bırakarak Milliyet İşleri
Komiserliği’nde çalışmaya başlar. Şirket yanında teşkil edilen Fakir Ailelere Yiyecek
Yardımı Komitesi’ne reis seçilir. Kırım’ın büyük bir kısmını ve birçok köyü dolaşır, halkı
yakından tanır. Bu sırada halkın çektiği sıkıntıları, yokluğu, acımasızlığı, ölümleri hatta
delirerek en zayıf evlâdını kesip diğer evlâtlarını kurtarmaya çalışan anaları gören şair,
“Açlık” ve “Öksüzler” isimli şiirlerini yazar.

İstanbul’da, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’ne giren Giraybay, burada Kırım
Tatar edebiyatı tarihi ilgili çalışmalar yapmayı düşünmektedir, ancak Cafer Seydahmet
Kırımer’le yaptığı fikir alışverişinden sonra Kırım Tatarlarının tarihiyle ilgili
çalışmalara başlamıştır.

Cafer Seydahmet Kırımer’in kız kardeşi Ayşe Hanım ile nişanlı olan Hamdi Giraybay,
1925’te İstanbul’a döndükten sonra, Cafer Bey’in evinde kalır ve saatlerce Kırım tarihi,
milli cereyan, edebiyat gibi konularda konuşup dertleşir.

Giraybay, 8 Kasım 1926 günü Kırım’a döner. Kırım’da nişanlısı Cafer Seydahmet
Kırımer’in kız kardeşi olan Ayşe Seydametova ile 1926 yılında evlenir. İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde tarih tahsili gören Hamdi Giraybay ile Leningrat
Pedagoji Enstitüsü’nün Tarih Bölümünü bitiren Ayşe Hanım’ın evliliği kendileri için
olduğu kadar vatanları, milletleri için de çok faydalı olmuştur.

Hamdi Giraybay, 1 Ağustos 1928’de ve 1 Eylül 1928’de sorgulanmak için iki kere daha
GPU’ya çağrıldıysa da, Türkiye’ye casusluk yaptığı suçlamasını kabul etmez. Şairi 9
Ekim 1928’de tekrar tutuklarlar ve Moskova’daki “Butırka” hapishanesine atarlar.

Bolşeviklerin Kırım’a girişini “Hoş Keldiniz Bolşevikler Kırım’ga” mısrasıyla
karşılayan Giraybay, bu tarihten sonra bir kere daha Butırka hapishanesine atılmış ve
orada öldürülmüştür. Şairin Butırka hapishanesinde öldürüldüğü kesin olmakla birlikte,
ölüm şekli ve ölüm tarihi ile ilgili çok farklı bilgiler bulunmaktadır.

1930 senesinde, 29 yaşında kurşuna dizilerek öldürülen şair, ilk Sovyet kurbanlarından
biri olduğu Kırım Tatar Edebiyatının Tarihinde belirtilmektedir. Netice itibariyle,
Kırım’ın bu genç şairi ve tarihçisi daha pek çok eserini yazamadan Bolşevikler
tarafından şehit edilir.

Daha 29 yaşında, gencecik bir delikanlı iken öldürülen Hamdi Giraybay’ın elimizde
bulunan şiirleri maalesef çok azdır. KGB’nin arşivinde bulunan daha dünya yüzü
görmemiş şiirleri, bir gün ortaya çıkacaktır.
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Giraybay, Kırım Tatarlarının yaşadığı faciaları, sadece fikir olarak değil, ruhunun
derinliklerinde hisseden bir milliyetçi idi. Kırım gençleri arasında samimiyeti, yiğitliği,
fedakârlığıyla tanınmış ve sevilmiş olan Hamdi Giraybay’ın bu vasıfları ve sağlam
imanı bütün şiirlerinde, kıymetli tarihî eserlerinde, hatta mektuplarında bile çok temiz,
çok yüksek bir şekilde yaşar. Millî cereyanımızda iz bırakmış olan merhum, Kırım
gençleri arasında, en çok sayılan ve sevilen şahsiyettir.

Hamdi Giraybay’ın şiirleri sadece Kırım’da değil, Kırım Tatarlarının yaşadığı Dobruca
ve Türkiye’de sevilerek okunmaktaydı. 23 Nisan 1933 yılında Tercüman gazetesinin
yayınlanmaya başlamasının 50. yılı münasebetiyle Köstence’de düzenlenen konferansta
Hamdi Giraybay’ın “And Etkenmen Aytaman” isimli şiiri okunmuştur.12

Kırım Tatar milli şairi olan Giraybay, milleti için mücadele etmiştir. Gerek yazılarıyla
gerekse davranışlarıyla milletini dış güçlerden korumak amacıyla elinden geleni
yapmıştır. Yazılarıyla yaşadığı zorlukları dile getirmesinin yanında topluma öğütler
vererek onlara ışık tutmuştur. Her zaman halkının yanında olan şair, bu yolda canını bile
feda etmeye hazırdır. Nitekim de öyle olmuştur. Halkına daha nice eserler verecekken,
öldürülür. İz bırakan Giraybay, Kırım Tatarları içinde sevilen bir isim olmuştur.

ŞAİRİN ŞİİRLERİNDE ELE ALDIĞI KONULAR

Hamdi Giraybay, şiirlerinde birçok konuya değinmiştir. Şiirlerinde millet sevgisi, kadın
sevgisi, tabiat sevgisi, insan sevgisi, sanat sevgisi, anne sevgisi, gizli yaşanan aşklar,
eğitimin önemi, başka milletlerle yaşanan ilişkiler gibi konuları ele alırken insanlara
nasihatlarda da bulunmuştur. Ara ara sitem ettiği şiirlerinin yanı sıra milletini başka
milletlerin zulümlerinden korumak için hayata umutla bakmayı da unutmamıştır.
Şiirlerinde dostlarını da unutmayarak onlara içinden gelen sesleri kağıda dökmüştür. Şair
kendi milleti için her şeyi yapmaya hazırdır ve şiirleriyle herkesi de millet için mücadele
etmeye, boyun eğmemeye davet etmiştir. Şair vatanını çok sevdiğini her fırsatta dile
getirmiştir. Şiirlerinin konusu çoğunlukla millet sevgisidir. Millet sevgisini, yurduna
sahip çıkma aşkı ve koyu  milliyetçiliğini yazdığı şiirleri: Altaylıga, Coşkun, Men De
Ant Ettim, Ant Etkenmen Aytaman, Caşlıkka, Tatar İçün, Millet Süygüsi Bolmagaydı,
Yaş Tatarlarga, Cigitke, Seydahmed Tatarnıŋ Kızı Ayşe Totayga, Tatar Şairlerine,
Açlık, Cigitniŋ Cırı, Birlik, Uyanıŋız Tatarlar.

Millet sevgisini ele aldığı şiirlerinden örnekler:

12 Zuhal Yüksel, Kırım Tatar Şairi Hamdi Giraybay, Ankara, 2012, s. 7-30 (Özet).
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Millionlarman yıl kesçe de kinli cigit soyumız,

İç coytulmaz turar eken muŋlı cırlar, toyumız,

Buhar bolıp köke çıkar, burçakdayın cavarmız,

Kün tuvuştan tap batıga deryadayın avarmız. (1/14-17)

Suvday tınık cırlarımnı eşim – dostum tıŋlasın,

Milletime milliy borcum cırlaganda öleyim,

Cana – cana, alevlene, şavlesiz çalt sönemen,

Ah katiyim, vaktı kelmey, aksızlıkka könemen. (5/14-17)

-“Tatar içün”- ses çıkarma, öltirirmiz, - deseler,

Bastırıkta tenim çürütip, kolum, tenim kesseler,

Ayagıma kırşav salıp, üstüme taş tizseler,

İçimden kene senden beter, “Ant Etkenmen” cırlarman. (6/9-12)

Ant Etkenmen, ant etkeniŋ antı içün ölmege,

Kaysı Tatar göŋüllene menmen düşman bölmege.

Siz korksaŋız, mına caşlar, men adlında ketermen,

Tavnı, taşnı, car, cılganı, dal tüzgün col etermen.(7/34-37)

“Tüfek, kitap tüşmesin koluŋızdan”,

“Sizni kimse kaytarmaz coluŋızdan”,

“Türlü maska kiygenni atıŋız”, dey,

“Közyaşlarga al kanın katıŋız”, dey. (16/18-21)
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Tatar içün cehennemde yanarman,

Tatar içün kızıl otka atarman,

Tatar içün kölmegimni satarman,

Men Altaynıŋ bir çeçegi Tatarman! (19/14-17)

Sınırlarım canlana “Milletimniŋ” koynunda.

Kolum, tilim, ayagım, saçlar, miyim, közlerim,

“Millet!” dep bagıra-milletçilik süyeler,

Milletime yazıla bu yanıklı sözlerim,

Kalem alsam koluma. (33/11-15)

Bu toprak-top parçalansa, cerni cutsa deryalar,

Bütün dünya otka cansa, öksüz kalsa keryalar,

Bizler kene Tatar bolıp, Tatar tüslü catarmız,

Tarihlarnı aktardıŋmı, bu sözlerge kanarmız. (42/14-17)

Tatar içün gül terek bol, üstünde gül açılsın,

Tatar içün bir yıldız bol, şavleŋ yurtka saçılsın,

Tatar içün kızıl kan tök, ay karanlık, uzun col,

Tatar içün uruşkanda, can teslim et, şehid bol! (49/10-13)

Çıŋımız şu Tatar içün bunı -şunı etermen,

Tatar içün okumaga İstanbulga ketermen!..

Men Tatarnıŋ kök bayragın omzundan aldırmam,

Toyga barsam çingenege notsız zurna çaldırmam. (50/6-9)
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Taşlap kaça babaylar evin, elin,

Açlık taze Kırımnıŋ bükti belin,

Ey, cigitler, bu curt şay sönecekmi?

Mazlum Tatar buŋa da könecekmi? (53/10-13)

Tatarnıŋ taliyin özüm yazarman,

Aksızga mezarnı özüm kazarman,

Yaşasın dünyada yıkılmak, yıkmak,

Borcudır cigitniŋ aksıznı sıkmak. (59/23 -26)

Düşman seniŋ zararıŋa aynecilik etkende,

İnsanlıkka yaraşmaycak türlü şaytanlık etip:

Eriŋ, kızıŋ birlik bolıp uruşmaga ketkende,

Saga tav, taş tüm-tüz edi turmay oytanlık etip, (75/6-9)

Hamdi Giraybay, şiirlerinde kadın ve kadın sevgisini de işlemiştir. Kadın güzelliği ve
sevgisinin yanında, kadınların da okuması gerektiğini, kadınların da yiğitler gibi
gerekirse savaşabileceklerini, milliyetçi yiğit kızların olması gerektiğini şiirlerinde ele
alan şair, kadınlara değer vererek aydın bir kişiliğe sahip olduğunu göstermiştir. Kadını
ele alan şair, annesinden başlayarak, beğendiği kadınları, gidişlerini ve gidenlerin
arkasından öfkelerini sitem ederek hissedip yazması, gizli bir şekilde yaşanan aşkları ve
uyuyan milletin dirilmesi yine kadınlarla dirilebileceğini ele alan şair, aşkı ve kadını
sevdiğini bize göstermiştir. Kadın sevgisini ele aldığı şiirleri: Sen Mi Edin, ….Ga,
Körüşüv, Kalay Etip Sırımnı Saga Açayım, Leylaga, Gizli Süygü, Namuslı Kızga I,
Namuslı Kızga II, Namuslu Kızga III, Sen, Anama, Kızlarga Pek Yanaşma, Taŋda,
Közleri, Tanış Boldım, Cigit Türküsi, Ulu Özenli Asiye Totayga, Darulmalumatnı
Bitirgen Kızlarımızga, Ayrılık, Mektup, Öpkelev.

Kadın sevgisini ele aldığı şiirlerinden örnekler:
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Köpürgen saçlarıŋ cik arasından,

Çeŋgeŋe kol salıp külip karagan,

Aŋlagan ekimday kalp yarasından,

Sıcak bakışlarman keyfimni aragan.(3/6-9)

Kalbimniŋ özegi telme teşildi,

Üstüme sanki bir dünya eşildi,

Bagrımı aç, kara, ey yosma dülber,

Sızlagan göŋlüme biraz ögüt ber. (4/2-5)

Ümüt bergen koyu ela közüŋni,

İpekleriŋ dülber etken özüŋni,

Caŋı tuvgan künday yarık yüzüŋni,

Köz kıyıgından bir teşkerip karayman. (8/10-13)

Ah… seni men pek süyemen,

Seniŋ içün alevlene küyemen,

Haberiŋ yok, anlamaysıŋ alımdan,

Men üzüldim, koparıldım dalımdan. (18/2-5)

Canga cara seniŋ ela közleriŋ

Ah!... Ne kadar yaraşıklı turasıŋ,

Göŋül yaka tatlı aytkan sözleriŋ,

Cüregimni gögercinday urasıŋ. (24/6-9)
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Aytar edim men saga

Belki sen red etersiŋ!

Köksüŋdeki gülni maga

Bir koklatmay ketersiŋ. (26/18-21)

Meŋlik senden bolganından seni men pek süyemen,

Kalbim temiz saga karşı içim yanıp küyemen!...

İpek telli saçlarıŋa tokunmasın bir cat kol,

İnsanlıknı sen yükselttiŋ, yükseksiŋ sen yüksek bol! (27/10-13)

Bir güldayın küle tursan, turgan yeriŋ yaraşa,

Süyüşmege közleriŋmen közlerimni çakırsaŋ,

Bülbüllerday sölengende külip “kel” dep bagırsaŋ,

Yıldızlarday nurlı ayda saga pek sık karaşa.(28/6-9)

Sensiŋ endi “korantanıŋ buzuklıgın” kuvacak,

“Ey, namuslı” kinli kızlar mekteplerge toluŋız,

Bir milletçi büyük ana, birer Can Dark boluŋız! (29/13-15)

Men seni körgende al kanım kaynay,

Pek küçük bir tamla köne suvunday,

Avızıŋdan öpmege al kanım kaynay

Küç bere nefesiŋ çeçek buvunday. (31/10-13)
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Menim menligim de menlik tuvdırgan!...

Menlikte menligim “ ah anaçıgım”!..

Bahşışıŋ tugulmı “al yanaçıgım”? (32/10-12)

Onı ille cüretken süyersiŋ sen,

Töşegiŋde canarsıŋ küyersiŋ sen,

Ah, vah eter tüşünür catalmazsıŋ,

Kasvetiŋni cüretken atalmazsıŋ. (43/6-9)

Kız yıldızdan ayrıla, al atlana,

Darma-dagın köpürtip saçın taray,

Köklerni dört dolaşa, kanatlana,

Külüp kona katıma, maga karay. (45/6-9)

Yaktı meni ah şu kıznıŋ sırma, ela közleri,

Közleriniŋ sırın ayta tatlı -tatlı sözleri

Avzı, burnı bir şey tügül, vay şu ille közleri,

Şu kızçıkka layık tügül, şu közleriniŋ özleri. (47/2-5)

Kanım kıza, canım dost, kıznı körsem,

Başlayman men yazmaga tutalmayman,

Keçe, kündüz barabar kızman cürsem,

Ayrılıp men ondan ketalmayman. (55/66-69)
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Özüŋiz kız bolsaŋız da, sözüŋiz er bolmalı,

Sizniŋ kelin evleriŋiz cenk bolgan cer bolmalı,

Urmak, yıkmak bugün hüriyetniŋ temeli,

Balavuzday çalt mayışa urmagannıŋ emeli. (60/14-17)

Ayrılmadım, ayrılmam Ayşe senden,

Şu soŋ sözüm bir selam saga menden,

Niçün, Ayşe, kalbimni buzlattın sen?

Menim kattı göŋlümni sızlattıŋ sen? (64/23 -26)

İnsan et de, a kız, kabul et meni,

Satıp algan esirinday cet meni,

Köz yaşlarım etegine tökülsin,

İçimdeki tamarlı dert sökülsin. (76/18-21)

Hayırsıznıŋ meni taşlap ketkeni,

Cüregim ura, katıp kalaman,

Başkasıman oynap şaka etkeni,

Canım sıka, hata aytıp salaman. (78/22-25)

Giraybay, şiirlerinde tabiat sevgisini de işlemiştir. Tabiattaki olayları sade ve akıcı
üslubuyla yazarak sanki oradaymışız gibi hissettirmiştir. Memleketinin yerlerini doğayla
iç içe anlatması üslubunu zenginleştirmiştir. Tabiat sevgisini ele aldığı şiirler: Yolcular,
Kerç, Karasuv, Ölüge, Bagçasaray, Akyar Yalısında.

Tabiat sevgisini ele aldığı şiirlerinden örnekler:
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Başlay sırttan kök kararıp, burçak, cavun cavmaga

Meyil ete kök bulutlar üstlerine avmaga,

Kün tuvuştan kün de tuva, şavlenip allana,

Caşın caşnay, kök güdürdey, saŋki dünya sallana. (11/6-9)

Yeşillensin Kerçniŋ yalıları

Deryadan kök dalgalar bilgi saçsın,

Tazelensin, yaşarsın alıları,

Gül teregi kızarsın, güller açsın. (20/22-25)

Mezarıŋda kızıl güller açılsın,

Küneşletip yaz cavını cavganda,

Kara toprak salkın suvnı savganda,

Al nargözler laatiŋe saçılsın. (37/2-5)

Karasuvnıŋ bulvarı, karagacı,

Melevşelik çeçeklik şair curtı,

Lakin bugün kurugan dal agacı,

Onı içten kemirgen sırtnıŋ kurtı. (38/27-30)

Bagçasaray, yuklama baar keldi,

Küneş tuvdı, dünyanı yarıklattı,

Kesertkiler, yılanlar talıp öldi,

Seniŋ sabrıŋ düşmanı ayıklattı. (39/23 -26)
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Akkayaday toklunlar şuvuldaylar,

Kayalarga urunıp sekirgende,

Yalıdaki bülbüller çuvuldaylar,

Avlakta bir kılıçlı cekirgende. (41/2-5)

Giraybay, şiirlerinde başka milletlerle olan ilişkileri ve Kırım halkının yaşadıklarını,
kendi memleketinde kaçak olarak gezdiğini anlatan konuların yanı sıra diğer milletlere
karşı birlik olmaları gerektiğine de değinmiştir. Ayrıca Türkler ile ilgili bir şiiri de
vardır. Türk halkının yanında olduğunu ve Türkler ile diğer memleketler arasındaki
sorunlardan yola çıkarak Türk halkına öğütlerde bulunup Türk halkının kuvvetli
olduğunu yazmıştır.

Milletler arası ilişkileri ele aldığı şiirlerinden örnekler:

Pristavnıŋ keldi özü kirtledi,

Pencereden üçte kaçak irtledi,

Sögündi de Tatarlarnı horladı,

Bizge soldat boluŋız, dep zorladı. (12/14-17)

Capalaklay, kara karlar borata,

Başlık etkenlerge, belki korata,

Kaçkın bolıp cüremen öz curtımda,

Gizli sözüm arkamdaki pırtımda,

Kaygulana kalbimdeki kurtım da. (13/7-11)

Denikinday kınasaŋız, sıksaŋız,

Caŋı tikken temelimizni cıksaŋız,
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Ebet, bizler “has milletçi” bolurmız,

İş başında sizden ayrı kalırmız. (36/22-25)

Ofitserler soldatlarnı çakıra,

- Çalt bolıŋız, kaçamız- dep bakıra,

Ahırlardan atnı cetip keteler,

Karaltını zır-zıbıldak eteler. (51/10-13)

Köksümizge tüfek tirep turalar

Köçirmege pulemötnı kuralar,

Yahşı aytsaŋ da, yaman aŋlay artıla,

Damarlardan kara kanıŋ tartıla. (51/18-21)

Bolşevik em Menşevik bek sıklet keçine,

Kırav tüşken frontta kadetniŋ küçüne. (72/6-7)

Birleşiyik Turannı tiriltmege,

Bütün İslam alemin bir etmege,

Düşmanlardan, kurşundan, oktan korkmay. (74/2-4)

Türkniŋ kavgası emelsiz tügül,

Kemalniŋ sözü temelsiz tügül,

Bütün şark içün kılıçın kayray,

Onuŋ içün bugün tillerge cayray.(61/11-14)
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Şarklınıŋ, Türkniŋ tek canı bardır,

Er şeyden yüksek bir şanı bardır,

Taptatmaz şanın, cigitday öler,

Namuska borcın kanıman töler. (61/27-30)

Giraybay, güncel olayları yazmayı da ihmal etmemiştir. Güncel olayların yanı sıra
toplumda olan aksaklıklara da değinmiştir. Sade ve açık ifadeleriyle okuyucuya
anlatmak istediklerini çok güzel bir şekilde dile getirmiştir. Sevdiklerini de unutmayarak
onlara da şiirler yazmıştır. Güncel olayların yanında ara ara nasihatlar vererek insanlığa
faydalı olmayı hedeflemiştir. Ömrün geçtiğinden ve etrafta dostların olması
gerektiğinden, halkın yaşadığı fakirlikten sonra ailelerin parçalanmasından, çeşitli
gelenek ve göreneklerinden, yaşanılan yalnızlıktan, fen için insanların yaşadığı
zorluklardan, şiir ve sanat sevgisinden, özlem ve hasretten, dünya malı için insanların
birbirini kandırmasından, Kırım halkının kendi dilini çok sevmesi ve kendi dilleriyle
mutlu olduklarından bahsederek okuyucularını kendine biraz daha yaklaştırmıştır.
Güncel olaylarla ilgili yazdığı şiirler: Satlık İmtian, Vesveseligim, İnce, Kitapçı Babaga,
Yaŋı Defterge, Zeliha Totay Çobanzadeniŋ Albomuna, Tatar Şairlerine, Talak, Fenge,
Kızıltaşlı Hatice Totayga, Ömür Keçe, Öksüzler, Sıçançıkman Mışıçık, Tayçıgım,
Çolpaŋga, Tokayga, Kaygı, Arfe Künü, Mubaligacı Şairge, Spekülyant, “Şiirleriŋni
Neden Bastırmaysıŋ?”-Degen Dostuma, Yaşlıgına Toymay Ölgen Arkadaşım Yaya
Feritke.

Güncel olayları ele aldığı şiirlerinden örnekler:

Dep bagırıp yapma, oca sözün kesip taşladı,

Kadılarnıŋ gür nefsine kanım kaynap başladı.

Bar bu yarım millionnı da kadıga ber sen akam,

İmtiansız oca etsin seni o dinsiz Kakam. (2/30-33)

Yazaman da yazaman da, yazaman,

Mınav yeri yaramay, dep bozaman,

Ya kıskarta, ya uzata sozaman.
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Begenmiymen, cırtıp atıp taşlayman,

Caŋı baştan yazgalavga başlayman. (9/2 -6)

Kabalıkka kara zeer katılgan,

Kabalarga ince düşman atılgan,

Er işinde dinsiz, yolsuz bolsa da,

Bayguş kaba! Zorman aksız satılgan.

İnce bol, dost, incer!.. üstke çıksaŋ da,

Koltugıŋda ince başıŋ sıksaŋ da. (14/18 -23)

Canım, antikacı baba, etme, etme bunı, eyleme,

Sofusıŋ sen, dünya malı içün yalan söyleme,

Yarın ahiret kününde soŋ ceenemde yatarsıŋ,

Halk cennette oturganda kimge kitap satarsıŋ? (15/14-17)

Yaŋı defter!... arkadaşsıŋ kalemge,

Kalem seni küzgü etecek alemge,

Ak betiŋe sızgalagan beyitler,

Melem olsun milletimge alemge! (25/2-5)

Yedi davul, on zurnaga bir de borlı çaldırıp

Altın tokuz, bir altın taş koşka kavlı saldırıp

Toyunda men küreşirmen canakayman, aşırman,

Corta-corta karagaçtan çeltekmen suv taşırman. (48/6-9)

Tatarnıŋ de öz tili bar, süygisi bar, zevkı bar,
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Mane, masal, çıŋları bar- çeçekli bir teren car,

Başka tilmen, başka zevkli cırnı Tatar cırlamay,

Göŋli coşmay, cüreginden “ah canım” dep dıŋlamay. (5 0/22-25)

Lermontovnıŋ, ne Puşkinniŋ, ne Fikretniŋ sözüne,

İç inanmay çünki issi uygun tügül özüne,

Meşrebimizge bitken sasık, cat otlarnı üzeyik

Maynı sütten ayırganday bir süzgüçmen süziyik. (50/26-29)

Beş funt kave, beş funt şeker, bir çerik et berersiŋ,

Babaylarga dua içün beş de kümüş tölersiŋ.

Nikahŋıznı tazelermen tatlı -mabbet yaşarsız,

Ondan başka kuvulırsız, halktan tazir aşarsız. (52/26-29)

Seniŋ içün köp kişi deli boldı,

Ortalıkka bir takım fenci toldı,

İnsanların yalancı, hırsız etti,

Kan içici canavar, arsız etti. (54/6-9)

Biŋ yaşasın bizdeki arkadaşlık

Fariz tügül mutlak da kan kardaşlık,

Toyuŋda men köşege köterermen,

Mögedekni tutkanda “tartıl” dermen. (56/18-21)

Belli tügül aldımda ketken colım,
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Yok katımda yardımcım bir oŋ kolum,

Göŋül külüp kuvangan künüm bolmay,

Ketken saytın eksigim arta, tolmay. (62/10-13)

Korantamız aç burlukup catkanda,

Akşam cetip nursız küneş batkanda,

Babam dedi: “Men keteyim, karayım,

Komşu köyde bir tanışka barayım;

Belki biraz mısır malay alırman,

Pek keç kalsam, keçe anda kalırman”. (63/77-82)

Üy kapımız artında bir sıçançık bar edi:

Sıçançıknıŋ yuvasın teşicigi tar edi,

Keçe çıka sıçançık, rafda ötmek, may aşay,

Kündüz kaça yuvaga, yata yuklay- şay yaşay.

Kapkan kurdık sıçançık kapkanga da kirmedi

Em şundan soŋ yaramaz pek tasırdap cürmedi. (65/2-7)

Maga bunı üyretken soŋ babam sıypay başımnı,

“Cigit bol da kençe, oglum sil menim közyaşımnı”

Men de yemin etemen soŋ “at üstünde ölermen,

Batırlarman talaşırman, cigit borcın tölermen”. (66/14-17)

Aynıŋ yarısında col tapışalmay,

Asret, ölermizmi biz kavuşalmay,
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Tacımnıŋ üstüne kongan çolpanmı,

Nur saçkan deryaga, colga çolpanım. (67/2-5)

Ey Türk- Tatar dünyasına şavle, nur saçkan Tokay,

Kara halka ana tilmen ak-yolun açkan Tokay,

Dertimiz, arzumıznı cırlagan, aytkan Tokay,

Pek vakıtsız gülday solıp, aslına kaytgan Tokay. (68/2-5)

Ey Türk- Tatar dünyasına şavle, nur saçkan Tokay,

Kara halka ana tilmen ak-yolun açkan Tokay,

Dertimiz, arzumıznı cırlagan, aytkan Tokay,

Pek vakıtsız gülday solıp, aslına kaytgan Tokay. (69/26-29)

Mazin akay gür davuşman ekindini okudı

Er ocakta birday etip kıygaçalar kokudı.

Aksamlık aş aşamaga alayımız oturdık,

Kıygaçanı sım-sık etip, kursaklarga totırdık. (70/14-17)

Tabiatnı yazsaŋ eger, tavnı-taşnı cılatasıŋ.

Dalgalarnı söylendirseŋ, yerni, kökni sılatasıŋ

Kate kaytıp ateş, alev keçse eger akılıŋdan,

Bulutlarnı cagacaksıŋ Taŋriŋe pakılıŋdan. (71/3-6)

Kagıt kalp paralar ötmey kolda kalgan,

Öter bellep, zavallı, büklep cıyıp salgan. (73/5-6)
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Ah, katiyim, arkadaş, küneşim yok,

Sırdaşmaga, aytmaga bir eşim yok,

Catnıŋ kara küneşi yarıklatmay,

Oŋganlık yok, onlarnı arıklatmay. (77/2-5)

Biz ketemiz sen kaldıŋ safnı böldiŋ,

Fidanday bir caş ediŋ Ferit, öldiŋ,

Şu ogursız dert seni aldı ketti,

Caş ölümiŋ maga pek tesir etti. (79/2-5)

Giraybay, eğitime de çok önem vermiştir. Toplumun aydınlanması için kadın-erkek,
herkesin okuması gerektiğini şiirlerinde de vurgulamıştır. Gelecek nesillerin okuması
için nasihatlarda bulunmuştur. Eğitim ve okuma aşkı ile ilgili şiirleri: Okugan Kızga,
Tatar Ocasına, Ne Sakladıŋ O Kadar?, Şay Demeŋiz, Babaylar, Ketme, Balam, Ayıptır,
Mektep Kerek.

Eğitimi ele aldığı şiirlerinden örnekler:

Suvukkanlı keçir okuv zamanın,

Teşker, aŋla kaliplerniŋ yamanın,

Terbiyeli, başlı nesil yetiştir,

Baş tiklegen bozgunlıknı yatıştır. (10/30-33)

Sen bu halknıŋ em anası, em babası, başısın,

Kelecekniŋ yıkılmaycak kaviy temel taşısıŋ!...

Şimdi seniŋ kıymetiŋ yok, künüŋ müşkül bolsa da ,

Bizler içün gül savlugıŋ bir çeçekday solsa da, (17/22-25)
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Babaŋ, anaŋ mektep seniŋ, seni insan etecek,

Filcan tübünden fal karamak endi senden ketecek,

Tatar yarın yaşamaknı senden umut etecek,

Endi sensiŋ cüyrügiŋmen aldımızda ketecek. (21/14-17)

Aysa zaman şimdi bizge okuv bilgini sıltay,

Yeşillenip güllenecek top yurtumız Altay,

Torunlarıŋ birleşe… mazlum babay gür kartay,

İşte bunıŋ içün bizge okuv kerek “Kurultay”. (22/30-33)

Ömürümniŋ soŋ kününecek okuycakman, anayım,

Men ketenni mektebimde tokuycakman, anayım,

Bolsa menim nişan toyum mektep içinde bolsın,

Bu turuşım, gür gençligim, bilgi ogrunda solsın. (23/35-38)

Okuv içün beş kıtanı cayav curip çıkarman,

Caillikni, aksızlıknı temelinden yıkarman,

Anayçıgım, okumaga ketecekmen, ketecek,

Bu Kırımnı bir top çeçek etecekmen, etecek. (23/39-42)

Okumagan cail insan

İç bolmasın soyuŋdan,

Mekteplerge akça topla,

Cıyınlardan, toyıŋdan, (34/26-29)
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DİL İNCELEMESİ
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ŞEKİL BİLGİSİ

1. YAPIM EKLERİ

1.1. İSİMDEN İSİM YAPMA EKLERİ

1.1.1. +lık/+lik
aksız + lık  (1/23), bazar + lık  (2/29), sevda + lık  (3/13), eski +lik  (e.ler 5/2), Tatar +
lık  (T.nı 6/18), sav + luk  (s.man 7/5), ince + lik  (8/17), yaman + lık  (10/8), insan + lık
(i.nı 10/28), bozgun + lık  (b.nı 10/33)

1.1.2. +cı/+ci/+çı/+çi
akikat + çı  (13/17), kitap + çı  (15/1), antika + cı  (15/6), posta + cı  (p.man 18/12), çın
+ cı  (20/4), millet + çi  (29/15)

1.1.3. +lı/+li
şavle + li (31/6), can + lı  (33/21), kolay + lı  (34/14), car + lı   (c.lar 36/26), Çatırlav + lı
(Ç.lar 36/27), karuv + lı  (k.sıŋ 38/7), moŋ + lı  (38/30), dert + li  (39/3), kılıç + lı
(41/6), kan + lı  (42/30)

1.1.4. +sız/+siz/+suz
can + sız  (1/6), merhamet + siz  (8/30), tınış + sız  (11/4), yol + suz (14/20), temel + siz
(17/18), piçim + siz  (21/5), oguz + sız  (22/2), şübe + siz (22/29), kerek + siz  (23/12)

1.1.5. +kı/+ki
beşikte + ki  (7/20), bizim + ki  (b.ler 14/6), yalıda + ki  (41/5)

1.1.6. +çık/+çik/çük
çeger + çik (11/18), köz + çük  (k.leri 22/16), teger + çik  (11/19), yalan + çık  (15/3),
yer + çik  (y.te 11/23)

1.1.7. +çak/+çek
kelin + çek  (k.ler 12/22),
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1.1.8. +ça/+çe
avlak + ça  (43/19), Kazak + ça  (46/8), bağ + ça  (b.nı 55/20)

1.1.9. +daş/+deş
arka + daş  (42/30), kar + daş  (56/19), sır + daş  (77/3)

1.1.10. +av/+ev/+v
bir + ev  (b.ler 55/5), eke + v  (e.in 55/13)

1.1.11. +inci /+nci/+nçı/+nçi/ /+üncü
bir + inci  (16/4), eki + nci  (29/10), üç + üncü  (63/57)

1.2. İSİMDEN FİİL YAPMA EKLERİ

1.2.1. +la-/+le-
pat + la- (p.tıp 1/5), hor + la- (h.sa 1/11), cır + la- (c.sam 7/4), sır + la- (s.sam 7/5), tor +
la- (t.na 7/11), ıŋ + la- (ı.yım 7/29), kaygu + la- (k.na 9/11), tik + le- (t.gen 10/33), küç +
le- (k.neler 11/3), baş + la- (b.ylar11/32), taş + la- (t.ylar 11/33)

1.2.2. +a-/+e-
oyun + a- (o.y 64/6), aş + a- (a.y 65/4), yaş + a- (y.y 65/5)

1.2.3. +ı-/+i-
bay + ı- (b.tıŋız 7/21), balk + ı- (b.ldaganda 67/11)

1.2.4. +ay-/+ey-
kart + ay- (k.gan 16/11), mug + ay- (m.ma 17/21)

1.2.5. +ul-/+ül-
sav + ul- (s.maz 67/31)
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1.2.6. +sı-/+si-
buv + sı- (b.nalar 11/35)

1.2.7. +sıra-/+sire-
muŋ + sıra- (m.p 4/8), yuk + sıra- (y.sam 7/15)

1.2.8. +k-
açı + k- (a.kan 22/17)

1.2.9. +ar-/+er-/+r-
eski + r- (e.megen 7/13), kıska + r (k.ta 9/14), kak + ır- (k.dı 12/29), ag + ar- (a.tıp 23/8),
kız + ar- (k.tıp 23/9), kaygı + r- (k.dım 31/4), tük + ür- (t.di 52/11)

1.2.10. +ra-/+re-
say + ra- (s.dıŋ 68/7), kay + ra- (k.dıŋ 68/9)

1.2.11. +da-/+de-
kıpır + da- (k.p 3/14), kaşkır + da- (k.y 21/6), gıcır + da- (g.lar 22/18), hışır + da- (h.r
22/20), çuvul + da- (ç.ylar 41/4), kıkır + da- (k.kları 79/21)

1.3. FİİLDEN İSİM YAPMA EKLERİ

1.3.1. –k+/-ık+/-ik+
yar – ık+ (8/12), yan – ık+ (32/14), teş – ik+ (t.i 65/3), arı – k+ (a.latmay 77/8)

1.3.2. –ak+/-ek+
kork – ak+ (k.lardan 16/30), yat – ak+ (y.ta 45/15), pıç – ak+ (p.ların 70/7), cat – ak+
(73/4)

1.3.3. –gı+/-gi+/-gu+/-gü+
yaz – gı+ (y.lagan 5/6), süy – gü+ (8/23), tuy –gı+ (t.sın 32/13), kay – gı+ (k.lar 59/7)
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1.3.4. -güç+
süz – güç+ (s.men 50/29)

1.3.5. –tı+/-ti+
karal – tı+ (51/13)

1.3.6. –kın+/-kin+
kaç – kın+ (13/9), çap – kın+ (70/25)

1.3.7.-n+/-ın+
cıy – ın+ (6/23), kel – in+ (k.çekler 12/22), cav – ın+ (c.ı 37/3), yak- ın+ (43/4)

1.3.8. –anak+
sağ – anak+ (11/13)

1.3.9. –ga+/-ge+
kıs – ka+ (24/16)

1.4. FİİLDEN FİİL YAPMA EKLERİ

1.4.1. –n-/-ın-/-ün-
tazele – n- (t.gen 1/18), tart – ın- (t.a 2/8), al – ın- (a.ır 8/26), sal – ın- (s.ır 8/27), cal –
ın- (c.ır 8/28), kör – ün- (k.e 39/8), oyla – n- (o.ıp 55/55)

1.4.2. –l-/-ıl-/-ul-
at – ıl- (a.sın 6/21), koş – ul- (k.masa 6/22), kat – ıl- (k.gan 14/18), tab – ıl- (t.dımı
79/34), cab – ıl- (c.dımı 79/35)

1.4.3. –ş-
aŋla – ş- (a.ırmız 42/36), tazele – ş- (t.ip 45/20), cetekle – ş- (c.ir 55/25)
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1.4.4. –dır-/-dir-/-tır-/-tir-
tol – dır- (t.dıŋ 2/37), sön – dür- (s.sin 30/2), talpın – dır- (t.asıŋ 31/7), sın – dır- (s.asıŋ
31/9), pus – tır- (p.a 52/23), yalın – dır- (y.mam 57/9), bas – tır- (b.maysıŋ 77/1)

1.4.5. –t-
cırla – t- (c.maga 37/14), zirilde – t- (z.ir 38/24), yarıkla – t- (y.tı 39/24), ayıkla – t- (a.tı
39/26), abdıra – t- (a.ıp 69/13)

1.4.6. –r-/-ır-/-ir-
bat - ır- (b.gan 29/12), bit – ir- (b.dik 46/65), ket – ir- (k.dik 46/67), aş – ır- (a.man 48/8),
taş – ır- (t.man 48/9), kaç – ır- (k.ıp 49/21), piş – ir- (p.dik 63/85), şiş – ir- (ş.dik 63/86)

1.4.7. –ümsire-
kül – ümsire- (k.p 24/11)

2. ÇEKİM EKLERİ

2.1. İSİM ÇEKİM EKLERİ

2.1.1. ÇOKLUK +lar/+ler
buvsına + lar (11/35), melek + ler (24/2), peri + ler (24/3), köz + ler (24/6), söz + ler
(s.in 24/8), beyit + ler (25/4), kaygı + lar (59/7)

2.1.2. İYELİK
aka + m (2/1), baş + ım (4/7), cürek + im (5/11), kalp + im (5/12), eş + im (5/14), dost +
um (5/14), millet + im (5/15), baba + m (6/29), ana + m (38/11), kartana + m (49/7)

halk + ıŋ (35/6), borc + uŋ (35/6), can +ıŋ (35/13), mezar + ıŋ (m.da 37/2), taş + ıŋ (t.a
37/6)
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hoca + sı (2/13), yara + sı (y.nı 7/6), yuku + sı (45/22), kavga + sı (61/11), tavda + sı
(t.na 63/93), cilve + si (63/112)

gaye + miz (g.çün 16/5), köy + ümiz (k.ge 23/5),  er + imiz (23/16), yer + imiz (23/17),
mektepler + imiz (34/20), yurt + umız (y.ga 34/48), baba + mız (41/21)

koca + ŋız (12/27), baba + ŋız (15/6), ev + iŋiz (21/7), bilgi + ŋiz (22/5), ambar + ıŋız
(46/36)

ul + ları (1/2), kul + ları (1/3), kaygu + ları (1/9), düşman + ları (6/19), tay + ları (17/17),
üy + leri (46/46)

2.1.3. AİTLİK +ki
köksünde + ki (17/19), kalbinde + ki (20/18), üstünde + ki (21/5), kazanda + ki (33/16),
altıŋda + ki (48/4)

2.1.4. İLGİ HALİ  +nıŋ/+niŋ
dünya + nıŋ (1/6), batırlar + nıŋ (1/7), Altay + nıŋ (1/18), kitap + nıŋ (2/36), güller + niŋ
(3/3), kalbim + niŋ (4/2), Tatar + nıŋ (6/5), sözler + niŋ (7/17), mazimiz + niŋ (14/9 ),
şarkı + nıŋ (16/11), Kerç + niŋ (20/19)

2.1.5. YÜKLEME HALİ +nı/+ni
coluŋ + nı (21/11), atmak + nı (22/24), keryan + nı (23/8), okuv + nı (23/10), aksızlık +
nı (23/41), cüregim + ni (24/9), cümleler + ni (24/15), gençligim + ni (25/9), birevler +
ni (26/13), özüŋ + ni (27/2)

2.1.6. YÖNELME HALİ +ga/+ge/+ka
kız + ga (28/1), o + n + ga (29/3), halklar + ga (29/6), Tokay + ga (32/15), bizler + ge
(34/3), sizler + ge (34/5), köy + ge (34/7), yükselme + ge (34/44), özümüz + ge (36/16),
kazık + ka (42/39)

2.1.7. BULUNMA HALİ +da/+de/+ta/+te
beşik + te (b.ki 7/20), aklım + da (40/1), yalısın + da (41/1), vaktın + da (43/20), taŋ +da
(45/1), katım + da (45/12), caşlık + ta (47/24), kalbiŋ + de (k.ki 56/15), tüşüm + de
(59/8), üy + de (70/3)
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2.1.8. ÇIKMA HALİ +dan/+den+tan/+ten
kök + ten (5/3), sırt + tan (11/6), bastırık + tan (42/33), yakın + dan (43/14), kız + dan
(43/19), astın + dan (44/5), artın + dan (44/11), yıldız + dan (45/6), seslerin + den
(53/18), ötmegin + den (53/43)

2.1.9.1. VASITA HALİ +le
munasebeti + yle (61/2)

2.1.9.2. VASITA HALİ +man

anası + man (2/7), gözyaşım + man (5/6), postacı + man (18/12),

2.1.10.1. EŞİTLİK HALİ +ça
avlak + ça  (43/19)

2.1.10.2. EŞİTLİK HALİ +day

ay + day (5/9), burçak + day (b.ın 1/16), canavar + day (6/19), çuvul + day (ç.lar 41/4),
derya + day (d.ın 1/17), duman + day (6/24), ekim + day (3/8), kaşkır + day (21/6), kız +
day (5/12), suv + day (5/14), yok + day (2/15)

2.1.11. YÖN GÖSTERME HALİ  +ga taban

köyge  taban (11/29), korga taban (70/10)

2.1.12. ZAMİR ÇEKİMİ

Yalın ilgi hali yükleme
hali

yönelme
hali

bulunma
hali

çıkma hali

men (2/19) ben+im
(49/14)

men+i
(2/20)

bana (2/25) men+de
(55/37)

men+den
(64/23)

sen (6/22) sen+iŋ
(6/17)

sen+i (2/33) saga (2/2) sen+de
(56/12)

sen+den
(64/22)
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o (22/13) o+nuŋ
(61/14)

o+nı
(38/30)

o+ga
(46/61)

……… o+n+dan
(22/25)

biz (79/2) biz+im
(1/23)

biz+ni
(1/10)

biz+ge
(16/8)

biz+de
(53/34)

biz+den
(14/7)

siz (44/55) siz+niŋ
(16/2)

siz+ni
(16/15)

siz+ge
(6/37)

siz+de
(53/35)

siz+den
(36/25)

onlar
(53/32)

olar+nıŋ
(2/23)

onlar+nı
(o.nı 77/5)

onlar+ga
(55/44)

……… onlar+dan
(55/69)

2.1.13 İŞARET ZAMİRLERİNİN ÇEKİMLERİ
Yalın ilgi hali yükleme

hali
yönelme
hali

bulunma
hali

çıkma hali

bu (1/23) bu+nıŋ
(22/33)

bu+nı
(55/55)

boga (30/9) bu+n+da
(51/29)

bu+n+dan
(51/33)

şu (11/23) şu+nıŋ
(49/19)

şu+nı
(63/23)

şoga (14/6) şu+n+da
(23/6)

şu+n+dan
(65/7)

o (17/27) o+nıŋ
(55/32)

o+nı
(73/10)

oga (46/61) ……… o+n+dan
(34/30)

2.2. FİİL ÇEKİM EKLERİ

2.2.1. BASİT ÇEKİMLER

2.2.1.1. GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMAN –dı/-di/-tı/-ti
egit - ti (e.m 2/23), taşla – dı (t.m 2/30), başla – dı (2/31), tuv – dı (t.m 5/13), koparıl – dı
(k.m 18/5), üzül – di (ü.m 18/5), bol – dı (b.m 55/1), bar – dı (b.k 55/26), kara – dı (k.m
55/28), de – di (d.m 55/33), köteril – di (k.m 55/36), cet – ti (55/36),), kayt – dı (k.lar
55/50), yaz – dı (y.m 55/55), tıkıl – dı (55/56)

2.2.1.2. DUYULAN GEÇMİŞ ZAMAN –gan/-gen/-kan/-ken
sat – kan (s.sıŋ 15/10), kat – kan (k.sıŋ 15/11), topla – gan (t.sıŋ 17/10), kurul – gan
(k.sıŋ 38/4), urul – gan (u.sıŋ 38/6),  dal – gan (d.mız 42/26), kal – gan (k.mız 42/27)

2.2.1.3. KESİN ŞİMDİKİ ZAMAN –a/-e yatır
ket – eyatır (k.11/2), kel – eyatır (55/5)
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2.2.1.4. KESİN GELECEK ZAMAN –acak/-ecek
aylan – acak (38/16), cut – acak (c.sız 42/40), ber – ecek (b.miz 46/13), et – ecek (e.men
62/2), cet – ecek (c.men 62/3), ket – ecek (k.men 66/8), cag – acak (c.sıŋ 71/5), kuy –
acak (71/8), as – acak (a.sıŋ 71/8), bas – acak (b.sıŋ 71/9), ayt – acak (a.man 72/4), yaz –
acak (y.man 77/8)

2.2.1.4.1. -gay
tuvma – gay (t.dım 13/3), sol – gay (s.dı 31/17), bolma – gay (b.dı 64/3), tolma – gay
(t.dı 64/17)

2.2.1.5. GENİŞ ZAMAN –r/-ar/-er
cırla – r (c.man 6/12), et – er (e.men 6/26), tur – ar (t.man 6/32), yan – ar (y.man 19/14),
at – ar (a.man 19/15), sat – ar (s.man 19/16), kır – ar (k.man 19/21), yaz – ar (y.man
19/25)

2.2.1.5.1. ŞİMDİKİ ZAMAN İŞLEVLİ GENİŞ ZAMAN -y
yaşa – y (y.mız 23/30), aşa – y (a.mız 23/31), iste – y (i.miz 60/27), hatırla – y (h.mız
68/13), vermi – y (69/18)

2.2.1.6. EMİR
aç – ayım (18/1), anlat – ayım (18/6), yan – ayım (23/20), yaz – ayım (25/13), kaz –
ayım (25/14), öp- eyim (30/11), aŋla – sınlar (41/27), sal – sıŋ (58/24), kal – sıŋ (58/25)

2.2.1.7. ŞART –sa/-se
taşla – sa (t.ŋ 4/15), cat – sa (c.m 7/2), kork – sa (k.ŋız 7/36), aşla – sa (a.ŋ 14/14), burul
– sa (b.m 29/3), ayt – sa (a.m 49/23), bar – sa (b.m 50/9), kal – sa (k.m 59/32)

2.2.1.8. GEREKLİLİK kerek
coymak kerek (16/21), okuv kerek (22/33), mektep kerek (34/1), saga kerek (35/7),
kerek bolgan (36/9), bolmak kerek (43/19)
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2.2.2.BİRLEŞİK ÇEKİMLER

2.2.2.1. HİKAYE

2.2.2.1.1.GEÇMİŞ ZAMANLARDA HİKAYE

2.2.2.1.1.1. –gan edi/-kan edi/-ken edi
aŋlatkan edi (a.e.m 2/25), tüşken edi (52/3), yakınlagan edi (70/20)

2.2.2.1.2.GENİŞ ZAMANDA HİKAYE

2.2.2.1.2.1.-a edi/-e edi/-y edi
ayta edi (55/62), otura edi (o.e.k 67/14), totura edi (t.e.k 67/15), karay edi (k.e.m 67/24),
öpe edi (ö.e.m 67/25)

2.2.2.1.2.2. –ar edi/-ır edi/-r edi
aklatır edi (a.e.m 4/16), saklatır edi (s.e.m 4/17), aytar edi (a.e.m 26/18), atar edi (a.e.m
33/2), satar edi (s.e.m 47/8), turar edi (t.e.m 79/19)

2.2.2.1.3. GENİŞ ZAMANDA OLUMSUZLUK HİKAYE -mez edi
dökmez edi (d.e.m 33/4)

2.2.2.2.RİVAYET

2.2.2.2.1.GEÇMİŞ ZAMANDA RİVAYET

2.2.2.2.1.1. –gan eken/-gen eken
kelgen eken (2/4), kalgan eken (46/54), salgan eken (67/18)
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2.2.2.2.2.GENİŞ ZAMANDA RİVAYET

2.2.2.2.2.1.-a eken
yaza eken (y.e.siz 55/48)

2.2.2.2.2.2.-ar eken
turar eken (1/15)

3. SIFAT FİİLLER

3.1.-gan+/ –gen+
cırla – gan+ (1/19), köpür – gen+ (3/6), aŋla – gan+ (3/8), sızla – gan+ (4/5), oku – gan+
(10/1), açuvlan – gan+ (12/24), bil – gen+ (b.gen 34/22)

3.2. –mış+
oku – mış+ (72/8)

3.3. –acak+/-ecek+
sön – ecek+ (32/7), tuttır – acak+ (50/11), min – ecek+ (66/8)

3.4. –maz+
buzul – maz+ (29/11), unutul – maz+ (49/3), yara – maz+ (65/7), savul – maz+ (67/31)

4. ZARF FİİLLER

4.1. BASİT ZARF FİİLLER –e/-a

4.1.1. TEKRAR GRUPLARINDA
küle küle (22/29), kayta kayta (45/11), corta corta (48/9)
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4.1.2. BİRLEŞİK FİİLLERDE
yaza tur- (y.t.sa 27/8), küle tur- (k.t.saŋ 28/6), ayta başla- (a.b.y 52/23), ayta ber- (a.b.seŋ
64/18), köre koy- (k.k.saŋ 71/7)

4.1.3. –p/-ıp/-up
közle – p (64/14), tasırda – p (65/7), taşla – p (65/9), buv – up (65/12), bol – up (65/13),
sat – ıp (66/6), aç – ıp (67/9), muŋlan – ıp (67/21), tut – ıp (67/37), kara – p (78/2)

4.2. BİRLEŞİK ZARF-FİİLLER

4.2.1. –ganda/-gende
kör- gende  (3/12), ber – gende (8/6), ker – gende (8/7), ser – gende (8/8), bar – ganda
(37/10), calkılda – ganda (67/10), balkılda – ganda (67/11), tur – ganda (78/2), ur –
ganda (78/4), al – ganda (79/17)

5. İSİM FİİLLER

5.1. –v+/-uv+/-üv+
kışra – v+ (6/8), körüş – v+ (8/1), tırış – uv+ (8/31), oku – v+ (10/30), taya – v+ (t.dan
11/15), obla – v+ (12/33), yaşa – v+ (y.ga 13/24), maktan – uv+ (50/14)

5.2. –ma+/-me+
tüy – me+ (t.leri 22/11), böl – me+ (b.ge 30/7), oku – ma+ (o.ga 50/7), yaz – ma+ (y.ga
55/67)

5.3. –mak+/-mek+
oku – mak+ (21/12), toku – mak+ (21/13), ayt – mak+ (22/27), yaz – mak+ (71/10)

5.4. –ş+
tanı – ş+ (55/16)
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METİN
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1

ALTAYLIGA

Bizmiz akikat arslanı, Cıngız, Timür ulları,

Davut salgan tögerekke Taŋrının gür kulları.

Buzlı tavlar, teren carlar, cılgalarnı atlatıp,

Cebe çalgan, köpük kuskan cüyrüklerni patlatıp,

Cansız turgan tar dünyanıŋ çöllerine cayıldık,

Nesli çürük batırlarnıŋ biz Taŋrısı sayıldık.

Taliy kayttı, tarttı uzun cilan başın tikledi.

Cav- caranıŋ kayguları bellerin d ört bükledi.

Köp kıynasa, cılatsa da bizni kara bahtımız,

Horlansa da karak kalmaz taş temelli tahtımız.

Kıyametten burun bizni, ceennemge salmaŋgız!

Koluŋızda cürük küçmen bizge ayak çalmaŋız.

Millionlarman yıl kesçe de kinli cigit soyumız,

İç coytulmaz turar eken muŋlı cırlar, toyumız,

Buhar bolıp köke çıkar, burçakdayın cavarmız,

Kün tuvuştan tap batıga deryadayın avarmız.

Ey Altaynıŋ tazelengen, solmagan al gülleri!

Uzaklardan bir-birine cırlagan bülbülleri!
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Yokmı bizde iç til, avuz, dertleşmege aytmaga?

Cüyrüklerni aylandırıp, kart devirge kaytmaga?

Caŋgırtayık kart dünyanı destan bolsun tillerde,

Ne aksızlık, ne horluk bu? Biznin esir illerde,

Soyumıznı yaratkanda küçni bergen Taŋrımız,

Cav aldında yardım kolun bizge kergen Taŋrımız.

Et bir emir, Turanlılar kurultaynı cıyayık,

Yurtumuznı baskan selge tübden tınak tıyayık!...

Oktyabr  16-28, Akmescit, 1920

2

SATLIK İMTİAN

Mına, akam, şimdi saga aytacakman bir masal,

Közleriŋni pek akaytma, sözlerime kulak sal.

Ocalık içün imtianga kelgen eken bir akay,

Koltugında kadılarga bir de maylı kalakay.

Bu zavallı medresede on sekiz yıl okugan,

Evge kelse anasıman yüzbez, keten tokugan.

Şimdi endi imtianga kirmege de tartına,

Keŋeş etip, bir tanışkan kadılarnıŋ kartına.
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Kadı akay bir millionnıŋ parçaçıgın algan soŋ,

“ Ey yarabbim, çok şükür ”, dep kisesine salgan soŋ.

İmtianga özü içün bir başkasın tapmasın,

O kişiniŋ imtianı özüm oca yapmasın.

Şeriatça yaman bir iş bolmaganın bildirgen,

Bu kap-kara aksızlıknı yokday etip sildirgen.

Kalp oca corta-corta keldi menim katıma,

Baş köterip, bir karadım tanımagan catıma.

- Hoş keldiŋiz, kay köysiŋiz, musafir, - dep soradım,

O aŋlattı men maksadın yahşılıkka coradım.

- Kadılarnıŋ bir talayı meni tanıy degende,

Men toydırdım bir- ekevin şimdi mında kelgende.

Dedi: “ Akay, korkma sakın, men suv başın begittim,

Sarı mayman men olarnıŋ vicdanların egittim

- Kadı, müfti? Ekevinde toydurdıŋızmı?- dedim

- Bir kaçına bana men kelgende aŋaltkan edim.

Nasır bile, Mansur bile, Küŋtugan da zararsız,

Ümer Efendiniŋ de bir oŋ közüne kararsız,

Müftige de kaş oynatıp, bükşiyip bir kara da,

Saga da bir yarım million, bazarlık yok arada.
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Dep bagırıp yapma, oca sözün kesip taşladı,

Kadılarnıŋ gür nefsine kanım kaynap başladı.

Bar bu yarım millionnı da kadıga ber sen akam,

İmtiansız oca etsin seni o dinsiz Kakam.

Şay dedim de ekimiz de kestik uzun sözlerni,

Katımızda turganlar da bizge tikti közlerni.

Ey kadı akam, karamaysıŋ sen kitapnı ŋ içine,

Ortalıknı toldırdıŋ da molla, imam piçine.

Meseleni aytasıŋ sen kitabıŋnıŋ kapından,

Tutar başıŋa urarman akikatnıŋ sapından.

Oktyabr 21, 1920

3

SENMİ EDİÑ?

Terekler tübünde, ay yarıgında,

Güllerniŋ içinde muŋlı körüngen,

İstekli göŋülniŋ keŋ arıgında,

Dertlerni tazertip kaygıga bürüngen,

Köpürgen saçlarıŋ cik arasından,

Çeŋgeŋe kol salıp külip karagan,
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Aŋlagan ekimday kalp yarasından,

Sıcak bakışlarman keyfimni aragan.

Köksümniŋ üstünde kızıl ot yakkan,

Asretim kabarıp cılap cürgende,

Men gece tüşümde seni körgende,

“Sevdalık ” boynuma takkanda,

Avzı kıbırdap çaynagan sakız,

Kalbimni sızlatkan senmi ediŋ, a kız??!

Oktyabr  15-28, 1920, Akmescit.

4

…………. GA

Kalbimniŋ özegi telme teşildi,

Üstüme sanki bir dünya eşildi,

Bagrımı aç, kara, ey yosma dülber,

Sızlagan göŋlüme biraz ögüt ber.

Koluma “sevdalık” bayragın alıp,

Dizlerŋi üstüne başımnı salıp,

Muŋsırap ot canıp ölmek isteymen,

Kefinge senden bir kölmek isteymen.
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Saga aytalmagan iç sırlarımnı,

“Süygüge” uydurgan muŋ cırlarımnı,

Soravcı melekke aytmak isteymen,

Aslıma aylanıp kaytmak isteymen.

Kabrime bir kaç tüp çeçek aşlasaŋ

Üç-dört tel saçıŋnı tüske taşlasaŋ,

Tüsünmen günamnı aklatır edim,

Cennetniŋ tübüne saklatır edim.

Kün körmey avacak taze temelim,

Ümütlerim soldı, öldi emelim,

Şavlesiz bir yıldız bolmak isteymen,

Köklerde gül açıp solmak isteymen.

Oktyabr 24, 1920

5

COŞKUN

Eskilikler kozdı kene, cürek taşıp başladı,

Saŋki Mevlam kökten maga bir “Közaydın” taşladı.

Teli üzük, astı teşik, sessiz cartı sazımnı,

Aldım kolga: “Ant Etkenmen” cırlamaga başladım.

Defterlerge közyaşımman yazgılagan yazımnı,

“Ant Etkenmen” pıtagından üzüp alıp taşladım.
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Kanatlana, avelene bulutlarga çıkaman,

Göŋlüm öse, nur saçaman caŋı tuvgan bir ayday.

Köp tüşüne, köp ıntıla, öz-özümni sıkaman,

Telçelengen tar cüregim kaynay kazanda mayday,

Çal ey sazım sızla göŋlüm, kızday kalbim çınlasın,

Cırlap tuvdım, cırlap östüm, cırlaganda öleyim.

Suvday tınık cırlarımnı eşim – dostum tıŋlasın,

Milletime milliy borcum cırlaganda öleyim,

Cana – cana, alevlene, şavlesiz çalt sönemen,

Ah katiyim, vaktı kelmey, aksızlıkka könemen.

Oktyabr 20, 1920

6

Dogdugından ölünceye kadar Milletiniŋ seadetine çalışan, milleti içün çalışmaktan iç bir
vakıt bıkmayan soŋra milletiniŋ seadeti ogrunda canın bile feda etmeye razı olan
Çelebicihana hitaben:

MEN DE ANT ETTİM

Men de ant ettim, bu Tatarnıŋ yokunı var etmege,

Azırlandım men de senday ak yoluna ketmege,

Senday etken bir büyükniŋ andına ant katmaga,

Bunıŋ içün men de azırman apislerde catmaga.
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-“Tatar içün”- ses çıkarma, öltirirmiz, - deseler,

Bastırıkta tenim çürütip, kolum, tenim kesseler,

Ayagıma kırşav salıp, üstüme taş tizseler,

İçimden kene senden beter, “Ant Etkenmen” cırlarman,

Tip – tirili otka atsalar, meni cagıp külseler,

“Ant Etkenmen” sözün endi taşla avzıŋdan deseler,

Ondan alıp daragaçka canık kevdem kerseler,

Soŋ kuvetniŋ gür davuşıman “Ant Etkenmen” cırlarman.

Seniŋ cırın cırlamagan, antıŋnı yalan sayganlar,

“Ak” sözüni, “ak” tügül dep inamsız oyga dalganlar,

“Ak – adalet” düşmanları eki ayaklı canavarday insanlar,

Aramızda adsız kalsın, cerge batsın, cok bolsun.

Tatarlıknı tanımagan, tatar içün ölmegen,

Sen büyükday “Ant Etkenmen bilmek içün” demegen,

Milletiniŋ eksikligin tüşünmegen, bilmegen,

Tip- tirili otka atılsın, toz- dumanday kül bolsun.

İç birevsi koşulmasa, maga yardım etmese,

Öz başıma “kurultaynı” kurar, cıyın etermen,

“Seniŋ aytkan sözüŋ yalan, doğru tügül” deseler,

Vazgeçmem seniŋ “andından”  varlıgım yok etermen.
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Anam meni niçün tapkan? Babam niçün okutkan?!

Ocalarım niçün maga “Ak- adalet” tanıktan?

Antıŋ içün “Ant Etkenmen” bolsam sözüŋ unutkan,

Yarın seniŋ karşıŋda men kalay tozıp turarman?

Karşımdaki büyük Tatar menden ne ümüt ete,

Büyük Çelebicihan, antıŋ meni er kün titrete,

Antıŋ içün çalışmasam, milletim içün canmasam,

Seniŋ antıŋ ogrunda ölümni borc sanmasam,

Tatarlıgım kalay etip, sizge isbat etermen?

7

ANT ETKENMEN AYTAMAN

Catsam, tursam, colga çıksam, Ant Etkenmen aytaman,

Kayta-kayta, ayta-ayta men artıma kaytaman,

Kanım kaynay, canım caynay, Ant Etkenmen, cırlasam,

Savlukman kal Tatarlıknı “bastırık” man sırlasam.

“Ant Etkenmen Tatarlarnıŋ yarasını sarmaga,”

Dep bagırsam bu keŋ dünya, boşluklar da tar maga,

Aytkan sayın aytacagım kele, kalbim kaltıray,

Emellerim töpesinde bir altın ay caltıray.
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“Ant Etkenmen” aytılganda men bir şair bolaman,

Tamarlarım torlana da kirli kinge tolaman,

“Ant Etkenmen” cırladımmı, ille şiir yazaman,

Eskirmegen taze dertniŋ çöpnen tübün kazaman.

Maga ilham bergen, meni “ciğitmen” dep yaşatkan,

Gaflet kalıp yuksırasam “yuklama” dep taş aktan,

Yaş babaynıŋ kaleminden tökken ötkür sözleri,

Menden kuva muŋ-kaygını o sözlerniŋ özleri!

Ey bizlerni kucagında aybetlegen, anaylar!

Bahtımıznıŋ yaraları tazerdi de kanaylar -

Beşikteki sabiylerge “Ant Etkenmen” aytıŋız,

Caş miyleri katmaz burun vicdanların bayıtıŋız.

“Ant Etkenmen, söz bergenmen bilmek içün ölmege,”-

Dep cırlaŋız, cıyınlarda muŋlı kızlar bizlerge,

“Bilip, körip milletimniŋ közyaşını silmege”,

Beyitimen karşılayık biz yaşlar da sizlerge.

Ey, mollakam kabirimde maga telkin bergende,

Yaradanga dua etip kollarıŋnı kergende,

“Ant Etkenmen”: cırla başta, men coşayım, dıŋlayım,

Eger meni toprak sıksa, men de senmen ıŋlayım.
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Kırklamamnı saga berse dertli, yanık anayım,

Er kün taŋda mezarımda “Ant Etkenmen” cırla sen.

Cer astında seni dıŋlap, közyaş tökip, kanayım,

“Ant Etkenmen” cırlaganda çürüp bitsin cansız ten.

Ant Etkenmen, ant etkeniŋ antı içün ölmege,

Kaysı Tatar göŋüllene menmen düşman bölmege.

Siz korksaŋız, mına caşlar, men adlında ketermen,

Tavnı, taşnı, car, cılganı, dal tüzgün col etermen…

8

KÖRÜŞÜV

Arkadaşım Asan Sabrige

Başım töben col boyunca ketkende,

Oylarımnı bir top çeçek etkende,

Corga cürüp sen karşıma cetkende,

Bayram ayın körgenlerge oşayman.

Baş köterip, saga selam bergende,

Külümsirep kaşlarıŋnı kergende,

Cüregime taze ciyez sergende,

Kanım suvup buzlay- buylay boşayman.
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Ümüt bergen koyu ela közüŋni,

İpekleriŋ dülber etken özüŋni,

Caŋı tuvgan künday yarık yüzüŋni,

Köz kıyıgından bir teşkerip karayman.

Kurma cayday kara kaytan kaşıŋda,

Kuvurçık saç yipek telli başıŋda,

Göŋüllerge göŋül bergen yaşıŋda,

Bir ilhamcı, bir “incelik” arayman.

Gül buvunı nazik ince beliŋde,

Avuçıma ateş salgan eliŋde,

Perçeminnin er bir ince telinde,

Kan tartıcı magnit küçü körüne.

Açık sözmen aytalmayman sırımnı,

Cırlamayman saga “süygü” cırımnı,

Etalmadım aile degen ırımnı,

Bir ot tüşe ta kalbimniŋ törüne.

Betiŋdeki magnit küçü alınır,

Kattı, küçlü gururıma salınır,

Bir kün kelir bu kız maga calınır,

Dey de yaşlık sevdalıgın ezemen…
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Merhametsiz! Kelme yakın yanıma,

Bu tırışuv yetti garip canıma,

“Gizli süygi” kast etti al kanıma,

Yaş canımda asret ölüm sezemen.

Noyabr 17-20, 1920

9

VESVESELİGİM

Yazaman da yazaman da, yazaman,

Mınav yeri yaramay, dep bozaman,

Ya kıskarta, ya uzata sozaman.

Begenmiymen, cırtıp atıp taşlayman,

Caŋı baştan yazgalavga başlayman.

Yaragan iç bir şiirim yoktır, dep

Başkalardan yaŋlışlarım koptır, dep,

Canım patlay, paslana da cataman,

Kalemimni kötere de ataman,

Kaygulana, kasevetke bataman!...

Noyabr 28, 1920
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10

OKUGAN KIZGA

İnanma sen kalbi temiz şairge

Tiz çökünip, ayak öpip yalınsa,

Moyunıŋa çeçek bolıp salınsa,

Alevlenip, canıp, koyup alınsa.

Yalındırıp ilham temiz şairge,

Yalancıdır, şaytan karar közünden,

İç yamanlık aŋlamazsıŋ sözünden,

Asıl insan yok körsetir özünden.

Yerni kökni, küneş, aynı yıldıznı,

Birine biŋ yalan koşıp aŋlatır,

Kara yerni deryalarga yalatır,

Katse-kater seni ille aldatır.

Aldatmakçün senday etken bir kıznı,

Kanatlanır boşluklarda aylanır,

Sözü kene saga kelip baylanır,

Soŋu “antı” yalan çıkar taylanır.

İnanma sen ne apayga, akayga,

Ne ceŋgene, abayga, ne kakayga,
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Cüregiŋni köterse de sözleri,

Canavarday seni közler közleri.

Sensiŋ insan ballarını bar etken,

Cigitlerge bu dünyanı tar etken,

Layıksıŋ sen gururlanıp cürmege,

Saf ve masum kız ömürin sürmege.

Kerçek cigit kıznıŋ göŋlün candırır,

Gururlanmak dülberlerniŋ şanıdır,

Çünki odır insanlıknı dogurgan,

Öz kanıman curt topragın yogurgan.

Suvukkanlı keçir okuv zamanın,

Teşker, aŋla kaliplerniŋ yamanın,

Terbiyeli, başlı nesil yetiştir,

Baş tiklegen bozgunlıknı yatıştır.

Dekabr 12, 1920

11

YOLCULAR

Bir kaç yolcu keteyatır ulu yolnıŋ közümen,

Ümütlene, küçleneler bir-biriniŋ sözümen,

Bütün keçe bir tınışsız pek akırtın keteler,

Taŋga yakın balaban tik kır astına ceteler.
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Başlay sırttan kök kararıp, burçak, cavun cavmaga

Meyil ete kök bulutlar üstlerine avmaga,

Kün tuvuştan kün de tuva, şavlenip allana,

Caşın caşnay, kök güdürdey, saŋki dünya sallana.

Biŋ bir yaşlı bir çobandan yolnıŋ başın soraylar,

Basıp kelgen zelzeleni bereketke coraylar,

Toktamaylar cavaş-cavaş cayavlay da keteler,

Bir saganak keçken saytın toktap keŋeş eteler.

At boldura, yardım istey katındaki cayavdan,

Omuz salıp yardım ete, cayavlar da tayavdan

Altay tabını kamış kulak gür calınlı alaşa,

Özgen urup, köke sıçray, arslandayın talaşa,

Ana cettik, mına cettik, aldımızda çegerçik,

Soŋgu amma…  ah, kateyik aylanmay da tegerçik,

Ey, akaylar, deryadayın tolkunlana artımız,

Toktaŋız bir aytışayık, ne deysiŋiz, ey kartımız?

Dey de atnıŋ başın cetip, bir taldaga buralar,

Şu yerçikte kiçkenekiy bir cemiyet kuralar,

Karar bermey korkup, ürküp, kaltıraşıp turganda,

Katlarında tereklerni yıldırımlar urganda.
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Karasalar ne körsinler, çoban mingen atına,

At patlatıp, cetip tura cigitlerniŋ katına…

Ürmet etip caş yolcular kart çobannı koralay,

O olarga col kösterip, köyge taban toralay.

“Aydaŋız siz artımdan” – dey, şimdi köyge sarkamız.

Kuvanşalar çaş yolcular, mına bizim arkamız.

Pek salmakman yavaş-yavaş cılışmaga başlaylar.

Er dakkada çekte karap, cavga da köz taşlaylar.

Ümütleri kaviyleşe colnı bolay almaga…

Namus ete buvsınalar şaşıp colda kalmaga.

Dekabr 12, 1920, Akmescit

12

TİNTÜV (OBLAVA)

Uryadnikler kelip köyge kirdiler,

Evden- evge caş kıdırıp cürdiler,

Pristav da kelip tüşti artından,

Köy itleri kaçıp ketti katından.

Cemaatnı kül töpege çıkardı,

“Kaçaksıŋız Tatarlar”, - dep bakırdı.

Kartlar, caşlar cıyıldı da bardılar,

Tüfekliler tögereklep sardılar.
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Kapadılar bir boş evge olarnı,

Biz de barıp seyir ettik bolarnı,

Ev kapını uryadnikler çekledi,

Pencerede bir karavul bekledi.

Pristavnıŋ keldi özü kirtledi,

Pencereden üçte kaçak irtledi,

Sögündi de Tatarlarnı horladı,

Bizge soldat boluŋız, dep zorladı.

Soŋ çıkarıp bir sıraga tizdiler,

Caş köteklep kamçılarnı üzdiler,

Yerge yıkıp üzer şompol urdılar,

Ak sakallı kartlar karap turdılar.

Apakaylar, kelinçekler cılaştı,

Peştimaller közyaşlarga bulaştı,

Sert pristav halka karap cekirip,

Açuvlangan çal horazday sekirip.

Bakışmaŋız, sizlerni de alırman,

Kocaŋızman bir sıraga salırman,

Açuvlangan bir ayvanday bakırdı,

Bogaz kırıp, tükürdi de kakırdı.
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Biz ozgardık garip soldat yaşlarnı,

Cılattık em temeldeki taşlarnı,

Cayav- calpı aydadı da kettiler,

Şaytip bizim köyde oblav ettiler.

Dekabr 13, 1920

13

HORLUK

Takdir bulay yazgan maga yaradan,

İnsan bolıp tuvmagaydım anadan,

Horlanaman ögey ana elinden,

Çıkmay davuş cartı sazım telinden,

Men süzülip kaldım insan selinden.

Capalaklay, kara karlar borata,

Başlık etkenlerge, belki korata,

Kaçkın bolıp cüremen öz curtımda,

Gizli sözüm arkamdaki pırtımda,

Kaygulana kalbimdeki kurtım da.

Bülbüldayın caraşıklı cırlasam,

Defterimni közyaşımman sırlasam,

Eş- dost kene “ yaman” adın takalar,

Tip- tirili meni otka yakalar…

Çekiştirip, seyirime bakalar.
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Akikatçı şair bolıp bakırsaŋ,

Yardım içün meleklerni çakırsaŋ,

Özarası saga bir “sud” yasarlar,

Seni tutıp, daragaçka asarlar,

Sendürürler emeliŋni basarlar.

Horluk, dostum, horluk küçüŋ bolmasa,

Öz bagıŋda güller açıp solmasa,

Lanet etersiŋ yaşavga, ömürge,

Ömüriŋ aylanır kara kömürge,

Kul bolursıŋ “ebediy bir emirge”.

Dekabr  14,1920

14

İNCE

İncelikten ince tuvgan incerip,

İncelikni kaba buvgan kin berip,

Er ne yerde kinge tolgan kabalık,

Kabalarga cala bolgan babalık,

Bizimkiler şoga kulak salmagan,

İncermekten bizden colak kalmagan,

Kabalıklar kaba bolıp bursa da,

Mazimizniŋ gülü solıp tursa da,
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İnce sözü aslı ince inciden,

İncelikni kaba çirkin buvsa da,

İncertilip, kop küç ala tinciden,

Caŋı tuvgan er şey kaba tuvsa da.

Tabiatta ince degen bu gülmi?!

Yaraşıklı, nazik kızlar, melekler!

Bu künden soŋ birisi ince tügülmi?!

İncertirler eliy- eliy elekler.

Kabalıkka kara zeer katılgan,

Kabalarga ince düşman atılgan,

Er işinde dinsiz, yolsuz bolsa da,

Bayguş kaba! Zorman aksız satılgan.

İnce bol, dost, incer!.. üstke çıksaŋ da,

Koltugıŋda ince başıŋ sıksaŋ da.

1920, Akmescit

15

KİTAPÇI BABAGA

Şarıldaysıŋ, gürüldeysiŋ “Aşık Garip” satasıŋ,

Kerek bolsa arada bir yalançık da katasıŋ,

Sokaklarnı dört aylanıp balçıklarga batasıŋ,

Merekepke terakay salkın suv da katasıŋ.
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Al, al keldi “Antikacı babaŋız”, dep bakırsaŋ,

Masal aytıp aldatmaga balalarnı çakırsaŋ,

Bala tügül, balaban da kele seni körmege,

Sen de başlaysıŋ tilinmeŋ tizip yalan örmege.

Közlevede bir apayga bit ilacı satkansıŋ,

İlacıŋa azganakay emen tözü katkansıŋ,

Bunın içün birkaç apay seni biraz kınagan,

Birsi tayakman urganda, birsi kulak çiynagan.

Canım, antikacı baba, etme, etme bunı, eyleme,

Sofusıŋ sen, dünya malı içün yalan söyleme,

Yarın ahiret kününde soŋ ceenemde yatarsıŋ,

Halk cennette oturganda kimge kitap satarsıŋ?

Dekabr 20, 1920

16

CAŞLIKKA

Arkadaşlar, cigitler bugün bizniŋ,

Bizmen birge a kızlar em de sizniŋ,

Eŋ birinci borcumız cigit bolmak,

Gayemizçün can kıyıp kanlı bolmak.
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Tüfeklerniŋ, toplarnıŋ atılganı,

Kızıl kanlar suvlarga katılganı,

Yoksa bizge bir ögüt bolmadımı,

Yoksa kulluk künleri tolmadımı?!

Caŋı dünya, caŋı kün, halk da caŋı,

Yarıklandı kartaygan şarknıŋ taŋı,

Caş cürekler bizlerge “aydıŋız”, dey,

“Yukladıŋız, yaŋlış kün saydıŋız”, dey.

“Tüfek, kitap tüşmesin koluŋızdan”,

“Sizni kimse kaytarmaz coluŋızdan”,

“Türlü maska kiygenni atıŋız”, dey,

“Közyaşlarga al kanın katıŋız”, dey.

“Gayeŋ içün kan a kız, zaman yaşı”,

“Kandır aknıŋ yıkılmaz temel taşı”,

“Hainlarnı kayırıp soymak kerek”,

Curtun yakıp neslini coymak kerek.

Araŋızda hainlar kalmagan soŋ,

Halk işine iç ayak çalmagan soŋ,

“Kol tutuşıp, birlikip ketiŋiz”, dey,

“Mazlum şarknı siz azat etiŋiz”, dey,
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Mına bizim borcumız işte caşlar,

Bugün endi işlemey eski başlar,

Caŋılıkka Tatarnı tartmak kerek,

Aramızda cigitler artmak kerek.

Korkaklardan sıramız temiz bolsun,

Korkak üyde otırsın, semiz bolsun,

Biz olardan ayrılıp ketmelimiz,

Cigitlikni şay isbat etmelimiz.

Barsın olsın kaç million kansız insan,

Mezar bolsın ortalık cansız insan,

Tek bir tügül biŋ kere ölmelimiz,

Biŋ ölümle canı biŋ bölmelimiz,

Diplomatlar, toktaŋız sizler endi,

Sizge esir tügülmiz bizler endi,

Felsefesin dünyanıŋ coyacakmız,

Avropanıŋ itlerin soyacakmız.

Yanvar  1, 1921



64

17

TATAR OCASINA

Ey, zavallı, kün körmegen fakir Tatar ocası,

Muhtac saga bu milletniŋ karısı em kocası,

Sensiŋ onıŋ kelecegin keçkeninday etecek,

Körekçi bir kart çobanday col kösterip ketecek!

Lakin seni cail millet takdir etmey, karamay,

Seniŋ aytkan ak sözleriŋ öz işine yaramay,

İnsan etmek içün halknıŋ alayın bir biçimde,

Basık, alçak bastırıkday bir mektepniŋ , içinde,

Öksüz Tatar ballarını toplagansıŋ başıŋa,

Yazmaga söz tapılmaycak seniŋ dürbe taşıŋa,

Sen can çekiş, mektebiŋde, yorulma iç, bilgi saç,

Eviŋdeki anaŋ, babaŋ, balaŋ, karıŋ bola aç…

Tilengenday cüresiŋ sen yazda, kışta, boranda,

Seniŋ eviŋ, eŋ müşkül bir kün keçirgen koranta…

Utansınlar bu miletniŋ kalın kursak bayları,

Koltugında er biriniŋ kagıt akça tayları.

Can darısı bellegenler şu temelsiz paranı,

Sen sarasıŋ şundaylarnıŋ köksündeki yaranı,
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Millet içün verem kapa közlerinden aka yaş,

Mugayma sen bu horlukka, ey fedai, arkadaş…

Sen bu halknıŋ em anası, em babası, başısın,

Kelecekniŋ yıkılmaycak kaviy temel taşısıŋ!...

Şimdi seniŋ kıymetiŋ yok, künüŋ müşkül bolsa da ,

Bizler içün gül savlugıŋ bir çeçekday solsa da,

Mümkün tügül bu halk seni ille takdir etecek,

İşte caşlık o künden soŋ maksadına cetecek.

Yanvar 3, 1921, Akmescit

18

KALAY ETİP SIRIMNI SAGA AÇAYIM

Ah… seni men pek süyemen,

Seniŋ içün alevlene küyemen,

Haberiŋ yok, anlamaysıŋ alımdan,

Men üzüldim, koparıldım dalımdan.

Kalay saga anlatayım sırımnı,

Defterimde (mektup) degen cırımnı,

Pek mugayıp sabır etip cüremen,

Men bir “gizli aşık” ömür süremen.
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Kagıt yazsam elçi bolgan tuyacak,

Kulaklarga kurşundayın kuyacak,

Poçtacıman cibersem de bolmaycak,

Anaŋ, babaŋ körecek, sen, duymaycaŋ,

Ey melekler, kel göŋlümni alıŋız,

………nıŋ gönüline salıŋız,

Belki, aŋlar gönlümdeki yaranı,

Kuda bol da yasaŋız şu aranı.

Yanvar 21, 1921, Akmescit

19

TATAR İÇÜN

Tatar alın teftiş etip cürgende,

Men bu öksüz Tatarlarnı körgende,

Közyaş tökip, cılamaga başlayman,

Cavnıŋ küçün közden töben taşlayman.

Büyük bir küç tabaman men özümde,

Balk- calk etip caşın caşnay közümde,

Çal sakallı bir kart kele katıma,

Men cer tepip atlanaman atıma.
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Bir arslanday baş tikleymen turaman,

Sanki cavnı kalbinden uraman

Keŋtemelni ineçikmen kazaman,

Yemin etip şu sözlerni yazaman:

Tatar içün cehennemde yanarman,

Tatar içün kızıl otka atarman,

Tatar içün kölmegimni satarman,

Men Altaynıŋ bir çeçegi Tatarman!

Kol kösterip Tatar, Tatar degende

Tatar kanı sınırlarga kelgende

Men dünyaga bir cumurdık urarman,

Düşmanımnıŋ tacın, tahtın kırarman!

Tatar içün deryalarnı tıyarman,

Bir ineniŋ teşigine sıyarman,

Tatar içün incerermen, azarman,

Tatar sözün baştaşıma yazarman!

Tatar içün daragaçka asılsam,

Toprak bolıp ayaklarman basılsam,

Cer astında kene de şay aytarman:

Tatarman dep, men ahiretke kaytarman!

Yanvar 25, 1921
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20

KERÇ

Kerçli Meryem Hanımga

Taman keçip ketkende kart babaylar,

Bir cal etip Kerçte can suvargan,

Çıŋcı keday şairler, asabaylar,

Temel atkan Kerçte at tuvargan.

Bir vakıtlar beş- altı köy avuşıp,

Kerç tübü kızları çınlaganlar,

Şair Tatar cigitler kol kavuşıp,

Can göŋülden onlarnı dıŋlaganlar.

Kerçliler pek namlı cüyrük çapkan

Cigitleri küreşse, ayuv cıkkan,

Gür kızları som-sırma poşu capkan,

Borazanga yaşları altın tıkkan.

Lakin Kerç bu künde öz varlıgın,

Kösteralmay erligin, bildiralmay,

Közü korkkan, unutmay kün tarlıgın,

Kalbindeki karanı sildiralmay.

Meryem Totay, Kerçniŋ bir gülüsiŋ

Ayaklandır köyüŋiŋ balaların,
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Kart bagçanıŋ sünbülü, bülbülüsiŋ,

Ayt da aŋlat, uyandır anaların.

Yeşillensin Kerçniŋ yalıları

Deryadan kök dalgalar bilgi saçsın,

Tazelensin, yaşarsın alıları,

Gül teregi kızarsın, güller açsın.

Fevral 3, 1921

21

NE SAKLADIÑ O KADAR?

Alla, Alla Tatar kızı, ne sakladıŋ o kadar?

Başıŋa capkan şaliy şalıŋ tamam bir caylav kadar,

Suvukmı yoksa avası, esken boran kayakdan?

Üstüŋdeki piçimsiz kaftan tamam kele tobukdan.

Çık da taliyiŋ talap et kaşkırday etip okurtip,

Oturasıŋ eviŋizde saçıŋ, başıŋ köpürtip,

Saga söz katsam, cevabı yok tilsizday etip külesiŋ,

Evden çıkmay oturıp, köp şaytanlık bilesiŋ,

Boldı endi oturganıŋ, dört yagıŋa bir kara,

Seniŋ aldıŋda colıŋnı kesken cıkıldı endi o kara,
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Kir mektepke sen de oku, saga kerek okumak.

Seniŋ içün iş tügül yalıŋız keten tokumak.

Babaŋ, anaŋ mektep seniŋ, seni insan etecek,

Filcan tübünden fal karamak endi senden ketecek,

Tatar yarın yaşamaknı senden umut etecek,

Endi sensiŋ cüyrügiŋmen aldımızda ketecek.

Mart 15, 1918, Akmescit

22

ŞAY DEMEÑİZ, BABAYLAR

- Şapke kiye, ogursız, cik ayırıp, saç taray,

Ak yakasın kattırıp, camilerge ters karay,

Alçak evni begenmey, “bizge kerek” dey saray,

Yaŋlış sizniŋ bilgiŋiz - dep meni bir catday talay.

-Şay demeŋiz, babaylar, sizler endi “kart koray”,

Zaman nasıl emir ete… kerek yaşamak şulay,

Dünya şimdi başka boldı, halklar bir birin toray,

Kuranımız da zamanga köre yaşatmakçün yol aray.

Şapke kiye başcıgına, şineli yok kaltıray,

Köksündeki tüymeleri cez kuşagı caltıray,
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Odasında aşamlık yok, boş çanaklar şaltıray,

Kisesinde akça da yok, o zavallı kater, ay?

Keçe-kündüz dua ete, dört közümen, yol karay,

Bugün babam kelmedimi? –körgen köydeşten soray,

Kargış ayta babasına, közçükleri moŋdıray,

Kele “millet” kahvesine, pek açıkkan tilkiday.

Baba kirgen restoranga biŋlikleri şıtırday,

Tışta suvuk cavun cava, tamçı tama, pıtırday,

Keyf kararın tapkandan soŋ stollarda tasırday,

Üyde kalgan ana, apa, baba içün fal karay.

Bir minsiz bolıp, ap-ak bolıp, darılmaŋız babaylar, yaşlarga şay,

Aruv bolmazmı? Bir mektep açsa bizge beş-on bay,

Okuv içün can atmaknı din emiri, borcıŋ say,

Ondan başka bolay ketse at tuyagın basar tay,

Bizni sizge, sizni bizge begendirmey tart kalay,

Bergen meseleni açık aytmak pek kolay,

“Dünyada biz yaşayıkmı? Ebet yaşayık balay”,--

İç şübesiz küle-küle cevap berirsiz bulay.

Aysa zaman şimdi bizge okuv bilgini sıltay,

Yeşillenip güllenecek top yurtumız Altay,
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Torunlarıŋ birleşe… mazlum babay gür kartay,

İşte bunıŋ içün bizge okuv kerek “Kurultay”.

Noyabr 25, Dekabr 8, 1919, Akmescit

23

KETME, BALAM, AYIPTIR

Şaytan üyi canım kızım, mektep degen egerek,

Aslı canım, kız balaga okuv-yazuv ne kerek?

Karandaşka, kagıtka yazık, bir köpten köp tögerek,

Özü de tap Akmescitte, köyümizge pek erek.

Bu yıl şunda ketme, kızım, anayçıgıŋ cılatıp,

Biŋlermen para masraf etip, babaŋnıŋ cebin sıvaltıp,

Otur üyde kur keryannı ketenleriŋ agartıp,

Aytkanımdan çıkma, balam halka yüzüm kızartıp.

Saga baksaŋ sen okuvnı uşatasıŋ suretke,

Cimnastik diy, saglamlık diy tırmaşasıŋ tereke,

Vazgeç, balam, küniŋni coyma, bu kereksiz tilekke,

Bizler seni nişanladık pek zengin dep erekke.

Üstündeki kiygen urbaŋ bir maruşke kaftanı,

Suret yasap keçiresiŋ aynı, yılnı, aftanı,
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Ey, ak Taŋrım, buzuldı da kızlarımız, erimiz,

Yarın ahiret künü yoktır bizim yatak yerimiz.

Kız cevap vere:

Ah… esirlik deviriniŋ kul, kurbanı, anayım,

Seniŋ içün cehennemde otlarga men yanayım,

Yaŋlışasız, aldanasız, hucur laflar aytasız,

Zemaneni aŋlamaysız yüz yıl artka kaytasız.

Bezdiresiz sizler meni şu nişanlav sözümen,

Menligimni saracaksız üç beş nagış bezimen,

İç biriŋiz karamaysız maga süygü közümen,

“Ketme, balam”, -dep aytasız aslı kimniŋ yüzümen?

Men ketermen ayt babama, bötügim yok o alsın,

Bunday eski bilgilerni cıyıp cebine salsın,

Zemaneni babam endi aŋlamalı, bilmeli,

Siz, anaylar, nafle a kızgan közyaşların silmeli.

Bilesizmi, anay, bizler ne künlerde yaşaymız?

Aksız yerde kul etile, nafle kötek aşaymız,

Curtumıznıŋ ötmeginen el, ecnebi tok bola

Bizlerdeki cigitlikler bir sebebsiz yok bola.
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Ömürümniŋ soŋ kününecek okuycakman, anayım,

Men ketenni mektebimde tokuycakman, anayım,

Bolsa menim nişan toyum mektep içinde bolsın,

Bu turuşım, gür gençligim, bilgi ogrunda solsın.

Okuv içün beş kıtanı cayav curip çıkarman,

Caillikni, aksızlıknı temelinden yıkarman,

Anayçıgım, okumaga ketecekmen, ketecek,

Bu Kırımnı bir top çeçek etecekmen, etecek.

Noyabr, 27, 1919, Akmescit

24

LEYLAGA

Yosma Leyla meleklerden tuvdınmı?

Dört kanatlı perilerge uşaysıŋ,

Özündeki büyüklikni tuydınmı?

Kalbimde sen şiir bolıp yaşaysıŋ.

Canga cara seniŋ ela közleriŋ

Ah!... Ne kadar yaraşıklı turasıŋ,

Göŋül yaka tatlı aytkan sözleriŋ,

Cüregimni gögercinday urasıŋ.



75

Bütün dünya töben tüşe közümden,

Külümsirep sen közüme karasaŋ,

Bayılaman men keçemen özümden,

Altın sarı saçlarıŋnı tarasaŋ.

Nazarlarıŋ ilham bere, coştıra,

Cümlelerni cartı-curtı koştura,

Ah, katiyim, tilim kıska sözim az,

Ey göŋülim sırlarıŋnı içke yaz!...

Yanvar, 10, 1920

25

YAÑI DEFTERGE

Yaŋı defter!... arkadaşsıŋ kalemge,

Kalem seni küzgü etecek alemge,

Ak betiŋe sızgalagan beyitler,

Melem olsun milletimge alemge!

Er betine sırım yazıp toldursam,

Hayal kuvup cuvursam da boldursam,

Yükselgenin körsem künsüz Tatarnıŋ,

Bu ogırda gençligimni soldursan.
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Aldım yarık - bir kazadan ölmesem,

Men bahıtsız, maksadımnı bölmesem,

Cüyrük atım oŋga- solga burganda,

Defter! Saga oylarımnı yazayım,

Kaygularga kara mezar kazayım,

Muŋlı göŋlüm, cılap –çıŋlap turganda!..

Mart 13-24, 1920, Akmescit

26

GİZLİ SÜYGÜ

Karşı-karşı körüşsek, kansuvuklık etemen,

Yürek oynap tursa da,

Ak betiŋden ışıklar közlerime ursa da,

Saga iç de karamay körmegenday ketemen…

Seni biraz keçken soŋ göŋlüm saga tartsa da

Yüregimde ateşniŋ alevleri artsa da

Bir aylanıp karayman, bir ah!... çekip içimden,

İlham ala menligim melek tüsli biçimden!...

Cıyınlarda körsem de, köz kıyıgından karayman,

Uzaklasaŋ katımdan, közmen seni arayman,

Sen oynaklap ürgende,

Tanışlarıŋ, dostuna birevlerni kösterip,
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Dudakların bürgende,

Göŋlüm seni kıdıra zorman ayak yürsetip,

Dertli kalem, küçsiz til sırın saga aytalmay,

Közler seni cıyında yalŋız taşlap kaytalmay.

Aytar edim men saga

Belki sen red etersiŋ!

Köksüŋdeki gülni maga

Bir koklatmay ketersiŋ.

Kutar meni melek kız!  Er bir iş bizlerden,

Sen de maga tuydırmay süymeysiŋmi? gizliden?

Mart 14- 27, 1920, Akmescit

27

NAMUSLI KIZGA (I)

Ey temiz kız! Sen yükseksiŋ, yüksek tut sen özüŋni,

Pek bahıtlı er canavar aldap öpse közüŋni,

Er beyitke koşar edim kalem yazsa tirelmey!

Kızıl al gül avuzıŋdan balday tamgan sözüŋni!

Yanaklarıŋ oyup küle yalvarıp men darılsam,

Aldatıcı bir şaytanday kucak açıp yarılsam,
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Saga gurur vergen kalem yaza tursa elimde,

Tatlı-tatlı sözlerimen yardım etse tilimde

Meŋlik senden bolganından seni men pek süyemen,

Kalbim temiz saga karşı içim yanıp küyemen!...

İpek telli saçlarıŋa tokunmasın bir cat kol,

İnsanlıknı sen yükselttiŋ, yükseksiŋ sen yüksek bol!

Etegine egilgende, kalbiŋ azsa tirelmey,

Çeçeklerday çalt solarsıŋ sülükdayın sarılsam

Mart 2- Aprel 19, 1920, Akmescit

28

NAMUSLI KIZGA (II)

Sıcak-sıcak bakışalarım seni ayırıp seçkende,

Külümsirep köz kıyıgından bir karasaŋ közüme,

Bir ayrulı kaygı asret belli bola özüme!

Saniyede sen katımdan yelday esip keçkende.

Bir güldayın küle tursan, turgan yeriŋ yaraşa,

Süyüşmege közleriŋmen közlerimni çakırsaŋ,

Bülbüllerday sölengende külip “kel” dep bagırsaŋ,

Yıldızlarday nurlı ayda saga pek sık karaşa.
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Aytıp tursaŋ maga karşı damarlarım canlana,

Yarıklatkan küneşsiŋ sen, ışıklarıŋ sönmesin!..

Cat ellerge ketkende de yüzüm senden dönmesin.

Namus içün intikamlar! Cigit köksü kanlana,

Bu milletniŋ istikbalı saga, senden tuvacak!..

Yurt düsmanın, cehaletni sensiŋ bugün kuvacak!

Mart 20- Aprel 3, 1920, Akmescit

29

NAMUSLI KIZGA (III)

Sen oynasaŋ göŋül coşa, menligim bir küç ala,

Karanlıknı tepe-tepe oŋga- solga burulsam,

Corga cürip sekirgende, közlerim sende kala,

Tiz çökünüp, köküs kerip “Men ana”- dep kurulsaŋ.

Cehalletke, cat halklarga esir boldı bu millet,

Taŋga yakın künlerinde senden imdat kıdıra,

Ey, analar, yaslı kızlar, yetmedimi? Şu zillet?

Terimizni eski çarlık hainleri sıdıra.

Ekinci bir Çelebicihan bizge senden tuvacak,

Damarımda kan kaynatkan o buzulmaz ızlardır.

Bir milletni batırgan da, tiriltken de kızlardır!..

Sensiŋ endi “korantanıŋ buzuklıgın” kuvacak,
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“Ey, namuslı” kinli kızlar mekteplerge toluŋız,

Bir milletçi büyük ana, birer Can Dark boluŋız!

Mart 21- Aprel 14, 1920, Akmescit

30

KARGIŞ SAGA

Dertli göŋül alev aldı yanacak,

Ateşlerim angi derya söndürsin?

Yok bir çeşme suvın içip kanayım,

Sıkıntıga salkın sabır kondursın.

Tabiatnı yaŋlış köre közlerim,

Yürip-yürip kirsem yaŋgız bölmege,

Karar bere accı, tatlı sözlerim…

Boga tözmiy cırlap-cırlap ölmege.

Et tebessüm kara bahtlı oylarım,

Al erniŋde güller açsın öpeyim.

Yerge batsın cahil insan soylarım,

Ak-akikat ap-ak sütday köpriyim.

Aprel 8-20, 1920, Akmescit
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31

SEN

Erilgan pıtagı üstüne koŋgan

Yakıcı sözlermen cırlagan bülbül,

Seni köp kaygırdım yüregim toŋgan,

Avuçım içinde solmagan sünbül.

Kökteki şavleli yıldız bolgaydıŋ,

Aşkımnıŋ üstünde talpındırasıŋ,

Kabrime melevşe bolıp tolgaydıŋ,

Süygümniŋ bagında tal sındırasıŋ.

Men seni körgende al kanım kaynay,

Pek küçük bir tamla köne suvunday,

Avızıŋdan öpmege al kanım kaynay

Küç bere nefesiŋ çeçek buvunday.

Kol tutuşkanda biz, baş parmagımda,

Koluŋnı öpmege avzım bolgaydı…

Şiirde, nesirde til parmagımda,

Kız adı bir gülday açıp solgaydı.

Aprel 17-29, 1920, Akmescit
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32

ANAMA

Ah, sözün tekrarsız köküs geçirmey,

Kaba bir davuşman “Anam” diyalmam,

Asreli közümniŋ yaşın tıyalmam,

Analar ak sütün aksız içermi.

Tilsiz ayvandayın cansız beşikte,

Sönecek çırakday yanıp yatkanda,

“Ifo” dep küldirip sen söz katkanda,

Perdeniŋ arasın açkan teşikten.

Menim menligim de menlik tuvdırgan!...

Menlikte menligim “ ah anaçıgım”!..

Bahşışıŋ tugulmı “al yanaçıgım”?

Tuygısın incertip hayal kuvdırgan,

Yanık şairler, Edibe totayga,

Eminler, Fikretler, edip Tokayga!..

Aprel 4-21, 1920, Akmescit
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33

MİLLET SÜYGÜSİ BOLMAGAYDI

İç yaşamaz dünyada atar edim deryaga!..

Yüregimde “Millet” degen süygü bolmasa…

Dökmez edim sırımnı şiir dikken keryaga,

“Öz milletim” degende.

Közlerimniŋ yaşları iyip kelip tolmasa.

Tiatroda, cıyında, öksüz közüm aldında,

Yaŋı dünya, yaŋı kün tuvdıraman özümce,

Yalan tügül bu hayal parıldagan közümde,

Eske mazı tüşkende.

Sınırlarım canlana “Milletimniŋ” koynunda.

Kolum, tilim, ayagım, saçlar, miyim, közlerim,

“Millet!” dep bagıra-milletçilik süyeler,

Milletime yazıla bu yanıklı sözlerim,

Kalem alsam koluma.

İlham bere çeçekler, kazandaki küyeler.

Ey “Millet” isi sen bir dülber kız bolgaydıŋ,

Derdim aytıp karşıŋda esim coyıp bayılsam,

Etekleriŋ üstünde men bir yıldız sayılsam

Soŋsız uzak yoluma.
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Nurlu yarık, canlı ay, şavle bolıp tolgaydıŋ,

Al altınday maneviy kanatlarman uçkanda,

Sen “gül terek” üstüne, bir avelep kongaydıŋ,

Bülbüldayın çuvuldap seniŋ içün yangaydım.

Yuva yasap dalıŋda,

Sırdaş bolıp alıŋda,

Seniŋ içün Taŋrıga kanatlarım açkaydım.

Mayıs 5-8, 1920, Akmescit

34

MEKTEP KEREK

Bugün bizni bir etecek,

Mektep kerek bizlerge,

Mektep nedir, Tatar akam,

Ayttılarmı sizlerge?

Eki satır yazı içün

Köyden-köyge yüresiŋ,

Cat halklarga yalvarasıŋ,

Zor beresiŋ tizlerge,

İlan, gazet, köre koysaŋ

Okumaga bilmiysiŋ,

Mektep açıp yaşlarıŋa,

Öz közyaşıŋ silmiysiŋ.
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Pek kolaylı işte birge

Kimlerge yüz sürmeysiŋ

Cıyınlarda öz urbaŋnı,

Öz çüyüne ilmeysiŋ.

Mektep kerek, mektep kerek,

Mektep kerek, Tatarlar!

Mekteplerimiz bolmasa,

Bizni aksız satarlar,

Okuv bilgen ayneciler,

Törümizge çıkarlar.

Çalıştırıp olar bizni

Bayram etip yatarlar.

Okumagan cail insan

İç bolmasın soyuŋdan,

Mekteplerge akça topla,

Cıyınlardan, toyıŋdan,

Ondan başka cayillikler

Bizlerni köp sıkarlar,

Mekteplerge isse çıkar,

Toprak, tuvar, koyuŋdan,
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Er bir köyniŋ mezarlıgın,

Birer mektep eteyik,

Okuyık da çalışayık,

Bulutlarga yeteyik,

Balalarga terbiyede,

Komşularga karayık,

Okumaga mırza, molla,

Ep birlikte barayık,

Yurtumuznıŋ er köyünde,

Birer mektep açayık,

Çalışayık yükselmege

Cayillikten kaçayık.

Mekteplerni yaşatmaga

Kolaylıklar arayık,

Bu karanlık yurtumızga,

Bilgi nurın saçayık.

Mayıs 24-27, 1920, Akmescit
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35

YAŞ TATARGA

Damarıŋda kan kaynagan çagıŋda,

Korkma, çalış, güller açsın bagıŋda,

Er kölgeden ürkme, sakın sakınma!

“Ak” yardımcı seniŋ eki yagıŋda.

Borcuŋ seniŋ halkıŋ içün çalışmak,

Er fırsatta saga kerek alışmak,

Lakin akka karşı kılıç takınma,

Layık tügül cat işine karışmak.

Kart emelge yaŋı temel kurganda,

Zaman seni sıksa, sıkıp öldürse,

Cançıgıŋnı üçke -dörtke böldürse.

Kene çalış! Tende canıŋ turganda,

Maksadıŋa bir kün birden yetersiŋ,

Kene “ak” dep köke uçıp ketersiŋ.

Mayıs 27, 1920
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36

HOŞ KELDİÑİZ

Hoş keldiŋiz, Bolşevikler, Kırımga,

Yaşavımız kirdi başka kurumga,

Sayıp-süyip karşılaymız sizlerni.

Kızıl dostlar unutmaŋız bizlerni.

Eger bizim akkımıznı berseŋiz,

Bizlerni de öziŋizday körseŋiz,

Tatar sizmen kol tutuşup ketecek,

Kerek bolgan er erlikni etecek.

Sizmen biraz öpkeleşip alsak da,

Azganakay kötekleşip kalsak da,

“Bir millet” – dep tanısaŋız bizlerni,

Kızıl dostlar unutmamız sizlerni.

Endi bizler unutayık keçkenni,

İşke salıp akikatnı seçkenni,

Biz üyrendik özümüzge kerekni,

Lakin misal göstermeŋiz, erekni.

Okuv, bilgi, colın açık taşlaŋız,

Er bir işni akka tartıp başlaŋız,
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Taze yaşav yaşamaga başlayık,

Çeçeklerni kayta baştan aşlayık.

Denikinday kınasaŋız, sıksaŋız,

Caŋı tikken temelimizni cıksaŋız,

Ebet, bizler “has milletçi” bolurmız,

İş başında sizden ayrı kalırmız.

Ey, horlangan, örselengen, carlılar!

Kul etilgen Çongar, Çatırtavlılar,

Uyanıŋız eskı dünya sallandı,

Nursız turgan kara küneş allandı.

Noyabr 20, 1920

37

ÖLÜGE

Mezarıŋda kızıl güller açılsın,

Küneşletip yaz cavını cavganda,

Kara toprak salkın suvnı savganda,

Al nargözler laatiŋe saçılsın.

Kün kavuşıp, kaş karasa taşıŋa,

Miyav kuşlar kelip, konıp bakıra,
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Canaşaŋa bir arkadaş çakıra,

- “Sen zavallı toymadıŋ”- dey yaşıŋa.

Taŋda turıp mezarıŋa barganda,

- “Catkan cerin nur bolsuŋ” – dep aytaman,

Baş taşıŋnı bir öpe de kaytaman.

Ölgen künü ak kefinge sarganda

İrittiŋ de cırlatmaga başladıŋ,

Niçün meni yalŋız etip taşladıŋ?..

Fevral 14, 1921

38

KARASUV

Karasuv akında bir şey yazmaganım içün öpkelemen Çoban kızı Zeliha Totayga

Ay, Karasuv, Karasuv, kart Karasuv,

Sen cennetniŋ törüne kurulgansıŋ,

Caylavlardan közüŋe çalt bara suv,

Caş çagıŋda cüretken urulgansıŋ.

Karuvlısıŋ Karasuv kartaysaŋ da,

Topragıŋda azizler cayrap cata,

Bugün eski küçüŋni cok saysaŋ da,

Senden çıkan cigitler erlik sata.
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Karasuvda kart anam kar çalagan,

Yat-yabancı Tatarnı horlaganda,

Düşman seni aylak da pek talagan,

Sıkıştırıp Kırımnı zorlaganda,

Peşman ettim men senden ketkenime,

Aylanacak men saga kaytacakman,

Taŋrım şahid şay yemin etkenime,

Dertlerimni tek saga aytacakman.

Karasuvnıŋ küzdeki toylarında,

Botka pişe, pirinçten ya da tüyden,

Kızlar cürer aralık boylarında,

Toylardan soŋ kızları çıkmaz üyden.

Karasuvnıŋ caşları toylarında,

Cırlaganda evlerni zirildetir,

Mırza, kara yoktır iç soylarında,

Çingenesi davulnı gürüldetir.

Karasuvnıŋ bulvarı, karagacı,

Melevşelik çeçeklik şair curtı,

Lakin bugün kurugan dal agacı,

Onı içten kemirgen sırtnıŋ kurtı.
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Karasuvnıŋ dört gülü, ak kayası,

Han camisi öksüzday moŋlı tura,

Deŋişmegen içte de kök boyası,

Karasuvga barganda, cürek ura.

Ay, Karasuv, Karasuv, kart Karasuv,

Korkma kene tirildiŋ, yaşaycaksıŋ,

Üçlü-dörtlü egizle, art Karasuv,

Caŋı açken bir gülge oşaycaksıŋ.

Fevral 19, 1921

39

BAGÇASARAY

Bagçasaraylı Ayşe Totayga

Bagçasaray, Hansaray, dertli saray,

Küneş akşam süzülip kavuşkanda,

Mezarından baş tiklep Giray karay,

Kün saklanıp, ay tuvup avuşkanda.

Bagçasaray degende közlerime,

Cılay turgan bir öksüz kız körüne,

Kulak sal, ey tuvganım, sözlerime,

Hansaraynıŋ köz taşla bir törüne.
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Kabesidir Tatarnıŋ Bagçasaray,

Bugün halknıŋ közünde hor bolsa da,

Tatar kene kıbla dep oŋa karay,

Bagçasaray bagında gül solsa da.

Bağçasaray deseler köz torlana,

Göŋlüm coşa, mugayıp kalbim cılay,

İçke aka közyaşlar, can horlana,

Bagçasaray, yıkıldıŋ niçün bulay?

Medresesi, mektebi, çardakları,

Birer tenbel yuvası- kave bolgan,

Öz topragı, çay içken bardakları,

Kavelerge Tatarlar koyday tolgan.

Bagçasaray, yuklama baar keldi,

Küneş tuvdı, dünyanı yarıklattı,

Kesertkiler, yılanlar talıp öldi,

Seniŋ sabrıŋ düşmanı ayıklattı.

Bagçasaray, bagçalar, bagçası bol,

Bülbülleriŋ cırlasın, cırlasınlar,

Sen Tatarnıŋ öz küçü akçası bol,

Çeçekleriŋ Kırımnı sırlasınlar.
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40

Mart 1, 1921

Agamnıŋ Sare kardaşım içün yazgan şiirinden aklımda kalgan yeri:

Men katnayman balalar bagçasına,

Zarar kelmey babamnıŋ akçasına,

Endi dostum kız boldım, okuycakman,

Yazsa akçan çeçekday kokuycakman.

41

AKYAR YALISINDA

Fazile Hanım Rahimovaga

Akkayaday toklunlar şuvuldaylar,

Kayalarga urunıp sekirgende,

Yalıdaki bülbüller çuvuldaylar,

Avlakta bir kılıçlı cekirgende.

Kara deŋiz gürüldey dertin ayta,

Yarık taŋda kün başın kötergende

Tap avlaktan toklunlar kelip kayta,

Derya celi- “Kel, dostum, kel!”- degende.

Küle kelgen tolkunlar arasından,

“Allı gülli ölgen gül” bir körüne,
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Al kan aka kalbimniŋ yarasından,

Akıp tüşe göŋülniŋ tap törüne.

Tolkunlardan sorayman: “Niçün sizler

O akikat kurbanın aşadıŋız?

Col tapmaymız bugün de onsız bizler”,

Deyler bizge: “Siz yaŋlış yaşadıŋız”.

Sözlerime bir cevap alamayman,

Tek tolkunlar şuvulday, şuvuldaylar,

“Çık, babamız” dep ayta cal almayman,

Katımdaki bülbüller çuvuldaylar.

Bir borc bolsın Fazile totay sizge,

Balalarga yalınıŋ taşlarında

“Bu tolkunlar bir yara açtı bizge”

- Dep aŋlatmak pek küçük yaşlarında.

Üyretiŋiz balalar aŋlasınlar,

Zaman onı bilmedi, aŋlamadı,

“Ant Etkenmen” şarkısın çıŋlasınlar,

Akikatnı o zaman dıŋlamalı.

Unutmaycak biz onı aytacakmız,

Parçalanıp bu dünya alıngancek
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Degenine biz onıŋ kaytacakmız,

Cennetke col Tatarga salıngancek.

Mart 4, 1921

42

YAŞ TATARLARGA!

Ey, horlangan, kulluk etken cigitler, yaş Tatarlar,

Otka, suvga, kanga karşı kayaday taş Tatarlar,

Bu fursatta bizler kene parmak tişlep kalmayık,

Halk sarı may üleşken soŋ, bizler torta almayık.

Biz zamanı aŋlamasak, zaman bizni aŋlamaz,

Kültöpede aytışsak da, bizni kimse dıŋlamaz,

Kültöpeday kül bolır da, köke uçıp ketermiz,

İş keçken soŋ vay, şay eken, dep de, peşman etermiz.

Romanovlar, Nikolaylar bizni coymak istedi,

Avuz açıp bir söz aytsaŋ, ateş saçtı, “sus” dedi,

Tatar kene türlenmedi, aldanmadı, bitmedi,

Bizni coymak istegenler maksadına cetmedi.

Bu toprak-top parçalansa, cerni cutsa deryalar,

Bütün dünya otka cansa, öksüz kalsa keryalar,

Bizler kene Tatar bolıp, Tatar tüslü catarmız,

Tarihlarnı aktardıŋmı, bu sözlerge kanarmız.
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Koşulsak da, çalışsak da, bir işke baş bolsak da,

Catlar kirgen kapılarga biz de kirip tolsak da,

Kene işçi calpak taban, kara Tatar, Tatarmız,

Bilmeyim men ne küngece bizler cantık satarmız.

Ay, suv carık, col taktaday tüm-tüz bolıp turganda

Halk cıyılıp, sır sırdaşıp, canı yaşav kurganda,

Niçün bizler anda-mında korka-pısa cüremiz

Çalışkanda mıskıl ete, ya da dudak büremiz.

Halk toy ete, biz saruşmız, yuklamaga dalganmız,

Suv sıyırnıŋ kaymagınday uyuşkan da kalganmız,

Közümizni caltıratıp kaltıray da turamız,

“Kel”, arkadaş, kel deseler bizler çetke buramız.

Arkadaşlar, eger bizler bu kusurnı körmesek,

Halkımızçün çalışmasak, can talaşıp cürmesek,

Bizler soysız, buzuk kanlı, atsız, cayav Tatarmız,

Çıkalmamız bastırıktan, biz ebediy catarmız.

Kattı küçlü yaş Tatarlar, cıyılıŋız aydıŋız,

Demesinler catlar bizge cıgıldıŋız, taydıŋız,

Koşuldıkmı aŋlaşırmız, çalışırmız, çalışır,

Şayte-şayte bu işlerge alışırmız, alışır.
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Yükselteyik bu caşlıknı avelensin, aylansın,

Bütün Tatar yaşı-kartı bir kazıkka baylansın,

- Ay, Tatarlar, siz dünyanı cutacaksız , - desinler,

Bizler kene bagırayık akkımıznı bersinler.

Mayıs 30, 1921

43

KIZLARGA PEK YANAŞMA!

Pek sık etip er kün bir kıznı körseŋ,

Çetekleşip, aytışıp, cortıp cürseŋ,

O kız yakın dost bolır, sırın aytır,

İçine bir dert salıp, üyge kaytır.

Onı ille cüretken süyersiŋ sen,

Töşegiŋde canarsıŋ küyersiŋ sen,

Ah, vah eter tüşünür catalmazsıŋ,

Kasvetiŋni cüretken atalmazsıŋ.

Eŋ soŋunda üylenir baylanırsıŋ,

Ya maskara bir alga aylanırsıŋ,

Başlar künüŋ şay etip boş keçmege

Mümkün tügül ondan soŋ vazgeçmege.
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Eŋ igisi kızlarman pek yakından

Tanış bolma, amma iç bir yakından,

Şay kızteke bolgandan bir şey çıkmaz.

Biraz tena yaşasaŋ dünya sıkmaz.

İş saibi bir kişi bolmak içün

Kızdan biraz avlakça bolmak kerek,

Erte tügül vaktında solmak içün

Kerek başka yaşamak kızdan erek.

Ciginme, cür ey, dostum, ciginme süy!

Bir oynasa begimez yaşlıkta çüy,

Keçirirsiŋ bir işsiz yaşlıgıŋnı

Köter, basma közüŋe başlıgıŋnı!

44

CİGİTKE

Ey, cigit, kalbiŋi yıldırım ursa,

Düşmanıŋ köksüŋi tepmelep tursa

Mezarıŋ üztüne saraylar kursa,

Astından kene de “akman” dep bagır,

Yardımga cigitler cigitin çagır.
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Deryalar buz bolıp üstüŋe cavsa,

Parlansa bu dünya, boşlukka avsa,

Düşmanıŋ sulukday kanıŋnı (savsa)

İçinde cangan ot sönmesin, cansın,

Artıŋdan kalganlar “cigit” dep aŋsın.

Eger de kalbiŋde cangan ot sönse,

Menligiŋ kırılsa, horlıkka köŋse,

Çarhıŋ toktasa, tersine dönse,

Ümütüŋ üzülip göŋülüŋ solmasın,

Cigitlik iç ölmez havfıŋ olmasın…

İyul 2 1921

45

TAÑDA

Cürek oynay, kan kaynay, can talaşa,

Oylu, muŋlu cataman taŋga yakın,

Bir yıldızman bir caş kız fal karaşa

Yıldız ayta “aldanma, tüşün, sakın”…

Kız yıldızdan ayrıla, al atlana,

Darma-dagın köpürtip saçın taray,

Köklerni dört dolaşa, kanatlana,

Külüp kona katıma, maga karay.
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Bülbüllerday çöltirep dertin ayda,

Men teşkerip karayman kayta-kayta,

Köp oturmay katımda uçup kete

Aylandıra başımnı, deli ete…

Molla saba ezanı çakırganda,

“Ah ketti”- dep töşekte kıbırdayman,

Kence marka horazlar bakırganda,

Cülyali bir söz aytaman, şıbırdayman.

Medarsız bir hastaday tenim kıza,

Sakat cürek avlige, göŋül sızlay,

Asretligim tazerip, dertim koza,

Ah, degende kaynamay, kanım buzlay.

Taŋ yukusı bolaytıp nafle kete,

Delikanlı çagımnıŋ saçması bu,

Caşlıkta kız sevdası canga cete,

İnsanda yaşav gülüniŋ açması bu.

Avgust 9,1921
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46

Kırım-Tatar bitaraf konferentsiyasına kelgen vekillerniŋ köyge kaytkan soŋ cemaatnı
cıyıp aytkan nutkları.

- “Ant Etkenmen” cırladık,

“Beynelmilel” sırladık,

Şapırdattık kollarnı,

Belgiledik collarnı,

Külüksizmen kayttık biz,

Kazakça “reç”, ayttık biz,

Kün kararlar berildi

Em de kol köterildi.

Endi amanlık bolacak

Kartan zahire tolacak

Berecekmiz Türkke taş,

O berecek bizge aş,

Bay, fukare toyacak,

Ekişer kurban soyacak,

Tatlar şarap satacak,

Şarapka suv katacak.
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Tirmenler de işleycek,

Halk bir-birin tişleycek.

Cemaat:

- Kazaklar da keldimi?

Sizge cevap berdimi?

- E… unuttım aytmaga

Dokladlarga kaytmaga,

Polyakovnı çagırttık

Tovariş dep bagırttık;

Söz kıskası alayı

Bizge doklad ettiler,

Arada bir talayı,

Darıldı da kettiler.

Molla:

Vakıflar ne bolacak?

Kaysı ambar tolacak?

- Vakıf sizniŋ bolmaycak,

Ambarıŋız tolmaycak.

Mirza:

- Ne bolacak savhozlar?
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Turacakmı şay etip?

Başındaki colsızlar?

Cürecekmi tay cetip?

- Savhozlarnı alacak

Kollarına carlılar,

Padvalga col salacak

Tatlar Çatır tavlılar,

Bay, mırzanıŋ üyleri,

Hallkka mektep bolacak

Cail Tatar köyleri

Studentke tolacak.

Starosta:

- Uzatmasa pezemenk!

Soŋun aytsa bizlerge

Bu dünyanı tüzetmek

Kalgan eken sizlerge.

- Eski dertiŋ kozmasın,

Sözüŋ pek şay ozmasın,

“Halk kötegi” aşarsıŋ!..

Soŋ tözersiŋ, yaşarsıŋ!...

Cemaat:

- Adam sen de… taşlasa,
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Karamasa sen oga,

Aydı aytmaga başlasa,

Mında keldik biz şoga.

- Soŋ deycegim, akaylar,

Cıyınnı şay bitirdik

Em uyansın apaylar,

Dep biz selam ketirdik.

Ana bitti, kaytıŋız,

Üyge barıp aytıŋız;

Olla, biraz toktaŋız,

“ Ant Etkenmen” cırlayık,

Bolsa arada soktaŋız,

Erabu da sırlayık.

Cemaat:

- Aydı aytayık, aytayık

“Ant Etkenmen” aytayık

Eŋ sonunda “obana”,

“Borlı” cırlap kaytayık…

Avgust 10, 1921, Akmescit
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47

KÖZLERİ

Seitümer Turupçıga

Yaktı meni ah şu kıznıŋ sırma, ela közleri,

Közleriniŋ sırın ayta tatlı-tatlı sözleri

Avzı, burnı bir şey tügül, vay şu ille közleri,

Şu kızçıkka layık tügül, şu közleriniŋ özleri.

Közlerine bir karasaŋ öz suretim köremen

Ah, degende, ateş tüşe tap kalbimniŋ törüne,

Şu kızçıknıŋ közleri içün satar edim özümni,

Ah, katiyim!.. Sevda etti, közlerine közümni!..

Avgust 17, 1921

48

ZELİHA TOTAY ÇOBANZADENİÑ ALBOMUNA

Yüz bin yaşa kart çobannıŋ koşta tuvgan caş kızı,

Colıŋ bolsın tuvganıŋnıŋ taptap ketken bir izi,

Altıŋdaki cüyrüginden ibret alsın cigitler,

Sogışkanda utandırır, kız cigitni ögütler.

Yedi davul, on zurnaga bir de borlı çaldırıp

Altın tokuz, bir altın taş koşka kavlı saldırıp
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Toyunda men küreşirmen canakayman, aşırman,

Corta-corta karagaçtan çeltekmen suv taşırman.

Avgust 18, 1921

49

SEYDAHMED TATARNIÑ KIZI AYŞE TOTAYGA

Alla razı bolsın deymen Ayşe totay men saga,

Unutulmaz bir “yadekar” defter berdiŋ sen maga,

Bu defterni sözmen sırlar, milliy cırlar yazarman,

Yaşlay ölsem bu defterge mezarımnı kazarman!..

Seniŋ içün tilegim şu: bahıtlı bol, köp yaşa!

Kartanamday algışlayım “Çokmar kadar may aşa”,

Tuvganıŋday kavgacı bol, kötekçi bol, köz çıkar!

Çatır tavdan tap Altayga cüyrük oynat toz çıkar.

Tatar içün gül terek bol, üstünde gül açılsın,

Tatar içün bir yıldız bol, şavleŋ yurtka saçılsın,

Tatar içün kızıl kan tök, ay karanlık, uzun col,

Tatar içün uruşkanda, can teslim et, şehid bol!

Bu cigitlik var belledi sende benim közlerim

Belki saga accı kelir aytkan tatlı sözlerim,

Çıkalmam dep korksaŋ eger tüşme sakın deryaya,

Bu sözümni al yipekmen nagışla, tik keryaga.
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Bayla Tatar caraları, kanlı bolsın cavlıgıŋ,

Şunıŋ içün akıp ketsin gül çeçekday savlıgıŋ,

Tatarlıknıŋ “er kız ı” dep baş taşına yazılsın,

Kan tökilip, cav kaçırıp, mezarıŋa barılsın.

Aytkanlarım avur kelse, sözni aldım özüme

Yalan aytsam maskara et, tükür, dostum, közüme,

Kene kayta bu sözlerni aytaman men tek saga,

Tatar içün aytışkanda umut berdiŋ sen maga.

Sav bol, yaşa kart Tatarnıŋ göŋlü kırık caş kızı.

Közü yaşlı anayıŋnıŋ kencesi, bir yıldızı.

Toyuŋda at çapar, ozar, em küreşni alırman,

“Ant Etkenmen”nı cırlar, tulup-zurna çalarman.

Avgust 21, 1921

50

TATAR ŞAİRLERİNE

Alayımız birday etip cırlaymız da cırlaymız,

Soŋ tım-tırış bir-birimizniŋ çınlaganın dıŋlaymız

Asıl kim içün hudbe okuy, kayda kete bilmeymiz,

Bula yetip bir Tatarnıŋ közyaşını silmeymiz.

Çıŋımız şu Tatar içün bunı -şunı etermen,

Tatar içün okumaga İstanbulga ketermen!..
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Men Tatarnıŋ kök bayragın omzundan aldırmam,

Toyga barsam çingenege notsız zurna çaldırmam.

Alayımız şu bir notman tüm-tüz etip cırlaymız,

Dünyaga söz tuttıracak Tatar tilin horlaymız,

Bu mesele belli boldı biz Tatarnı süyemiz.

Çırak bolıp canar-canmaz kap-karalay küyemiz.

Bizler maktanuv köpürin ketçik bogay, cigitler?

Sıra kelse, zaman ozsa yaş da kartnı ögütler,

Mına men de şundan beter ögütleymen sizlerni,

Biraz colsız aytaman men şunday etken sözlerni.

Biz kalbine kiralmaymız Tatarlıknıŋ, Tatarnıŋ,

Aŋlamaymız kalbindeki gizli dertin Tatarnıŋ,

Başka-başka, başka tilmen, başka zevkman aytamız,

Salp-solp ete Tatar bagın baltalay da kaytamız.

Tatarnıŋ de öz tili bar, süygisi bar, zevkı bar,

Mane, masal, çıŋları bar- çeçekli bir teren car,

Başka tilmen, başka zevkli cırnı Tatar cırlamay,

Göŋli coşmay, cüreginden “ah canım” dep dıŋlamay.

Lermontovnıŋ, ne Puşkinniŋ, ne Fikretniŋ sözüne,

İç inanmay çünki issi uygun tügül özüne,
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Meşrebimizge bitken sasık, cat otlarnı üzeyik

Maynı sütten ayırganday bir süzgüçmen süziyik.

Cigit çıŋı caş cüretken akıp çıksın sözümiz

Kaçan bolsa şunda barıp toktaycakmız özümiz,

Öz köyünde, öz çeçeği Tatarnıŋ mon cırları,

Kalbinden tışka çıkmay saklı kalgan sırları.

İste bunı tapıp bersek Tatarnıŋ öz koluna

Biŋ bir cigit bir hak sözniŋ kurban bolup coluna.

Sentyabr 9, 1920

51

KADET KAÇA

Köy içinde arabalar şaltıray,

Bala-çaga korka, cürek kaltıray,

Kadet kaça, dep akaylar aytalar,

Aygırlarnı çölge saklap kaytalar.

Or tübünde turmay toplar atıla,

Kurşun sesi salkın celge katıla,

Generaller köy içinde cüreler,

Peşlerinden itler talay-üreler.
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Ofitserler soldatlarnı çakıra,

- Çalt bolıŋız, kaçamız- dep bakıra,

Ahırlardan atnı cetip keteler,

Karaltını zır-zıbıldak eteler.

Koyımıznı, kozumıznı soyalar,

Tavuklarnıŋ tuhumlıgın coyalar,

Em dinsizler cer tepinip sögüne,

Babam garip yalvarıp tiz çöküne.

Köksümizge tüfek tirep turalar

Köçirmege pulemötnı kuralar,

Yahşı aytsaŋ da, yaman aŋlay artıla,

Damarlardan kara kanıŋ tartıla.

Kartanamnıŋ namazlıgın aldılar,

Atlarına cabuv etip saldılar,

Hainlarnıŋ Taŋrı küçün almadı,

Anayımnıŋ baş altını kalmadı.

At, ögüzni taylarnı cektiler,

Köy boşatıp curtka saban ektiler,

At cem bitti, otka candı negizler,

Bunda yetip köyni tek sel tegizler.
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Şunday künler kördi garip başımız,

Unutmasın bunı bizniŋ caşımız,

Tarihta bu bir ız bolıp kalmalı,

Bizniŋ caşlık bundan bir ders almalı.

Oktyabr 8, 1921

52

TALAK

Komşumızda Kurtmuratnıŋ var edi bir karısı

Avzındaki tişleriniŋ tüşken edi yarısı,

Talak ayttı bir kün Murat apakayın taşladı

Meher içün apakayı kavga etip başladı.

Çıbırdagan dört balaman kimsesiz tul kalganda,

Zavallı kurt cavçı salıp, bu bikeni alganda,

Süftelikke pek süygende garip Murat karısın,

Evindeki eşyasınıŋ bagışlagan yarısın.

Şalın, alıp ketti apay, mollakaynı çakırdı,

Molla keldi bir tükürdi, bir ıŋrandı, kakırdı.

“Ey, Kurt, talak ayttıŋmı?”- dep soraganda Murattan

Kaltır- şaltır cevap bere, Murat keçe sırattan.

İnkar ete, eşyanı keter dep korka da kaltıray,

Mollakaynıŋ koncalazday aç közleri caltıray,
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Açuvlanıp bu kavgadan bizge bir şey tuvmadı

Tüydi maŋka, çalt esledi apakayın kuvmadı.

Aylana da apakaydan: Ayttımı bu?- dep soray,

- Ayttı, Mollakam, em eşitti Kurtboray.

- Ay Şirfindi, yalan aytma, kayda mında Kurtboray?

O tap saba ketti tavga, kömür içün tal toray.

Molla akbay: “Toktaŋız!”- dep ekevin de sustıra,

Ayta başlay, Kurtmuratnı bir köşege pustıra.

- Tazalemek kerek endi, sakatlangan nikahŋız,

Aytsam, mırza köyden kuvar, şay nikahsız bolsanız.

Beş funt kave, beş funt şeker, bir çerik et berersiŋ,

Babaylarga dua içün beş de kümüş tölersiŋ.

Nikahŋıznı tazelermen tatlı -mabbet yaşarsız,

Ondan başka kuvulırsız, halktan tazir aşarsız.

Razı bola bizniŋ Murat apakayman barışa

Tatlı-tatlı müşavrege mollakay da karışa,

Mına şimdi olar endi kavga etmey yaşaylar

Er kün salma, Tatar börek, sarık burma aşaylar.

Oktyabr 24, 1921



114

53

AÇLIK

“Açnıŋ alın tok bilmez” - kartlar sözü,

Mına şimdi o sözniŋ tamam özü,

Açnıŋ alın anlamay, karnı tok bay,

Şeriatka insanlar hor bola şay.

Millionlarman, biŋlermen aç koranta,

Tek aç tügül, suvukta, kar boranda,

Can çekişe garipler, pek horlana,

Körseŋ cana cüregiŋ, köz torlana.

Taşlap kaça babaylar evin, elin,

Açlık taze Kırımnıŋ bükti belin,

Ey, cigitler, bu curt şay sönecekmi?

Mazlum Tatar buŋa da könecekmi?

Damarında merhamet kanı bolgan

Açlıgından burlukıp beŋzi solgan,

Fakirlerni tüşünip bir karasın,

İç acımaz emgegin, beş parasın.

Seslerinden cürülmey col boyunda,

Ses de bitken tek can bar bir soyunda,
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Ölgeni de az tügül arasında,

Tok tüşünsin, bolarga karasın da.

Açlıgından delirgen babaylar bar

Öz balasın aşagan anaylar bar,

Kardaş insan balası soyulurmı?

Şaytıp bizniŋ neslimiz coyulırmı?

Şay bitkende bir yakta carlı- cansız

Bu bir yakta karnı tok beş on kansız,

Aşay, içe, çaldıra, toyda caynay,

Bunı körip damarda kanıŋ kaynay.

Kayda ya o? “Vicdan” dep bakırganlar

Kardaşlıkka bizlerni çakırganlar

Yoksa onlar şimdilik cırlamaymı?

Göŋüllerni yalanman sırlamaymı?

Eger vicdan eseri bolsa bizde,

Karnı toklar şaatsız boga sizde,

Borcımıznı biz bugün bilmelimiz.

Aç yetimler közyaşın silmelimiz.

Soŋu ölüm bolsa da alayımız

Bitkenden soŋ kavuzlı malayımız,



116

Şay barabar bagırşıp ölmelimiz

Aç yetimler közyaşın silmelimiz.

Kim de bunı borcumız dep bilmese,

Ötmeginden açlarga pay tilmese,

Kısmetine şaytanlar zeher katsın,

Cerge batsın o insan, cerge batsın.

Dekabr 20, 1921

54

FENGE

Ey fen, ey fen, uzun fen, biŋ türlü fen,

Bu dünyanıŋ kazıgın oynattıŋ sen,

Cigitlikni çürüttüŋ, harap ettin,

Tokta endi menzilge tamam cettiŋ.

Seniŋ içün köp kişi deli boldı,

Ortalıkka bir takım fenci toldı,

İnsanların yalancı, hırsız etti,

Kan içici canavar, arsız etti.

Evelkinday yaşayık fen bolmasın,

Fenge bola civanlar çalt solmasın,
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Caktı canı şu fenniŋ tatlıları,

Baş kötersin tabiat atlıları.

Noyabr 7, 1921

55

TANIŞ BOLDIM

Çalka tüşip küneşlep cata edim

Küle-küle cuvurip Merem keldi,

- Ne külesiŋ şu, şartmek, otur- dedim,

- Keleyatır birevler, tursa- dedi…

Şay degencek karşımda bir eki kız,

Altın ayday caltırap peyda boldı,

- Söz katayık şularga da, Merem, biz!

Kuvanç kanı közüme kelip toldı.

- Bakırma sen, cetsinler katımızga,

Olar menim pek yakın tanışlarım,

Otursınlar kelsin de karşımızga,

Ekevin de men saga bagışlarım.

- Caŋım, Merem, soldaki yaman dızman,

Tap uzaktan közüme köz taşladı.
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Yakın tanış bolayım men şu kızman

Bitti sabrım göŋlümde toy başladı.

Beş-on adım uzakta oturdılar,

Birsi külüp Meremge selam berdi,

Şakıldaştı bagçanı toturdılar

Bizge karap birevi kaşın kerdi.

Merem ayttı cür endi biz barayık,

Seni tanış eteyim men olarman,

Şularman tanış bol, bir karayık

Cetekleşir cürersiŋ soŋ bolarman.

Bardık da şart toktadık katlarına,

Başta Merem “Meraba, kızlar!”- dedi.

Bir karadım kızlarnıŋ başlarına,

Endi selam sırası maga edi.

Kuvançımdan unuttım selam sözin,

Hoş keldiŋiz bu yerge deycek edim,

Aytalmadım onıŋ da tamam özüm

Cartı-curtı “drastvuy” kızlar, dedim.

Merem meni olarman tanış etti,

- Arkadaşım yaş şair Amdi- dedi,
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Köterildim, başım tap kökke cetti,

Kızlarnıŋ, da közleri mende edi.

Alçarak kız kolçıgın uzatkanda

“Makbule”- dep tiyaran çıbırdadı,

Baştan ayak boyıma köz atkanda

Kirpikleri kaşları kıbırdadı.

Oturdık da başladık soraşmaga,

- Okuysızmı kızlar siz, dep başladım,

Aldın alıp onlarga col açmaga

- Şaylı kızlar sizlersiz, - dep taşladım.

Bir sırasın ketirip alçarak kız

- Şair- “poetmi?” dep soradı,

“Stih” yaza ekensiz siz, arkadaş,-

Şay dedi de, közüme bir karadı.

Doksan dakka otırdık soŋ kayttılar,

Merem ketti olarnı ozgarmaga,

- Savlıkman kal, yaş şair- dep ayttılar

Olar ketti başladım sızgırmaga.

Yangız kalgan soŋ canım pek sıkıldı

Yavaş-yavaş oylanıp bunı yazdım,
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Bogazıma sanki bir dert tıkıldı,

Tarsıktım da parmakman cerni kazdım.

Keldi közüm adlına algır kızlar,

Başladılar söz katıp oynaşmaga

Dostum: kızman köriştiŋ kalbiŋ sızlar,

Hayal seni çagırır kaynaşmaga.

Alçarak kız bir şeyler ayta edi,

Köksi açık, kol kerip, maga karap,

- Yaş şair, men süyemen seni dedi,

Altın sarı saçların maylay tarap.

Kanım kıza, canım dost, kıznı körsem,

Başlayman men yazmaga tutalmayman,

Keçe, kündüz barabar kızman cürsem,

Ayrılıp men ondan ketalmayman.

Yüz yaşasın şu kızlar, biŋ yaşasın

Dünya ahiret onlardan ayrılmayım,

Kalpagımnı satayım, kız aşasın,

Kız: aydı cür- degende kayrılmayım.

Fevral 27, 1921
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56

KIZILTAŞLI HATİCE TOTAYGA

Kavga ete turamız, barışamız

Soŋ aklaşa kene de karışamaz,

Künlerimiz şay eti poza kete,

“Müşavreler” bizlerni (anda) ete.

Er kün akşam otuşa aytışamız,

Yarı gece bolganda kaytışamız,

Bir terekniŋ çeçegi sırlarımız

Bir sabadan cırlagan cırlarımız.

Bir kün akşam veçerden biz kaytkanda,

-Bir er agam yoktır-dep sen aytkanda,

Sende gizli bir kaygu sezdim canım,

Birden-birge uyudı oynak kanım.

Kan kardaşıŋ bir agaŋ bolmasa da,

Kalbiŋdeki eksiklik tolmasa da,

İç mugayma, arkadaş tüşünme sen,

Bunı saga yürekden aytaman men.

Biŋ yaşasın bizdeki arkadaşlık

Fariz tügül mutlak da kan kardaşlık,
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Toyuŋda men köşege köterermen,

Mögedekni tutkanda “tartıl” dermen.

Şaytıp taliy birlerni ayıracak,

O kün bizge kıyamet sayılacak,

Bir-birimizge pek avlak kalacakmız,

Yolculardan bir haber alacakmız.

O vakıt biz bu künni tüşüngende,

Keldi, keçti şu künlerde şay degende,

Göŋül sızlap, közümiz torlanacak,

Menligimiz mugayıp horlanacak.

Noyabr 23, 1921

57

CİGİT TÜRKÜSİ

<Boyna> makamıman aytıla

Gül bagçada gül açsa alınmazmı?

Cigit bolgan kızlarga calınmazmı?

Gül bagçada gül açsa cigit üzer,

Yaşlar kade köterse kızlar süzer.

Gül bagçada gül açsa kün soldırır

Kızlar kade tutkanda yaş toldırır.
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Gül bagçada gül açsa iç aldırmam

Cigit çıksa karşıma yalındırmam.

Cigit atka atlansa tüzgün tutsa

Kansız, cansız meşçannı calmap cutsa.

Melevşemi, gülümi üzdirirmen,

Kadelerni kızlarga süzdirirmen.

Noyabr 28, 1921

58

ULU ÖZENLİ ASİYE TOTAYGA

“Atlını atdan alacak”- kartlar sözü,

Şunday etken bir kıznıŋ tamam özü,

Sensiŋ canım kurt bike, ay köp yaşa,

Mamud Alim darıla, saga şaşa.

Sen de menday çalt kıza duvuldaysıŋ,

Ev avdargan boranday zuvuldaysıŋ,

Ayşe kelsin akkıŋdan küreşkende,

Krovatka tıktırıp tireşkende.

Küreşiŋiz oynaŋız, biŋ yaşaŋız,

Bir almanı bölüŋiz, şay aşaŋız,

Araŋızda yakınlık iç ölmesin,

Zaman sizni ayırıp dört bölmesin.
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Hatice de er vakıt katıŋızda,

Üçüŋiz bir kaynaşıp yatıŋız da,

Taŋ atkance aytışıp sırdaşıŋız,

Menmen sizniŋ dörtünci kardaşıŋız.

Şimdi sizniŋ ateşli sözleriŋiz,

Takdir etmiy olarnı özleriŋiz,

Bir kün ola akikat sayılacak,

Tögerekke namıŋız cayılacak.

İnkılapçı, kötekçi bir şark kızı,

Tatar aydın köküniŋ taŋ yıldızı,

Bolganını körgende kuvanırman,

“Kız içinde bir cigit!”- dep tanırman.

Tüfek köter, kılıç tak, “Ur”- dep bagır,

Şarknıŋ kinli kızların s afka çagır,

Göŋüllerge işleriŋ temel salsın,

“Jan Dark” dayın tarihda adıŋ kalsıŋ.

Noyabr 24, 1921
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59

CİGİTNİÑ CIRI

Osman Derenayırlıga

Anamdan tuvganda sezekli tuvdım,

Kimsesiz bolsam da, kart soyum kuvdım,

Göŋlümde akikat oynadı turdı,

Aksızlık körgende cüregim urdı.

Karsamba, belalar colımnı sarsa,

Eskirgen kaygılar kalbimni carsa,

Tüşümde körsem de kan, ölüm, kavga,

Tişlerim sıktım da kayradım cavga.

Astımda turganda al ayak corga,

Tozalmay tözmedim horlukka, zorga,

Tavlarnı dolaştım, kamçımnı sozdım,

Acemi asavman cüyrükler özdım.

Halkımnıŋ kalbinde eskirip kalgan,

Kinlerni söndirip kaygılar salgan,

Taliyni kamçılar tartarman colga,

Cigitler fırsatı keçgende kolga.

Ümütsiz caşlıknı taptar da urar,

Er vakıt üstünde baş bolıp tutar,
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Sözimni diŋleti, aytarman, aytar,

Karşıma arslanlar çıksa da kaytar.

Tatarnıŋ taliyin özüm yazarman,

Aksızga mezarnı özüm kazarman,

Yaşasın dünyada yıkılmak, yıkmak,

Borcudır cigitniŋ aksıznı sıkmak.

Felsefe dünyasın urmak isteymen,

Cigitlik dünyası kurmak isteymen

Gizliden gizlige bir söz de aytmam,

Akikat boldımı taş bolsa kaytmam.

Deryaday bir toktar, soŋ birden taşar,

Ölsem de yaşarman, kalsam da yaşar,

Halk içün öldürer, asarman, keser,

“İstikbal cüyrügim” cellerday eser.

İyun 21, 1922

60

DARULMALUMATNI BİTİRGEN KIZLARIMIZGA

Mazlum curtı bizniŋ şarkta taŋ celleri eskende,

Caŋı tuvganda kart cigitler cavnıŋ colun keskende,

İşte bugün garip curtnıŋ bir gülü siz açtıŋız.

Solgan Tatar dünyasına köp ümütler saçtıŋız!
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Yoksızlıklar arasında Kırım açtan ölgende

Kara taliy, kara halknıŋ ümütlerin bölgende,

Anaylarnıŋ közyaşları cetiştirdi sizlerni,

Caş istikbal endi sizmen hayırlasın bizlerni.

Kart dünyanıŋ kurup kalgan çokrakları taşkanda,

Eski kartlar caŋı colda izin coyıp şaşkanda,

Cetişiŋiz akkıŋız yok, telli totay bolmaga,

Kerek bugün cigitlermen bir safka siz tolmaga.

Özüŋiz kız bolsaŋız da, sözüŋiz er bolmalı,

Sizniŋ kelin evleriŋiz cenk bolgan cer bolmalı,

Urmak, yıkmak bugün hüriyetniŋ temeli,

Balavuzday çalt mayışa urmagannıŋ emeli.

Tek ilimmen, tek bilgimen dertimizni aytsak da,

Mekteplerde pek köp okup, zakon bilip kaytsak da,

Şarkta inkılap tuvmasa, felsefemiz, fenimiz,

Temel tutmaz, fencilikmen iç tüzelmez belimiz.

Öz küçüne bazanmagan bu künden soŋ yaşamaz,

Akkı içün cenilgenler nafle kötek aşamaz,

Kanlı mezarlar üstüne mekteplerni kurmalı,

Küçni kolga algandan soŋ fen, ilimmen turmalı.
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İşte: zaman bu zor işni istey bugün bizlerden,

Em ilimli, em tüfekli biz isteymiz sizlerden,

Uyantayık şark kızını, şarkımız dep cırlayık,

Melevşemiz gülümizmen şarkımıznı sırlayık.

İyun 29, 1922

61

ŞARKLILARGA

Türklerniŋ muzaffariyeti munasebetiyle

Cürekler oynay, kalpler caynay,

Türk akkın istey, al kanı kaynay,

Hayalcı Yunan maskara boldı,

Öz eyiligimen yüzü kara boldı.

-Akkımnı bermem, alarman- dey Türk,

-Namusım kefil salarman, - dey Türk,

Bir örnek bolsın şarka bu kavga,

Bir ögüt bolsın ölgenge, savga.

Türkniŋ kavgası emelsiz tügül,

Kemalniŋ sözü temelsiz tügül,

Bütün şark içün kılıçın kayray,

Onuŋ içün bugün tillerge cayray.
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Caşlıgı “Türkniŋ Türk izin” taptı,

Hint de esnedi, parmagın kaptı,

Mısır da bildi, maksadın ayttı,

Acem de şaştı, sözünden kayttı.

Belki, bu kavga şay uzar keter,

Belkim, köp yerni ter-temiz eter,

Uzasın, ketsin sellerday aksın,

Aksakal şarklı zavkına baksın.

İngliz kele, Fransız kayta,

Diplomat hain yalanlar ayta,

İnanma ey Türk, arıgıŋ yorma,

Olarga karşı sen temiz turma.

Şarklınınıŋ, Türkniŋ tek canı bardır,

Er şeyden yüksek bir şanı bardır,

Taptatmaz şanın, cigitday öler,

Namuska borcın kanıman töler.

Aydıŋız, aydı, cigitler aydı,

Kuturgan cavnıŋ ayagı taydı,

Barsın şu şarkda kavgalar bolsın

Eski cılgalar kene kan tolsun.

Oktyabr 4, 1920, Akmescit
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62

ÖMÜR KEÇE

Bugün bolay, yarın şay etecekmen

Küŋdeşimniŋ artından cetecekmen,

Şay ete de künlerni ozdıraman,

Nafle corta ömürni tozdıraman.

Kimerde şay vakıtlar bolıp keçe,

İç köz yummay, yukusız dört-beş gece,

Oylanaman, oylana çıkmay soŋu,

Aslı işim cönemey, kelmey oŋı.

Belli tügül aldımda ketken colım,

Yok katımda yardımcım bir oŋ kolum,

Göŋül külüp kuvangan künüm bolmay,

Ketken saytın eksigim arta, tolmay.

Ömür keçe şay etip, vakıt oza,

Bolay teren tüşündim dertim koza,

Bir “taktasız” bola da cürümen soŋ,

Ömürni şay kaygısız süremen soŋ.

Ay, satayım anasın, ölüp ketsem,

Eşni-dostnı özüme asret etsem,
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Boşluklarda kene de karışırmız,

Aga- kardaş bir bolır barışırmız.

Oktyabr 27, 1921

63

ÖKSÜZLER

Töpesi tüşken, buzulgan, yıkılgan bir Tatar evi.

Eki yakta eki kart terek, sekiz-on dane urbaları

Cırtık, kolları, ayakları kirli öksüz balalar,

Ekişer-ekişer bir-birine dayanıp mülayim mugayıp oturalar.

Episi birden yavaş-yavaş cırlaylar:

Öksüz ölmez, örselenir kün körer,

Zalım taliy köp ocaklar söndürer,

Bir kün kelir biz de halkday cetermiz,

Bu taliyni biz maskara etermiz.

Balalarnıŋ birisi ayakka turup okuy:

Babaçıgım saldat alınıp ketti german cenkine,

Anayımman bir koranta yaşay edik biz kene,

Dokuz-on ay babayımdan haber-teber bolmadı,

Satıp savdık malımıznı bir çöpümüz kalmadı.

Garip babam barar-barmaz caralangan-urulgan,
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“Sabiylerim öksüz kaldı” dep can berip burulgan.

Arkadaşı babayımnıŋ şay haberin ketirdi

Bizge aslın bildirmedi, tek caralı dedirdi.

Kız kardaşı:

Kara taliy anamdan ayırdı soŋ bizlerni,

“Hudayıma sımarladım, kozularım, sizlerni”

Can algımda közyaşıman şunı ayttı anayım,

Ah, tuvganlar! Kaysı dertim aytayım da, yanayım…

Episi birden cırlaylar:

Öksüz ölmez, örselenir, kün körer,

Ah bu cenkler köp ocaklar söndürer,

Bir kün kelir biz de halkday cetermiz.

Taliy, seni, biz maskara etermiz.

Ekinci bir bala ayakka turup okuy:

Anam, babam birden birden tifke tutuldı,

Anam öldü, babam ise (zorman) kurtuldı,

Biz, künsizler, köp çekiştik, cılaştık,

Colda cürüp balçıklarga bulaştık…

Kız kardaşı:
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Babam garip: “Şükür ballar yaz endi-

Ortalıkta hastalıklar az endi”,-

Dep cürgende orazanıŋ başında,

Bir kün akşam tamam iftar aşında,

Apansızdan haler tiydi, avurdı.

Bir gecede külün kökke savurdı.

Babayımnıŋ cenazesin ozgarip

Eki yetim kaldık colda biz garip.

Zor künlerni arkta taşlap, kaltırap,

Biz fakırga küneş babay caltırap,

Ak yaz başı lale çeçek açkanda,

Tifniŋ halkdan fasiyeti kaçkanda,

Şay kimsesiz eki tuvgan cüremiz,

Halklar tolu kavelerge kiremiz,

- “Canım akay, hayır et”,- dep aytamız,

-“Ufak yok” dey, mugaya da kaytamız.

Episi birden cılaylar:

Öksüz ölmez, örselenir, kün körer,

Ah bu ölüm, köp ocaklar söndürer,

Horlansak da bizler bir kün cetermiz,

Taliy, seni biz maskara etermiz.

Üçüncü bir oglan bala okuy:

Açlık, açlık, tuvganlar, epsinden yaman,

Cakdı, cıkdı, öldürdi bermedi aman,
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Teneşirsiz, mezarsız, kefinsiz ölüm,

İnce maraz, sıtmaday bu da bir kelim.

Kız bala:

Öksüzlerni mıskıllagan pakılday,

Curtımızda miyavkuşlar şakılday,

Ah, şu açlık köp ocaklar söndürdi.

Köyümizni mezarlıkka döndürdi.

Eki bala bir-birimen aytışa:

- Kapiklerni kel bir yerge salayık,

Soŋ çöplükden balık başı karayık,

Ötmek alır ekevimiz aşarmız…

-Cetişmese, biz de sizge koşarmız.

Başka bir bala:

- Tamam üç ay bir lokmasız yaşadık,

Tuzlu teri eski çarık aşadık,

Şaşırgan halk toprak calab calmadı,

Laf etmege tilde takat kalmadı.

Korantamız aç burlukup catkanda,

Akşam cetip nursız küneş batkanda,



135

Babam dedi: “Men keteyim, karayım,

Komşu köyde bir tanışka barayım;

Belki biraz mısır malay alırman,

Pek keç kalsam, keçe anda kalırman”.

Babam ketti bizge kısmet kıdırıp,

Bizler evde mışık soyup sıdırıp,

Otka atıp çiyli-pişli pişirdik.

Aşap toyup kursaklarnı şişirdik.

Akşam boldı, sabah boldı, babam yok…

Üç kün keçti, hafta toldu, babam yok…

Anam ayttı: “Çık da, balam karanız,

Bilgenlerden babaŋıznı soraŋız” .

Bir şiy tapmay komşu köyden kaytkanda,

“Aman rabbim, yardım et” dep aytkanda,

Bir koranıŋ tavdasına sıyıkıp.

Ölüp kalgan babaçıgım buyukıp.

Bir kaç kün soŋ anayım da şaşırdı,

Kardaşımnı soyup bizden yaşırdı,

Bizler körüp ürkip, korkıp cılaştık,

Kuçakladık, al kanına bılaştık,

Şaytıp bayguş anayçıgım delirip,

Ölüp ketti balasına el urup,

Yer yetimi bizler kaldık çıplak, aç…

Ey kara yer, endi avzıŋ bizge aç…
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Episi birden cırlaylar:

Öksüz ölmez, örselenir, kün körer,

Zalim taliy köp ocaklar söndürer.

Bir kün kelir biz gürüldep cetermiz

Bu ızları taptap colup ketermiz.

Biz öksüzler er vakıt şay kalmamız,

Tabiatka er vakıt hor bolmamız,

Devri kelir birge de bir taŋ atar.

Bu oŋganlık bizge de bir can katar,

Tarihnıŋ bu soŋ cilvesi, nazıdır,

Keleyatkan kara kışnıŋ yazıdır,

Lakin bugün, ey cemaat, sizlerden,

Bolsa yardım yarın sizge bizlerden,

Yaş istikbal fidanları cetecek,

Kart dünyanı bizmiz devir etecek!

64

AYRILIK

Ayşege

Aygidi sevda pek yaman, ah bu caşlık,

Bolmagaydı arada kan-kardaşlık,

Belki de şay kaygulı bolmaz edim.

Belki de şay göŋülden solmaz edim.
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Kasevetler kabargan, cürek oynay,

Caşlıgına dayanmay kan da kaynay,

Nursızlana közlerim, şavle kalmay,

Şay da bolsa köp köre iç de talmay.

Yok katımda sırımnı aŋlagan, yok

Yazgan dertli cırımnı dıŋlagan yok,

Yok da, yok da dünyada küneş, ay yok,

“Çünki o yok” er şeyde ölgen, şay yok.

Garip göŋül uzaknı közlep tura,

Öksüz cürek toktamay turmay ura,

Ah bu yaman “ayrılık” bolmagaydı,

Bu asretlik kalbime tolmagaydı.

Soŋu çıkmay bu sözni ayta berseŋ,

Ayırılgan dünyada tek men deseŋ,

Abdırayman, şaşaman, baş aylana,

Birden katıp kalaman, köz baylana.

Ayrılmadım, ayrılmam Ayşe senden,

Şu soŋ sözüm bir selam saga menden,

Niçün, Ayşe, kalbimni buzlattın sen?

Menim kattı göŋlümni sızlattıŋ sen?
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Ah sen ,  Ayşem, sen Ayşem, yaktıŋ, Ayşem,

Sevda gülün göŋlüme taktıŋ, Ayşem,

Menim sensiz bir künüm – bir uzun yıl,

Dünya, ahiret sen menim köz yaşım sil.

Mayıs 27, 1922

65

SIÇANÇIKMAN MIŞIÇIK

Üy kapımız artında bir sıçançık bar edi:

Sıçançıknıŋ yuvasın teşicigi tar edi,

Keçe çıka sıçançık, rafda ötmek, may aşay,

Kündüz kaça yuvaga, yata yuklay- şay yaşay.

Kapkan kurdık sıçançık kapkanga da kirmedi

Em şundan soŋ yaramaz pek tasırdap cürmedi.

Öksüz kalgan sokakta bir mışıknıŋ  balası,

Taşlap ketken anası, karamagan babası,

Bu kiçkene mışıknı agam üyge ketirdi,

Aşap östi mışıçık, eçkiçikday sekirdi.

Sıçançıknı o bir kün tutdı, buvup aşadı,

Şundan soŋ o er vakıt, avcı bolup yaşadı.

Avgust 11, 1921
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66

TAYÇIGIM

Menim tayım ciren kaşka, kamış kulak al ayak,

Onıŋ içün bar bir kamçım sabı kattı çom tayak,

Saba saytım agam meni tayçıgıma mensete,

Başın cete, kora boyı, yavaş-yavaş cürsete.

Babam barsa bazardan bir eger satıp alacak,

Tepreç künü o egerni corga tayga salacak,

Minecek de men tayımnı ketecekmen koşuga,

Çölde cavlık oynaycakman allı-gülli poşıga.

Akşam üstü corgalatıp köpük kuşkan tayımnı

Suklandırıp karap turgan toy büyügi dayımnı,

Kirecekmen köçürmeden aydamakday tiklenip,

At üstünde onga-solga kurma cayday büklenip.

Maga bunı üyretken soŋ babam sıypay başımnı,

“Cigit bol da kençe, oglum sil menim közyaşımnı”

Men de yemin etemen soŋ “at üstünde ölermen,

Batırlarman talaşırman, cigit borcın tölermen”.

Oktyabr 6,1921



140

67

ÇOLPAÑGA

Aynıŋ yarısında col tapışalmay,

Asret, ölermizmi biz kavuşalmay,

Tacımnıŋ üstüne kongan çolpanmı,

Nur saçkan deryaga, colga çolpanım.

Dertimizdayın aytışmasak da,

Taşlangan kızdayın kaytışmasak da,

Barabar oynadık bala bolganda,

Çöllerde çeçekler açıp solganda.

Moynuŋda moyıncaklar calkıldaganda

Aydayın manlayıŋ balkıldaganda,

Bagçalık, çeçeklik bir köşeçikte,

Yeşillik tabiy bir töşeçikte.

Ekevmiz birdayın otura edik,

Kalpakka güllerni totura edik.

Bizlerni künlegen pakılcı şaytan,

Yanagıŋ nar edi kaşlarıŋ kaytan.

O şaytan bizlerge av salgan eken:

Dinsizniŋ kolunda bav kalgan eken.



141

Yaş edik, bilmedik biz dertleşmege,

Sırdaşıp, muŋlanıp soŋ sertleşmege.

Temiz edi kalbim çokrak suvundan,

Bilekleriŋ sıka edim buvundan.

Közlerime karay ediŋ caltırap

Men de seni öpe edim kaltırap.

Bir tuvgan, bir ekiz bolıp yaşadık,

Bir töşekte, bir çanakta aşadık.

Bahtımız bizlerni birden ayırdı,

Gürdeli devrimiz moyın kayırdı.

Köklerge cok balıp kettiŋ çolpanım.

Savulmaz bir dertli ettiŋ çolpanım.

Kaydasıŋ, ey menim asiy melegim?

Yatkanda, turganda haktan tilegim.

Savlıgıŋda seni bir daa körmek,

Bir dakka katında zevk, sefa sürmek.

Eyvah, ömrümde yaşlık çagımnı

Seniŋçün yas-matem tutıp ozdırdım.
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68

TOKAYGA

Ey Türk- Tatar dünyasına şavle, nur saçkan Tokay,

Kara halka ana tilmen ak-yolun açkan Tokay,

Dertimiz, arzumıznı cırlagan, aytkan Tokay,

Pek vakıtsız gülday solıp, aslına kaytgan Tokay.

Tokay, seniŋ kıymetiŋni savlıgıŋda bilmedik

Sen biz içün can talaştıŋ, cırladıŋ da, sayradıŋ,

Taliy seni horlaganda közyaşıŋnı silmedik,

Tek başıŋa, öz başıŋa taktirge tiş kayradıŋ.

Niçün, Tokay, aramızda taŋ atkancek kalmadıŋ?

Niçün, Tokay, kalıp kene yolbaşçımız bolmadıŋ?

Bugün matem tutamız biz eşitalmay sözüŋni,

Yoklugıŋnı pek duyamız, hatırlaymız özüŋni.

Ustazımız, çolpanımız, sen başımızsıŋ, Tokay,

Col kösterdiŋ caşlıkka sen o ogursız künlerde,

Bir çırakday kördik seni biz karanlık künlerde,

Bugün kene ocamızsıŋ, yolbaşçımızsıŋ, Tokay,

Dertli Tokay, moŋlı Tokay, ömrü kıska caş Tokay,

Halkçı edip şairlerniŋ ordusuna baş Tokay,
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Sensiŋ, Tokay, kalbimizde halk süygüsi yaratkan.

Sensiŋ, Tokay, bugün bizni “kara halka” karatkan.

İnan, Tokay! Bugün bu halk küçün aldı koluna,

Taliy çıkıp toktatalmaz endi onıŋ coluna,

Bakırganıŋ, çakırganıŋ seniŋ nafle kelmedi,

Ah, ne yazık köralmadıŋ, ömrüŋ vefa etmedi.

Ürmet saga Türk Tatarnıŋ sayıp süygen Tokayı,

Akikatka, halkka bola canıp küygen Tokayı,

Tarihimız bayram etsin, köz aydınlar yaşasın,

Senday şair yetiştirdi, Tokayımız yaşasın!..

Aprel 13, 1920

69

KAYGI

Kiçkene bir Tatar üyi, ak kayanıŋ tübünde,

Miyavkuşlar yuva tepken negiziniŋ çetinde,

Küz vaktı cavun cava keçelerniŋ köbinde,

Taŋga yakın itler üre köçürmeniŋ ögünde.

Zavallı ana it sesinden kımşana, bir ses seze,

Közin aça kelinini uyantmaga söz tize:

-Şerife! Tur, balam, itler üre!...

Karaltıga aşna bolgan bilgili bir cat kire.
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Kelin birden seskenip: - Kim eken o.- silkine,

- Kulak saldıŋızmı, anay, it ürüviniŋ ilkine,

Eki-üç yıldır er keçe dört-beş kere üre,

Bizni aldatıp, abdıratıp salkın- sabır, dert bere.

Ey, yarabbim, kim eken şu? İt oga dostluk ete.

Babalı öksüz Osmançıknıŋ yel beşigin terbete,

Birden- birge pencereniŋ tasırdısı eşitile,

“Anay, anay, Şerife”- dep yanıklı bir ses kele.

Ana, kelin cevap vermiy, belli ya til kürmele,

Şımar ete bir-birine –“Üy kapını sürmele”.

Pencerege kelgenniŋ sesi bir daa yüksele,

“Tanımaysızmı yoksa, anay? Keliniŋden müjde tile”.

Asret ana: “Bay, balam, kelgen !”- dep… bayıla,

Kelin kete kocasına kapı açmaga koyula,

Dertli, carlı korantaga bugün bayram sayıla

Bayram tügül, göŋüline muŋlı kaygı cayıla.

Ey Türk- Tatar dünyasına şavle, nur saçkan Tokay,

Kara halka ana tilmen ak-yolun açkan Tokay,

Dertimiz, arzumıznı cırlagan, aytkan Tokay,

Pek vakıtsız gülday solıp, aslına kaytgan Tokay.

Yanvar 11-24,1920
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70

ARFE KÜNÜ

Anam algan sılavuçın ocak başın ayalay,

İçker üyde üyken abam peştimalın sayalay.

Biz de kirdik amamlıkka arkamıznı cuvamız,

Suv kuyuşıp, sabunlaşıp belimizni yuvamız.

Cengem kirdi öz üyüne, üyün caya, cayrata,

Babam kurban pıçakların kayrakçıga kayrata.

Kartanamız yasin okuy, akşamlık aş pişire,

Kıygaçanı süzüp-süzüp sarı mayga şişire.

Biz de cezbeni toldurıp, korga taban süremiz

Komşularga soŋ kıygaça üleştirip cüremiz.

Akaylarnıŋ alayı da ekindige kettiler

Karasuvga kektenler de, köyge kaytıp cettiler.

Mazin akay gür davuşman ekindini okudı

Er ocakta birday etip kıygaçalar kokudı.

Aksamlık aş aşamaga alayımız oturdık,

Kıygaçanı sım-sık etip, kursaklarga totırdık.

Birazdan soŋ babamlar yatsıga dep kettiler,

Kartiy masal ayttı, akam bizni tıraş ettiler,
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Yarı keçe yakınlagan edi bizler yatkanda

Soŋki kurbanlıknı babam tuvarçıga satkanda.

Men töşekke kirgenimmen cayragan dakalganman

Iştanımnı büklegen de baş astına salganman…

Pek zevklı, köp cemişli bayram kördim tüşümde,

Bir köp çapkın balaçıklar kuvıp kele peşimden.

Noyabr 28, 1920, Akmescit

71

MUBALİGACI ŞAİRGE

Tabiatnı yazsaŋ eger, tavnı-taşnı cılatasıŋ.

Dalgalarnı söylendirseŋ, yerni, kökni sılatasıŋ

Kate kaytıp ateş, alev keçse eger akılıŋdan,

Bulutlarnı cagacaksıŋ Taŋriŋe pakılıŋdan.

Pıçak tüfek degen şiyni saga bermek pek kazalı

Köre koysaŋ bir bay, mırza, imam, hatip, orazalı,

Ortalıkka kan kuyacak, saçıp-kesip asacaksıŋ,

Yakından köz batırmasaŋ, koş tüfekni basacaksıŋ.

Toz dumannı yazacak da, başta kökday gürüldeysiŋ,

Traktorni maktaycakta kara cerday zirildeysiŋ,
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- Cavun cava, - deycek bolsaŋ, “tufan” saga bir azır aş,

Ziytunmen çay saga köre eki közmen kap-kara kaş.

Abul-kubul şiir yazıp aytsaŋ eger akçasına,

Kalem, balta alıp kirseŋ aruv şiir bagçasına,

Baltalarsıŋ baş- ayagın, unutarsıŋ eser bir cel,

Vezin-mezin ölçüsi yok, kafiyeŋ de bir buzuk tel.

Şiir tuvul cır yazıp halknıŋ başın avurtkancek,

Ortalıknı berbat etip, toz-topraknı savurtkancek,

Yazmaganıŋ beş kat aruv, ne ise, dostum, soŋu hayır.

Eŋ soŋunda bu sözlerden sen maga da bir pay ayır.

Yanvar 14, 1927, Akmescit

72

ALMA ŞU KÜÑLERİ

“Yabloçko ezgisinen aytılacak külkü türküsi”

Padişah Nikolay tüşürildi tahtından

Aytacakman sizge fakır halkınıŋ bahtından,

Bolşevik em Menşevik bek sıklet keçine,

Kırav tüşken frontta kadetniŋ küçüne.
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Akmescitni sorasaŋ, kaçıp kelgenler tolgan,

Okumış yaş çufutlar alayı kommunist bolgan,

Hırsızlarnıŋ birevsi bir kassaga dalgan,

Bir kerede bir milon kalp akça algan.

Ötmekniŋ funtı furunda on kümüşke çıkkan,

Toyda yaşlar borazanga biŋer kümüş tıkkan,

Çıbırıp cüre collarda bir köp kılıç takkan.

73

SPEKÜLYANT

Kuplet

Spekülyant akay boynun burıp cüre,

Catak malnıŋ uçötka alınganın köre,

Kagıt kalp paralar ötmey kolda kalgan,

Öter bellep, zavallı, büklep cıyıp salgan.

Baglaması: Ah paralar, paralar, yalancı paralar

Bizdaylarnı aldatıp, akıllıŋnı alalar.

Katsin siŋri endi? Çaresi kalmagan,

İşçi halkı onı soyuzga almagan.

Kayda kirse, oga kalın kursak deyler,

Bir kaç çuval arkanman köter, tursat deyler.
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Ah, paralar, paralar, yalancı paralar,

Bu paralar insanıŋ ak yüzüni karalar.

74

BİRLİK

Birleşiyik Turannı tiriltmege,

Bütün İslam alemin bir etmege,

Düşmanlardan, kurşundan, oktan korkmay…

Yanvar 27, 1921

75

UYANIÑIZ, TATARLAR!

Ey, Moskva öglerinde arslandayın çarpışıp,

Atlar oynaktan Tatar,

O vakıt bir yerine biŋ bir düşman ok atar

Bolsa, karşı turdıŋ yıldızlarday tartışıp.

Düşman seniŋ zararıŋa aynecilik etkende,

İnsanlıkka yaraşmaycak türlü şaytanlık etip:

Eriŋ, kızıŋ birlik bolıp uruşmaga ketkende,

Saga tav, taş tüm-tüz edi turmay oytanlık etip,

Sen düşmannı boş yiberdiŋ caylavdaki yılkıday ,

Aklılarnı kapamadıŋ kiyik kadet halkınday.

Ayta koydım
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Okumasaŋ, alıp satsaŋ soŋ ötmekke toyarsıŋ,

Deste-deste akçalarnı cepçigiŋe koyarsıŋ.

Mart 20, Aprel 18, 1920

76

MEKTUP

Bu küngecek sizden sırım gizledim,

Kalbiŋizge gizli bir col izledim,

Karar berdim içimdekin aytmaga,

Gururlanma, sen de sırıŋ ayt maga.

Er kün akşam kelesiŋ sen tüşüme,

Sarıp ala kalbimni bir üşüme,

Kökten kelip kiresiŋ de koynıma,

Sarmaşıkday sarılasıŋ boynıma.

Abdırayman, seskenemen, turaman,

Birden lampa eskencesin buraman,

Yaslanaman töşegimniŋ törüne,

“Ah”, degende, ak cigerim körüne.

Üyde yoksıŋ, saklanasıŋ, kaçasıŋ,

Asretimni tazertesiŋ, açasıŋ…

Cılay, cılay sarınaman, cataman,

Oylanaman, kasevetke bataman,
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İnsan et de, a kız, kabul et meni,

Satıp algan esirinday cet meni,

Köz yaşlarım etegine tökülsin,

İçimdeki tamarlı dert sökülsin.

Nazlanganda sesim bitip, karılıp,

Kulaç açıp, ak boynıŋa sarılıp,

Dudagımnı al erniŋe tiydirsem,

Avuzıŋa sırlarımnı iydirsem.

Sençün koyar edim caŋım ortaga,

Duacı bol laatimde tortaga,

Dünya ahiret kullıgına razıman,

Cevabın yaz bir kaç satır yazıman…

Noyabr 20, 1920

77

“ŞİİRLERİÑNİ NİÇÜN BASTIRMAYSIÑ?” – DEGEN DOSTUMA

Ah, katiyim, arkadaş, küneşim yok,

Sırdaşmaga, aytmaga bir eşim yok,

Catnıŋ kara küneşi yarıklatmay,

Oŋganlık yok, onlarnı arıklatmay.
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Apansızdan bir keçe kün tuvacak,

Kalemimmen düşmanı men kuvacak,

Şiirlerim altınman yazacakman,

Şiir yazıp, küç ketip azacakman.

Noyabr 27, 1920

78

ÖPKELEV

…………ge

Betime bet, köz tikip karap turganda,

Men özümden keçe, oyga dalaman,

Duk-duk etip köksüm, kalbim urganda

Taşday katıp kala buzday talaman.

Şırŋıklı, yarık sırlı közleri,

İslerimni içke tarta alalar,

Erkelenip, külip aytkan sözleri,

Cüregime birer cara salalar.

Nar almaday kızıl gülü yanagı,

Közlerinday tıştan içke oyula

Oymak avzı- süygü, sevda çanagı,-

Kıbırdasa bütün kaygım coyula.



153

Memeleri asma üzüm salkımı,

Bir aşarlı bala tüslü kıbırday,

Ak pamıkday beyaz yımşak alkımı

Kıbırday da, avzı ayta, şıbırday.

Külümsirep kaşın çatıp süzüle,

Soŋ bir sözin aytıp arkta burula,

İçeklerim tüpten kopa üzüle,

Arada başkasıman lafka kurula…

Hayırsıznıŋ meni taşlap ketkeni,

Cüregim ura, katıp kalaman,

Başkasıman oynap şaka etkeni,

Canım sıka, hata aytıp salaman.

Ey, uyanmaz, eki yüzlü yaramaz,

Niçün meni yalan sözmen aldattıŋ?

Er körgenni, kişi dost dep karamaz,

Hayalımda yalan sevda yarattıŋ.

Tamşandırıp sevda ettiŋ özüŋe,

Kanmayacakman aytkan yalan sözüŋe,

Yemin ettim, saga lanet etmege,

Başım senden ayırıp alıp ketmege.

Noyabr 27, 1920, Akmescit
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79

YAŞLIGINA TOYMAY ÖLGEN ARKADAŞIM YAYA FERİTKE

Biz ketemiz sen kaldıŋ safnı böldiŋ,

Fidanday bir caş ediŋ Ferit, öldiŋ,

Şu ogursız dert seni aldı ketti,

Caş ölümiŋ maga pek tesir etti.

Yoksullıgın, açlıgın iç aytmagan,

Köyge yazıp babaŋnı mugaytmagan,

Şay menlikni, bir içli bala ediŋ,

“Yüz sürmem” dep, taş katıp kala ediŋ.

Suvuklarda urbasız colda-tışka,

Ayazlarda, karlarda, kara kışta.

Can talaşıp, geceŋni, kündüz etip,

Er kün saba bir saat cayav ketip,

Pek zorlukman okudıŋ, bir dert kaptıŋ,

Sen bu ince maraznı bundan taptıŋ.

Kan tükürip, kan kusıp, derdiŋ artıp,

Men göŋlüŋni alganda, içiŋ tartıp,

- Ah, Amdi, men Kırımga kaytsam eger,

Turar edim… - degeniŋ şunçün meger…
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Ey bahıtsız, ömürsiz, taliysiz sen,

Kömülgen caş kemirçek, çürügen ten,

İstanbulga bunıŋçün ketkenmediŋ?

Can çekişip ölmekçün cetkenmediŋ?

Akrabasız, anasız em babasız,

Cat yerlerde tuvgansız, asabasız,

Can acırıŋ, sırdaşıŋ, seni süygen,

Seniŋ içün cılagan, canıp küygen,

Kimseçigiŋ yok edi, zavallı caş,

Kimler tikti başıŋa bir kara taş?

Cenazeŋni kötergen, kabir kazgan

Vasiyetiŋ dıŋlagan, bizge yazgan,

Eki kürek topraknı cıyıp- terip,

Mezarıŋa toldurıp, kolun kerip,

Dua etken bir insan tabıldımı?

Açık kalmay mezarıŋ cabıldımı?

Yanvar 12, 1927, Akmescit
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SÖZLÜK
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abay Abla (a.ga  10/19)

abdıra- Acele etmek (a.-yman  64/20)

abdırat- Korkutmak, şaşırtmak (a.-ıp  69/13)

Abdullah Tokay (1886-1913) Tatar halk şairi ve yazarı. (T. a  32/15)

abul kubul Gelişi güzel (a.k.  71/14)

açuvlan- Kızmak (a.-ıp  52/16)

agart- Beyazlatmak (a.-ıp  23/8)

ak Hak (a.man  44/5)

aka Ağabey (a.m  2/2)

akay Erkek (a.  70/12)

akayt- Ağartmak (a.-ma  2/3)

akça Para (a. 22/13)

akırtın Yavaş, ağır (a.  11/4)

Akyar Kırım’ın liman kenti  (A.  41/1)

al Hâl, durum  (a.ın  19/2)

alaşa Uysallaştırılmış erkek at  (a.  11/16)

ald Ön  (a.ımızda  11/18)

aldan- Kanmak  (a.-asız  23/21)

algır Zeki  (a.  55/58)

alı Halı  (a.ları  20/24)

alkım Boğaz  (a.ı  78/16)

amanlık Esenlik  (a.  46/10)

ana İşte  (a.  46/67)

anda Orada  (a.  42/24)
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Ant Etkenmen Numan Çelebi Cihan’ın bu isimle yazılmış şiiri üzerine Kırım Tatar
milli marşı olarak söylenen anonim beste (A. E.  5/5)

Anton Denikin (1872-1947) Rus İmparatorluğunda General ve Rus iç savaşı sırasında

öne çıkan Beyaz ordu komutanı (A. D.day 36/22)

aŋalt- Anlatmak (a.-kan  2/25)

apakay Eş, hanım (a.  12/22)

apay Eş, kadın (a.  10/18)

arfe Arife (a.  70/1)

arıg Su yolu, yol (a.ında  3/4)

aruv iyi, güzel (a.  71/15)

aruv bol- İyi olmak (a.b.-mazmı  22/23)

asaba Akraba, yakın ( a.sız  79/5)

asabay Arkadaş (a.lar  20/4)

asav Acemi at (a.man  59/13 )

asıl Asla (a.  10/9)

ast Alt (a.ından  43/5)

aşa- Yemek (a.-ymız  23/32)

aşamlık Yiyecek (a.  22/12)

aşarlı Yaramaz (a.  78/15)

aşla- Aşılamak (a.-saŋ  4/14)

at- Doğmak (a.-kance  58/16)

av- Geçmek, yükselmek (a.-armız  1/17)

ava Hava ( h.sı  21/4)

avdar- Devirmek, çevirmek (a.-gan  58/7)

avelen- Yükselmek, havalanmak (a.- 5/8)
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avl Heyecan (a.ige  45/19)

avlak Uzak (a.ça  43/19)

avur Ağır (a.  49/22)

avur- Hastalanmak (a.-dı  63/40)

avuş- Toplanmak, değişmek (a.-ıp  20/6)

avuz Ağız (a. 1/20)

ayala- Sıvamak (a.-y  70/2)

aybetle- Özenle bakmak (a.-gen  7/18)

ayda- Hayvan sürmek (a.- ŋız  11/30)

aydamak Haydut, eşkıya (a.day  66/12)

aydı Haydi (a. ŋız  42/34 )

aylak Uzak ( a.  38/13)

aylan- Dönmek, çevrilmek ( a.-ıp  4/13)

aylandır- Döndürmek (a.-ıp  1/21)

ayneci Hileci (a.ler  34/22)

aysa Öyle (a.  22/30)

ayt- Söylemek (a.-maga  1/20)

ayuv Ayı (a.  20/11)

az- Zayıflamak, heyecanlanmak (a.-arman 19/24)

azganakay Azıcık, birazcık (a.  15/11)

bağlama Nakarat (b.sı  73/7)

Bahçesaray Bir zamanlar Kırım hanlığının başkenti (B.  39/2)

bahşış Hediye (b.ıŋ 32/12)

bakır- Bağırmak (b.-a  37/7)

bala çaga Çoluk çocuk ( b.ç.  51/3)
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bala Çocuk (b.larnı  10/22)

balaban Büyük, (iri  b.  11/5)

balavuz Bal mumu (b.day  60/17)

balk calk Sesli (b.  19/7)

balkılda- Parlamak (b.-ganda  67/11)

bana Biraz önce (b.  2/25)

bar- Gitmek (b.-ganda  37/10)

barıl- Varılmak (b.-sın 49/21)

bastırık Zindan, hapishane (b.ta  6/7)

baş köter- Baş kaldırmak (b.-ip  2/17)

batır Kahraman, bahadır (b.  1/7)

bav Bağ (b.  66/19)

bay Zengin (b.  22/23)

bayguş zavallı, gariban (b.  63/99)

bayıt- Zenginleşmek (b.-ıŋız  7/21)

baylan- Bağlanmak (b.-sıŋ 42/39)

bazan- İnanmak (b.-magan  60/22)

begit- Sağlamlaştırmak (b.-tim  2/22)

belgile- Belirlemek (b.-dik  46/5)

belle- Sanmak, zannetmek (b.-p  73/6)

ber- Vermek (b.- 4/5)

bike Hanım, kadın (b.ni  52/7)

bir-ekev Bir ikisi (b.in  2/21)

birge Birlikte (b.  34/14)

birlik- Birleşmek (b.-ip  16/24)



161

boga Buna (b.  30/9)

bogay Böylece (b.  50/14)

boğaz kır- Öksürmek (b.k.-ıp  12/29)

bolay Bunun gibi (b.  11/34)

bolaytıp Böylece, bu şekilde (b.  45/22)

boldur- Oldurmak, olmasını sağlamak (b.-a  11/14)

Bolşevik Rusça’da çoğunluk anlamına gelir. Sosyal demokrasinin sol kanadı (B.ler
36/2)

boran Kasırga, fırtına,rüzgâr (b.da  17/14)

borat- Şiddetli yağmak (b.-a 13/7)

borlı Kırım da bir marşın adı (b.  46/77)

botka Pilav (b.  38/20)

Boyna Kırım Tatar Türklerinde şarkı adı  (b.  57/2)

bötük Geniş giysi (b.im  23/27)

bulay Böyle (b.  22/29)

burçak Dolu, buz parçalarıyla yağış türü (b.  11/6)

burul- Dönmek, kıvrılmak (b.-sam  29/3)

burun Önce (b.  1/12)

buv- Boğmak (b.-gan  14/3)

buv Koku (b.unday  31/13)

buvın Eklem, bilek (b.ı  8/18)

buvsın- Gururuna dokunmak (b.-alar  11/35)

buyuk- Bayılmak (b.-ıp  63/94)

buzla- buyla- Donmak (b.-y  b.-y  8/9)

buzuk Bozuk (b.  71/17)
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bükle- Katlamak (b.-di  1/9)

bükşiy- Bükmek, eğmek (b.-ip  2/28)

bür- Büzmek (b.-gende  26/14)

cabıl- Kapanmak, Örtülmek (c.-dımı  79/35)

cabuv Örtme (c.  51/23)

cag- Yakmak (c.-acaksıŋ  71/5)

cal- Utanmak (c.-madı  63/75)

cal et- Mola vermek (c. e.-ip  20/3)

cala İftira (c.  14/5)

cala- Yalamak  (c.-b  63/75)

calın- Yalvarmak (c.-ır  8/28)

calıntı Yeleli (c.  11/16)

calkılda- Işıldamak (c.-ganda  67/10)

calpak taban Düz taban (c.t.  42/20)

caltır- Parlamak (c.-ay  7/9)

caltırat- Parlatmak, açmak (c.-ıp  42/28)

can- Yanmak (c.-ıp  4/8)

can talaş- Canı dişe takmak (c.t.-ıp  42/31)

canakayman, aşırman Cana kıyanı kaçırmak (c.a.  48/8)

canaşaŋa Yanına (c.  37/8)

cantık Mayalı hamur ve etle hazırlanan poğaça benzeri hamur yemeği (c. 42/21)

caŋı Yeni (c.  36/23)

cap- İşlemek, kapatmak (c.-kan  20/12)

capalak Lapa lapa kar (c.lay  13/7)

car Yar, uçurum (c. 1/4)
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cara Yara  (c.  24/6)

caraşık Uygunluk (c.  13/12)

carlı Yoksul (c.lar  36/26)

cartı Eski, eskimiş (c.  5/4)

cartı curtu Şöyle böyle (c.c.  24/5)

caş Genç, küçük (c.  7/21)

caşın Şimşek (c.  11/9)

caşna- Şimşek çakmak (c.-y  11/9)

cat Yabancı (c.  27/12)

cat- Yatmak (c.-sam  7/2)

catak Karaborsa (c.  73/4)

catal- Yatabilmek, uyuyabilmek (c.-mazsın  43/8)

cav Düşman (c.  11/33)

cav- Yağmak (c.-ga  11/6)

cavaş cavaş Yavaş yavaş (c.  11/12)

cav-caran Dost-düşman (c.  1/9)

cavçı Dünür (c.  52/7)

cavlık Mendil oyunu (c.ıŋ  49/18)

cavun Yağmur (c.  11/6)

cay Yay (c.day  8/14)

cayav Yaya (c.lay  11/12)

cayav calpı Tabana kuvvet (c.c.  12/32)

cayıl- Yayılmak (c.-dık  1/6)

caylav Yayla (c.  21/3)

cayna- Coşmak (c.-y 53/28)
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cayra- Yayılmak, dolaşmak (c.-p  38/8)

cayrat- Dağıtmak (c.-a  70/6)

cek- Koşmak (c.-tiler  51/26)

cekir- Bağırmak (c.-ip  12/24)

cel Yel (c.i  41/9)

cem Yem (c.  51/28)

cemişli Yemişli (c. 70/24)

cenge Yenge (c.m  70/6)

cer Yer (c.ge  6/17)

cer  tep- Yere vurmak (c.t.-ip  19/9)

cet- Ulaşmak, yetişmek (c.-kende 8/4)

cetekleş- El ele yürümek, takılmak (c.-ip  43/3)

cez Bakır (c.  22/11)

cezbe Cezve (c.ni 70/10)

cıgıl- Yıkılmak (c.-dıŋız  42/35)

cık- Devirmek (c.-kan  20/11)

cıla- Ağlamak (c.-p  3/11)

cılat- Ağlatmak (c.-sa  1/10)

cılga Ova, vadi, küçük akarsu (c.  1/4)

cılış- Sürünerek yer değiştirmek (c.-a  11/32)

cır Şarkı (c.larımnı  4/11)

cırla- Şarkı söylemek (c.-r  1/15)

cırlap-cırlap Bağıra bağıra  (c.c. 30/9)

cıy- Yağmak, toplamak (c.-ayık  1/26)

cıyıl- Toplanmak (c.-dık  12/8)
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cıyın Toplantı, düğün, topluluk, şenlik (c.  6/23)

cıyıp terip Derleyip, toplayıp (c.t.  79/32)

ciber- Göndermek, yollamak, bırakmak (c.-sem  18/12)

cigin- Çekinmek (c.-me  43/22)

cik İki yana ayrılmış saçın çizgisi (c.  3/6)

cilan Yılan (c.  1/8)

ciren Alnında beyaz tüyleri olan (c.  66/2)

civan Yakışıklı genç (c.lar  54/11)

ciyez Çeyiz (c.  8/8)

cok Yok (c.  38/9)

col Yol (c.ga  7/2)

colak Çizgi (c.  14/7)

cora- Yormak, işaret etmek (c.-dım  2/19)

corga Hızlıca, yavaş yürüyen at (c.  8/4)

corgalat- Hızlandırmak (c.-ıp  66/10)

cort- Acele etmek (c.-ıp  43/3)

corta-corta Telaşlı-telaşlı (c.c.  2/16)

coy- Yitirmek, kaybetmek, yok etmek (c.  16/21)

coytul- Kaybettirilmek (c.-maz  1/15)

coyul- Yok olmak,  kaybolmak (c.-ırmı  53/25)

cöne- İlerlemek (c.-mey  62/9)

cumurdık Yumruk (c.  19/20)

curt Yurt, vatan (c.  10/29)

cut- Yutmak (c.-acaksız  42/40)

cuv- Yıkanmak (c.amız  70/4)
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cuvur- Koşturmak (c.-sam  25/7)

cür- Yürümek, gezmek (c.-gende  3/11)

cürek Yürek (c.  5/2)

cürük Güçlü (c.  1/13)

cüyrük Hızlı koşan at (c.  1/5)

çakır- Okumak (ç.-ganda  45/14)

çal Kır renk, ak (ç.  19/8)

çala- Yalamak (ç.-gan  38/11)

çalka tüş Sırtüstü (ç.t.-ip  55/2)

çalt Çabuk, hızlı (ç.  5/16)

çap- Koşmak (ç.  20/10)

Çatırtav Kırım yarımadasının en ünlü dağı (Ç.lılar  36/27)

çegerçik Kertenkele (ç.  11/18)

çekle- Kapatmak (ç.-di  12/12)

çeltek Kalbur (Tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için kullanılan büyük
delikli veya seyrek telli elek.) (ç.men 48/9)

çerik Çeyrek (ç.  52/26)

çerli Öfkeli (ç.  69/27)

çet Kenar (ç.ke  42/29)

çıbır- Sürüklenmek (ç.-ıp  72/13)

çıbırda- Fısıldamak (ç.-dı  55/39)

çık- Yıkmak (ç.saŋız  36/23)

çıŋcı Şarkıcı (ç.  20/4)

çıŋla- Sızlamak, söylemek, atışmak (ç.-p  25/15)

çırak Mum (ç.day  68/16)
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çiyli pişli Yarı çiğ yarı pişmiş (ç.-p.  63/85)

çiyna- Çınlamak (ç.-gan  15/13)

çokmar kadar may aşa Bir ucu topuzlu sopa kadar yağ ye (deyim). Hapşururken
çocuklara söylenen söz (ç.k.m.a.  49/7)

çokrak Kaynak (ç.  60/10)

Çolpan Çoban yıldızı  (Ç.  67/1)

çom Kızılcık sopası (ç.  66/3)

Çongar Kırım’ın kuzeyinde Çongar yarımadasında yerleşmiş bir köyün adı (Ç.
36/27)

çöltire- Ötmek (ç.-p  45/10)

Çufut Yahudi (Ç.lar  72/8)

çuvulda- Cıvıldamak (ç.-ylar  41/4)

çüy Askı, çivi (ç.üne  34/17)

dakal- Kalmak (d.-ganman  70/22)

daragaç Dar ağacı (d.ka 6/12)

Dârülmuallimat 1870 yılında Osmanlı Devleti'nde, ilk ve orta öğretim kız okullarına
öğretmen yetiştirmek için açılan kız öğretmen okulu (D.  60/1)

davulda- Bağırmak (d.-ysıŋ 58/6)

davuş Ses (d.  13/5)

davut Ses (Hz. Davut’un sesinin güzelliği) (d.  1/3)

Denikin Beyaz ordu komutanı (D.  36/22)

derya Okyanus, deniz (d.dayın  1/17)

doklad Rapor, bildiri (d.larga  46/24)

drastvuy Merhaba (d.  55/33)

dülber Güzel (d.  33/17)

dürbe Türbe (d.  17/11)
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eçkiçik Keçi yavrusu (e.day  65/11)

egerek Kurum (e.  23/2)

egizle- İkiz doğurmak (e.- 38/37)

ekim Hekim (e.day 3/8)

eksence Düğme (e.sin  76/11)

elem Acı, keder  (e. ge 25/5)

eliy eliy Eleye eleye (e.e. 14/17)

endi Artık (e.  21/17)

erabu Seçmek (e.  46/72)

erek Uzak (e.  23/5)

erilgan Leylak (e.  31/2)

erin Dudak (e. iŋde  30/11)

erkelen- Şımarmak (e.-ip  78/8)

erte Erken (e.  43/20)

es Akıl (e.ke  33/10)

eskence Düğme  (e.sin  76/11)

esle- Fark etmek, hatırlamak (e.-di  52/17)

eşil- Yığılmak, yıkılmak (e.-di  4/3)

etal- Yapabilmek (e.-madım  8/24)

evelkin Eskisi (e.day  54/10)

Fikret Tevfik Fikret (F.niŋ  50/26)

filcan Fincan (f.  21/15)

front Cephe (f.ta  72/6)

funt (Pound) Bir ağırlık ölçüsü birimi. Rusça’da 409.5gr karşılığı. (f.  52/26)

German Alman  (G.  63/12)
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Giray Kırım hanlarının sülalesininin adı (G.  39/5)

Gözleve Kırım’ın güneybatısında bir şehir.  (G.de 15/10)

gür Bol, güçlü, verimli ses (g.  11/16)

gürdeli Verimli (g.  67/29)

Hansaray Bahçesaray’ın içindeki hanların oturduğu saray  (H.  39/2)

Hasan Sabri Ayvazov O dönemin yazarlarından (H. S.ge  5/2)

havf Korku (h.ıŋ  44/16)

horla- Hor görmek, aşağılamak (h.-dı  12/16)

hucur Tuhaf (h.  23/21)

Huday Allah (H.ıma  63/22)

ıntıl- İleri atılmak, hamle yapmak, çabalamak (ı.-a  5/10)

ıŋran- İnlemek (ı.-dı  52/11)

ırım Eski adet (ı.nı  8/24)

ıştan Pantolon (ı.ımnı  70/23)

içek Bağırsak (i.lerim  78/21)

il- Asmak (i.-meysiŋ 34/17)

incer- İncelmek (i.-ten  14/7)

ine İğne (i.nin  19/23)

ineçik İğne (i. 19/12)

irtle- Tolamak, seçmek (i.-di  12/15)

iy- İnmek ( i.-ip  33/6)

iydir- Eğdirmek ( i.-sem  76/25)

Jan Dark Yüzyıl savaşları boyunca İngiltere’ye karşı ülkesi Fransa’ya memleketi
Lorraine’deki cephelerden başlayarak manevi anlamda destek olan bir Fransız Katolik
azizesi ( J. D. 29/15)

ka it- Ne yapayım?  (k.yim  5/17)
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kaçan Ne zaman (k.  50/31)

kadet Rus Çarlık Dönemi’nde kıdemsiz asker ünvanı, askeri lise öğrencisi (k.
51/1)

kakam Haham, Yahudi din adamı (k.  2/33)

kakay Baba  k.ga  10/19

kakır- Balgam çıkarmak, genizini temizlemek (k.-dı  12/29)

kalakay Yağlı ekmek (k.  2/5)

kalay Nasıl (k.  6/29)

kalp Sahte (k.  73/5)

kalpak Şapka (k.ımnı  55/72)

kaltır- Titremek (k.-ay  7/8)

kaltır şaltır Titreye titreye (k.ş.  52/13)

kaltıraş- Titretmek (k.-ıp  11/24)

kansuvuklık Soğuk kanlılık ( k.  26/2)

kap karalay Simsiyah, kapkara (k.k.  50/13)

kapik Kuruş (k.lerni  63/68)

kara- Bakmak (k.-dım  2/17)

kara Duvar (k.  21/11)

kara halk Sıradan halk kitlesi  (k. h.a 68/21)

karak Düşman (k.  1/11)

karaltı Ahır (k.nı  51/13)

karandaş Kurşun kalem (k.ka 23/4)

karap Harap (k.  11/33)

Karasuv Kırım’ın güneyinde yer alan bir şehir. Şehrin adı 1944’e kadar
Karasubazar idi (K.38/1)

karavul Bekçi, nöbetçi (k.  12/13)
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kargış Beddua  (k. 22/16)

karıl- Kısılmak (k.-ıp  76/22)

karış- Engellemek, engel olmak (k.-ırmız  62/21)

karsamba Kavga (k.  59/6)

kart yaşlı (k.  1/22)

karta- Yaşlanmak ( k.-y 22/32)

kartan Un sandığı (k.  46/11)

kartay- Yaşlanmak (k.-gan  16/11)

kartiy Nine  (k.  70/19)

karuvlı Güçlü ( k.sıŋ  38/7)

kaş kara- Hava kararmak (k.k.-sa  37/6)

kaşka Kızıl renkli (k.  66/2)

kaşkır Kurt (k.day 21/8)

kat Yan (k.ımdan  26/11)

katna- Gitmek (k.-yman  40/2)

katrana Nine ( k.m  49/7)

katse-kater Ne yapar eder (k.k.  10/13)

kattır- Sertleştirmek (k.-ıp  21/3)

kave Kahve (k.  39/20)

kaviy Sağlam (k.  17/23)

kaviyleş- Sağlamlaşmak (k.-e  11/34)

kavuzlı Kepekli (k.  53/39)

kayak Ne taraf (k.dan 21/4)

kayda Nereye (k.  73/11)

kayra- Bilemek (k.-y  61/12)
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kayrakçı Bileyci (k.ga  70/7)

kayrıl- Burkulmak (k.-mayım  55/73)

kaysı Hangi (k.  7/35)

kayt- Dönmek (k.tı  1/8)

kayta Yine ( k.  36/21)

kayta-kayta Tekrar tekrar (k.  7/3)

kazalı Tehlikeli (k.  71/6)

keçir- Geçirmek (k.  10/30)

keday Fakir (k.  20/4)

keleyat- Gelmek, yaklaşmak (k.-ır  55/5)

kelim Bulaşıcı hastalık (k. 63/61)

Kemal Mustafa Kemal Atatürk (K.  61/11)

kemirçek Kıkırdak (k.  79/21)

kence Küçük (k.  45/16)

kene Yine ( k.  35/15)

keŋ Geniş (k.  3/4)

keŋeş et- Danışmak, istişare etmek, akıl vermek (k.-ip  2/9)

Kerç Kırım’ın doğusundaki bir kent (K. 20/1)

ker- Germek, açmak (k.-gende  8/7)

kerya Tezgâh (k.nı  23/8)

kesertki Kertenkele (k.ler  39/25)

ket- Gitmek, kaybetmek, harcamak ( k.-kende  8/2)

kevde Gövde, beden (k.m  6/12)

kıdır- Aramak, istemek (k.-ıp  12/3)

kımşan- Huylanmak (k.-a  69/6)
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kırav Kırağı (k.  72/6)

kırşav Demir çember (k.  6/8)

kıskart- Kısaltmak (k.a  9/14)

kıygaça Mayalı hamurdan yağla kızartılmış pide (k.nı  70/9)

kıyıg Kıyı (k.-ından  8/13)

kıyna- Eziyet etmek ( k.-sa 1/10)

Kızıl dostlar Bolşevikler (K.  36/5)

Kızıltaş Kırım'ın güneyinde bir köy (K.lı  56/1)

kızteke Kız düşkünü (k.  43/16)

kiçkene Küçücük (k.  11/23)

kimerde Bazen (k.  62/6)

kiral- Girebilmek (k.-maymız  50/18)

kirtle- Kilitlemek (k.-di  12/14)

kise Cep (k.sine  2/11)

kiy- Giymek (k.-e  22/2)

kiyik Yabani hayvan (k.  75/11)

koku- Kokmak (k.-ycakman  40/5)

kol El (k.  3/7)

koncalaz Öcü (k.day  52/15)

kora Bahçe duvarı, çit (k.nıŋ  63/93)

korala- Çevresini sarmak (k.-y  11/28)

koranta Aile (k.  17/15)

koray Dikenli ot  (k.  22/6)

koş Mandıra (k.ta  48/2)

koşul- Katılmak (k.-masa  6/22)
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koy Koyun (k.day  39/22)

koz- Ortaya çıkmak, depreşmek, canlanmak (k.-dı  5/2)

koza- Canlanmak (k.  45/20)

kozu Kuzu (k.mıznı  51/14)

köçir- Çalıştırmak (k.-mege  51/19)

köçür- Hareket etmek (k.-meden  66/12)

köçürme Ahırın girişindeki çardak (k.niŋ  69/5)

kök boya Mavi boya ( k.b.sı  38/33)

köküs Göğüs (k.ümniŋ  3/10)

kölmek Gömlek (k.  4/9)

kön- katlanmak, dayanmak (k.-emen  5/17)

köne suvu Cıva (k.s.nday  31/11)

kön- Boyun eğmek (k.-se  44/13)

köp Çok ( k.  1/10)

kör Köşe (k.üne  39/8)

körekçi Yol gösterici (bilgin) (k.  17/5)

körset- Göstermek (k.-ir  10/9)

körün- Görünmek (k.-e  39/8)

körüşüv Görüşmek (k.  8/1)

kötek Dayak (k.  23/32)

kötekle- Dövmek (k.-p  12/19)

köter- Kaldırmak, ayağa kalkmak (k.-ildi  46/9)

köydeş Aynı köylü (k.ten  22/15)

köz  torlan- Gözün yaşla dolması ( k.t.- 39/15)

Közleve Kırım’ın güney batısında bir şehir (K.de 15/10)
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krovat Yatak (k.ka  58/9)

kuda Dünürcü (k. 18/17)

kuplet Beyit (k.  73/2)

kursak Mide, göbek (k.larga  70/17)

kurt 1-Kuzeyin böceği  (k.ı 38/30) 2- Kırım’da isimlerin başına takılan sözcük
(58/4)

kuv- Kovmak ( k.-a  7/17)

kuvan- Sevinmek (k.-alar  11/31)

kuyuş- Dökünmek (k.-ıp  70/5)

küç Güç,kuvvet (k.men  1/13)

külkü Şaka, komik, fıkra ( k.  72/2)

Kültepe M.Ö. 2000 yılında Anadolu'ya gelen Hititlerin kurduğu ilk şehir (K.ge
12/6)

külüksizmen Bineksiz olarak (k.  46/6)

kün tuvuş Doğu (k.t.tan 1/17)

kündeş Rakip (k.imniŋ  62/3)

künle- Kıskanmak (k.-gen  67/16)

kürmel- Dolanmak (k.-e  69/18)

küy- Yanmak (k.-emen  18/3)

küye Yanık, is (k.ler  33/16)

küz Sonbahar (k.deki  38/19)

küzgü Ayna (k.  25/3)

laat Mezar, lahit (l.iŋe  37/5)

Lermontov Ünlü Rus şairi  (L.nıŋ  50/26)

maga Bana (m.  45/9)

magnit Mıknatıs( m.  8/21)
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makta- Övmek  (m.-ycakta  71/11)

maktanuv Övünme (m.  50/14)

malay Mısır unu ile yapılan ekmek (m.ımız  53/39)

mane Mani (m.  50/23)

maŋka Burnundan konuşan homurdanan (m.  52/17)

maraz Hastalık (m.  63/61)

maruşke Kırım Tatarı’nın Rus kadınına taktığı isim (m.  23/14)

maska Maske ( m. 16/16)

may Yağ (m.day  5/11)

maylı Yağlı (m.  2/5)

mazin Müezzin ezanı okuyan kişi ( m.  70/14)

medar Güç (m.sız  45/18)

medarsız Güçsüz (m.  45/18)

meher Müslüman evliliklerinde, nikah kıyılırken erkeğin eşine vermeyi kabul
ettiği mal veya para (m.  52/5)

melem Meryem (m.  25/5)

melevşelik Menekşelik (m.  38/28)

menzil Yolculuk sırasında durulan yer (m.ge.  54/5)

Menşevik 1903 yılında yapılan Rus işçi partisinin 2. Konferansında fikir ayrılıkları
sonucunda otaya çıkan bir grup (M.  72/5)

merekep Mürekkep (m.ke  15/5)

meşçan Burjuva, Rusya'da 1917'ye kadar şehirli insanların en alt kademesi (şehirli
ve varlıklı) (m.nı  57/11)

meşreb Maşrapa (m.imizge 50/28)

meyil et- Beğenmek (m.e.-e  11/7)

mına İşte, buna, şuna ( m.  2/1)
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mınav Şurası (m.  9/3)

mında Burada (m.  42/24)

mırza Farsça unvan  (m.  34/39)

mıskıl et- Alay etmek (m.e.- 42/25)

mışık Kedi (m.  63/84)

min- Binmek (m.-gen  11/26)

min Kusur (m.siz  22/2)2

minset- Bindirmek (m.-e  66/4)

miy Beyin (m.leri  7/21)

miyav kuş Baykuş (m.k.lar  37/7)

molla Müslüman din öğretmeni, imam (m.kam  7/26)

mon Hüzün (m.  50/32)

moŋdıra- Yaşla dolmak (m.- 22/16)

moyıncak Boncuk (m.lar  67/10)

mögedek Örtülü araba (m.ni  56/2)1

mubaliga mübalağa (m.cı  71/1)

mugay- Üzülmek, hüzünlenmek, bunalmak (m.-ma  17/21)

mugayt- Üzmek, bunaltmak  (m.-magan  79/7)

muŋlı Hüzünlü, dertli, kederli (m.  1/15)

munsıra- Izdırap çekmek (m.-p  4/8)

müşavre Fikir alış verişi, danışma ( m.ge  52/31)

müşkül Zor, güç (m. 17/24)

nafle Boşuna ( n.  23/30)

namlı Şanlı, şöhretli (n.  20/10)

nargöz Nergis (n.ler  37/5)
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negiz Temel (n.iniŋ  69/3)

Nikolay Rus çarlarının adı (N. 42/10)

obana Çoban türküsü (o.  46/76)

oblava Baskın (o.  12/1)

ofitser Subay (o.ler  51/10)

ogursız Uğursuz  (o.  68/15)

okurt- Ulumak (o.-ıp  21/6)

oŋ Sağ (o.  62/11)

oŋganlık Düzelme, iz, şans (o.  63/111)

or Hendek (o.  51/6)

oraza Ramazan (o.nıŋ  63/38)

orazalı Oruçlu  (o.  71/7)

Osman Derenayır Kırım direniş ordusunun komutanı  (O. D.lıga  59/2)

oşa- Benzemek (o.-ymaŋ 8/5)

ot Ateş (o.  8/25)

oy Düşünce, fikir (o.ga  6/15)

oylan- Düşünmek (o.-ıp  55/55)

oymak Yüksük (o.  78/12)

oytanlık Şeytan, haylaz (o.  75/9)

ozdır- Geçirmek (o.-aman  62/4)

ozgar- Uğurlamak, geçirmek (o.-dık  12/30)

ög ön (ö.lerinde  75/2)

öpkelev Öfkelenmek (ö.  78/1)

örselen- Hırpalanmak (ö.-ir  63/7)

ös- Kabarmak, coşmak, büyümek (ö.-e  5/9)
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öt- Geçmek (ö.-mey  73/5)

ötkür Keskin (ö.  7/16)

ötmek Ekmek (ö.inen  23/33)

öz Kendi (ö.üm  2/13)

özek Orta (ö.i  4/2)

öz- Geçmek  (ö.-gen  11/17)

padval Hapishane, bodrum (p.ga  46/43)

pakıl Aksi, kıskanç, inat (p.day  63/63)

parlan- Dağılmak (p.-sa  44/8)

peştimal Önlük (p.  12/23)

peyda  bol- Gelmek meydana çıkmak (p.b.-dı  55/7)

pırtı Eski eşya (p.mda  13/10)

pıtak Dal, budak (p.ından  5/7)

poet Şair (p.mi  55/47)

Polâkov Rus soyadı (P.nı  46/25)

poşu Mendil (p.  20/12)

pound Bir ağırlık ölçüsü birimi  ( p. 52/26)

poza ket- Geçip gitmek (p.k.-e  56/4)

pristav Çarlık Rusyası’nda gardiyan (p.  12/4)

pulemöt Bir silah çeşidi (p.nı  51/19)

pustır- Sindirmek, sıkıştırmak (p.-a  52/23)

Puşkin Ünlü Rus şairi (P.niŋ  50/26)

reç Nutuk (r.  46/7)

Romanov Rus çarlarının soyadı (R.  42/10)
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saban Tarımda kullanılan tarlayı ekme öncesi toprağı kaldırmak için kullanılan
alet ( s. 51/27)

saba saytım Her sabah (s.s.  66/4)

sabiy Küçük çocuk, bebek (s.lerge  7/20)

saf Sıra (s.ka  58/27)

salkın Serin  (s.  37/4)

salma Kırım Tatar mutfağına özgü kelebek şeklinde makarna çeşidi (s.  52/33)

sal- Koymak  (s.-sın  23/28)

salp solp Pat pat (s.s. 50/21)

sarık burma Kırım Tatar mutfağında bir börek çeşidi (s.b.  52/33)

saruş Sarhoş (s.uz  42/26)

sasık Pis koku (s.  50/28)

sav- Sağmak (s.-ganda  37/4)

savhoz Devlet mülkiyetinde tarım işletmeleri. Tarım sanayisini gerçekleştiren
devlet çiftliklerini gerçekleştiren tarım fabrikaları (s.lar  46/37)

savlukman kal Hoşçakal (s.  7/5)

savul- Sağalmak, düzelmek (s.-maz  67/31)

sayala- Teğellemek, işlemek (s.-y  70/3)

sayra- Şarkı söylemek ( s.-dıŋ 68/7)

sekir- Zıplamak, sıçramak (s.-ip  12/25)

semiz Yağlı eti bol olan (s.  16/31)

sesken- İrkilmek (s.-ip  69/10)

Seyit Ömer Turupçu Kırım Tatarlarının önde gelen aydınlarından birisi (S.T.ga  47/1)

sezekli Duygulu, uyanık (s.  59/2)

sıdır- Yok etmek, kırmak, deri soymak (s.-a  29/9)

sıklet Zor sıkıntılı, ağırlık (s.  72/5)
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sılat- Islatmak (s.-asıŋ  71/3)

sılavuç Badana fırçası (s.ın  70/2)

sılta- Yüklemek (s.-y  22/30)

sırla- Yetiştirmek (s.-sam  13/13)

sırt Kuzey (s.tan  11/6)

sıvalt- Boşaltmak (s.-ıp  23/7)

sıypa- Okşamak ( s.-y  66/14)

sızgır- Islık çalmak (s.-maga  55/53)

sızla- Çizilmek (s.-gan  25/4)

sogış- Dövüşmek (s.-kanda  48/5)

sokta Medresedeki öğrenci (s. ŋız  46/71 )

soldat Asker (s.  12/17)

som sırma Sırma (s.s.  20/12)

soŋ Sonra (s.  2/10)

soŋgu Sonuncu, sonunda (s.  11/19)

soy- Kesmek ( s.-alar  51/14)

soyul- Kesilmek (s.-urmı  53/24)

soyuz İttifak, birlik (s.ga  73/10)

soz- Uzatmak (s.-aman  9/4)

sögün- Kendi kendine sövmek, küfretmek (s.-di  12/16)

sölen- Söylemek (s.-gende  28/8)

söylendir- Konuşturmak (s.-seŋ  71/3)

spekülyant Vurguncu (s.  73/1)

starosta Köy muhtarı (s.  46/49)

stih Şiir (s.  55/48)
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stol Masa (s.larda  22/20)

student Öğrenci (s.ke  46/48)

sud Mahkeme (s. 13/19)

suklandır- İmrenmek (s.-ıp  66/11)

suret  yasa- Resim yapmak (s.y.-p  23/15)

suv Su (s.  2/22)

süftelik Önce (s.ke  52/8)

süy- Sevmek (s.-emen  18/2)

süygü Aşk, sevgi (s.  8/23)

süyüş- Sevişmek (s.-ge  28/7)

süzgüç Süzgeç (s.men  50/29)

şakıldaş- Kahkaha atmak (ş.-tı  55/20)

şaliy Şal (ş.  21/3)

şart Pat diye (ş.  55/26)

şartmek Şımarık (ş.  55/4)

şavle Işık (ş.siz  4/20)

şay Öyle, o derece (ş.  16/33)

şayt- Şöyle yapmak (ş.-ip  12/33)

şayte şayte Öyle öyle (ş.ş.  42/37)

şıbırda- Fısıldamak (ş.-yman  45/17)

şımar et İşaret etmek (ş.e.-e  69/19)

şırŋıklı Sevimli,şirin (ş.  78/6)

şıtırda- Gıcırdamak (ş.- 22/18)

şinel Yakası kürklü, kolsuz palto  (ş.i  22/10)

şompol Silah temizleme çubuğu (ş.  12/20)
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şulay Şöyle (ş.  22/7)

şuvulda- Şırıldamak, uğuldamak (ş.-ylar  41/2)

taban + a doğru (t.  70/10)

tabıl- Bulunmak (t.-dımı  79/34)

takmakla- Ağıt söylemek (t.-y  69/28)

takta Deli (t.sız  62/16)

tal- Yorulmak (t.-ıp  39/25)

talak Boşanma (t.  52/1)

tala- Dalaşmak, saldırmak  (t.-y  51/9)

talaş- Dalaşmak (t.-a  11/17)

talay Kısım, bölüm, parça (t.  2/20)

taliy Talih (t.  1/8)

talpın- Çırpınmak (t.-dırasıŋ 31/7)

Taman Rusya’da krosnodar eyaletinde bataklıklı yarımada. Azak denizinin güney
doğusunu kapatır (20/2)

tamşan- İmrenmek ( t.-dırıp  78/30)

tap- Bulmak (t.-masın  2/12)

tap Hala/daha, iz (t.  1/17)

tapıl- Bulunmak (t.-maycak  17/11)

tapta- Çiğnemek, basmak (t.-r  59/18)

tar Dar (t.  1/6)

tarsık- Daralmak ( t.-tım  55/57)

tart- Çekmek (t.tı  1/8)

tart  kala- Çekiştirmek (t.k.-y  22/26)

tartıl- Çekilmek (t.-a  51/21)
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tartın- Çekinmek, korkmak (t.-a  2/8)

tasırda- Hışırdamak (t.-p  65/7)

taşlan- Bırakılmak, terk edilmek  (t.-gan  67/7)

taşla- Bırakmak, göndermek (t.-dı  5/3)

tat Güney Kırım’da dağlık bölgede yaşayan halk  (t.lar  46/17)

tav Dağ (t.  1/4)

tavda Gölge (t.sına  63/93)

tay  cet- Atı sürüklemek (t.c.-ip  46/40)

tay- Düşmek, kaymak (t.-dıŋız  42/35)

tayak Dayak (t.man  15/13)

tayav Dört bir yanı dayalı olan (t.dan  11/15)

taylan- Vazgeçmek (t.-ır  10/17)

tazir azar (t.  52/29)

tegerçik Tekerlek (t.  11/19)

tegizle- Düm düz etmek ( t.-r  51/29)

telçelen- Dağılmak, parçalanmak ( t.-gen  5/11)

telkin Akıl vermek, fikir aşılamak (t.  7/26)

teneşir Üzerinde ölü yıkanan ayaklı tahta (t.siz  63/60)

tep- Kurmak (t.-ken  69/3)

tepmele- Tekmelemek (t.-p 44/3)

tepreç Türk dünyasında ilk bahar bayramı (t.  66/7)

terakay Azıcık (t. 15/5)

terbet- Sallamak (t.-e  69/15)

terek Ağaç (t.ler  3/2)

teren Derin (t.  1/4)
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teşik Delik (t.i  65/3)

teşil- Deşilmek (t.-di  4/2)

teşker- Araştırmak, kontrol etmek, yoklamak ( t.-ip  8/13)

tıktır- Sokturmak (t.-ıp  58/9)

tım tırış Sessiz (t.t.  50/3)

tınık Durgun, sakin (t.  5/14)

tınışsız Aralıksız, sürekli (t.  11/4)

tırışuv Çabalamak (t.  8/31)

tıy- Engel olmak, durmak (t.- ayık  1/27)

tıyal- Durdurmak (t.-mam  32/4)

tif Tifo (t.ke  63/31)

tikle- Baş kaldırmak (t.-gen  10/33)

tilen- Dilenmek (t.-genday  17/14)

tinc Sağlık (t.iden  14/12)

tintüv Baskın (t.  12/1)

tip-tirili Dipdiri (t.  6/10)

tirel- Direnmek ( t.-mey  27/4)

tireş- Birlikte direnmek (t.-kende  58/9)

tirmen Değirmen (t.ler  46/18)

tişle- Isırmak (t.-ycek  46/19)

tiyaran Biraz ( t.  55/39)

tokta- Durmak (t.-p  11/13)

toktatal- Durdurabilmek (t.-maz  68/23)

tol- Dolmak (t.-gaydıŋ 31/8)

tolkun Dalga (t.lar  41/2)
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tolkunlan- Dalgalanmak (t.-a  11/20)

toŋ- Donmak (t.-gan  31/4)

top Demet (t.  8/3)

tor- Doğramak (t.-ay  52/21)

tora- Doğramak (t.-y  22/8)

torala- Doğrulamak (t.-y  11/29)

torlan- Tıkanmak (t.-a  7/9)

torta Tortu (t.  42/5)

totay Abla, hanım (t.  20/18)

totır- Doldurmak (t.-dık  70/17)

tovariş Yoldaş (t.  46/26)

toy Şenlik, şölen, düğün (t.umız  1/15)

toydır- Doyurmak (t.-dım  2/21)

toynak Tırnak  (t.ın  22/25)

tozal- Yıpranmak (t.-may  59/11)

tozdır- Eskitmek (t.-aman 62/5)

tozıp tur- Gezip durmak (t.t.-arman  6/29)

töben Aşağı (t.  8/2)

töben tüş- Alt üst olmak (t.t.-e  24/10)

tögerek Yuvarlak, çevre (t.  1/3)

töle- Ödemek (t.-rsiŋ  52/27)

tör Baş köşe (t.üne  8/25)

töz- Sabretmek, dayanmak ( t.-miy  30/9)

tur- Kalkmak (t.-ganda  67/33)

tursa- Kaldırmak (t.-t  73/12)



187

tuv- Doğmak (t.-gan  14/13)

tuvar Davar (t. 34/33)

tuvar- Koşturmak (t.-gan  20/)5

tuvgan Akraba, yakın (t.ım  39/9)

tuvul Değil  (t. 71/18)

tuyak Toynak (t.ın  22/25)

tuydır- Duyurmak (t.-may  26/23)

tuygı Duygu (t.sın  32/13)

tügül Değil (t.  16/36)

tükse Hatıra, yadigar (t.  4/15)

tüp Dip (t.ünde  3/2)

türlen- Değişmek (t.-di  42/12)

tüsli Süslü, görünümlü (t.  26/9)

tüy Darı (t.den  38/20)

uçöt Sayım, kayıt (u.ka  73/4)

ufak Bozuk  (u. 63/51)

ul Oğul (u.ları  1/2)

Ulu Özen Kırım’ın güneyinde bir köy adı  (U. Ö.  58/1)

ur- Vurmak ( u.-arman  2/39)

urbaŋ Elbise, kıyafet (u.  23/14)

uruş- Savaşmak, vuruşmak (u.-kanda  49/13)

uryadnik Çar ordusunda zabıta (u.  12/2)

ustaz Üstad (u.ımız  68/14)

uşa- Benzemek (u.-ysın  24/3)

uşat- Benzetmek (u.-asıŋ 23/10)
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uyant- Uyandırmak (u.-ayık  60/28)

üleş- Paylaşmak (ü.-ken  42/5)

ür- Gezmek (ü.-gende  26/12)

üre- Ulumak, havlamak (ü.-ler  51/9)

üy Ev, oda (ü.de  16/31)

üyken Büyük (ü.  70/3)

üz- Koparmak, kesmek (ü.-diler  12/19)

üzük Kırık ( ü.  5/4)

üzül- Kırılmak (ü.-ip  44/15)

veçer Toplantı (v.den  56/10)

yabloçko Rus halk şarkısı, anlamı elma (y.  72/2)

yak Yan (y.ta  53/26)

yalat- Yüzdürmek (y.-ır  10/12)

yalı Sahil (y.nın  41/24)

yalındır- Yalvartmak (y.-mam  57/9)

yaŋı Yeni (y.  25/2)

yaraşıklı Uygun olan güzel (y.  14/15)

yarık Parlak, aydınlık (y.  8/12)

yarıklan- Aydınlanmak (y.-d  16/11)

yasa- Yapmak (y.-p  33/25)

yaşav Yaşamak (y.ga  13/24)

yaşır- Saklamak (y.-dı  63/96)

yerçik Buracıkta, şuracıkta (y.  11/23)

yet- Ulaşmak (y.-ersiŋ  35/14)

yılkı At sürüsü (y.day  75/10)
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yiber- Göndermek (y.-diŋ  75/10)

yipek İpek (y.  8/15)

yolbaşçı Önder, lider (y.mızsıŋ 68/17)

yukla- Uyumak (y.-ma  7/15)

yuku Uyku (y.sı  45/22)

yuv- Yıkamak (y.-amız  70/5)

yürset- Yürütmek (y.-ip  26/15)

zakon Kanun (z.  60/19)

zır zıbıldak Darmadağınık (z.z.  51/13)

zillet Hor görülme ( z.  29/8)

zirilde- Titremek (z.-ysiŋ  71/11)

zirildet- İnletmek (z.-ir  38/24)

ziytun Zeytin (z.men  71/13)

zorman Zorla (z.  14/21)

zuvulda- Uğuldamak (z.-ysıŋ 58/7)
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METİN AKTARMASI
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1

Altaylı’ya

Biziz hakikat arslanı, Cengiz, Timur oğulları,

Davut’un saldığı yuvarlağa Tanrı’nın gür kulları.

Buzlu dağlar, derin yarlar, vadileri atlatarak,

Cephe çalmış, köpük kusmuş hızlı koşan atları çatlatıp,

Cansız duran dar dünyanın çöllerine yayıldık,

Nesli çürük kahramanların biz Tanrısı sayıldık.

Talih döndü, çekti uzun yılan başını dikti,

Dostun düşmanın kaygıları bellerini dört büktü.

Çok çektirse, ağlatsa da bizi kara bahtımız,

Horlansa da düşman kalmaz taş temelli tahtımız.

Kıyametten önce bizi cehenneme salmayınız!

Elinizde küçücük güç ile bize engel olmayınız.

Milyonlarca yıl geçse de kinli yiğit soyumuz,

Hiç kaybolmadan durdukça hüzünlü yıllar, düğünümüz,

Buharlaşıp göğe çıkar, dolu gibi yağarız,

Doğudan batıya kadar derya misali geçeriz.

Ey Altay’ın tazelenen, solmayan al gülleri!

Uzaklardan birbirine şarkı söyleyen bülbülleri!
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Yok mu bizde hiç dil, ağız, dertleşmeye, söylemeye?

Koşu atlarını döndürüp, eski devire dönmeye?

Yankılatalım yaşlı dünyayı, destan olsun dillerde,

Ne haksızlık, ne horluk bu? Bizim esir illerde,

Soyumuzu yaratırken gücü vermiş Tanrımız,

Düşman önünde yardım elini bize uzatmış Tanrımız.

Emret, Turanlılar kurultayı toplayalım,

Yurdumuzu basmış sele dipten (temelli) engel olalım.

16-28 Ekim, Akmescit, 1920

2

SATILIK İMTİHAN

İşte, ağabeyim şimdi sana anlatacağım bir masal,

Gözlerini çok açma, sözlerime kulak sal,

Hocalık için imtihana gelmiş bir adam,

Koltuk altında kadılara bir de yağlı ekmek var.

Bu zavallı medresede onsekiz yıl okumuş,

Eve gelince de annesiyle havlu, keten dokumuş.

Şimdi artık imtihana girmeye de çekiniyor,

Danışıp kadılardan tanıdığı bir yaşlıya.
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Kadı ağabey bir milyonun parçasını aldıktan sonra,

“Ey yarabbim, çok şükür”, diye kesesine koyduktan sonra.

İmtihana kendi için bir başkasını bulmasın,

O kişinin imtihanını kendi hocası yapmasın.

Şeriat boyunca kötü bir iş olmadığını bildirmiş,

Bu kapkara haksızlığı yokmuş gibi sildirmiş.

Kalkıp hoca telaşlı telaşlı geldi benim yanıma,

Baş kaldırıp bir baktım tanımadığım yabancıya.

-Hoşgeldiniz, hangi köydensiniz, misafir diye sorarım,

O anlattı ben amacını iyiliğe yorarım.

-Kadıların birçoğu beni tanıyor deyince

Ben doyurdum bir ikisini şimdi buraya geldiklerinde.

Dedi: “ Ağabey, korkma sakın, ben subaşını kapattım,

Tere yağı ile ben onların vicdanlarını eğdim

-Kadı, müftü? İkisini de doyurdunuz mu?- dedim.

-Bir kaçına ben geldiğimde anlatmıştım.

Nasır bilir, Mansur bilir, Küntugan da zararsız,

Ömer Efendi’nin de bir sağ gözüne kararsız,

Müftüye de kaş oynatıp, eğilip bir bak da,

Sana da bir buçuk milyon pazarlık yok arada.
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Diyerek bağırıp durma, hoca sözünü kesip attı.

Kadıların gür nefsine kızmaya başladım.

Git bu yarım milyonu da kadıya ver sen ağabeyim,

İmtiansız hoca yapsın seni o dinsiz Haham.

Şöyle dedim de ikimiz de kestik uzun sözleri,

Yanımızda duranlar da bize dikti gözleri.

Ey kadı ağabayim, bakmıyorsun sen kitabın içine,

Ortalığı doldurdun da molla, imam piçine.

Meseleyi söylüyorsun sen kitabının kapağından,

Tutar başına vururum hakikatin sapından.

21 Ekim, 1920

3

SEN MİYDİN?

Ağaçların altında, ay ışığında,

Güllerin içinde hüzünlü görünen,

İstekli gönlün geniş yolunda,

Dertleri tazeleyip kaygıya bürünmüş,

Köpüren saçların arasından,

Çenesine elini koyup gülerek bakmış,
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Anlayan hekim gibi kalp yarasından,

Sıcak bakışlar ile keyfimi aramış.

Göğsümün üstünde kızıl ateş yakan,

Hasretip kabarıp, ağlayıp yürüdüğüm zaman,

Ben gece rüyamda seni gördüğüm zaman,

“Sevdalığı” boynuma taktığım zaman,

Ağzı kıpırdayıp sakız çiğnemiş,

Kalbimi sızlatan sen miydin, a kız??!

5-28 Ekim, 1920, Akmescit

4

…………………… YA

Kalbimin ortası delik deşik oldu,

Üstüme sanki bir dünya yıkıldı,

Bağrımı aç, bak, ey yosma dilber,

Sızlayan gönlüme biraz öğüt ver.

Elime sevdalık bayrağını alıp,

Dizlerin üstüne başımı koyup,

Izdırap çekip ateşle yanıp ölmek isterim,

Kefene senden bir gömlek isterim.
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Sana söyleyemediğim içimdeki sırlarımı,

Sevgiye uydurduğum hüzünlü şarkılarımı,

Sorgu meleğine söylemek isterim,

Aslıma çevrilip dönmek isterim.

Kabrime birkaç çiçek fidesi aşılasan,

Üç dört tel saçını yadigâr olarak bıraksan,

Yadigârınla günahımı çıkartırdım,

Cennetin dibine saklatırdım.

Gün görmeden yükselecek taze temelim,

Ümitlerim soldu, öldü emelim,

Işıksız bir yıldız olmak isterim,

Göklerde gül açıp solmak isterim.

24 Ekim, 1920

5

COŞKUN

Eskiler ortaya çktı yine, yürek dolup taştı,

Sanki Mevlam gökten bana bir “gözaydın” bıraktı.

Teli kırık, altı delik, sessiz eskimiş sazımı,

Aldım ele: “Ant Etkenmen” söylemeye başladım.

Defterlere gözyaşımla yazılmış yazımı,

Ant Etkenmen dalından koparıp bıraktım.
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Kanatlanarak, havalanarak bulutlara çıkarım,

Gönlüm kabarır, nur saçarım yeni doğmuş bir ay gibi.

Çok düşünüp, çok çabalayıp, kendi kendimi sıkarım,

Parçalanmış dar yüreğim kaynar kazanda yağ gibi,

Çal ey sazım, sızla gönlüm, kız gibi kalbim çınlasın,

Şarkıyla doğdum, şarkıyla büyüdüm, şarkı söylerken öleyim.

Su gibi durgun şarkılarımı eşim dostum dinlesin,

Milletime milli borcumu şarkı söylerken öleyim,

Yanar yanar, alevlenir, ışıksız çabuk sönerim,

Ah ne yapayım, vakti gelmeden haksızlığa katlanırım.

20 Ekim, 1920

6

Doğduğundan ölünceye kadar milletinin saadeti için çalışan milleti için çalışmaktan
hiçbir vakit bıkmayan sonra milletinin saadeti için canını bile feda etmeye razı olan
Çelebi Cihan’a hitaben:

BEN DE ANT ETTİM

Ben de ant ettim, bu Tatar’ın yoğunu var etmeye,

Hazırlandım ben de sen gibi Hak yoluna gitmeye,

Senin gibi yapmış bir büyüğün andına ant katmaya,

Bunun için ben de hazırım hapislerde yatmaya.
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Tatar içün  ses çıkarma, öldürürüz, deseler,

Zindanda bedenimi çürütüp, elimi, bedenimi kesseler,

Ayağıma demir çember takıp, üstüme taş dizseler,

İçimden yine senden beter, Ant Etkenmen söylerim.

Dipdiri ateşe atsalar, beni yakarak gülseler,

Ant Etkenmen sözünü artık bırak ağzından deseler,

Ondan sonra darağacına yanmış bedenimi gerseler,

Son kuvvetin gür sesiyle Ant Etkenmen söylerim.

Senin şarkını söylemeyen, andını yalan sayanlar,

Hak sözünü,  hak değil diye inançsız düşünceye dalanlar,

Hak adalet düşmanları iki ayaklı canavar gibi insanlar,

Aramızda adsız kalsın, yere batsın, yok olsun.

Tatarlığı tanımayan, Tatar için ölmeyen,

Sen büyük gibi Ant Etkenmen bilmek için demeyen,

Milletinin eksikliğini düşünmeyen, bilmeyen,

Dipdiri atşe atılsın, toz duman gibi kül olsun

Hiçbiri katılmasa, bana yardım etmese,

Kendi başıma kurultayı kurar, toplantı yaparım,

“Senin dediğin söz yalan, doğru değil” deseler,

Vazgeçmem senin andından varlığımı yok ederim.
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Anam beni niçin doğurmuş? Babam niçin okutmuş?!

Hocalarım niçin bana hak adalet tanıtmış?

Andın için Ant Etkenmen olsam sözünü unutan,

Yarın senin karşında ben nasıl dururum?

Karşımdaki büyük Tatar benden ne umut eder,

Büyük Çelebi Cihan, andın beni her gün titretir,

Andın için çalışmazsam, milletim için yanmazsam,

Senin andın uğrunda ölümü borç saymazsam,

Tatarlığımı nasıl, size ispat ederim?

7

ANT ETKENMEN DİYORUM

Yatsam, kalksam, yola çıksam, Ant Etkenmen söylerim,

Tekrar terar, söyleye söyleye ben arkama dönerim,

Kanım kaynıyor, coşuyorum, Ant Etkenmen söylediğimde,

Hoşçakal Tatarlığı bastırık ile gizlesem.

“Ant etmişim Tatarların yarasını sarmaya”

Diyerek bağırsam bu geniş dünya, boşluklarda dar bana,

Söyledikçe söyleyesim geliyor, kalbim titrer,

Emellerimin üstünde bir altın ay parlar.
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Ant Etkenmen söylendiğinde ben bir şair olurum,

Damarlarım tıkanır da kirli kin ile dolarım,

Ant Etkenmen söyledim mi illa ki şiir yazarım,

Eskimeyen taze derdin çöp ile dibini kazırım.

Bana ilham veren, ben, yiğidim diye yaşatan,

Gaflet gelip uyuklasam “uyuma” diye taş atan,

Genç babanın kaleminden döktüğü keskin sözleri,

Benden kovar hüznü, kaygıyı sözlerin kendileri!

Ey bizleri kucağında özenle bakan analar!

Bahtımızın yaraları tazelendi kanıyorlar,

Beşikteki bebeklere Ant Etkenmen söyleyiniz,

Genç beyinleri karışmadan vicdanlarını zenginleştiriniz.

Ant Etmişim, söz vermişim bilmek için ölmeye,

Diye söyleyin, toplantılarda hüzünlü kızlar bizlerge,

Bilip görüp milletimin gözyaşını silmeye,

Beyitiyle karşılık verelim biz gençlerde, sizlere.

Ey, molla efendi kabrimde bana telkin verirken,

Yaradana dua edip ellerini açtığında,

Ant Etkenmen söyle önce, ben çoşayım, dinleyeyim,

Eğer beni toprak sıkarsa, ben de seninle inleyeyim.
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Kırklamamı sana verse dertli, yanık anacığım,

Her gün tanda mezarımda Ant Etkenmen söyle sen.

Yer altında seni dinleyip, gözyaşı döküp kanayım,

Ant Etkenmen söylediğinde çürüyüp bitsin bu cansız ten.

Ant etmişim, ant edenin andı için ölmeye,

Hangi Tatar gönüllenir benimle düşmanı bölmeye.

Siz korkarsanız, işte gençler, ben önde giderim,

Dağı, taşı, yarı, ırmağı, dal gibi düzgün yol ederim…

8

GÖRÜŞME

Arkadaşım Hasan Sabri’ye

Başım aşağı yol boyunca yürürken,

Düşüncelerimi bir demet çiçek ederken,

Hızlı yürüyüp, sen karşıma ulaşınca,

Bayram ayını görenlere benzerim.

Baş kaldırıp, sana selam verince,

Gülümseyip kaşlarını çatınca,

Yüreğime taze çeyiz serince,

Kanım soğuyup donar donar boşalırım.
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Ümit veren koyu ela gözlerini,

İpeklerin güzelleştirmiş özünü,

Yeni doğmuş gün gibi parlak yüzünü,

Göz kenarından bir araştırarak bakarım.

Kurulmuş yay gibi kara gür kaşında,

Kıvırcık saç ipek telli başında,

Gönüllere gönül veren yaşında,

Bir ilhamcı, bir incelik ararım.

Gül bileği nazik ince belinde,

Avucuma ateş salan elinde,

Perçeminin her bir ince telinde,

Kan çekici mıknatıs gücü görünür.

Açıkça söyleyemiyorum sırrımı,

Söyleyemiyorum sana sevgi şarkımı,

Yapamadım aile denen âdeti,

Bir ateş düşer de, ta kalbimin başköşesine.

Yüzündeki mıknatıs gücü alınır,

Sert, güçlü gururuma salınır,

Bir gün gelir bu kız bana yalvarır,

Diyor da gençlik sevdasını ezerim…
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Merhametsiz! Gelme yakınıma yanıma,

Bu çaba yetti garip canıma,

“Gizli sevgi” kastetti al kanıma,

Genç canımda hasret ölümü sezerim.

17-20 Kasım, 1920

9

VESVESELİĞİM

Yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum,

Şurası kötü oldu, diye bozarım,

Ya kısaltır, ya uzatır devam ederim.

Beğenmezsem, yırtar atarım,

Yeni baştan yazmaya başlarım.

Yarayan hiçbir şiirim yok, diye,

Başkalarından yanlışlarım çok diye,

İçim sıkılır, paslanır da yatarım,

Kalemimi kaldırıp da atarım,

Kaygılanır, kasvete batarım!...

28 Kasım, 1920
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10

OKUYAN KIZA

İnanma sen kalbi temiz şaire,

Diz çökerek, ayak öperek yalvarsa,

Boynuna çiçek olup dolansa,

Alevlenip, yanarak, is olsa.

Yalvararak ilham temiz şaire,

Yalancıdır, şeytan bakar gözünden,

Hiç kötülük anlamazsın sözünden,

Asla insan yok gibi gösterir kendinden.

Yeri, göğü, güneşi, ayı, yıldızı,

Bire bin yalan katarak anlatır,

Kara toprağı deryalara yüzdürür,

Ne yaparsa yapar seni illa ki aldatır.

Aldatmak için senin gibi bir kızı,

Kanatlanır boşluklarda döner,

Sözü yine sana gelir bağlanır,

Sonunda yemini yalan çıkar vazgeçer.

İnanma sen ne karıya ne kocaya,

Ne yengene, ablana, babana,
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Kalbini ferahlatsa da sözleri,

Canavar gibi seni gözetler gözleri.

Sensin insan çocuklarını var eden,

Yiğitlere bu dünyayı dar eden,

Layıksın sen gururlanarak yürümeye,

Saf ve masum kız ömrünü sürmeye.

Gerçek yiğit kızın gönlünü yakar,

Gururlanmak güzellerin şanıdır,

Çünkü odur insanlığı doğuran,

Kendi kanıyla yurt toprağını yoğuran.

Soğukkanlı geçir okuma zamanını,

Araştır, anla kalplerinin kötüsünü,

Terbiyeli, aklı başında nesil yetiştir,

Baş kaldıran bozgunluğu yatıştır.

12 Aralık 1920
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11

YOLCULAR

Birkaç yolcu yürür ulu yolun gözü ile,

Ümitlenir, güçlenir birbirinin sözü ile,

Bütün gece ara vermeden çok yavaş yürürler,

Tana yakın büyük dik bozkıra varırlar.

Başlar kuzeyden gök kararıp dolu, yağmur yağmaya,

Meyil eder gök bulutlar üzerine yükselmeye,

Doğudan güneş doğar, ışıldayıp allanır,

Şimşek çakar, gök gürülder, sanki dünya sallanır.

Binbir yaşındaki bir çobandan yolun başını sorarlar,

Basıp gelen zelzeleyi berekete yorarlar,

Durmazlar yavaş yavaş yürüyerek giderler,

Bir sağanak geçtikçe durur akıl alışverişinde bulunurlar.

At yorulur, yardım ister yanındaki yayadan,

Omuz vererek yardım eder, yayalar da dayanır,

Altay izini güçlü, gür, yeleli at,

Şaha kalkıp göğe sıçrayıp, aslan gibi savaşır.

Ha vardık, ha varacağız, önümüzde kertenkele,

Sonuncu ama… ah ne yapalım dönmüyor da tekerlek,
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Ey, ağalar, derya gibi dalgalanır arkamız,

Durunuz bir konuşalım ne dersiniz, ey yaşlımız?

Der de atın başına ip geçirip bir kuytu yerine çevirirler,

Şuracıkta küçücük bir cemiyet kurarlar,

Karar vermeden korkup, ürküp, titreyip durduğu zaman,

Yanlarında ağaçları yıldırımlar vurduğu zaman.

Bakınca ne görsünler, çoban binmiş atına,

At çatlatıp, başına ip geçirip durur yiğitlerin yanında.

Hürmet edip genç yolcular yaşlı çobanın çevresini sararlar,

O onlara yol gösterir, köye doğru doğrultur.

Haydi siz arkamdan deyip, şimdi köye geçeriz.

Sevinirler genç yolcular, işte bizim arkamız.

Çok geçmeden yavaş yavaş toplanmaya başlarlar.

Her dakikada kenara bakıp düşmanı gözetlerler.

Ümitleri güçlenir yolu böyle almaya…

Namus meselesi yapar, gururlanırlar şaşıp yolda kalmaya.

12 Aralık, 1920, Akmescit
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12

BASKIN

Zabıtalar gelip köye girdiler,

Evden eve genç arayıp gezdiler,

Gardiyan da geldi düştü ardından,

Köy itleri kaçtı gitti yanından.

Cemaati Kültepe'ye çıkardı,

“Kaçaksınız, Tatarlar” diye bağırdı.

Yaşlılar, gençler toplandı da gittiler,

Tüfekliler çembere aldılar.

Kapattılar bir boş eve onları,

Biz de gidip seyrettik onları,

Evin kapısını zabıtalar kapattı.

Pencerede bir bekçi bekledi.

Gardiyan geldi kendi kilitledi,

Camdan içeri de kaçakları topladı,

Küfür etti de Tatarları horladı,

Bize asker olunuz diye zorladı.

Sonra çıkarıp bir sıraya dizdiler,

Gençleri döverek kamçıları kopardılar,



209

Yere yıkıp yüzer deynek vurdular,

Aksakallı yaşlılar bakıp durdular.

Kadınlar, gelinler ağlaştı,

Önlüklerine gözyaşları bulaştı,

Sert gardiyan halka bakıp çemkirip,

Öfkeli horoz gibi sızlayıp.

Bağırmayınız sizleri de alırım,

Kocanızla bir sıraya salarım,

Öfkeli bir hayvan gibi bağırdı,

Öksürüp, tükürdü de balgam çıkardı.

Biz uğurladık garip asker gençleri,

Ağlattık hem temeldeki taşları,

Tabana kuvvet sürdü de gittiler,

Bu şekilde bizim köye baskın ettiler.

13 Aralık, 1920
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13

HORLUK

Takdiri böyle yazmış bana yaradan,

İnsan olup doğmayaydım anadan,

Horlanıyorum üvey ana elinden,

Çıkmaz ses eskimiş sazımın telinden,

Ben süzüldüm kaldım insan selinden.

Lapa lapa, kara karlar şiddetli yağar,

Baş edenlere, belki eğlence,

Kaçak olarak geziyorum kendi yurdumda,

Gizli sözüm sırtımdaki kıyafetimde,

Kaygılanır kalbimdeki kurdum da.

Bülbül gibi uyumlu şarkı söylesem,

Dertlerimin gözyaşımla sırrını tutsam,

Eş dost yine yaman adını takarlar,

Dipdiri beni ateşte yakarlar…

Çektirip seyrederler bakarlar.

Hakikatçı şair olup bağırsan,

Yardım için melekleri çağırsan,

Kendi aralarında sana bir mahkeme düzenlerler.
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Seni yakalayıp darağacına asarlar,

Söndürürler emelini basarlar.

Horluk dostum, horluk gücün olmazsa,

Kendi bağında güller açıp solmazsa,

Lanet edersin yaşama, ömre,

Ömrün döner kara kömüre,

Kul olursun “ebedi bir emire.”

14 Aralık, 1920

14

İNCE

İncelikten ince doğmuş incelip,

İnceliği kaba boğmuş kin verip,

Her ne yerde kinle dolmuş kabalık,

Kabalara iftira olmuş babalık,

Bizimkiler şuna kulak asmamış,

İncelmekten bizden çizgi kalmamış,

Kabalıklar kaba olup dönse de,

Mazimizin gülü solup dursa da.

İnce sözünün aslı ince inciden,

İnceliği kaba çirkin boğsa da,
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İnceltip çok güç alır sağlıktan,

Yeni doğmuş her şey kaba doğsa da.

Tabiatta ince denen bu gül mü?

Süslü, nazik kızlar, melekler!

Bugünden sonra birisi ince değil mi?

İnceltirler eleye eleye elekler.

Kabalığa kaba zehir katılmış,

Kabalara ince düşman atılmış,

Her işinde dinsiz, yolsuz olsa da,

Baykuş kaba! Zorla haksız satılmış.

İnce ol dost incel! Üste çıksan da,

Koltuğunda ince başını sıksan da.

1920, Akmescit

15

KITAPÇI BABAYA

Şarıldarsın, gürüldersin “Aşık Garip” satarsın,

Gerek kalırsa arada bir yalancık da katarsın,

Sokakları dört dolanıp balçıklara batarsın,

Mürekkebe azıcık soğuk su da katarsın.
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Al, al geldi antikacı babanız, diye bağırsan,

Masal anlatıp çocukları aldatmaya çağırsan,

Çocuk değil büyükte gelir seni görmeye,

Sen de başlarsın dilin ile dizip yalan söylemeye.

Gözleve’de bir kadına bit ilacı satmışsın,

İlacına azıcık meşe tozu katmışsın,

Bunun için birkaç kadı seni kınamış,

Birisi vurduğunda birisi kulak çınlatmış.

Canım antikacı baba, etme, etme bunu eyleme,

Sofusun sen, dünya malı için yalan söyleme,

Yarın ahiret gününden sonra cehennemde yatarsın,

Halk cennette otururken kime kitap satarsın?

20 Aralık, 1920

16

GENÇLİĞE

Arkadaşlar, yiğitler bugün bizim,

Bizim ile birlikte a kızlar hem de sizin,

En birinci borcumuz yiğit olmak,

Gayemiz için cana kıyıp kanlı olmak.
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Tüfeklerin topların atılışı,

Kızıl kanların sulara katılışı,

Yoksa bize bir öğüt olmadı mı?

Yoksa kulluk gülleri dolmadı mı?

Yeni dünya, yeni gün, halk da yeni,

Parladı yaşlanmış şarkın şafağı,

Genç yürekler bizlere “haydi” der,

Uyudunuz yanlış gün saydınız der.

“Tüfek, kitap düşmesin elinizden”,

Sizi kimse döndürmez yolunuzdan,

“Farklı maske takanları atınız”, der,

“Gözyaşlara al kanını katınız”, der.

“Gayen için kan akıt zaman genci”,

“Kandır hakkın yıkılmaz temel taşı”,

“Hainleri ayırıp kesmek gerek”,

Yurdunu yakıp neslini kaybetmek gerek.

Aranızda hainler kalmadıktan sonra,

Halkın işine hiç engel olmadıktan sonra,

“El ele birlik olup gidiniz”, der,

“Mazlum şarkı siz azat ediniz”, der,
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İşte bizim borcumuz, işte gençler,

Bugün artık çalışmaz eski kafalar,

Yeniliğe Tatar’ı çekmek gerek,

Aramızda yiğitlerin artması gerek.

Korkaklardan sıramız temiz olsun,

Korkak evde otursun, kilolu olsun,

Biz onlardan ayrılıp gitmeliyiz,

Yiğitliği şöyle ispat etmeliyiz.

Varsın ölsün kaç milyon kansız insan,

Mezar olsun ortalık, cansız insan,

Tek bir kere değil, bin kere ölmeliyiz,

Bin ölümle canı bin bölmeliyiz,

Elçiler, durunuz sizler artık,

Size esir değiliz bizler artık,

Dünyanın felsefesini kaybedeceğiz,

Avrupa’nın izlerini keseceğiz.

1 Ocak , 1921
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17

TATAR HOCASINA

Ey zavallı, gün görmemiş fakir Tatar hocası,

Muhtaç sana bu milletin karısı, hem kosası,

Sensin onun geleceğini geçmişi gibi yapacak,

Bilge bir yaşlı çoban gibi yol gösterip gidecek!

Ancak seni cahil millet takdir etmez, bakmaz,

Senin söylediğin doğru sözleri kendi işine yaramaz,

İnsan yapmak için halkın tamamını bir biçimde,

Basık, alcak zindan gibi bir mektebin içinde,

Öksüz Tatar çocuklarını toplamışsın başına,

Yazılmaya söz bulunmaz senin türbe taşına,

Sen çile çek mektebinde, yorulma hiç, bilgi saç,

Evindeki anan, baban, çocuğun, karın durur aç…

Dileniyormuşsun gibi gezersin sen yazın kışın, tufanda,

Senin evin en zor bir gün geçirmiş aile…

Utansınlar bu milletin kalın göbekli zenginleri,

Koltuğunda her birinin kâğıt akçe paketleri.

Can darısı sanmışlar şu temelsiz parayı,

Sen sararsın öylelerinin göğsündeki yarayı,
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Millet için verem kapar, gözlerinden akar yaş,

Üzülme sen bu horluğa, ey fedakâr arkadaş…

Sen bu halkın hem anası, hem babası, başısın,

Geleceğin yıkılmayacak sağlam temel taşısın!

Şimdi senin kıymetin yok, günün zor olsa da,

Bizler için gül sağlığın bir çiçek gibi solsa da,

Mümkün değil bu halk seni mutlaka takdir edecek,

İşte gençlik o günden sonra amacına ulaşacak.

3 Ocak 1921, Akmescit

18

NASIL SIRRIMI SANA AÇAYIM?

Ah… seni ben çok seviyorum,

Senin için alevlenip yanıyorum,

Haberin yok, anlamıyorsun halimden,

Ben üzüldüm, koparıldım dalımdan.

Nasıl sana anlatayım sırrımı,

Defterimde mektup denen şarkımı,

Çok üzülerek sabredip yürüyorum,

Ben bir gizli âşık ömrü sürüyorum.
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Kağıt yazsam elçi olan duyacak,

Kulakları kurşun gibi dolduracak,

Postacıyla göndersem de olmayacak,

Annen, baban görecek sen duyamayacaksın,

Ey melekler, gelin gönlümü alın,

……’nın gönlüne salın,

Belki onlar gönlümdeki yarayı,

Dünürcü olup yapınız şu arayı.

21 Ocak 1921, Akmescit

19

TATAR İÇİN

Tatar halini denetleyip gezdiğinde,

Ben bu öksüz Tatar’ı gördüğümde,

Gözyaşı döküp ağlamaya başlarım,

Düşmanın gücünü gözden düşürürüm.

Büyük bir güç bulurum ben kendimde,

Sesli bir şekilde şimşek çakıyor gözümde,

Ak sakallı bir yaşlı gelir yanıma,

Ben de yere vurup biniyorum atıma.

Bir aslan gibi başımı diker dururum,

Sanki düşmanı kalbinden vururum,
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Geniş temeli iğne ile kazırım,

Yemin edip şu sözleri yazarım:

Tatar için cehennemde yanarım,

Tatar için kızıl ateşe atarım,

Tatar için gömleğimi satarım,

Ben Altay’ın bir çiçeği Tatarım!

El kaldırıp Tatar, Tatar dendiğinde,

Tatar kanı sınırlara geldiğinde,

Ben dünyaya bir yumruk vururum,

Düşmanın tacını, tahtını kırarım!

Tatar için deryaları durdururum,

Bir iğnenin deliğine sığarım,

Tatar için incelir zayıflarım,

Tatar sözünü mezar taşıma yazarım!

Tatar için darağacına asılsam,

Toprak olup ayaklarla basılsam,

Yerin altında yine de şöyle derim:

Tatarım diye, ben ahirette dönerim!

25 Ocak 1921
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20

KERÇ

Kerçli Meryem Hanım’a

Taman’ı geçip gittiğinde dedeler,

Bir mola verip Kerç’te susuzluğunu gidermiş,

Şarkıcı fakir, şairler, arkadaşlar,

Temel atmış Kerç’te at koşturmuş.

Bir zamanlar beş altı köy toplanarak,

Kerç dibinde kızlar şarkı söylemişler,

Şair Tatar yiğitler kol kavusturup,

Can-ı gönülden onları dinlemişler.

Kerçliler çok şanlı at koştururmuş,

Yiğitleri güreşirse, ayıyı devirirmiş,

Gösterişli kızları sırma mendil işlermiş,

Borazanın deliğine gençler altın takarmış.

Ancak Kerç bugün kendi varlığını

Gösteremez, erliğini bildiremez,

Gözü korkmuş unutmaz günün sıkıntılarını,

Kalbindeki karayı sildiremez.
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Meryem Hanım, Kerç’in bir gülüsün,

Ayaklandır köyünün çocuklarını,

Eski bahçenin sümbülü, bülbülüsün,

Söyle de anlat, uyandır anaları.

Yeşillensin Kerç’in yolları

Deryadan mavi dalgalar bilgi saçsın,

Tazelensin, gençleşsin durumları,

Gül ağacı kızarsın güller açsın.

3 Şubat 1921

21

NİYE SAKLADIN O KADAR?

Allah, Allah Tatar kızı niye sakladın o kadar?

Başına kapattığın şalın tam bir yayla kadar,

Soğuk mu yoksa havası, esen rüzgâr ne taraftan?

Üstündeki biçimsiz kaftan tam gelir topuktan.

Çık da kaderini talep et, kurt gibi uluyup,

Oturuyorsun evinde saçını başını köpürtüp,

Sana söz söylesem, cevabı yok dilsiz gibi gülersin,

Evden çıkmadan oturup çok şeytanlık bilirsin.

Yeter artık oturduğun dört yanına bir bak,

Senin önünde yolunu kesen yıkıldı artık o duvar,
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Gir okula sen de oku, sana gerek okumak.

Senin için iş değil yalnız keten dokumak.

Okul senin baban, anandır, seni adam edecek,

Fincan altında fal bakmak artık senden gidecek,

Tatar yarın yaşamayı senden ümit edecek,

Artık sensin yüreğinle önümüzde gidecek.

15 Mart 1918, Akmescit

22

ÖYLE DEMEYİN BABALAR

Şapka giyer uğursuz, saç ayırıp saç tarar,

Ak yakasını sertleştirip camilere ters bakar,

Alçak evi beğenmez, bize gerekir der saray,

Yanlış sizin bilginiz diye beni bir yabancı gibi azarlar.

Öyle demeyin babalar sizler artık yaşlı, dikenli ot,

Zaman nasıl emrediyorsa öyle yaşamak gerek,

Dünya şimdi başka oldu halklar birbirini doğrar,

Kuranımız da zamana göre yaşatmak için yol arar,

Şapka takar başına, paltosu yok titrer,

Göğsündeki düğmeleri bakır, kemeri parlar,
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Odasında yiyecek yok, boş kaplar ses yapar,

Kesesinde para da yok, o zavallı ne yapar, ay?

Gece gündüz dua eder, dört gözüyle yola bakar,

Bugün babam gelmedi mi diye gördüğü köylülere sorar,

Kargış söyler babasına, gözleri yaşla dolar,

Gelir millet kahvesine çok acıkmış tilki gibi.

Baba girer restorana, binlikleri gıcırdar,

Dışarıda soğuk yağmur yağar, damla damlar ses çıkarır,

Yeterince keyif yaptıktan sonra masalarda hışırdar,

Evde kalan ana, abla, baba için fal bakar.

Bir kusursuz olup, ak pak olup darılmayınız babalar, gençlere şöyle,

İyi olmaz mı? Bir okul açsa bize beş on zengin,

Okumak için can atmayı din emri, borcun say,

Bunun dışında böyle giderse atın izine basar tay,

Bizi size, sizi bize beğendirmez, çekiştirir,

Verdiği meseleyi açık söylemek çok kolay,

Dünyada biz yaşayalım mı? “Elbette yaşayalım çocuğum”,

Hiç şüphesiz gülerek cevap veririz böyle,

Öyleyse zaman şimdi bize okuma yoluyla bilgiyi yüklüyor,

Yeşillenip güllenecek tüm yurdumuz al Altay,



224

Torunların birleşir… Mazlum baba sen rahatça yaşlan,

İşte bunun için bize okumak gerek “Kurultay”.

25 Kasım- 8 Aralık 1919, Akmescit

23

GİTME, ÇOCUĞUM, AYIPTIR

Şeytan evi canım kızım, mektep dediğin ne gerek,

Aslıında canım, kız çocuğuna okuma yazma ne gerek?

Kurşun kaleme, kâğıda yazık, bir çoktan çok yuvarlak,

Kendisi de tam Akmescit’te, köyümüze pek uzak.

Bu yıl oraya gitme, kızım, anacığını ağlatıp,

Binlerce para masraf edip, babanın cebini boşaltıp,

Otur evde kur tezgâhını ketenlerini beyazlatıp,

Sözümden çıkma, çocuğum halka karşı yüzümü kızartıp.

Sana kalsa sen okumayı resme benzetirsin,

Jimnastik der, sağlık der, tırmanırsın ağaca,

Vazgeç çocuğum, gününü kaybetme, bu gereksiz istekle,

Bizler seni nişanladık çok zengin diye uzağa.

Üstündeki giydiğin elbise bir kadın kaftanı,

Resim yaparak geçirirsin ayı, yılı, haftayı,

Ey, hak Tanrım, bozuldu da kızlarımız, erkeklerimiz,

Yarın ahiret gününde yoktur bizim yatacak yerimiz.
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Kız cevap verir:

Ah… esirlik devrinin kul, kurbanı, anacığım.

Senin için cehennemde ateşlerde ben yanayım,

Yanlışınız var, aldanıyorsunuz, tuhaf konuşuyorsunuz,

Zamaneyi anlamıyorsunuz yüzyıl geriye dönüyorsunuz,

Bıktırdınız sizler beni şu nişan sözü ile,

Benliğimi saracaksınız üç beş nakış bezi ile,

Hiçbiriniz bakmazsınız bana sevgi gözüyle,

“Gitme çocuğum”, diyorsunuz hangi yüz ile?

Ben giderim söyle babama, giysim yok o alsın,

Bunun gibi eski bilgileri toplayıp cebine koysun,

Çağı babam artık anlamalı, bilmeli,

Siz anneler boşuna akıtan gözyaşlarınızı silmeli.

Bilir misiniz anne, bizler hangi günlerde yaşıyoruz?

Haksız yere köle edilip boşuna dayak yiyoruz,

Yurdumuzun ekmeği ile yabancı ecnebi doyuyor

Bizlerdeki yiğitlikler sebepsiz yok oluyor.

Ömrümün son gününe kadar okuyacağım, anneciğim,

Ben keteni okulda dokuyacağım anneciğim,

Olursa benim nişanım okul içinde olsun,

Bu duruşum, gençliğim, bilgi uğrunda solsun.
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Okumak için beş kıtayı yaya yürürüm,

Cahilliği, haksızlığı temelinden yıkarım,

Anneciğim, okumaya gideceğim, gidecek,

Bu Kırım’ı bir demet çiçek edeceğim, edecek.

27 Kasım 1919, Akmescit

24

Leylâ’ya

Güzel Leylâ meleklerden mi doğdun?

Dört kanatlı perilere benzersin ,

Kendindeki büyüklüğü duydun mu?

Kalbimde sen şiir olup yaşarsın.

Cana yara senin ela gözlerin,

Ah!... Ne kadar güzel durursun,

Gönül yakıyor tatlı sözlerin,

Yüreğimi güvercin gibi vuruyorsun.

Bütün dünya aşağılanır gözümden,

Gülümseyip sen gözüme bakınca,

Bayılırım ben geçerim kendimden,

Altın sarı saçlarını tarayınca.
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Bakışların ilham verir coşturur,

Herkesi şöyle böyle koşturur,

Ah, ne yapayım, dilim kısa sözüm az,

Ey gönlüm sırlarını içine yaz!...

10 Ocak 1920

25

YENİ DEFTERE

Yeni defter!... arkadaşsın kaleme,

Kalem seni ayna edecek âleme,

Ak yüzüne, çizilmiş beyitler,

Merhem olsun milletime, âleme!

Her sayfana sırrımı yazıp doldursam,

Hayal kurup, koştursam da oldursam,

Yükseldiğini görsem gün görmeyen Tatar’ın,

Bu uğurda gençliğimi soldursam.

Önüm aydınlık bir kazadan ölmezsem,

Ben bahtsız, amacımı bölmezsem,

Hızlı koşan atım sağa sola saptığında,

Defter  sana fikirlerimi yazayım,
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Kaygılarla kara mezar kazayım,

Hüzünlü gönlüm, ağlayıp sızlayıp durduğunda!...

13-24 Mart 1920, Akmescit

26

GİZLİ SEVGİ

Karşılıklı görüştüğümüzde, soğukkanlılık ederim,

Kalp heyecanlansa da,

Ak yüzünden ışıklar gözlerime vursa da,

Sana hiçte bakmaz, görmezlikten gelirim…

Seni biraz geçtikten sonra, gönlüm sana çekse de,

Yüreğimde ateşin alevleri artsa da,

Bir dönüp bakarım, bir ah çekip içimden,

İlham alır benliğim melek görünümünden!...

Kalabalıkta, görsem de göz ucuyla bakarım,

Uzaklaşırsan yanımdan gözle seni ararım,

Sen oynayarak gezdiğinde,

Tanıdıklarına, dostlarına birilerini gösterip,

Dudaklarını büzdüğünde,

Gönlüm seni arar zorla ayak yürütüp,

Dertli kalem, güçsüz dil sırrını sana söyleyemez,

Gözler seni şenlikte yalnız bırakıp dönemez.
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Söylerdim ben sana

Belki sen reddedersin!

Göğsündeki gülü bana

Koklatmadan gidersin,

Kurtar beni melek kız! Her bir iş bizlerden,

Sen de bana duyurmadan sevmez misin, gizliden?

14-27 Mart 1920, Akmescit

27

NAMUSLU KIZA (I)

Ey temiz kız! Sen yükseksin, yüksekte tut sen kendini,

Çok mutludur eğer canavar aldatıp öperse gözünü,

Her beyite katardım kalem yazarsa direnmeden!

Kırmızı gül ağzından bal gibi damlayan sözünü!

Yanaklarındaki gamzelere yalvararak ben darılsam,

Aldatıcı bir şeytan gibi kucak açıp yarılsam,

Sana gurur veren kalem hep yazmaya devam ederse elimde,

Tatlı tatlı sözlerimle yardım ederse dilimde,

Benlik senden olduğundan seni ben çok severim,

Kalbim temiz sana karşı içim yanar yanarım!...

İpek telli saçlarına dokunmasın bir yabancı el,

İnsanlığı sen yükselttin, yükseksin sen, yüksek ol!
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Eteğine eğilirken, kalbin heyecanlansa direnmeden,

Çiçekler gibi çabuk solarsın, sülük gibi sarılırsam.

2 Mart-19 Nisan 1920, Akmescit

28

NAMUSLI KIZA (II)

Sıcak sıcak bakışlarım seni ayırıp seçtiğinde,

Gülümseyerek göz ucuyla bir baksan gözüme,

Bir ayrılık kaygısı hasret belli oluyor kendime!

Saniyede sen yanımdan rüzgâr gibi esip geçtiğinde.

Bir gül gibi güler durursan, durduğun yer yakışır,

Sevişmeye gözlerinle gözlerimi çağırırsan,

Bülbüller gibi konuştuğunda gülerek “gel” diye bağırırsan,

Yıldızlar gibi nurlu ayda sana çok sık bakar.

Konuşup dursan bana karşı damarlarım canlanır,

Aydınlatan güneşsin sen, ışıkların sönmesin!

Yabancı ellere gidince de yüzüm senden dönmesin.

Namus için intikamlar! Yiğidin göğsü kanlanır,

Bu milletin istikbali sana, senden doğacak!...

Yurdun düşmanın cehaletini sensin bugün kovacak!

20 Mart- 3 Nisan 1920, Akmescit
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29

NAMUSLU KIZA (III)

Sen oynarsan gönül çoşar, benliğim güç alır,

Karanlığı tepe tepe sağa sola dönersem,

Atla gezip zıplarken gözlerim sende kalır,

Diz çöküp, göğüs gererek “ben anneyim” diye kurulsan.

Cehalete, yabancı halklara esir oldu bu millet,

Şafağa yakın günlerde senden yardım ister,

Ey, analar, yaslı kızlar, yetmedi mi şu zillet?

Derimizi eski çarlık hainleri soyar.

İkinci bir Çelebi Cihan bize senden doğacak,

Damarımda kan kaynatan o bozulmaz izlerdir.

Bir milleti batıran da, dirilten de kızlardır!...

Sensin şimdi ailenin bozukluğunu kovacak,

Ey, namuslu kinli kızlar mekteplere dolunuz,

Bir milliyetçi büyük ana, birer Jan Dark olunuz!

21 Mart- 14 Nisan 1920, Akmescit
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30

BEDDUA SANA

Dertli gönül alev aldı yanacak,

Ateşlerimi hangi derya söndürsün?

Yok bir çeşme suyunu içip kanayım,

Sıkıntıya derin sabır versin.

Tabiatı yanlış görüyor gözlerim,

Geze geze girersen yalnız bölmeye,

Karar verir acı, tatlı sözlerim…

Buna dayanamaz bağıra bağıra ölmeye.

Tebessüm edin kara bahtlı düşüncelerim,

Kırmızı dudağında güller açsın öpeyim.

Yere batsın cahil insan soyları,

Hak hakikat bembeyaz süt gibi köpüreyim.

8-20 Nisan 1920, Akmescit
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31

SEN

Leylak dalı üstüne konmuş

Yakıcı sözlerle öten bülbül,

Senin için çok kaygılandım yüreğim donmuş,

Avucumun içinde solan sünbül.

Gökyüzünde ışıklı yıldız olaydın,

Aşkımın üstünde çırpınasın,

Kabrime menekşe olup dolaydın,

Sevgimin bağında dalı kırasın.

Ben seni görünce al kanım kaynar,

Çok küçük bir damla alışır cıva gibi,

Ağzından öpmeye al kanım kaynar

Güç verir nefesin çiçek kokusu gibi.

El tutuşurken biz, baş parmağımda,

Elini öpmeye ağzım olsaydı…

Şiirde, düzyazıda dil ve parmağımda,

Kızın adı bir gül gibi açıp solsaydı.

17- 29 Nisan 1920, Akmescit
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ANAMA

Ah, sözünü tekrarsız göğüs geçirmeden,

Kaba bir ses ile anam diyemem,

Hasretli gözümün yaşını durduramam,

Analar ak sütünü haksız içer mi?

Dilsiz hayvan gibi cansız beşikte,

Sönecek mum gibi yanarken,

Üf diye güldürüp sen söz konuşurken ,

Perdenin arasına açılan delikten.

Benim benliğim de benlik doğurmuş!...

Benlikte benliğim “ah anacığım”!...

Bahşişin değil mi benim al yanakçığım?

Duygusunu incelterek hayal peşinde koşan,

Yanık şairler, Edibe Hanım’a,

Eminler, Fikretler, edebiyatçı Tokay’a!...

4-21 Nisan 1920, Akmescit
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33

MİLLET SEVGİSİ OLMASAYDI

Hiç yaşamaz dünyada atlardım deryaya!...

Yüreğimde millet denen sevgi olmasaydı…

Dökmezdim sırrımı şiir diken tezgâha,

Kendi milletim derken.

Gözlerimin yaşları akıp gelerek dolmazsa,

Tiyatroda, şenlikte, öksüz gözümün önünde,

Yeni dünya yeni gün doğdururum kendimce,

Yalan degil bu hayal parıldayan gözümde,

Aklıma mâzi gelince.

Sınırlarım canlanır milletimin koynunda.

Elim, dilim, ayağım, saçlar, beynim, gözlerim,

“Millet” diye bağırır milletçilik severler,

Milletime yazılır bu acıklı sözlerim,

Kalemi alırken elime.

İlham verir çiçekler, kazandaki yanıklar.

Ey millet hissi sen bir güzel kız olsaydın,

Derdimi anlatıp karşında aklımı kaybedip bayılırsam,

Eteklerin üstünde ben bir yıldız sayılsam

Sonsuz uzak  yoluma.
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Nurlu, aydınlık,canlı ay, ışık olup dolaydın,

Al altın gibi manevi kanatlar ile uçarken,

Sen gül ağaç üstüne bir havalanıp konsaydın,

Bülbül gibi cıvıldayıp senin için yansaydım.

Yuva yaparak dalında,

Sırdaş olup yanımda,

Senin için Tanrıya kanatlarımı açsaydım.

5-8 Mayıs 1920, Akmescit

34

OKUL LAZIM

Bugün bizi bir edecek,

Okul lazım bizlere,

Okul nedir, Tatar Ağam,

Söylediler mi size?

İki satır yazı için

Köyden köye gezersin,

Yabancı halklara yalvarırsın,

Dizlerini zorlarsın.

İlan, gazete, görürsen

Okumayı bilmezsin,
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Okul açıp gençlerine

Gözyaşını silmezsin.

Çok kolay, işte birlikte

Kimlere yüz sürmezsin

Şenliklerde kendi giysini,

Kendi askına asmazsın.

Okul gerek, okul gerek,

Okul gerek Tatarlar!

Okullarımız olmazsa

Bizi haksız satarlar,

Okumayı bilen hileciler,

Baş köşemize çıkarlar,

Çalıştırıp onlar bizi

Bayram edip yatarlar.

Okumayan cahil insanlar

Hiç olmasın soyundan,

Okullara para topla,

Şenliklerden, düğünden,

Ondan başka cahillikler

Bizleri çok sıkarlar,
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Okullara hisse çıkar,,

Toprak, davar, koyundan,

Her bir köyün mezarlığını,

Birer okul yapalım,

Okuyalım da çalışalım,

Bulutlara ulaşalım,

Çocuklara terbiyede,

Komşulara bakalım,

Okumaya mirza, molla,

Hep birlikte gidelim.

Yurdumuzun her köyünde,

Birer okul açalım,

Çalışalım yükselmeye

Cahillikten kaçalım.

Okulları yaşatmaya

Kolaylıklar arayalım,

Bu karanlık yurdumuza,

Bilgi nuru saçalım.

24-27 Mayıs 1920, Akmescit
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35

GENÇ TATAR’A

Damarında kan kaynayan çağında,

Korkma, çalış, güller açsın bağında,

Her gölgeden ürkme, sakın sakınma!

Hak yardımcı senin iki yanında.

Senin borcun halkın için çalışmak,

Her fırsatta sana gerekli alışmak,

Ancak halka karşı kılıç takınma,

Uygun değil yabancı işine karışmak.

Eski emele yeni temel kurarken,

Zaman seni sıkarsa, sıkıp öldürürse,

Canını üçe dörde parçalarsa.

Yine çalış! Tende canın varken,

Amacına bir gün mutlaka ulaşırsın.

Yine hak deyip gökyüzüne uçar gidersin.

27 Mayıs 1920
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36

HOŞ GELDİNİZ

Hoş geldiniz, Bolşevikler, Kırım’a,

Yaşantımız girdi başka düzene,

Saygıyla sevgiyle karşılarız sizi,

Kızıl dostlar unutmayınız bizi.

Eğer bizim hakkımızı verirseniz,

Bizleri de kendiniz gibi görürseniz,

Tatar sizinle el ele gidecektir,

Gerekli olan her yiğitliği yapacaktır.

Sizinle biraz öfkelenmiş olsak da,

Birazcık dolaşmış olsak da,

Bir millet diye tanırsanız bizleri,

Kızıl dostlar unutmayız sizleri.

Artık bizler unutalım geçeni,

İşe girip gerçeği seçeni,

Biz öğrendik kendimize gerekeni,

Ancak örnek göstermeyin uzağı.

Okul, bilgi, yolunu açık bırakınız,

Her bir işi adaletle yapınız,
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Yeni bir hayat yaşamaya başlayalım,

Çiçekleri yine baştan aşılayalım.

Denikin gibi kınayıp, sıkarsanız,

Yeni dikilmiş temelimizi yıkarsanız,

Evet, bizler has milliyetçi oluruz,

İş başında sizden ayrı kalırız.

Ey, horlanan, örselenen, yoksullar!

Kul edilmiş Çongar, Çatırtavlılar,

Uyanınız eski dünya sallandı,

Nursuz duran kara güneş aydınlandı.

20 Kasım 1920

37

ÖLÜYE

Mezarında kızıl güller açılsın,

Güneşlenip yaz yağmuru yağarken,

Kara toprak serin suyunu sağarken,

Al nergisler mezarına saçılsın.

Gün kavuşup, hava kararırsa taşına,

Baykuşlar gelir, konar bağırarak,

Yan tarafına bir arkadaş çağırır,

“Sen zavallı doymadın” der yaşına.
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Tanda kalkıp mezarına gittiğimde,

“Yattığın yer nur olsun” derim,

Mezar taşını bir öper de dönerim.

Öldüğün gün beyaz kefene sarıldığında

Erittin de ağlatmaya başladın,

Niçin beni yalnız bırakıp gittin?...

4 Şubat 1921

38

KARASU

Karasu hakkında bir şey yazmadığım için sitem eden çoban kızı Zeliha Hanım’a

Ay, Karasu, Karasu, yaşlı Karasu,

Sen cennetin baş köşesinde kurulmuşsun,

Yaylalardan gözüne çabuk gider su,

Gençlik çağında yürekten vurulmuşsun,

Güçlüsün Karasu yaşlansan da,

Toprağında azizler yayılıp yatar,

Bugün eski gücünü yok saysan da,

Senden çıkan yiğitler erlik satar.
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Karasu’da ninem kar yalamış,

Yabancılar Tatar’ı horlarken,

Düşman, uzakta seninle pek dalaşmış,

Sıkıştırıp Kırım’ı zorlarken.

Pişman oldum ben senden gittiğime,

Döneceğim ben sana geleceğim,

Tanrım şahit söyle yemin ettiğime,

Dertlerimi sadece sana söyleyeceğim.

Karasu’nun sonbahar düğünlerinin de,

Pilav pişer, pirinçten ya da darıdan,

Kızlar gezer sokak aralarında ,

Düğünden sonra kızlar çıkmaz evden.

Karasu’nun gençleri düğünlerde,

Şarkı söylerken evleri inletirler,

Mirza, kara yoktur hiç soylarında,

Çingenesi, davulu gürültüdetir.

Karasu’nun bulvarı, kara ağacı,

Menekşelik çiçeklik şair yurdu,

Ancak bugün kurumuş dalı, ağacı,

Onu içten kemirmiş kuzeyin kurdu.
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Karasu’nun dört gülü, ak kayası,

Han camisi öksüz gibi hüzünlü durur,

Değişmemiş hiç de gök boyası,

Karasu’ya gidince yürekten vurur.

Ay, Karasu, Karasu, yaşlı Karasu,

Korkma yine dirildin yaşayacaksın,

Üçlü, dörtlü ikizle, çoğal Karasu,

Yeni açmış bir güle benzeyeceksin.

9 Şubat 1921

39

BAHÇESARAY

Bahçesaraylı Ayşe Hanım’a

Bahçesaray, Hansaray, dertli saray,

Güneş akşam süzülüp kavuşurken,

Mezarından baş kaldırıp Giray bakar,

Gün gizlenir, ay doğup değişirken.

Bahçesaray dendiğinde gözlerime,

Ağlayan bir öksüz kız görünür,

Kulak ver ey akrabam, sözlerime,

Hansarayın göz at bir köşesine.
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Kâbesidir Tatar’ın Bahçesaray,

Bugün halkın gözünde hor olsa da,

Tatar yine kıble diye ona bakar,

Bahçesaray bağında gül solsa da.

Bahçesaray deseler gözlerim yaşla dolar,

Gönlüm coşar, hüzünlenip kalbim ağlar,

İçeri akar göz yaşlar canın horlanır,

Bahçesaray yıkıldın niçin böyle?

Medresesi, okulu, çardakları,

Birer tembel yuvası kahve olmuş,

Kendi toprağı, çay içilen bardakları,

Kahvelere Tatarlar koyun gibi dolmuş.

Bahçesaray uyuma bahar geldi,

Güneş doğdu, dünyayı aydınlattı,

Kertenkele, yılanlar yorulup öldü,

Senin sabrın düşmanı kendine getirdi.

Bahçesaray bağları, bahçesi bol,

Bülbüllerin ötsün, ötsünler,

Sen Tatar’ın kendi gücü parası ol,

Çiçeklerin Kırım’ı süslesinler.
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40

1 Mart 1921

Ağabeyimin  Sâre kardeşim için yazdığı şiirden aklımda kalan kısmı:

Ben giderim çocuk yuvasına ,

Zarar gelmez babamın parasına,

Artık dostum kız oldum okuyacağım,

Yazın açmış çiçek gibi kokacağım.

41

AKYAR SAHİLİNDE

Fazile Hanım Rahimova’ya

Akkaya gibi dalgalar şırıldarlar,

Kayalara vurup sıçrarken,

Sahildeki bülbüller cıvıldarlar,

Uzakta bir kılıçlı bağırırken.

Karadeniz gürülder derdini söyler,

Aydınlık tanda güneş başını kaldırırken,

Ta uzaktan dalgalar gelir gider,

Derya yeli “gel dostum gel” deyince.

Gülerek gelen dalgalar arasından,

Allı güllü ölmüş gül bir gözükür,
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Al kan akar kalbimin yarasından,

Akıp düşer gönlümün başköşesine.

Dalgalardan sorarım niçin sizler

O hakikat kurbanını yediniz?

Yol bulamayız bugün de onsuz bizler,

Derler bize “siz yanlış yaşadınız.”

Sözlerime bir cevap alamıyorum,

Tek dalgalar şırıldar, şırıldarlar,

“Çık babamız” deyip dinlenmiyorum,

Yanımdaki bülbüller cıvıldarlar.

Bir borç olsun Fazile Hanım size,

Çocuklara sahil taşlarında

“Bu dalgalar bir yara açtı bize”

Diye anlatmak çok küçük yaşlarında.

Öğretiniz çocuklar anlasınlar,

Zaman onu bilmedi, anlamadı,

“Ant Etkenmen” marşını söylesinler,

Hakikatı o zaman dinlemeli.
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Unutmayacağız biz onu konuşacağız,

Parçalanıp bu dünya alınana kadar,

Dediğinde biz ona döneceğiz,

Cennette yol Tatar’a gidene kadar.

4 Mart 1921

42

GENÇ TATARLARA!

Ey, horlanan, kulluk eden yiğitler, genç Tatarlar,

Ateşe, suya, kana karşı kaya gibi taş Tatarlar,

Bu fırsatta bizler yine parmak ısırıp kalmayalım,

Halk tereyağı paylaştıktan sora bizler tortu almayalım.

Biz zamanı anlamazsak, zaman bizi anlamaz,

Kültepe’de söylensekte bizi kimse dinlemez,

Kültepe gibi kül olur da gökyüzüne uçar gideriz.

İş geçtikten sonra vay, şöyleymiş der de pişman oluruz.

Romanovlar, Nikolaylar bizi yok etmek istedi,

Ağız açıp bir söz söylesen ateş saçtı,”sus” dedi,

Tatar yine değişmedi, kanmadı, bitmedi,

Bizi yok etmek isteyenler amacına ulaşamadı.
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Bu toprak top parçalansa, yeri yutsa denizler,

Bütün dünya ateşe yansa öksüz kalsa tezgâhlar,

Bizler yine Tatar olup, Tatar gibi yatarız,

Tarihleri aktardın mı bu sözlere kanarız.

Katılsak da çalışsak da bir işe başlasak da,

Yabancıların girdiği kapılara biz de girip doluşsak da,

Yine işçi, yalın ayak, kara Tatar, Tatarız,

Bilmiyorum ben ne zamana kadar poğaça satarız.

Ay, su aydın, yol tahta gibi dümdüz olunca,

Halk toplanıp, sır paylaşıp yeni yaşantı kurunca,

Niçin bizler orada burada korkup, pusup gezeriz,

Çalışırken dalga geçer, ya da dudak bükeriz.

Halk düğün yapar biz sarhoşuz, uyumaya dalmışız,

Şu sığırın kaymağı gibi uyumuşta kalmışız,

Gözümüzü açıp titreyip kalkalım,

“Gel” arkadaş, gel deseler bizler kenarda dururuz.

Arkadaşlar eğer bizler bu kusuru görmezsek,

Halkımız için çalışmazsak, canla başla yürümezsek,

Bizler soysuz, bozuk kanlı, atsız yaya Tatarız,

Çıkamayız zindandan biz ebediyen yatarız.



250

Sağlam güçlü genç Tatarlar, toplanınız, haydi,

Demesinler yabancılar bize yıkıldınız, düştünüz,

Katıldık mı anlaşırız, çalışırız, çalışır,

Öyle öyle bu işlere alışırız, alışır.

Yükseltelim bu gençliği havalansın, dönsün,

Bütün Tatar genci yaşlısı bir yere bağlansın,

-Ay , Tatarlar siz dünyayı yutacaksınız desinler,

Bizler yine bağıralım hakkımızı versinler.

30 Mayıs 1921

43

KIZLARA PEK YAKLAŞMA

Çok sık her gün bir kızı görürsen,

Elele verip, konuşarak, aceleyle yürürsen,

O kız yakın dost olur, sırrını söyler,

İçine bir dert salıp eve döner.

Onu illa ki yürekten seversin sen,

Yatağında yanarsın, yanarsın sen,

Ah, vah eder düşünür uyuyamazsın,

Kasvetini yürekten atamazsın.
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En sonunda evlenir bağlanırsın,

Ya maskara bir hale dönersin,

Başlar günün şöyle boş geçmeye,

Mümkün değil ondan sonra vazgeçmeye.

En iyisi kızlarla çok yakından

Tanışma, ama hiçbirinin yanında,

Öyle kız düşkünü olandan bir şey çıkmaz

Biraz uzak yaşarsan dünya sıkmaz.

İş sahibi bir kişi olmak için

Kızdan biraz uzak olmak gerek,

Erken değil vaktinde solmak için,

Farklı yaşamak gerek, kızdan uzak.

Çekinme yürü ey, dostum, çekinme sev!

Yerinden oynarsa sağlamlaşmaz gençken çivi

Geçirirsin işsiz bir şekilde gençliğini

Kaldır, basma gözüne başlığını!
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44

YİĞİDE

Ey, yiğit kalbine yıldırım vursa,

Düşmanın göğsünü tekmeleyip dursa,

Mezarın üzerinde saraylar kursa,

Altından yine de “doğruyum” diye bağır.

Yardıma yiğitler yiğidini çağır.

Deryalar buz olup üstüne yağsa,

Dağılsa bu dünya boşluğa geçse,

Düşmanın sülük gibi kanını emse,

İçinde yanan ateş sönmesin yansın.

Ardından kalanlar yiğit diye ansın.

Eğer kalbinde yanan ateş sönse,

Benliğim kırılsa horluğa boyun eğse,

Çarkın dursa tersine dönse,

Ümidin kırılıp gönlün solmasın,

Yiğitlik hiç ölmaz korkun olmasın.

2 Temmuz 1921
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45

TANDA

Yürek oynar, kan kaynar, can dalaşır,

Düşünceli, hüzünlü yatarım sabaha karşı,

Bir yıldız ile bir genç kız fal bakar,

Yıldız der “aldanma düşün sakın”…

Kız yıldızdan ayrılır, al ata biner,

Darmadağın köpürtüp saçını tarar,

Gökleri dört dolaşır, kanatlanır,

Gülerek konar yanıma bana bakar.

Bülbüller gibi ötüp derdini söyler,

Ben yoklayıp bakarım tekrar tekrar

Çok oturmaz yanımda uçar gider

Döndürür başımı deli eder…

İmam sabah ezanı okurken,

“Ah gitti” diye yatakta kıpırdarım,

Küçük horozlar bağırırken,

Hülyalı bir söz söylerim, fısıldarım.

Güçsüz bir hasta gibi tenim ateşlenir,

Sakat yürek heyecanlanır, gönül sızlar,
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Hasretim tazeleşip, derdim canlanır,

Ah, dediğinde kaynamaz, kanım donar.

Sabah uykusu böylece hoşuma gider,

Delikanlılık çağının saçmalığı bu,

Gençlikte kız sevdası canıma yeter,

İnsanda yaşama gülünün açması bu.

9 Ağustos 1921

46

Kırım Tatar tarafsız konferansına gelen vekillerinin köye döndükten sonra insanları
toplayıp attıkları nutuk.

-“Ant Etkenmen” söyledik,

Beynelmilel söyledik,

Alkışladık ellerle,

Belirledik yolları,

Bineksiz olarak döndük biz,

Rusça reç, söyledik biz,

Günün kararları verildi,

Hem de el kaldırıldı.

Artık esenlik olacak,

Un sandığı gerçek olacak,
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Vereceğiz Türk’e taş,

O verecek bize aş,

Zengin, fakir doyacak,

İkişer kurban kesecek,

Tatlar şarap satacak,

Şaraba su katacak.

Değirmenler de çalışacak,

Halk birbirini ısıracak,

Cemaat:

-Ruslar’da geldi mi?

Size cevap verdi mi?

-E…. Unuttum söylemeye,

Raporlara dönmeye,

Polyakov’u çağırttık

Tovariş diye bağırdık;

Sözün kısası tamamı

Bize rapor ettiler,

Arada birçoğu

Darıldı da gittiler.

İmam:

Vakıflar ne olacak?
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Hangi ambar dolacak?

-Vakıf sizin olmayacak

Ambarınız dolmayacak.

Mirza:

-Ne olacak savhozlar?

Duracak mı şöyle?

Başındaki yolsuzlar?

Dolaşacak mı atı yedeğine alıp?

-Savhozları alacak

Ellerine yoksullar,

Bodruma yol salacak

Tatlar, Çatırdağlılar,

Zengin, mirzanın evleri

Halka okul olacak

Cahil Tatar köyleri

Öğrenci dolacak.

Köy muhtarı:

-Uzatmasana pezevenk!

Sonunu söylese bizlere

Bu dünyayı düzeltmek

Kalmış sizlere.
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-Eski derdin depreşmesin,

Sözün pek öyle geçmesin,

“Halk dayağını” yersin!...

Sonra sabreder yaşarsın!...

Cemaat:

-Adam sen de … bıraksana,

Bakma sen ona,

Haydi söylemeye başlasana,

İşte geldik biz şuna.

-Sonra diyeceğim ağalar,

Toplantıyı şöyle bitirdik

Hem uyansın kadınlar,

Diye biz selam getirdik.

İşte bitti, dönünüz,

Eve gidip söyleyiniz;

Ooooo, biraz durunuz,

“Ant Etkenmen” söyleyelim,

Olsa aranızda öğrenciniz,

Seçerek onu yetiştirelim.

Cemaat:

-Haydi söyleyelim, söyleyelim
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Ant Etkenmen söyleyelim

En sonunda Obana,

Borlı söyleyip dönelim…

10 Ağustos 1921, Akmescit

47

Gözleri

Seyit Ömer Turupçu’ya

Yaktı beni ah şu kızın sırma, ela gözleri,

Gözlerinin sırrını söyler tatlı tatlı sözleri

Ağzı, burnu bir şey değil,ay özellikle gözleri,

Şu kıza layık değil, şu gözlerin kendileri.

Gözlerine bir bakarsam kendi yüzümü görürüm

Ah, derken ateş düşer tam kalbimin üstüne,

Şu kızın gözleri için satardım kendimi,

Ah, neyleyeyim!.. Sevdalandırdı gözlerine gözümü!..

17 Ağustos 1921

48

ZELİHA HANIM ÇOBANZADE’NİN ALBÜMÜNE

Yüzbin yaşa yaşlı çobanın mandırada doğan genç kızı,

Yolun olsun akrabanın yol açıp giden bir izi,
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Altındaki hızlı attan ibret alsın gençler,

Dövüşürken utandırır kız gence öğüt verir.

Yedi davul, on zurnaya birde marşla çaldırıp

Altın dokuz bir altın taş koşar adımlarla saldırıp

Düğünde ben güreşirim cana kıyanı kaçırırım,

Hızlı hızlı kara ağaçtan kalbur ile su taşırırım.

18 Ağustos 1921

49

SEYİT AHMET TATAR’IN KIZI AYŞE HANIM’A

Allah razı olsun derim Ayşe Hanım ben sana,

Unutulmaz bir yadigâr defter verdin sen bana,

Bu defteri söz ile süsler, milli şarkılar yazarım,

Gençken ölürsem bu deftere mezarımı kazırım!...

Senin için dileğim şu: Mutlu ol, çok yaşa!

Ninem gibi alkışlarım “çokmar kadar may aşa”,

Akraban kadar, mücadeleci ol, dayakçı ol, göz çıkar!

Çatırdağ’dan ta Altay’a hızlı at oynat, toz çıkar.

Tatar için gül ağacı ol, üstünde gül açılsın,

Tatar için bir yıldız ol, ışığın yurda saçılsın,
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Tatar için kızıl kan dök, ay karanlık, uzun yol,

Tatar için savaşırken can teslim et, şehit ol!

Bu yiğitlik var sandı sende benim gözlerim

Belki sana acı gelir, söylediğim tatlı sözlerim,

Çıkamam diye korkarsan eğer düşme, sakın deryaya,

Bu sözümü al ipekle nakışla, dik tezgâha.

Bağla Tatar yaralarını kanlı olsun mendilin,

Onun için akıp gitsin gül çiçek gibi sağlığın,

Tatarlığın yiğit kızı diye mezar taşına yazılsın,

Kan dökülüp, düşman kaçırıp mezarına gidilsin.

Söylediklerim ağır gelirse, sözü geri aldım kendime

Yalan söylersem maskara et, tükür, dostum gözüme,

Yine döner bu sözleri söylerim ben tek sana,

Tatar için konuşurken ümit verdin sen bana.

Sağ ol, yaşa yaşlı Tatar’ın gönlü kırık genç kızı.

Gözü yaşlı annenin küçücük bir yıldızı.

Düğününde at koşturur, geçer, hem güreşi alırım,

“Ant Etkenmen” ni söyler, tulum zurna çalarım.

21 Ağustos 1921
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TATAR ŞAİRLERİNE

Hepimiz bir olup şarkı söyleriz de söyleriz,

Sonra sessizce birbirimizin atışmasını dinleriz

Aslında kim için hudbe okur, nereye gider bilmeyiz,

Böylece bir Tatar’ın gözyaşını silmeyiz.

Atışmamız şu Tatar için bunu şunu yaparım,

Tatar için okumaya İstanbul’a giderim!...

Ben Tatar’ın gök bayrağını omzundan aldırmam,

Düğüne gidersem çingeneye notasız zurna çaldırmam.

Hepimiz şu bir notayla dosdoğru şarkı söyleriz,

Dünyaya söz geçirecek Tatar dilini hor görürüz,

Bu mesele belli oldu biz Tatar’ı severiz.

Mum olup yanar yanmaz simsiyah ise döneriz.

Bizler övünme köprüsünü geçtik böylece gençler,

Sıra gelse, zaman geçse genç de yaşlıya öğüt verir,

İşte ben de şundan beter öğüt veririm sizlere,

Biraz yolsuz söylerim ben şunun gibi sözleri.

Biz kalbine giremeyiz, Tatarlığın, Tatar’ın,

Anlamayız kalbindeki gizli derdini Tatar’ın,
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Başka başka, başka dil ile başka zevk ile söyleriz,

Pat pat eder Tatar bağını baltalayarak döneriz.

Tatar’ın da öz dili var, sevgisi var, zevki var,

Mani, masal, atışmaları var çiçekli bir derin yar,

Başka dil ile başka zevkli şarkıyı Tatar söylemez,

Gönlü coşmaz, yüreğinden ah canım diye dinlemez.

Ne Lermontov’un ne Puşkin’in ne Fikret’in sözüne,

Hiç inanmaz çünkü hissi uygun değil kendine,

Maşrapamıza biten kokmuş, yabancı otları koparalım,

Yağı sütten ayırır gibi bir süzgeç ile süzelim.

Yiğit atışması genç yürekten akıp çıksın sözümüz

Ne zaman olursa şuraya gidip vuracağız kendimiz,

Kendi köyünde, kendi çiçeği Tatar’ın hüzünlü şarkıları,

Kalbinden dışarı çıkmaz saklı kalmış sırları.

İşte bunu buluversek Tatar’ın kendi eline

Binbir yiğit bir doğru sözün kurbanı olur yoluna.

9 Eylul 1921
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KADET  KAÇIYOR

Köy içinde arabalar gıcırdar,

Çoluk çocuk korkar yürek titrer,

Kadet kaçıyor diye ağlar söylerler,

Aygırları çöle saklayıp dönerler.

Hendek dibinde durmadan toplar atılır,

Kurşun sesi serin rüzgâra katılır,

Generaller köy içinde gezerler,

Peşlerinden itler dalaşır, ulurlar.

Subaylar askerleri çağırır,

-Hızlı olunuz kaçıyoruz, diye bağırır,

Ahırlardan atı çekip giderler,

Ahırları darmadağın ederler.

Koyunumuzu, kuzumuzu keserler

Tavukların yumurtalarını yok ederler,

Hem dinsizler yerde tepinip söverler,

Babam garip yalvarıp diz çöker.

Göğsümüze tüfek dayarlar,

Çalıştırmak üzere pulemötı kurarlar
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İyi desen de kötü anlamlar yükler,

Damarlardan kara kanın çekilir.

Ninemin seccadesini aldılar,

Atlarına örtü yaptılar,

Hainlerin Tanrı gücünü almadı,

Anamın boynundaki altını kalmadı.

At, öküzü tayları da çektiler

Köyü boşaltıp yurda sabanla ektiler,

Atın yemi bitti, ateşte yandı temeller,

Böylece gelip köyü dümdüz eder.

Böyle günler gördü garip başımız,

Unutmasın bunu bizim gencimiz,

Tarihte bu bir iz olup kalmalı,

Bizim gençlik bundan bir ders almalı.

8 Ekim 1921

52

TALAK

Komşumuz Kurt Murat’ın var idi bir hanımı

Ağzındaki dişlerinin dökülmüştü yarısı,

Boş ol dedi bir gün Murat karısını kovdu

Hanımı mihrini almak için kavgaya başladı.
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Peşpeşe dört çocukla kimsesiz dul kalınca,

Zavallı Kurt, dünür gönderip bu hanımı alınca,

Önceleri, çok sevmişken garip Murat karısını,

Evindeki eşyasını bağışlamış yarısını.

Şalını aldı gitti kadın, imamı çağırdı,

İmam geldi, bir tükürdü, bir inledi, genizini temizledi

“Ey Kurt, boş ol dedin mi?” diye sorunca Murat’tan

Titreye titreye cevap verir, Murat geçer sırattan.

İnkâr eder, eşya gider diye korkar da  titrer,

İmamın öcü gibi aç gözleri parlar,

Öfkelenip bize bu kavgadan bir şey gelmedi

Gitti homurdanan, tekrar düşünüp, eşini kovmadı.

Döner hanıma: “söyledi mi bu?” diye sorar,

-Söyledi, molla ağam, hem işitti Kurtboray.

-Ay şırfıntı yalan söyleme, nerede burada Kurtboray?

O sabah gitmişti dağa, kömür için dalları doğrar.

İmam efendi: “Durunuz” diye ikisini de susturur,

Konuşmaya başlar, Kurt Murat’ı bir köşeye sıkıştırır.

-Tazelemek lazım artık, sakatlanmış nikahınız,

Anlatırsam, mirza köyden kovar, böyle nikahsız olursanız.
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Beş pound  kahve,  beş şeker, bir çeyrek et verirsiniz

Babalara dua için beş de gümüş ödersin.

Nikâhınızı tazelerim, tatlı muhabbet ile yaşarsınız,

Bunun dışında kovulursunuz, halktan azar yersiniz.

Razı olur bizim Murat hanımıyla barışır,

Tatlı talı fikir alışverişine imam da karışır,

İşte şimdi onlar artık kavga etmeden yaşarlar

Her gün salma, Tatar böreği, sarık burma yerler.

24 Ekim 1921

53

AÇLIK

“Açın halini tok bilmez” atalar sözü,

İşte şimdi o sözün tam da özü,

Açın halinden anlamaz karnı tok zengin,

Şeriata insanlar hor edilir böyle.

Milyonlarca binlerce aç aile,

Sadece aç değil, soğukta karda fırtınada,

Can çekişir garipler, çok horlanır,

Görsen yanar yüreğim gözün yaş dolar.
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Bırakıp kaçar babalar evini, yurdunu,

Açlık taze Kırım’ın büktü belini,

Ey, yiğitler, bu yurt böyle sönecek mi?

Mazlum Tatar buna da dayanabilecek mi?

Damarında merhamet kanı olan

Açlığından burkulup benzi solan,

Fakirleri düşünsün bir baksın,

Hiç esirgemez emeğini, beş parasını!

Seslerinden yürünmüyor yol boyunda

Ses de bitmiş sadece can var bir kısmında,

Ölenlerde az değil aralarında,

Tok düşünsün, bunlara baksın da.

Açlıktan deliren babalar var

Kendi çocuğunu yiyen analar var,

Kardeş insanın çocuğu kesilir mi?

Böyle bizim neslimiz yok edilir mi?

Böyle biterken bir yanda yoksul cansız

Bir tarafta karnı tok beş on kansız,

Yer, içer, çaldırır düğünde coşar,

Bunu görünce damarda kanın kaynar.
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Nerde ya o? Vicdan diye bağıranlar

Kardeşliğe bizleri çağıranlar,

Yoksa onlar şimdilik şarkı söylemez mi?

Gönülleri yalan ile süslemez mi?

Eğer vicdan eseri olsa bizde,

Karnı toklar şahitsiniz buna sizde,

Borcumuzu biz bugün bilmeliyiz

Aç yetimlerin gözyaşını silmeliyiz.

Sonu ölüm olsa da hepimizin,

Bittikten sonra kepekli mısır unumuz,

Böylece hep beraber bağırarak ölmeliyiz,

Aç, yetimlerin gözyaşını silmeliyiz.

Kim bunu borcumuz diye bilmezse,

Ekmeğinden açlara pay dilimlemezse,

Kısmetine şeytanlar zehir katsın,

Yere batsın o insan, yere batsın.

20 Aralık 1921
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FENE

Ey fen, ey fen, uzun fen, bin türlü fen,

Bu dünyanın kazığını oynattın sen,

Yiğitliği çürüttün, harap ettin,

Dur artık menzile  tam ulaştın.

Senin için çok kişi deli oldu,

Ortalık birçok fenci ile doldu,

İnsanları yalancı, hırsız yaptı,

Kan içici canavar arsız yaptı.

Eskisi gibi yaşayalım fen olmasın,

Fen için yakışıklı gençler çabuk solmasın,

Yaktı canı şu fenin tatlıları,

Baş kaldırsın tabiatın atlıları.

7 Kasım 1921

55

TANIŞTIM

Sırtüstü güneşlenip yatıyordum

Güle güle koşarak Meryem geldi,

-Niye gülüyorsun, maymun, otur dedim,

-Gelmek üzere birileri, kalksana, dedi…
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Böyle deyince karşımda bir iki kız,

Altın ay gibi parlayıp geldi,

-Konuşalım şunlarla, Meryem, biz!

Sevinç kanı gözüme doğdu.

-Bağırma sen, yetişsinler yanımıza,

Onlar benim yakın tanıdıklarım,

Otursunlar gelsinler karşımıza,

İkisini de ben sana bağışlarım.

-Canım, Meryem, soldaki derli toplu,

Ta uzaktan gözüme bakış attı.

Yakın tanışacağım ben şu kızla,

Bitti sabrım, gönlümde düğün başladı.

Beş on adım uzakta oturdular,

Birisi gülerek Meryem’e selam verdi,

Kahkaha atarak bahçeyi doldurdular

Bize bakıp birisi kaşını çattı,

Meryem dedi yürü artık biz gidelim,

Seni tanıştırayım ben onlarla,

Şunlarla tanış bir bakalım

Takılır gezersin sonra onlarla.
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Gittik de pat durduk yanlarında

Önce Meryem “Merhaba kızlar” dedi.

Bir baktım kızların başlarına,

Artık selam sırası bana geldi.

Sevincimden unuttum selam sözünü,

Hoş geldiniz buraya diyecektim,

Diyemedim onu da tam kendim

Yarım yamalak “Drastvuy” kızlar dedim.

Meryem beni onlarla tanıştırdı

-Arkadaşım genç şair Hamdi dedi,

Ayağa kalktım, başım ta göğe erdi,

Kızların da gözleri bendeydi.

Kısa olan kız elini uzatırken,

“Makbule” diye biraz fısıldadı,

Baştan aşağı boyuma göz atarken,

Kirpikleri, kaşları kımıldadı.

Oturduk ve başladık soru sormaya

-Okuyor musunuz kızlar siz, diye başladım,

Önce davranıp onlara yol açmaya

-Sizler güzel kızlarsınız deyip bıraktım
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Bir fırsatını bulup kısa boylu kız

-Şair poet mi diye sordu,

Stih yazıyormuşsunuz siz, arkadaş,

Böyle dedi de gözüme bir baktı.

Doksan dakika oturduk sonra döndüler,

Meryem gitti onları uğurlamaya,

-Hoşçakal, genç şair, dediler

Onlar gitti başladım ıslık çalmaya.

Yalnız kaldıktan sonra canım çok sıkıldı

Yavaş yavaş düşünerek bunu yazdım,

Boğazıma sanki bir dert takıldı,

Daraldım da parmak ile yeri kazıdım.

Geldi gözümün önüne zeki kızlar,

Başladılar konuşup oynaşmaya

Dostum: Kız ile görüşünce kalbin sızlar,

Hayal seni çağırır kaynaşmaya.

Kısa boylu kız bir şeyler söylüyordu,

Göğsü açık, elini uzatıp bana bakarak

-Genç şair, ben seni seviyorum dedi,

Altın sarı saçlarını yağlayıp tarayarak.
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Kanım kaynar, canım dostum, kızı görürsem,

Başlarım ben yazmaya, tutamam,

Gece gündüz beraber kız ile gezsem de,

Ayrılıp ben ondan uzaklaşamam.

Yüz yaşasın şu kızlar, bin yaşasın

Dünya ve ahirette onlardan ayrılmayayım,

Şapkamı satayım, kız yesin,

Kız: Haydi yürü dediğinde dönmeyeyim.

27 Şubat 1921

56

KIZILTAŞLI HATİCE HANIM’A

Kavga eder dururuz, barışırız

Sonra helalleşir yine de karışırız,

Günlerimiz böylece geçer gider,

Müşavereler bizleri öyle yapar.

Her gün akşam oturur konuşuruz,

Gece yarısı olduğunda döneriz,

Bir ağacın çiçeği sırlarımız

Bir sabahleyin söylenen şarkılarımız.
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Bir gün akşam toplantıdan biz dönerken

Bir ağabeyim yoktur diye sen söylerken,

Sen de gizli bir kaygı sezdim canım,

Birden bire uyudu oynak kanım.

Kan kardeşin bir ağabeyin olmasa da,

Kalbindeki eksiklik dolmasa da,

Hiç üzülme arkadaş düşünme sen,

Bunu sana yürekten söylüyorum ben.

Bin yaşasın bizdeki arkadaşlık

Farz değil muhakkak kan kardeşi olmak,

Düğününde ben köşeye kaldırırım,

At arabasını tutarken “çekil” derim.

Böylece talih bizleri ayıracak,

O gün bize kıyamet sayılacak,

Birbirimize çok uzak kalacağız,

Yolculardan bir haber alacağız.

O vakit biz bugünü düşününce

Geldi geçti şu günler böyle derken,

Gönül, sızlayıp, gözümüz yaşla dolacak,

Benliğimiz hüzünlenip horlanacak.

23 Kasım 1921
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YİĞİT TÜRKÜSÜ

“Boyna” makamı ile söylenir

Gül bahçede gül açarsa alınmaz mı?

Yiğit olan kızlara yalvarılmaz mı?

Gül bahçede gül açarsa yiğit koparır,

Gençler kadeh kaldırırsa kızlar bakar.

Gül bahçede gül açarsa güneş soldurur,

Kızlar kadehi tutunca delikanlı doldurur.

Gül bahçede gül açarsa hiç aldırmam

Yiğit çıkarsa karşıma yalvartmam

Yiğit ata binerse dizginleri tutarsa.

Kansız, cansız meşçanı kapıp yutarsa,

Menekşemi, gülümü koparttırırım,

Kadehleri kızlara süzdürürüm.

28 Kasım 1921
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ULU ÖZENLİ ASİYE HANIM’A

“Atlıyı attan indirecek” atalar sözü,

Böyleymiş bir kızın ta kendisi,

Sensin canım kurt hanım, ay çok yaşa,

Mahmut Alim darılır sana hayret eder.

Sen de benim gibi çabuk kızıp bağırırsın,

Evi deviren fırtına gibi uğuldarsın,

Ayşe gelsin hakkından dolaşırken,

Yatağa yatırıp uğraşırken.

Güreşiniz, oynayınız, bin yaşayınız,

Bir elmayı bölünüz öyle yiyiniz,

Aranızda yakınlık hiç ölmesin,

Zaman sizi ayırıp dörde bölmesin.

Hatice de her zaman yanınızda,

Üçünüz de kaynaşarak yatınız,

Şafak doğunca konuşup sırlarınızı paylaşınız.

Ben, sizin dördüncü kardeşinizim.

Şimdi sizin ateşli sözleriniz,

Takdir etmiyor onları kendiniz,
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Bir gün gelir gerçek sayılacak,

Dünyaya namımız yayılacak.

İnkılapçı, dayakçı bir şark kızı,

Tatar’ın aydın göğünün tan yıldızı,

Olduğunu görünce sevinirim,

Kızlar içinde bir yiğit diye tanırım.

Tüfek kaldır, kılıç tak, “vur” diye bağır,

Şarkın kinli kızlarını sıraya çağır,

Gönüllere işlerin temel atsın,

“Jan Dark” gibi tarihte adın kalsın.

24 Kasım 1921

59

YİĞİDİN ŞARKISI

Osman Derenayırlı’ya

Anamdan doğarken uyanık doğdum,

Kimsesiz olsam da soyumu sopumu araştırdım,

Gönlümde gerçek oynadı, durdu.

Haksızlığı görünce yüreğim vurdu.

Kavgalar, belalar yolumu sarsa,

Eskimiş kaygılar kalbimi yarsa,
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Rüyamda görsem de kan, ölüm, kavga

Dişlerimi sıkıp biledim düşmana.

Altında dururken al ayaklı yavaş yürüyen at,

Yıpranmadan sabredemedim horluğa, zorluğa,

Dağları dolaştım kamçımı uzattım,

Acemi atla hızlı koşan atları geçtim.

Halkımın kalbinde eskimiş kalmış,

Kinlerini söndürüp, kaygılar salmış,

Talihi kamçılarla çekerim yola.

Yiğitler fırsatı geçince ele.

Ümitsiz gençliği basar da vurur,

Her zaman üstünde baş olur durur,

Sözümü dinletir, söylerim söyler,

Karşıma aslanlar çıksa da döner.

Tatar’ın tarihini kendim yazarım,

Haksızın mezarını kendim kazarım,

Yaşasın dünyada yıkılmak, yıkmak,

Borcudur yiğidin haksızı sıkmak.

Felsefe dünyasını vurmak isterim,

Yiğitlik dünyasını kurmak isterim,
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Gizliden gizliye bir söz de söylemem,

Hakikat oldu mu, taş olsa dönmem.

Derya gibi bir durur, sonra birden taşar,

Ölsem de yaşarım, kalsam da yaşar,

Halk için öldürür, asarım, keser,

İstikbal atım rüzgârlar gibi eser.

21 Haziran 1922

60

DARÜLMUALLİMAT’I BİTİREN KIZLARIMIZA

Mazlum yurdu bizim şarkta tan rüzgârları eserken,

Yeni doğmuş yaşlı yiğitler düşmanın yolunu keserken,

İşte bugün garip yurdun bir gülü, siz açtınız,

Solmuş Tatar dünyasına çok ümütler saçtınız.

Yoksulluklar içinde Kırım açlıktan ölürken,

Kara talih, kara halkın ümitlerini parçalarken,

Anaların gözyaşları yetiştirdi sizleri,

Genç istikbal artık sizinle kutlasın bizleri.

Yaşlı dünyanın kuruyup kalan kaynakları taşdığında

Eski yaşlılar yeni yolda izini kaybedip şaştığında,

Yetişiniz hakkınız yok, telli duvaklı hanım olmaya,

Bugün genç erkeklerle aynı sırada olmalısınız.
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Kendiniz kız olsanız da, sözünüz erkek olmalı,

Sizin gelin evleriniz savaş olan yer olmalı,

Vurmak, yıkmak bugün hürriyetin temeli,

Bal mumu gibi hızlı gevşiyor,vurmayanın emeli.

Sadece ilim ile sadece bilgi ile derdimizi söylesek de,

Okullarda pek çok okuyup kanun bilip dönsek de

Doğuda inkılap doğmazsa, felsefemiz fenimiz,

Temel tutmaz, fencilikle hiç düzelmez belimiz.

Kendi gücüne inanmayan, bugünden sonra yaşamaz,

Hakkı için yenilmişler, boşuna dayak yemez,

Kanlı mezarlar üstüne okulları kurmalı,

Gücü ele aldıktan sonra fen ilimle durmalı.

İşte zaman bu zor işi ister bugün bizlerden,

Hem ilimli hem tüfekli biz isteriz sizlerden,

Uyandıralım doğu kızını, doğumuz diye şarkı söylesin,

Menekşemiz gülümüz ile şarkımızı süsleyelim.

29 Haziran 1922
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DOĞULULARA

Türklerin zaferi dolayısıyla

Yürekler oynar, kalpler çoşar,

Türk hakkını ister, al kanı kaynar,

Hayalci Yunan maskara oldu,

Kendi iyiliği ile yüzü kara oldu.

-Hakkımı vermem, alırım der Türk

-Namusumu kefil ederim der Türk

Bir örnek olsun doğuya bu kavga,

Bir öğüt olsun ölene, sağa.

Türk’ün kavgası amaçsız değil,

Kemal’in sözü temelsiz değil,

Bütün doğu için kılıcını keskinletir,

Onun için bugün dillerde dolaşır.

Türk’ün gençliği Türk izini buldu,

Hint de esnedi, parmağını ısırdı,

Mısır da bildi, amacını söyledi.

Acem de şaşırdı, sözünden döndü.
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Belki bu kavga böyle uzar gider,

Belki, çok yeri tertemiz eder,

Uzasın gitsin seller gibi aksın,

Yaşlı doğulu zevkine baksın.

İngiliz gelir, Fransız döner,

Diplomat hain yalanlar söyler,

İnanma ey Türk, zayıf olanı yorma,

Onlara karşı sen saf olma.

Doğulunun, Türk’ün tek canı vardır.

Her şeyden yüksek bir şanı vardır,

Çiğnenmez şanına, yiğit gibi ölür,

Namus borcunu kanı ile öder.

Haydi, haydi, yiğitler haydi,

Kudurmuş düşmanın ayağı kaydı,

Varsın şu Doğu’da kavgalar olsun,

Eski ovalar yine kanla dolsun.

4 Ekim 1920, Akmescit
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62

ÖMÜR GEÇER

Bugün böyle, yarın şöyle yapacağım

Rakibimin arkasından yetişeceğim,

Böyle yapıp günleri geçiririm,

Boşuna hızlı ömrü eskitirim.

Bazen böyle vakitler olur geçer

Hiç göz kapamadan uykusuz dört beş gece,

Düşünürüm, düsünmenin gelmez sonu,

Aslında işim ilerlemez, gelmez kolayı.

Belli değil önümde giden yolum,

Yok yanımda yardımcım bir sağ kolum,

Gönlümün güldüğü, sevindiğim günüm olmaz,

İlerledikçe eksiğim artar, dolmaz.

Ömür geçer böylece, vakit geçer,

Böyle derin düşündüm derdim depreşir,

Deli gibi olur da gezerim sonunda,

Ömrü böyle kaygısız yaşarım sonra.

Ay, anasını satayım, ölüp gitsem,

Eşi dostu kendime hasret etsem,
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Boşluklarda yine de karışırız,

Ağabey, kardeş bir olur barışırız.

27 Ekim 1921

63

ÖKSÜZLER

Tepesi düşmüş, bozulmuş, yıkılmış bir Tatar evi,

İki yanda iki yaşlı ağaç sekiz on tane kıyafeti

Yırtık, elleri, ayakları kirli öksüz çocuklar

İkişer ikişer birbirine dayanıp mülayim üzgün otururlar.

Hepsi birden yavaş yavaş şarkı söyler:

Öksüz ölmez, hırpalanır gün görür.

Zalim talih çok ocaklar söndürür,

Bir gün gelir de halk gibi yetişiriz.

Bu talihi biz maskara ederiz.

Çocuklardan biri ayağa kalkıp okur:

Babacığım askere alınıp gitti Alman savaşına.

Annem ile bir aile olarak yaşadık biz yine

Dokuz on ay babamdan haber gelmedi,

Satıp savurduk malımızı bir çöpümüz kalmadı.
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Garip babam gider gitmez yaralanmış, vurulmuş,

Çocuklarım öksüz kaldı diye can verip kıvrılmış.

Arkadaşı babamın, bu haberi getirdi.

Bize aslını bildirmedi sadece yaralı dedirtti.

Kız kardeşi:

Kara talih anamdan ayırdı sonra bizleri,

“Allaha ısmarladık kuzularım sizleri”

Yanımda gözyaşıyla şunu söyledi anam,

Ah, yakınlarım! Hangi derdimi anlatayım da yanayım…

Hepsi birden şarkı söylerler;

Öksüz ölmez, örselenir, gün görür,

Ah, bu cenkler çok ocak söndürür,

Bir gün gelir biz halk gibi yetişiriz,

Talih sizi biz maskara ederiz,

İkinci bir çocuk ayağa kalkıp okur:

Anam babam aniden tifoya yakalandı.

Anam öldü, babam ise zorla kurtuldu,

Biz gün görmeyenler, çok çektik ağladık,

Yolda gezip çamurlara bulaştık.

Kız kardeşi:
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Babam garip: “ Şükür çocuklar yaz şimdi

Ortalıkta hastalıklar az şimdi”,

Deyip gezerken ramazanın başında,

Bir gün akşam iftar yemeğinde,

Aniden haller oldu, hastalandı,

Bir gecede gülünü göğe savurdu.

Babamın cenazesini geçirip,

İki yetim kaldık yolda biz garip,

Zor günleri geride bırakıp, titreyip,

Biz fakire güneş baba parlayıp,

Yaz başında lale çiçek açınca,

Tifonun halktan etkisi geçince,

Öyle kimsesiz iki kardeş gezeriz,

Halkla dolu kahvelere gireriz,

-“Canım ağabayim, hayır yap”, deriz

Bozuk yok der üzülür de döneriz.

Hepsi birden şarkı söyler:

Öksüz ölmez örselenir gün görür,

Ah, bu ölüm çok ocakları söndürür.

Horlansakta bizler bir gün yetişiriz,

Talih, seni biz maskara ederiz.

Üçüncü bir erkek çocuk okur:
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Açlık, açlık kardeşler her şeyden yaman,

Yaktı yıktı öldürdü vermedi aman,

Teneşirsiz , mezarsız, kefensiz ölüm,

İnce hastalık, sıtma gibi bu da bir bulaşıcı hastalık.

Kız çocuk:

Öksüzlerle alay eden aksi gibi,

Yurdumuzda baykuşlar öter,

Ah, şu açlık çok ocaklar söndürdü,

Köyümüzü mezarlığa döndürdü.

İki çoçuk birbiriyle konuşur:

-Kuruşlarını gel bir yere koyalım,

Sonra çöplükten balık başı bakalım,

Ekmek alır ikimiz yeriz

Yetişmezse biz de size ekleriz.

Başka bir çocuk;

Tam üç aydır bir lokmasız yaşadık,

Tuzlu deri, eski çarık yedik.

Şaşırmış halk toprak yaladı utanmadı,

Konuşmak için dilde takât kalmadı.

Ailemiz aç burkulup yatarken,

Akşam olup nursuz güneş batarken,

Babam dedi: “Ben gideyim bakayım,

Komşu köyde bir tanıdığa gideyim
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Belki biraz mısır unu alırım,

Çok geç kalırsam gece orada kalırım”.

Babam gitti bize kısmet aramaya,

Bizler evde kedi kesip derisini soymaya,

Ateşe atıp çiğ olanı pişirdik,

Yiyip doyup karınları şişirdik.

Akşam oldu sabah oldu babam yok.

Üç gün geçti  hafta doldu babam yok,

Anam dedi: “Çıkın da çocuğum bakınız,

Bilenlere babanızı sorunuz”.

Bir şey bulmadan komşu köyden dönerken,

“Aman Rabbim yardım et” diye dilerken,

Bir çitin gölgesine sığınarak,

Ölmüş kalmış babacığım, bayılarak,

Birkaç gün sonra anam da şaşırdı,

Kardeşimi kesip bizden sakladı,

Bizler görüp korkup ağladık,

Kucakladık al kanına bulaştık,

Böylece gariban anam delirip

Ölüp gitti, çocuğuna kıyarak.

Yer yetimi bizler kaldık çıplak, aç…

Ey, kara toprak ağzını artık bize aç…

Hepsi birden şarkı söylerler;
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Öksüz ölmez, örselenir, gün görür,

Zalim talih çok ocaklar söndürür.

Bir gün gelir biz gürüldeyip yetişiriz.

Bu izleri siler kaydedebiliriz.

Biz öksüzler her zaman böyle kalmayız,

Tabiata her zaman hor olmayız,

Devir gelir bizim için de bir şafak söker.

Bu düzelme bize de bir can katar,

Tarihin bu son cilvesi nazıdır,

Yaklaşan kara kışın yazıdır,

Ancak bugün ey cemaat sizlerden,

Olursa yardım yarın size bizlerden,

Genç istikbal fidanları yetişecek

Yaşlı dünyayı biziz devir edecek!

64

AYRILIK

Ayşe’ye

Hey gidi sevda pek yaman, ah bu gençlik,

Olmasaydı arada kan kardeşlik,

Belki de öyle kaygılı olmazdım.

Belki de öyle gönülden solmazdım.
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Kasvetler kabarmış, yürek oynar,

Gençliğine dayanmadan kan da kaynar,

Nursuzlanır gözlerim ışık kalmaz,

Şöyle de olsa çok görür hiç de yorulmaz.

Yok yanımda sırrımı anlayan yok,

Yazdığım dertli şarkımı dinleyen yok,

Yok da yok dünyada güneş ay yok,

Çünkü o yok her şeyde ölmüş öyle yok.

Garip gönül uzağı gözleyip durur,

Öksüz yürek durmadan vurur,

Ah bu yaman ayrılık olmasaydı,

Bu hasretlik kalbime dolmasaydı.

Sonu gelmez bu sözü söyleyip durursan,

Ayrılan dünyada sadece benim dersen,

Acele ederim, şaşarım, başım döner,

Birden donar kalırım gözüm bağlanır.

Ayrılmadım, ayrılamam Ayşe senden,

Şu son sözüm selam sana benden,

Niçin Ayşe kalbimi dondurdun sen?

Benim katı gönlümü sızlattın sen?
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Ah sen Ayşe’m, sen Ayşe’m yaktın, Ayşe’m

Sevda gülünü gönlüme taktın Ayşe’m,

Benim sensiz bir günüm, bir uzun yıl,

Dünya, ahirette sen benim gözyaşımı sil.

27 Mayıs 1922

65

SIÇANCIK İLE KEDİCİK

Ev kapımızın arkasında bir sıçancık var idi:

Sıçancığın yuvasının deliği dar idi,

Gece çıkar sıçancık, rafta ekmek, yağ yer,

Gündüz kaçar yuvaya, yatar uyur öyle yaşar,

Kapan kurduk sıçancık kapana da girmedi,

Hem ondan sonra yaramaz çok ses çıkarıp, gezmedi.

Öksüz kalmış sokakta bir kedinin yavrusu,

Bırakıp gitmiş anası, bakmamış babası,

Bu küçücük kediyi abim eve getirdi,

Yedi büyüdü kedicik, keçi yavrusu gibi zıpladı,

Sıçancığı o bir gün yakaladı, boğdu yedi,

Ondan sonra her zaman avcı olup yaşadı.

11 Ağustos 1921
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66

TAYCIĞIM

Benim tayım kızıl renkli, alnında beyaz tüyleri olan, uzun kulaklı al ayaklıdır,

Onun için var bir kamçım, sapı sert kızılcık sopası,

Her sabah ağabeyim beni taycığıma bindirir,

Başından çeker, çit boyunca yavaş yavaş yürütür.

Babam giderse pazardan bir eyer satın alacak,

Nevruz günü o eyeri hızlı tayın üzerine koyacak,

Bineceğim ben tayıma, gideceğim koşuya,

Çölde cavlık oynayacağım allı güllü mendil ile.

Akşamüstü hızlanarak köpük kusan tayımı,

İmrenerek bakıp duran şenlik büyüğü dayımı,

Gireceğim hareket etmeden haydut gibi diklenip,

At üstünde sağa sola kurulmuş yay gibi bükülüp.

Bana bunu öğrettikten sonra babam okşar başımı,

“Yiğit ol da küçük oğlum sil benim gözyaşımı”

Ben de yemin ederim sonra at üstünde ölürüm,

Kahramanlarla dolaşırım, yiğitlik borcunu öderim.

6 Ekim 1921
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67

ÇOBAN YILDIZINA

Ay ışığında yol bulamadan,

Hasret, ölür müyüz biz kavuşmadan,

Tacımın üzerine konan çoban yıldızı mı?

Nur saçmış dünyaya, yola çoban yıldızım.

Derdimiz gibi konuşmasak da,

Bırakılmış kız gibi dönmesek de,

Beraber oynadık çocuk olduğumuzda,

Çöllerde çiçekler açıp solduğunda.

Boynunda boncuklar ışıldadığında,

Ay gibi alnın parlarken,

Bahçelik çiçeklik bir köşecikte,

Yeşillik doğal bir yatakta.

İkimiz bir gibi oturduk,

Şapkaya gülleri doldurduk.

Bizleri kıskanan, kıskanç şeytan,

Yanağı nar idi, kaşların kaytan.

O şeytan bize tuzak kurmuş

Dinsizin elinde bağ kalmış.
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Gençtik, bilemedik biz dertleşmeye,

Sır paylaşıp, hüzünlenip sonra sertleşmeye.

Temizdi kalbim kaynak suyundan,

Bileklerini boğumundan sıkardım,

Gözlerime bakıyordun parlayarak,

Ben de seni öperdim titreyerek.

Bir kardeş ikiz olup yaşadık,

Bir yatakta yatıp bir kapta yedik.

Bahtımız bizleri aniden ayırdı,

Verimli devrimiz boyun büktü.

Göklere yok olup gittin çoban yıldızım,

Düzelmez bir dertli ettin çoban yıldızım.

Nerdesin ey benim asi meleğim?

Yatarken kalkarken Haktan dileğim.

Sağlığında seni bir daha görmek,

Bir dakika yanında zevk sefa sürmek.

Eyvah, ömrümde gençlik çağımı,

Senin için yas-matem tutarak geçirdim.
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68

TOKAY’A

Ey Türk Tatar dünyasına ışık, nur saçan Tokay,

Kara halka ana dili ile hak yolunu açan Tokay,

Derdimizi, arzumuzu şiir olarak söyleyen Tokay,

Çok zamansız gül gibi solup aslına döndün Tokay.

Tokay senin kıymetini sağlığında bilmedik

Sen bizim için çile çektin de şiir söyledin,

Talih seni horlarken gözyaşını silmedik,

Tek başına, kendi başına kadere diş biledin.

Niçin Tokay, aramızda şafak sökünceye kadar kalmadın?

Niçin Tokay, kalıp yine önderimiz olmadın?

Bugün yas tutarız biz, duyamadan sözünü,

Yokluğunu çok hisseder, hatırlarız seni.

Üstadımız, çoban yıldızımız, sen başımızsın Tokay,

Yol gösterdin gençliğe sen o uğursuz günlerde,

Bir mum gibi gördük seni biz karanlık günlerde,

Bugün yine hocamızsın, önderimizsin, Tokay,

Dertli Tokay, hüzünlü Tokay, ömrü kısa genç Tokay,

Halkçı edebiyatçı şairlerin ordusunun başı Tokay,
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Sensin, Tokay, kalbimizde halk sevgisini yaratan.

Sensin, Tokay, bugün bizi kara halka baktıran.

İnan Tokay! Bugün bu halk gücünü aldı eline,

Talih çıkıp durduramaz şimdi onun yoluna,

Senin bağırıp, çağırman boşa gitmedi,

Ah, ne yazık göremedin, ömrün vefa etmedi.

Hürmet sana Türk Tatar’ın sayıp sevdiği Tokay’ı,

Hakikate, halka yanıp kavrulan, Tokay’ı,

Tarihimiz bayram etsin, göz aydınları yaşasın,

Senin gibi şair yetiştirdi, Tokay’ımız yaşasın!...

13 Nisan 1920

69

KAYGI

Küçücük bir Tatar evi, ak kayanın dibinde,

Baykuşlar yuva kurmuş temelinin kenarında,

Güz vakti yağmur yağar gecelerin çoğunda,

Sabaha yakın itler havlar ahırın girişinde.

Zavallı ana it sesinden huylanır, bir ses sezer,

Gözünü açar gelinini uyandırmak için konuşur:
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-Şerife! Kalk yavrum, itler ulur!...

Karanlığa aşina olan bilgili bir yabancı girer.

Gelin birden irkildi: “Kimmiş o” silkinerek,

“Kulak verdiniz mi, ona, it havlamasının birincisine

İki üç yıldır her gece dört beş kere havlar,

Bizi aldatıp, şaşırtır serin sabır, dert verir”.

Ey, Yarabbim, kimmiş şu? İt ona dostluk eder.

Babalı öksüz Osmancığın rüzgâr beşiğini sallar,

Birden bire pencerenin tıkırtısı duyulur,

“Ana, ana,  Şerife! diye yanık bir ses gelir.

Ana, gelin cevap vermiyor, belli ki dil dolanır,

İşaret eder birbirine “ev kapısını kilitle”

Pencereye gelenin sesi bir daha yükselir,

“Tanımadınız mı yoksa, ana? Gelininden müjde iste”.

Hasret ana: “ Vay yavrum gelmiş!” deyip... bayılır,

Gelin gider kocasına kapı açmaya koyulur,

Dertli, sıkıntılı aileye bugün bayram sayılır,

Bayram değil, gönlüne hüzünlü kaygı yayılır.

Genç gelincik gözyaşı döküp kocasına sarılır,

Öfkeli yiğit “bırak beni” diye azıcık darılır,
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Gelin ağlar hem ağıt söyler, kaynanaya döner,

“-Ana, oğlunuzun elleri yok” hüzünlü yürekler vurulur.

11-24 Ocak 1920

70

ARİFE GÜNÜ

Anam almış badana fırçasını ocağın başını sıvar,

İçeri odada ablam önlüğünü işler,

Biz de girdik hamama sırtımızı yıkarız,

Su dökünüp sabunlanıp belimizi yıkarız.

Yengem girdi kendi odasına, odasını yayar, dağıtır,

Babam kurban bıçaklarını, bileyciye biletir.

Ninemiz yasin okur, akşam için yemek pişirir.

Pideleri süzüp süzüp sarı yağla şişirir.

Biz de cezveyi doldurup kora doğru iteriz,

Komşulara son hamurdan paylaştırıp, gezeriz,

Erkeklerin hepsi de ikindiye gittiler.

Karasu’ya gidenler de köye dönüp ulaştılar,

Müezzin Ağabey gür sesiyle ikindiyi okudu

Her ocakta bir olup pideler koktu.

Akşam yemeğini yemeye hepimiz oturduk,

Pideyi sımsıkı bir şekilde midelere doldurduk.
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Biraz sonra babamlar yatsıya diyerek gittiler,

Ninem masal anlattı, ağabeyim bizi tıraş etti,

Gece yarısı yaklaşmış idi bizler yatarken

Son kurbanlığı babam davarcıya satarken.

Ben yatağa girdiğim gibi yayılmış kalmışım

Pantolonumu katlayıp başımın altına koymuşum…

Pek zevkli, çok yemişli bayram gördüm düşümde,

Birçok yaramaz çocuklar kovalayarak gelir peşimden.

28 Kasım 1920, Akmescit

71

MÜBALAĞACI ŞAİRE

Tabiatı yazarsan eğer, dağı taşı ağlatırsın,

Dalgaları konuşturursan yeri göğü ıslatırsın,

Arada dönüp ateş, alev geçerse aklından,

Bulutları yakacaksın Tanrı’na inadından.

Bıçak, tüfek denen şeyi sana vermek çok tehlikeli,

Görürsen bir zengin mirza, imam hatip oruçlu,

Ortalığa kan koyacak, saçıp kesip asacaksın,

Yakından gözün tutmazsa, tüfeği doğrultacaksın.
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Toz dumanı yazmak için önce gökyüzü gibi gürüldersin,

Traktörü öveceğin zaman kara yer gibi titrersin,

-Yağmur yağar diyecek olsan tufan sana hazır yemek ,

Zeytin ile çay sana göre iki göz ile kapkara kaş.

Gelişi güzel şiir yazıp söylersen eğer parasına,

Kalemi balta alıp girersen güzel şiir bahçesine,

Baltalarsın başını ayağını unutursun eser bir yel,

Vezin mezin ölçüsü yok, kafiyen de bir bozuk tel.

Şiir değil şarkı yazıp halkın başını ağırtana kadar,

Ortalığı berbat edip toz toprağı savurana kadar,

Yazmadığın beş kat iyi, neyse dostum sonu hayır.

En sonunda bu sözlerden sen bana da bir pay ayır.

14 Ocak 1927, Akmescit
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72

ALMA ŞU GÜNLERİ

Yabloçko ezgisiyle söylenecek şaka türküsü

Padişah Nikolay düşürüldü tahtından

Anlatacağım size fakir halkı bahtından,

Bolşevik hem Menşevik çok sıkıntılı geçinir,

Kırağı düşmüş düşman cephede kadetin gücüne.

Akmescit’i sorarsan, kaçıp gelenler dolmuş,

Okumuş genç Yahudilerin hepsi kominist olmuş,

Hırsızların birisi bir kasaya dalmış,

Bir kere de bir milyon para çalmış.

Ekmeğin funt fırında on paraya çıkmış,

Düğünde gençler borazana binip gümüş tıkmış,

Sürüklenip gezer yollarda birçok kılıç takmış.
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73

VURGUNCU

Beyit

Vurguncu ağabey boynunu büküp gezer,

Karaborsadaki malın sayıma alındığını görür,

Kâğıt sahte paralar geçmez elde kalmış,

Geçer zanneder zavallı, katlayıp toplayıp koymuş.

Nakarat: Ah paralar paralar, sahte paralar,

Bizim gibilerini aldatarak aklını alırlar,

Ne yapsın siniri artık? Çaresi kalmamış,

İşçi halkı onu birliğe almamış.

Nereye girerse, ona kalın göbek derler,

Birkaç çuvalı sırtına al, kaldır derler,

Ah, paralar, paralar, yalancı paralar,

Bu paralar insanın ak yüzünü karalar.
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74

BİRLİK

Birleşelim Turan’ı diriltmeye,

Bütün İslam alemini birleştirmeye,

Düşmanlardan, kurşundan, gülleden korkmadan…

27 Ocak 1921

75

UYANINIZ TATARLAR!

Ey, Moskova önlerinde aslan gibi çarpışıp,

Atları oynatan Tatar,

O zaman bir yerine binbir düşman kurşun atar

Olursa karşı durdun yıldızlar gibi çekişip.

Düşman senin aleyhine hile yaparken,

İnsanlığa yakışmayacak çeşitli şeytanlık yapıp,

Erkeğin, kızın birlik olup savaşmaya giderken,

Sana dağ, taş dümdüz idi durmadan haylazlık edip,

Sen düşmanı boş gönderdin yayladaki at sürüsü gibi,

Haklıları hapsetmedin yabani kadetler gibi.

Söyleyiverdim.
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Okumazsan, alıp satarsan sonra ekmeğe doyarsın,

Deste deste paraları cebine koyarsın.

20  Mart-18 Nisan 1920

76

MEKTUP

Bugüne kadar sizden sırrımı gizledim,

Kalbinize gizli bir yol izledim,

Karar verdim içimdekini söylemeye,

Gururlanma, sen de sırrını söyle bana.

Her akşam gelirsin sen düşüme,

Sarmalıyor kalbimi bir üşüme,

Gökten gelip girersin koynuma,

Sarmaşık gibi sarılırsın boynuma.

Şaşırırım, irkilirim, dururum,

Birden lambanın düğmesini çeviririm,

Yaslanırım yatağımın başına,

“Ah”, derken, akciğerim görünür.

Evde yoksun, saklanırsın, kaçarsın,

Hasretimi tazelersin, açarsın…

Ağlaya ağlaya sarılırım, yatarım,



305

Düşünürüm, kasvete batarım.

İnsanlık et de, a kız kabul et beni,

Satın aldığın esirin gibi arkanda dolaştır beni,

Gözyaşlarım eteğine dökülsün,

İçimdeki kökleşmiş dert sökülsün.

Nazlandığında sesim bitip kısılmış,

Kulaç açıp ak boynuna sarılıp,

Dudağımı al dudağına değdirsem,

Ağzına sırlamı eğdirsem.

Senin için koyardım canımı ortaya,

Duacı ol mezarımdaki tortuya,

Dünya ahiret kulluğuna razıyım,

Cevabını yaz birkaç satır yazı ile…

20 kasım 1920

77

“ŞİİRLERİNİ  NEDEN YAYINLAMIYORSUN?” DİYEN DOSTUMA

Ah, ne yapayım arkadaş, güneşim yok,

Sırlaşmaya, konuşmaya bir eşim yok,

Yabancının kara güneşi aydınlatmaz,

Şans yok, onları temizlemez.
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Aniden bir gece gün doğacak,

Kalemim ile düşmanı ben kovacağım,

Şiirlerimi altın ile yazacağım,

Şiir yazıp, güç harcayıp, zayıflayacağım.

27 kasım 1920

78

ÖFKELENMEK

……………’ye

Yüzüme yüz, göz dikip bakıp dururken,

Ben kendimden geçerek düşünmeye dalarım,

Tık tık eder yüreğim, kalbim vururken,

Taş gibi sertleşir buz gibi yorulurum.

Sevimli, aydınlık sır dolu gözleri,

Hislerimi içine çekip alırlar,

Şımararak, gülerek söylediğin sözler,

Kalbimde birer yara bırakırlar.

Nar, elma gibi kızıl güllü yanağı,

Gözlerin gibi dışarıdan içeriye oyulur

Yüksük ağzı, sevgi, sevda çanağı

Kıpırdarsa bütün kaygım yok olur.
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Memeleri asma üzüm salkımı,

Bir yaramaz çocuk gibi kıpırdar,

Beyaz pamuk gibi beyaz yumuşak boğazı,

Kıpırdar  da, ağzı konuşur da fısıldar.

Gülümseyerek, kaşını çatarak süzülür,

Son sözünü söyleyip arkasına döner,

Bağırsaklarım tamamen kopar, üzülür,

Arada başkası ile lafa tutuşur…

Hayırsızın beni bırakıp gitmesinden beri,

Kalbim vuruyor, kaskatı kalıyorum,

Başkası ile oynayıp şaka yaptığında,

Canımı sıkar, hata diyerek bırakıyorum.

Ey, utanmaz, iki yüzlü yaramaz,

Niçin beni yalanlarla aldattın?

Her gördüğüne insan, dost diye bakmaz,

Hayalimde yalan sevda yarattın.

İmrenerek sevdalandırdın kendine,

Kanmayacağım söylediğin yalan sözüne,

Yemin ettim, sana lanet etmeye,

Başımı senden ayırarak alıp gitmeye.

27 Kasım 1920, Akmescit
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79

GENÇLİĞİNE DOYMADAN ÖLEN ARKADAŞIM YAHYA FERİT’E

Biz gideriz, sen kaldın sırayı bozdun,

Fidan gibi bir gençtin, Ferit, öldün,

Şu uğursuz dert seni aldı gitti,

Genç ölümün bana çok tesir etti.

Yoksulluğunu, açlığını hiç anlatmayan,

Köye yazıp babasını bunaltmayan,

Öyle onurlu bir içli çocuktun ,

“Yüz sürmem” diye taş kesilir kalırdın.

Soğuklarda kıyafetsiz yolda dışarıda,

Ayazlarda karlarda kara kışlarda.

Can çekişip geceni gündüz edip,

Her sabah bir saat yayan yürüyüp,

Çok zorlukla okudun, bir dert kaptın,

Sen bu ince hastalığı bundan buldun.

Kan tükürerek, kan kusarak, derdin artıp,

Ben gönlünü alırken, içini çekip,

-Ah, Hamdi ben Kırım’a dönersem eğer,

Kalkardım… dediğin bunun içinmiş meğer…
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Ey bahtsız, ömürsüz, talihsiz sen,

Gömülmüş gencin kıkırdakları çürümüş bedeni,

İstanbul’a bunun için mi gittin?

Çile çekip ölmek için mi gittin?

Akrabasız, anasız hem babasız,

Yabancı yerlerde kardeşsiz, akrabasız,

Acıyanın, sırdaşın, seni seven,

Senin için ağlayan, yanıp yakılan,

Kimselerin yoktu, zavallı genç,

Kimler dikti mezarına bir kara taş?

Cenazeni kaldıran, mezarını açan

Vasiyetini dinleyen, bize yazan,

İki kürek toprağı derleyip toplayıp,

Mezarına doldurup, ellerini açarak,

Dua eden bir insan bulundu mu?

Açık kalmadan mezarın örtüldü mü?

12 Ocak 1927,  Akmescit
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SONUÇ

Bu çalışmada Kırım Tatar şairi olan Hamdi Giraybay’ın şiirleri dil yapısı, konusu ve
sözcükleri açısından incelenmiştir. Şiirlerinde çoğunlukla milletini korumak için
çırpınan halkın serzenişlerini yansıtmıştır. Milletinin kalkınması için eğitimin büyük rol
oynadığını ve özellikle de kadınların okuması gerektiğini, çünkü gelecek nesilleri
kadınların yetiştireceğini vurgulamıştır. Şairin yaşadığı dönemde vatanındaki
karışıklıklar münasebetiyle, şiirinde daha çok milli konuları ele almıştır.

Sözlük çalışmasında edinilen bilgiler doğrultusunda Osmanlı Türkçesi, Rusça, Arapça
kökenli kelimeler şiirlerin içinde kullanılmıştır. Ayrıca şiirlerin birinde Japonca sözcük
olan “erabu” kelimesiyle karşılaşılmıştır. Daha önceki çalışmalarda bu kelimenin
anlamına rastlanılmamıştır.

Hamdi Giraybay’ın şiirlerinin yer aldığı kitabı; dil yapısı, sözlük, konularına göre
ayırmanın yanında şiirleri Türkiye Türkçesine aktarırken Kıpçak Türkçesinde var olan
lehçelerin hepsinden örneklere rastlanmıştır.



311

KAYNAKÇA

Aslanapa, Oktay. “Kırım’ın Kısa Taihleri”, Emel Dergisi 183 Mart – Nisan. 1983.s.22.

Bozkurt, Fuat. Türklerin Dili. İstanbul: Kapı Yayınları, 2005.

Buran, Ahmet, Ercan Alkaya. Çağdaş Türk Lehçeleri. Ankara: Akçağ Yayınları, 2006.

Çakmak, M. XVIII. Yüzyılda Kafkasya. Osmanlı I, Ankara: 1999.

Çeneli, İlhan. Kırım Tatarcasında Yapım Ekleri. Çeviren Mustafa Argunşah, Ankara:

Türk Dil Kururmu Yayınları, 1997.

Devellioğlu, Ferit. Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Ankara: Aydın Kitabevi,

2003.

Edemova, Uriye. Amdi Giraybay. Simferopol: Tavriya Neşriyatı, 1997.

Kaplan, Mehmet. Şiir Tahlilleri 2. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2006.

Karaağaç, Günay. Türkçenin Dil Bilgisi. Ankara: Akçağ Yayınları, 2012.

Karahan, Saim Osman. Dobruca Kırımtatar Ağzı Sözlüğü I-II-III. Köstence: 2011.

Kaydarov, Abduali, Meyirbek Orazov. Türklük Bilgisine Giriş. Aktaran Vahit Türk,

İstanbul: Kesit Yayınları, 2012.

Korkmaz, Zeynep. Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi. Ankara: TDK Yayınları,

2003.



312

Mustafayev, E. M. Büyük Rusça-Türkçe Sözlük. İstanbul: Engin Yayınları, 1996.

Öner, Mustafa. Bugünkü Kıpçak Türkçesi. Ankara: Türk Dil Kurumu, 1988.

Özkan, Nevzat. Türk Dilinin Yurtları. Ankara: Akçağ Yayınları, 2007.

Savran, Hülya. Kırım Tatar Türkçesi & Dil Özellikleri Metinler Sözlük. İstanbul: Asi

Kitap, 2009.

Türk, Vahit, “1926 Bakü Türkoloji Kurultayı”, Düşünce Dünyasında Türkiz Siyaset ve

Kültür Dergisi Eylül-Ekim. 2012: 25-42.

Yüksel, Zuhal. Kırım Tatar Şairi Hamdi Giraybay. Ankara: Grafiker Yayınları, 2012.

Zeynalov, Ferhat. Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Dilbilgisi. Çeviren Yusuf Gedikli,

İstanbul: Cem Yayınevi, 1993.

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/11858,kirimturktataredebiyatipdf.pdf?0

http://www.cokbilgi.com/yazi/tatar-turkcesi-tatarca-turk-lehceleri/(Erişim: 07.04.2014)

http://medeniye.org/forum/index.php?topic=595.0%3blanguage=russian-utf8 (Erişim:

19.03.2014)

http://www.vatankirim.net/yazi.asp?YaziNo=30 (Erişim: 06.04.2014)



313

EK








































































































































	A KAPAK 1.pdf
	AA Romen rakamı 2.pdf
	AAAA Asıl kısım 3.pdf
	EK.pdf

