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Ça�da� Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar� Bölümü  
 

Q�sqa C�rlar (Türkçe kar��l���, maniler), Tatar Halk edebiyat�n�n en yayg�n türü 
say�lmaktad�rlar. Tatarlar�n ya�ad��� çok geni� co�rafyada �dil ve Kama nehri civar� ve Ural 
da��ndan Sibirya’ya kadar her köyde, her �ehirde, hayat�n bütün gerçeklerini, insano�lunun 
bütün duygular�n� en güzel �ekilde anlatan manilere s�k rastlanmaktad�r. 
 Tatar manilerinde çe�itli konular i�lenmi�tir: günlük hayat, içtimaî ve �ahsi s�k�nt�lar, 
yi�itlik, gelece�e olan umutlar, çe�itli nedenlerden dolay� gurbet ellerde kalan insanlar�n vatan 
özlemi, k�zlar�n ac�kl� kaderi, medresede e�itim gören �akirtlerin hayat� ve duygular�, dostluk 
akrabal�k, ya�am felsefesi, a�k, ahret hakk�nda dü�ünceler vb. Bunlardan, do�du�u büyüdü�ü 
yerden ayr�l�p yabanc� ellerde ya�amak zorunda kalan garibanlar�n duygular�n� yans�tan 
maniler felsefî ve ibret verici içerikleri ile ayr�ca dikkati çekmektedirler. 
 Tatar Türkleri çe�itli nedenlerden dolay� (açl�k, zorla H�ristiyan dinine geçirme, mutlu 
ve bol kazançl� hayat arama, evlilik vb.) vatanlar�ndan uzakla�mak, ya�ad�klar� yerleri terk 
etmek zorunda kalm��lard�r. Ana-babas�n�, karde�lerini, köyünü, memleketini b�rak�p Rusya 
ve Kafkasya, Orta Asya ve Sibirya bölgelerine, maden oca�� ve fabrikalara gidip mevsimlik 
i�e girerek en a��r i�leri yapm��lard�r. Birço�u hayallerine ula�amadan memleketlerine geri 
dönmü�, baz�lar� �rgata dönü�mü�, baz�s� daimi i�çi olup farkl� yerlerde kalm��t�r. “Yabanc� 
memlekette mutluluk arayanlar, �rgatlar, maden i�çileri hakk�ndaki maniler” adl� bölüm bu tür 
manileri içine almaktad�r.   

Bildi�imiz gibi, bir dörtlükten olu�an mani anlam bütünlü�ü gösterir. Genellikle ilk iki 
dize doldurma dizedir, anlam a��rl��� ve verilmek istenilen mesaj üçüncü ve dördüncü 
dizededir. Tatar manilerinde ilk iki dizede sonraki iki dizede verilecek olan mesaja haz�rl�k 
olarak Tatarlar�n ya�ad�klar� ya da terk edip gittikleri yerlerin, �ehir ve nehirlerin adlar� 
verilmektedir: A��ydel (Akidil), Kazan, Ufa, Orenburg, Samara, Astrahan; Mäskäw 
(Moskova), Katerinbur (Yekaterinburg), Piter (SanktPetersburg), Donbass,  �stanbul. Akidil 
nehrinin s�k an�lmas� da Tatarlar�n memleketlerinde bulunan akarsulara hep bir özlem ve 
sayg� duyduklar�n�n bir göstergesidir:  
 

Qazan y�raq, Qazan y�raq,   Kazan �rak, Kazan �rak,   
Qazannan Mäskäw y�raq;   Kazandan Moskova �rak. 
Qayt�r idem, ilem y�raq,   Dönerdim de ilim �rak 
Qaytmasam yana yöräk.(1308)1  Dönmesem yanar yürek.2 

 
Pitern�ñ uramnar�,    Piter’in sokaklar� 
Uram say�n �ämnäre;    Her sokakta mumlar�; 
Riz�q qayda, bändä �unda –   R�zk nerede biz orada, 
Riz�q yörtä bändäne. (777)   Biz r�zk�n o�ullar�. 

 

                                                 
* Bu makale “IV. Uluslarrars� Türk Medeniyetlerinde Sözlü Kültür Gelene�i Sempozyumu Bildirileri. “Maniler” 
(6-8 Kas�m 2006 Fethiye, Türkiye)”  kitab�nda yay�nlanm��t�r (�zmir, 2007. s. 212-220). 
1 Makalede, maniler ve parantez içinde verilen s�ra say�s� “Tatar Hal�q �cat�. Q�sqa C�rlar. (Kazan, 1976.) adl� 
kitaptan al�nm��t�r. 
2 Makalede Tatar Türkçesi’nden Türkiye Türkçesi’ne çeviriler makale yazar�na aittir. 
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Ay yan�nda yaqt� y�ld�z   Ay yan�nda parlak y�ld�z, 
Ul �stambul cirendä.    O �stanbul yerinde. 
Bähetle ata balalar�    Bahtl� ata çocuklar� 
Yöri tu�an ilendä.(827)   Yürürler öz ilinde. 
Al�sta la cirdän kürenäder   Çok uzak yerden de görünür o, 
A��ydelkäylärneñ aq ta��;   Akidil nehrinin ak ta��. 
Qayda ��na bar�p qayda ��na yörmäs Nerelere gidip nerede yürümez 
�r ba�kay� belän at ba��.(746)  Yi�it ba�� ile at ba��. 

 
Orenburn�ñ üre bigräk biyek,   Orenburg’un tepesi çok yüksek 
Al�p menä atn�ñ himmäte;   A��r onu at�n himmeti. 
Çit illärdä yörsäñ , häsrät çiksäñ,  Yaban elde kal�p hasret çeksen 
Belenäder dus-i� q�ymmäte. (747)  Bilinir arkada� k�ymeti. 

 
Kilgän idem min Donbassqa     Gelmi� idim ben Donbass’a 
Bay�mamm� dip aqça�a.    Doymak için paraya. 
Min kiläsen belmägännär   Gelir diye bilmemi�ler, 
Çäçmägännär baqça�a (889)  Ekmemi�ler tarlaya. 

 
 Donbass, Ukrayna’da olan bir �ehir ismidir. Bu �ehirde kömür madenleri var ve 
Tatarlar genelde para kazanmak için oraya giderlermi�. ��te maden ocaklar�nda çal��mak için 
vatan�n� terk edenler güne� �����na hasret kal�p, yeralt�nda “seksen saat” çal��arak aslan gibi 
yi�itler bir deri bir kemik kalm��lard�r. Kömür tozu soluyarak gecesini gündüzüne katsa da 
i�çilerin eline para geçmemi�, karanl�k ve derin maden çukuru i�çiye dar bir mezar olarak 
görünmü�tür. Bütün bu s�k�nt�lara bir de vatan özlemi eklenmi�: 
 

�ahta öslären qapla�an   Maden üzerini örtmü� 
Közge sar� yaf�raq.    Sonbaharda sar� yaprak. 
Östä mikän asta mikän   Üstte mi ki altta m� ki 
Bezgä yaz�an tuf�raq. (880)   Bize nasip olan toprak. 

 
 Gurbet ac�s�n� nerede çekerse çeksin insan hep kendi vatan�n�, do�up büyüdü�ü, 
büyüyünce de aln�n teri ile sulad��� öz topra��n�, yurdunun �ifal� havas�n�, tatl� suyunu, orada 
yeti�en a�açlar� ku�lar� özler: 
  

Sandu�açlar su eçälär   Bülbüller su içerler 
Sun�ñ tirän cirennän;    Gölün derin yerinden. 
Kemneñ kitäse kilsen soñ   Kimlerin gidesi gelsin 
Üze tu�an ilennän. (1337)   Do�du�u öz ilinden. 

 
Salq�n çi�mä buylar�nda   So�uk p�nar�n ba��nda  
Atlar eçersäñ ide;    Atlar içirsen idi. 
Tu�an-üskän illäreñdä   Do�up büyüdü�ün ilde 
�omer kiçersäñ ide. (1314)   Ömür geçirsen idi.  

 
Suda susar yözgän çaqta   Suda sansar yüzdü�ü an 
S��la mikän billäre?    K�vrak k�vrak m� beli. 
Härkemneñ dä üznä yaq�n   Herkesin burnunda tüter 
Tu�an-üskän illäre. (1306)    Öz vatan�, öz ili. 
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Ar�amaq digän as�l söyäk   Argamak adl� asilzade 
Peçännärne dustom a�amas.   Kuru otu dostum hiç yemez. 
Qaya da barsam ber ük qoya� -  Nereye gitsem de ayn� güne�, 
Tu�an-üskän cirlärgä o�amas.(1279)  Fakat vatan�ma hiç de�mez.  

 
Q�r qazlar� oça alm�y    Yaban kazlar� uçamaz 
Qanat� qay�r�lgaç;    Kanatlar� kan�r�lsa. 
Moñs�z bala da moñaya   Dertsiz çocuk da üzülür 
�lennän ay�r�l�aç.(1333)   Öz ilinden ayr�l�rsa. 

 
Mendem atn�ñ tolpar�n,   Bindim at�n Tulpar’�na 
Oç�p bar�an qo� kebek;   Uçup varan ku� gibi. 
Tu�an illärdä yörgänem   Vatan�mda gezdiklerim 
Qald� kürgän tö� kebek.(1318)  Kald� tatl� dü� gibi. 

 
Memleketinde geçirdi�i hayat yaban ellere dü�en insan�n akl�nda en mutlu an�lar 

olarak ya�amaya devam eder. Bu yüzden de geride kalan vatan manilerde “alt�n be�ik”, “asil, 
güzel yer” olarak adland�r�l�r. Memleket, insan�n çocukluk hat�ralar�n�, gençlik co�kusu ve 
hayallerini kendine sindiren, ekin, bu�day, keten ekip biçti�i tarlalar�n�, çilek f�nd�k toplad��� 
ormanlar�, kendisinin ve at�n�n susamas�n� gideren çe�meleri s��d�ran en aziz yerdir. O, asla 
yabanc� ellerle k�yaslanamaz, en güzel yerler bile insan�n haf�zas�ndan vatan�n� silemez: 
       

Yefäk tä genä bilbaw çite uqa,   �pektendir kemerim kenar� sim, 
Çi�äsem lä kilmi bilemnän.   Çözmek hiç istemem belimden. 
Tuw�p üskän ilem – alt�n bi�ek,  Do�du�um vatan�m alt�n be�ik, 
Kitäsem lä kilmi ilemnän.   Gitmek hiç istemem ilimden. 

 
Bez baras� illärgä    Biz gidecek ellere 
Boday çäçkän cirlärgä;   Bu�day saçm�� yerlere. 
Boday tügel, alt�n buls�n,   Bu�day de�il alt�n olsun, 
Citmi tu�an illärgä.(1346)   De�mez do�du�u illere.  

 
Ar�� yaqta aq citen,    Öbür taraf ak keten, 
Birge yaqta kük citen;   Bu tarafta gök keten; 
Yat cirlerde �omer uzd�ru   Gurbette ömür geçirmek 
Ay-hay tu�an�m, bik çiten.(734)  �nsan� mutsuz eder. 

 
Könnäre dä qarañ�� ide   Günleri de karanl�kt� 
Bez yöregän cirlärneñ;   Biz yürüyen yerlerin. 
Havalar� da �ifal�    Havas� da �ifal�d�r 
Tu�an-üskän illärneñ.(1334)   Do�up büyüyen illerin. 

 
Uraq u�ran cirlärem,    Orakla biçti�im yer, 
Peçän çapqan cirlärem;   Otunu biçti�im yer, 
Kük çäçäktäy kükräp qald�   Gök rengi çiçekte kald� 
Tuqan-üskän cirlärem.(1316)  Do�up yeti�ti�im yer. 

 
Biyek taw�a mengän çaqta   Yüksek da�lara binerken 
Bor�l�p kitkän yul bul�r;   K�vrak k�vrak yol olur. 
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As�l irlär, matur cirlär -   Asil erler, güzel yerler 
Bezneñ tu�an il bul�r.(1349)   Do�du�umuz il olur.  
Vatan özlemi konulu manilerde Tatar halk�n�n hayat�nda yer alan ve halk edebiyat�nda 

da önemli yere sahip olan Türklerin vazgeçilmez sevdas� at ve onun en asil türleri Argamak, 
Tulpar, Akbüz; su hayvan� olarak sansar; ku�lar olarak tur�ay (turgay), b�lb�l (bülbül), aqqo� 
(ku�u), q�r qaz� (yaban kaz�), laç�n (laçin) dile al�nmaktad�r.  Ayr�ca, ku�lar burada sadece 
vatan� hat�rlatan bir unsur de�il, onlar gurbette kalan kimsenin selam�n� vatan�na götüren 
arabulucu olarak da ç�kmakta kar��m�za: 

 
Tu�an ilem qay tarafta? -   Do�du�um il hangi yönde? 
Almas idem küzemne;    Almaz idim gözümü. 
Oç�p bar�an qo� art�nnan   Uçup giden ku� ard�ndan 
Äyter idem süzemne.(1305)   Söyler idim sözümü.  
 
Qo�lar�m, qaya oças�z,   Ku�lar nereye yolunuz 
Ällä bezneñ illärgä?    Yoksa bizim illere? 
Oçsa��z bezneñ illärgä,   Bizim ile uçarsan�z 
Sälam - neçkä billärgä.(1317)  Selam ince bellere.  
 
Manilerde, gurbette kalan insan�n ac�lar�n� artt�rmak için, kendi yuvas�n�, yavrular�n� 

terk edip yuva, çocuk hasreti çekmeye mahkum bir ku� olarak bilinen guguk ku�u tasviri de 
kullan�l�r: 

 
Q�çq�rma, küke, qar��mda,   Ötme guguk benim kar��mda. 
Q�çq�r a�aç ba��nda;    Ötsen öt sen a�aç ba��nda. 
Tu�an ildän ayr�l�an�a   Vatan�mdan ayr�l�nca art�k 
Qay��-häsrät ba��mda.(1322)  Kayg�-hasret benim ba��mda. 
 

           Urmannardan ç��ar tü�e çuwar        Ormandan ç�kar alaca gö�üs 
           Urman buylar�n�ñ kükese;   Orman boylar�n�n gugu�u. 
           Çittä bähet ezläp yörgännärneñ  Gurbet elde baht arayanlar�n 
           �lgä äylänep qaytm�y kübese.(758)   Memlekete dönmüyor ço�u. 

 
Tatarlar yerle�im alanlar�n� çok eski devirlerden beri su kenarlar�na ve ormana yak�n 

yerlere kurmu�lard�r. Bu yüzden de manilerde, türkülerde orman ve ormandaki a�açlar, 
bitkiler, hayvanlar, ku�lar s�k dile getirilir. A�aç türleri olarak manilerde en s�k kullan�lan 
a�açlar kayg�, üzüntü a�ac� olarak bilinen qay�n (kay�n) ve Tatar halk�n�n günlük hayat�nda en 
eski devirlerden beri önemli yere sahip olan tal (sö�üt), qarama (karama a�aç), imän (me�e), 
milä� (üvez), balan (kar topu) a�açlar�d�r: 

 
Aq qay�n�a ürläp üskän   Ak kay�na sar�larak 
Quy� zäñgär göl bit ul.   Biten mavi çiçektir; 
Tu�an ildän çitkä kitü    Vatandan gurbete gitmek 
Äcäl belän ber bit ul.(779)   Ecel gibi gerçektir. 
 
Biyek tawn�ñ ba�lar�nda    Yüksek da��n tepesinde 
Çäçäk atqan ber balan;   Çiçek açm�� bir balan. 
Çit illärdä yal��z yöri    Yaban elde yaln�z yürür 
Çäçäk kebek ber balam.(803)  Çiçek gibi tek balam. 
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Bahçedeki güller, ba�da yeti�en h�yar, pencere önünü kapatan ku�burnu, ormanda ve 
tarlada yeti�en gök çiçekler, bu çiçeklerden bal toplamak için v�z�lday�p uçu�an ar�lar, hepsi 
manilerde vatan özlemini anlatabilmek için en güzel biçimde kullan�l�r:  

 
Baqça i�egen aç�p quy,   Ba�a giden kap�y� aç, 
Qoya� tö�sen q�yar�a;   Güne� dü�sün h�yara; 
Miña Hoday �ulay yaz�an –    Bana nasip yaban elde 
Çittä riz�q c�yar�a.(787)   R�zk�m� toplamaya. 
 
Kara�aylar üsä, ay, dan öçen,  Çam a�ac� büyür �an için, 
Bal qortlar� oça bal öçen.   Ar�lar uçu�ur bal için. 
�llärennän bizep, dönya gizep  Vatan�ndan bezip dünya gezip 
Yeget mesken yöri mal öçen. (756)  Aciz yi�it yürür mal için. 
 
Özlem çekenler Tatar manilerinde kendi durumlar�n� bildirmek için genelde eçem 

yana (içim yan�yor), yamans�l�ym (özlüyorum), sa��nam�n sar�ayam�n (özlüyor�m 
sarar�yorum) gibi ifadeler kullanmaktad�rlar. Ayr�ca, Tatar Türklerine özgü olan ve vatan 
özlemini bildiren daha bir kelime de cirsü kelimesidir. Cirsü fiili, cir (yer) kelimesinden 
türemi� olup, insan�n do�du�u yerine, topra��na olan özlemini anlatmak için gurbette 
kalanlar�n vatan hasretini anlatma amac� ile kullan�l�r. “Kad�� Mergen” destan�nda vatan�ndan 
uza�a gitmek zorunda kalan Kad�� Mergen, belli bir süre geçince “Cirle cirsede, sul� susad�. 
Bu yorttan üz yort�ma qaytmaq kirek” (Yerliyi yer çekiyor, suluyu su çekiyor, art�k bu 
ülkeden kendi yurduma dönmem gerekiyor”) der.3 Burada, bir insan�n kendi topra��n�, içti�i 
suyunu özledi�ini görmekteyiz. Ayn� fiile manilerde de rastl�yoruz: 

 
Yamans�l�ym, cirsiyem,    Özlüyorum, yer çekiyor, 
Cirne yat�p isniyem;    Topra�� yat�p koklar�m. 
Üz illärem bulma�açt�n,   �lim olmad�ktan sonra 
Yat cirlärdä ni�liyem?!(1343)  Yaban elde ne yapar�m? 
 
Gurbette kalan insan�n topra�� yat�p koklamas�, vatan�ndan gelen bir avuç topra�a 

ihtiyaç duymas�, vatan�na dönebildi�i zaman da ilk i� olarak dizini çöküp do�du�u büyüdü�ü 
topra�� öpmesi en eski ça�lardan gelen güzel bir gelenektir. Biz bu gelene�e Tatar halk�n�n 
hem destanlar�nda hem ça�da� nesrinde s�k rastlamaktay�z. Mirgaziyan Yunus’un “Bizim 
Evimiz Sö�ütlerin Alt�ndayd�” adl� eserinde kader cilvesi ile �spanya’da gurbet ac�s� çeken bir 
Tatar bayan� tesadüfen rastlad��� Tatar gemicilerinden gemide vatan�ndan gelen bir avuç 
topra��n olup olmad���n� sorar… 

En s�k görünen sar�ayam�n (sarar�yorum) fiili Tatar Türkçesi’nde sa��� (özlem) 
kelimesi ile ses benzerli�i göstermekte, bu yüzden de onlar s�k s�k yan yana 
kullan�lmaktad�rlar. Sa���, sar�ayu kelimeleri ile bir arada ayr�ca sar� renk de s�k an�l�r: 
sonbahar�n sert rüzgar�nda yere dü�en sar� yaprak, sararan çiçek, sar� kemer dizgin, hasretten 
sararan yüz vb.  

 
Yafraq tö�ä cirlärgä    Yaprak dü�er yerlere, 
Közge qat� cillärdä;    Güzün çok sert yellerde. 
Sa��n�r�m sar�ay�rm�n   Özlerim de sarar�r�m 
Yal��z�m çit cirlerde.     Yaln�z�m yad ellerde.  
 

                                                 
3 Tatar Hal�q �cat�. Dastannar.  Kazan: Tatarstan Kitap Ne�riyat�, 1984, s. 43.  
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Sar� qay�� dilbegälär    Sar� kemer dizginler 
Bezneñ atlarda ��na;    Ancak bizim atlarda. 
�rtän torsam ike küzem   Sabah kalksam iki gözüm 
Tu�an aqlarda ��na.(1326)   Memlekette, vatanda. 
 

        Sar� at ciktem, sazlar kiçtem,    Sar� at� ko�tum, saz� geçtim, 
        Sar� at�m salq�n als�n dip;    Sar� at�m so�uk als�n diye; 
        Çit illärdä bik küp yördem    Yaban elde uzun süre kald�m 
        �aziz ba��m ��ybrät als�n dip.(744)     Aziz ba��m ibret als�n diye.  

 
Manilerde ilgi çeken daha bir detay, yaban elde kalan insan�n kendi yaln�zl���n� da� 

simgesi arac�l���yla anlatmas�d�r. Da�, Do�u ve Bat� edebiyatlar�nda s�k kullan�lan bir 
tasvirdir. Da�, yerden yükselen ve göklere a�an vaziyette olmas�ndan dolay� insan ruhunun ne 
kadar yaln�z oldu�unu ve bu yaln�zl���n yüceli�ini bildirir. Ayr�ca da�, a��lmaz engelleri ve 
ula��lmaz diyarlar� da simgeler. Yani gurbette kalan ile vatan� aras�nda olan engel ya da 
gariban�n yaln�zl���n� payla�an mekân olarak ç�kar kar��m�za: 

 
Al�stan qarap kürengän     Uzaklardan görünmekte 
Biyek kenä tawn�ñ billäre;    Bu yüksek da��n beli. 
�r-yeget mesken qayt�r ide,     Yi�it zavall� dönerdi, 
Y�raqqay cirdä qal�an illäre.(740)   Uzakta kald� ili. 
 
Tora tor�aç min ut�rd�m     Ne yapay�m ben oturdum 
Biyek taw billärenä;      Yüksek da��n beline. 
Bez tügel qo�lar moñaya     Ku�lar bile can at�yor 
Qayt�r�a illärenä.(1340)     Dönmek için iline. 
 
 
Manilerde insan duygular� hep do�a tasvirleri ile örülüp verilmektedir. Meselâ 

gurbette kalan biri ac�s�n�n ne kadar �iddetli oldu�unu bildirmek için güzün esen sert rüzgar, 
k���n kopan f�rt�na veya boran gibi do�an�n verdi�i s�k�nt�lar� dile getirmekte. Bir gün 
memlekete dönme umudu ise yeni ya�an kar ile k�yaslanmakta çünkü kar, akl��� pakl��� ile 
umut dü�üncesine en yak�n olan do�a olay�d�r: 
 

Ap-paq ap-paq qar mikän,   Apak olan kar m� ki, 
Yawma�an cir bar mikän?   Ya�mayan yer var m� ki? 
Tu�an-üskän illäremdä   Do�up büyüdü�üm ilde  
Riz�qlar�m bar mikän?(1323)   Benim r�zk�m var m� ki? 

 
��ek ald�m ap-paq, ap-paq -   Bizim avlumuza apak 
Qarlar yaw�an irtäräk;   Kar ya�m��t�r pek erken. 
Alla birsa illäremä    Nasip olsa vatan�ma 
Qayt�rm�n cäy citäräk.(1342)   Dönerim yaz gelirken.  

 
Gurbette kalan insanlar hiçbir zaman memlekete dönme umutlar�n� yitirmemi�lerdir. 

Belki bu umut ya�atm��t�r onlar� yaban ellerde, bu umutla a�m��lard�r gurbetteki s�k�nt�lar�, 
kim bilir: 

 
Çäçäk idek illärdä,    Çiçektik biz illerde, 
Çäçeldek çit cirlärgä;    Ah saç�ld�k ellere. 
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Ta�� da çäçäk bul�r idek   Gene çiçek olurduk biz 
Qaytsaq tu�an illärgä.(801)   Dönsek e�er illere. 
 
Saw bul�q�z kürmäsäm,   Esen kal�n görmesem, 
�ät qayt�rm�n ülmäsäm;   Ben dönerim ölmesem; 
Aç� häserätlär kürep    Ac� hasret çekip e�er 
Yal��z gürgä kermäsäm.(819)  Yaln�z güre girmesem. 
 
Tatar manilerinde Tatar Türklerinin sadece özlemleri, dertleri, ortak duygu ve 

davran��lar� yans�yor dersek pek do�ru olmaz. Onlarda biz Kazan Tatarlar�n�n kültürüne ait 
gelenek ve göreneklerin izlerini de görüyoruz. Meselâ, yukar�da verilen örnek manilerde Tatar 
Türklerinin ekin, ot biçme i�leri, tarlada bu�day, keten, bostanda da sebze yeti�tirme ile ilgili 
bilgilere rastl�yoruz.  

Bütün Türk boylar� gibi Kazan Tatarlar� da süs e�yalar�na çok önem vermi�lerdir. 
Tatar k�zlar� eskiden de günümüzde de güzelliklerini tamamlamak için tak�la kullan�rlar. 
A�a��da örnek gösterece�imiz manilerden Tatar k�zlar�n�n uzun saçl� olup, beliklerinin ucuna 
çulp�lar (gümü� para), kulaklar�na alt�n küpe, bileklerine bilezik, ince parmaklar�na yüzük 
takma, üzerlerinede ak kuma�tan yakas� i�lemeli entari giyme al��kanl�klar� oldu�unun 
ö�renebiliriz: 
 

A��ydeldän su al�anda   Akidil’den su al�rken 
Ç�lt�ratt�m çulp�mn�;    ��ng�rdatt�m çulp�m�. 
Tu�an ilem isemä tö�ep,   Vatan�m akl�ma gelip 
Bülderäder yoq�mn�.(1345)   Böldürüyor uykumu.  

 
Siblä çäçem, siblä çäçem,    Da��l�r saç�m, da��l�r saç�m 
Siblä çäçem bilemä;    Da��l�r saç�m belime. 
Tönlä tö�läremdä genä   Ancak gece rüyalarda 
Qayt�p kiläm ilemä.(1338)   Dönüyorum ilime. 

 
Qul�mda�� balda��mn�ñ   Elimdeki yüzü�ümün  
�semnäre Göndäli;    Ad� olur Gandeli. 
Tu�an illärdä torun�ñ    �lde geçen her dakika  
Ber minut� ällä ni.(1332)   Çok mutlu eder beni. 

 
Aql� sits� külmägemneñ   Ak kuma�tan entarimin 
Yaqalar�n kem uy�an;   Yakas�n� kim oymu�. 
Kitäsem kilep kitmimen,   �steyerek gitmiyorum, 
Tu�an ildän kem tu�yan. (792)  Öz ilinden kim doymu�. 

 
Bu manilerde anlad���m�z gibi bir k�z çocu�unun hasreti anlat�lmaktad�r. Tatar halk 

edebiyat�nda k�zlar�n kaderi gurbet konusu ile el ele gelmektedir. K�zlar, gelin olup genelde 
yabanc� bir köye, yabanc� bir ülkeye gitmek zorunda kalm��lard�r. Bir evlendikten sonra 
memleketlerine geri dönme imkânlar� da olmam��t�r. O yüzden vatan özlemi konulu manilerin 
ço�u duygular�n� çok yo�un ya�ayan mukaddes zatlar, k�zlar ve kad�nlar taraf�ndan icat 
edilmi�tir.  

Maniler, kültür aktar�m�nda önemli bir görev üstlenir. Yüzy�llar�n bilgi ve deneyimleri 
manilerin arac�l���yla genç ku�aklara aktar�l�r. Dertlerine derman bulamayan gurbetçilerin 
duygular� ve umutlar� Tatar manilerinde bütün dramatizemi ile aç�lmakta olup, Tatar 
Türklerine bugün de vatan sevgisi a��lamaya devam etmektedir.  
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