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ALİM-YAZAR YUSUF VEZİR ÇEMENZEMİNLİ
ESERLERİNDE ASYA

(Y. V. ÇEMENZEMİNLİ – 120)

HÜMMETLİ, Şelale Ana
AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН

ÖZET

Zengin edebi irsi ile Azerbaycan edebiyatı tarihinde onurlu yeri olan 
ziyalılarımızdan biri de 1887-1943 yıllarında yaşayıb-yaratmış, ansiklo-
pedik bilgilere malik alim-yazıçı Yusuf Vezir Çemenzeminlidir. Yüksek 
eğitimli hukukşünas olan, 1919-20 yıllarında Türkiyede Azerbaycan Halk 
Cumhuriyetinin ilk İstanbul sefiri olmuş yazar burada çeşitli kütüphane-
lerde, arşivlerde araştırmalar aparmışdır. Yazarın 1921-22 yıllarında İs-
tanbulda basılmış “Azerbaycan edebiyatına bir nazar”, “Tarihi, coğrafi ve 
iktisadi Azerbaycan” kitapları hemin araştırmanın başarılı sonuclarıdır. 
1923’de Fransaya muhaceret eden edibin “Kurban Said” imzalı, dünyaca 
ünlü “Ali ve Nino”, “Halicli kız” romanları da hemin yıllarda yazılmış-
dır. 1926 yılında vatanına dönen, ilmi-edebi fealiyetini sürdüren edip 1930 
yıllar repressiyasının kurbanı olmuştur. 1943 yılında sürgünde vefat eden 
yazara, 1956 yılında, ölümünden sonra beraet verilmiştir.Yalnız bundan 
sonra yaratıcılığı asıl kiymetini alabilmiş, eserleri tedkik ve tebliğ edilmiş-
tir. Y.V.Çemenzeminlinin eserlerinde Doğu dünyasının, Asya mövzusunun 
özel yeri var. Bu ise gayet doğaldır. Zira bu büyük yazar kendisi de Doğu-
nun, Asyanın evladıdır. Doğu dünyasının benzersiz güzelliği ile tanışlığı 
cocukluk yıllarından başlayan, arab, fars, türk dillerini mükemmel bilen 
yazarın çeşitli ilmi eserlerinde ve romanlarında Doğu dünyasına, Asya’ya 
sevgisi daha kabarık yansımıştır

Anahtar Kelimeler: Şuşa, Zerdambi, Klişe, Zerebs, Karan, hatun, Ta-
gor, Asyadeh, Zeybek.

ABSTRACT

Yusif Vezir Chemenzeminli is one of our intellectuals who played a 
crucial role in the history of Azerbaijanian literature with his rich literary 
heritage, scientific, publicistic activities. He was a scientist-writer with 
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encyclopedic knowledge and lived in 1887-1943. The writer, who was an 
educated lawyer and the first ambassador of the Democratic Republic of 
Azerbaijan in Turkey in 1919-20, carried out researches in the libraries 
and archives of Turkey. As a result of these researches the writer published 
several books in Istanbul in 1921-22. These are “A view to Azerbaijani-
an literature”, “Historical, geographical and economical Azerbaijan”. The 
world famous novel “Ali and Nino” which he wrote under the penname 
“Kurban Said” was also the product of those years. In 1926 the writer 
returns to his motherland and continues his literary-scientific activities, 
but in 1930s he becomes the victim of the repression. The writer died in 
1943 in exile and was justified only in 1956 after his death. Only after 
this, his scientific-literary activity has been valued, his works have been 
studied and promoted. The topics of East and Asia have a specific role in 
Y.V.Chemenzeminli’s works, which is quite natural.

Key Words : Şuşa, Zerdabi, Klişe, Zeresb, Kuran, hatun, Tagor, Asya-
deh, Zeybek.

-----

AZERBAYCAN  

Zengin edebi irsi – elmi-bedii, publisistik yaratıcılığı ile Azerbaycan 
edebiyatı tarihinde şerefli yeri olan ziyalılarımızdan biri de Yusuf Vezir 
Çemenzeminlidir.1887’de Azerbaycanın “şairler, sanatçılar vatanı” gibi 
meşhur olan Şuşa şehrinde doğmuş, ilk eğitimini de hemin şehirde almısh-
tır. Bakü Real okulunda eğitimini sürdüren Yusuf Vezir, yüksek eğitimini 
Kiyev Imparator Universitesinin hukuk fakültesinde  almışdır. Ilk maka-
lesi  1907’de “Molla Nasreddin” dergisinde yayımlanan (Mir Yusuf Vezi-
rov,1907) genc yazarın 1909’dan başlayarak, “Seda” gazetesinde hikaye 
ve felyetonları basılır. Hikayeleri “Alikulu han (Ali Han) Çemenzemin-
li”, “Hederen-pederen”(“saçma-sapan” anlamında) ünvanlı felyetonları 
ise “Sersem”(“deli”anlamında) takma adları ile yayımlanan MirYusuf bey 
Vezirov Kiyevde talebe iken de Azerbaycan basını ile ilişgilerini devam-
lı sürdürmüşdür. 1911 yılında Y.Vezir “Seda” gazetesi vasitesi ile Kiyev-
de müsluman talebelerinin “Neşriyat Heyeti” organize etdiklerini haber 
veriyor (Yusuf bey Vezirov,1911). Amacı halkın maariflenmesi olan  bu 
neşriyatın fealiyeti sonucunda, Y.Vezirin halk masalı esasında kaleme al-
diğı “Melik Muhammed” kitapı (Çemenzeminli, 1911) ve ilk gazetemiz 
“Ekinci”(“Çiftçi” anlamındadır) gazetesinin muharriri Hasan bey (Me-
likov) Zerdabinin “Toprak, su, hava” ve “Gijiyena” ünvanlı 2 ilmi eseri 
(H.Zerdabi,1912: 1914) basılıyor. “Heyet”in işi bazı nedenlerden yarım 
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kalsa da, Y.V.Çemenzeminli daim ileri adımlamış, yazdığı eserlerle bir 
vatanperver ziyalı gibi onu düşündüren en önemli sorunu–“Biz kimik?” 
sorusunu cevablandırmaya calışmışdır (Çemenzeminli, 2004. 14). Onun 
tarihimiz, edebiyatımız, kültürümüz, iktisadiyatımız ve s. ile ilgili kaleme 
aldığı ve bu gün elyazmalarının çoğu Azerbaycan Milli Bilimler Akademi-
sinin Muhammed Fuzuli ünvanlı Elyazmalar Enstitüsünde korunan  eser-
lerinin hepsi, zannimizce, hemin soruya verilen cevablardir.

1920’de Azerbaycanın sovyetleşmesinede Turkiyede Azerbaycan Halk 
Cümhuriyyetinin ilk elçisi gibi fealiyet gösteren Yusuf bey Vezirov burada 
da edebiyatımız, tarihimiz, iktisadiyatımızla ilgilenmiş, muhtalif kütup-
hanelerde, arşivlerde araştırmalar aparmışdır. İlk İstanbul elçimiz olan bu 
büyük yazarın 1921 ve 1922 yıllarında  Istanbulda  basılan  2  kitapı da he-
min araştırmaların başarılı sonuclarıdır. “Azerbaycan edebiyatına bir na-
zar” ve “Tarihi, coğrafi ve iktisadi Azerbaycan” ünvanlı şu eserleri Y.Vezir 
“Azerbaycanın sabik Istanbul elçisi” kibi imzalamıştır. Oldukca kıymetli 
menbeler, elyazmalar esasında yazılmış “Azerbaycan edebiyatına bir na-
zar” eserinin mukaddimesinde muellif İstanbul kütuphanelerinde “husni-
kabul” gördüyünü kayd ederek, Ali Amiri Efendi ve Bursalı Muhammed 
Tahir bey gibi “fazili-muhterem” şahsların kütuphanlerini özel kıymetlen-
dirir. “Azerbaycan edebiyatına bir nazar” eserine özel ilgi gösteren  M. F. 
Köprülüzade, A.Şünasi gibi ünlü edebiyat uzmanları Türkiye  basınında- 
“İkdam” ve “İleri” gazetelerinde  hemin eser barede makaleler yayımlat-
mışlardır (Köprülüzade, 1921: Şünasi, 1921). 1923’de Fransaya muhaciret 
ederek, Paris Universitesinde diplomati eğitimi alan hasta kardeşinin yanı-
na geden Y.Vezir maddi, manevi çetinliklerle karşılaşıyor. Paris civarında 
Klişe şehrinde otomobil fabrikalarından birinde işçi gibi çalışan alim-yazar 
tüm çetinliklere rağmen, yine de kalemi yere koymuyor, yazıb-yaradıyor. 
Paris Milli Kütuphanesinde edebiyatımız ve tarihimizle ilgili araştırmalar 
yapıyor, “Paris haberleri” gazetesinde “Şarkdan mektublar” ünvanlı maka-
leler yayımladıyor. Edibin  İstanbulda basılmış “Azerbaycan edebiyatına 
bir nazar”eseri ile ilgili, daha  önce Türkiye basınında olduğu gibi, Avropa 
basınında da (Parisde, Vyanada) makaleler derc olunuyor.Yusuf Vezirin  
“Kurban Said” takma ünvanlı, dünyaca ünlü  “Ali ve Nino” ve “Halıclı 
kız” romanları da hemin  yıllarda yazılmışdır.1926’da kardeşinin vefatın-
dan sonra vatana dönen  yazar  yeni yaranan Edebiyat Cemiyetinin üyesi 
olarak, ilmi-edebi fealiyetini sürdürüyor, halk edebiyati, tarih, iktisadiyat 
ve b. mevzularda ilmi eserler, hikayeler, romanlar, kinossenaryorlar, tiyat-
ro eserleri ve s. kaleme alıyor. İktisadi mevzuda yazdığı eserleri “İktisadi 
haberler” dergisinde “Zeresb”(“Altun at” anlamında), genc yazarların ya-
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ratıcılığı ile ilgili apardığı eriştirmeler sonucu kaleme aldığı edebi-tenkide 
adanmış makaleleri ise “Edebiyat” gazetesinde “Yazıçı” takma isimleri ile 
yayımladan alim-yazar Y. V. Çemenzeminli, aynı zamanda dünya edebi-
yatının klassiklerinden (A. Tolstoy, N. Qoqol, S. Şedrin, M. Şolohov, A. 
Frans, O. Balzak ve b.) cevirmeler yapıyor.Yorulmadan çalışan alim-yazar  
XX yuzyılın 30’lu yıllarının kanlı repressiyasından kurtula bilmiyor, eser-
leri her adımda tenkit ediliyor, Halk Cumhuriyeti zamanındakı ictimai-
siyasi fealiyeti nedenile “halk düşmeni” gibi ittiham ediliyor, Yazarlar Bir-
liyinden uzaklaştırılıyor. Hayatını halkın seadetine adamış bu büyük insan, 
böylece, haksızlıkla karşılaşıyor, uzun zaman iş aramak zorunda kalıyor. 
Nihayet, Harezm  Vilayetinin Ürgenc şehrinde Pedogoji Enstitusünün rus 
dili ve edebiyatı kafedrasında öğretmen gibi fealiyyete başlıyor. Maale-
sef, az sonra –1938 yılında habs edilib Baküye getiriliyor ve uzun süren  
sorğulamalar sonucu , hiç bir suçu olmayan edip 8 yıl müddetine Gorki 
vilayetine sürgün ediliyor. Sürgün hayatı hastalığına neden olan Y. V. Çe-
menzeminli 1943’de  vatandan uzakda vefat ediyor.1956 yılında diger rep-
ressiya kurbanlari ile beraber Y. V. Çemenzeminliye de ölümünden sonra 
beraat verilmiştir. Ve de yalnız bundan sonra bu büyük yazarın ilmi-bedii 
irsi araştırmacılar (A. Ağayev, K. Memmedov, M. Ahundova, N. Ahundov, 
C. Kahramanov, C. Nağıyeva, T. Hüseynoğlu, P. Halilov, A. Bayramoğlu, 
L. Vezirova, L. Mecidkızı, Ş. Abdullayeva, Ş. Hümmetli ve b.) tarafından 
incelenerek halka catdırılmıştır.

Y. V. Çemenzeminlinin yaratıcılığı boyunca  zaman-zaman bahs etdiyi 
çeşitli  mevzular arasında  Şark (Doğu) dünyasının, Asya mevzusunun hu-
susi yeri var. Bu ise gayet doğaldır.- Bu  büyük alim-yazar kendisi de zaten 
Doğunun, Asyanın evladıdır .Yusuf Vezirin Doğu edebiyatının benzersiz 
güzelligi ile tanışlığı çocukluk yıllarından başlanmıştır. Hemin yıllarda 
okul eğitiminden ilave, babası Mirbabadan da bilgiler öğrenen Yusuf Vezir  
sonralar “Hayatım” ve “Hayatımın 20 yılı” adlı avtograflarında bu barede 
şöyle yazıyordu: “O zaman okullarda eğitim fars dilinde idi, türkçe okul 
kitabı yokdu, …alfabe öğredildikden sonra “Kuran”, Sadi, Hafiz, Tarihi-
Nadir, Cameyi-Abbas okudardılar (Çemenzeminli, 1977, 275).  “Ağdamda 
(şehir adı - Ş. H.) yerleşmeden once babam İran, Türküstan ve bazı Osmanlı 
toprağını gezmişdi, fars ve türk dillerini mükemmel biliyordu. Edebiyatla 
meşğul olar ve Firdovsi ile Fuzulini çok severdi. ….Babam bana türkce ve 
farsca öğrederdi. Bilgim artdıkdan sonra Fuzuli, Sadi ve Hafizi öğrendik. 
Şiiri şövkle okurken babam alnımdan öpüyordu” (Cemenzeminli, 1977, 
312-313). Fars edebiyatını mükemmel bilen babasından eğitim alan, Do-
ğunun en muhteşem  söz sanatcıları ile çocuk yaşlarından ilgilenen Y.Vezir 
sonralar da bu edebiyata gönülden bağlanmış, onun derin felsefesine, özel-
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likle, Ömer Hayyam felsefesine hayran olmuştur. Elyazmalarından birinde 
duykularını “tesbih taneleri gibi ipe düzen” edibin Doğunun bu ustad sa-
natcısıne büyük muhabbetinin şahidi oluyoruk: “Öylesine maddi iktidar-
da bulunaydım ki, bir muhteşem Ömer Hayyam mabedi tasis edeydim ve 
onun yüksek kubbeleri altında, “Rubaiyat” ilimde, dünyanın hakiki false-
fesini anlayaydım…”(Hümmetli, 2001). Yusuf Vezir hayatı boyu çeşitli 
manbelerden elde etdiği değerli faktları toplamış, zaman-zaman ilmi-bedii 
yaratıcılığında onlardan faydalanmıştır. Alim-yazarın bu manbelerde arab, 
fars, hind, yunan ve b.halkların edebiyatını, tarihini, mifolojisini, gele-
neklerini, dini inanclarını inceleyip öğrenmekde esas amacı, yine de ken-
di Türk edebiyatımıza, milli kültürümüza hizmetkarlık olmuştur. Çeşitli 
halkların edebiyatı, kültürü ile halkımızın manevi servetleri arasında kar-
şılaştırmalar aparan alim-yazar, benzer ve farklı cahetleri ortaya koymakla 
tarihimizin, folklorumuzun kaynakları ile ilgili kıymetli sonuclar elde et-
mişdir. “Eski zamanın en muteber kitapları” arasında Yusuf Veziri felsefesi 
ile daha çok ilgilendiren ise Zerdüştün “Avesta”sı olmuştur. “Eski alemin 
en büyük kitabı” adlandırdığı “Avesta”nın Azerbaycanda, “Kür ile Araz 
çayları arasında vücuda geldiği”ni (yarandığını) ve Zerdüşt dinine mansup 
olan muğların “asırlarca tüm Doğunun maneviyat rehberleri olduğu”nu 
özel iftiharla  söyleğen edibe göre, “bu gün petrolu ile alemşümul (dün-
yaca ünlü – Ş. H.) olan Azerbaycan bin sene önce mabedleri ile Doğunun 
büyük kıblesi idi”(Çemenzeminli,1922: 46).

“Tarihi, coğrafi ve iktisadi Azerbaycan” eserinde,“Ali ve Nino” roma-
nında Yusuf Vezir Çemenzeminli Azerbaycanı “Doğu ile Batı arasında 
köprü teşkil eden bir ülke” adlandırmıştır. Azerbaycanın tedkikinin tür-
kologlar için yeni ufuklar açdığını, “amaca başarı ile ulaşmak için  türko-
logiyaya bir de azerologiya şubesi ilave edilmeli” olduğunun vacibliğini 
dıkkata çatdıran edip bu şubenin Doğu kültürü tarihine yeni sahıfalar ar-
mağan edeceğine inanıyordu. Bu anlamda, kendi kültürümüzün köklerini 
ve sonrakı boyutlarını, onun dünya kültür tarihindeki yerini doğru incele-
mek amacı ile hem Doğu, hem de Batı kültürünün araştırılmasının önem-
li olduğunu düşünen Y. V. Çemenzeminli bu nedenle, bedii yaradıcılıkla 
beraber, sistemli şekilde ilmi tadkikatlarını da devam etdirmişdir. Edibin 
edebiyat (özellikle, halk edebiyatı), tarih, etnografi, iktisadi ve b. konular-
da ilgiıli ilmi eserleri, publisistik makaleleri de bu gergin ve ciddi tedkika-
tın sonucudur.

Hayatını, yaratıcılığını halkının seadetine adayan, onu canından çok se-
ven bir ziyalı gibi Y.V.Çemenzeminli bütün eserlerinde, esasen üç önemli 
konunun halline çalışmıştır: 1) ana dilimizin temizliği, onun yabançı dil-
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lerin etkisinden kurtuluşu; 2) edebiyatımızın tedkiki ve tarakkisi; 3) tari-
himizin araştırılıb incelenmesi ve tedrisi (öğredilmesi). Alim-yazar şu üç 
önemli konunu  bir araya getiren, hemin konuların kökünde dayanan en 
esas konunun ise kadın, anne konusu olduğunu zann ediyordu. Bu nedenle 
de kadın, anne konusu Y. V. Çemenzeminlini hayatı boyu düşündüren en 
önemli konulardan olmuştur.Yazarın kendi sözleri ile desek, “anne  insa-
niyetin meşale aparanıdır. Şu ne kadar başarılı olsa, bir o kadar insani-
yetin getdiği yolu kadarince ısıklandırmağa kadir olar” (Çemenzeminli, 
1977, 170). Edib kadın mevzusunda onlarla makale, risale kaleme almıştır. 
“Anne ve annelik”, “Kadınlarımızın durumu”, “Doğu kadınlarının duru-
mu” ve b. eserlerinde Yusuf  Vezir Doğu kadınının hukuksuzluğu, erkek-
lerle mükayisede küçümsedilmesi, eğitimden uzak tutulması – bir sözle, 
yanlış değerlendirilmesi gibi önemli konuları incelemeğe çalışmışdır.
Yoğun incelemeler sonucu kaleme aldığı “Doğu  kadınlarının durumu” 
ünvanlı eserinde, ilk once, “kadın” sözünün  filoloji  tahlilini yapan  alim 
yazıyor :

“ ‘Kadın’ sözünü ifade eden lefzler türkçe ‘hatun’, farsca ‘zen’, azeri 
lahcesinde ‘övret’ ve Krımda ‘apahay’dır. ‘Hatun’ yüksek sınıf kadınlara 
verilen bir ünvandır ki, Osmanlı türkçesinde ‘h’nın ‘k’ harfına değişilmesi-
le ‘kadın’ olmuş” (Çemenzeminli, 2004, 110). Daha sonra yazar “Eski türk-
lerde kadının durumu”, “Türklükde  saray kadınları”, “Eski  İran kadınları”, 
“Eski  arablarda kadının durumu”adlı ayrı-ayrı bölümlerde Doğu kadınının 
tarihi keçmişi, İslamdan önceki durumu barede, “hemezen”(“hepsi kadın” 
anlamında) –“amazon” adlanan, yalnız kadınlardan ibaret tayfalarla ilgili 
ilginc ve değerli bilgiler vermişdir. Bilgilerinde tarihi menbelere esaslan-
mış alim-yazar, özellikle, Herodot, Strabon gibi tarihçilerin eserlerinden, 
ünlü Doğu seyyahlarının (Evliya Çelebi, İbn Betute) seyahatnamelerinden 
faydalanmıştır.Bir önemli noktaya da dikkatı çekmek gerekiyor; ensiklo-
pedi bilgilere sahib olan  Yusuf Vezir Çemenzeminlinin türlü menbeleri 
inceleyerken asıl üstünlüğü  kendisinin, ana dilinden – türkçeden ilave, bir 
neçe yabançı (fars, rus, alman, fransız ve s.) dilleri bilmesinde idi.

Y. V. Çemenzeminlinin dünya edebiyatının usta adlarının yaradıcılı-
ğının tedkikine hasr olunmuş makaleleri sırasında büyük hind yazarına 
hasr etdiyi “Rabindranat Tagor” ünvanlı bir makalesi de var. Elyazması 
alim-yazarın şahsi fondunda muhafıza edilen hemin makalenin yazıldığı 
tarih kayd olunmasa da, büyük ihtimalla, 1935 yılında  yazılmıştır. Maka-
lesinde yazarın hayatı, çocukluk yılları, eğitimi ve s. Hakkında kısa, fakat 
mezmunca mükemmel bilgiler veren Yusuf Vezir yazıyor: “Tagor annesini 
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çocukken kayb etmiş ve ilk siirleri şu aziz itkinin etkisi altında yaranmış-
dır. Babası devamlı olarak seyahatlarda olduğu nedeniyle onu da pek çok 
görememiş...Baba-anne  etkisinden uzak, uşakların kaba himayesinden sı-
kılan Tagor  bir kenara çekilib, pencerenin yanında oturar, kendini doğala 
terk eder, yapraklardan, rüzgarlardan ilham alardı. Hayaller ve düşünce 
için meydan geniş idi” (Çemenzeminli, 2004,122).Yusuf Vezirin yoru-
muna göre, R.Tagor en güzel eserlerini Gang nehrinin kenarında, Şilalid-
deki mülklerini idare ederken, halk ile temasda olduğu zaman yazmışdır. 
Okul açmak ve onun vasıtası ile Bengalyaya yeni hayat vermek amacı ile 
Amerikaya, İngiltereye seyahat eden Tagorun Avropaya ikinci seyahatin-
de artık ingilisce eserler yazan ünlü bir yazar gibi tanındığını kayd eden 
Y.V.Çemenzeminli makalesini şöyle tamamlıyor: “Tagora kuvvet veren 
hindin asırlarca toplanmış kültürüdür. Fakat o, tam modern bir kişidir. Bir 
hinde değil, tüm dünyaya yeni hayat hazırlayıbdır.Tagor, Doğu ile Batı 
arasında bir köprüdür.” (Çemenzeminli, 2004, 123). Zannimizce, Yusuf 
Vezir şu küçük hecmli makalesi ile, yaratıcılığı dünya kültürü hazinesine 
dahil olan R.Tagoru oldukca doğru değerlendirmeği bacarmıştır. 

Y. V. Cemenzeminlinin Doğu dünyasına, Asya mevzusuna daha çok 
önem verdiği eserleri içerisinde, onun mühaciretde yaşarken yazdığı, 
“Kurban Said” takma adı ile yayımlanan “Ali ve Nino” ve “Halicli kız” 
romanlarının hususi yeri var.İlk defa 1937 yılında Vyanada alman dilinde 
yayımlanmış, az sonra ingilis, 1971”de ise türk diline çevrilmiş, dünya-
ca  ünlü “Ali ve Nino” romanı okucusunu, her şeyden önce, güzel bir aşk 
romanı gibi ilgilendirmişdir. İki gencin – azeri türkü Ali han Şirvanşirle 
gürcü kızı Nino Kipianinin aşk hikayesi esasında kaleme alınan şu eser, 
aslında, karşı-karşıya koyulan, bir-birinden çok farklı iki dünya – Batı 
ve Doğu dünyasının, Avropa ile Asyanın aynasıdır. Şu genclerin ikisi de 
doğdukları alemi digerinden daha güzel olduğunu düşünseler de, Ali han 
asyalı, gürcü kızı Nino ise avropalı olması ile kurur duysalar da, sonuc-
da bu farklı bakış onları ayırmıyor. Bu iki genci bir-birine bağlayan ince 
duykular, büyük aşk, romanın kahramanı Ali hanın dili ile desek, “Doğu 
ile Batı arasında kurulan muhabbet köprüsü” farklı dünyaları bir arada - 
sevgi, barış, hoşgörü ünvanlı ortak bir dünyada kovuşdurur.Yusuf Vezirin  
“Sarı saçlı kız”, “Altunsaç”, “Kızıl buynuzdan gelen kız”, “İstanbullu kız” 
gibi muhtalif ünvanlarla  yayımlanan “Halicli kız” eserinde ise Türk kızı 
Asyadeh (Azade) avropalı eşini – Osmanlı kökenli, sonradan hristianlığı 
kabul etmiş, avstriyalı doktor Aleksandr Hassanı severek evlense de, onun 
dünyaya bakışını, yaşam tarzını, kendisine sayğısızlık gibi değerlendirdiği 
davranışlarını sonunadek kabul edemiyor, nihayet, ondan ayrılir. Avropalı 
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eşinin  yalnız kalmasını istemeyen Azade, doktor Hassanın  hayata onunla 
aynı bakış noktasından bakan eski hanımı Marian ile yeniden barışmasına 
yardımci oluyor. Kendisi ise daha önceden  babasının onun için uygun gör-
düğü, Asyali  nışanlısı şahzade Abdulkerim ile buluşyor ve onunla evleni-
yor. “Ali ve Nino” romanının kahramanı Ali hanla “Halicli kiz” romanının 
kahramanı Azadenin, elece de 1927 yılında kaleme aldığı “ Zeybek kızı” 
hikayesinin kahramanları Zeybek kızı ile Midhet Efendinin şahsında Y. 
V. Çemenzeminli vatanını canından çok seven, onun için canından keçen 
(Ali han azadlık uğrunda  şehid oluyor) türkçü, halkının tarihine, diline, 
geleneklerine, İslami değerlere sayğılı Türk genclerinin ışıklı obrazını ya-
ratmışdır. Şu  genclerin  düşünce tarzı, yaşadığı duyğular, milletinin gele-
ceği, manevi değerlerimizin korunması ile ilgili endişeleri, aslında, bizlere 
vatanına - Türk dünyasına, Doğu alemine tüm kalbi ile bağlı olan, dünyaca 
ünlü büyük  alim-yazarımızın – Yusuf Vezir Çemenzeminlinin  kendi  iç 
dünyasının zenginliğinden, kendi manevi aleminin yüceliğinden haber ve-
riyor. 
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