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ÖZ 

BORİS ÇINDIKOV’UN SEÇME HİKÂYELERİ ESASINDA 

ÇUVAŞÇADA KELİME GRUPLARI 

FENER, Kubilay 

Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Feyzi ERSOY 

Modern Türk lehçeleri içinde, İlk Türkçe döneminden itibaren ayrılmış 

olmasının yanı sıra dinleri ve kültürleri açısından da Türk dünyasına en uzak 

mesafede bulunan Çuvaşlar, dillerinde İlk Türkçenin arkaik özelliklerini bir hayli 

koruması ve kültürel anlamda farklı özellikler barındırması dolayısıyla birçok bilim 

insanının dikkatini çekmiştir. Çuvaşça üzerine fonetik, morfolojik ve söz varlığı 

açısından muhtelif bilimsel çalışmalar yapılmış olmasına rağmen söz dizimi üzerine 

yapılan çalışmalar yok denilecek kadar azdır. Bu boşluğu kısmen de olsa 

doldurabilmek amacıyla bu çalışmada, Çuvaşçanın kelime grupları eş zamanlı olarak 

incelenmiş ve Türkiye Türkçesinin kelime gruplarıyla karşılaştırılarak benzer ve 

farklı yönleri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu tez, "Ön söz" den sonra 5 ana 

bölümden oluşmaktadır. Tezin Giriş kısmında, Çuvaşlar hakkında genel bilgi 

verilmiş ve Çuvaşçanın Türklük bilimi ve Türkoloji dünyası için ne denli önemli 

olduğu vurgulanmaya çalışılmış, ardından Çuvaşçanın söz dizimi üzerine Türkiye’de 

ve Türkiye dışında yapılmış literatür çalışmaları taranıp zikredilmiştir. İkinci 

bölümde, Boris Çındıkov’un Tuhsa Kayiççen "Ayrılmadan Önce" adlı hikâye 

kitabından seçtiğimiz hikâyelerin transkripsiyonu yapılmış, üçüncü bölümde metnin 

Türkiye Türkçesine aktarımı sağlanmıştır. Dördüncü bölümde ise seçtiğimiz metinler 

üzerinden Çuvaşçanın kelime grupları incelenmiş ve Türkiye Türkçesiyle 

karşılaştırılarak benzer ve muhtelif özellikleri gösterilmeye çalışılmıştır. Beşinci 

bölüm olan "sonuç" kısmında da diller arasında ne kadar mesafe olursa olsun, ne 

kadar farklı milletlerle kültürel alışverişlerde bulunulursa bulunsun söz dizimi 

genetiğinin değişmediği, morfoloji, fonetik gibi diğer inceleme alanlarına oranla 

daha dayanıklı olduğu ve söz diziminin dilin iskeleti olduğu açıklanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Çuvaşça, Çuvaşlar, kelime grupları ve söz dizimi. 
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ABSTRACT 

THE WORDS OF GRUPS IN CHUVASH 

ON THE BASIS OF THE SELECTED STORY OF BORIS ÇINDIKOV 

FENER, Kubilay 

Master of Arts, Turkish Language and Literature 

Thesis Advisor: Professor Feyzi ERSOY 

 In modern Turkish dialects, Chuvash, which was separated from the Pre-

Turkish diacletcs and was at its most distant from the Turkish world in terms of its 

religions and cultures, attracted the attention of many scientists in terms of carrying 

the archaic characteristics of the Pre-Turkish. Although various scientific studies 

have been made on Chuvash in terms of phonetics, morphology and vocabulary, 

studies on syntax are almost negligible. This gap partly by examining simultaneously 

the word Chuvash the group in order to fill if we try to present by comparing the 

Turkish and Turkey. This thesis composed of five main parts following prologue. In 

the introduction part of the thesis, general information about the Chuvash and has 

tried to emphasize how important it is for Turcology world, then on the syntax 

Chuvash made in Turkey and outside Turkey it is scanned literature is mentioned. In 

the second part,  a transcript of the stories we selected from Boris Çındıkov's Tuhsa 

Kayiççen story book was made. Transfer to Turkish Turkey are provided in the third 

part of the text. In the fourth part, we examined Chuvash the text set out groups of 

words and Turkey have attempted to show various features in comparison to the 

same direction and Turkish. İn the fifth section, the result, it is determined that no 

matter how much distance between languages, no matter how much different 

nationality cultural exchanges, syntax genetics has not changed and resistant than 

morphology and phonetics just as a other study areas. And the syntax is the skeleton 

of the language once again proved. 

Key Words: Chuvash, Chuvashes, word groups and syntax. 
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TEŞEKKÜR SAYFASI 

Rusya Federasyonu’nun idâri bölgelerinden birisi olan İdil-Ural bölgesi, 

Türkoloji dünyası için yüksek öneme sahiptir. Türk’lerin ve Türkçenin, tarihin yazılı 
dönemlerinden itibaren çok geniş bir coğrafyaya yayıldığı bilinmektedir. Bu dağınık 

fotoğraf içerisinde, geçmişten bugüne İdil-Ural bölgesi, Çuvaşlar, Tatarlar, 
Başkurtlar gibi Türk topluluklarına ev sahipliği yaparken, Mari, Udmurt, Mordvin-

Erza gibi Fin-Ugor topluluklarına ve Ruslara da ev sahipliği yapmış, kültürel 
alışverişin yanında dil ve etnik ilişkilerin de yoğun yaşandığı bir bölge olmuştur. 
Tarihin muhtelif zamanlarında muhtelif devletler kurup devletler yıkarak tarihin 

akışını tayin eden Türk milletine, bu bölgede de yoğun olarak rastlanmaktadır. İdil-
Ural bölgesinin asırlardır sekenesi olan Çuvaşlar ise tezimizin konusunu teşkil 

etmektedir. Çuvaş yazar, Boris Çındıkov’un Tuhsa Kayiççen "Ayrılmadan Önce" 
adlı hikâye kitabından belirlediğimiz birtakım hikâyeleri, Türkiye Türkçesine 
aktardıktan sonra, bu hikâyeler esasında Çuvaşçanın kelime grupları Türkiye 

Türkçesinin kelime gruplarıyla karşılaştırılarak eş zamanlı olarak incelenmiştir.  

Bilindiği üzere söz dizimi dilin yapısıyla ilgili olup kolay kolay 

değişmemektedir. İlk Türkçe döneminden itibaren ayrılan bir lehçe olması ve dilin 

çözülemeyen türlü işleyişinden dolayı Çuvaşça ile Türkiye Türkçesi arasında 
morfolojik, fonetik ve semantik açıdan birçok değişiklikler ve başkalaşımlar olsa da 

söz diziminin bunca kültürel, dinî, siyasi etkiye rağmen kendisini kemik gibi 
koruduğu göze çarpmaktadır. Birkaç ufak tefek değişiklik dışında Çuvaş Türkçesinin 
söz dizimsel özellikleri ve yapısı Türkiye Türkçesi ile neredeyse aynıdır. Bu yüzden 

de söz dizimi insan iskeletine benzetilebilir. 

Bu çalışmada, Çuvaş Türkçesinin kelime grupları, Prof. Dr. Leylâ Karahan’ın 

"Türkçede Söz Dizimi" adlı kitabı esas alınarak incelenmiştir. 

 Çuvaşçayla ilgili çalışmalar incelendiğinde çalışmaların ağırlıklı olarak 

morfoloji konularını içerdiği görülmektedir. Söz dizimi açısından ise Feyzi Ersoy’un 
birkaç makalesi ve diğer çalışmalar dışında Çuvaşçanın söz dizimi yeterince ele 
alınmamıştır. Çalışmanın başlıca amacı, söz dizimi alanındaki bu eksikliği kısmen de 

olsa doldurabilmek ve Çuvaşça ile ilgili gelecekte yapılacak çalışmalara katkı 
sunabilmektir.  

Yüksek lisans tezi olarak Çuvaşça çalışmam konusunda beni teşvik eden ve 

yüksek lisans eğitimim boyunca bilimsel dünyamda akademik ufuklar açan Prof. Dr. 
Leylâ Karahan’a teşekkür ederim. Çuvaşça bilgilerinden yararlandığım değerli 
Hocam ve tez danışmanım Prof. Dr. Feyzi Ersoy’a teşekkürü borç biliyorum. Tez 

sürecimde, engin bilgilerinden faydalandığım Prof. Dr. İbrahim Taş’a ve Prof. Dr. 
Oktay Selim Karaca’ya da teşekkür ederim. 

Ayrıca, alanımdan olmamasına karşın teorik bilgileriyle ve yüksek 

motivasyonuyla tecrübelerini benimle paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Erol Gülüm’e, zaman 
zaman metni çeviremediğim noktalarda bana destek olan Araştırma Görevlisi Buğra 

Oğuzhan Uluyüz’e, Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Tuba Işınsu İsen Durmuş’a ve Dr. 
Öğr. Üyesi Necmettin Turinay’a teşekkür ederim. 



 
 

vii 
 

İÇİNDEKİLER 

 

İNTİHAL SAYFASI…………………………………………………………….…..iii 

ÖZ……………………………………………………………………………………iv 

ABSTRACT…………………………………………………………………………..v 

TEŞEKKÜR SAYFASI……………………………………………………………...vi 

İÇİNDEKİLER……………………………………………………………………...vii 

İÇİNDEKİLER……………………………………………………………………..viii 

İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………ıx 

KISALTMALAR LİSTESİ…………………………………………………………..x 

 

BÖLÜM I: GİRİŞ…………………………………………………………………….1 

    1. 1. Çuvaşistan…………………………………………………………………….5 

    1. 2. Din…………………………………………………………………………….5 

    1. 3. Söz Dizimiyle İlgili Çalışmalar………………………………………………6 

    1. 4. Boris Çındıkov ve Hikâyelerin İçeriği………………………………………12 

 

BÖLÜM II: METİN…………………………………………………………………19 

    2. 1. ta Kayan Çĩke .19 

    2. 2. Pu ĭm Iratat’…………………………………………………………………29 

    2. 3. Hĭysene Hĭysem Vĩleresşĭn Surĭhsem………………....................................33 

    2. 4. Hotel Chuvashıa…………………………………………………………..…39 

    2. 5. Valyukkapa Kĩterin………………………………………………………….54 

    2. 6. Bobbi………………………………………………………………………...58 

    2. 7. Kĩlçiçeksem…………………………………………………………………61 



 
 

viii 
 

    2. 8. Narasta………………………………………………………………………74 

    2. 9. A u…………………………………………………………………………. 84 

    2. 10. Gennadi Andreyç Uhmah Uçitel’………………………………………….98 

 

BÖLÜM III: AKTARIM…………………………………………………………..109 

    3. 1. Nereye Gidersin Kırlangıç…………………………………........................109 

    3. 2. Başım Ağırıyor……………………………………………………………..120 

    3. 3. Kendilerini Öldürmek İsteyen Koyunlar…………………………………..124 

    3. 4. Otel Çuvaşistan…………………………………………………………….131 

    3. 5. Valyukka ve Kiterin………………………………………………………..147 

    3. 6. Bobbi……………………………………………………………………….152 

    3. 7. Romeo için Güller………………………………………………………….155 

    3. 8. Masumiyet………………………………………………………………….169 

    3. 9. Baban………………………………………………………………………179 

    3. 10. Gennadi Andreyç Aptal Bir Öğretmendir………………………………...195 

 

BÖLÜM IV: İNCELEME……………………………………………………….....205 

    4. 1. Kelime Gruplarıyla İlgili Görüşler…………………………………………205 

    4. 2. Çuvaş Türkçesinde Kelime Grupları………………………………………216 

         4. 2. a. İsim Tamlaması………………………………………………………216 

              4. 2. a. i. Belirtili İsim Tamlaması………………………………………..220 

              4. 2. a. ii. Belirtisiz İsim Tamlaması……………………………………...225 

              4. 2. a. iii. Takısız İsim Tamlaması……………………………………….227 

         4. 2. b. Sıfat Tamlaması……………………………………………………...231 

         4. 2. c. Sıfat-Fiil Grubu………………………………………………………239 



 
 

ix 
 

         4. 2. d. İsim-Fiil Grubu……………………………………………………...250 

         4. 2. e. Zarf-Fiil Grubu……………………………………………………….256 

         4. 2. f. Tekrar Grubu…………………………………………………………267 

         4. 2. g. Edat Grubu…………………………………………………………...274 

         4. 2. h.  Bağlama Grubu……………………………………………………...286 

         4. 2. i. Unvan Grubu………………………………………………………….292 

         4. 2. j. Birleşik İsim Grubu…………………………………………………..295 

         4. 2. k. Ünlem Grubu………………………………………………………...297 

       4. 2. l. Sayı Grubu……………………………………………………………..299 

       4. 2. m. Birleşik Fiil Grubu……………………………………………………303 

       4. 2. n. Kısaltma Grupları……………………………………………………...314 

                 4. 2. n. i. İlgi Grubu……………………………………………………..314 

      4. 2. n. ii. Vasıta Grubu…………………………………………………316 

      4. 2. n. iii. Yaklaşma Grubu…………………………………………….317 

                 4. 2. n. ıv. Bulunma Grubu…………………………………………….. 318 

                 4. 2. n. v. Ayrılma Grubu……………………………………………….318 

                 4. 2. n. vı. İsnat Grubu………………………………………………….319 

 

BÖLÜM V: SONUÇ………………………………………………………………323 

 

KAYNAKÇA………………………………………………………………………331 

 

                             

 

 



 
 

x 
 

KISALTMALAR  LİSTESİ 

a.g.e. : adı geçen eser 

ÇT. : Çuvaş Türkçesi 

TT. : Türkiye Türkçesi 

Haz. : hazırlayan 

Yay. : yayınları 

 S. : sayfa 

 

 

 

 

 

  



 
 

1 
 

BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Bir dil, ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi, semantik, etimolojik, diyalektik, 

vb. birçok yönden incelenebilir. Bu inceleme kategorilerinin içinde söz dizimi, dilin 

iskeleti ya da çatısı olduğundan en az değişime uğrayan dil bilgisi alanıdır. Çağdaş 

Türk Lehçelerinin kendi içinde en çok benzerlik gösterdiği gramer alanı söz 

dizimidir (Ersoy 2011, 61-89). Yılmaz ve Demir söz dizimini, "Ek, kelime, cümle, 

ögesi gibi dil birimlerinin doğal bir dilde kabul edilen öbek veya çeşitli türden 

anlamlı cümleler içindeki diziliş kurallarını tanımlayan dil bilgisi bölümüdür" 

şeklinde tanımlamıştır (2010, 225).  

Türkçenin ilk yazılı kaynaklarından itibaren yapılan çalışmalarda söz 

diziminin yapısı, zaman, kültürel faktörler ve coğrafi etkenlere rağmen bütün modern 

Türk lehçelerinde günümüze kadar çok az değişikliğe uğrayarak yapısını korumuştur. 

Tabii ki Gagauzca ve Karayimceyi bu yargının dışında tutmak gerekmektedir (Tekin, 

Ölmez 2009, 9). Lehçeler arasında, fonolojik ve morfolojik alanlarda çokça 

görülebilen değişmeler ya da farklılaşmalar, söz diziminde bu kadar yoğun bir 

şekilde görülmemektedir. Söz gelimi, İlk Türkçeden günümüze, Türkçenin dünya 

dilleri arasındaki yerini göstermek amacıyla kullanılan ve tipolojik bir ölçüt olarak 

kabul edilen (özne + nesne + yüklem) sırası ya da isim tamlamalarında, sıfat 

tamlamalarında ana unsurun sonda bulunması gibi özellikler tüm modern Türk 

lehçelerinde ortaktır. Bununla birlikte, dilin değişimlere açık oluşu, kültürel 

etkileşime girilen dillerin etkisi, dilin kendi dinamiklerini yenilemesi ve ihtiyaç 

doğrultusunda evrilmesi, Türk dünyasının eski zamanlarda olduğu gibi günümüzde 

de göçebe toplum etkisiyle çok geniş bir yüz ölçümüne yayılıp farklı milletlerle bir 

arada yaşıyor olması ve bu bir aradalığın sonucu olarak kültürel alışveriş esnasında 
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kelime varlığı ve gramer kategorilerindeki alışverişler gibi türlü etkenlerden dolayı 

Türk lehçelerinin söz dizimlerinde ufak da olsa değişiklikler meydana gelmiştir.  

Günümüzde, Türk lehçelerinin söz dizimleri, kelime grupları üzerine birçok 

çalışma yapılmış ve hâlâ da yapılmaktadır. Azerbaycan1, Başkurt2, Kırgız,3 Kazak4, 

Özbek5, Tatar6, Salar7, Türkmen8, Yeni Uygur9, Karakalpak10, Tuva11 gibi Türk 

lehçelerinin üzerinde yapılan söz dizimi çalışmalarında, lehçeler arasında söz 

dizimsel ya da kelime grupları açısından çok büyük farklılıklar tespit edilmemiştir. 

Hatta buna, Türkçenin en uzak lehçeleri olarak nitelendirilen ve tarafımızca da 

çalışılan Çuvaşça12 ve Yakutçayı da eklemek mümkündür. 

Türkoloji çalışmalarında çok önemli bir yere sahip olup Türkçenin en arkaik 

özelliklerini koruma hususunda hayli muhafazakâr davranan, teorilerin 

oluşturulmasında ya da İlk Türkçe veya Ana Türkçe üzerinden Ana Altaycanın 

arkaik birtakım özelliklerinin işaretlenmesinde merkezî konumda bulunan 

Çuvaşçanın üzerinde, Türkçeyle akraba olup olmadığı ve hangi dil ailesine mensup 

                                                                 
1
 Metin Karaörs. 2005. Türkiye Türkçesi ile Azerbeycan Türkçesinin Kelime Grupları, Cümle ve 

Cümle Çeşitleri (Sentaks) Bakımından Karşılaştırılması, TDAY- Belleten, s. 125-139. 
2
 Habibe Yazıcı Ersoy. 2011. Başkurt Türkçesi ile Türkiye Türkçesine Kelime Grupları Açısından 

Genel Bir Bakış, Dil Araştırmaları, Güz, sayı:9, s. 61-89. 
3
 Murat Ceritoğlu. 2013. Kırgız Türkçesinin Söz Dizimi, Kesit yay.  

4
 Metin Karaörs. 1998. Türkiye Türkçesi ile Kazak Türkçesinin Birleşik Cümle Bakımından 

Karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt 

XXVIII, s. 407-418. 

Oktay Selim Karaca. 2010. Kazak Türkçesinde Söz Dizimi Düzeyinde Rusça Etkisi. Turkish Studies, 

Volume 5/2, spring, s.1192-1209. 
5
 Ertuğrul Yaman. 2000.  Türkiye Türkçesiyle Özbek Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından 

Karşılaştırılması, TDK yayınları, Ankara. 
6
 Caner Kerimoğlu. 2006. Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesi Arasındaki Söz Dizimi Farklılıkları 

Üzerine, Ege Üniversitesi, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı:2, s. 383-400. 
7
 Mehmet Gülsün, Salar Türkçesinde Zarf-fiili Öge Cümleler ve Zarf-Fiil İşaretleyicilerinin 

Görünümü, Turkish Studies, Volume 5/4, fall, s. 502-534. 
8
 Himmet Biray, Nergis Biray. 1999. Türkmen Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin Sentaks Bakımından 

Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, s.22-45. 
9
 Neşe Erenoğlu. 2014. Türkiye Türkçesi İle Yeni Uygur Türkçesinin Söz Dizimi Karşılaştırması 

Üzerine, International Journal of Social Science, spring, sayı. 24, s. 545-570.  
10

 Uyğur, Ceyhun Vedat. (2010). Karakalpak Türkçesi Grameri, Fonetik, Morfoloji, Sentaks. Kriter 

Basım yayın. 
11

 Gündoğdu Koçoğlu, Vildan. (2018). Tuva Türkçesi Grameri, Metin -Söz Dizimi. Ankara: TDK. 
12

 Feyzi Ersoy. 2004.  Çuvaş Türkçesiyle Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından 

Karşılaştırılması, V.Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I, s.1075-1086. 
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olduğu konusunda, Türkologlarca çok çetin tartışmalar yaşanmıştır. Yerinin tam 

olarak belirlenmesi ve işaretlenmesi bakımından bilim insanlarını hayli zorlamış olan 

Çuvaşça, hatta Türkolojinin en önemli bilim adamlarından biri olan Radloff’u dâhi 

Türkçeleşmiş bir Fin-Ugor dili olarak yanlış karar vermeye sürüklemiştir. 

Günümüzde, İdil-Bulgarcasının13 tek varisi olarak kabul edilen ve hâlihazırda 

yalnızca İdil-Ural bölgesinin batısındaki Çuvaşlar tarafından konuşulan, gezi 

yazılarından edinilen bilgiler ışığında14 çekingen ve içine kapanık bir toplumun 

anlaşma dizgesi olan iki milyona yakın konuşuruyla Çuvaşça, günümüzde Ana 

Bulgarcanın ya da Eski Batı Türkçesinin tek temsilcisi olarak tehlikedeki diller 

kategorisinde varlığını sürdürmeye devam etmektedir.  

Çuvaşçayı farklı kılan ve Ramstedt, Radloff, Poppe, Schott gibi birçok 

Altayistik ve Türkoloğun dikkatini üzerine çekmesindeki özelliklerden bir diğeri ise 

coğrafya kaderdir cümlesinden yola çıkarak Ruslar, Tatarlar, Mariler, Erze-Mokşalar 

gibi farklı uluslardan farklı milletlerle kozmopolit ve kültürel açıdan oldukça zengin 

bir bölgede asırlarca beraber yaşamaları ve bu kültürel kavşakta bulunmanın bir 

sonucu olarak da dil ve etnik ilişkilerinin yoğun yaşanmasının yanında bu milletlerle 

kültürel birçok alışverişte bulunmaları onları etnografik açıdan farklı bir kimliğe 

bürümüştür. Bunda tabii ki coğrafi olarak Çuvaşların Türk dünyasından uzak kalması 

da hayli öneme sahiptir. Bu coğrafi ve kültürel uzaklık Çuvaşçayı anlama oranını en 

asgarî seviyeye indirmiş, bilimsel alanda adını Türkiye Türkçesine en uzak lehçe 

olarak yazdırtmıştır. 

                                                                 
13

 Bilindiğe üzere Onugurlar, siyasi esbaptan Kutrigurlar ve Utrigurlar olarak ikiye ayrılmış ve Bulgar 

kavramı da bu iki boyun ortak adı olarak kullanılmıştır. Literatürde, Kutrigurlar Tuna Bulgaları, 

Utrigurlar Volga Bulgarları olarak geçmektedir. Tuna Bulgarları ile ilgili en detaylı çalışma 1987 

yılında Talat Tekin tarafından Tuna Bulgarları ve Dilleri adlı eserde yapılmıştır. 
14

 Bu bilgiye Bülent Bayram’ın Gyula Meszaros’un 1908 yılına göre Çuvaşlar Üzerine Tespitler adlı 

makalesinden ulaşılmıştır. 
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 Çuvaşçada, Fin-Ugor toplumlarının dillerine ait kelimeler ve gramatik 

şekiller bulunurken, aynı zamanda Rusçanın prestij dili oluşu ve Tatarcanın 

baskınlığıyla oldukça karışık bir dil görünümü arz etmektedir.  

Benzing’in de belirttiği gibi dil bilim ve etnoloji açısından en ilgi çekici ve en 

önemli Türk halklarından birisi Çuvaşlardır (2005, 303). İlk Türkçe denilen ya da 

Batı Türkolojisinde Pre-Turkic adıyla geçen dönemde,  Çuvaşça, Ana Çuvaşça 

olarak diğer Türk lehçelerinden ayrılmıştır. Ayrılığı belirginleştiren en önemli 

fonetik denklik ise Genel Türkçedeki z/ş seslerine karşılık Çuvaşçada r/l ses 

denkliğidir. Çuvaşça, yukarıda bahsedilen ses denkliği ve temel biçimler açısından 

Genel veya Ana Türkçeden daha eskicildir.  

Türkçeyle ortak özelliklerinin yanı sıra diğer Altay dilleriyle de ortak 

özelliklerinin olması ve İdil Bulgarcasının tek temsilcisi olarak varlığı, onu Türkoloji 

dünyasında müstesna bir yere oturtmuştur. Emine Yılmaz da Çuvaşçanın Türk dilleri 

arasında, bir taraftan Moğolcaya diğer taraftan da Fin Ugor dillerine olan yakınlığı 

ile özel bir yer tuttuğunu belirtir (2002, 114). Morfo-fonemik açıdan da birçok ses 

değişimi olmasının yanında, Türkiye Türkçesine kelime hazinesi bakımından çok 

uzak olması ve her iki dil arasındaki anlaşma oranın sıfıra yakın olması nedeniyle de 

karışık ve zor bir görünüm arz etmektedir.15  

Tüm bunların yanında, bir Türk dili ve bağımsız bir Altay dili olarak 

Çuvaşçanın, Türk dillerinin karşılaştırılmasında sağladığı verilerle Ana Türkçe ve İlk 

Türkçe ve Ana Altayca şekillerin, morfolojik, fonetik, söz dizimsel açıdan yeniden 

kurulabilmesinde önemli bir role sahip olduğu bilinmektedir (Yılmaz 2010, 729). Bu 

                                                                 
15

 Bu konuyla ilgili, bkz. Yılmaz, Emine. 1997. Çuvaşçada Eklenmede Oluşan Ses Değişmeleri, Türk 

Dilleri Araştırmaları, 7, 123-139.  Yılmaz, bu makalesinde Çuvaşçada  eklenme sırasında oluşan 

bütün morfo-fonemik ses değişimlerini detaylı bir şekilde incelemiştir. 
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biçimler, gününüzde de Türkoloji dünyasının zihnini uzun müddet işgal etmiş ve 

yoğun tartışmaların yaşandığı ve ispatlanması hayli zor olan yapılardır. 

1.1. Çuvaşistan 

İdil-Ural bölgesinde bulunan Çuvaşistan’ın kuzeyinde Mari El Cumhuriyeti, 

güneyinde Mordva Cumhuriyeti, doğusunda Tataristan ve batısında da 

Nijninovgorod eyaleti bulunmaktadır. Rusya’nın içinde özerk bir bölgede yaşayan 

Çuvaşlar, bulundukları coğrafya nedeniyle kültürel bir kavşakta yer almaktadır. 

Durmuş’un ifadesiyle, coğrafî ve dinî olarak genel Türk dünyasının kıyısında 

yaşayan bir Türk boyudur (2009, 2). Başkenti, Rusların adlandırmasıyla Çeboksarı, 

kendi adlandırmalarıyla Şupaşkar’dır. Kendilerini Çĭvaş şeklinde adlandıran 

Çuvaşlar, sadece Çuvaşistan’da değil, İdil-Ural bölgesinin diğer cumhuriyetlerinde 

de topluluklar ya da adacıklar halinde yaşamaktadırlar. Tataristan, Başkurdistan, 

Mari El, Mordva, Udmurtya cumhuriyetlerinin yanı sıra Samara, Ulyanov, Orenburg, 

Saratov, Sveredlov eyaletlerinde, Sibirya’da Tümen, Kemerov bölgesinde hatta 

Moskova’da dâhil irili ufaklı Çuvaş toplulukları da mevcuttur (Bayram 2008, 1).   

1.2. Din 

Durmuş Arık’a göre Çuvaşlar, Hristiyanlaştırılmış bir Türk toplumu olmasına 

karşın toplumun önemli bir kesimi hâlâ Türklerin en eski inanç şekilleri olan pagan 

gelenekleriyle Hristiyanlığın geleneklerini sentezleyerek yaşamaya devam 

etmektedir. Çuvaşlar, ilk başlarda Hristiyanlığa karşı koymuş, direnmiş hatta asimile 

çalışmalarına neredeyse hiç reaksiyon vermemiş olsa da günümüzde bu direnç iyiden 

iyiye kırılmaya başlamış ve Çuvaşların büyük bir çoğunluğu Ortadoks Hristiyan 

olmuştur. Ancak, Çuvaşların tamamı Hristiyan dinine mensup değildir, aralarında 

kısıtlı sayıda da olsa Müslümanlığı benimseyen Çuvaş Türkleri de vardır. 
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1.3. Söz Dizimiyle İlgili Çalışmalar 

 SSBC’nin 1991’de dağılması, Türk dünyasının birbirini daha iyi tanıması, 

yakınlaşması ve ilişkilerini geliştirmesi açısından çok önemlidir. Türkiye Türkolojisi, 

Batı Türkolojisine göre Çuvaşça çalışmalara, her ne kadar çok geç başlamış da 

özellikle 2000’li yıllardan sonra bu lehçeye olan ilgi artmaya başlamış, akabinde 

muhtelif gramer çalışmaları, aktarımlar ve karşılaştırmalı incelemelerini de 

beraberinde getirmiştir. Bu çalışma yoğunluğuna karşın belirtilmesi gereken 

hususlardan birisi de diğer Türk lehçeleriyle karşılaştırıldığında, zorluğu ve uzaklığı 

dolayısıyla, Çuvaş Türkçesi üzerine yapılan çalışma ve incelemeler, diğer Türk 

lehçelerine oranla çok daha azdır.  

 Çuvaş Türkçesinin geneliyle ilgili yaptığımız saha araştırmasında, 

çalışmaların daha çok morfolojik, fonolojik ve aktarımlar üzerine yapıldığı 

görülmektedir. Söz dizimi üzerine yapılan çalışmalar ise morfolojik, fonolojik ve 

aktarım çalışmalarına oranla hayli mahduttur. Aynı zamanda, söz dizimi 

çalışmalarına, yalnızca Çuvaşça dil bilgisi kitaplarında bir bölüm olarak ya da 

tezlerde morfoloji ile ilgili konular ele alınırken değinilmiştir16. 

 Aşağıda da çalışmalarından bahsedileceği üzere özellikle Rus Türkologlar 

tarafından, Çuvaşçanın söz dizimi ve kelime grupları incelenmiş ancak Rus 

gramerciliği ile Türk gramerciliğinin kelime gruplarını ele alış açısında bâriz bir 

görüş farklılığı mevcuttur. Hatta Habibe Yazıcı Ersoy, bu görüş farklılığıyla ilgili 

olarak Başkurt Türkçesi ile Türkiye Türkçesine Kelime Grupları Açısından Genel Bir 

                                                                 
16

 Bkz. Durmuş Oğuzhan (2009), Çuvaş Türkçesi Şekil Bilgisi, yayımlanmamış doktora tezi. 

 

Kıran, Albina (2013), Alıştırma ve Örneklerle Başlangıç Seviyesinde Çuvaş Türkçesi Grameri, 

yayımlanmamış  yüksek lisans tezi. 

 

Güzel, Sinan (2012), İlpek Mikulayi’nin Tĭvatĭ Kun Adlı Eseri Eseri Üzerinde Çuvaşça Dil 

İncelemesi, yayımlanmamış doktora tezi. 
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Bakış adlı makalesinde, gramerciler arasındaki cümleye bakış ve cümle türlerini ele 

alış açısından her iki lehçedeki durumun başka bir çalışmanın konusu olacak kadar 

geniş ve farklı olduğu belirtir (2011, 65).  Bu görüş farklılığı, cümleye ve kelime 

gruplarına başka bir açıdan bakmak demektir ve Rus gramerciliği anlayışı 

Türkiye’deki anlayışa göre son derece karışık ve farklıdır. Bu sebeple, biz de 

çalışmamızda Türkiye Türkçesindeki sınıflandırmayı esas alarak kelime gruplarının 

benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koymaya çalışacağız. 

Feyzi Ersoy, Çuvaş Türkçesinin kelime gruplarını, Çuvaş Türkçesi Grameri 

adlı kitabının son bölümünde ve Türk Lehçeleri Grameri’ndeki Çuvaş Türkçesi 

maddesinde isim tamlaması sıfat tamlaması, edat grubu, sayı grubu, kısaltma grupları 

başlığı altında incelemiştir. Yine Ersoy, Çuvaş Türkçesiyle Türkiye Türkçesinin Söz 

Dizimi Bakımından Karşılaştırılması adlı makalesiyle de iki dilin kelime grupları 

hakkında bilgiler vermiştir. Bu makale, Ersoy’un gramer kitabında ele aldığı son 

bölümle aynıdır. Aynı zamanda Ersoy’un tüm Türk Lehçelerini karşılaştırdığı "Türk 

Lehçeleri Arasındaki Söz Dizimi Farklılıkları Üzerine" adlı makalesinde de 

neredeyse tüm Türk lehçelerini göz önünde bulundurarak kelime grupları hakkında 

karşılaştırmalar yapılmıştır. Ersoy’un bu alanla ilgili bir diğer çalışması ise Türk-

Moğol Dil İlişkisi ve Çuvaşça adlı doktora tezidir. Bu çalışmada da Moğolca ve 

Türkçe başta olmak üzere Çuvaşçanın da kelime grupları hakkında yukarıda 

zikredilen çalışmalarla aynı nitelikte bilgiler vermiştir. 

Çuvaş Türkçesi Grameri adlı eserde Ersoy, bu kelime grupları için şu 

örnekleri vermiştir:  

İsim tamlaması: Çĭvaş çĩlhi "Çuvaş dili", anne sassi "anne sesi", may uyĭhĩn 

yulaşki kunĩsem "mayıs ayının son günleri", Çĭvaş poezin çaplĭ aşşĩ "Çuvaş şiirinin 
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ünlü atası", Çĭvaş respublikin pĩrremĩş prezidençĩ "Çuvaş Cumhuriyeti’nin ilk 

başkanı", Rassvet fabrika "Rasvet fabrikası", al arman "el değirmeni", manĭn ku   

"benim gözüm", manĭn anne "benim annem", açasem patne "çocukların yanına", 

Narspi aşşĩ "Narspi’nin babası" 

Sıfat tamlaması: ar ın aça "erkek çocuk", tepĩr kun "ertesi gün", kĩtnĩ kun 

"beklediğim gün", pĩn te tĭhĭr ĩr sakĭrvunnĭmĩş / ul "1980 yılı" ıtlaran ta ıtla / ın 

"çok fazla insan", tĭvatĭ metr urĭ "dört buçuk metre" 

Edat grubu: Pĭlhar patşi ĭna valli timĩr kipe hatĩrletternĩ. "Bulgar padişahı 

onun için demir gömlek hazırlatmış." 

Sansĭr pu ne "senden başka" 

Şkul hı ĭn "okuldan sonra" 

Pirĩn hı ĭn "bizden sonra" 

Vatĭsem kalanĭ tĭrĭh "yaşlıların söylediğine göre" 

Pilĩk minutran "beş dakika sonra" 

Sayı grubu: pin te pĩrre "binbir" 

Kısaltma grubu: ultan ul "yıldan yıla", pin ıtla "binden fazla" 

Çuvaşçanın kelime gruplarını çalışan bir diğer araştırıcı, Mustafa Levent 

Yener’dir. Çağdaş Çuvaş Türkçesinin Dil Özellikleri adlı doktora tezinde Yener, 

Leylâ Karahan’ın "Türkçede Söz Dizimi" adlı kitabını esas alarak Çuvaşçanın kelime 

grupları hakkında sadece örnek cümleler vererek konuyu ele almıştır (Yener 2010, 

255-275). 
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Rus Türkologlar tarafından da incelenen Çuvaşçanın söz dizimi, Rus 

gramercilik anlayışına göre ele alındığı için, kelime grupları, kelime grubunun 

unsurlarının sayılarına göre ve grupların birleşmelerini sağlayan söz dizimsel ilişki 

türlerine göre sınıflandırılmıştır (Eriş, 2018, 25). Genel olarak, Rus Türkologlar, söz 

dizimsel ilişkileri: I. Uyum, II. Yönetme, III. Sıralama ve IV. İzafet türleriyle dört 

inceleme yöntemi etrafında ele almıştır. 

Türkiye dışında yapılan çalışmalarda ise Indiana Üniversitesinde yayımlanan  

John Krueger’in 1961 yılında kaleme aldığı Chuvash Manuel – Introduction, 

Grammar, Reader, Vocablary adlı kitap Çuvaşça için oldukça önemli bir çalışmadır. 

Yazar, kitabın ilk bölümünde Çuvaşlar ve Çuvaşça hakkında detaylı bilgi verdikten 

sonra ikinci bölümünde morfoloji, fonetik ve sentaks konularını ele almıştır. Kitabın 

üçüncü bölümünde Krueger, Çuvaşça metinler ile Çuvaşçadan İngilizceye küçük bir 

sözlük de koymuştur. Krueger, Çuvaş Türkçesinin söz dizimini Rus ekolüne göre ele 

almıştır. Yani, kelimeler bağlama ve alta sıralama yöntemleriyle birleşmektedir. Alta 

sıralama yöntemi içinde yönetme, uyum, izafet ve sıralama olmasının gerekliliğini 

belirtmiş ve söz dizimsel ilişki türlerini bu dört başlık altında incelemiştir.   

 Çuvaşçanın söz dizimi üzerine yapılan çalışmalardan en önemlilerinden birisi 

de Aşmarin’in iki ciltlik Opıt İssledovaniya Çuvaşskogo Sintaksisa adlı kitabıdır. İlk 

cildi 1903 yılında Kazan’da ikinci cildi ise 1923’te Simbirsk’te basılmıştır. Çuvaşça 

üzerine ilk söz dizimi kitaplarından biri olan bu çalışmanın ilk cildinde, kelime 

gruplarını belirten ve belirtilen yöntemiyle açıklamıştır. Çalışma, ağırlık olarak 

Çuvaşçanın söz diziminin üzerinde Rus dilinin gramer özelliklerinin etkisini 

göstermeye yöneliktir.  
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Timuhha Hĩvetĩrĩ’nĩn 1924’de Çĭvaş Çilhĩyin Krammatik adlı çalışmanın asıl 

önemi Çuvaş Türkçesiyle kaleme alınan ilk gramer kitabı olmasındadır. Eser, 

temelde dört ana başlık altında toplanmıştır. I. Ses bilgisi, II. Biçimbilgisi, III. Söz 

dizimi ve IV. Çuvaş Türkçesinin dünya dilleri arasındaki yeri hakkında 

değerlendirme yapılmış ve eser Supaşkar’da kaleme alınmıştır. 

 S. P. Gorskiy 1970 yılındaki Halhi Çĭvaş Literatura Çĩlhin Sintaksisĩ adlı 

çalışması adından da anlaşılacağı üzere söz dizimi üzerine yapılmış bir çalışmadır. 

Kitapta, Rusçanın söz dizimi anlayışı ön planda olmak üzere cümle bilgisi üzerinde 

derinlemesine inceleme yapılmıştır. Çalışmada ilişki türleri, uyum, yönetme, 

sıralama, izafet olarak klasik Rus grameri inceleme yöntemleri esasında ele 

alınmıştır. 

İ. A. Andreyeva’nın 2002’de kaleme aldığı Çuvaşskiy Yazık (Praktiçeskiy 

Kurs) adlı kitabında kelime gruplarını, I. Ad öbekleri ve II. Ad öbeklerinde sözcük 

ilişkisi adında iki ana başlık altında incelemiştir. Ad öbeklerini de kendi içinde dört 

ana başlık altında ele almıştır. I. Adın sıfatla oluşturduğu öbek II. Adın adla 

oluşturduğu öbek III. Adın sayıyla oluşturduğu öbek IV. Birden fazla ögeyle kurulan 

öbekler şeklindedir. Ad Öbeklerinin İlişkisi bölümünde ise kelime gruplarının teorik 

yöntemleri ele alınmıştır.  

Söz dizimi konusunda güncel olarak yapılmış çalışmalardan birisi de İ.A. 

Andreyev’in 2005’te kaleme aldığı Hal’hi Çĭvaş Çĩlhi Sintaksis adlı eser 

Supaşkar’da basılıp önemli bir alan çalışmasıdır. Yazar Grupların Oluşumu adlı 

episotta öbekleri geniş (anlisem) ve dar (ansĭrrisem) olmak üzere ikiye ayırmıştır. 

Dar olanları iki ögeden, geniş olanları ise ikiden fazla ögeden oluşan gruplar olarak 



 
 

11 
 

incelemiştir (2005, 37). Andreyev’e göre öbeklerin en az iki kelimeden oluşması ve 

sözlüksel olması gerekmektedir.  

Dar olanlar: irlehi umĭr "geceki yağmur", sivĩ antalĭk, "soğuk hava", 

"çirten sıval-" hastalıktan kurtulmak 

Geniş olanlar: Andreyev bu kategorinin kendi içinde üç tip olduğu 

belirtmiştir. 

I. Asıl unsur + yardımcı unsuru geniş olan gruplar: şkula kayakan / ul "okula 

giden yol", yal umĩpe / irt- "köyün ortasında geç-" 

II. Asıl unsur geniş + yardımcı unsur dar olan gruplar: kürşĩn / aslĭ ıvĭlĩ 

"komşunun / büyük oğlu", pahçari / ulma yıvĭ i "bahçedeki / elma ağacı" 

III. Asıl unusuru geniş + yardımcı unsuru geniş gruplar: anne valli ilnĩ / ĭşĭ 

tutĭr "annesi için aldığı başörtüsü", instutra pĩrle vĩrennĩ / yultaşsempe tĩl 

pulas tese kĩlnĩ  "enstitüde birlikte okuduğu arkadaşlarıyla buluşacağım diye 

gelmiş" 

Çuvaş Türkçesinin söz dizimi üzerine yapılan çalışmalardan bir diğeri de N. 

A. Rezyukov’un Oçerki Sravnitelnoy Srammatiki Russkogo i Çuvaşskogo Yazıkov  

adlı kitabıdır.  Eser 1954 yılında kaleme alınmıştır. Rezyukov, bu çalışmasında 

kelime gruplarını I. Yönetilme, II. Sıralama ve III. Bağlama olarak üç tür yöntem ile 

incelemiştir. Yönetilme ilişkisini de kendi içinde uyum, yönetme ve sıralama olarak 

üç bölüme ayırmıştır.  

Yukarıda zikredilen Çuvaş Türkçesiyle ilgili Türkiye dışında yapılmış bu 

çalışmalarla ilgili, Ersoy, bu araştırmaların konuyla doğrudan ilişkisi olmadığını 
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söyler, çünkü Çuvaşça ele alınan söz dizimi kitaplarında farklı terimler ve bakış 

açılarının olduğunu belirtir. Buradan çıkarılabilecek en önemli sonuç, Rus 

gramerciliğinin kelime gruplarına bakış açısıyla Türk gramer ve gramercilerinin 

kelime gruplarına bakış açısı arasında önemli farklılıklar bulunmasıdır. 

1.4. Boris Çındıkov ve Hikâyelerin İçeriği 

1 Ağustos 1960’da Çuvaş Cumhuriyetinin, Yandriskiy Bölgesinde 

Baldaevo’nun Paltai köyünde dünyaya gelen yazar, 1984 yılında Moskova’da Gorky 

Edebiyat enstitüsünden mezun olmuştur. Oyun yazarlığı, nesir yazarlığı, şair, 

tercüman, tur düzenleyicisi gibi farklı meslek alanlarında çalışmıştır. Rusçayı, 

Türkçeyi ve İngilizceyi çok iyi bilen Çındıkov, Çuvaşçadan ve Türkçeden farklı 

yazarları Rusçaya; Rusçadan, İngilizceden ve Türkçeden de bazı şair ve yazarları da 

Çuvaş edebiyatına kazandırmıştır. Türkiye Türkçesinden Nazım Hikmet ve Özdemir 

İnce’nin aktarımlarını yapmıştır. İngiliz Edebiyatından Oscar Wilde masallar, Rus 

Edebiyatından da Marey Mushik adlı hikâyeleri aktarmıştır. 

1985-1988’de Çuvaşistan Yazarlar Birliği edebiyat danışmanlığı yapmış, 

daha sonra da Tovat Atul dergisinin edebiyat eleştirisi ve gazeteciliği bölüm 

başkanlığını yapmıştır. Çeşitli editörlüklerin ve gazeteciliklerin yanı sıra 1996 – 2007 

yılları arasında Moskova’daki Türk seyahat acentalarında tercümanlık, reklam 

müdürlüğü ve yönetmen olarak da görev almıştır. Bunun yanında en önemli 

çalışmalarından birisi, Çuvaş hikâyeleri antolojisini Rusça iki ciltte derlemiştir.  

1993 yılında Çit Boyunca Böğürtlen adlı kaleme aldığı oyun için edebiyat ve 

sanat alanında Çuvaş Cumhuriyeti Devlet Ödülüne layık görülmüştür. Kitap, hikâye, 

şiir, köşe yazısı, reklamcılık, aktarım, pop şarkı sözleri, tiyatro, opera, edebi eleştiri 

gibi yazının hemen her alanında eserler kaleme almasına karşın Boris Çındıkov, 
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günümüzde Modern Çuvaş Edebiyatında daha çok kaleme aldığı hikâyeleriyle öne 

çıkmış bir yazardır. Yazarın hikâyelerinde, derin bir matemin olduğu ilk satırlardan 

itibaren anlaşılmaktadır. Boris Çındıkov’un yazınsal kişiliğinin en önemli 

özelliklerinden bir tanesi de durum hikâyesi yazmasıdır. Hikâyelerin neredeyse 

hemen hiçbirinde giriş, gelişme ve sonuç bölümleri yoktur. Hikâyelerde çoğunlukla 

hissedilen bir gerçeküstücülük anlayışı vardır. Yazar, bu yöntemi kullanırken 

monologlara da çok sık yer vermektedir. Aynı zamanda Çındıkov’un dile ve dil 

çalışmalarına olan ilgisi ve birden fazla dil biliyor oluşu hikâyelerinde iyi bir üsluba 

sahip olmasını sağlamıştır. Yazar, kaleme aldığı eserlerin alt metinlerinde okurlarına 

daima iletiler göndermektedir. Hikâyelerinin neredeyse hiçbiri iyi sonla bitmez. 

Daima ölüm, intihar, kavuşamamak, hatalardan duyulan pişmanlık ve Çuvaş halkının 

kırgınlığı, içine kapanışlığı akıp giden satırlar arasında okuyucuya kendini hissettirir.  

Nereye Gidersin Kırlangıç? Adlı hikâyede, yazar, savaşta ölen ailesinin 

acısını ruhunun derinliklerinde hisseden ve onların intikamını alabilmek için, 

cepheden geri dönemeyeceğini bilerek, gözünü karartıp annesinden ve sevdiği 

kadından vazgeçerek cepheye giden Vanyuk’un iç dünyasını anlatmaktadır. Vanyuk 

için sorun ölmek değil, geride kalan annesi ve sevdiği kadın Veruk’tur. Ancak söz 

konusu vatan olduğu için ardına bakmadan cepheye gitmek için yola koyulmuştur. 

Bu hikâye, aslında olay örgüsü olarak Türk Edebiyatının yakından bildiği ve Millî 

Edebiyat Dönemindeki ele alınan konuları andırmaktadır. 

 Başım Ağrıyor adlı hikâyede, Nattaş, bostanda öylesine vakit geçirirken 

evlerinin karşısında bulunan, çok uzak, ağaçlarla çevrili bir tepede birilerinin 

gömüldüğünü görür, bu uzak tepe net olarak görülmemesine rağmen ve hava 

bunaltıcı ve çok sıcak olmasına karşın bu gömülen kişinin tüfekle öldürülen sevdiği 

erkek Vanyuşkin olduğunu sezer. Nattaş, bu acıya dayanamaz ve olduğu yerde 
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bayılır. Komuşuları Vittali Teyze tarafından fark edildikten sonra Nattaş, baygın 

hâlde eve götürülür ve kendine geldikten sonra annesi tarafından teselli edilişi ve 

ruhsal bunalımı okuyucuya aktarılır.  

 Kendilerini Öldürmek İsteyen Koyunlarda, metafizik imgelemler fazlaca 

kullanılmış, eşinin ölen cesedini, evinde saklayan kadının hikâyesi kaleme alınmıştır. 

Kadın, eşinin cesedini uzun süre evinde sakladıktan sonra bir gün psikolojik olarak 

yorgun düştüğünü anlar ve eşinin soğuk bedeninden ve kokusundan bıkarak onu 

gömmeye karar verir. Tek başına, hiç kimsenin uğramadığı tenha bir yerde, zar zor 

bir mezar kazar ve kocasını gömer, ardından eve gelir, iyice yorgun düştüğü için 

uyur. Ardından, korkunç bir kâbus görür ve uyanır. Uyandığında gördüklerinin kâbus 

değil gerçek olduğunu idrâk eder. Yatağının karşısındaki her şey kendi üzerine gelir, 

masa, yatak lamba her şey konuşmaya başlar, bu gelen ölmüş kocasının ölümsüz 

ruhudur. Bu ruh bir koyun kılığına girmiştir ve kadınla birlikte olmak istediğini 

söyler ve yavaşça ona sahip olur. Ardından sabah olur ve karısını yanında götürmek 

ister ve kadın onunla gitmek istemez. Ölümsüz ruh, köyü terk eder. 

Otel Çuvaşistan adlı hikâyede ise flashback yöntemi kullanılarak tek 

eğlencesi tiyatro olan bir Çuvaş kızının Moskova’da tiyatro saatini beklerken vakit 

geçirmek için bir bara girmesi ve burada anılarına dönmesi anlatılır. Barda, birkaç 

genç gözüne takılır ve bunlar kendi aralarında Çuvaşça konuşmaktadır. İlk kez bir 

barda Çuvaşça konuşulduğuna şait olmak onu çok şaşırtır. Ardından, bu sırada barda 

çalan bir şarkı, ona sevgilisi Hunaçi’yi hatırlatır. Hikâye, buradan geriye giderek bu 

genç kızın sevdiği erkekle tanışma ve sevgili olma sürecini aktarmayla devam eder. 

Heycanlı ve ateşli bir aşkın ardından Hunaçi Çuvaş kızını arayacağım diyerek köye 

gider. Aradan uzun zaman geçse de ne arayan ne soran vardır. Çünkü Hunaçi, intihar 

etmiştir. Burada yazar, ana kahraman olan Çuvaş kızının üzerinden, Çuvaşların ana 
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dilini tam öğrenmesi gerektiğine ve Çuvaşların aslında çok yetenekli bir millet 

olduğuna hatta kimseye boyun eğmemesi gerektiğine işaret eder.  

 Valyukka ve Kiterin adlı hikâyede ise hüzünlü bir ailenin dramatik öyküsü 

bizleri karşılar. Valyukka, sürekli alkol alan bir aile babasıyken karısı Kiterin 

tarafından sürekli tartaklanır, alkolden dolayı kalbi de ağırmaktadır ve yine bir gün 

içerken hanımına yakalanır. Karısı tarafından tokatlandıktan sonra çalışması için 

çiftliğe yollanır ve sarhoş olduğu için çiftliğin çitlerini aşamaz, biraz dinlemek için 

oturduğu sırada can verir.  

Bobbi adlı hikâyede ise köpekle arkadaş olan bir yazarın, kaleme aldığı 

hikâyesinin basılmayışı ve eleştirmenlerce, Kiffer adında başka bir yazarın 

eserlerinin aynısını yazdığı gerekçesiyle kendisine yöneltilen eleştirilere verdiği 

tepkinin hikâyesi anlatılmaktadır. Yazar ayrıca, dünyada en güzel şeyin insanın kendi 

memleketi olduğu ve insanın ne yaparsa yapsın eleştirileceği gerçeği üzerinde durur. 

Romeo için Güller adlı hikâyede ise bir tiyatrocuya âşık olan genç kızın dramı 

işlenir. Tiyatro çıkışında, Romeo ve Julyet oyununda Romeo rolünü oynayan 

Erre’ye, âşık olan genç kız, ne yapar eder Erre’nin numarasını bulur ve gece yarısı 

onu arar. Bu aramalar ve telefonda konuşmalar her gece devam eder. Aynı zamanda, 

çiçekçi olan bu genç kız, tiyatro çıkışlarında Erre’ye sürekli başkalarının aracılığıyla 

güller yollar. Saplantılı bir aşk hâlinde ilerleyen bu hikâyede, Erre bir tiyatro 

çıkışında yine tebrik amaçlı kendisine getirilen gülleri kabul ederken, kendisine 

hayran olan bu genç kızın İdil’de boğularak öldüğünü öğrenir. Ardından Erre, aldığı 

gülleri İdil’e bırakır ve eve gider. Evde kız ile konuştuğu telefonun ahizesini kaldırır 

ve sessizce ona Romeo monoloğunu okur. 
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Masumiyet adlı hikâyede ise iki erkek arkadaşın tek gecelik hikâyesi anlatılır. 

Bob bağımsızlık tutkunu ve iktidara başkaldıran birisidir, birçok kez bu konuda 

sloganlar atmış, protestolar düzenlemiş, polislerle çatışmış bu yüzden de deli 

hastanesine yatırılmıştır. Ne var ki akşam dostu Nik ile evde otururken Nik eve 

birkaç hayat kadını getirttirir ve onlarla güzel bir gece yaşarlar. Ardından gün 

doğumuna karşın herkes uyurken Bob ölen abisini ve annesinin hasta hâlini hatırlar. 

Alkolün de etkisiyle belden yukarıya kadar soyunur ve özgürlük için kendini 

pencereden aşağıya, büyük bir boşluğa bırakır. 

Baban adlı hikâyede ise yazar, küçük bir çocuğun alkolik babasıyla olan 

diyaloğunu ve monoloğunu aktarmaktadır. Yazar, burada okuyucusuna aslında küçük 

diyerek göz ardı ettiğimiz çocukların her şeyin farkında olduklarını ifade etmektedir.  

Son olarak da Gennadi Andreyç Aptal Bir Öğretmendir adlı hikâyede, 

okumuş, zeki ancak fiziksel olarak çelimsiz, köyde yaşayan ve kazandığıyla 

yetinmeye çalışan, Gennadi Andreyç’in Supaşkar’da güzel bir hayat yaşamak isteyen 

karısı tarafından ansızın terk edilişi kaleme alınır. Gennadi Andreyç artık yalnız 

kalmıştır. Ruhsal bir çöküntü ve bunalım içindedir. Şartlar, onu obsesif hâle getirmiş, 

sürekli insanlara neden bir şeyler yetmiyor diye düşünüp durmaktadır. Dahası, karısı 

gittikten sonra ne hayvanlara ne de kendisine bakabilmektedir.  

Yukarıda verdiğimiz özetlerden de anlaşılacağı üzere, Yazarın mutlu sonla 

biten hikâyesi yoktur denilebilir. Kahramanları, sürekli kişisel kargaşa ve kişilik 

yanılsamalarıyla karşı karşıya olmasının yanı sıra hayatla sürekli bir hesaplaşma 

hâlindedir. Yarattığı her kahraman, hikâyenin sonunda ölümü seçmektedir.  

Boris Çındıkov’un hikâyelerinde, doğa tasvirleri çok kullanılmamaktadır. 

Yazar, doğaya ve insana panoromik bakış açısından ziyade, gözlemci kamerasını 



 
 

17 
 

bireyin iç dünyasına, bilincine indirerek okuyucusuyla arasına hiçbir mesafe 

koymadan aktarır. Dili son derece sade ve akıcı olmakla birlikte, Çuvaş kelimelerin 

kullanımına yani sade bir Çuvaş Türkçesi kullanımına da özellikle dikkat etmektedir. 

Bu tespit ettiğimiz özellikten mülhem, yazarın derin bir vatan sevgisi ve dil bilincine 

sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, burada belirtilmesi gereken bir husus 

da yazarın, seçkin, çeşitli mecazlar, imgeler ve düşüncelerle soyut sözcüklere ağırlık 

veren nevi şahsına münhasır, zengin bir cümle yapısı vardır. Hikâyelerinde, zaman 

toplumsal eleştiri ve ironi ağır basmakta ve gerçekdışı bir evren yaratmaktadır. Bilinç 

ve bilinçaltının çatışmasını, ustalıkla ve bir kuyumcu titizliğiyle işler. Hayal ve 

gerçeğin iç içe örüldüğü zengin bir us ve düş gücünün, keskin bir zekânın, kuvvetli 

gözlem yeteneğinin mahsülü olan bu hikâyeler, Çuvaş ülkesinin yaşantısından, 

kültüründen ve toplumsal belleğinden de önemli kesitleri okuyucusuna sunmaktadır. 

Tek bir cümleyle yazarı özetleyecek olursak, düzene bir baş kaldırının hikâyesidir 

Çındıkov. Dikkatle okunduğunda, yazar, hemen herkese ömrünün geri kalan 

kısmında anlatabileceği değerli hikâyeler verir… 
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BÖLÜM II 

                                          METİN 

2.1. Ĭ ta Kayan Çĩke  

(S1) 1Kĭntĭrla irtsen antalĭk pĭsĭlsa, çĭrkĭşlansa kayrĩ. 2Asar-piser il tuhrĩ, yurpa 

umĭr uma pu larĩ. 3Vakunsem tiyese pĩternĩ ĩre tĩttĩmlençĩ. 4Vanyuk pĩr tipĩ 

pulenke ilçĩ te hĭysen yal ınnisempe pĩrle kilelle uttarçĩ. 5Pavĭl piççe te ıtti ka sençe 

vutĭ ilekenççĩ, payan ilmerĩ. 6Miku  ta puşĭllah. 

7İkĩ kun ĭkĭr ileymestpĩr ĩntĩ. Iran akĭ ka hi smena, puşşeh ilees uk pul’, — 

pĭşĭrhanat’ Pavĭl piççe. 8Vĭrmantan uya tuhnĭ ĩre antalĭk lĭplançĩ, ni ta pĩr sas-çü te 

uk. 

— 10Mĩn çuhlĩ halĭh pĩtrĩ ku vĭr a pula, tet Pavĭl piççe. — 11Pirĩn Mişşa vilni 

vi ĩ uyĭh ĩntĩ, amĭşĩ pĩrehmay makĭrat’, çapsa ta çarma uk. 12Akĭ Vanyuksen te 

piççĭşĭ te pĩtrĩ, aşşĩ te pu ne huçĩ.  

 — 14Pĩçĩk Tatyuk ta huşsa hurat’ Vanyuk, — unne te vĭr ah pu ne irĩ. 

15Çirlerĩ te, stantsĭri pul’nitsana yışĭnmarĩ , ahal’ te ın numay, vırĭn uk terĩ . 

 — 16Mi e ultaççĩ Tatyuk? Iytat’ Miku . 

 — 17Hal’ iççĩre pulatçĩ, tet te Vanyuk şĭplanat’. 

18Kilne itsen vĭl kaçakana apat paçĩ te pürte kĩçĩ. 19Malti kukĭrta pĩçĩk sĩtel 

larat’, unpa yunaşar – yıvĩ  tenkel. 20Tur kĩtessinçe hurlĭhlĭ Tur amĭşĩ, stena inçe — 

piççĩşĩn sĭn ükerçĩkĩ. 
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21Vanyuk hıvĭnçĩ kĭmakaran şarkku kĭlarsa irĩ. 22Hutmaşkĭn vutĭ hatĩrlerĩ, 

vut çĩrtnĩ çuhne aşşĩn yulaşki ırĭvĩ ku  tĩlne pulçĩ te, unĭn çunĩ hurlançĩ. 

…24Vanyuksen amĭşĩ ayakra, in etri vĭrmanta. 25Veruk ta Vanyuksen amĭşĩpe 

pĩrle unta. 26 antalĭk layĭh tĭrsan, huşĭran pįrre kilkelese kayatçĩ , halĩ akĭ vi ĩ erne 

ıtla uk ĩntĩ. 

27Tem şutlasan ta, ku  umne Veruk tuhat’. 28Akĭ ulahra ürenĩ vĭhĭt asa kilet. 

…29Iran ireh ĩ e kaymalla tese tĩttĩmleniççeneh kile taprançĩ Vanyuk. 

30Veruk: «Purte lara ĩ, esĩ e  ta ta vaskatĭn», — tet. 31Vanyuk nim te huravlamarĩ, 

pĩr-ik samantran e : «Sıvĭ yulĭr», — terĩ te enĩke tuhrĩ. 32Hı ra alĭk sassi iltĩnçĩ — 

Veruk. Çupsa itse ıtalasa ilçĩ te: 

(S2) — 33Epĩ sana yuratatĭp, esĩ mana yuratmastĭn pulmalla, — terĩ kürençĩk sasĭpa.  

34Vanyuk pĩr sĭmahsĭrah hĩre hĭy umne pĭçĭrtarĩ te ühe vĩri tutinçen çuptusa ilçĩ. 

35Esĩ ıtla ta ühe tumlannĭ, sana sivĩ pul’? — terĩ te tata taçĭrah pĭçĭrtarĩ vĭl Veruk’a 

hĭy umne. 

— 36Sanpa çuhne epĩ sivve te çĭtĭp, yıvĭr ĩ e te ĩ lĩp, şıvra ta işĩp, hayar 

tĭşman vĭr inçe te vĭr ĭp, terĩ havhalansa Veruk. 

— 37Es hĭvĭn Ul’ka appu pek saltaka kayma şutlamastĭn pulĩ te? Hĭrasa ıytri 

Vanyuk. 

 — 38Esĩ kaysan, epĩ te pıratĭp, — terĩ Veruk. 
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39Kala u vĭrĭma tĭsĭlçĩ. 40Hĩrsempe kaççĭsem kile salanma ta hatĩrleneççĩ pul’ 

ĩntĩ. 41Akĭ Anyuk’ĭn u ĭ sassi yanĭrasa kayrĩ: 

— 42Esĩ, Orel, çĩke e şĭntrĭn pulĩ? — Terĩ vĭl Vanyuk’a.  43Veruk kulat’: 

— Mikula muçi kalanine manman ikken esĩ, — tet. 

44Anyuk ta kulat’: 

— 45Astĭvatĭn-i, aça çuhne ulĭhra laşasem kĩtnĩ çuh epir sanpa iksĩmĩr 

pĩrkense vırtattĭmĩr ta, Mikula muçi ar ın açasene: «Nukkĭ, Orelsem, ut hĭvalama 

kayĭr», — tetçĩ. 

46Savĭnsah asa ilet Veruk: Pĩrrehinçe Vanyuk nĭhta ilse pınĭ ta uraran aklatsa 

turtat’. 47Vĩsem, çĩke sem, ıvĭrççĭr, — tet muçi. «48Mĩn vĩsem umĭr ayĩnçe yĩpennĩ 

çĩke sem pek vırta ĩ!» — 49Kĭşkĭrat’ ĭmsannĭn Vanyuk. «50E-ey, tiver mar vĩsene, 

çĩke sene, tet te muçi Vanyuk pĭrĭnsa utat’». 

51Iran ĩ e kaymalla ta, Vanyuk kilelle utrĩ. 52Verukpa Anyuk kĩnçele i ilme 

pürte kĩçĩ … 53Asa kilet pulni- irtni… 

54Tĩrlĩ şuhĭş pĭtratat’ halĩ Vanyuk pu ne ıyhĭ teni ta ta kaysa kĩnĩ. 

55Şĭnkĭrt! turĩ uram alĭkĩ. Vanyuk çüreçe vitĩr şurĭ tutĭr yuhsa irtnine asĭrharĩ. 

56Amĭşĩ marrine ura sassinçeneh tuyrĩ. 

57Pürte vĭrĭm pü-sillĩ sarĭ çiper hĩrarĭm kĩrse tĭçĩ. 58Pu ne şur ü ellĩ tĩrlenĩ 

tutĭr ıhnĭ vĭl, hup-hura sĭhman tĭhĭnnĭ, urinçe — şurĭ çussĭnkki, ap- utĭ kaluş. 

59Yĭvan piççe arĭmĩ Maru  ikken.  
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(S3) 60Vĩsem pĩrleşni te numayah mar, pĩr-ikĩ ul kĭna pul’. 61Yĭvan piççene 

vĭr ĭççeneh predsedatele suylanĭççĩ te vĭr ĭ pu lansan ta ultalĭk ıtla kolhoza vĭlah 

yertse pıçĩ. 62İkĩ uyĭh kayalla ĭna ta saltaka ilse te kayrĩ . 63Ereh ĩ me tıtĭnman 

pulsan, ten, ilse te kaymastçĩ  pul’te, ĩ nĩ ĩneh üsĩrpe ınsempe kala sa-harkaşsa 

ürenĩşĩn, tata saltak arĭmĩsem umne ulĭhnĭşĭnah rayontan kilse maltan 

pravleninçen kĭlarçĩ , hı ĭnah voyenkomata çĩnterçĩ . 64Vĩsen pĩr hĩr aça pur, Nina 

yatlĭsker. 

65Maru  alĭk sullinçen irtrĩ te Vanyuk’a sıvlĭh sunçĩ. — 

— 66Kil irtse lar, salamlarĩ ĭna Vanyuk.  

— 67Epĩ larĭp-ha… Annü ĭ ta? Iytat’ hĩrarĭm tunsĭhlĭh. 

— 68Anne ayakri vĭrmanta, hĭ an kilessi te pallĭ mar, huravlat’ Vanyuk. — 

69Anyukpa Veruk ta vĭrmantah av. 

— 70Pürçĩ ĭ ĭ, urayne usa tirpeylenĩ. 71Halĩ te tem tĭrmaşatĭn ak. 72Pitĩ ĩ çen 

kaççĭ es, Vanyuk, — tet te amrĭk hĩrarĭm kĩtmen ĩrten ĩsĩklese yarat’. 

— 73Ep ĩ lemesen kam ĩ lĩ tata? Sĭmahlat’ Vanyuk. 

— 74Vanyuk, epĩ sana yuratatĭp, — tet te Maru  kĩsyinçen pĩr kĩlençe 

sĭmakun, kukĭl’ sĭmsi, pu lanĭ pirus paçki kĭlarsa hurat’ sĩtel ine. — 75Ak kusem ak 

sana valli, Vanyuk. 

— 76An çĭrman, Maru  ileh kayalla, tet Vanyuk avanmarlansa.  

77Maru  hitren kupkalasa, kĩsyinçen pĩçĩk stakan kĭlarat’: 
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— 78Kil kunta, pĭrah ĩ ne, man amrĭklĭha asa ilet’, yanravlĭn kulat’ vĭl. —  

79Ten, yulaşki hut kuratĭp sana? 

80Vanyuk kĭmĭlsĭrrĭn sĩtel patne pırat’. 81Maru  hĭy pĩr çerkke ĩ et te 

Vanyuk’a parat’. 82Vanyuk ĩ mest. 83Maru  vĭypah tıtsa ĩ teret ĭna, untan tata — 

tepre ĩ nĩ may av yaltan- ke.  

84Vanyuk’a tatah ĩ terçĩ te Maru , kĩtmen ĩrten, sasartĭk, çuptĭva pu larĩ. 

— 85Yuratatĭp sana, çun-çĩreren yuratatĭp, makĭrasla kala at’ hĩrarĭm. 86Yuri 

annü ukkine pĩlseh kiltĩm, tet te tata hıtĭrah çuptĭvat’. 87Esĩ av teri çiper, ĩşçen, 

Vanyuk… — 88Ku ul’ vitĩr hĭy umne pĭçĭrtat’ kaççĭna hĩrarĭm.  

(S4) …89Pĩr-ikĩ ul kayallahi pu a kilçĩ. 90Ĭşĭ ta tülek ullahi ka . 91Vanyuk urama 

tuhnĭççĩ te, — yal pu inçi vĭyya lekrĩ. 92Yĭl-yĭl kulsa, i ĩm i nĩ pek taşla ĩ 

śamrĭksem. 93Vĩsem huşşinçe şap-şurĭ pir kipe tĭhĭnnĭ in e pilĩklĩ vĭrĭm yaştaka hĩr. 

94E hĩr aça temelle-şi ĭna: ap- amrĭksker, lĩpĩş pekeh atılti te uyĭh pek salhu vĭl. 

Vĭyĭ karti tulaşĩnçe tĭrakan Vanyuk patne çupsa pıçĩ te vĭyya turtsa: «Ak man savni 

te itnĩ!» — terĩ havalansa. 95Vanyuk vĭtannnipe hĩrelseh kayrĩ, çasrah vĭyĭran kilelle 

tarçĩ… 

96Vanyuk halĩ te sĭmah çĩneymest, yulaşki hut mar-ha tatah tĩl pulĭpĭr tese te 

kalaymast’. 97Mĭyran ıtalasa ilçĩ te ĭna saltak arĭmĭ — unĭn ku ne pitne, ü ne tutipe 

sĩrtĩnet. 98Vanyuk tĩkse te yamast’ ĭna, hĭy te ıtalamast’.  99Çılayççen aptratnĭ hı ĭn 

tin vĩşertrĩ ĭna Maru , vara Vanyuk tutine al şĭllipe şĭlkalarĩ. 

100Tatah ĩ rĩ . 101Vanyuk samayah üsĩrĩlse kayrĩ. 102Tavralĭha ka  sĩmĩ nim 

kurĭnmalla marlah huplarĩ. 
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 — 103Nina ta makĭrat’ pul’ terĩ te sasartĭk Maru  kile kayma pu tarĭnçĩ alĭk 

hĭlĭpne tıtrĩ. 104Çiper yul Vanyuk!  

 — 105An kay! Yuratatĭp sana! — Kĭşkĭrsa yaçĩ. 106Vanyuk üsĩr sasĭpa, vara 

hĩrarĭma pilĩkĩnçen ıtalasa ilçĩ te ĭtsa yarasla çuptĭva pu larĩ... 

 …107Maru  sĭhmanne tıhĭnçĩ, tutĭrne ıhrĩ, untan: «Nina pĩççen hĭrat’ pul’», 

— tese tuhsa kayma hatĩrlençĩ. 

— 108Esĩ tavrĭn, epĩ sana kĩtetĩp, ĭsatrĩ ĭna Vanyuk. Hĭpartlansa-savĭnsa kaynĭ 

Vanyuk, üsĩrsker, taşlat’ sĭvĭ kalasa yurlat’; aşşĩpe piççĩşne, pĩçĩk Tatyuka asa ilse 

yĩret’. 109Amĭşĩpe Veruka ku  umne kĭlarat’. Tem şĭkĭrtatnine iltse uray tĭrĭh şĭşisene 

yĭvalat’… 

110 av vĭhĭtra uram alĭkĩ çĩrikletse u ĭlçĩ te pürte vĭtam ulsençi yut hĩrarĭm, 

yal sovetĩnçe ĩşlekensker, kĩrse tĭçĩ. 

— 111Solov’ev İvansen kili akĭ-i? Iytrĩ vĭl.  

     — 112 akĭ. 

(S5) — 113Kĭntĭrla ĩ reççĩ esĩ. avĭnpa ka pa kiltĩm. 114San ıran ireh sakkĭrta 

voenkomata itmelle. 115Kutamkkapah çĩnternĩ. — 116Hĭrarĭm Vanyuka povestka 

tıttarçĩ.  

117Vanyuk ĭna amĭşĩ kilte ukkine pĩlterçĩ. 

— 118Epĩ nimĩy te pĩlmestĩp. 119Çĩnternĩ tĩk — kayas pulat’ — terĩ te hĩrarĭm 

vaskasa tuhsa kayrĩ.  
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«120Atte pĭtrĩ, piççe pĩtrĩ, man şĭpam mĩnle pulĩ-şi?.. 121Attepe piççene anne 

ĭsatsa yaçĩ hĭt’, mana av nikam ĭsatakan ta uk…» — 122Vanyuk pürtren tuhrĩ te 

Maru sem patne çuptarçĩ… 123 ul inçe Maru pa hĩr açine tĩl pulçĩ. 124Vanyuk ĭna 

temsker kalama hĭtlançĩ — hĩrarĭm kalama pamarĩ, kaççĭ pu ne hĭy kĭkĭrne tĩrşĩnterçĩ 

te tĩttĩm yal varrinçeh açaşla pu larĩ. 125Tüpere ĭltĭrsem una ĩ, şurĭ uyĭh tĩlĩret’. 

126Pürte kĩnĩ-kĩmeneh Vanyuk tiskerrĩn: «Epĩ Orel! Epĩ tĭşmana 

ĩnteretĩpeh!» Tese kĭşkĭrsa yaçĩ. 127Maru  tatĭlsa yĩme tapratrĩ, ĭna kura pĩçĩk Nina 

ta in e sassipe hühleme tıtĭnçĩ. 128Piççepe atteşĩn te, Tatyukşĭn ta tavĭratĭpah! 

129Kĭşkĭraşrĩ Vanyuk. 130Untan sasartĭk ĩsĩklese yurlasa yaçĩ. 

                                         131Ĭ ta kayan, çĩke , umĭr vitĩr 

Ĭ ta kayan, çĩke , umĭr vitĩr 

İk unattu tĭrah şıv yuhtarsa… 

132Pĩçĩk ĩ Nina ıyha pütrĩ te, Maru pa Vanyuk pürt- urta tirpeylese hĭvaras 

terĩ . 

133Kam ta pulin vut hutsa pĩtermen-şi tese Vanyuk urama tuhrĩ. 134Tĭvalla 

pĭhrĩ — kurĭnmarĩ. 135Anatra kĭna Maruk appa pürçĩ iyĩn vĭrahhĭn kĭvak tĩtĩm 

ĩklenet. 136Vanyuk huppillĩ atma ilçĩ te kĭvar patne çuptarçĩ. 137Tavrĭnsan, vĩrse 

hĭyĭ tivertrĩ maltan, untan lampa utrĩ. 138Maru  kĭmaka hutsa yaçĩ. 139Vanyuk ikĩ 

hutçen şıv ĭssa kilçĩ. 140Kĭmakana şarkku lartrĩ . Tata —çĭhsene te kirlĩ, kaçakana ta 

yurĩ tese pĩr kurşak şuratman ĩr ulmi. 141Kĩpe, uray uma şıv ĭşĭtrĩ . 142Vanyuk 

umallisene pu tarçĩ: amĭşĩn ikĩ kĩpi, al şĭllisem, pĩçĩk yĭmĭkĩn, vilnĩskerĩn, yuratnĭ 

şurĭ tutĭrĩ. 143Tatyuk vilnĩ hı ĭn amĭşĩ ĭna pĩr-ikĩ hut kĭna ıhnĭççĩ. 
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144Kĩpisem tem pek uhsan ta şuralmarĩ , vara Maru  vĩsene supĭn’pe uma 

tıtĭnçĩ. 145Supĭnĩ sahal, kĭşt e , stantsĭra gruzçiksene alĭ uma panĭççĩ pĩr erne 

kayalla. 

(S6) 146Vanyuk kile kĭşt ilse kilnĩççĩ ĭna. 147Kĩpisene çühese tipme aksan Maru  

uray urĩ, pürt- urta ve eh tirpeylese lartrĩ. 148Kaçakana apat paçĩ, çĭhsem valli ĩr 

ulmi tĩpretrĩ. 149Pürte ĭşĭ tuhsa tulçĩ. 

— 150Ten, epĩ te pu  hurĭp fronta. 151Esĩ vara man annene an pĭrah, yurat’-i? 

Terĩ sasartĭk Vanyuk. 

152Maru  çĩnmeri, allipe Vanyuka pu ĩnçen lĭpkarĩ. 

153Vanyuk tula tuhsa praluk tatĭkĩ, kivĩ yıvĭ  pukan yĭtsa kĩçĩ. 

— 154Annü kiliççen kĩpisem tipe ĩ. Tavrĭnsan tasa kĩpe tĭhĭnsa savĭntĭr, — 

terĩ Maru , hĭy kanma tese vırĭn ine larçĩ. 

155Silleneken pukan urine hıtarma şutlanĭ Vanyuk pralukne sütme tĭçĩ. 156Tem 

şuhĭşa kayrĩ, pukanpa appalansa hurlĭhlĭn kala a puślarĩ: 

— 157Atte apat ime yalanah ak pukan ine laratçĩ, piççe unpa yunaşarççĩ. 

158Ep piççe umĩnçe, man umra — Tatyuk, untan — anne. 159Vara purte pĩrle aş 

şürpi iyettĩmĩr. 160Atte saltaka tuhsa kaysanah rayontan agent kilçĩ te sirĩn patşalĭha 

aş-kakay tülese tatmalli pur, haleh tatmalla terĩ. 161Vara anne pĩrten-pĩr surĭha ta 

kilten avĭttarsa parsa yaçĩ. 162Halĩ surĭh ta uk pirĩn… 163Atten te, piççen te vilnĩ 

huçĩ kilçĩ. 164Tatyuk ta vĭr a pulah vı ĭhsa kĩçĩ çirĩpe aptrarĩ. 165Tuhtĭrsem pulmarĩ , 

stantsĭri pul’nitsara ahal’ te halĭh numay tese yışĭnmarĩ . 166Hĭt’ anne kilte purĭninççĩ, 
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uk vĩt vĭl ta hĩlĩn- ĩvĩn pĩr kun ta pulaymast’ kilte. 167Ak ham ta saltaka tuhsa kayĭp 

ta ıran… 

168 apla kala kalanĭ may pukanne yusasa ta pĩterçĩ. 

 — 169Vanyuk, esĩ Veruk’a yuratatĭp-i? Iytrĩ sasartĭkah Maru  hurlĭhlĭn… 

— 170Temle kalamalla… Pĩlmestĩp… 171Esĩ unpa sıvpullaşasşĭn mar-im? 

— 172Ayakra vĩt vĭl… 173Tata, hĭyĩn hĩr aça ĭsĩpe, pĩrle pırĭp tese urtĭnĩ te… 

174Ĭ tan saltaka pıraytĭr vĭl? 

— 175Vanyuk, epĩ kĩ ĩr mar, vi ĩ ka  malarah kilnĩ pulsan san patna, mana 

hĭvalasa yanĭ pulĭttĭ-i? 

(S7) 176Vanyuk yıvĭrrĭn kravat' patne utsa pıçĩ te Maru la yunaşar larçĩ... 

 ... 177Tul utĭlnĭpa pĩreh ĩntĩ, kaçaka makĭrat’, çĭhsem kĭtikle pu larĩ . 

178Maru  vĩsene apat paçĩ, kamakaran şarkku kĭlarçĩ. 

179Vanyuk vĭr a tuhsa kayma pu tarĭnat’. 180Hura şuhĭş şuhĭşlat’, ku ulĩ 

tumlat’. 181Urine purttenkkepe çĩrkese kivĩ ĭmatĭ tĭhĭnçĩ, iyelten tutar kaluşĩ 

tĭhĭntartrĩ. 182Şurĭ kĩpi iyĩn, pal’to vırĭnne, vĭrĭm ühe pinşak urtsa yaçĩ. 183Huta ne 

kivĩ kurka ta şuratman ĩr ulmi çĩrkese çikrĩ. 184Hırĭm vı san anat’ tese vi ĩ-tĭvatĭ pu  

suhan hursa paçĩ ĭna Maru , al şĭllipe vitrĩ. 185Çikmelli urĭh nimeh te kurĭnmarĩ. 

186Vanyuk, salhun utkalasa ürekensker, piççĩşĩn sĭn ükerçĩkne alla ilçĩ. 

— 187Epĩ te vilsen anne kama pĭhsa purĭnĩ? — terĩ te, sĭn ükerçĩke hĭype pĩrle 

iles temerĩ. — 188Manĭn av sĭn ükerçĩk te uk tıtsa pĭhmalĭh, apĭnassi pulmarĩ, — 



 
 

28 
 

mĭkĭrtatrĩ Vanyuk hĭype hĭy sĩtel ine ĭkĭr kartoçkine kĭlarsa hunĭ may. 189Uk ine 

şutlarĩ te yĭltah amĭşĩ valli hĭvarçĩ, hĭype vak uk a e  ilçĩ. 

190Pürt alĭkne hıttĭn hupsa Vanyukpa Maru  uramalla tuhrĩ . 

191 antalĭk tülek, yur ĭvat’. 

192Ni ta ta nikam ta kurĭnmast. 

193Pısĭkah mar Vanyuksen yalĩ. 194Uram ikĩ aykkipe — yıvĭ sem. 195Yal 

pu ĩnçe tusa itereymen klub ırmanalla tĭlĭhhĭn pĭhsa larat’, anatra ĭl puri kurĭnat. 

196Anyuksen amĭşĩ şıv ĭsma tuhnĭ. 197Vanyukpa Maru  anatalla uta ĩ. 198 ĭp patne 

itrĩ  te:  

 — Na tuk appa, api kilsen kala, epĩ rayona kayatĭp, voyenkomata, — teri. 

199Anyuksen amĭşne Vanyuk. — 200Kutamkkapah çĩnternĩ. 

201Anyuksen amĭşĩ nim kalama aptrarĩ, şuhĭşlakalasa tĭçĩ te: 

 — Apu kilte uk-i , — tese huçĩ. 

 — 202Nim tumalli te uk, pĩreh kayas pulat’, — terĩ Vanyuk. 

203Anyuksen amĭşĩ Vanyukĭn hitre yaştaka kĩletkine sĭnarĩ ara kayiççeneh vĭl 

saltak pek türĩ utninçen tĩlĩnçĩ. 

(S8) 204Hitre sĭnĩ, şurĭ şĭlĩsene kĭtartsa kĭşt kularah sĭmah pu lani ku ĩ umne tuhrĩ, 

ulla, karttusĩ ülelle avĭnarah tĭni te asa kilçĩ. 
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205Ku ĩ çen çiper açana nimĩ e pĩterse kayalla tavrĭnma Turĭ pulĭştĭrah,— tese 

makĭrsa yaçĩ Anyuksen amĭşĩ, vara, şıv vitrisene lartma mansah, mĭşĭr yĭrĭs kĩletke 

kilĩşüllĩn şĭkĭltatsa pınine mĩn yaltan tuhsa uhaliççeneh tĩmsĩlse pĭhsa yulçĩ. 

2.2. Pu ĭm Iratat' 

206Kantĭkran hĩvel uti şavlasa kĩret, Pürtre pĭçĭ, vĩri. 207U sa hunĭ alĭkran pürt 

tĭrrine vitnĩ timĩr şartlatni iltĩnet. 208Uram çüreçi umĩnçi vĩrene yençen yenne 

sullanat, ançah ul isem sassĭr, şĭp atĭltata ĩ — vĭrĭm ü  arpaşnĭ yevĩr, mĩnşĩn 

tesessĩn pa ĭr, pu a usal şuhĭş pırsa kĩrsessĩn, Nataşa kantĭka hupsa aklatsa huçĩ. 

209Untan pürt umne tuhrĩ te kĩtesri mihĩ kupi inçe ıvĭrĭkan pĩçĩk ĩ kĭna kuşak urine 

açaşlarĩ. 210 epĩ  kuşak uri hĩr pürnisem perĩnnĩ-perĩnmen nĭykĭşma tıtĭnçĩ, vara 

Nataşa ĭna, ırhankkana, ku ĩnçen, amkinçen, sĭmsinçen çupturĩ. 211Vara kil huşşine 

tuhrĩ. 212Vite umĩnçe ĩr çavakan yuratnĭ hĩrlĩ çĭhhipe sıvpullaşrĩ ĭşĩnçe. 213 illĩ pulin 

te hĩvel hĩrtet — şuhĭşlasa ilçĩ sasartĭk, ankartine tuhrĩ, ankarti hı ĩnçi hır vĭrmanĩ 

iyĩn ĭva yenne tinkerçĩ. 214Pıtarakansem asar-piser üseken laştra yĭmrasem ayne, 

ırma hĩrrinereh, pukanesem yevĩr pu tarĭnsa tĭnĭ, huskanĭvĩsene uyĭrma uk, untalla-

kuntalla ku ni e  kurĭnat. 215 avĭnpa hĭyĩn çunne kurnĭ pek huskalmi pĭhrĩ Nataşa 

ĭva ine. 216Hıtsa tĭnĭsker, sasartĭk çĩrĩlnĩ pek pulçĩ, ĭmĭl il vĩ se irtrĩ te — pan 

ulmi şĭpĭr-r! Tĭkĭnçĩ. 

(S9) 217 ĭva hı ĩnçe, şosse tĭrşşĩpeh, sıvlĭş vılyat’, tĩtrelense çühenet. 218Vĩ terse 

pırakan maşinĭsem tĩkĩr vançĩkĩsem yevĩr utala ĩ. 219 ĩr ĭşĭ-ĭşĭ, ara urana ta 

pĩ ertet kĭştah. 220Tüpe tĭrĭ, kĭvak. ĭtmah — pırsa apat’ pu a sasartĭk, ĭşĭ ta kĭvak 

ĭtmah, ançah temşĩn- ke ku ra yĭltah — hura. 221Tata — pĩvençĩk hĩrlĩ. 222«Utmalla, 

utmalla, attu tĭprapa huplĩ , iteymĩp», — terĩ Nataşa hĭyne hĭy şĭppĭn. 223Hĭy vara 

nim şuhĭşlaymasĭr pĩçĩk pürt umne hĭparçĩ te, hıpaşlasan-hıpaşlasan alla ĩne tıtmalli 
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şurĭ vĩren lekrĩ. 224Kayalla ansan ĭrine u ipe pitĩrmesen te yurĩ tese şuhĭşlasa ilçĩ, 

vara alĭk ine ĭra aksa yaçĩ te pĩr samant hapha huşĭkĩ vitĩr uramalla pĭhsa tĭçĩ. 

225Tem ıratsa kayrĩ unĭn, tem hurlantarsa yaçĩ, vara hĭyne çasrah, çasrah tese vaskatsa 

Nataşa ankartine tuhrĩ te sukmak tĭrĭh yal hĩrrinçi sadalla uttarçĩ. 226Ankarti hı ne 

itsen pĩr huşĭ kayalla avrĭnsa tĭvan kil pĩrenisene, untan pürtĩn hĩvel ayĩnçe utalsa 

yĭltĭrtatakan tĭrrine pĭhsa tĭçĩ; pürt hı ĩnçi yĭrĭs ĭka açalĭha asilterçĩ; pĩçĩk-pĩçĩk 

çuhne Nataşa ırmaran tupsa kilse üsternĩ Hura kana, hup-hura yıt urine, amĭşĩ 

ıytnipe kürşĩri Vittali piçu av ĭkaran aksa vĩlerni ku a kilçĩ; Nataşa ü ense kayrĩ, 

utas-utas tenĩ ĩrteh ankartine kayalla kĩçĩ te atan karta umĩpe üseken hura hĭmla 

ırline tata pu larĩ. 227Pĩr ıvĭ  tatsan ıvĭhri ĩmĩrt hĭyĩn numay-numay ırla 

ku ĩsempe ĭna pĭhnĭn tuyĭnçĩ te, Nataşa karta hĩrripe yeşereken şurĭ klever’ ine 

çĩrku lençĩ, ĩmĩrt vulline upĭrlasa tıtrĩ te: «Sıvĭ yulĭr, sıvĭ yulĭr, ep vilsen te — esir 

purĭnĭr», — terĩ. 228Un iyĩn pĩçĩk ĩ pıl hurçĩ yavĭnma tapratrĩ, tem kalasşĭn, tem 

ıytasşĭn. 229Nataşa, kütse itnĩ çunne kĭştah ta pulin hıtaras tese, klever ine üppĩn 

tĭsĭlsa vırtrĩ. 230«Ahĭrtneh, man ura yĩrrisene asĭrhasan, anne ĩmĩrt ayne kilĩ, kunta 

vara, şurĭ klever inçe, man kĩletken yĩrri yulĩ, umĭr usa irtiççeneh man mĩlke 

klever yevĩr şurrĭn kurĭnĩ, — şuhĭşlarĩ Nataşa, — pıtarassa mana Vanyuşki hı ĭnah 

pıtarĩ , ıran mar, vi mine ĩntĩ,’ uk- uk vi mine mar, vi mine yun kun- ke, kĩ nerni 

kun, tĭvatmine e  pıtarĩ  vara mana, kun pekeh şĭrĭh tĭrsan, ten, kĩ nerni kuna 

hĭvarmĩ  te-i, şĭrşlanma tıtĭnĩ tese», — çunne temle hıtarsan ta çĭtaymarĩ Nataşa, 

makĭrsa yaçĩ... 

(S10) 231Hĭlhana ar ın sassi iltĩnse kayrĩ:  

— 232Nattaş, es-i ku? 

233Nataşa pitne allisempe huplarĩ te ĩsĩklese mar ĩntĩ, kĭşkĭrsah makĭrsa yaçĩ. 
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234Vittali ĭna yeripen ĩklese tĭratrĩ te pürt yennelle avĭtsa kayrĩ. 235Alĭk inçe 

ĭra ukkine asĭrhasan anne kilte pulas tese şuhĭşlasa ilçĩ Nataşa, vara: « uk, uk, ep 

hamah», — terĩ te pürte hĭy tĩllĩn utsa kĩresşĩn pulçĩ, ançah sulĭnsa kayrĩ, Vittali ĭna 

hulpu inçen ıtamlasa tıtrĩ te, yĭtsa tenĩ pek, pürte ilse kĩçĩ, vırĭn ine lartrĩ. 

236Tĩpelten amĭşĩ kĭştĭrtatsa tuhrĩ te nim çĩnmesĩr yunaşar pırsa larçĩ. 

— 237Ep... ankartipele türrĩn kilettĩmççĩ te, makĭrnine iltrĩm, karta urlĭ ka sa 

pĭh ta — Nattaş makĭrsa vırtat, — terĩ kürşĩri Vittali. 

238Hĩrarĭm nim kalama aptrarĩ. 

239Vittali tuhsa kayrĩ. 

240Nataşa niyeple te makĭrma çarĭnaymarĩ. 

— 241Makĭr, Nattaş, makĭr, makĭrsan çun u ĭlat vĭl, — tet amĭşĩ. — 242Es 

amrĭk-ha, purnĭ ĩ malalla san. 243Şĭpi apla ĩntĩ, nim te tĭvaymĭn. 244Vanyuşki açi 

layĭhçĩ te av, kĩmĩl pek tasaççĩ te, kaysa çikrĩmĩr av... 245Ah, temşĩn av tasisem 

yalanah amrĭklah ĩre kĩre ĩ- ke. 246Sĭnne kurasçĩ hĭt’, asra tıtsa purĭnmalĭh, sĭnne 

te kuraymarĭmĭri . 247Saltaka tuhsa kayas çuh ta kuraymarĭm şeremet açine, şĭpah 

kukkusem patne kaynĭççĩ te... 248Aşşĩ, Va li Mihalç, tupĭkne u ma tĭçĩ te — 

u tarmarĩ . 249Mĭntarĭn... Ep ham aça ine yulaşki hut ta pulin pĭhsa yulatĭpah tese 

purtĭ ta yĭtsa kĩçĩ tupĭk huppine ĩmĩrse u ma, amĭşĩ u tarmarĩ, u ma huşma ĩ, yata 

kĩrer mar terĩ, Va li Mihalça ar ınsem vĭypa tıtsa çarçĩ , vĭl makĭrma tıtĭnçĩ, tıtsa 

pĭrahrĩ ĭna, apla vırtsa yulçĩ vara kilte, pıtarma ta pıraymarĩ ĭva ine... 

(S11) 250Nataşa aplah tatĭlsa yĩret, amĭşĩ ĭna lĭplantarasşĭn tĭrĭşat’. 
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— 251Ah, Nattaş, — tet vĭl, — pirĩn ĩmĩre mĩn kĭna ükmerĩ-şi?.. 252Vı i te, 

vĭr i te. 253Yalti ĩr kilten ĩr ıtla ar ın tuhsa kayrĩ te, kayalla vun vi ĩn tavrĭnçĩ ... 

254Hal’ purĭnma pulat’. 255Ah, hĭ an vilse pĩtĩ -şi avsem, ın iyensem, avsem vĩt-ha 

ĩr çĭmĭrne untarakansem. 256Çĩre çĭtat’, çuna yıvĭr. 

257Pürt alĭkĩ u ĭlçĩ te, kürşĩsen pĩçĩk açi — Vittyuk — kĩrse tĭçĩ. 

— 258Nattaş aku, sire valli ıru parsa yaçĩ , — terĩ vĭl. 

— 259Kam? — ĭnkarsa ileymerĩ Nataşa. 

— 260Ha at hu i, — terĩ te Vittyuk ıru tĭssa paçĩ. 

261Nataşa şıvlĭ ku ĩsempe konvert ine tinkerse pĭhrĩ te tata hıtĭrah makĭrma 

tıtĭnçĩ. 

262Amĭşĩ hĩrĩn allinçi konverta ilçĩ, adresne pĭhrĩ — tin e  ĭva ine ĩmĩrlĩh 

kaysa vırttarnĭ Vanyuşkinçen, kaya yulsa itnĩsker. 

263Vara vĭl hĩrne vırĭn ine maylasa vırttarçĩ te:  

— Es kan kĭştah, Nattaş, ep pan ulmi pu tarsa kĩrem-ha, — tese hullen tuhsa 

kayrĩ. 

264Nataşa makĭrmaşkĭn hal yulmannipe vĭysĭrrĭn ta tĩlsĩrrĩn maççana pĭhsa 

vırtrĩ pĩr huşĭ, maçça hĭmisem inçe tem kuras pek, tem tupsa vulas pek. 

265Amĭşĩ pürt hı ĩnçi ĭka ayne, kaska ine, larnĭ ta şuhĭşa putsa hıtnĭ. 

266Ku ĩnçe un pĩrten-pĩr ükerçĩk — Va li Mihalç tupĭk u ma ĩklese kĩnĩ purtĭ... 

267Pĩçĩk Vittyuk Nataşa patne pırsa tĭçĩ te:  
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— 268Nattaş aku, Vanyuşkine ma timĩr tupĭkpa pıtarçĩ  vara, ıtti ınsene hĭma 

tupĭkpa pıtara ĩ- ke? — tese ıytrĩ. 

269Nataşa, ataşullĭ şuhĭşĩsene pĩr tĩvve pu tarma ta ĩlkĩreymerĩ, Vittyuk tatah 

tepĩr ıytu paçĩ ĭna:  

— 270E ĩr ayĩnçe te pĭşal pere ĩ-i? Vanyuşkin vara timĩr i-pu  hal’, ĭna 

tekeh nimle imperialistsem te hĭruşĭ mar ĩntĩ, e? — terĩ. 

1983 

(S12)                   

2.3. Hĭysene Hĭysem Vĩleresşĩn Surĭhsem  

271Un çuhne hĩlleççĩ, sivĩççĩ. 272Tasa ta şartlama ka sençen pĩrinçe man 

mĭşĭrĭm vilse kayrĩ te — epĩ tĭr pĩççen tĭrsa yultĭm. 273Ka seren, unççenhilleh, sayra 

hutra yal varrinçi kapmar kluba ürettĩm, kartla vılyattĭm, numay turtattĭm, huşĭran 

ĩ kelettĩm, ançah nihĭ an ta nimĩnle hĩrarĭm patne te turtĭnmastĭm. 274Kaşni ka ah śur 

ĩrte maçça ine hĭparattĭm ta savnĭ mĭşĭrĭmĭn vilĩ üçĩpe yunaşar pu a çikse larattĭm, 

huşĩran ĭna antĭha-antĭha çuptĭvattĭm. 275Vĭl, pallah, vile kĭnaççĩ, ançah — ü ĩ unĭn 

mana temşĩn çĩrĩ pek tuyĭnatçĩ. 276Mĭşĭrĭmĭn kĭvakarsa kaynĭ amkine pĭhsa tĭrattĭm 

çılayççen, ĭna sivĩ pul’, mana hĭratsa pĭrahas mar tese e  kalamast’ pulĩ vĭl hĭyne 

sivvine tese şutlattĭm. 277Maçça inçen kulyansa, kĭmĭlsĭrlansa anattĭm kaşninçe tenĩ 

pekeh. 278Ĭs-pu ĭm ta, çun-çĩrem te havşasa kaynĭççĩ ĩntĩ manĭn, ıvĭrma vırtsan ta 

ıvĭrsa kayaymastĭm epĩ, ura ine tĭrattĭm ta ĩrĩ- ĩrĩpe kayri pürtre larattĭm, vut hutsa 

yarattĭm ta kĭmaka ani umnereh ku attĭm, şuratnĭ kĭmaka umĩ ine hĭrĭmpa temle 

numay kĩteslĩhsempe avraşkasem ükerettĩm, ükernĩ-ükermeneh vĩsene kayalla şĭlsa 
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tĭkattĭm. 279Kĭmaki pısĭkçĩ, çĭn-çĭn vırĭsla kĭmakaççĩ, pulenkke hı ĭn, pulenkke 

pĭrahattĭm epĩ un ĭvarne, mĭre ıvĭhĩnçe vırtakan mĭşĭrĭmĭn ütne ĭşĭrah pultĭr tettĩm. 

280 apla purĭnsan-purĭnsan ıvĭntarçĩ te, yĭlĭhtarçĩ te mana, vara, mĭşĭrĭmĭn 

ütne vitkĭ pe çĩrkse, pĩr vatĭ uksah kĩsre kültĩm te tah anhi avalhi masara ul tıtrĭm, 

unta tah antanpah nikama ta pıtarmastçĩ  ĩntĩ. 281Yara kuna çavma lekrĩ şĭn ĩre yur 

hırsa tasatnĭ hı ĭn, vara, ka  yenne tin ın kĩletki humalĭh şĭtĭk altsa pĩtertĩm te savnĭ 

mĭşĭrĭmĭn üçĩpe yalanlĭhah sıvpullaşrĭm. 282Kile ĩrle sullansa itrĩm, pu a minter 

ine çikse makĭra-makĭra ıyha putrĭm. 

283 ĩrle av ka  epĩ hĭruşĭ tĩlĩk tĩllentĩm. 284Epĩ pĩçĩk kĭna hĩr aça pek, annem 

mana tipĩtse man şĭmmĭmsençen ar uri uri mutalasşĭn pek. 285Manĭn ar uri uri 

pulas kilmest te, epĩ taratĭp, taratĭp, akĭ pürte tarsa çupsa kĩretĩp, alĭka şaltan pitĭrse 

iletĭp... 

(S13) — 286Hĩrĩm, hĩrĩm, u ! — kĭşkĭrat’ mana anne. 

 — 287Epĩ çĩnmestĩp. 

— 288Hĩrĩm, hĩrĩm, sana kalatĭp mar-i?! 

289Ha-ha-ha! iltĩnse kayrĩ av samantra maçça inçen. 

 — 290Hĩrĩm, u sam ĩntĩ, u samççĩ, tarhasşĭn, unsĭrĭn man tukmak tıtsa ise 

yarat’!.. 

 291Maçça inçen pürtekü urayne takam şaplatsa ükrĩ. 

292 av şaplatnĭ sasĭpa pĩrle pürtre kĭntĭrlahi pek ap utĭ pulsa tĭçĩ. 293Epĩ utĭ 

tümmine pusma mar, vırĭntan pĩr çĩptĩm huskalma ta hĭrasa vilse kayatĭp. 
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294Lampoçkĭna şurĭ şĭnasem sırsa ilnĩ. 295Sĩtel urisem numay pu lĭ ĩlen yevĩr 

çaşkĭra ĩ. 296Ulĭm tüşek sarnĭ kravat’, yıvĭ ran tunĭsker, hĩrarĭm yevĩr ahlata-ahlata 

yınĭşat’... 

— 297Hĩrĩm, ep sana! — anne sasartĭkah ar ın sassipa yatla a pu larĩ. 

298Anne e  te mar, purte-purte — kam pur, kam uk — pur çĩnme tapratrĩ  

mana:  

 — 299Hĩrĩm! Hĩrĩm! Hĩrĩm!.. — iltĩnet pur yençen te. 

 300Epĩ, pallah, av taran hĭranipe vĭransa kayrĭm, çarah sikse tĭtĭm, vara... 

301Ku paçah ta tĩlĩk marrine ĭnkasa iltĩm. 302Ku çĭn ikken. 

 — 303Kĩme yurat-i? — alĭk hı ĩnçi sasĭ ĭşşĭnrahhĭn kĭmĭllĭrahhĭn iltĩnçĩ. 

— 304Mĩn tuma? — ıytasşĭnççĩ epĩ, ançah — nim te çĩneymerĩm. 305Ĭ ta unta 

çĩnme, Turra kĩltuma ta hĭvat iteymest niyeple te. 

306Tata niyeple te hama hĩr aça tese çĩnnine ĭnlanaymarĭm. 307Epĩ, ham hĩr aça 

ikkenne ĭşa hıvaymarĭm, hĭra-hĭra pu a çikse hamĭn var-hırĭm, pĩ ĩ-ka ĭ ine tinkerse 

pĭhrĭm. 

308Alĭk, ep huravlassa kĩtmesĩr, hĭy tĩllĩneh u ĭlçĩ te şĭppĭn, sassĭr — pürte 

takam kĩrse tĭçĩ. 

— 309E-pĩ — su-rĭh, — terĩ av takam havassĭn. 

310Epĩ çĩlheme kĭna mar, hama ta ĭtsa yatĭm pulmalla av samantra 

hĭranipele. 
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— 311E-pĩ — su-rĭh, — terĩ vĭl tata tepĩr hut pu  pĩkse. 

(S14) «312 uk- uk, suyat’, yuri astarat’, hĭratat, nimle surĭh ta mar vĭl, surĭh ikĩ urallĭ 

pulat’-i vara?» — ikkĩlençĩ ĭşri sassĭm. 

— 313Su-rĭh yu-rĭ yur-las-şĭn, — terĩ te av ikĩ urallĭ takam — epĩ hapiççen 

iltmen çĩlhepe tem yurla pu larĩ. 

314Yurlasa pĩtersen pu ne usrĩ te malti sulahay uripe sulahay hĭlhi hı ne hı sa 

ilçĩ, untan vĭrahçen pu ne sullarĩ-sullarĩ te sasartĭk paç urĭhla sasĭpa — hĩr açanni 

pek inśe sasĭpa — kala a pu larĩ: 

— 315Kuntalla an pĭh, Turşĭn ta. avrĭnsa tĭrsam, tarhasşĭn, vĭtanatĭp sanran 

şutsĭr. 

316Mĩn pulat’ te mĩn kilet’ — epĩ avrĭnsa tĭtĭm. 

— 317Man sanĭn pulas kilet, sanpa ıvĭh- ıvĭh pulas kilet, — iltetĩp urĭm 

hı ĩnçe. 

— 318Mĩnle ıvĭh- ıvĭh? Kampa, usalpa-i? Mĩnle hĭruşĭ ilĩrtmĩş! Hĭvatĭm, 

hĭvatĭm itsemççĩ, Turĭ ĭm, ĭlsa sıhlasa hĭvarsamççĩ! Turĭ ĭm!.. 

 — 319An hĭra, çunĭm, an hĭra esĩ manran, an hĭrasam, nu mĩn hĭratĭn esĩ 

manran?.. 

320Takam sassi em e te epĩ . 

321Yalanah apla vĭl — astarakan sasĭ. 

— 322An hĭ-ra-sa-a-a-a-am-m-m... 
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323 Mĩn teri em e te epĩ  sas. 

324 Mĩn teri em e te epĩ  ĭm. 

325 apla, man patĭma surĭh pulsa kĩçĩ arĭm. 326Türripe kalas pulsassĭn, 

kayarahpa, yĭltah yĩrkellĩ vĩ lennĩ hı ĭn, epĩ savĭntĭm ta vĭl apla pırsa kĩme ĭs 

iternişĩn. 327Ançah niyeple te hĭrama e  pĭrahaymarĭm: hama ta surĭh e taka tusa 

hurasran. 328Ançah vĭl un pek şuhĭşa pu a ta ilmen pulnĭ ikken. 329Epir unpa, çĭnnipe 

kalasan, çĭnahah ta savĭntartĭmĭr pĩr-pĩrne, savĭşrĭmĭr ikĩ ĭltĭr pek, kunpa ka  pek — 

vĩ ĩ-hĩrrisĩr, tatti-sıppisĩr. 330Usal sıvlĭş ahrĭmĩ pek savĭşrĭmĭr epir unpa. 

331İr külĩmle vara epĩ ĭna pahça alĭkne iti ĭsatsa yatĭm ta — alĭk leş yençe, 

yıvĭ sem huşşinçe, vĭl tĭrukah şurĭ laşa pulçĩ te tĭçĩ, külepi te temle samantrah 

pısĭklansa kayrĩ unĭn. 

(S15) 332Epĩ hĭra-hĭra kürşĩsen pahçisenelle tinkertĩm: ara, mĩn kalĩ  pahçara laşa 

kĩ ennine iltes-tĭvas pulsan? Pĩle ĩ- ke-ha man laşa ukkine, mĭşĭrĭma pıtarma ta 

vĩsençen hĭysençen ilnĩççĩ. 

333Ulĭhalla çupsa kayiççen vĭl tavrĭnçĩ te apla ıytrĩ manran: 

— 334Kĩ ĩr kĩtetĩn-i vara esĩ mana? 

 — 335Kirlĩ mar, kirlĩ mar, — mĭkĭrtatrĭm epĩ vaskavarlĭn. 

— 336Eppin, yurĩ, - terĩ vĭl. – Kirlĩ mar pulsan kirlĭ mar pultĭr. 

 — 337Untan sasartĭkah çĩrku lense tĭçĩ vĭl man uma: 

— 338Ka ar mana, — terĩ. 



 
 

38 
 

339Epĩ çĩnmerĩm. 

— 340Manpa pıma kĭmĭlu uk-i san? Atya manpa, irĩklĩ purnĩ pa purĭnĭpĭr 

pĩrle. 

— 341 uk, uk,- terĩm epĩ çun tĩpĩnçe pĩr vĭhĭtrah unran hĭrasa ta, un patne 

çĭtma ukla. 

— 342Esĩ nim çuhlĩ te an hĩra manran, - terĩ vĭl. 

 — 343 uk- uk. – terĩm epĩ. 

— 344An ükĩn nim çuhlĩ te, - terĩ vĭl. 

 — 345 uk- uk,- terĩm epĩ kalleh. 

— 346Epĩ nimle surĭh ta, nimle laşa ta mar, epĩ – san vilnĩ mĭşĭrun vilĩmsĩr 

çunĩ, — terĩ vĭl. 

347Epĩ temle ĭnlanmalla marla pĭlhansa kayrĭm: Ham ta sasartĭkah ĩmĩrlĭh çun 

pulsa tĭrasla. 

— 348Epĩ sana vilse kayasla yuratattĭm purĭnnĭ çuhne, sana yuratnipeh viltĩm 

epĩ, sana yuratnĩranah vilme te ĭmĭl pulçĩ mana, savsa vilekensem teleylĩ te ĩ vĩt-

ha. 349Çirĩ vara irtse kayas çir marççĩ man pĩreh, avĭnpa al hutĭm ta hama… 350Sana 

asap küres temerĩm… 351Ka arsamççĩ mana hal’te pulin, yurat’- i?.. 

352Şurĭ-şurĭ laşa ku ĩsençen tinkerse pĭhas tese pu a ĩklerĩm te ham umra 

paçah ta urĭh pĩçĭk-pĩçĩk çĩr çun ülese-makĭrsa tĭnine kurah kayrĩm… 
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353 av pĩçĩk-pĩçĩk çĩr çun mĩsker ıytnine yĭltah purnĭ las kilse kayrĩ manĭn, 

ançah vĭl nimĩsker te ıytmarĩ. 354Ançah, ıytas-tĭvas pulsan, epĩ, pallah vĭl ıytnine 

yĭltah purnĭşlanĭ pulĩttĭm.  

355An tiv, vĭl kayalla surĭh e laşa pulsa tĭras pulsan ta. 356Mana hama surĭh 

tusa hursan ta. 357Şuhĭşlasan, huşĭran surĭhsem te vĩlere i-şke-ha harpĭr hayne. 

358Hĭysene hĭysem vĩleresşĩn surĭhsem. 359Vırtsa vilmelle teni mĩn tenine paçahta 

ĭnlanman surĭhsem… 

360Ahĭrtneh, av surĭhsem ut tĩnçene ka sa kaysa yurata ĭ pul’, çunĩsem 

vĩsen etem çunĩsem pekeh pul’. 

1981 

(S16)      

2.4. Hotel Chuvashıa 

361Epĩ kĭştah şuhĭşlasa tĭratĭp. 

362Hĭş uramĩ pirĩn otele ilse kayĩ-şi? 

363Pitĩ illĩççĩ vĭl ka , yuka vĩ teretçĩ. 364Çunra kalama uk tunsĭhçĩ. 365Pĩrten-

pĩr yĭpanĭvĭm manĭn teatrtaççĩ, ka  vara tsentrti pĩr teatra irtereh itrĩm te (Uramra 

sivĩççĩ, şalta – kiçemççĩ), kĭştah ta pulin lĭplanas, pusĭrĭnas tese uram urlĭ pĩr kafene 

ka rĭm. 366Ĭ tarah laras-şi tekelese ikkĩmĩş hutri bara hĭpartĭm. 367Administrator 

kartlaşkaran in eh mar sĩtele kĭtartrĩ, ikĩ yĩkĩtpe pĩr hĩr larnine kursan epĩ iyĩnçeh 

kilĩşrĩm. 368 itmennine tata, temle pallanĭ, ta ta kurnĭ pek yĩkĩçĩsene. 
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(S17) 369Ĭ ta kurma pultarnine asa ilme tĭrĭşrĭm, asa ileymerĩm. 370Pĩr huşĭ tuyĭmsĭrrĭn 

ta ta ayakalla, şuhĭşa kaynĭn, stena inçi ahal’ çuh ku a kurĭnman numay pĩlterĩşlĩ 

pĭnçĭsene tinkerse pĭhrĭm, ançah ĭşri lĭpkĭlĭh sirĩlse uhalmarĩ, tata ıtlarah pĭlhansa, 

pĩ erse kayrĭm epĩ: amrĭksem çĭvaşla kala a ĩ! 371Muskavra alĭ pin çĭvaş purĭnat’ 

tenine iltnĩ te, ak tarana iti barta çĭvaşla kala nine iltmenççĩ. 372Epĩ ham çĭvaşla 

paçah ta kala aymastĭp, unkun pĩr-ikĩ sĭmah avrĭnĭşĩ kĭna, ĭnlanassi te kĭşt e  

manĭn. 373Yunpa çĭvaş hĩrĩ pulsan ta, çunpa, şuhĭşĭmpa epĩ tĭvan halĭhran pitĩ 

ayakraççĩ vĭl vĭhĭtra, tata türripe kalasan, vĭl halĭh paçah ta tĭvannĭn tuyĭnmastçĩ 

mana. 374Man yultaş hĩr aça Fatima av tutarla şıv yuhnĭ pek kala at’ kĭna mar, vulat’ 

te, ırat’ te, epĩ vara mĩnle kalas, çĩlhesĩr pekeh Çĭvaşla. Anne hĭyĩn pallanĭ 

yenteşĩsem urlĭ Çĭvaş çĩlhi uçebnikne tupsa pama pulnĭççĩ mana, ançah un pek 

vırĭşla kĩneke paç uk ikken. 375Ku mana av teri kürenmelle tuyĭnçĩ, çĩlhene 

vĩrenmelli uçebnik ta uk pulsan mĩnle çĩlhe-ha vara vĭl, tata kirleh-şi ĭna vĩrenme? 

Yurat’-ha, av vĭhĭtalla pĩrre ĭnsĭrtran kĩneke lavkkinçe ku  tĩlne tĩksĩm hĩrlĩ 

huplaşkallĭ pısĭk slovar’ kurĭnsa kayrĩ, ıltĭnlanĭ sas pallisempe ÇĬVAŞLA-VIRĬSLA 

SLOVAR’ ÇUVAŞSKO-PUSSKİY SLOVAR’ tenine kursan epĩ savĭnsah kayrĭm, 

çasrah tuyantĭm, kile itse hıpalansa u sa lartĭm, hama temle ĩnĩren uralnĭ yevĩr 

tuyĭm upĭrlasa ilçĩ av samantra. 376Vara kullen vunşar sĭmah vĩrenme tıtĭntĭm, 

ançah slovar’ hal’lĩn kĭna pulmast’ ikken çĩlhe vĩrenessi, kalama uk yıvĭr un pek, 

pu a arpa tultarnĭ pek kĭna… 

377Çun sület. The Eagles, tah anhi Hotel California yurĭ yanĭrat’ barta. 378Vĭl 

yurĭ mana ka ĭhsa kayasla kilĩşet tata şav vĩhĩtrah epĩ ĭna çĭtma pultaraymastĭp. 

379Mĩnşĩn tesessĩn manĭn ĭna itleme hal itmest. 380Temle sasartĭkah ut tĩnçe arkansa 

işĩles pek, purte makĭra-makĭra vilse pĩtes pek, epĩ e  pĩr-pĩççen çĩrĩ yulas pek te 
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etemlĩh ku ulĩn tinĩsĩnçe, vĩ -hĩrsĩr tĭvarlĭ ta asaplĭ şıvsençe tĩnçe arkançĭkĩsen 

yulaşki ĭpĭr-tapĭrĩpe pĩrle hutşĭnsa yuhas pek. 

(S18) 381Vĭl yurĭ mana kalleh yıvĭr ta hĩrhü urkunnene ilse kayat’ – sasartĭk, kĩtmen-

tuman irten, yunri tĩvan halĭh tuyĩmĩ ĭssĭrla, ut antalĭkla hĭvatlĭ, tıtsa çarma ukla 

amalanma tıtĭnnĭ urkunnene. 

382Hunaçipe epir u uyĭhĩn pĩrremĩş vırsarni kunĩnçe vagan’kovo masarĩnçe 

tĩl pultĭmĭr. 383Unta ak kun ulsereneh Çĭvaş halĭhĩn pallĭ ĭsçahĩn vil tĭpri patĩnçe 

Muskav Çĭvaşĩsem pu tarĭna ĩ. 384 av kunççen epĩ pĩrre te pulsa kurmanççĩ unta, 

kĭ al vara urkunne itnĩ- itmen sisterçĩ anne: üsse itrĩn ĩntĩ, tĭvan halĭha pĩles pulat’ 

terĩ. 385Hunaçine epĩ unta türeh asĭrharĭm. Pĩççen marççĩ, temle hurarah hĩrpeççĩ vĭl. 

386Asĭrhassa epĩ nimle hunaçine te mar-ha, vĭtam püllĩ yaştaka yĩkĩte asĭrharĭm, şĭpah 

halĩ ak barta mana hirĩ le larakan kaççĭnni pek sĭrĭ kostyumpaççĩ vĭl, ü ĩ vĩrĩmççĩ, 

şĭpah mana kilĩşnĩ pek sapalançĭkçĩ. 387Temle pĩrre kursah kĭmĭla kayrĩ vĭl mana. 

388Numay ul huşşi ta ta çikĩ leş yençe pulĭnsa tavrĩnnĩ ın teyĩn. 389Kĭmĭlĩ ĭşĭ pek 

tuyĭnçĩ. Çun temle huskalsa turtĭnçĩ un yenne. 390Vĩl ta mana asĭrharĩ — kĭna epĩ 

layĭh kurtĩm. 391 umĩnçe hĩr pur inçeh ittisene pĭhakansene kilĩştermestĩp epĩ, ançah 

vĭl man ine pĭhni pitĩ savĭntarçĩ temşĩn. 392 av vĭhĭtrah tata, av pĩrremĩş samantrah, 

ĭnlanmalla marla kĩvĩ e pu larĭm epĩ ĭna umri hĩrĩ umne. 393Ten, mĭşĭrĩ? — 

şuhĭşlarĭm epĩ, ançah mĭşĭrĩ mar, çun savnĭ hĩrĩ te mar, temle ıtla ta rasna, pĩr-pĩrne 

yut ınsem vĩsem, vĭl hĩy pirĩşti pek pulsan, umri hĩrĩ — asamlĭ usal teyĩn. 394Çĩn ta, 

av teri ıhlançĭk- ke etem çunĩ: manĭn ĭna hĩyne kĩvĩ teres kilse kayrĩ, vara tin vĭl 

hĭy man yenne turtĭnassa tuysa iltĩm epĩ tahĭş sisĩmĩmpe. 395Hamran in eh mar 

tĭrakan hura kaççĭna kĭşt havaslĭrahhĭn pĭhsa iltĩm te, vĭl yultaşĩpe pĩrle man patarah 

pırsa tĩçĩ, kularah: Esir te Çĭvaş-i? — tese ıytrĩ. 396Çĭvaş pek mar-im? — huravlarĭm 

epĩ sĭmaha vılyatarah. 397Çĭvaşla ta pĩletĩr-i ıytrĩ kaççĭ. 398Pĩletĩp — terĩm epĩ. 399Nu, 
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kalĭr-ha mĩn te pulin yĩkĩltese kulçĩ  kaççĭsem. Mĩn kalas? — terĩm epĩ. 400Kala ĩvĭ 

pirĩn Vırĩsla pulçĩ-ha hal’lĩhe. 401Hĭvĭra kilĩşeken çi ilemlĩ Çĭvaş sĭmahne, — terĩ  

vĩsem. 

(S19) 402Yurat, yuratatĭp, yuratu, — terĩm epĩ çĭvaşla kĭşt kularah. Tata? Teley, terĩm 

epĩ. 403Nu, kapla sirĩn Çĭvaşa kaçça tuhma ta yurat’, çi tĩttĩm yalta ta uhalsa 

kaymastĭr, şütlerĩş vĩsem. 404Tupĭnsan Çĭvaşĩ, — tavĭrtĭm epĩ. 405E-e tupĭpĭr-ha ĭna, 

tupĭpĭr! — vaskavarlĭn atĭltatrĩ tahĭş samantra man uma pırsa tĭma ĩlkĩrnĩ anne. 

406Hura hĩrpe tĭrakan kaççĭ man ine temi e hutçen te timlĩn, şuhĭşlĭn pĭhsa 

ilçĩ. 407Epĩ pĭlhana pu larĭm. 408Çĩrere temsker, pısĭksker, ĩklene, avrĭna pu lanine 

ĭnkarsa iltĩm te yuriyeh vĩsem umnereh pırsa tĭtĭm. 409Çĭvaşla kala a ĩ. 

410İl’minskiy, Bibil, Litsey, İvan, Yakovleviç tenisene e  ĭnkartĭm epĩ vĩsen 

kala ĭvĩnçe, ıtti sĭmahĩsene ĭnlanaymarĭm. 411Manĭn av teri Çĭvaşla ĭnlanas kilse 

kayrĩ kaççĭ kala nĭ çuh, temle pĩr harĭsah kulyansa tata annene tarĭhsa kayrĭm epĩ 

hĭyĩn tĭvan çĩlhine mĩn açaran vĩrentmenşĩn mana. 412Purte pĩrle sĭn ükertternĩ çuh 

epĩ vĩsen umnereh tĭtĭm, vĭl mana tĩlĩnereh tinkerçĩ te: Itla hĩrrinçe esir, kadra 

kĩmessi te pultaratĭr, varrinereh ku mĭr-i? Terĩ. 413Kĩretĩp, — terĩm epĩ vĭl sĭmah 

çĩnnişĭn savĭnsa, av vĭhĭtrah varrine ku ma sĩnnişĩn kürense. 414Manĭn unpa yunaşar 

pulas kilet- ke. 415Nu, eppin, mana kadra kĩmesen te yurĩ, sirĩn pek hitre hĩrsĩr vara 

sĭn ükerçĩk şupkalsah kayĩ, — terĩ te vĭl, epir unpa vırĭnsempe ulşĭnsa tĭtĭmĭr. 416Halĩ 

epĩ kaççĭpa unĭn hĩrĩ huşşinçe tĭratĭp.  417Savĭnsa, hĭpartlansa kayrĭm epĩ: Unpa, unpa 

yunaşar epĩ,vĭl hĭyĩn hura hĩrĩpe mar, manpa yunaşar!    

418Kayran vil tĭpri inçi pısĭk granit hĩres umne tĭrsa pĩrerĩn-pĩrerĩn sĭmah 

kalarĩ . 419Uyrĭmah şap-şurĩ ü lĩ pĩr vatĩ tĩlĩnterçĩ mana. 420Un umĩn çılayĭş vırĭsla 

kala rĩ , vĭl vara: Epĩ çĭvaşlah kalam-i? Terĩ te, halĭh huşşinçe: Çĭvaşla! Çĭvaşla! — 
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tenisem iltĩnçĩs. 421Epĩ annene tupas tese un-kun pĭhkalarĭm, ançah anne ayakpa, vil 

tĭpri tavra tıtnĭ karta tepĩr yençe tĭrat’, śınsem huşşipe tuhma avan mar, ançah manĭn 

ak vatĭ manah pek şur ü lĩ starik sĭmahĩsene av teri ĭnlanas kilçĩ, vara epĩ yunaşar 

tĭrsa sĭn ükertternĩ yĩkĩte ku arsa pama ıytrĭm. 422Epĩr payan ak Aslĭ Eteme çıslama 

pu tarĭnni pirĩn halĭhĭn çıslĭh tuyĭmĩ purrine, vĭl aslĭ halĭh ikkenne, vĭl vilmennine, 

payan ta çĩrrine kĭtartsa parat’. (S20) 423Pirĩn pĩçĩk halĭhĭmĭr ĩmĩrsem huşşi 

mĩskĩnlense purĭnnĭ te ĩ ças-çasah yulaşki vĭhĭtra, ançah mana pirin halĭhĭmĭr 

vunşar ĩmĩr kayallah pultarullĭ, hĭvatlĭ, kĭmĭllĭ halĭh pulnĭn tuyĭnat’. 424İstorin tahĭş 

samançĩ pire apsa hu sa hĭvarnĭ ta, epir yulaşki ik-vi ĩ ĩmĩr huşşinçe puşşeh te 

mĩskĩnlense, nişlĩlense kaynĭ, utĭ kunran hĭrasa purĭnma tıtĭnnĭ — aslĭ ĩr inçi pĩr 

hĩsĩk ĩr laptĭkne yışĭnsa purĭnnişĩn te ıtti halĭhsem umĩnçe hamĭra ayĭplĭ tuysa, ĩpĩr 

taranah salannĭ epir, terĩ vatĭ.  «
425Vĩrenekenĩ — pĭşĭltatrĩ  ınsem. Sĭrĭ ĭ.» 

426Vatĭ pĩr 

huşĭ şuhĭsa kaysa tĭçĩ te sasartĭkah hur ĭ pek irĩp sasĭpa: « ak vırĭnta tepĩr ĩr ultan 

ta, pin ultan ta çĩrĩ Çĭvaş çunĩ pulĩ!» — Tese sĭmahne vĩ lerĩ. 427Un vırĭnne suhallĭ 

amrĭk ar ın hĭparçĩ: Epir pulnĭ, pur, pulatpĭr! Terĩ vĭl çĭn maltanah, natsi vĭyĩ, 

pĩrlehĩ, ak Aslĭ Etemĩn internatsilĩhĩ, Çĭvaşsene ıtti halĩhsen kartne ĩklessişĩn 

purĭnsa irtternĩ purnĭ ĩ inçen kalarĩ untan. 428 av vĭhĭtra pĩltĩr kunta ükertternĩ sĭn 

ükerçĩksene vale se pama tıtĭnçĩ . 429Man ku aru ĭ man patalla pĩşkĩnçĩ te sĭn 

ükerçĩk ine kĭtartsa: «Mana tupayĭr-i?» — Tese ıytrĩ. 430Mĩnle pĭhrĭm sĭn ükerçĩke 

— türeh ĭna kurtĭm. İlemlĩ pĩr hĩrpe yunaşar. 431Hĩrĩ kĭştah un yenne tayĭlnĭ ta Anĭ  

jurnali inçi pek ilĩrtüllĩn kulat’. 432Mana kalleh pĭlhatsa yaçĩ ak sĭn ükerçĩk. 

433
«Viçkĩn ku lĭ ikken esir, — şütlerĩ kaççĭ, - pĭhma pĩrtte un pek mar.» 434

«Mĩnle 

vara – pĭhma?» 435Ham ta ĭnlansa ileymerĩm unran mĩn ıytnine. 436O-o, kalama ta 

hĭruşĭ, apostolsem kĭna pultarnĭ un pek ileme sĭmahsempe ükerse pama, - terĩ vĭl. 
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437Epĩ ham hitreh marrine pitĩ avan pĩletĩp, ĭ tan hitre pulas-ha manĭn, anne 

Çĭvaş pulnĭ ĩrteh tese şutlattĭm açarah çuh. 438Kĩletkem manĭn yĭrĭs, ĭna epĩ layĭh 

ĭnkaratĭp, ançah mĩn pĩçĩkreneh hamĭn pit şĭmmisem sarlakan kurĭnni asaplantaratçĩ, 

pĩrehmay pĭşĭrhantaratçĩ mana. 439Ku — av puli-pulmi «tĭvan» Çĭvaş halĭhĩn tulaş 

pallisençen pĩri ĩntĩ tettĩm hĭş çuh makĭrasla hama ham. 

(S21) 440 avĭnpa ta kam ta pulin esĩ av teri çiper, sanĭn kĭmĭlu ırĭ, kullu ĭşĭ tenine 

iltsen epĩ yalanah avanmarlanattĭm, hamran mĭşkĭllarah kulsa kalanĭ pek tuyĭnatçĭ 

mana un pek çuhne. 441Tata kama kirlĩ hal’hi vĭhĭtra ırĭ kĭmĭlpa ĭşĭ kulĭ? 

442Pĩr-ikĩ ın adres kartoçkisem salatrĩ  yenteşlĩh kartoteki valli. 

443Sĭmahsem vĩ lensen ınsem masartan vaskamasĭr tuhrĩ  te restorana kĩçĩ , 

ançah unta vırĭn pulmarĩ, vara yenteşlĩh prezidençĩ, Huras’kin huşamatlĭ kilĩşüllĩ 

ar ın, anne kalanĭ tĭrĭh — tĩpçev ĩ-geolog, nauka kandidaçĩ — hĭyĩn kilne çĩnçĩ. 

444Mĩnpe kaysan ıvĭhrahhine şutlakalasa tĭnĭ hı ĭn tramvaypa kayas terĩ . 

445Tramvay ostanovkine utnĭ çuh ham sĭmah huşnĭ hura ü lĩ kaççĭ hĭpma ta 

pĩlmerĩ manran. 446Tem pakĭltatat’ çarĭnmi, man ĩntĩ ĭna iltes te, kuras ta kilmest. 

Man pĩtĩm şuhĭşĭm sĭrĭ kostyum tĭhĭnnĭ ĭşĭ kĭmĭllĭ ü lemes yaş inçe. 447Vĩsem av 

hura hĩrĩpe ikkĩşĩ hı ala tĭrsa yulçĩ . 448Tem kanaşla ĩ, vaskamasĭr hı ran uta ĩ. 

449Untan sasartĭk vĩsem kayalla avrĭnçĩ  te tramvay tepĩr yennelle kayakan ĩrelle 

utrĩ . Çĩre çikse ıratsa kayrĩ manĭn. 450Vĭl pımasan — epĩ te kaymastĭp, kaymastĭpah! 

Akĭ vĩsem tramvay hı ĩnçe uhalçĩ , akĭ tramvay vırĭntan taprançĩ, manĭn kĭşkĭrsa 

makĭras kilse kayrĩ. 451Epĩ pu a çikrĩm te pırti çĭmakkana ĭtsa yama hĭtlantĭm. 452Şĭp 

av vĭhĭtra temle tuyĭm, temle sisim mana kayalla avrĭnsa pĭhma histerĩ. 

453 avrĭntĭm ta vĭl tĭr pĩççen ĭ talla kaymalline şutlasa tĭnine, unççen vara mana 

tinkerine kurtĭm. 454Epĩ avrĭnsa pĭhnine asĭrhasan, nim şutlasa tĭmasĭr pirĩn hı ran 
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utrĩ vĭl. 455Epĩ savĭnsa- ĩklense, unat huşnĭn ĭmĭllansa kayrĭm, ançah umri hura 

ü ren mĩnle hĭpmalla-ha? Vĭt sĭrĭ kostyum tĭhĭnnĭ çuna ıvĭh kaççĭ hĭy pırsa tĭrinççĩ 

man uma, vara, ten, ku pĭrĭnsa utĩççĩ-i, ançah uk av, mana mar, aslĭrah ulsençi 

ku lĭhlĭ amrĭk hĩrarĭma hĭvalasa itrĩ vĭl, sĭmah huşrĩ. 456Pa ĭrah, masar ine 

kĩriççeneh, kala atçĩ  vĩsem — pĩr-pĩrne unççeneh pĩle ĩ, ahĩrtneh. 457Hĩrarĭmpa 

unĭn kaşni sĭmahne timlet, vĭl vara temle kulĭşla yapala kalasa kĭtartat’ pulas, hĩrarĭm 

kulat’, ançah kullinçe unĭn temle hurlĭh, tuhsĭh — unşĭn tunsĭhlat’ vĭl, pĩr unşĭn! 

(S22) 458Vĭl ĭna yuratat’ tav ĭrsa iletip epĩ sasartĭk, ançah… 459 av samantra mana 

kulĭşla pulsa kayat’ te, ham mĩn teri açalla, ayvanla (ye, ten, hĩrarĭmla?) şuhĭşlama 

pultarninçen tĩlĩnse sasĭpah kulsa yaratĭp epĩ… 

460Tramvaypa kaynĩ çuhne alĭ ulsençi pĩr Çĭvaş, samay sıpnĭsker, kupĭsne 

uramrinçen te hıtĭrah tĭssa yaçĩ. 461Kaysan-kaysan, taşĭ kĩvvi kalasa yĭlĭhsan, metro 

patne itespe, av ın yurlama pu larĩ. 462Yurlassa vara hĭyĩn mĩskĩnlĩhĩ, vĭysĭrlĭhĩ, 

uhmahlĭhĩ inçen yurlarĩ vĭl! uk, ten, hĭy vĭl akna ĭnlansa ta mar pulĩ, çunĩ 

savĭnĭ pa tulsa kilnĩren pul’ ançah ta manĭn ĭna itlenĩ may yĩrse yaras kilçĩ. 

463Yurlasçĩ Çĭvaşla, hĭt’ tem yurlatĭrççĩ vara, ançah vĭl hĭy kĭştah ta pulin vırĭsla 

çuhlanine kĭtartas şutpa-şi, huşsa yurlamalline vırĭsla yanrattarçĩ. 464Yurri temle 

Çĭvaş takmakĩ pulas, epĩ nimĩy te ĭnlanaymarĭm, ançah huşma yĩrki nihĭ an ta, mĩn 

viliççen, man asĭmran tuhas uk. 465Kaşni avrĭm hı ĭn tĩrlĩ intonatsipe tĭvatşar 

hutçen: 

Mı, Çuvaşi, duraki, 

Mı, Çuvaşi, duraki, 

Mı, Çuvaşi, duraki, 
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Mı, Çuvaşi, duraki, — 

Tese yurlarĩ vĭl. 466 ınsem pirĩn yış ine kar avrĭnsa pĭhrĩ . 467 ınnisem, ten, pirĩn 

yışran ikĩ-vi e hut ta sahalrahçĩ-i, vakunĩpeh epirççĩ, ançah mana çĭtma uk namĭs 

pulsa kayrĩ av allĭsençi Çĭvaş yurlakan yurĭşĭn. 468Yurĭşĭn e  te mar, pĩtĩm halĭhşĭn, 

hamra ta Çĭvaş yunĩ purrişĩn namĭslansa kayrĭm epĩ av samantra… 

469Vi ĩ pülĩmlĩ hvatterte purĭnat’ yenteşlĩh prezidençĩ Huras’kin. 470Tĩrlĩ yışşi 

çul katĭkĩsem sapalansa vırta ĩ pur ĩrte te — ahĭrtneh, tĩpçev ĩ ĩnçe kirli 

mineralsem pul’. 471Unta-kunta Çĭvaş kĩnekisem pur, Çĭvaşpa ıhĭnnĭ atrubutika 

yevĩr ıtti vak-tĩvek. 472Mart vĩ ĩnçe Şupaşkar’ta uralsa üsnĩ pĩr pallĭ balerinĭn 

pultarulĭh ka ĩ irtnĩççĩ Muskavra, epĩ av teri kaysa kurasşĭnççĩ, ançah temle tĭrĭşsan 

ta bilet tupaymarĭm, halĩ akĭ Huras’kin av balerinĭna ıvĭh pĩlni, bilet pirki un patne 

şĭnkĭravlamalla pulin inçen kalarĩ, bukletne kĭtartrĩ — vĩsene Huras’kina alĭ pussa 

panĭ. 

(S23) 473İkkĩn-vi ĩn, uk a puhsan, ĩ me- imelli ilme çuprĩ , hĩrsem sĩtel maylama 

tıtĭnçĩ . 474Huras’kinĭn arĭmĩpe hunyamĭşĩ daçĭna kaynĭ ikken. 475Pitĩ ırĭ kĭmĭllĭ, 

havaslĭ, tĭvan halĭhne çuntan yuratakan ın pek tuyĭnçĩ mana Huras’kin, ni ta kaysa 

kĩreymi kulkalasa, ut tĩnçere Çĭvaş halĭhĩ purrişĩn ka sa kaysa savĭnsa çupkalasa 

üret vĭl hvatter tĭrĭh. 476Mı, Çuvaşi, duraki yurlanĭ stenasene kisretse yuratu yurri 

yulat’: Temle savĭnsa- ĩklense, irĩplense. 477Natsi şĭnĭrĩ şĭnah ak ınsem ĩntĩ, 

proletariat şuhĭşlarĭm epĩ te kularah, te çĭnlasah – ham ta ĭnlanaymasĭr. 

478Sĭrĭ kostyum tĭhĭnnĭ kaççĭpa kala a pınĭ hĩrarĭm metro patĩnçe yulçĩ, 

prezident kilne pırasşĭn pulmarĩ. 479Kaççĭ vĭtam ulsençi fizikpa puplerĩ. 480Anne 

kalanĭ tĭrĭh, tahĭş institutra dotsent av fizik, man anne un pek yapalasene çĭn maltan 

pĩlet, Çĭvaş ınnisem üsse-tĩreklense pınişĩn, çap ilnişĩn çun-çĩreren savĭnat’ vĭl: Epir 
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te, Çĭvaşsem, ıttisençen kaya mar-ha, ku tarana iti nikama ta mahhĭ paman-ha, 

kosmonavt’ta pur pirĩn, tata tĩnçeri pĩrremĩş hĩrarĭm kosmonavt ta Çĭvaş kineh pulnĭ-

ha, mur ilesşĩ — tet. 481Kayran, çerkke ĩklese sĭmah kalanĭ çuh, institut dotsentne 

sĭmah paçĩ  te vĭl nim te kalamarĩ:  amrĭksene itler-ha, mĩnpe sıvlat’ universitet, 

mĩne vĩrentet filosofi teri e . 482Hunaçi ura ine tĭçĩ te hĭy pallanĭ pĩr amrĭk sĭvĭ ĭn 

ni ta ta piçetlenmen sĭvvine vulasa paçĩ: kĭşkĭrusĭr-ıytusĭr, pĩr tĩrlĩ lĭpkĭ sasĭpa: 

apli aplah ta pulĩ, ten, 

Yĩrkiyĩ aplalla: 

Kĩrkunneseren umĭr lüşket Çĭvaş ĩrne, 

urkunnepe tıtsa pĭrahat’; 

lĩkreh Çĭvaşsem lapamsençe, vĭrmansençe 

Çuhĭnah purĭnman tekele ĩ 

Yıvĭ -kurĭkĩ te üsnĩ ĩntĩ 

Çĭh-kĭvakalĩ te şĭmarta tuma ürkenmen, 

ni-kaçaki te sĩtsĩr lartman 

Mĩskĩn Çĭvaş açi — pĭçine, 

Aş-kakayran ta tatĭk tĭman lapamri Çĭvaşsem; 

(S24) 

apli aplah ta pulĩ, ten, 
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Mĩnpurĩ – pulnĭ, 

ukĩ te – uk pulnĭ, 

apah ırmisempe vĭrmanĩsemsĩr, 

Çunĩ- çĩrisĩr 

Purĩsĩr pu ne, 

Çĭvaşsem 

ŞUL’ĬŞ  te pulnah pul’. 

483Pallah, epĩ pĩr sĭmahne te ĭnlanaymarĭm, kayran, tuslaşsan, esir mĩnle sĭvĭ 

vularĭr vara tese ıytsan, vĭl mana vırĭsla ku arsa paçĩ. 

484Tuslaşassi pirĩn kĭşt kayarah pulçĩ. 485Pĭrtak sĩtel huşşinçe larnĩ hı ĭn 

aslĭrahhisem hut kupĭs kalasa taşla pu larĭ , amrıksene Huras’kin yunaşar pülĩmre 

magnitofon yarsa paçĩ. 486Hamĭrla kalasan, diskoteka yevĩr kĩptĩrtetü pulçĩ pirĩn. 

487Huras’kin hut kupĭs kĩvvipe taşlasa ıvĭnat’ te magnitofonpa taşlama kilet. 

488Taşlassa pirĩnpe te hut kupĭs taşşineh taşlat’-ha vĭl: urisene tĭrĭslattarsa tapsa – 

kĭna ĩntĩ anne Çĭvaş taşşi tet. 489Tĭrĭslattarsan-tĭrĭslattarsan ıvĭnat’ te kalleh 

vatĭrahhisem patne çupsa kayat’. 

490Tulta hĩvellĩççĩ vĭl kun, ĭşĭççĩ, pülĩmre utĭççĩ temle taşlama kansĩrleken 

utĭ. 491 akna sisrĩ te Huras’kin çürepe karrine karçĩ, vara pülĩmre sĩmlençĩ. 

492Hunaçi pĭhma pitĩ vĩri tuyĭnakan pi ĩ hĩrpe taşlarĩ, epĩ hura ü lĩ kaççĭpa. 

493Taşlasan-taşlasan, çĭtsan-çĭtsan, man çun kütse itrĩ te, epĩ unpala tepĩr taşşa 

tuhmarĭm. 494Ĭşra tem yıvĭrlançĩ, pusahlançĩ. 495Divan ine lartĭm ta pallĭ balerinĭn 
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bukletpe pĭha pu larĭm. 496Hura ü lĩ kaççĭ mana temi e hutçen te çĩnçĩ, ançah epĩ 

tekeh unpa taşlamastĭp tese irĩppĩneh şutlasa hutĭm. 497Hama kilĩşeken kaççĭpa 

taşlakan pi ĩ hĩre küleşrĩm: ah, mĭntarĭn, seksbomba Atĭl i variançĩ, mĩn tasalĭhĩ 

pultĭr sanra, anne tata Çĭvaş hĩrĩ pek tasi tĩnçipe te ukkĩ tet, ahal’ süpĩltetet anne. 

498Kayran pu a tata tepĩr şuhĭş pırsa kĭçĭ tahĭş kĩnekere vulanĭsker: ĭslĭ ar ınsene 

yalanah ıtlaşşi hitre hĩrarĭmsem pĩtere ĩ. 499Şĭpah akĭn pek yıhravlĭ 

kĩletkellĩskersem. 500Ep ham av hĩr vırĭnĩnçe pulsan-i? Pulinççĩ manĭn ĭslĭ, çiper 

pĩrten-pĩr ınnĭm, mana yurattĭrççĩ vĭl, epĩ te vara ĭna e , pĩr ĭna e  yuratĭttĭm, urĭh 

nikam ine te avrĭnsa pĭhmĭttĭm, pĩtĩm purnĭ ĭma, vĭy-halĭma, yuratĭvĭma ĭna 

halallanĭ pulĭttĭm. 

(S25) 501Vĭl ĭslĭ, ırĭ, hĩrü, parhatarlĩ pulinççĩ! Hunaçi pek… 

502Val’s vĩ lençĩ te, vara kartalansa sike pu larĩ . 503Epĩ e  laratĭp. 504Sĭrĭ 

kostyumlĭ kaççĭ man pata pıçĩ te: «Ma taşlamastĭr esir?» — tese ıytrĩ. 505«Taşlas 

kilmest», — terĩm epĩ. 506Nu, akĭn pek ilemlĩ kun hurlansa larni pısĭk ılĭh, teri vĭl. 

507«Ivĭntĭm epĩ» — terĩm ĭna, untan sasartĭk, ham ta sismesĩr, apla huşsa hutĭm: 

«Epĩ luççĩ mĭşĭrrĭn taşlamalline tuhĭp, esir mana çĩnsen». 508«Yurat’ eppin, sire haleh 

çĩnetĩp ites taşşa», — terĩ vĭl, vara epĩ çĭtĭmsĭrrĭn vĭrah kĩvĩ tuhassa kĩtrĩm. Akĭ 

kassetĭri salatran «Hotel California» sĭrhĭnsa tuhrĩ. 509Hunaçi, mana çĩnme pulnĭsker, 

tĭrukah hurlansa, tĩksĩmlense kayrĩ, epĩ nimte ĭnlansa pĩtereymerĩm. Tĭrat’ pĩr vırĭnta 

pĩr vırĭnta pĩr huskalmi, çunne tem kĭşlat’ unĭnne. 510Tĩlĩkri pek utsa pıtĭm ta un 

patne: «Sire çĩnme yurat’-i?» Terĩm. «Ĭ?» — temle ĭnkaraymarĩ vĭl türeh. 511«A-a, 

tavah», — terĩ te untan mana hıttĭn atĭrlasa tıtrĩ, — epĩ unĭn allisem em ereh pul’ 

tenĩççĩ, hĭy vara çĩtres pek, kĩ -vĩ  tatĭlsa kayasla hıtsa larnĭ. 512«Çĩmsĩrrĩn taşlĭpĭr-i, 

pĩr sĭmahsĭr?» — Terĩ vĭl. 513«Yurat’», —  kilĩşrĩm epĩ unpa. 514Vĭl mar, hurlĭhlĭ-

hurlĭhlĭ kĩvĩ atĭrlasa tıtrĩ teyĩn mana, pu a tem tulsa kilçĩ, vara vĭysĭrrĭn unĭn kĭkĭrĩ 
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umne tĩrşĩntĩm epĩ. 515«Ka arĭr mana sĭmah huşmanşĭn, terĩ vĭl yurĭ pĩtsessĩn, ak 

yurĭ yanĭranĭ çuh kala ma yuramast’, ku vĭl — sĭvaplĭ yurĭ… 516Manĭn çi ıvĭh tusĭm 

ĭna makĭrmasĭr itleme pultaraymastçĩ»… 

517Vara vĭl mana hĭyĩn çi ıvĭh tusĩ pirki kalasa paçĩ. 518P ĭr vulanĭ sĭvva 

ırakanĩ av ikken, unĭn çi ıvĭh tusĩ. 519Tusĩ e  te mar, tĭvan piççĩşĩ. 520Unran vunĭ 

ul ıtla aslĭ pulnĭ vĭl, ĩrşıvri çi vatĭ universitetsençen pĩrinçe — tartura vĩrennĩ. 

521Tĭvanla halĭh kul’turine, ĭshakĭlne çuna hıvnĭ, av halĭh şĭpine çĩripele tuynĭ. 

522Hĭy vĭl Matvi yatlĭ pulnĭ, ançah ĭna purte Matti tese çĩnnĩ. 523Vak halĭhsem malalla 

atalanas ulĩ — Estoni atalanĭvĩ pek pulmalla, çĭn maltanah ĭs-hakĭla atalantaras 

pulat’ av ulpa kaysan e  kirek mĩnle pĩçĩk halĭh ta hĭyne hisepleme pultarĩ, ıtti 

halĭhsene hĭyne hisepletterĩ tese şutlanĭ Matvi, ĭ ta may kilnĩ, avĭnta akĭn inçen 

kalasa ürenĩ. 

(S26) 524Pĩrre ulla kanikul vĭhĭtĩnçe kurma kilsen, pahçara hĭyne valli pĩr pĩçĩk üple 

tusa lartnĭ ta traktat ırma pu ĭnnĭ. 525Traktaçĩ «Halĭhpa unĭn çĩlhi huşşinçi 

hirĩ ülĩhsem» yatlĭ pulnĭ, unta vĭl halĭh purnĭ ĩ mul-tupra yençen layĭhlannĭ em unĭn 

çĩlhi yuhĭnsa nişlĩlennine ırsa tĩpçes tĩllev tıtnĭ, ançah tĩrlĩ sĭltavsene pula ırsa 

pĩtereymen traktatne, kayran kanikul vĩ lennĩ, lere vara, ınsem kalanĭ tĭrĭh, temle 

kirevsĩr, şanĭ ran tuhnĭ amrĭksempe ıhlansa kaynĭ ta nih an ka arĭnmi pısĭk 

yĭnĭşsem tu a huni vĭl. 526Tĩrĩs ul inçen pĭrĭnnine tuysa ilsen, ançah av 

tĩrĩsmarlĭhsĭr ta purĭnma pultaraymannine kura — vĭl akĭnsa vilnĩ. 527 akĭnassa 

pĩççen mar, vi ĩn akĭnnĭ vĩsem: Pĩri — radikallĭ şuhĭşlakan estonets pulnĭ, halĭh 

huşşinçe performanssem irtterse ürenĩ, tepri  — hippi-latış — tĭvan halĭh irĩklĩhĩşĩn 

pu  huma tivĩ lĩ samant itesse çĭtĭmsĭrrĭn kĩtse purĭnnĭsker. 528Estonetspa Matvi 

temi e hutçen te masonsenni yevĩrlĩreh vĭrttĭn sekta puhĭvĩsençe pulsa kurnĭ, unta 

purte estonla kala nĭ. 529Latışpa vara Matvi temi e ul huşşi iyun’ uyĭhĩn varrinçe 



 
 

51 
 

Rigĭna ürenĩ, unta vĩsem latışla kala akan ıtti hippisempe pĩrle hula varrinçi İrĩklĩh 

palĭkĩ umne çĩrĩ çeçeksem hunĭ. 530Purte postament inçi «Tĭvan ĩrşıva tata 

İrĩklĩhe» sĭmahsem ine sĭvaplĭn pĭhsa tĭnĭ çuh Matvi ĭşĩnçe, çun tĩpĩnçe, Latviren 

ıtlarah Çĭvaş ĩrĩn şĭpi pirki şuhĭşlanĩ. 531Yurĭhsĭra tuhnĭ pĩr kivĩ yıvĭ  urtra, ırma 

hĩrrinçe, ka hi tĩttĩmlĩhre pulsa irtnĩ vĩsen pĩrlehi vilĩmĩ. 532 akĭnas umĩn pürtne 

şaltan çĩrtse yanĭ vĩsem. 533 apla vara Matvi akĭnnĭ e  mar, hĭyne vutra untarsa 

yanĭ. 534Pĩrle vĩrennĩ tus-yultaşĩsem kalanĭ tĭrĭh, vĭl çirlĩ pulnĭ, unĭn psihiki hu ĭlsa, 

ataşsa pĩtnĩ pulnĭ. 535Pĩr nimĩ  psihopatologĩn sĭmahhisempe usĭ kursa hĭyĩn 

pekkisene Matvi AKZENTUIERTE PERSONLISNKEITEN tenĩ. 536Unĭn hĭyne 

yevĩr tĩnçekurĭmĩ tahĭş samantra patologiye ku sa kaynĭ. 537Tata vĭl vĭhĭtalla ahal’ te 

Pribaltikĭra amrĭksem tĩrlĩ yuhĭmĩsençe harpĭr hĭyne untaras yĭla sarĭla pu lanĭ; 

Matvipele tusĩsem, pallah, pĩlmen mar av untarusem pirki. 

(S27) 538Un pek hıparsene — uyrĭmah Litvaran ças-çasah sarĭlnĭ vĩsem — temle 

kaşninçeh amrĭksem antĭhsa, havhalansa yışĭnnĭ. 539Hunaçi un çuhne aça e  pulnĭ. 

540 akĭnsa viliççen Matvi un patne ıru yanĭ: «Purĭnassa purĭn, ançah vilĩm inçen 

nihĭ an ta an man. 541Vilĩm vĭl — pulaslĭh» tese ırnĭ vĭl unta. 

…542Huras’kin patĩnçe mĩn ĩntrĩkçeneh pultĭmĭr epir, hĭşĩ-pĩri üsĩrĩlse kayrĩ, 

malaşne pĩr-pĩrin patne tĭtĭşah hĭnana üressi pirki kala rĩ . 543 amrĭksem temle 

parka kayrĩ , mana ta çĩnçĩ , ançah epĩ vĩsempe kaymarĭm, epir Hunaçipe hvatterteh 

yultĭmĭr, av hamĭr taşlanĭ pülĩmre lartĭmĭr. 544Yunaşar pülĩmre aslisem ĩ se-kulsa 

savĭnçĩ . 545Mana purnĭ  mĩn yapala ikkenne ĭnlantarma hĭtlançĩ Hunaçi, pirĩn 

uslovisençe filosofi vĭysĭr, suya ĭslay e  pulnine tĭnlantarçĩ, numay-numay ĭslĭ ta 

tĩtrellĩ sĭmahsempe kala rĩ… 
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546Şĭpah ikĩ erneren şĭnkĭravlarĩ vĭl. 547Epir unpa Puşkin ploşadĩnçe tĩl 

pultĭmĭr, çılayççen hula tĭrĭh apkalansa ürerĩmĩr. 548Uramsem puşansa pıratçĩ  ĩntĩ, 

vun pĩr itetçĩ, epir unpa pĩr pĩçĩk gril’-bara kĩtĩmĩr: tĩksĩm, çasah hupĭnma vĭhĭt, 

muzıka… Hotel California… 

— 549Tem pulnĭ payan muskavsene, pur ĩrte te «İglz» … 550Çĭnah ta, ĭ ta 

kilçĩ unta «İglz» yanĭratçĩ, yultaş hĩr aça patne şĭnkĭravlarĭm ta unĭn pülĩmĩnçe te 

«İglzçĩ».  551Halĩ tata akĭ kunta ta avah. 

552 av ka  şĭmat kunççĩ, anne kilte ukçĩ, Muskav ıvĭhĩnçi pĩçĩk ĩ hulana 

tantĭşne kurma kaynĭççĩ ĩr vırtmallah. 553Pirĩn patra epir Hunaçipe kofe vĩretse 

ĩ rĩmĩr, yuratu inçen, Çĭvaş halĭhĩn payanhi kunĩpe pulaslĭhĩ pirki kala rĭmĭr. 

554Temle ıtla ta ıvĭhçĩ vĭl mana, ıtla ta tĭvannĭn tuyĭnatçĩ… 

555İrhine kĭmĭllĭn kulkalasa sıvpullaşrĭmĭr. 556Vĭl tĭvan yalne kayassi, itnĩ-

itmen man pata ıru ırassi inçen kalarĩ, şantarçĩ. 557Ançah tem çuhlĩ kĩtsessĩn te 

man pata pĩr ıru ta yamarĩ vĭl, tekeh nihĭ an ta şĭnkĭravlamarĩ… 

(S28) 558Epĩ pitĩ numay şuhĭşlarĭm un pirki, ançah niyeple te ĭnkarsa ileymerĩm akĭn 

sĭltavne… 

559Samay vĭhĭt irtsen, temi e uyĭhran, iltĩm epĩ unran ıru pekki, ançah vĭl 

puş-puşĭ konvert kĭnaççĩ. 560 ülte manĭn adres, ayalta, hĭyĩn adresne ırmalli tĩlte, 

akĭlçanla Hotel Chuvashia Shubashkar-City tenĩ. 561Konvert ükerçĩkĩ inçe — temle 

tĩssĩr, tĭvatĭ hutlĭ kĭnttam hĭna kilĩ, unta «Gostinitsa «Çuvaşiya» tese ırnĭ. 562Temle 

te şuhĭşlasa pĭhrĭm epĩ, ançah konvert mĩnşĩn şĭpah «Çuvaşiya» hĭna urçĩ ükernĩ 

puşĭ konvert yarsa pama kirli pulnine te ĭnlanaymarĭm. 
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…563Halĩ akĭ laratĭp barta, kĩ eh teatra tuhsa utmalla ku çuhnehi emigrantsen 

purnĭ ĩ inçen kalasa parakan spektakl’; P’yesine, litvallaran ku arnĭskerne, 

unççeneh vulanĭççĩ. 564Manĭn kurs ĩ ĩpe türremĩneh ıhĭnnĭ material, epĩ «SSSRti 

halĭhsen dramaturgiyĩ — Muskav stseni inçe» temĭpa ıratĭp ĭna. Pallah, manĭn av 

teri Çĭvaş p’yesi tĭrĭh lartnĭ spektakle tĩpçes kilet te, ançah Muskavra Çĭvaş 

dramatırgĩsene pĩlseh kayma ĩ av… 565İnstitut pĩteriççen numay-ha, ten, unççen 

lartĩ  te-i pĩr-pĩr yenteşĩmĩn p’yesine Muskavra, pĩr-pĩr nikam üremen teatrta, vara 

diplom ĩ ne avĭn tĭrĭh ırĭp, hamran ham kulsa şutlasa laratĭp epĩ… 

— 566Ka arĭr ta, ma av teri salhu esir? – ıytat’ manran Çĭvaşla kala akan 

kaççĭsençen pĩri. 

— 567Epĩ? Iyhĭran vĭrannĭn şart siketĩp. 568 avĭn pek ilemlĩ hĩrĩn tuhsĭhlama 

yurat’-i vara?.. 

 — 569Epĩ… Pĩrtte tuhsĭnlamastĭp…  

570Pĩr huşĭ şĭp. 

571Yultaşĩ sĭmah pu arnĭ kaççĭna tem kalarĩ Çĭvaşla, vĩsem pĩr-pĩrne ĭnlannĭn 

kulsa ilçĩ , epĩ temle tĭrukah hama ayvannĭn ta pĩçĩkkĩn tuysa iltĩm, vara çasrah ura 

ine sikse tĭtĭm ta pĩrremĩş huta ansa kayrĭm: «Yenteşĩmsem- ke vĩsem manĭn, 

yenteşĩmsem…» 

572Uramra il vĩ teret, yuka kastarat’. 573Çĩrere kalama uk tunsĭh. 574Epĩ 

hĭvĭrtrah taksi çaratĭp ta kile itse Hunaçi yarsa puşĭ konverta şırasa tupatĭp, vara, 

nim şuhĭşlaymi pulsa, ni ta kaysa kĩreymi tullaşsa vĩttĩn-vĩttĩn ĩtse tĭkatĭp, untan 

sasartĭk tramvayra Vırĭsla yurlanĭ Çĭvaş ınni asa kilse kayat’ untan tata av ikĩ 
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puplev pĭtalasah pĭtalama tıtĭnat’ mana: MI, ÇUVAŞİ, DURAKİ… MI, ÇUVAŞİ, 

DURAKİ… Tata HOTEL CHUVASHIA… HOTEL CHUVASHIA… 

575 il te il mar pek, Hunaçi yuka pulsa ülenĩn tuyĭnsa kayat’ mana 

sasartĭkah, vara vĭl pükle vilĩmpe vilnine ye vilme pultarassa yar u ĭn ĭnlansa iletĩp 

epĩ… 

(S29)     

2.5. Valyukkapa Kĩterin 

576Kil huşşinçe tĩttĩm, nim te kurĭnmast, ku pa tĩlme-tĩl hüme tĭrri kĭna 

pĩlĩtelle antĭhsa karmaşnĭn tuyĭnat’. 577Kiçem. Ta ta sadra takam e temsker ühlete-

ühlete makĭrat. 578Yıvĭ sem karĭna-karĭna tem pĭşĭltata ĩ. Lupas alĭkĩ tunsĭhlĭn 

yınĭşat. 

Avgust. 

579Kartaran sĭmsana kĭtĭklasa tulĭh kartiş şĭrşi salanat. 580Sĩt, ĩne, tislĩk şĭrşi. 

581Yunaşarsen kil huşşinçe takamsem, hulĭn ta pallaman saslĭskersem, hıtah mar 

kĭşkĭraşa ĩ. 

582Kĩterin, pĩrene inçe larakansker, ura ine tĭçĩ te kürşĩsen kil huşşinelle 

tinkerçĩ. 583İkĩ kĩrneklĩ hıtanka ar ın. 

584Uramra maşina sassi iltĩnse kayrĩ. 585 umĭr vĭrahhĭn uma pu lanĭ 

çuhnehille sasĭ. 

586Ar ınsem hĭvĭrt urama tuhrĩ  maşina sassi ıvĭhlançĩ, untan vara in ereh te 

in ereh iltĩnme tıtĭnçĩ. 
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587Kĩterinĭn pĩçĩk açalla maşina hı ĭn çupas kilse kayrĩ. 588Uram alĭkne 

yeripen, şĭppĭn u sa tuhrĩ te tĭvalla pĭhrĩ vĭl. 589Tura, uy haphinçe, nikam ta, pĩr çun 

ta uk. Maşina ta pa ĭrah şosse ine tuhsa ĩtnĩ. 

(S30) 590Kĩterin pürt umĩnçi vutĭ kupi ine ĩklençĩ te çüreçeren şalalla sĭnasa pĭhrĩ.. 

591Upĭşki, Valyukka, sĩtel huşşinçeh tünse kaynĭ pu ne sĩtel ine hunipeh. 592Umĩnçi 

kĩlençi urri taran ta puşanayman: pĩr-ikĩ çerkke ĩ nipeh üsĩrĩlse, havşasa kaynĭ 

Valyukka. 

593Tulhĭrsa, tarĭhsa tĭvĭrlançĩ ĭşra Kĩterinĭn. 594Upĭşki ĩ nişĩn, apla tünse 

kaynişĩn. 595Pürte vupĭr yevĩr vĩ se kĩçĩ te: «Tĭr-r!» — tese kĭşkĭrsa yaçĩ vĭl. 

596Valyukka iltmerĩ. «Tĭr-r, esremet pu ĩ!» — tepĩr hut kĭşkĭrçĩ Kĩterin. 597Unĭn 

kütse itnĩ çunĩ kĩ -vĩ  ereh kĩlençi pek puşanassĭn tuyĭnçĩ. 598Valyukka nim pulman 

pekeh kanĭ lĭn tĩlĩrçĩ. 599«Ah, kulma-i es manran!»   — Kĩterin upĭşkine ü ren yarsa 

ilçĩ te pĩrre ülelle, tepre ayalalla turtrĩ. 600Valyukka ĭnlanmasĭrtarah ku ne u rĩ «Tĭr 

tetĩp!» — uhĭraşrĩ Kĩterin aplah. 601«Mĩsker vara, mĩn sikse tuhnĭ vara, Kĩteruk, 

e?» — tilmĩrse pĭhrĩ un ine upĭşki. 602«Tĭr tetĩp, tĭr!»  

603Mĩn pulnĭ-şi payan Kĩterina, ıtti kun ü ren ıtlaş- şiyeh turtakan marççĩ-

ke, mĩn unat-ha, mĩn ĩntet, yıvĭr pu ne huskatrĩ Valyukka: «Ep, ara, Kĩteruk, 

ıvĭrsa ilem-i kĭştah, ara, pĩr-ik sehet ıvĭrap ta, vara kayap, hamah tĭrsa kayap, es te 

vırt ta ıvĭr, e, Kĩteruk?» «Kay, haleh kaynĭ pultĭr, attu sünse larat!» Kĩterin 

Valyukkana pitĩnçen upa pu larĩ. 604Valyukka vĭrahhĭn ura ine ĩklençĩ te sullana-

sullana alĭk patnelle uttarçĩ. 605Untan pĩr huşĭ pürt umĩnçe kĭştĭrtatrĩ. Kĩterin kil huşşi 

yençi çüreçeren tinkerçĩ: Valyukka sulahay alline çĩri tĩlne hu latsa tıtnĭ ta alĭka hĭy 

yennelle uri vĩ ĩpe turtsa ilesşĩn. 606Tem çiket ĩntĩ, esrel, şuhĭşlasa ilçĩ Kĩterin. 
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607Valyukka urama tuhrĩ te sak ine kanma larçĩ. 608Pu ra temle asar-piser 

ıratu. 609Pu ra e  te mar, kĭkĭrta ta, çĩrere te. Çun vırĭnta mar temle. 610Vaşokka tem 

şuhĭşlama pikençĩ, mayĩpen-mayĩpen tĩlĩrse pıçĩ. 

«611Es hal’ te kayman-i, şuyttan pu ĩ!» — iltĩnse kayrĩ u ĭ çüreçeren. 612«Ep, 

ara, mĩn, kayap- ke, kayap», — Valyukka vĭr-var ku ne u rĩ te, kuyan yevĩr, 

ırmanalla uttarçĩ, ferma patne türten, ırma urlĭ tuhas terĩ. 

(S31) 613 ırmara, ĭl umĩnçe, ikkĩn tĭra ĩ. 

614Hĩr açi vĭtannipe urĭmĩpe avrĭnsa tĭçĩ. 615Valyukka tinkerereh pĭhrĩ te, 

hĩrĩ inçi in e uhallĭ şurĭ plaşçĩ ĭna Verĭnni pek tuyĭnsa kayrĩ: pĩltĩr ulla pasara 

kaysan, sısna uri sutsan, ilse tavrĭnnĭççĩ. 

— 616Ey, Vera, mĩn tusa tĭratĭr kunta? — ıytrĩ vĭl pĭlhançĭk ta ayĭplĭ sasĭpa. 

— 617Kalleh ĩ se lartrĭn-i?.. Apu kilte-i? — ıytrĩ Vera yalanhi pekeh kayĭk 

çĩppille. 

— 618Kilten, ara, ĭ ta pulas tata apun... 

— 619Zdorovĭ, Val’kkĭ piçu, — terĩ ar ın açi. Mikkolaysen Saşşi pulmalla, 

av çupkalat pulas Vera patne, açi aptramast peksker-ha — mĩltletse ilçĩ Valyukka 

pu ĩnçe, vara: «Zdorovĭ, zdorovĭ, turttar-ha», — terĩ. 620«Pamir» ançah man», — terĩ 

Saşa. 621«Pamir» tĭk «Pamir», — kilĩşrĩ Valyukka. 622Untan sasartĭk Verĭna çavsaran 

tıtrĩ te: «Es, Vera, mana an ĩllen. Ep, ĩ ep pulin te, a u vĩt san», — terĩ. 623Vara 

uttarçĩ. 624Vunĭ-vun pilĩk utĭmran kayalla avrĭnçĩ te ĭl patne tavrĭnçĩ. 625«Saşa, atya 

ĩ er», — terĩ te pinşakĭn şalti kĩsyinçen kĩlençe turtsa kĭlarçĩ, şĭlavar kĩsyinçen — 

çerkke. 626«Na, yar», — tese tĭssa paçĩ te — Saşa avĭrsa huçĩ. 627Untan hĭy puşatrĩ. 
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628Verĭna yarsa paçĩ te: « etĩn-i?» — terĩ. 629Vera ĩsĩklese makĭrsa yaçĩ, «Vera, ma 

makĭran, an makĭr», — lĭplantarçĩ hĩrne Valyukka. 630Vera ĭlalla tinkernĩ te pĩr 

sĭmah ta çĩnmest, hurlĭhlĭ tĭrat’. 

631Kĩlençene puşatsan Valyukka hĭy ulĩpe fermĭnalla uttarçĩ. 632Yal pu ĩnçe 

karta urlĭ ka as tese tapa lançĩ-tapa lançĩ — niyeple te ka aymarĩ, payan irpe 

layĭhahçĩ ke, lutraççĩ, kĭntĭrla, pĭrusem uya tuhsa an kayççĭr tese, av teri üllĩ tıtsa 

lartnĭ ĩntĩ. 633«Luççĩ pĩr kana larsa kanam-ha, — ĭnkarsa ilçĩ Valyukka, — fermine 

itĩp-ha epĩ ĭna, vutti unat pul-ha, Mişkĭna kalanĭççĩ briketne ıtlarah pĭrahsa hĭvar 

tese». 634Mĭyran takam pĭvnĭ pek, çĩreren takam pĭşatanpa çiknĩ pek kasa-kasa ıratat’ 

ĭş-çik. 

635Karta kĩtessine kanma larçĩ te, maltan ĭmĭl, untan tarĭnrah ta tarĭnrah 

kanĭ lĭh açaşla, lĭpka pu larĩ ĭna, vara yulaşkinçen vĭl nim tuymi pulçĩ: ıratĭva ta, 

tĩttĩme te, sivĩ-sivĩ ĩre te. 

(S32) 636Kĩterin, lĭplanas tese, sĩtel inçi kĩlençeren pĩr stakan yarsa ĩ rĩ. 637Temle 

lĭpkĭrah pek. 638Pu  avrĭnat, tĭman yevĩr, ku ra — tĩtre. 639Tata tepĩr stakan yarsa ĩ rĩ 

Kĩterin. 640Untan Verĭn plastinkisem huşşinçe otkrıtka ine ırtarnĭ yuratnĭ yurrine 

şırasa tuprĩ te radiola yaçĩ. 641Radiola, urma ĩmrĩksker, kanĭ sĭrrĭn, turtĭna-turtĭna, 

üsĩr ın pek hĭrĭltatrĩ: 

Mĩnşĩn-şi ep sana pit yuratrĭm, 

Mĩnşĩn lartĭm sanpa yunaşar... 

642Kĩterin ku ne huprĩ te radiolĭpa pĩrle yurla pu larĩ: kĭşkĭrsa, ku ulpe, kütse 

kaynĭ sassipe. 
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643Yurlasan-yurlasan kalleh sasartĭk çun ıratsa kayrĩ Kĩterinĭn. 644Vara vĭl 

sikkipe urama sikse tuhrĩ te ĭl umĩpe irteken sukmak tĭrĭh fermĭna çuprĩ. 645Yal 

pu ne itsen tĩttĩmre, kĩtesre, ın larnine asĭrharĩ. 646Hĭra-hĭra patnereh pırsa pĭhrĩ te 

— viselene pu lanĭ çunĩ ĭnlanmalla marla pĩ erse kayrĩ unĭn. 

— 647Valyukka, tĭr! Tĭrsam, tĭr, mĩsker es, Valyukka, ın pek pulsam ara! — 

ku ran pĭhma hĭtlançĩ vĭl upĭşkine, ançah leşĩ hĭnk ta tumarĩ. — 648Valyukka, tĭrsam, 

ferma kaymalla-i ! Zaparnika kayma tuhnĭ śın śapla larat-i vara? — sassi Kĩterinĭn 

lĭpkĭ, yĭvaş. 649Kĭşkĭrsa mar, yĭlĭnsa vĭratat ĩntĩ vĭl upĭşkine. 650Ançah Valyukka 

iltmerĩ ĭna, unĭn yĭvaş, yĭlĭnçĭk sassine. 

651Kĩterin Valyukkana silleme tıtĭnçĩ. pitne avĭrkalarĩ, ançah Valyukkan pu ĩ 

usĭnçĭk, tatĭk-kĩsĩk pukanenni pek, üt ĭşşi te sivĩne pu lanĭ. 652Kĩterin hĭranipe 

upĭşkin al lappine yarsa tıtrĩ, al tımarne pusrĩ, vĭl pa ĭrah tapma pĭrahnĭ ĩntĩ. 

653Kĩterin tuyĭmsĭrrĭn pĩrre uyalla, tepre yalalla tĩmsĩlse pĭhsa ilçĩ te, 

Valyukkana ıtalasa ilse tem kala a, tem yurla, tem makĭra pu larĩ... 

1983 

(S33)      

2.6. Bobbi 

654 ırĭnmast’ kalavĭm, Bobbi, nim tusan ta ırĭnmast’. 655Çeçeksem te 

vile ĩ... Vilççĩreh, vara mĩn? Çeçeksem te vile ĩ.. 656 uk — çeçeksem te... Nim 

tusanta ırĭnmast’. 657 apli apla, çeçeksem te vile ĩ. 658Pürtri çeçek şansan — ın 

vilesse tet. 659Çeçeksem tipse hĭrsa larçĩ  ĩntĩ, pĩri te üsmest, e kelenmest, vilesse 

pul’, Bobbi, viletĩp pul’, es vara kalleh uram tĭrĭh kilsĩr apkalansa ürĩn-i?.. 
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660Çeçeksem te vile ĩ. uk — çeçeksem te. 661Nimĩn te uk. Nimĩn te 

yulmast. 

662Tunsĭh-im, Bobbi? Ĭ ta san hu u? Epĩ hu a mar vĩt. Hu a mar vĩt? u-uk, 

hu a mar, epĩ — sanĭn tusu. 663Tus teyeken tus mar te ĩ te, esĩ mana an yatla pĩreh. 

664Esĩ mana yuratma pultaraymannine ham ta avan ĭnlanatĭp. 665Ançah çeçeksem te 

tipe ĩ- ke, tuyĭmsem te, yuratu ta, şuhĭş ta. 666Çeçeksem te uk pula ĩ, yĭltah uk 

pulat’, Bobbi, epĩ te, esĩ te, sanĭn maltanhi hu u ta. 

667Kalavĭma epĩ ham irĩkpe ırmastĭp, esĩ ıratĭn, tĩrĩsreh — ırtaratĭn. 668Ten, 

esĩ te mar-i, av yut kalavşi — «BOBBİ», KİFFER, LYUKSEMBURG. 669 av 

kalava ha atra vulanĭ hı ĭn tepĩr ka hine tĩl pultĭmĭr sanpa, Bobbi, astĭvatĭn-i, epĩ 

kaya yulsa tuhrĭm restorantan, halĭh salansa pĩtnĩpe pĩrehçĩ ĩntĩ, esĩ restoran umĩnçi 

pĩçĩk ploşçad’re ınsen urisem tavra pĭhsa-şĭrşlasa ürettĩn. 670Sivĩççĩ, puş uyĭhĩn 

pu lamĭş kunĩsemççĩ, il anatran, Atĭl yençen vĩretçĩ, esĩ man ura patne yĭpşĭnsa pıtĭn 

ta tilmĩrse sĩrtĩntĩn, avtobus kiletçĩ, epĩ sana çasrah kĭkĭr umne pĭçĭrtasa tıtrĭm ta 

avtobus ine lartĭm, esĩ ıtla ta pĩçĩkçĩ, ançah pĩrtte makĭrmarĭn, çĩtremerĩn, pu na 

man alĭ ine tĭssa hutĭn ta ku na huprĭn. 671Esĩ mana yeple vara türeh pallarĭn, Bobbi? 

672Ĭ tan pĩltĩn esĩ epĩ Kiffera vulanine? Epĩ Kiffer mar- ke, vilme patne itnĩ vĭysĭr, 

çirlĩ ırav ĭ kĭna. 673Huli te pirĩn Lyuksemburg mar, pĩçĩk ĩ hula kĭna. 674Provintsiri 

çuhĭn ta tĩssĩr hula e  pulin te — vĭl tĭvan hula- ke, Bobbi, Tĭvan ĩrten hakli vara 

nimĩn te uk ak aslĭ ĩr inçe. 

(S34) 675Çĭkĭltĭş kritiksem epĩ ak kalava Kifferĭnne vĭrlasa ırnĭ teyĩ  ĩntĩ. 

676Kalaççĭrah, epĩ vĩsem valli ırmastĭp, epĩ, Tolstoy kalaşle, NE MOGU MOLÇAT’. 

677Epĩ sana valli ıratĭp kalavĭma, Bobbi, yıtta kalav tata ıtti yışşi iskusstvĭsem kirlĩ 

mar teyĩ -i kritiksem? Teççĩreh, pire mĩn ĩ , hamĭra valli ıras vĭhĭtsem itrĩ  pulas. 
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678Kiffer av hĭyne sentimentalizmpa ayĭplasran hĭrat. 679Epir, Bobbi, Kiffer mar ta, 

pĩreh ku ul’ kĭlarassişĩn ırnĭ tese ayĭplasran şiklenmestpĩr. 680Sĩtel inçe ĭkĭr-tĭvar 

pultĭr, vĭr ĭ an tuhtĭr, ıtti yĭltah pulĩ. 681Epir sanpa akĭ pulma pultaras vi ĩmĩş tĩnçe 

vĭr i hı ĭnhi pek, ınsemsĩr, iksĩmĩr e  tĭrsa yultĭmĭr. 682 ta san maltanhi hu u, 

Bobbi, man ĭna av teri kuras kilet, unĭn ılĭhne hama yışĭnma ta hatĩr epĩ. 

683Hurlĭhlĭ, tunsĭhlĭ esĩ. Ĭnlanatĭp, yıvĭr ultava manma. 684 apla av, Bobbi, tepĩr çuh 

ĩr inçe tekeh pĩr samant ta purĭnas kilmi pulsa itet te, e kĭşkĭrsa makĭras, e pitĩ-pitĩ 

yuratas kilse kayat’. 685Pĩr çĩrĩ klassik kalaşla, ĭ ta es, tinĩs? Ey, Bobbi, purnĭ a çĭtma 

tunĩ te ĩ te, purĭnnĭ çuh purĭnsa ta kuras kilet mar-i? ner ka  pĩr amrĭk ırav ĭpa 

kala sa lartĭmĭr çılayççen. 686Tem te tĭvasşĭn, tem te pultĭr, vĭl ta uk ikken pirĩn, ku 

ta uk, ançah yuratu, yuratu pur- ke pirĩn, yuratĭva ni ta ta pıtaraymĭn, pĩr-pĩrne tĭvan 

pek yuratatpĭr- ke. 687Yuratu pulsan urĭh tem kirlĩ mar. 688Itti yapalisem numaylansa 

kaysan yuratu arkanat pul’, Bobbi. 689Tĭvan halĭhşĭn ku tarana iti nikam ta nimĩn te 

tuman imĩş, pirĩn ĭru tusan kĭna tet amrĭk ırav ĭ, ançah vĩsen ĭrĭvĩ nikam 

tĭrĭşmasĭrah ĩnĩ ĭru pulsa kilnĩ-şi? Ten, tĩrĩs te kalat-i hĭşne-pĩrne av aça, ham pirki 

mĩn çuhlĩ numayrah şuhĭşlatĭp, avĭn çuhlĩ kuraymi pulsa pıratĭp hama, hamran 

yĩrĩnme, tarma tıtĭnatĭp. 690Hama hĭrav ĭ pek tuyatĭp. 691Maltan yuratĭvĭma (vĭl mana 

untarsa-kĩllenterse yarasran hĭranipe), untan çunĭma (çunsĭr purĭnma ĭmĭlrahhine 

ĭnkarnĭran), kayran hama (etemlĩhşĩn pu  huma hatĩrlenetĩp tese, türripe vara — 

hĭvĭrtrah çapa tuhas kilnĩren) sutnĭ mĩskĩn epĩ. 692Purnĭ  vĭl, tusĭm, tisker pasar, aça 

vĭyyi mar. 693Maltanlasa literaturĭn hulĭn huppine şĭtarsa tuhas ta kayarahpa çun-

çĩrerine ırĭp tettĩm, şĭtarassa şĭtarsa tuhrĭm ta çun-çĩrempe ıratĭvĭm ta ta kaysa kĩnĩ. 

(S35) 694Tĭvan halĭha utta kĭlaras tese çupsa ürerĩmĩr te hamĭr utta tuhsa iteymen 

urma vĩrennĩ ınsem pulsa yultĭmĭr. 695Yut utta hamĭrlatas tese vĭy-hala 

şellemerĩmĩr, kayarah e  hamĭrĭnni, an tiv, samay tĩksĩmmi, çĭn-çĭn utĭ pulnine 
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ĭnkarsa iltĩmĩr. 696Hura kurak ta hĭyĩn çĩppine hura pulin te hamĭnah tese kalat te ĩ-

ke. 697Kam kalanĭ pire epir hura tese? Kampa tanlaştarsĭn tĩksĩm pirĩn utĭ? Ten, 

pirĩn tĩsĩ avnaşkalsker, tĩsĩ e  mar, tasalĭhĩ te? Puyma kayan vilse kĩlnĩ tenĩ yevĩr, 

utta tuhan uhmaha tĭrsa yulnĭ tet. 698Tuhrĭmĭr ĩntĩ, tuhrĭmĭr uhmaha. 699Kĩnekine ĩne 

ise yanĭ, anne sĩtĩnçen yutşĭnmalĭh ın şutne kĩnĩ. 700Purĭnat pĭr apla iksĩmĩr, 

Bobbi, pĩr kilten teprine pırsa ıhlanatpĭr. 701Makĭratĭn, Bobbi, yınĭşatĭn, çĩlhü uk 

ançah. Ten, çĩlhü ukkişĩn makĭratĭn esĩ? Ançah an makĭr esĩ çĩlhe ukkine tarĭhsa, 

sana usal sĭmahpa vĭ a ĩ pulsan — esĩ ırt hıtĭrah hirĩ , çĩlhü kurĭnmasan ta şĭlusem 

kurĭnççĭr. 702Yĩrĩnse pĭhiççen hĭrasa pĭhçĭr, Bobbi. Kaşnin hĭyĩn piçĩ-ku ĩ, alli-uri, 

tuti- ĭvarĩ. 703Kaşniyeh hĭyĩn pit-ku ĩnçen, al-urinçen, tuti- ĭvarĩnçen vĭtansa üresen 

yĩrkelleh-şi, Bobbi? Çĩlhepe şuhĭşlav pĩr tetpĩr- ke, çĩlhesĩr ĭ tan şuhĭş şuhĭşlas? 

704Hutĭş çĩlhe hutĭş şuhĭşlattarat, hutĭş şuhĭş hutĭş purĭntarat. 705Hutĭşa tuhsan vara, 

Bobbi, çeçeksem te vile ĩ, hıt hurapa mĭyan yeşere pu la ĩ... 

706An küren mana, Bobbi. Ka ar mana, yütenĩ vatta. 707Epĩ sana çuntan-vartan 

yuratatĭp vĩt. 708Ka ar mana, vat supnĭna. Ka ar uhmaha. 709Nihĭ an ta, sasartĭk 

çĩlhellĩ pulsa tĭrsan ta, «Şĭplan, çĭvaş!» — tese an kalah mana, yurat-i, Bobbi?.. 

1984 

(S36)      

2.7. Kĩlçeçeksem 

İosif Dmitriyeva 

710Itla ta kanĭ sĭrlanat kĩ ĩr, nim tuma pĩlmest Erre. 711Çun ıratat’. Mĩnren 

pu lançĩ-ha ıratu? A-a, spektakl vĭhĭtĩnçe Erre sasartĭk zalalla pĭhsa ilçĩ te temĩnle 

kĩtmen ĩrten, tĭruk, çĩre çikse ırata pu larĩ. 712Vara malalla vılyaymarĩ vĭl, malalla 
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vĭl purĭnma tıtĭnçĩ. Stsena inçi pĩr-ikĩ sehete tĭsĭlakan ĩmĩrlĩh purnĭ pa. 713Halĩ ak 

asa ilme tĭrĭşat te — nimĩn te asa kilmest: mĩn asĭrhanĭ-ha vĭl urma tĩttĩm zalra av 

teriyeh çuna ırattarakan yapala? Nimsker te ku a tıtkĭnlamarĩ. 714Ĭsta artistsem 

nihĭ an ta zalalla tinkerse pĭhma ĩ, vĩsemşĩn — zal uk, vĩsemşĩn pĩrten-pĩr tĩnçe — 

stsena. 715Uçilişçĩre te aplah vĩrentetçĩ , ançah Erre temşĩn pultaraymast apla tuma. 

Zala kurmasĭr vılyani ĭna kurakansĭr, puşĭ vırĭnta vılyanĭn tuyĭnat, ku vara ĭsta 

artistsemşĩn te hĭruşĭ: puşĭ ĩrte, puşĭ zalra vılyama kalama uk yıvĭr. 

716Vĩrentekensem ĭna pĩrmay vĭr atçĩ : «Zalalla pĭhsan uhalsa, ataşsa kayma ças, 

tata vılyanĭ çuhne hĭvĭn çunna e  iltmelle, hĭvpa pĩrle vılyakana e  kurmalla», — 

tetçĩ . 717Vĭl av tıtĭnsa tĭrat-tĭrat te — kĩtmen ĩrten, hĭy sismesĩreh, vĩlt e  zal 

varrinelle ku  ıvĭtsa ilet. 718Nihĭ an ta ku  tĩlne uyrĭm sĭn-sĭpat lekmest, yalanah 

temĩnle pĩtĩmĩşle ükerçĩk — yĩrki-yĩrki pu . 719Payan ta avah. Itti çuhnehinçen 

pĭrtak tĩksĩmrehçĩ kĭna pulas payan. 720Tata temle ĭnlanmalla mar hurlĭh tĭratçĩ 

sıvlĭşra. Tulta yupa uyĭhĩ, yıvĭśsem, dekoratsi yevĩr, tĭlĭhhĭn, tĩlsĩrrĩn sĩnkse lara ĩ, 

kĩ -vĩ  şĭnsa hıtas şĭrçĭksem pek. 721Teatr ik yençe vĭysĭr il ĩtĩle pu lanĭ afişĭsene 

ama uri açaşĩpe upĭrlat... 722Çĭnah ta, savĭnĭ lah mar. Pĩrremĩş ul kĭna teatrta Erre: 

kĭ al vĩsem — irĩm ultĭ çĭvaş amrĭkĩ — Muskavri teatr uçilişçinçen vĩrense tuhrĩ  

te ulla rayonsençe gastrolte ürerĩ . 723Halĩ akĭ pĩr-ik erne kayalla teatrta sezon 

u ĭlçĩ, Erresen uşkĭnĩ uçilişçĩri rejissersempe pĩrle hatĩrlenĩ spektaklsene stsena ine 

kĭparat. 724Şekspirĭn «Romeopa Dculettine» payan akĭ ikkĩmĩş hut vılyarĩ  ĩntĩ 

Şupaşkarta. 

(S37) 725Errene tĩp rol' şansa panĭ ku spektakl’te. 726Ĭssĭrla yuratsa pĭrahnĭ yaşa 

vılyassa vılyat te — ançah tĩlĩnmelle! — hĭy ku tarana iti nihĭ an ta tarĭnnĭn yuratsa 

kurman. 727Muskav hĩrĩsem yakarah tuyĭnatçĩ , yaltisem — kiçemreh. Şupaşkar’ta 

ĩ leme tıtĭnnĭ-tıtĭnmanah pallaşrĩ-ha vĭl pĩrinpe — vırĭs teatrĩnçe kulaç pek kĭpĭşka 
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hu a hĩrĩsene vılyakan Marinkĭpa. 728Spektakl’sençe yalan tenĩ pekeh Manya e 

Dunya, huşĭran Dunyaşa e Manyaşa tese çĩne ĩ ĭna. 729Teleysĩr mĩskĩn hĩrarĭm, 

şuhĭşlat un pirki Erre, mĩskĩn te teleysĩr hĩrarĭm. 730Provintsiri aktrisa. Pirĩn hĭt’, 

çĭvaşsen, provintsiyĩ te tĩp huli te Şupaşkar’tah, ta ta in e şırasa kaymalla mar. 

731Pulaslĭh ta, irtni te — yĭltah hamĭrtah. Vırĭs akterĩsen şĭpi vara, tem tesen te, 

ĭmsanmalla mar... 732Şĭpah apla şuhĭşlasa vırtnĩ vĭhĭtra telefon şĭnkĭrtatrĩ. Erre sĩtel 

inçi yıvĭ  sehet ine pĭhsa ilçĩ: ur ĩr irtni ikĩ sehet te irĩm minut. 733Untan tĭrsa 

trubkĭna tıtrĩ. 

— 734Allo! Errene çĩneymĩr-şi telefon patne? 

— 735Epĩ itletĩp, — terĩ Erre tĩlĩnereh. 

— 736Irĭ ka , Romeo! Esir mana pĩlmestĩr, epĩ... epĩ... Dculetta... Dculiya, 

eppin...  737Nu, Yuliya, hamĭrla kalasan... Kĩ ĩr epĩ sirĩn teatrta pultĭm ta vara akĭ halĩ 

sirĩn pata şĭnkĭravlatĭp... 738Mana kalama uk kilĩşrĩ esir vılyakan Romeo, ançah 

Dculettĭr sirĩn temle...  Yü lenkĩreh... Hĩrlĩh kurĭnmast unra... 

739Erre türeh nim kalama pĩlmennipe üsĩrkelese ilçĩ te: — Vara? — tese ıytrĩ. 

— 740Epĩ... epĩ sire tav tĭvasşĭn, pitĩ layĭh vılyarĭr esir... epĩ.... esir çĭn-çĭn 

Romeo, tata, itmennine, Çĭvaş çunlĩ Romeo esir... Tav sire, Romeo, tavah... 

— 741Tarhasşĭn, tarhasşĭn, — terĩ Erre. 

— 742Epĩ... manĭn halĩ pitĩ-pitĩ sire kuras kilet, — terĩ yĩres pek sasĭpa 

Yuliya. 

 — 743Iran kĭntĭrlahi spektakl’e pırĭr eppin, şĭpah «Ro- meo» pulat’, — terĩ 

Erre şĭppĭn. 
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— 744Manĭn sire hal kuras kilet, — hĩr sassi kĩtmen ĩrten lĭpkĭn ta salhun 

iltĩnçĩ. 

— 745Hal... may uk, — tavĭrçĩ Erre. 

(S38) — 746Arĭmĭr kilte-i? — hĭvĭrt ıytrĩ hĩr. 

— 747Man pĩçĩk ĩ hĩr açam, — terĩ Erre te şütlereh, te tarĭharah, — tah anah 

ka  pulnĭ ĩntĩ, ĩrle. 748Vĭhĭt — ur ĩr irtni ikĩ sehet te irĩm pĩr minut. ıvĭrma vırtas 

pulat sanĭn. 749Ka seren yĩrkellĩ ıvĭrman hĩr açaran nihĭ an ta ĩrşıvşĭn usĭllĭ ta 

parhatarlĭ ın pulaymĩ attu. — 750Vara trubkĭna huçĩ. 

751Şuyttan, şĭnkĭravla ĩ kirlĩ-kirlĩ mara! Nomerne ĭ tan tupa ĩ-şi? Teatra 

şĭnkĭravlasa pĩle ĩ ĩntĩ, tĭvanĩsem tese... 752Telefonĩ al ayĩnçe pulni layĭh-ha vĭl, 

mĩnpur hula al tupanĩ inçi pek — pĩr ekkuntrah kirek hĭş kĩtese te itetĩn. 753Mĩn 

kirline yĭpĭrtah kala sa iletĩn. 754Ĭnçĩ te av Erren, nim te kalaymĭn, çĭnnipeh te ĭnçĩ: 

piççĩşĩ arĭmĩ patne purĭnma ku rĩ te — ku hvatterne vĭhĭtlĭha Errene parsa hĭvarçĩ. 

Kivĩ pulsan ta — yurat. Tĭvat kĩtes pultĭr... 

755Telefon kalleh şĭnkĭrtatrĩ. 

756Erre trubkĭna ĩklerĩ te sĭmah huşassa kĩtrĩ. 

— 757Allo, terĩ paçah ta pallaman sasĭ, hĩr sassi, — temi e minut kayalla sirĩn 

pata man yultaş hĩr şĭnkĭravlarĩ. 758Esir ĭna ka arsamĭr, vĭl sire yuratsa pĭrahnĭ ta hĭy 

mĩn tunine hĭy te pĩlmest. 759Allo, iltetĩr-i esir? Vĭl sire yuratsa pĭrahnĭ ta, hĭy mĩn 

tunine hĭy te pĩlmest. 760Allo, ma çĩnmestĩr? 

— 761Ep itletĩp, — aptrasa ükrĩ Erre. 
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— 762Allo, tarhasşĭn, kala sa ilĩrsem Yul’ĭpa, tarhaslatĭp sire, — ükĩtlerĩ 

pallaman sasĭ. 

— 763Irĭ hĩr pulsa man pata tekeh an şĭnkĭravlĭr, yurĩ-i? — terĩ Erre. 

— 764Tarhaslatĭp sire, ĭnlanĭrççĩ mana: vĭl hĭy mĩn tunine hĭy te pĩlmest. Vĭl 

sire yuratat’! 

— 765Epĩ ayĭplĭ-im? — huravĩ-ıytĭvĩ ayvannĭn iltĩnnine hĭy te tuyrĩ Erre, 

ançah mĩn te pulin çĩnmelle ke. 

— 766Esir, — terĩ hĩr. — Mĩnşĩn tesen vĭl sire yuratat’. Esir ın çunne avan 

tuyatĭr vĩt, yuratu havalne layĭh pĩlme kirlĩ. 

 — 767Pĩlmestĩp, — tatsa huçĩ Erre. — Pirĩnten ıtlarahĭşne yuratma tür 

kilmest av. 

(S39) — 768Tarhaslatĭp sire, Yulĭna vi ĩ sĭmah ta pulin huşĭrsam. Mĩn te pulin 

kalĭrsam, — terĩ hĩr. 769Vara vĭl vaskavarlĭn tantĭşne tem kalani iltĩnçĩ. Trubkĭna 

Yuliya tıtrĩ pulas. 

— 770Allo, ka arĭr ta, esir sĭvĭsem yuratatĭr-i? 

— 771Yuratatĭp, — terĩ Erre. 

— 772Mĩn te pulin vulasa pamĭr-şi? 

— 773Mĩn inçen? — ıytrĩ Erre. — Yuratu inçen-i? 

— 774 uk. Çun inçen. 
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775Erre hĭlhine, pitne, ku ĩsene lini tepĩr vĩ ĩnçen vĩri sıvlĭş humĩ pırsa 

tĭrĭnnine tuyrĩ. 

— 776Yurat’, — terĩ vara vĭl.— İtlĩr. 

777Vara şĭppĭn, yunaşar Marinka ıvĭrnĭ ka sençe pĭhmasĭr ĩnĩ rol vĩrennĩ 

çuhnehi pek, vaskamasĭr vularĩ:  

Tata: kĩlçeçeksem e ke tĭka ĩ 

ıvĭrakan uk — tĩllenni e  pur! 

Çĩtreneken ulĭm yevĩr! 

Ĭna — tuyma ta ukskerne — 

    Kurmi vırĭnsen 

    Yapalisen unmalla: 

Tĩpne 

    Vırĭn parsa 

    Purinne te: 

Tata tusanĭnne,  

Tata çunĭnne: 

apla hama sapalĭttĭm epĩ  

apla, «ili lima» teni pulmĩççĩ! apla: 
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Kĩlçeçeksem purççĩ 

    apla:  

Vĩsem uk 

— 778Pĩtrĩ te-i? — ıytrĩ Yuliya ĭnlanmasĭrtarah, pĩr huşĭ şĭp tĭnĭ hı ĭn. 

— 779Pĩtrĩ. Kilĩşrĩ-i? 

— 780Kilĩşrĩ. Tavtapu , 

— 781Ĭnlantĭr-i? 

— 782Ĭnlantĭm. 

— 783Yĭltah ĭnlantĭr- i, Yuliya? — ıytrĩ Erre asaplĭn kulsa. 

— 
784

Yĭptah, — terĩ Yuliya. Untan, pĩr samantran: — Manĭn trubkĭna huras-i? — 

terĩ. 

(S40) — 785 uk, an hurĭr, — terĩ Erre. — Esir kĩlçeçeksem yuratatĭr-i? 

— 786Yuratatĭp. 

— 787Tata mĩn yuratatĭr esir, Yuliya? 

— 788Sire tata kĩlçeçeksene. 

— 789Tata sĭvĭsem itleme, apla-i? 

 — 790Tata ka  tĩttĩmlĩhne. 

— 791Ĭ tan şĭnkĭravlatĭr esir? 
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— 792Uramran, avtomatran. 

— 793Uramra unta umĭr- ke. Sivĩ mar-i? 

— 794Sivĩ. 

— 795Esir hĩr tusĭrpa iksĩreh-i? 

— 796 uk, vĭl kayrĩ. Epĩ pĩççeneh. 

— 797 ıvĭhra unta taksi tavraşĩ kurĭnmast-i, Dculiya? Esir taksi tıtĭr ta haleh 

man pata kilĩr, yurat-i? 

— 798 uk, — terĩ Yuliya hurlĭhlĭn. — Taksi kunta temi e te tĭrat, ançah mana 

pĩri te kirlĩ mar. 

— 799Esir hĭvĭrĭn Romeona haleh kurasşĭnççĩ- ke... 

— 800Epĩ sire kurtĭm ĩntĩ. 

— 801Ĭ ta, mĩnle? E unta sirĩn videotelefon- i? 

— 802Epĩ sirĩn sassĭra kurtĭm. Sirĩn sassĭr av teri ilemlĩ, em e, açaş, kuşak 

uri pekeh. 

803Erre sasĭpah kulsa yaçĩ. 

804Yuliya kulnine iltse pĩr samant nim kalama aptrasa tĭçĩ te: 

— 805 av teriyeh kulĭşla- im epĩ? — tese huçĩ. 

— 806Epir sirĩnpe iksĩmĩr ikĩ kuşak uri, kuşak urisemsĩr pu ne tata kam 

kala tĭr-ha telefonpa ur ĩr irtni ikĩ sehetre. apla-i? 
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— 807Ka arĭr esir mana kaya yulsa şĭnkĭravlanĭşĭn. Sirĩn ıvĭras pulat’ pul’ 

ĩntĩ, çiper yulĭr, — terĩ hĩr sasartĭk. 

— 808Tĭhtĭr-ha, tĭhtĭr! Nu, mĩsker esĩ, Dculiya, uramrah ĩr ka asşĭn-im? 

— 809Ma uramrah? Tavah Turra, kil pur man. Kile kĩrse ıvĭrĭp. Kilten te 

şĭnkĭravlama pultarattĭm ta, ançah unta attepe anne iltme pultara ĩ. 

— 810Dculiya, nu, kilĩrsem man pata, Romeon hĭyĩn Dculettine haleh kuras 

kilet, — yĭlĭnsa kalarĩ Erre. 

(S41) — 811Iran kĭntĭrlahi spektakl’te kurĭr hĭvĭrĭn yü lenkĩ Dculettĭra, ıran şĭpah 

«Romeo», — terĩ Yuliya kulsa. 

— 812Esir te pırĭr vara, yurĩ-i? 

— 813Yurĩ, — terĩ Yuliya. Tepĩr hut ka aru ıytrĩ, untan ırĭ ka  sunçĩ te 

trubkĭna huçĩ. 

814Erre pu ran purtĭ tĭrşşipe apnĭ pek nim ĭnkaraymasĭr larçĩ-larçĩ te kofe 

avĭrtma tıtĭnçĩ. 

815Kalleh telefon şĭnkĭrtatrĩ. 

— 816Kala atĭn tĭk kala atĭn! — iltrĩ Erre Marinkĭn kulaç pek kĭpĭşka sassine. 

—Pĩr sehete yahĭn şĭnkĭravlatĭp, kĩsken pikletet kĭna. Man inçen şutlamastĭn ta. 

— 817Epĩ sana yuratatĭp, Marinka. Epĩ sana yuratatĭp. 

— 818Kurĭnat’ av yuratni. Asa ta ilmestĩn. 

— 819Pĩrmay sana asra tıtatĭp, Marinka... 
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— 820Nu, nu, apla pul’... — Untan, lĭpkĭrah ta çĭmĭrtarah sasĭpa: — Mĩn 

ĩ letĩn? 

— 821 ıvĭrma vırtas tetĩp. 

— 822Mansĭrah-i? 

— 823Sanpa, pallah. Sana asra tıtsa. 

— 824Epĩ taksi çĩnterse hunĭ ĩntĩ, kĩ eh itmelle. Esĩ vara mana kĩtmestĩn-i? 

— 825Payanlĭha epĩ sanĭn sĭnarupa puples tetĩp. Taksine vara esĩ kayalla 

ĭsatah. Çĩnternĩ hakne ıran sana protsentsempeh tülese tatĭp. 

— 826Mana yĭltah ĭn-lan-mal-la! Yĭltah pal-lĭ! Kam pur san unta? Lina-i? — 

Marinka sassi sasartĭkah tulaşsa kayrĩ. 

— 827Puş-puşah man hvatter. Ka . Sĭvĭsempe kĩlçeçeksem. Tata Mario 

Vargas L’osa, unĭn «Hulio inkepe ıraşki», — tavĭrçĩ Erre. — An pĭşĭrhan es man 

pirki. Lĭplan ta ıvĭrma vırt. 

828Temşĩn paçah ta kuras kilmest kĩ ĩr Marinkĭna. 

— 829Astu: makĭrĭn kayran. Kĩlçeçeksem te e kene tĭka ĩ. 

830Vara trubkĭna hıttĭn peçĩ pulas Marinka. 

831Erre vırĭn ine kaysa vırtrĩ te alla curnal ilçĩ. Tĩlĩrse kayrĩ. 

832Tepĩr kunne spetakl’ vĭhĭtnçe ças-çasah zalalla tinkerçĩ Erre: ĭ ta-şi vĭl? 

Ançah nikam ta nimĩnle te uyrĭmmĭn ku a tıtkĭnlamarĩ. Vılyassa temle erlenereh, 

humhanarah vılyarĩ Erre. 
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(S42) 833Spektakl' hı ĭn aktersene çeçeksem parnelerĩ . Errene vĭrĭm ivĩtlĩ sĭpay hĩr 

kĩlçeçek ıhhi tıttarçĩ. akĭ-şi? Sassi paçah ta urĭhla pekçĩ. 

834 av ka hine temşĩn nikam ta şĭnkĭravlamarĩ: Marinka ta, tussem te, 

pallaman hĩr te. Şĭnkĭravlanine iltmesĩr yulas mar tese telefona vırĭn ıvĭhnereh 

ku arsa lartrĩ te ĩnerhi romanne alla tıtrĩ Erre. 835Vırtsan-vırtsan ıyhĭlarĩ. Telefon 

sassipe sikse tĭçĩ te trubkĭna çĭmĭrtasa yarsa tıtrĩ: 

— 836Ale, ale, esĩ-i ku, Dculetta, Kĩlçeçek Piki? avĭn pek uhalma yurat-i 

vara? 

— 837Epĩ, — tavĭrçĩ ka hi sasĭ. — Esir ıvĭrmastĭr- i? 

— 838 uk- uk, — terĩ Erre hĭpartlansa. — Epĩ ĩrĩpe esir şĭnkĭravlassa kĩtse 

vırtatĭp. 

— 839Epĩ — ĩrlehi şĭnkĭrav: mĩnle tĩlĩnmelle... 

— 840Dculiya, kĩlçeçekĩm, esir mĩnşĩn teatra pımarĭr payan? 

— 841Pınĭ- ke. Esir Turĭ pek vılyarĭr payan. 

— 842Man pata ma pımarĭr vara spektakl’ hı ĭn? 

— 843Pınĭ- ke. Ham mar, man elçĩsem —kílçeçeksem. 

844Manpa yunaşar vĭrĭm ivĩtlĩ hĩr laratçĩ, epĩ çeçek ıhhine ĭna patĭm ta sire 

parneleme ıytrĭm. Unĭn ivĩçĩ av teri vĭrĭmççĩ, mana av teri kilĩşrĩ... 

— 845Hĭvĭrĭn çeçekĩrsene hĭvĭrĭnah pamallaççĩ ĩntĩ, Dculiya... 

— 846Ka arĭr ta, esir «An makĭrĭr, hĩrsem» yatlĭ sĭvva pĩlmestĩr-i? 
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— 847Pĩlmesĩr, ak itle... 

848Erre vulasa pĩterçĩ te, hĩr tav tusa ırĭ ka  sunçĩ, untan trubkĭna huçĩ. 

849Tepĩr ka  kalleh şĭnkĭravlarĩ vĭl, tepĩr amrĭk sĭvĭ ĭn epĩ  sĭvvine vulasa 

pama ıytrĩ. Erre vularĩ. 

850Tata tepĩr ka  ta şĭnkĭravlarĩ hĩr. Erre kapleh sĭvĭ kalarĩ. 

851Kaşni ka  şĭnkĭravlarĩ hĩr. 

(S43) 852Erre kaşni ka  sĭvĭ vularĩ hĩr valli. 

853«Romeopa Dculetta» spektakl’ hı ĭn kaşninçeh Errene yĩpkĩn hĩrlĩ 

sarkalançĭk kĩlçeçek ıhhi parnelerĩ hĩr — ançah hĭy mar, yalanah kam urlĭ ta pulin. 

Hĭy vara Errene ku a kurĭnmarĩ. 

854Pĩr ka hine Erre kularah: 

— 855Un çuhlĩ kĩlçeçek tuyansa çuhĭna yulatĭn- ke... — terĩ te, hĩr ĭna: 

— 856Epĩ sire tuyannĭ kĩlçeçek parnelemestĩp, Romeo, epĩ — çeçek ĩ, çeçek 

üsteretĩp, — terĩ. 857Orancereyĭri pek ilem vara teatrta ta, kinora ta uk. 858Unta e  

çĭn-çĭn ilem. Çĩrĩ ilem. Açaranah çeçeksene yuratsa purĭnatĭp epĩ, vĩsempe e  çuna 

u sa kala atĭp.  859Vĩsem e  ĭnlana ĩ mana. Man hamĭn ta hĩrlĩ kĩlçeçek pulas kilet... 

860Ançah epĩ hitre mar. İlemsĩr epĩ. Çeçeksemsĩr pu ne nikama ta kirlĩ mar epĩ, 

Romeo... 

861Erre ĭna lĭplantarasşĭn pulçĩ, tĭrĭşsah tem kalarĩ- kalarĩ, ançah ta hĩr: 
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— 862Sıvĭ yulĭr, — terĩ te trubkĭna huçĩ, vara avĭn hı ĭn tekeh nihĭ an ta 

şĭnkĭravlamarĩ. 

863Romeo rolne vılyaman ka sençe te çeçeksem parnelerĩ  ĭna. 864Kaşni ka ah 

ıhhi- ıhhi çeçek, ançah kĩlçeçeksem mar. 

865 apah ta pĩr ka hine, ulla, sezon hupĭnas umĩn, «Romeopa Dcultta» 

spektakl’ hı ĭn, uramra, teatr umĩnçi kolonna umĩnçe, hĭyĩn kĩlçeçekĩsene tĩl pulçĩ 

Erre. 866Pĩrremĩş hut kĩlçeçek ıhhi tĭssa panĭ vĭrĭm ivĩtlĩ sĭpay hĩre türeh pallasa ilçĩ 

vĭl. 

— 867Yuliya ĭ ta? — ıytrĩ Erre. 

— 868Yuliya? — terĩ hĩr,— Vĭl uk. 

— 869Yuliya ĭ ta, kapĭrsam, — yĭlĭnsa ıytrĩ Erre. 

— 870Vĭl uk, — huravlarĩ hĩr.— uk vĭl. ĩrle pĩççeneh Atĭla şıva kĩme 

kaynĭ ta putsa vilnĩ... 

871Erre nim çĩnmesĩr hĩr tĭssa panĭ kĩlçeçek ıhhine ilçĩ te mĩlke yevĩr sullana-

sullana Atĭl hĩrrine utrĩ. 

872Kĩlçeçek ıhhine ıran hĩrrine ansa şıv ine tirpeylĩn huçĩ Erre. Şıv, tem 

kalasşĭn pulsa, pĭşĭltata-pĭşĭltata, çeçeksene çuptĭva pu larĩ. 873Çeçek e kisem 

sapalana-sapalana anatalla yuhrĩ . 

(S44)    apla: kĩlçeçeksem purççĩ,  

apla: 



 
 

74 
 

Vĩsem uk... —  

ku ne huprĩ Erre. 

874Kile sĩm tĩttĩm pulsan tin tavrĭnçĩ. 

875Nim tuma pĩlmesĩr un-kun utkalarĩ, irtnĩ kĩrkunnehi Kĩlçeçek Piki asran 

tuhmarĩ, çunra tunsĭh kĩvĩ uralçĩ. 

876 ur ĩr irtsen Erre telefon patne pıçĩ. Kĩp ine ĩklese diskne avĭrçĩ te vara 

nĭykĭş yanrav ĩtrĩ. Trubkĭra şĭp pulsa tĭçĩ. 877Vara Erre çĩrku lense larçĩ te, telefon 

kĩp ine tuti umne pĭçĭrtasa, şĭppĭn, Romeo monologne vula pu larĩ... 

2.8. Narasta    

— 878Pĩtrĩ, — terĩ te Bob pu ne pĩkrĩ. 

— 879Pĩtmen, — tavĭrçĩ ĭna sĩtel huşşinçe larakan Nik. — ĩkle pu na, es çĩpĩ 

mar. 

— 880Ku manĭn stay, — terĩ Bob. 

— 881Pit te staylĭ, — ahĭrsa yaçĩ Nik. 

 — 882Nik, esĩ irĩklĩ-i? — ıytrĩ sasartĭk Bob. 

— 883Uhmah, — kassa tatrĩ Nik. 

— 884Nik, mĩn vĭl irĩk? — kalleh ıytrĩ Bob. 

— 885Uhmah, — tepĩr hut kassa tatrĩ Nik. 

— 886İrĩk-i? — terĩ Bob. 
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— 887Es, — terĩ Nik, vara kĩlençe aninçen ikĩ-vi ĩ ĭvar turĩ. 

— 888Par mana ta, — terĩ Bob. 

— 889Sana itet, — pamarĩ Nik. 

— 890Ep ĭna ham pĩlep, — çĩrku lençĩ Bob. 

— 891Uhmah, — terĩ Nik. 

— 892Epĩ tekeh sanĭn tusu mar, — terĩ Bob. 

— 893Pit kirlĩ pul’, —tavĭrçĩ Nik. 

— 894Ep tuhsa kayap, — terĩ Bob. 

— 895Ĭ ta? — yaçĩşĩn ıytrĩ Nik. 

— 896Yala, — terĩ Bob. 

— 897Numaylĭha-i? — kalleh yaçĩşĩn tenĩ pek ıytrĩ Nik. 

— 898Yalanlĭhah, — hurav paçĩ Bob. 

(S45) — 899Mĩn tusa purĭnĭn vara es yalta? — ıytrĩ Nik. 

— 900İrĩklĩh inçen şuhĭşlasa, — terĩ Bob. 

— 901Esĩ tayĭlnĭ, Bob, — terĩ Nik. 

— 902İrĩklĩh — tayĭlnĭ, — terĩ Bob. 

— 903Uhmah, — terĩ Nik. — Es mĩn ise purĭnasşĭn yalta? Mĩnpe tĭransa 

purĭnasşĭn? Surĭhsene irĩklĩh temipele lektsisem vulasa parsa-i? E — sısnasene? 
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— 904Çĭhsene, — terĩ Bob. 

905Nik ahĭrsa kulsa yaçĩ. 

— 906Es an kul, — terĩ kürennĩn Bob. — Ep çĭnlasah. Çĭhsem kayĭksem-i? 

Kayĭksem. Ançah ma vĩ eyme ĩ-ha vĩsem? İrĩklĩ çun pulmalliskersem vĩt, ançah ta 

putsĩr etemsem valli ĭmarta tusa purĭna ĩ. 

— 907Es mĩn, çĭhsene irĩksĩrlese ĭmarta tutara ĩ tesşĩn-im? 

— 908Çĭhsem — çi asaplĭ ta yıvĭr şĭpallĭ çunsem. Vĩsene vĩ me tunĭ, vĩsem 

vara vĩ eyme ĩ. 

— 909Me, ĩ , çĭholog, — yarsa paçĩ ĭna Nik. — Ten, avtan pulsa tĭrĭn. 

910Bob ĩ merĩ. 

911Nik hĭyeh üpĩnterçĩ. 

912Bob telefon patne pıçĩ. 

— 913O-o, Bob, şĭnkĭravlasa il-ha hĭvĭn epĩ  sassupa, — huşrĩ ĭna Nik. — Av 

avĭnta, pinşakĭn şalti kĩsyinçe, hura bloknot pulma kirlĩ. 914«S» sas papli tĩlne u  ta 

Salli Ohter telefonne tup.  Vara man pata çĩn. Pĩr-pĩr yultaş hĩr açipe. Haleh. 

915Bob pinşak kĩsyinçen hura bloknot kĭlarsa şĭnkĭravlarĩ. 

— 916Ale! Salli! Ku Bob. Bob. Nik Veysmann tusĩ. (Pauza hı ĭn.) Nu. 

(Kalleh pauza.) Haleh. Vun vi ĩ dollar? Yurat, yurat. Çao! 

— 917Mĩn, mĩsker vun vi ĩ dollarĩ tata?! — kĭşkĭrsa yaçĩ Nik urisene sĩtel ine 

hĭpartsa hursa. 
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— 918Yĭltah o’key, — terĩ Bob. — irĩm minutran pula ĩ. Temle Barbarĭpa. 

«Taksişĩn tületĩr-i, vun vi ĩ dollar?» terĩ te, epĩ taksişĩn e  mar, purinşĩn te vi í hut 

üsterse tületpĩr terĩm. 

(S46) — 919Vi ĩ hut? — tĩlĩnse hıtsa ıytrĩ Nik. — Itla hakla lara ĩ kapla pire ku 

mayrasem. Mĩn, ıltĭn pĩ ĩsem-imĩn vĩsen unta? Kuçĩ-pu ĩ kaçki te ikkĩşĩ pĩrle ikĩ 

dollar tĭma ĩ. 920Yuhhasem, amaşkasem! — tarĭhsa kĭşkĭrçĩ üsĩrĩlse kaynĭ Nik. — 

Vun vi ĩ dollarşĭn epĩ vĩsene kutĭn tĭratsa çuptutarttaratĭp. Ha-ha-ha!.. 

921Bob televizor yaçĩ. 

— 922Tĭhhĭrmĩş kanalpa unta Seks-TV, — terĩ Nik. 

— 923Politika vara? 

— 924Pĩrremĩşpe pĭh. 

925Bob pĩrremĩş kanal ine ku arçĩ. 

926Ekran inçe — appa- aramas hĩrarĭm. Hı altan, maltan kĭtarta ĩ. ülten, 

ayaltan. 

— 927Ĭ ta politika? — ıytrĩ Bob. 

— 928Varrinereh pĭh, kĭvapa aynereh, - kulsa yaçĩ Nik. 

929Gollivudri pultarullĭ aktrisĭn teleysĩr şĭpi inçen peredaça. 930Hĭyne vĩlernĩ, 

mĩskĩn. 931Vun iççĩmĩş hutran — trotuar ine. Hĩsse iternĩ ĩntĩ. Tata, şaltan hĩsĩnse. 
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— 932Man pata kilmelle pulnĭ maltan. Sikiççen pĩrre-ikkĩ vırtsa tĭrĭttĭmĭr ta, 

sik vara çunu kaniççen, man hvatter apah ta irĩm sakkĭrmĩş hutra, — kalleh kulsa 

yaçĩ Nik. 933Untan kĩtmen ĩrten: — Politika, — tese huçĩ. 

— 934Politika mar, apologi, — terĩ Bob. 

— 935Uhmah, — şĭl yĩrçĩ Nik. 

936Bob çĩnmerĩ. 

— 937Ey, starik, mi e hut larnĭ es? — ıytrĩ yĭlĭntarmĭş sassipe Nik. 

— 938Vi  erne, — terĩ Bob. 

— 939 u-uk, tĩrmere mar, uhmahsen urtĩnçe? 

— 940Vi  hutçen vi şer uyĭh. 

— 941Tĩrmerinçen layĭhrah- i? 

— 942Pĩreh. 

— 943Mĩn yençen pĩreh? 

— 944 ĭra i. Unta ta, kunta ta. 

— 945Tĩrmene sana universitetran kĭptĭr-kaptĭr aklatsa kaynĭççĩ mar-i? 

(S47) — 946Universitetran. Yatarlĭ slucbĭsempe taçĭ ıhĭnnĭççĩ vĭl ĩ . 

— 947Esĩ te pulnĭ-i vara universitetri yurisprudentsi fakultetne sirpĩtnĩ ĩrte? 
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— 948 uk, mana urĭhhişĩn. Natsi malaşlĭhĩşĩn. avĭn pek neoparti yĩrkelenĩççĩ 

epir. Hamĭrĭn natsine tasa sıhlasa hĭvarsa mapalla atapantarma tĩllev tıtnĭççĩ epir. 

— 949Kam yertse pınĭ vara? 

— 950Piter Dering, yalta vĭl hal’. Sĭvĭ ırsa purĭnat. Sĭvvisene ku tarana itse 

te piçetlemest temşĩn. 

— 951Eppin, ĭlĭnĭ  yalta? 

— 952 apla, rok-muzıkĭra kĭna mar. 

— 953İtle-ha, leş psihsem patne mĩnle lekrĩn vara esĩ? 

— 954Suylav hı ĭn ĩnĩ Prezidenta hirĩ  lozungpa tuhrĭm, mana unĭn sĭnĩ 

kilĩşmerĩ, temle ıtla ta ullĭ sĭn. 955«PREZİDENT, SAN KERMENӲNTE ÇĬHSEM 

V E -İ?» teken lozungpa tĩp ploşçade uttartĭm. 956Polismensem mana ploşçadren 

hĭvalasa yaçĩ . Vara epĩ, tarĭhnipe, «PREZİDENT — ÇĬH VİLLİ!» teken lozungpa 

uttartĭm ploşçade. 957Mana kalleh hüterse yaçĩ . Vara epĩ «PREZİDENT, ES  — ÇĬH 

Ç PPİN SĬMSİ!» teken lozunta tuhrĭm. Mana kalleh hĭvalarĩ  kĭna. 958 av ka ah 

telegramma iltĩm Prezidentran hĭyĩnçen: «Tavah, Bob. Esĩ — çĭn-çĭn grajdalin. 

Ançah ta epĩ çĭh çĩppin sĭmsi mar, epĩ — avtan», — tenĩ. 959Epĩ, numay şutlasa 

tĭmasĭr, telegramma ilnĩ-ilmen uramri vĩt-şakĭra pu tartĭm ta ploşçade, Prezident 

kermenĩ umne yertse kayrĭm. 960Vara purte pĩrle: «PREZİDENT - AVTAN! 

PREZİDENT - AVTAN! PREZİDENT - AVTAN!» — tese kĭşkĭraşrĭmĭr. 961Pire 

kalleh polismonse hĭvalasa yaçĩ . 962Tepĩr irhine ireh epĩ Tĩp Suda kayrĭm, 

polismensene suda patĭm — manran sĭmah irĩkne turtsa ilnişĩn. 963Konstitutsire 

sĭmah irĩklĩ tese ırnĭ- ke-ha. 964Mana sud puliççeneh uhmahsem patne ĭsatrĩ . 
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— 965Nu, mĩnlereh vara unta, uhmahsem patĩnçe? 

— 966Avan. 

— 967Mĩn yençen avan? 

— 968İrĩklĩ unta. 

— 969Hĭş yençen? 

(S48) — 970Mĩn kalas ten — kalan. Mĩn kĭşkĭras ten — kĭşkĭran. 971Mĩnle yalavpa 

vitĩnse ıvĭras ten — ıvĭran.  972Unta yĩri-tavra yĭptah — irĩklĩh. 

— 973Ma tuhrĭn tata untan avan pulsan? 

— 974Kĭlarsa yaçĩ . Maltan mana psihiatr: «Sanĭn psihika çirlĩ, esĩ vla sene 

hirĩ  pıran», — tetçĩ. Epĩ vara ĭna vla sene hirĩ  pımannisen şĭpah psihiki çirlĩ 

pulnine ĩnenterme tĭrĭşattĭm. 975Vĭl mana kalleh: «Sanĭn psihika çirlĩ, esĩ sĭmah 

irĩklĩhĩşĩn kĩreşetĩn», — tet. 976Epĩ ĭna: «Epĩ mar, pirĩn ĩrşıvri irĩklĩh çirlĩ, havşak», 

— tetĩp. 977Vara vi ĩ uyĭh tıtrĩ vĭl mana ku hutĩnçe. 978Ten, tatah tıtatçĩ pulĩ te, tem 

pulnĭ akskerne pĩrrehinçe, mana hĭy patne çĩnterçĩ te: «Mĩnlereh san ĩ ü-pu u?» — 

tet. «Turra şĩkĩr, — tetĩp, — avanah».  979Vĭl kulsa yaçĩ. «Tekeh mana sĭmah irĩklĩhĩ 

kirlĩ mar, professor, pirĩn vĭhĭtra nim tuma ta kirlĩ mar vĭl sĭmah irĩklĩhĩ», — terĩm 

epĩ ĭna. 980Vĭl temle tĭrukah hĭrasa ükrĩ te sasartĭkah: «Ay, ara, esĩ çĭnahah ta tayĭla 

pu lanĭ-i vara?» — terĩ. «Pu lanĭ av, pu lanĭ, — tetĩp epĩ ĭna. — 981 ĩr inçe şuhĭş 

irĩkĩ yulsassĭn ta turra şĩkĩrççĩ te, ĭna ta turtsa ile pu larĩ  ĩntĩ». 982Vĭl mana av 

ka ah irĩke kĭlarsa yaçĩ. 983Telefonne ırsa paçĩ, şĭnkĭravla terĩ, tunsĭh pussa kilsen 

irĩklĩh ıytĭvne sütse yavĭpĭr pĩrle terĩ. 984Ançah ta psihiatr patne şĭnkĭravliççen luççĭ 

şuyttan patne ĩ ke kaysa kiletĩp epĩ... 
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985Alĭk şĭnkĭravĩ yurlasa yaçĩ. 

986Bob, humhansa, alĭk patne çupsa kayrĩ. 987Samantranah ikĩ epĩ  hĩrpe 

tavrĭnçĩ. 988 ap- amrĭk hĩr açasem, tin e  pi se itnĩ ırlasem. 989Vĭylĭ ta ĩntĩ, çĭnah 

ta. 

— 990Salli, — terĩ Nik türeh, — ikĩ hutran ıtla mar. 

991Leşĩ iltmĩşe peçĩ. 

— 992Salli, — terĩ Nik kalleh, — uma kilse larsam. 

993Salli Nik çĩrku iyĩ ine pırsa larçĩ. 

— 994Nik, — terĩ Salli vaskavarlĭn, — taksi kĩtse tĭrat unta. 

— 995Mĩn çuhlĩ? — hıpĭnsa ıytrĩ Nik. 

— 996Vunĭ dollar. 

— 997Bob, pur-i san? — terĩ Nik. — Iran tavĭrsa paratĭp. 

(S49) — 998Pur, — terĩ Bob. 

— 999Bob, tusĭm, ansa kilsemççĩ, ĭ? 

1000Bob taksişĩn tülese tavrĭnçĩ. 

1001Nik Salliye samayah upĭrlanĭ ĩntĩ. Barbara şezlong inçe kiçemmĩn tĩlĩrse 

larat’. 

— 1002Bob, leş pülĩmre unta tahta larat’, aptramast’, em e tata piteh 

çĩrikletmest te. apla vĩt, Salli, çĩrikletmest vĩt? — terĩ Nik. 
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1003Barbara urisene yavsa hu latrĩ te: 

— 1004Salli, pĩrle mar-i vara? — tese ıytrĩ. — Epĩ uyrĭmşar pultaraymastĭp. 

1005Salli Nika tem kalarĩ. Nik savĭnsah ura ine sikse tĭçĩ. 

— 1006Ĭ tarah-şi? — hıpalançĩ vĭl. 

— 1007Urayĩnçe pul’? — ıytrĩ Salli Barbarĭran. 

— 1008Ĭhĭ, — terĩ leşĩ, vara vĩsem ikkĩşĩ hire-hirĩ le tĭçĩ  te, kula-kula, 

çuptĭvaşa-çuptĭvaşa pĩr-pĩrne hıvĭntara pu larĩ ... 

«1009Tĩnçe ilemlĩhpe ĭlĭnat’... Tĩnçe ilemlĩhpe ĭlĭnat... Fedor Dostoyevskiy», 

— pu a kilçĩ sasartĭk. umra — Salli. 1010Unta — Barbara. İkĩ hĩr pĩr-pĩrne pilĩkren 

ıtalanĭ. Leş yençe — Nik. Harlattarsah ıvĭrat pulas. 1011Sallipe Barbara ta, çeçen 

amĭşay pĭruşkasem pek, nĭşĭklasa tĩlĩre ĩ. 1012Hĭysençen vĩri apat. Tata temle 

kirevsĩr şĭrşĭ, ütpü şĭrşi... 

1013Bob vĭrahhĭn ura ine tĭrsa tumlançĩ te sĩtel inçi kĩlençeren yarsa ĩ rĩ. 

Çüreçe umne pırsa tĭçĩ. 1014Çüreçene yari u sa pĭrahrĩ. Hura ta kĩrlevlĩ şav yĭtĭnsa 

kĩçĩ u ĭ kantĭkran. ĩr inçe, tĩrlĩ tĩslĩ kĭtkĭsem pek, numay- numay utĭ. 1015Pur ĩrte 

te — utĭ. İskusstvĭlla utĭ. Çĭn- çĭn utĭ uk-ha, kilmen. 1016Ayakra vĭl, bildingsen 

hı ĩnçe. 1017Ah, pĭçĭ. U ĭ çüreçeren timĩr-tĭmĭr şĭrşi kĩret. 1018 uk-ha, timĩr-tĭmĭr e  

mar, savĭşu şĭrşi te... 1019İrĩklĩ yuratu, pĩr pĩtĩmĩşle ütpü şĭrşi, temşĩn yĩrĩnereh 

şuhĭşlarĩ Bob. Sasartĭk piççĩşĩ asa kilçĩ. Unĭn yulaşki ırĭvĩ. 1020Tekeh hıpar pulmarĩ 

piççĩşĩnçen. 1021Kayarah e : «Tĭvan ĭrşıv interesĩsene hütĩlese pu  hunĭ», — tese 

pĩlterçĩ . 
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(S50) 1022Kayasşĭn marççĩ Tomas ara, çuhĭnlĭh hĭvalasa yaçĩ. 1023  tupaymannipeh 

kayrĩ. «Nim ayĭpsĭr ınsene vĩleres pulat’ — vĩlereymestĩp. 1024Pĩr ınna e  mar, 

te etki-te etkipe. 1025Epĩ — pultaraymastĭp», — kalasa larçĩ vĭl Boba kile kurma 

tavrĭnsan. Ançah çuhĭnlĭh mar-i av, kalleh ĭsançĩ. 1026Un çuh anne çirletçĩ, bolnitsĭra 

pĩr kun vırtnĭşĭn kĭna ĩr dollar ıtla tülemelleççĩ. 1027Tomas mĩnpur uk ine annene 

parsa hĭvarçĩ te makra-makra kilten tuhsa kayrĩ. 1028Untan aeroportran telefonpa 

şĭnkĭravlarĩ: «Bob, — terĩ. — Siset manĭn çunĭm, tekeh kayalla tavrĭnaymĭp epĩ. 

1029E mana pĩr-pĩr pulya aklatĩ, e hama ham tasatĭp epĩ... 1030Çunna tasa upra, Bob, 

ırĭlĭh patne ĭntĭl...» Çĭn ta, teprer uyĭhran yulaşki ırĭvĩ kilçĩ, tata tepĩr uyĭh irtsen 

vara — vilnĩ huçĩ... 1031Anne te numay purĭnaymarĩ, hı ĭn tenĩ pekeh ĩre kĩçĩ...   

1032Purnĭ ... ılĭh, ılĭh pĩteret ınna. 

1033Bob ülĩk inçen flomaster ilçĩ te pısĭk hut listi ine «İR KL H! İR KL H! 

İR KL H! Epĩ irĩklĩ pulĭp!» tese ırçĩ. 1034Tepĩr hut listi ine «PREZİDENT — ÇĬH 

Ç PPİN SĬMSİ» tese sĭrlarĩ. 1035Untan pilĩk taran aramaslançĩ te vĭrĭm ü ne turanĭ 

çuh «Bitlzsen» çi yuratnĭ yurrine — «Ay, Me, May» — yurla-yurla çüreçe yanahhi 

ine hĭparçĩ. 1036Tem asa ilse kayalla ançĩ, kĭkĭrĩ ine flomasterpa, tattu yevĩr, 

«ÇUNĬM, KU ŚILĬH MAR» tese ıran i çĩrkelerĩ, sĩtel inçen tatah tepre yarsa ĩ rĩ, 

vara listasene ĩklese kalleh çüreçe yanahi ine hĭparçĩ, pĩr huşĭ urayĩnçe 

ıvĭrakansene avrĭnsa pĭhsa tĭçĩ, vara sasartĭkah pĩtĩm vĭyran çĭmĭrtasa ku ne huprĩ 

te uramalla pĩr utĭm yarsa pusrĩ, puşĭlĭha tatĭlsa ançĩ, hula utisem pĩrre irĩklĭh 

pallisemĩn, tepre ayakka-ayakka vĩ e kayma hatĩrlennĩ sar çĭhsemĩn tuyĭnsa kayrĩ  

Bobĭn beton ine virhĩnse pıran kĩletkine. 1037Çunĩ vara unĭn ülereh te ülereh vĩ se 

hĭparçĩ, yulaşkinçen ta ta ülte- ülte, tüpe tĭrrinçe, uhalçĩ... 

1983 
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(S51)       

2.9. A  

— 1038Roza aku, mana pĩr kĩlençe ereh parĭr-ha, e? 

1039Epĩ sentre ine karmaşsa kasuşĭn panĭ vi  tenkĩlĩhsene kĭlarsa huratĭp. 

1040Roza aku çĩnmest, kĩlençe tĭssa parat’ te: 

— 1041Kĩpe ayne çik, attu yalpo çüreçinçen kura , — tet. 

— 1042Ĭhĭ, — tese alĭk patnelle utatĭp. 

1043 ĩnĩ sutu i Roza akuran: 

— 1044Kam açi, mĭn ın pekeh kala at’? — tese ıytnine iltetĩp. 

— 1045Ançĭk Mişkisen, — tet te Roza aku tarĭnnĭn sıvlasa yarat’, untan hut 

uk asene suntĭha pĭrahat. 

1046Epĩ kayalla avrĭnatĭp ta: 

— 1047Roza aku, esir an hĭrĭr, ep ankarti hı ĩpe kayatĭp. Mana nikam ta 

kurmast, — tetĩp. 

...1048Şĭppĭn u sa kĩretĩp. Atte ıvĭrat’. Cuçka vĭrançĩ te hamlatma tıtĭnçĩ. 

— 1049Uhmah, — tetĩp epĩ.— Mĩn vĩretĩn esĩ, e? Pallaymarĭn-i-mĩn? Astu, 

kasĭva üreme pĭrahsa ulputa tuhrĭn- im? — tese hĭtĭratĭp. — Uslap, ĩ lemesĩr ise 

purĭnasşĭn. 
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1050Cuçka hürine pĭltĭrtattarsa ilçĩ te pu ĩpe man al tupanĩ umne sĩrkelenme 

pu larĩ. 

— 1051Tekeh manpa yatla ma an hĭynĭ pultĭr, — tetĩp epĩ ĭna sivĩ sentre ine 

vırna kalasa, Huskalmasĭr vırtatĭp, pi se itmen simĩs pomidor kĭşlatĭp. 1052Hırĭm 

vı ĭ, ançah hıtĭ çĭmlama hĭratĭp — atte iltesren. Ançah vĭl purpĩreh vĭrançĩ. 

1053Vĭrançĩ te: 

— Tolik! — tet. — Tolik, kil kunta! 

1054Juçka şĭppĭn kravat inçen sikse ançĩ te kĭmaka ayne kĩrse pıtançĭ. 

— 1055Ten, ıyhinçe kala at vĭl? — şutlatĭp epĩ stena umnereh lĭpçĭnsa. Şĭppĭn 

sıvlatĭp. 

— 1056Tolik! — kalleh kĭşkĭrat atte. — Sana kalamarĭm-i ep?! Kil kunta! 

1057Çĩtre-çĩtre sentre inçen kĭmaka ine, kĭmaka inçen ĩre anatĭp ta atte 

pu ĩ vĩ ne pırsa tĭratĭp. 

(S52) — 1058Tolik! — tet atte. — imelli pur-i? 

1059Epĩ çlana pĭhatĭp. 

— 1060Turĭh iyetĩn-i? — tetĩp. 

— 1061Tenkel ayne pĭh, aş uk-i?! — hıttĭn ıytat’ atte. 

— 1062 uk, — tetĩp. 

— 1063Apla turĭh par, — huşat vĭl. 
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— 1064Simĩs kruckĭpa-i? — ıytatĭp epĩ. 

— 1065 uk, bankipeh par, — tet vĭl. 

1066Epĩ vi ĩ litr bankine urayne, kravat’pe yunaşar, lartatĭp ta: 

— 1067Me, ĩ , — tetĩp. 

1068Kĭştah ĩ se ilçĩ te: 

— 1069Kaysa lart! — tet. 

1070Epĩ kaysa lartatĭp. 

— 1071Tolik! — kalleh kĭşkĭrat atte. — Turtmalli pur-i? 

1072Epĩ ni ta ta nimĩn te tupaymastĭp. 

— 1073Konserva bankine pĭh-ha, unta pirus tĩpĩsem uk-i? 

— 1074 uk, — tetĩp. 

1075Yo ĭhsem patne çupsa kaysa mahorka ilse kil, — tet. 

— 1076 içças, — tetĩp te pürt hı ne tuhatĭp. 

1077Yo ĭhsen pı-ısĭk yıtĭ pur, avĭnpa ta epĩ vĩsem patne kaymastĭp.  1078Mĩn 

tumalline şutlasa tĭratĭp. «Ten, mamaksem patne taras?» — pu a pırsa kĩret sasartĭk. 

1079Pürtre yurĭ yurlani iltĩnse kayrĩ. «Ma yurlat-şi? — ĭnkarsa ileymestĩp 

türeh,— Kaysa pĭhas-ha». 
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1080Çüreçesem ayĩpe upalense pıratĭp ta karĭnsa varrinçi çüreçe kĩtessinçen 

şalalla pĭhatĭp. 1081Atte sĩtel huşşinçe larat’. Kasnĭ lartnĭ arman hu i: ta ta ülte, 

arman tĭrrinçe, takam ühlete-ühlete yĩke hüresene hĭvalasa çupat pek. 1082Asar-

piserrĩn un-kun pĭhkalat, şĭp ta lĭp klubra kĭtartnĭ kinori arman hu i pek. 1083Untan 

sasartĭk vĭl ura ine ĩklenet te (epĩ unĭn çĩrku iyĩ inçe vırtakan Juçka hĭş vĭhĭtra 

ura ine sikme ĩlkĩrninçen tĩlĩnse kayrĭm) çĭlana kĩret. 1084Epĩ yunaşar çĭlan çüreçi 

ayne vaskatĭp. essi kilse kaynĭ pul’ ĩntĩ. 1085Tenkel ine mĩnpur kĩlençene kĭlarsa 

lartrĩ te kaşninçen pĩrer tumlam ta pulin sĭrĭhtarsa kĭlarçeh — ur çerkke pu tarĭnçĩ. 

(S53) 1086Vĭl ĭna tuhhĭmrah ĩ se yaçĩ. 1087Untan kĩlençisene tutĭrpa çĩrkese ıhrĩ te 

alĭk yennelle utrĩ. 1088Epĩ vĭl lavkkana ul tıtnine tav ĭrsa iltĩm, vara temle ĭnlanmalla 

marla pitĩ-pitĩ şellese kayrĭm ĭna, çasrah yıtĭ yĭvi patne çupsa kayrĭm, ançahrah 

pıtarsa hunĭ erehe kĭlartĭm ta pürt umne kĩtĩm. 

— 1089A u, es lavkkaya an kay hal’, man pur pĩr kĩlençe, akĭ, — terĩm te 

hĩvren kĩlençe kĭlarsa tıttartĭm. 

1090Vĭl tĩlĩnnipe hıtsa tĭçĩ pĩr samant, untan kĭştah şuhĭşlakalasa tĭçĩ te vĭtansa, 

namĭslansa kayrĩ: — Yurĩ, kĩlençisempe vara kanfet il, — terĩ. — etĩn-i? — ıytrĩ 

untan manran yĭltĭrkka stakana ereh tultarnĭ may. 

1091Epĩ ĩ mestĩp terĩm. 

1092Vĭl pit-ku ne pĩrme çarĭnçĩ te: — An ĩ , açam, pĩten, — terĩ. 

1093Vĭl tekeh hayar marrine tuysa iletĩp te havaslĭn: 

— 1094A u, es hĭv vara ma ĩ en? — tese ıytatĭp. 

— 1095Mĩnşĩn tesessĩn epĩ p’yanitsĭ, — tet vĭl salhu sasĭpa. 
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— 1096Ma vara pyanitsĭ esĩ? — kalleh ıytatĭp epĩ. 

— 1097Ma tesen numay ĩ etĩp, — huravlat vĭl. 

— 1098Es an ĩ  te, — tetĩp. 

— 1099Eh, açam, — assĭn sıvlat’ vĭl, — ĩ men ın kam pur hal’? Kulak 

yulaşkisem kĭna ĩ me ĩ. 

1100Epĩ pu a sĩltetĩp te hura ĭkĭr çĭmla pu latĭp.  Atte stakanne tultarat te: 

— 1101Na, ĩ , — tet. 

1102Untan hĭyne valli tepĩr stakana tultarat, mana sahaptarah tivnine kursan 

hĭy stakanĩnçen huşsa parat’. 

— 1103 etpĩr-i? — tet. 

— 1104 etpĩr, — tetĩp. 

— 1105Mĩn yaçĩpe ĩ etpĩr-ha, e, açam? 

1106Mĩn yaçĩpe ĩ melline pĩlmestĩp. 

— 1107Nim yaçĩpe te mar, ahal’ ĩ etpĩr, — tetĩp. 

1108Pĩr huşĭ şĭp. Çüreçe aninçi karton korobkĭra kĭna çĭh çĩppisem çĩvĩltetni 

iltĩnet — vĩsene ama uri anne vi ĩm kun inkubatortan ilse kilnĩççĩ. 

(S54) — 1109Es an ĩ , — tet atte sasartĭk. — Epĩ vara ĩ em. me pĭrahatĭp, yulaşki 

hut ĩ etĩp payan. 

— 1110Çĭnah pĭrahatĭn-i? — ĩnenes kilmest manĭn. 
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— 1111Çĭnah, — tet vĭl. 

— 1112Vara un çuhne kalleh traktorla ĩ leme pu lĭn-i? — savĭnsa ıytatĭp epĩ. 

— 1113Eh, Tolik, — kürenereh kalat’ atte, — mĩn tĭvatĭn esĩ traktorpa? Epĩ 

konyuha kĩretĩp. Laşasene yuratatĭn vĩt? Sanĭn hĭvĭn sarĭ tiha pulĩ. 1114 itĩnsen vara 

sana valli kapmar çul urt tusa lartĭpĭr, avlantarĭpĭr sana, tuyra vara çĭn-çĭn ĭyĭr 

parnelĩp epĩ sana. 

— 1115Kirlĩ mar mana ĭyĭr, — tutana tĭsatĭp epĩ. — Epĩ nih an ta avlanmastĭp. 

— 1116Çĭp, Tolik!—-tet atte irĩppĩn. — Ep mĩn tĭvas tetĩp — avna tĭvatĭn. 

 Çĩnmestĩp. 

1117Çasrah ĩ se pĩterse mana kayma irĩk parassa kĩtetĩp. 

1118Atte pu ne usat’ te sĩtel ine vitnĩ kleyenka inçi hĩrlĩ-hĩrlĩ ul ĭsem ine 

tĩlĩnereh kulsa pĭhat: sarĭ şĭlĩsene kĭtartsa, ku ĩsene paçah hĩsmesĩr. 

— 1119Tolik, — tet vĭl untan sasartĭk tin kĭna ıyhĭran vĭrannĭ yevĩr, — a u 

ereh ĩ nine kuras kilmest vĩt sanĭn? 

— 1120Kuras kilmest, — tetĩp şĭppĭn. 

1121Vĭl mana pu ran açaşlat’, untan ıtapasa ilet te: — Vĭt, Tolik, ın şutne 

kĩretĩp! itet! Yulaşki hut ĩ etĩp payan, vĭt! — tet. 

1122Kĩlençe tĩpĩnçine aninçen puşatat te çüreçene u sa radiola yarat, pısĭk hura 

plastinka lartat, hĭy kravat’ ine kaysa vırtat, Cuçkĭna yıhĭrat. 

— 1123Tolik, Cuçka ĭ ta? 
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1124Juçka kĭmaka ayinçen şusa tuhat te kravat’ ine un uri vĩ ne pırsa vırtat. 

— 1125Juçka, — açaşlat’ ĭna ırĭ-ırĭ atte, — kil ham pata. A-ah, es, Juçka, es-i-

ke ku, ah, eseh-i-ke, Juçka? Nu, kil ham patarah, an hĭra, tivmestĩp epĩ sana. 1126Epĩ 

sana yuratatĭp- ke, Juçka, (Juçka atten pitne, mĭyne ulat.) Juçka, payan ep ĩ me 

pĭrahrĭm vĩt. Mihal Mihalç payan ĩ me pĭrahrĩ, vĭt. 1127San purnĭ u hal’ pıl’ ta u 

pulat, Juçka, stolovĭy umĩnçe mana kĩtse hĭşkĭlas uk esĩ tekeh. (Juçka nĭykĭşat.) 

(S55) 1128Kĭştah stena umnereh sik-ha,- kĭşt kĭna, vĭ-ĭt apla-a... 

1129Epĩ kalleh sentre ine hĭparsa vırtatĭp. 

1130Vĭranassa Krasul’ sassipe vĭransa kayrĭm — kĩtüren kilnĩ te kile 

kĩreymest, uram alĭkĩ hupĭ. 1131Vara irĩksĩreh makĭrmalla. Epĩ ĭna kil huşşine u sa 

kĩrtetĩp, vĭl purpĩreh makĭrat. 

1132Atte vĭranat; 

— 1133Tolik, ir-i, ka -i hap? 

— 1134Ka , — tetĩp. 

1135Sĩt yarsa pama ıytat’. 

— 1136Turĭh ançah, — tetĩp. 

          1137 Anne ĭ tine ıytat’. 

— 1138Pĩlmestĩp, — tetĩp. 

           — 1139Kaysa şıra, — tet. — Hvetyaşkĭ arĭmsem patĩnçe praşkĭ ĩ e  pul’. 
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1140Hvetyaşkĭ arĭmĩsem patne türrĩn, ankartipe utatĭp. Tĩttĩmlenet ĩntĩ, şiklĩ. 

Ka seren kunta usalsem vĭyya tuha ĩ tet, yurla-yurla taşla ĩ tet. 1141Vaskasa 

çupatĭp. Kĩtmen ĩrten sukmak inçe pĩr ĩmĩlke asĭrharĭm. Şĭppĭn şĭhĭrat’. 

1142Pĩtrĩ pu ... Çĩtre pu larĭm. 

1143Hĭyulĭh iterse, kĩs’yeren şĭrpĭk kĭlarsa utatĭp. Mĩlke vırtat’. Patnereh 

pırsa pĭhatĭp. Ama urinni pek simĩs koftĭpa. 

1144Layĭhrah pĭhatĭp ta — ama uri. «Huskalat pulsan — sıvlat’. Sıvlat’ pulsan 

— çĩrĩ», — şuhĭşlatĭp ĭşra. 

— 1145Ey, tĭr, — tetĩp, — ĩne sumalla. 

1146Mĭkĭrtata-mĭkĭrtata pu ne ĩklet’. 

— 1147Ĭ ta epir? — tet. 

1148Ĭnlantaratĭp. 

— 1149Ivĭlĭm, — tet te mana amkaran çuptĭvat’. — Kile ilse itersem mana. 

1150«Anne ĩm», — tesşĩnççĩ ĩntĩ epĩ ĭna, ançah vĭl alline man hulpu i ine 

huçĩ te makĭrma tıtĭnçĩ. 

— 1151A u ĭ ta? — tet. 

— 1152Kilte, — tetĩp. — Vĭl ĩ me pĭrahrĩ, — tetĩp. 

(S56) 1153Ama uri: 
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— 1154Vĭt Mihal tĭk Mihal! — tese ahĭrsa kulsa yarat’. — Kalleh ĩ me 

pĭrahat’! 

1155Karta hı ne itsen ama uri: 

— 1156Es maltan kĩrse pĭhsa tuh, — terĩ. 

— 1157Atte kravat’ śinçe maççanalla pĭhsa vırtat’. Türeh: 

— 1158Ĭ ta apu? — tese ıytrĩ. 

— 1159Ankartinçe, karta hı ĩnçe, — tetĩp. 

— 1160Mĩn tĭvat? — sassi hĭrĭlti, hayar. 

— 1161Tĭrat’, — tetĩp. 

— 1162Üsĩr-i? — ıytat atte. 

— 1163Ĭhĭ, — huravlatĭp epĩ. 

— 1164Svoloç’! Yıt ami! Vĩlerep! — hıttĭn uhĭrsa yaçĩ atte, ura ine sikse tĭçĩ, 

çĩtret. Cuçka — kĭmaka ayne, epĩ çĩmsĩrrĩn kĩtse tĭratĭp. 

— 1165Haleh kaysa kala: hĭt’ te ĭ ta tuhsa kaytĭr! Kunaşkal apu kirlĩ mar sana! 

— kĭşkĭrat atte. 

1166Epĩ alĭk u as tenĩ çuh vĭl mana sasartĭk çarat te: 

— 1167Ni ta ta an kay, — tet. 

1168Epĩ çarĭnatĭp. 
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— 1169Tolik, — tet atte. — Ivĭlĭm vĩt esĩ manĭn, ereh tupsa parsamççĩ, e?.. 

— 1170Kaya yulnĭ ĩntĩ hal’, lavkka hupnĭ, — tetĩp. 

— 1171Es man aça-i, man aça mar-i? Man vilse vırtmalla-i hal’?! — kĭşkĭrat 

atte,— E akĭnma vĩren ilse kĩrtse par! 

— 1172Yurat’, — tetĩp te pürtren tuhatĭp. 

1173Kĭşkĭrsa makĭras kilet. 1174Hamĭr uramra purte şelle ĩ mana. 1175Uyrĭmah 

vattisem. 1176Mĩskĩn te ĩ, kanfet para ĩ. 1177Epĩ ilmestĩp, kilte ahal’ te pĩr kupa 

tetĩp. 1178Vĩsem ükĩtle ĩ, epĩ vĩsene: «Ma mana av teri şelletĩr esir, epĩ yıt uri mar-

ke», — tetĩp. 1179Vĩsem makĭrmanni kĭna. Hal’ te tıtĭna ĩ ak. Yĭlĭhtarsa iterçĩ  ĩntĩ. 

1180Kaşni ka  vĩsem pĩrene kupi ine tuhsa lara ĩ. Epĩ vĩsençen ayakkarahhĭn irtse 

kayas tesettĩm. 

— 1181Tolik! — çĩnse ilçĩ mana.  — Ĭ ta kayan? 

— 1182Ereh şırama, — tetĩp. 

— 1183A u yaçĩ-i? — ıyta ĩ vĩsem. 

(S57)  — 1184Ĭhĭ, a u av, — pu a sĩltetĩp epĩ. 

— 1185Kam patne kayan, Sĭmakun Vitti patne-i? — ıyta ĩ vĩsem. 

— 1186Sĭmakun Vittin uk, — tetĩp epĩ. — Vĭl mana tekeh hĭy patne pıma 

huşman, av- avah uk u itmest terĩ. 

— 1187Es an kay, a u huşsa yarat’ pulin te. 

— 1188Pultaraymastĭp, — tetĩp, — attu vĭl akĭnsa vilet. 
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— 1189Esĩ ĭna şelletĩn-i? 

1190Epĩ çĩnmestĩp. 

— 1191Ey, mĭntarĭn açi! — assĭn sıvlasa yaçĩ kinemeysençen pĩri, leş, tuhtĭr 

patĩnçe ĩ leken Na tuk aki. Untan man pata pıçĩ te şĭppĭn: 

— 1192 içças, kĩtse tĭr kĭştah, — tese kilnelle utrĩ.. avrĭnsa ku ne hĩsrĩ, epĩ, 

ĭnlannĭ pek pulsa, kulsa iltĩm. Kulma yü ĩ-yü ĩ, yıvĭr-yıvĭr. 

1193Kĩtse laratĭp. Pirĩn kil huşşinçe Krasul’ makĭrni iltĩnet. Ĭna ta yıvĭr. ınsen 

ĩnisem pa ĭrah ıvĭrma vırtnĭ ĩntĩ, pirĩn Krasul’ kĭna aplah ura inçe. Şel ĭna. 

1194Karçĭksene: 

— Esir mana ĩne susa pamĭr-şi? — tetĩp. 

1195Karçĭksem pĩr harĭs şĭplana ĩ. Nihĭşĩ te pĩr sĭmah ta çĩnmest. 

1196Na tuk aki kĩlençepe tavrĭnat te: 

— 1197A u urĭlsan kiv enne ilme ham pıratĭp,— tet. 

1198Epĩ çasrah kile çupatĭp. 

1199 ul inçe pirten in eh mar purĭnakan Galya akuna tĩl pulatĭp ta: 

— 1200Gal’aku, esir ĩne suma pĩletĩr-i? — tetĩp. 

— 1201Pĩlmesĩr, — tet. — Mĩn tata? 

1202Ĭnlantaratĭp. 
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1203Vĭl mana: 

— 1204Pĩletĩn-i, Tolik, hal’ man vĭhĭt uk. ne sĭvassi vĭl kaçaka sĭvassi mar, 

hu pĩlen. Man pĩr ĩ  pur hal’, — tet. 

— 1205Mĩn ĩ ĩ? — ıytatĭp epĩ. 

— 1206Pĩr ınna kĩtetĩp, — tet. 

— 1207Kama? — ıytatĭp epĩ. 

— 1208Maşinpa kilet’, — tet. 

(S58) — 1209Layĭhsker-i? ĩnĩ partkom-i? — tetĩp. 

— 1210Layĭhsker, — kulat vĭl. — avĭ, partkom sekretarĩ, — tet. 

— 1211Galaku, — tetĩp epĩ ĩ lĩ ın yevĩr, — epĩ ham kala sa pĭhĭp sirĩn 

ınnĭrpa, epĩ ĭna pallatĭp. Vĭl manpa ĩner kĭna kala rĩ. Man hamĭn ta unpa tĩl 

pulmalla-ha. Sĭmah pur. 

 — 1212Mĩn pirki? — tet. 

— 1213Esir, hiseplĩ ınnĭmĭr, Gal’akuna an illenĩr teyĩp. Vĭl ĩne sĭvat’.  ınna 

ilem küret teyĩp, — tetĩp.— Pĭrtak kĩtse tĭrĭr teyĩp. Galaku pek ĭslĭ, ĩ çen, hitre hĩr 

urĭh uk teyĩp. 

1214Vĭl (kulsa): 

— 1215Pĩçĩk-ha esĩ, Tolik, man vırĭna kala ma. Nim te ĭnlanmastĭn. 

1216Epĩ (kürense): 
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— 1217Ep ĭnlanmastĭp-i?! Ep... Esir hĭvĭr nim te ĭnlanmastĭr. nene şelleme 

pĩlmestĩr, yuratatĭr-ha tata... 

1218Galya aku ( aplah kulsa): 

— 1219Eh, Tolik, çiper aça esĩ, — tet. — Yalti çi çaplĭ kaççĭ pulĭn üssen. av 

maşinpa kilekenĩ te sana pulĭşas tet-ha, — tet. 

1220Epĩ: 

— Esir ahal’eh an yĭpĭltatĭr, hamah pĩletĩp. Luççĩ esir mana ĩne susa parĭr, — 

tetĩp. 

— 1221Susa paratĭp ta, — tet Galya aku. 

1222Galya akuna vitre ilse tuhsa paratĭp ta ham pürte kĩretĩp. 

— 1223Pur-i? — ıytat’ atte. 

— 1224Pur, — tetĩp. 

— 1225Mĩn? — ıytat’ atte. 

— 1226Ereh, — tetĩp. 

1227Vĭl: 

—1228 Tay çasrah, — tet te kĩlençe aninçeneh ĩ me pikenet’, çıhĭnsa kayat’. 

— 1229Tolik, — tet untan, — apu ĭ ta? 

— 1230Karta hı ĩnçe pul’, — tetĩp. 
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— 1231Tuhsa çĩn, — tet. 

(S59) 1232Epĩ ankartine tuhatĭp, ama uri ni ta ta uk.  Pileş ayĩnçe te, ĩmĩrt ĭşĩnçe te. 

— 1233Ey, a u çĩnet, — tese kĭşkĭratĭp. 

1234Vĭl purpĩreh uk. 

— 1235Vĭl hayar mar, urĭlnĭ ĩntĩ vĭl, — yĭlĭnsa kĭşkĭratĭp epĩ. 

1235Ama uri vĩrene hı ĩnçen tuhat’ te manran avtĭnat’. Ku ĩsem hĩsĩk, tuti 

hıtĭ — te kulat’, te yĩret. Yĩpe vĩrene ul isem ıpĭ sa larnĭ kofti ine. 

— 1236Gal’aku! — kĭşkĭratĭp epĩ. — Vitrine pĩçĩk pürt umne kĩrtse lart-ha... 

— 1237Yurĩ, — tet Galya aku kil huşşi tepĩr kĩtessinçen. 

1238Pürtre tĩttĩm, probka unsa kaynĭ. 

1239Atte (nim inçen te ıytmasĭr): 

 — 1240 , amĭşĩ, — tet. 

1241Ama uri şutlasa tĭrat’ pĭrtak. 

1242Epĩ te: 

— eh, — tetĩp. 

1243Vĭl ĩ et. 

1244Untan atte hĭy ĩ et. 

1245Juçka vĩsem ine pĭhsa nĭykĭşat’. 
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— 1246Apu, — tetĩp epĩ şĭppĭn. — Apu, Juçkĭn hırĭmĩ vı nĭ... 

1247Ama uri pürt umĩnçen sĩt yĭtsa kĩret te Juçkĭna pısĭk tirĩke yarsa parat’. 

1248Epir ıvĭrma vırtatpĭr. 

1249Iyhĭpanĭççĩ ĩntĩ, stena tĭrĭh utĭ kĩltisem çupa pu larĩ  — uramri maşin 

uti. Juçka hĭrasa pĭhat’ stena inçi ĭltĭrsem ine. 

— 1250Ku vĭl layĭh ın, an hĭra, Juçka, — lĭplantaratĭp epĩ ĭna, — ırĭ ın, 

Gal’aku pekeh ırĭ vĭl. Vĩsem pĩr-pĩrne yurata ĩ... 

1251Juçka kĭmĭlsĭrrĭn pu ĩpe tepĩr yenne avrĭnsa vırtat’. A upa apu ta ıvĭrsa 

kaynĭ ĩntĩ. Purte ıvĭra ĩ.  1252Krasul’ te hĭyĩn tĩttĩm vitinçe pa ĭrah ıyha putnĭ pul 

ĩntĩ... 

1253Kĭmaka inçe kĭna utĭ vılyat’. 

(S60)                   

2.10. Gennadi Andreyç Uhmah Uçitel’ 

1254Sısna urisem ka ĭhsa kaysa uhirnipe vĭransa kayrĩ Gennadi Andreyç.  

— 1255İ-i şuyttan çĩppisem! — çĩtre-çĩtre ura ine ĩklençĩ vĭl. 1256Pukan ine 

pĭrahnĭ sivĩ şĭlavarne, urayne üknĩ fufaykine şırasa tupsa tĭhĭnçĩ. 1257Pürtükinçi 

uttine utrĩ te alĭkne u sa huçĩ — çĭlana utĭ kĩtĩr tese. 

 — 1258Ah tur-tur! Mĩn itermelle-şi man sire? — tekelese Gennadi Andreyç 

kĭmaka pitlĩhne u rĩ, kĭmakara ikĩ kurşak kursan şıv kĭna- ke-ha, ĩrka  ĭltan ĭssa 

kilse lartrĭm-i av tese şuhĭşlasa ilçĩ. 
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 1259Kĩtesri yeşçĩkre ulĭm sarsa panĭ urasem açasem pek yĩrmĩşe ĩ: te 

hırĭmĩsem vı nĭ ĩntĩ, te sivĩpe şĭnnĭ, şeremetsem. 

 1260Gennadi Andreyç, alline yeşçĩke çikse, pĩr-ikĩ urine urĭmĩnçen 

tĭrmalasa-hı kalasa ilçĩ te: 

 — Ay- u- yi, pappa tumalla mar-i tata av ka hine, — tese huçĩ. 

1261 urasem ın alline tuysa kĭştah lĭplançĩ , şĭppĭn, savĭnnĭ pek pulsa, n’ĭh-

n’ĭhlatma tıtĭnçĩ . 

 — 1262 içças, içças ak. içças apat pĩ erse iyetpĩr, çey vĩretse ĩ etpĩr. 

 1263Pürt temle samantrah sivĩnse kaynĭ, kantĭksem tarlanĭ, uray iyĩn 

kaplamĭn-kaplamĭn pĭs yavĭnat’. 

 — 1264E- ey tata, kam şutlas tekenni şutlatĭrah-i , ın şuhĭşne tĭllaymĭn, — teri 

te Gennadi Andreyç alĭka hupsa pürtri uttine utsa yaçĩ.— 1265Mĩn, ınsem 

pĭşĭrhannipe ıyhi vĩ nĩ kun teyesren hĭrasa man hal’ utĭ ta utmalla mar-im? 

1266Uhmaha yermen-ha hal’lĭhe. E-ey, ın sĭmahne itlesen... 1267Tĩttĩmren hĭrat’ teni 

vĭl vĭrĭ tĭvat’ teni mar-ha. 

 1268Pürt utalnine kursa-şi, kil huşşinçe Barbos ıyhĭllĭ sassipe hamlatsa ilçĩ te 

kalleh yĭvine kĩrse kayrĩ pulas. 

 1269Pürtükünçe, alĭk hı ĩnçe, kuşak makĭrni iltĩnet. Gennadi Andreyç ĭna u sa 

kĩrtrĩ te: 

 — 1270Vĭt, Pi ulyuk, pĭh-ha ir pulat’, — terĩ. 

(S61) 1271Kuşak kĭmaka ine sikse hĭparçĩ. 
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 — 1272Ay-ay-ay, mĭntarĭn purnĭ ĩ, — assĭn sıvlasa yaçĩ Gennadi Andreyç, 

çĭlantan pısĭk tirĩk ilse verandĭna tuhrĩ, katkaran ur tirĩk katkaran ĭnĭh yĭtsa kĩçĩ, 

untan kĭmakaran kĭlarsa şıv yaçĩ te pĭtratma tıtĭnçĩ. 

 1273Alline tirĩkren kĭlarsa amki ine usĭnnĭ ü ne hı alalla pu tarçĩ, pĩr huşĭ 

nim huskalmi larçĩ, untan ĭnĭhlĭ pürnine ĩmse ilçĩ te: 

 — 1274Nu-s, açamsem, — tese urasene pĭtratnine yarsa paçĩ.  

 1275 urasem sĭmsisene turilkkene çikrĩ , ançah temle şĩvek e  pulnine tuysan 

ĩ esşĩneh pulmarĩ , kalleh tapkalaşma, tĩkkeleşme tapratrĩ . 

 — 1276Ay, ara mansah kaynĭ- ke, pesok yarsa paman vĩt epĩ, vĭt mur! 

 1277Turilkkene sahĭr pesokĩ yaçĩ, kalleh pĭtratrĩ. urasem pılaklatnĭ şĩveke te 

ĩ esşĩneh pulmarĩ . Gennadi Andreyç: «Sĩt ĩ esşĩn ĩntĩ, pĩçĩkkĩskersem», — tese 

şutlasa ilçĩ. 

 1278Ançah sĩçĩ uk- ke. nine vi ĩm kun maşinpa tiyese kayrĩ inkka.  Ara, 

pĭrĭvĩ unĭnççĩ — aşşĩ kürse panĭççĩ te. 1279Gennadisen ĩnine vara, vatĭ tese, aşa 

panĭççĩ un çuhne. Hal’ ak, mĭntarĭn ĩnesĩreh purnas pulat’ Gennadi Andreyçĭn. 

1280Purĭnassa ĭna sĩtsĩr te purĭnma pulat’-ha ta, ançah urasem av sĩt iyesşĩn. 

 1281Stena inçi sehet ine tinkerçĩ Gennadi Andreyç — sehet şakkama pĭrahnĭ, 

tukmakki radio ineh ansa larnĭ.  

 1282Çüreçe karrine sirse uramalla pĭhasşın pulçĩ Gennadi Andreyç — uramra 

tĩttĩm, nimĩn te kurĭnmast’. 
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 1283 ĩrle pul’ ĩntĩ, ur ĩr irtni vi  sehetsem-şi? Kil huşşine tuhrĩ Gennadi 

Andreyç — sivĩ samayah atĭrlasa tıtat’. 1284Puş uyĭhĩn ikkĩmĩş urri ĩntĩ. Kuşaksem 

un-kun kĭşkĭraşa ĩ. urhi sıvlĭş tuyĭnat’. 

 1285Ah, mĭntarĭn urisem: amĭşĩ pulinççĩ hĭt’ — ĭna ta pussa pĭrahma lekrĩ-

ke, yıvĭrpa ĭvĭrlasa tem çire kayrĩ te. 

 1286Kam patne kayĭn ĩr varrinçe? Purte ıvĭra ĩ. Av Verkkĭsen te, Kirilsen te 

tĩttĩm. ur ĩr irtni vi  sehetre kam ıvĭrmast’ pultĭr? 

(S62) — 1287 inkka, nu mĩn itmest-ha sana? Yĭltah yĩrkellĩ purĭnatpĭr- ke, ın 

retleh, — mi e hutçen tilmĩrmen pulĩ Gennadi Andreyç arĭmne. 1288Ançah pĩrre şut 

tıtnĭ hĩrarĭma tıtsa çarayĭn-i ĭna? 

— 1289Yalta purĭnsa yĭlĭhtarçĩ mana, urĭh pĩr kun ta purĭnmastĭp yalta, atya, 

Şupaşkara ku sa kayatpĭr, — tetçĩ ĭna arĭmĩ pĩrmay. 

1290Gennadi Andreyç ĭna hĭy te şuhĭşlanĭ-ha. Maltanlasa vatĭ aşşĩne pĭrahsa 

hĭvaraymarĩ.  1291Kayran tata ak tĭvan kilten uyrĭlma yıvĭr tuyĭnçĩ. 1292Ĩmĩrtenpe ak 

vırĭnta purĭnnĭ- ke vĩsen nesĩlĩsem, hal’ vara ak Gennadi Andreyç av avalhi nesilsen 

yĩrne palt kassa tatsa yarĩ-i?  Nih an ka arĭnmi ılĭh- ke. 

— 1293Uhmah pek, purnatĭn- purnatĭn yalta, ĩ letĩn-ĩ letĩn, ussi vara — 

mĩsker, mĩn ussi? Tulĭh purnĭ pa purĭnatpĭr-i ak? ĩr ulputne tuhatpĭr-i? Sakay tulli 

ĩr ulmi-i? Tülevsĩr sĩt-i? Ep luççĩ litrne pĩr tenkĩ parsa iletip hĩlĩn- ĭvĩn pĩr ĩneşĩn 

pilĩke aviççen! — tetçĩ inkka. 
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1294Pĩr şutlasan, tĩrĩs te pek. Çĭn ta, yalan ĩ les pulat’. 1295Yalan mutalan, 

nuşalan. 1296Tislĩk çĭmakki pek kuskalasa üretĩn. 1297Hĭvĭn ine pĭhma namĭs inkka 

kalaşle, pürte kime te vĭtanatĭn — tĩkĩrten. 

— 1298Mĩn, purnĭ  tĭrşşĩpeh tislĩk hırassişĩn pilĩk ul huşşi institutra vĩrennĩ-

im epĩ? 

 — 1299Yapĭh mar… Yarsan pĭrtak! 

— 1300Ay, pustuy an sĭmahla-ha, ara, çerkke tıtmanni vi  erne te pulat’ pul’… 

1301İrtnĩ ulla pu lançĩ  te akĭn yışşi kala usem — kĩr tĭrşşĩpeh kanĭ  

pamarĩ . 1302 ĩnĩ ul hi ĭn vara inkka tekeh çĭtsa purĭnaymarĩ, hĩr açipe pĩrle hulana 

ku sa kayrĩ.  1303Kukkĭşĩ ĩ e vırna tarnĭ, hvatter tupsa panĭ. Maltanlasa şĭmat 

kunsençe kilkelese kayatçĩ, kayran paç uhalçĩ, vi ĩm kun perse itrĩ  vara kukkĭşĩpe 

ikkĩşĩ, maşinĭpa, Krasule tiyese kayrĩ . 

«1304Hu ĭnlanma kirlĩ, Gennadiy, hĩr açana tĭrantarma uk a kirlĩ, uk i vara 

pĩlĩtren tĭkĭnmast’, avĭnpa ta epĩ ĩnene sutas pul’ terĩm. ni manĭn- ke-ha tata, 

itmennine…» 

(S63) 1305Hirĩ merĩ Gennadi. Hirĩ me-i — tarhaslama tıtĭnçĩ:  

 —  1306 inkka, ten, atya uyrĭlar mar pul’ e? avĭn çul purĭnnine purnatpĭrah 

pul’ ĩntĩ. 

 — 1307Yalta-i? Çura-im epĩ yalta ĩrse larma? 

1308Huşĭran şutlat’ te av Gennadi Andreyç — tĩlĩnse şalt aptrat’: Mĩn itmest-

ha ınna purnan purnĭ pa? Mĩn kirlĩ? 
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1309Ak ĭna hĭyneh iles. Nu mĩn itmest temelli-şi? Kilĩ- urçĩ, tĭnĩ-pu ĩ pur… 

Savnĭ arĭmĩ te purççĩ te, tuhsa kayrĩ ak… 1310Nu, arĭmsĭr pu ne tata uk a itmest ĩntĩ. 

Ançah vĭl kirek kamĭn ta itmest pul’. 1311Kamĭn ıtlaşşi uk a sapalansa vırttĭr ara? 

Patşa mar- ke Gennadi Andreyç ıltĭn-kĩmĩl tĭhĭnsa üreme. Ey tata, mĩn tuma kirlĩ un 

yışşi mĩl’yun tenkĩ tĭrakan tum? Artist-im Gennadi Andreyç? ara pakartan üres 

mar ta, hırĭm tutĭ pultĭr. Itti vara yĭltah itet, yĭltah pur. 

1312 inkkana vara tem itmestçĩ pĩrmay, tem yĭkĭrlatçĩ, pĩrmay hulana turtatçĩ. 

Tĩlĩnmelle: Yaltah uralsa üsnĩ- ke-ha vĭl ta, hresçen kil-yışĩnçe. 1313Tepĩr tesen, 

ĭ tan pĩlse pĩterĩn hĩrarĭma? iç ul pĩrle purĭnsa pĩlmelle pek te, ançah tem 

kalamalla ĩntĩ: Hĭvna pĩlnĩ pekeh pĩlmelle pek te içĩ ul pĩr vırĭn inçe vırtsa purĭnnĭ 

arĭmna, uk av, pĩlme mar, hĭş ka  hĭş yenne avrĭnsa vırtassa ta çuhlaymastĭn. 

1314Tamaşa17, tamaşa av purĭnĭ . 

1315Gennadi Andreyçĭn hĭyĩn te pĩr pısĭkah mar kürenĩ  pur-ha şĭpine, ançah 

te kürenĩveh temelle ĭna?.. 1316Itla ta naçarkka Gennadi Andreyç. 1317Tata pĩvĩpe te 

ülleh mar. Hĭyne hĭy pĭhat’ te — pĩrre te ırhan pek mar-ha, ın pekeh, ançah pĩr-pĩr 

ĩ kĩre ar ınsem vĭy vi me tula tuha ĩ te, Gennadi Andreyç şalta tem ıratsa, tulhĭrsa, 

pĩşerse kayat’ — ĭşta unĭn hul- urĭmĩpe vĭl vi me? Vara vĭl, hĭy, vĭysĭrlĭhĩşĩn 

namĭslansa, tarĭhsa hĭnaran kilne tuhsa tarat’ çasrah… 1318Temle, ar ın mar pek 

tuyat’ hĭyne av samantra. Kayran, ıvĭrsa urĭlsan, kalleh ĩ ura yarsa pusat’. 

1319Türeh sĩtel huşşine kĩrse larsa pĩr çerkke puşatat’ te vĭr ĭ pulsassi e pulmassi 

inçen tavlaşu pu arsa yarat’. Ar ınsem, hayhi, tĭn vi me tıtĭna ĩ. 1320Kunta Gennadi 

Andreyç hĭy hakne tuysa ilet vara — tĩnçeri kaşni ĩrşıvĭn tĩp huli mĩn yatline, 

prezident kamne, hĭş parti pu  pulsa tinine e  mar, halĭh yışne te, Sovet ĩrşıvĩpe hĭş 

ul mĩnle kilĩşü tunine te takĭnmasĭr kalasa pama pultarat’ Gennadi Andreyç. 

                                                                 
17

 Sesin tonuna göre şaşkınlık anlatan bir söz. 
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(S64) «1321Polittik, atya kile!» — tese vĭr atçĩ ĭna arĭmĩ. 1322Ar ınsem vara  

«Prezident Gennadi» tese çĩne ĩ ĭna, ahĭrtheh, Kennedne asa ilse-tĩr… 1323 ın inçe 

kürennĩ pek tĭrat’ te Gennadi Andreyç «Prezidentşĭn», ĭşĩnçe vara savĭnat’… 

1324Verkkasen çüreçinçen pırsa şakkarĩ Gennadi Andreyç. Namĭsĩ namĭs ta, 

çun ıratat’- ke. 

— 1325Ah, Verkka an yalta ta-ha uş es mana, ep, mĩn, kalleh sĩt patne kiltĩm 

ak, — terĩ Gennadi Andreyç. — Ka arah uş ĩr varrinçe kilse vĭratnĭşĭn. 

— 1326Ay, mĩn kala malli pur, — teri te Verkka vi ĩ litr bankipe sĩt tıttarçĩ. 

 — 1327Ay, ara, Gennadi Andreyç, puskilsem pul’, tem kala sa an tĭr-ha, — 

terĩ te Verkka, Gennadi Andreyç kilnelle uttarçĩ. 

— 1328Ep yĭltah ırsa pıratĭp, Verkka, uk a ilsessĩneh paratĭp, — ayĭplĭn kalarĩ 

Gennadi Andreyç. 

1329 urasene sĩt ĭşĭtsa paçĩ, urasem nĭşĭklasa ĩ me pikençĩ . 

1330Sĩt şĭrşipe Pi ilyuk virançĩ te kĭmaka inçen sikse ançĩ, sısna uri yeşçĩkĩ 

patne pırsa şĭrşlarĩ. 

— 1331San ta hırĭmu vı nĭ-i-ke? iyes kilet-i, Pu ulyuk? — terĩ te Gennadi 

Andreyç konservĭ bankine sĩt yarsa paçĩ. 

1332Kil huşşinçe Barbos yĩrmĩşet. 

—  1333 ĭ- — hĭyne hĭy vĭ ĩ 

Gennadi Andreyç. — 1334Sanĭn ta hırĭmu vĭ ĭ pul’ ĩntĩ, mĭntarĭn yıtti, — ĭkĭr 
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yĭtsa tuhsa paçĩ vĭl sĭnçĭrti Barbosa: «Stolovĭyra tuyanĭp-ha ĭkkĭrne, Zoya kiv en 

parakanççĩ». 

1335 urasene tatah sĩt huşsa paçĩ te, hıvĭnmasĭrah, utĭ sünterse, kĭmaka ine 

hĭparsa vırtrĩ.  

1336Asaplançĩ-asaplançĩ, ıvĭrsa kayaymarĩ.  

1337Ku ra tĩrlĩ sĭnar mĩltletrĩ, pu ra tĩrlĩ şuhĭş yavĭnçĩ. 1338Tem makĭrnĭn, 

takam ahlatsa kulnĭn tuyĭnçĩ. 

(S65) «1339Kapla uhmaha tuhsa kayĭn tata, — ĭnkarsa ilçĩ sasartĭkah Gennadi 

Andreyç.  — 1340Numay şuhĭşlakan uhmaha tuhat’ tese ahal’ten kalama ĩ- ke 

halĭhra». 

 1341Vara vĭl ĩre ançĩ te stena inçi sünterkĩçe hıpaşlasa tuprĩ, pürtre utĭ utrĩ, 

kalleh kĭmaka ine ulĭhsa vırtrĩ. 

 1342Tĩlĩrse kaynĭ pek pulnĭççĩ ĩntĩ, pürtre gimn yanrasa kayrĩ. 

 1343Gennadi Andreyç kĭştĭrtatsa ançĩ te radio sassine pĩçĩkletrĩ, untan 

verandĭra gaz ibe sĩt ĭşĭtma lartrĩ. 

 1344 ırmana şıv patne ansan ĭl kutĩnçe fermĭra ĩ leken Pĭlakiye tĩl pulçĩ. 

 — 1345Gennadi Andreyç, es, mĩn, malalla mĩnle purnas tetĩn kapla? — teri 

Pĭlaki kĩtmen ĩrten. — 1346Es vĩri şıv ĭsmalla tenĩ pek fermĭna pır-ha. Sĩt pulmasan 

ta, oprat pulĩ hĭt’ kĭştah. 

 — 1347 ın tem kalĩ, — tavĭrçĩ Gennadi Andreyç.  
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 — 1348Ey, mĩn layĭh marri ara? Hamĭr yalsem pul’. Pĩrre kun uti kurnĭ 

urasene kĭnma pamalla mar ĩntĩ tata. Pĩr ĩklem opratşĭn kolhoz vı sah vilmĩ-ha. 

 1349 uk, kaymarĩ fermĭna Gennadi Andreyç. Tem tıtsa çarçĩ ĭna. 

 1350Vut hutsa yaçĩ. 

 1351Şartlatsa unat’ kĭmaka.  

1352Uram alĭkĩ u ĭlçĩ te kil huşşipe ik vitrellĩ ĩklempe Pĭlaki kĩrse tĭçĩ.  

 — 1353Kirlĩ mara an hĭtlan, Pĭlaki, tem kursa larĭn, — avanmarlançĩ Gennadi 

Andreyç. 

 — 1354Şurasen üses pulat’ vĩsene pĭhas pulat’, — teri Pĭlaki vitrisene puşatnĭ 

may. 

 1355Gennadi Andreyç tata ıtlarah avanmarlansa kayrĩ, pu ne çikrĩ. 

 1356 urasem, te ırra sise, kalleh uyhaşa pu larĩ , ançah ku hutĩnçe havaslĭn, 

kĭmĭllĭn. 

 1357Pĭlaki tuhsa kaysan Gennadi Andreyç sĩtel huşşine kĩneke tıtsa larçĩ: 

Payan unĭn 10a klasra Fedor Mihayloviç Dostoyevskin pultarulĭhĩ inçen kalasa 

pamalla. Programma tĭrĭh «Prestupleniye i nakazaniye» vĩrentmelle te, Gennadi 

Andreyç açasene huşĭran pisatelĩn hĭyne şutsĭr kilĩşeken «İdiot» romanĩpe te 

pallaştarat’.  

(S66) 1358İdiot, idiot, idiot, — mĭkĭrtatrĩ Gennadi Andreyç.— Uhmah teni vĭl — 

idiot. 1359Kama kirlĩ İdiot pirĩn çĭvaş yalĩnçe? urasem vĭt — zadaça tĭk zadaça, türeh 

tupsĭmne tupaymĭn. 1360Mĩn itmest-ha urasene? Sĩt itmest, avınpa uyhaşa ĩ te. 
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Sĩt ĩ terseneh nĭrikletme pĭraha ĩ. 1361 ınna vara mĩn itmest? inkkana, sĭmahran? 

E hama? Tur pĩlet-i, yalanah tem itmest eteme… — 1362Pĩr huşĭ şuhĭşa kaysa larçĩ 

Gennadi Andreyç, untan sĭmahne malalla tĭsrĩ. — 1363Ten, Şupaşkara ku sa kaymalla 

mar-i hamĭn ta, çĭnah ta? Tislĩk hırma vĩrenmen vĩt epĩ institutra. 1364Ay-ay-ay, 

mĭntarĭn purnĭ ĩ, hamah uhmah mar-i av? Tĩrĩs sĭmaha ma hĭlhana çikes mar? 

Uhmah pul’ av, uhmahah pul’… 1365Ĭslisene yalanah tem itmest vĭl, uhmahsene 

kĭna yĭltah tet. Man pek idiotsene… — 1366Untan sasartĭkah çĩrere tem yaltlatsa, 

tem utalsa ilçĩ Gennadi Andreyçĭn, vara vĭl Dostoyevskiye şalt hupsa huçĩ te:  

— Pĭlakiye, Pĭlakiye vara mĩn itmest? — tese şuhĭşlasa ilçĩ… 
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BÖLÜM III 

AKTARIM 

(S1) 

3.1 Nereye Gidersin Kırlangıç  

Gün ışığının geçmesiyle birlikte hava bozulmuştu. (Aniden) Şiddetli bir 

rüzgâr çıktı ve karla karışık yağmur yağmaya başladı. Vagonların yüklenip 

tamamlandığı yere karanlık çöktü. Vanyuk, kuru bir odun aldı ve köylüleriyle birlikte 

eve doğru yürüdü. Pavıl Ağabey de önceki akşamlarda odun alırdı ancak bugün 

almadı. Mikuş da (eve) eli boş dönüyordu. 

Pavıl Ağabey, iki gündür hâlâ ekmek alamadık, galiba, yarın akşamki 

vardiyaya kadar da alamayacağız diye kara kara düşünüyordu. Ormandan tarlaya 

çıktığı yerde, hava sakindi, hiçbir yerde ses seda yoktu. 

— Bu savaş yüzünden ne kadar çok insan can verdi, dedi Pavıl Ağabey. — 

Bizim Mişşa öleli bugün 3 ay oldu, annesi de sürekli ağlar durur. (Kadıncağızı) 

teselli edip yatıştırmak için kimsesi de kalmadı. Aynı şekilde, Vanyuk’ların ağabeyi 

de savaşta hayatını kaybetti, babası da bu uğurda hayatını feda etti.  

— Küçük Tatyuk da eklendi savaşta hayatını kaybedenlere, — Vanyuk’un 

kız kardeşi, savaş onu da mahvetti. Hastalandı ve istasyondaki hastaneye bile kabul 

etmediler, hasta çok, yer yok dediler.  

— Kaç yaşındaydı Tatyuk? diye sordu Mikuş. 

— Yaşasaydı, şimdi yedi olacaktı dedi Vanyuk ve ardından sustu. 

  



 
 

110 
 

 

Evine vardığında keçiye yem verdi ve içeriye girdi. Ağaçtan yapılmış yan 

yana duran sandalyelerin dizildiği kavisli küçük masaya oturdu. İkona köşesinde — 

kederli tanrı annesi, duvarda — ağabeyinin resmi vardı. 

Vanyuk üstünü çıkardı, ardından sobadan patates çıkarıp yedi. Sobayı 

yakmak için odun hazırladı, ateş tutuştuğunda babasının son mektubu gözüne ilişti ve 

ruhu kederlendi. 

…Vanyuk’ların annesi uzakta, en uzaktaki ormandaydı. Veruk’da 

Vanyuk’ların annesiyle birlikte oradaydı. Vanyuk’un annesi ve Veruk, hava iyi 

olursa arada bir gelip giderlerdi, şimdi ise üç haftadan daha fazladır yoklardı. 

Bir şeyler düşündüğünde gözünün önüne Veruk geliyor, ovada yürüdükleri 

anları hatırlıyordu.  

…Yarın sabah erkenden işe gitmeliyim diye Vanyuk hava kararmadan eve 

yürüyordu. Veruk: «Herkes dışarda oturuyor sadece sen acele ediyorsun» — dedi. 

Vanyuk hiçbir karşılık vermedi, sadece bir iki saniye sonra: «hoşçakalın» — dedi ve 

evin gölgeliğene çıktı. Arkadan kapı sesi işitildi —  gelen Veruk’tu. Koşup 

(Vanyuk’u) kucakladı ve: (S2) Üzüntülü sesiyle seni seviyorum, ama sen beni 

sevmiyorsun galiba — dedi. Vanyuk bir süre sessiz kaldıktan sonra kızı kendi önüne 

çekti ve narin, ateşli dudağından öptü. Sen çok ince giyinmişsin, üşüyorsun galiba? 

— diyerek Veruk’u iyice kendine yapıştırdı. 

— Veruk, coşarak, seninle birlikteyken soğuğa da dayanacağım, ağır işte de 

çalışacağım, derede de yüzeceğim, acımasız düşmanla olan savaşta da savaşacağım 

dedi. 
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— Vanyuk endişelenerek, sen de Ulka ablan gibi askere gitmeyi 

düşünmüyorsun galiba değil mi? diye sordu. 

— Sen gidersen ben de giderim, — dedi Veruk. 

Konuşma uzadıkça uzadı. O anda, kızlarla delikanlılar evlere dağılmak için 

hazırlandılar. Anyuk’un anahtarının sesi duyuldu: 

— Orel, kırlangıcı dondurdun galiba? — dedi o Vanyuk’a. Veruk güldü: 

— Mikula amcanın dediğini unutmamışsın, — dedi. 

Anyuk da güldü:  

— Hatırlıyor musun, çocukken tarlada atları beklediğimiz zaman seninle 

ikimiz örtünüp yatardık ve Mikula amca erkek çocuklara: «Nukki ve Orel’lere atları 

gözetlemeye gidin», — derdi. 

Neşelenerek hatırladı Veruk: Bir keresinde Vanyuk yuları almış ve yere 

vurup şaklatıyordu. Mikula amca, bırak! Kırlangıçlar, uyusunlar, — demişti. «Niçin 

onlar yağmur altında ıslanmış kırlangıçlar gibi yatıyorlar!» — diye kıskanç Vanyuk 

bağırıyordu. «Hey hey! Vurma kırlangıçlara, diyordu Mikula amca, Vanyuk ise 

vurup kaçıyordu.» 

Vanyuk, yarın işe gitmeliyim diyip eve doğru yürüdü. Veruk ve Anyuk da 

çıkrıkları almak için eve girdiler…  Vanyuk, gelmiş geçmiş anıları, işte böyle 

hatırlıyordu. 

Vanyuk’un aklına (bir anda) türlü düşünceler girdi ve uykusu kaçtı. 
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Sokak kapısının zili çaldı. Vanyuk pencerenin önünden beyaz başörtülü 

birinin geçtiğini fark etti. Annesi olmadığını da ayak sesinden anladı. 

Eve uzun, ince, sarışın güzel bir kadın girdi. Başına, beyaz püsküllü başörtüsü 

bağlamış, kapkara bir elbise giyinmiş, ayağına da beyaz çorap ile pasparlak bir lastik 

terlik geçirmişti. Gelen kişi, çiftlik beyinin hanımı Maruş’tu. 

(S3) Onlar evleneli öyle çok da değil, sadece birkaç yıl kadar olmuştu. Çiftliğin beyi, 

savaş başlayana kadar başkan seçilmiş ve savaş başlayınca da kolhozu bir yıldan 

daha fazla bir süre idare etmişti. İki ay sonra onu da tekrar askere almışlardı. İçki 

içmeye başlamamış olsaydı belki askere almazdılar ancak içki içip sarhoş insanlarla 

birlikte düşüp kalktığı için ve de asker karılarına sarkıntılık ettiği için rayondan gelip 

önce kolhoz yönetim kurulundan çıkardılar ardından da kışlaya çağırdılar. Onların 

bir de Nina adında kız çocukları vardı. 

Maruş kapının eşiğinden geçti ve Vanyuk’a selam verdi. 

 — Vanyuk da onu selamladı ve gel otur dedi. 

— Ben oturacağım da… Annen nerede? diye canı sıkkın bir hâlde sordu. 

— Annem uzaktaki ormanda, ne zaman geleceği belli değil, diye cevapladı 

Vanyuk.    — Anyuk ve Veruk da onunla birlikte ormandalar. 

— Sobayı yakıp yerleri temizlemişsin. Hâlâ daha da uğraşıyorsun. Bir anda 

genç kadın hıçkırarak çok çalışkan delikanlısın, Vanyuk, — dedi. 

— Vanyuk, ben çalışmasam kim çalışacak ki? dedi. 
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— Maruş, ben seni seviyorum Vanyuk — dedi ve cebinden çıkardığı bir şişe 

içki, pasta ve başladığı sigara paketini masanın üzerine koydu. — İşte bunlar senin 

için Vanyuk dedi. 

— Maruş, tekrar sakin bir ses tonuyla — alsana — dedi, Vanyuk utandı. 

Maruş, aynı zamanda cebinden küçük bir yumurta da çıkardı. 

— Gel buraya, bırak işini, seni görünce gençliğimi hatırlıyorum, diyerek 

kahkaha attı ve ardından — Belki de son kez görüyorumdur seni?  

Vanyuk, gönülsüzce masanın yanına vardı. Maruş bir kadeh içti ve Vanyuk’a 

da uzattı. Vanyuk içmek istemedi ancak Maruş, (Vanyuk’u) tutup zorla (bir kadeh) 

içirtti, ardından da — diğer kadehi… Vanyuk, içerken cesaretlendi.  

Maruş, Vanyuk’a biraz daha içirtdikten sonra ansızın onu öpmeye başladı. 

— Seviyorum seni, deliler gibi seviyorum hem de diyip ağlar gibi konuştu 

kadın. Annenin olmadığını bilerek geldim buraya, dedi ve daha da sert öptü. Çok 

yakışıklı ve çalışkansın Vanyuk… Kadın, gözyaşları içinde kaldı ve Vanyuk’u iyice 

kendine doğru çekti. 

(S4) …Bir iki yıl öncesini hatırladı. Sıcak ve sakin yaz akşamını. Vanyuk sokağa 

çıkmış ve — köyün başındaki bir oyuna denk gelmişti. Gençler, neşeyle gülüşüp 

şimşek çakar gibi oynuyorlardı. Onların arasında bembeyaz bir gömlek giyinmiş ince 

belli, uzun boylu güzel bir kız vardı. Ya da kız çocuğu mu demeli ona: Gencecikti, 

kelebek gibi geveze ve ay gibi de somurtkandı. Oyun alanının dışında duran 

Vanyuk’un yanına koştu ve onu oyuna çekip hevesli bir şekilde: «İşte benim 
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sevdiğim de geldi» — demişti. Vanyuk utancından kıpkırmızı olup hemen oyun 

alanından eve doğru koşmuştu…  

Vanyuk, kadının karşısında konuşamıyor, son kez değil bu, biz yine 

karşılaşacağız diye de söyleyemiyordu. Asker hanımı, Vanyuk’u boğazından 

kucakladı ve — gözüne, yüzüne, saçına, dudağıyla sürtünüyordu. Vanyuk ise 

şehvetli bir şekilde karşılık veremedi Maruş’a ve sarılamadı da. Maruş, bu duruma 

uzun süre şaşırdıktan sonra soyundu ardından Vanyuk’un dudağını peşkiriyle okşadı. 

Tekrar içtiler. Vanyuk iyice sarhoş oldu. Etrafı akşam karanlığı hiçbir şey 

görülemeyecek şekilde kapattı. 

— Maruş, Nina, karanlıktan korkup ağlar şimdi diyerek eve gitmek için 

hızlıca toparlanmaya başladı ve ardından kapının kolunu tuttu. Başını geriye 

çevirerek Hoşçakal Vanyuk! Dedi. 

— Vanyuk sarhoş sesiyle: Gitme! Seviyorum seni! — diye bağırdı. Ardından 

kadını belinden kucakladı ve şehvetle öpmeye başladı… 

…Maruş paltosunu giyindi, başörtüsünü bağladı, ardından: «Nina yalnızken 

korkuyor» diye gitmek için hazırlandı. 

— Döneceksin, bekliyorum seni, diyerek Vanyuk, onu yola koydu. 

Hareketlenip neşelenen Vanyuk, sarhoş sarhoş dans ediyor, şiir okuyup şarkı 

söylüyordu; tam bu esnada babasıyla, ağabeyini ve küçük Tatyuk’u hatırladı. 

Annesiyle Veruk da gözünün önüne geldi. Ardından, yerdeki farelerin çok ses 

yaptığını fark edince onları ezmeye başladı. 
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O anda, sokak kapısı gıcırdayarak açıldı ve eve orta yaşlarda, köy danışma 

kurulunda çalışan yabancı bir kadın girdi. 

— Solov’ev İvan’ların evi burası mı? diye sordu. 

— Evet, burası. 

(S5) — Gündüz işteydin galiba, o yüzden akşam geldim. Senin yarın sabah sekizde 

askeri sicil ve kayıt bürosuna gitmen gerekiyor, seni askeriyeden çağırıyorlar, dedi ve 

kadın davet mektubunu Vanyuk’a uzattı.  

Vanyuk, ona annesinin evde olmadığını söyledi.  

— Kadın, ben hiçbir şey bilmiyorum, sadece askere çağrılanların yavaş yavaş 

— gitmesi gerektiğini biliyorum — dedi ve acele ederek evden çıktı… 

«Babam öldü, ağabeyim öldü, benim kaderim acaba nasıl nihayet bulacak? 

Babam ve ağabeyimi annem yola koymuştu, beni ise hiç kimsenin uğurladığı da yok 

…» — diye düşünceler aklından geçerken Vanyuk, evden çıktı ve Maruş’ların 

yanına koştu... Yolda Maruş ve kızına rastladı. Vanyuk ona bir şeyler söylemeye 

çalışsa da kadın söylemesine izin vermedi, delikanlının başını göğsüne dayattırdı ve 

karanlık köy ortasında, şımarık çocuklar gibi davranmaya başladı. Gökyüzünde 

yıldızlar parlıyor, beyaz ay da uyukluyordu. 

Eve girer girmez Vanyuk öfkelenerek: «Ben Orel! Düşmanı yeneceğim!» 

diye bağırdı. Maruş yırtılırcasına hüngür hüngür ağlamaya başlarken, onu gören 

küçük Nina’da narin sesiyle gözyaşı dökmeye başladı. Ağabeyim ve babam için, 

Tatyuk için de öç alacağım! diye bağırdı Vanyuk. Ardından hıçkırarak şu dizeleri 

mırıldandı: 
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Nereye gidersin kırlangıç yağmur içinde 

Nereye gidersin kırlangıç yağmur içinde 

İki kanadından sular akıp… 

Küçük Nina uykuya daldı. Maruş ve Vanyuk evi temizleyelim dediler. 

Vanyuk, herhangi bir şeyle, odunu tutuşturabilmek için sokağa çıktı. Bayıra 

doğru baktı — gözüne hiçbir şey görünmedi. Aşağı tarafta sadece Maruk ablanın 

evinin çatısında, aheste aheste mavi bir duman yükseliyordu. Vanyuk tava aldı ve 

köz almak için Maruk ablanın yanına koştu, dönünce, önce üfleyip çıra tutuşturdu, 

ardından gaz lambasını yaktı. Maruş da sobayı yaktı. Vanyuk, iki kez de su almaya 

gitti. Ardından, sobaya patates yerleştirdiler. — Tavuklar ve kuzular da acıkır 

diyerek bir kova daha soyulmamış patates sobaya attılar. Gömleği yerde yıkamak 

için su ısıttılar. Vanyuk yıkanması gerekenleri topladı: Annesinin iki gömleğini, 

havlularını, ölmüş olan küçük kız kardeşinin sevdiği beyaz başörtüsü. Tatyuk 

öldükten sonra annesi onu sadece birkaç kez bağlamıştı. 

Gömlekleri iyice çitileyince de beyazlamadılar, ardından Maruş onları 

sabunla yıkamaya başladı. Sabunu iyice azalmıştı. Çünkü Vanyuk, ev de kullanılması 

için aldığı sabunu bir hafta önce istasyondaki hamallara ellerini yıkamaları için 

vermişti. 

(S6) Maruş, gömlekleri durulayıp kuruması için astıktan sonra yerleri yıkadı. Evi 

güzelce düzenleyip yerleştirdi. Koyunlara yem verdi ve tavuklar için patates doğradı. 

Evi sıcak bastı. 
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— Vanyuk, aniden, belki ben de cepheye baş koyacağım. Sen annemi 

bırakma tamam mı? dedi. 

Maruş, hiçbir şey söylemedi, eliyle Vanyuk’u başından okşadı. 

Vanyuk dışarıya çıkıp tel parçası aldı ve eski ahşap sandalyeyi sürükledi. 

— Maruş, annen gelene kadar gömlekleri kurur… Dönünce temiz gömlek 

giyinip sevinsin — dedi ve ardından dinlenmek için yere oturdu. 

Gevşeyen sandalyenin ayağını bağlamayı düşünen Vanyuk, teli çözmek için 

uğraştı. Düşünceliydi, sandalyeyle boşa uğraşıp kederle konuşmaya başladı: 

— Babam yemek için hep bu sandalyeye, ağabeyim de onunla yan yana 

otururdu. Ben ağabeyimin yanında, benim yanımda — Tatyuk ve onun yanında ise 

— annem otururdu. Sonra, hep birlikte et çorbası içerdik. Babam, askere gidince 

rayondan bir ajan geldi ve sizin ülkeye et ürünleri vergisi ödemeniz var, şimdi 

vermeniz gerekiyor dedi. Sonra annem elimizdeki tek koyunu da evden getirttirdi. 

Artık koyunumuz da yoktu… Babam da ağabeyim de hayatını kaybetti. Tatyuk da 

savaşa heves ederek girdi, hastalandı. Doktorlar çaresini bulamadılar, istasyondaki 

hastanede de hasta çok diye yer vermediler. Annem evde rahat yaşıyordu, yok gerçi o 

da yaz kış bir gün bile evde duramaz… İşte kendim de yarın askere gideceğim. 

Böyle konuşurken sandalyeyi onarıp tamir etti. 

— Maruş, üzüntülü sesiyle Vanyuk sen Veruk’u seviyor musun? diye sordu. 

— Nasıl söylemeli… Bilmiyorum…  

Sen onunla vedalaşmak istiyorsun değil mi? 
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— Uzakta işte o… kendisinin kız çocuğu aklıyla, ben de seninle birlikte 

geleceğim diye söyledi ve cepheye nereden ulaşabiliriz? diye de ekledi. 

— Ardından, Vanyuk, ben senin yanına bu akşam değil de üç akşam evvel 

gelmiş olsaydım, beni kovup gönderecek miydin? 

(S7)    Vanyuk zar zor yatağın yanına adım attı ve Maruş’un yanına oturdu… 

…Dışarıda günün aydınlanmasıyla hemen koyunlar melemeye, tavuklar da 

ötmeye başladılar. 

Maruş onlara yem verdi ve sobadan patates kızartması çıkardı. 

Vanyuk, cepheye gitmek için hazırlandı. Kara düşünceler aklına girdi ve 

gözyaşları damladı. Çorapları giyip ayağına eski keçe çizmesini taktı ve üzerine de 

Tatar lastiğini geçirdi. Beyaz gömleğinin üzerine palto yerine, uzun zarif bir ceket 

giydi. Heybesine, eski bir kepçe ve soyulmamış patates koydu. Maruş, karnı acıkınca 

yer diye Vanyuk’a,  üç dört baş soğan koydu ve havluyla sardı. Gözüne heybeye 

sokuşturacak farklı bir yiyecek görünmedi. 

Hüzünlü adımlarla yürüyen Vanyuk, ağabeyinin fotoğrafını eline aldı. 

— Ben de ölünce annem kime bakacak? — dedi ve fotoğrafı kendiyle birlikte 

götürmeyi düşünmedi. — Vanyuk, masaya ekmek koyarken kendi kendine benim ele 

alınacak bir fotoğrafım bile yok dedi ve dövünmeye gerek kalmadan — gözyaşları 

damlamaya başladı. Parasını saydı ve tamamını annesine bırakıp kendisi için sadece 

bozuk paraları aldı. 

Evin kapısını sıkıca çekip Vanyuk ve Maruş sokağa doğru çıktılar.  
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Hava sakin, kar yağıyordu. 

Ortalıkta kimse görünmüyordu. 

Vanyuk’ların köyü öyle çok büyük değildi. Sokağın iki tarafında ağaçlar 

vardı. Köyün başındaki bitirilememiş kulüp, dereye doğru öksüz gibi bakıyordu. 

Aşağıda pınar tamamıyla görünüyordu. Anyukların annesi de su almaya çıkmıştı, 

Vanyuk ve Maruş aşağıya doğru yürüdüler ve sessizce Anyukların annesinin yanına 

vardılar: 

— Vanyuk, Anyukların annesine, Naştuk abla! Annem, gelince söylersin ben 

rayona gidiyorum, asker teslim bürosuna — dedi. Askeriyeden çağırdılar. 

Anyukların annesi hiçbir şey söylemedi, bir süre düşündü ve: 

— Annen evde yok mu, — diye sordu. 

— Yapacak hiçbir şey yok, bir an evvel gitmem gerekiyor dedi Vanyuk. 

Anyukların annesi Vanyuk’un güzel, uzun boylu fiziğini süzdü, gidene kadar 

onun asker gibi dümdüz attığı adımlarından hayrete düştü. 

(S8)  Ardından, güzel yüzü ve gülerek beyaz dişlerini gösterip konuşmaya başladığı 

anlar gözünün önüne geldi, yaz aylarında, kasketini yukarıya doğru kaldırdığını da 

anımsadı.  

— Anyuk’ların annesi, bu çalışkan güzel çocuğa Alman’ı mahvedip tekrar 

dönmesi için Tanrıya yardım et — diye ağladı. Ardından, su kovalarını yerleştirmeyi 

unutup, çiftin güzel görünüşlerinin sessizce sohbet ederek gidişine ve köyden çıkıp 

gözden kayboluşlarına yüreği kavrularak baktı. 
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3.2. Başım Ağrıyor 

Pencereden güneş ışığı uğuldayarak giriyordu. Ev havasız ve sıcaktı. Açık 

bıraktığı kapıdan evin çatısını tutan demirin sıcaktan kızıştığı işitiliyordu. Sokak 

penceresinin önündeki akçaağaç bir taraftan bir tarafa sallanıyor ancak yaprakları 

sessiz ve yavaşça hışırdıyordu — uzun saçları birbirine karışmış hayali bir imge, az 

önce niçin diyince, aklına kötü düşünceler giren Nataşa pencereyi çarparak kapatdı. 

Ardından evin önüne çıktı ve köşedeki çuval yığınının üzerinde yalnız uyuyan küçük 

kedi yavrusunu okşadı. Sevimli kedi yavrusu, kızın parmakları dokunur dokunmaz 

sızlanmaya başladı, ardından sıska kediyi, gözünden, alnından, burnundan öptü. 

Sonra, evin etrafına çıktı. Ahırın önünde yeri eşeleyen sevdiği kırmızı tavuğuyla 

içinden vedalaştı. Hava rüzgârlı olsa da güneş ısıtır — diye düşünerek, hızlıca 

bostana çıktı. Bostanın arkasında bulunan çam ormanlığının yukarısındaki mezarlığa 

odaklandı. Ölüyü gömenler, iyice büyümüş aksöğütlerin altında uzanan derenin 

kenarında, kuklalar gibi toplaşmışlar, hareket edenleri tanımaya imkân yoktu, sadece 

oraya buraya hareket ettikleri görülüyordu. Nataşa, kendi ruhunu görmüş gibi hiç 

hareket etmeden mezarlığa bakakaldı. Donup kalan Nataşa, bir anda canlanır gibi 

oldu, hafif rüzgâr esti ve — elma şıpırt! Diye yere düştü. 

(S9)  Mezarın arkasındaki otoyol boyunca rüzgâr esiyor, hava sise bürünüyordu. 

Oradaki insanlar, uçup giden arabaların ayna kırıntılarıymış gibi parlıyorlardı. 

Toprak oldukça sıcak ve yalın ayağı pişiriyordu. Gökyüzü berrak, maviydi. Cennet 

(gökyüzünün — bunaltıcı sıcağı) ansızın başa geçiyordu, sıcak ve mavi cennet 

(güneş), ancak ne var ki gözlerde tamamıyla — karaydı (gözler sıcaktan 

kapanıyordu). Ya da (ışıktan) kirlenmiş kırmızı (gibi oluyordu). Nataşa, kendi 

kendine sessizce «Daha hızlı yürümeliyim, yoksa toprağa gömecekler, 

yetişemeyeceğim» dedi. Sonra hiçbir şey düşünemeden küçük evin önüne yürüdü ve 
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yoklaya yoklaya eliyle ineği bağlayacağı beyaz ipi buldu. Geriye baktığında, kiliti 

anahtarla kilitlemesem de olur diye düşündü, sonra anahtarı kapının üzerine astı ve 

kısa bir süre kapının aralığından sokağa doğru baktı. Başı çok ağrıyordu, bu ağrı onu 

çok yıprattı ve kendisine çabuk haydi acelet et diyerek, bostana çıktı ve patika 

boyunca uzanan köyün kenarındaki bahçeye yürüdü. Bostanın arkasına vardığında 

bir ara tekrar dönüp evinin tomruklarına, ardından da evin güneş altında ışıldayıp 

parlayan duruşuna baktı; evin arkasındaki düz ıhlamurlukta çocukluğunu hatırladı; 

Nataşa küçükken dereden bulup büyüttüğü Huraşka’yı, kapkara bir köpek yavrusu, 

annesinin isteğiyle komşu Vitali Teyzenin bu ıhlamurlukta asarak öldürdüğünü 

anımsadı ve ürperdi, yürüdüğü yerden adım adım geri dönerek tekrar bostana girdi ve 

avluda yetişen kara yaban mersinini toplamaya başladı. Bir avuç tadınca (hayal 

görüp) yakındaki kiraz ağacının çilek gibi gözleriyle sürekli ona baktığını hissetti ve 

Nataşa avlunun kenarında yeşeren beyaz yoncanın üzerine diz çöktü ve kiraz 

ağacının gövdesine dokundu ve: «Hoşça kalın, hoşça kalın ben ölünce de — siz 

yaşayacaksınız» dedi. Onun üzerindeki bal arısı bir şeyler konuşmak, bir şeyler 

söylemek istercesine kıvrıla kıvrıla gitti. Nataşa, uyuşunca bedenini biraz da olsa 

dinlendireyim diye esneyerek yoncanın üzerine uzanıp yattı. (Bilinci hâlâ yerindeydi) 

«Annem ayak izlerimi fark ederse kesinlikle, kiraz ağacının altına gelecek, o zaman 

da bedenim beyaz yoncanın üzerinde kaldığı için yağmur yağıp bitene kadar gölgem 

yoncaymış gibi beyaz görünecek, — diye düşündü. Nataşa, — beni gömecekken 

Vanyuşki’nin arkasına gömecekler, yarın değil, ertesi gün şu halde, hayır hayır ertesi 

gün de değil, ertesi gün kanlı gün, perşembe günü, sadece ertesi günden sonraki gün, 

gömecekler beni, bugünkü gibi sıcak olursa, belki, perşembe gününe bile 

bırakmayacaklar değil mi? Kokmaya başlayacağım diye», — bedenimi nasıl 

güçlendirsem diye düşündü ve Nataşa, ağladı… 
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(S10)   Kulağı erkek sesi işitti. 

— Nataşa, sen misin? 

Nataşa yüzünü elleriyle kapadı ve hıçkırarak değil, adeta çığlık atarak ağladı.  

Vitali, onu yavaşça belinden tutarak kaldırdı ve eve doğru götürdü. Kapıda 

anahtarın olmadığını fark edince annem evde olmalı galiba diye düşündü Nataşa, 

sonra: «Yok yok ben kendim öyle bıraktım», — dedi, eve kendi girmek istedi ancak 

sendeledi. Vitali, onu omuzundan kucakladı ve sürükleyerek eve soktu. Yere uzattı. 

Ahırdan annesi çığlık atarak çıktı ve hiçbir şey konuşmadan yanına oturdu. 

— Ben… Bostana doğru geliyordum ve ağladığını işittim, avluyu geçip 

baktım ki Nattaş ağlıyor dedi komşu Vitali.  

Kadın hiçbir şey söylemedi. 

Vitali çıktı. 

Nataşa, ne yapsa gözyaşlarına engel olamıyordu. 

— Ağla Nattaş ağla, ağlayınca ruh açılır — dedi annesi. — Genceciksin, 

göreceğin güzel günler var. Kaderi böyle işte, hiçbir şey elden gelmiyor. Vanyuşki 

güzel çocuktu ve gümüş gibi tertemizdi, gitti işte... Ah niçin hep bu masumlar 

erkenden toprağa girerler ki. Yüzünü görmek istediysem de aklıma getirecek kadar 

bile yüzünü göremedim. Askere çıkıp gideceği zaman da göremedim, garibanın 

çocuğunu, sessizce dayılarının yanına gitmişti… Babası, Vaşli Mihalç, tabutunu 

açmaya çalıştı ancak açtırmadılar. Zavallı… Ben çocuğuma son kez olsa da 

bakacağım diye tabutun kapağını kırmak için baltayı alıp geldi, çocuğun annesi 



 
 

123 
 

açtırmadı, tabutu açmaya izin vermediler, yanına girmeyelim dediler. Vaşli Mihalç’i 

erkekler zorlukla durdurdular ve ağlamaya başladı, dokunup bıraktı oğlunun 

tabutunu, öylece evde bayıldı, defnetmek için mezarlığa gidemedi… 

(S11) Nataşa hıçkırarak yırtılırcasına ağlıyor, annesi de onu sakinleştirmeye 

çalışıyordu. 

— Ah Nattaş! — Bizim ömrümüzde neler neler olmadı ki? Sefaleti de savaşı 

da… Köydeki yüz evden yüzden fazla erkek çıkıp gitti ve geriye sadece on üçü 

döndüler… Şimdi hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Ah ne zaman ölüp can 

verecek onlar, yamyamlar, öyle değil mi? Yeryüzünü yakıp yıkanlar. Kalp dayanır 

ancak ruha zor. 

Evin kapısı açıldı ve komşularının küçük çocuğu — Vittyuk — girdi. 

— Nattaş abla sizin adınıza mektup getirdiler — dedi.  

— Kim? — İdrak edemedi Nataşa. 

— Gazete sahibi dedi ardından Vityuk mektubu uzattı. 

Nataşa yaşlı gözleriyle zarfa odaklandı ve daha içten yırtılırcasına ağlamaya 

başladı. 

Annesi kızın elindeki zarfı aldı, adresine baktı — az önce mezara sonsuza dek 

uğurlanmış Vanyuşkin’den arda kalan mektuptu bu. 

Sonra o, kızını yere yatırdı ve:  

— Sen dinlen iyice, Nataşa, ben elma toplayıp geleyim, — dedi ve yavaşça 

çıktı. 
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Nataşa’nın ağlamaya hâli kalmadığı için yorgun ve boş gözlerle tavana baktı. 

Bir ara, tavanda onu görecekmiş, bulup konuşacakmış gibi oldu… 

Annesi evin arkasında bulunan ıhlamur ağacının altındaki kütüğe oturup 

düşüncelere daldı. Gözünde kalan tek fotoğraf — Vaşli Mihalç’in tabutu açmak için 

odaya girdiği baltaydı.  

Küçük Tatyuk Nataşa’nın yanına girdi ve: 

— Nataşa abla, Vanyuşkin’i neden demir tabutla gömdüler de diğer insanları 

ahşap tabutla gömüyorlar ki? — diye sordu. 

Nataşa, hayal meyal olan çılgın düşüncelerini bir noktada toplamak istedi 

ancak yapamadı, Vittyuk sonra diğer soruyu sordu ona: 

— Yer altında da tüfekle ateş edebilirler mi? Vanyuşkin demirden bir tabutun 

içinde şimdi, onu artık hiçbir emperyalist korkutamaz değil mi? — diye sordu. 

1983 

(S12)             

3.3. Kendilerini Öldürmek İsteyen Koyunlar 

O zaman kıştı, soğuktu. Berrak ve ayaz gecelerden birinde eşim öldü ve — 

ben yalnız kaldım. Her gece, o zamana kadar olduğu gibi, seyrek köybaşındaki 

görkemli kulübe yürürdüm, kart oynardım, çok vakit geçirirdim, zaman zaman 

içerdim, ancak hiçbir zaman hiçbir kadının yanına gitmezdim. Eve geldikten sonra 

her gece yarısı, evde tavana çıkardım ve sevdiğim eşimin cesediyle başımı yan yana 

koyardım, bazen onu iç çeke çeke öperdim. O, elbetteki, sadece bir ölüydü ancak — 
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saçları onun bana nedense canlı gibi gelirdi. Uzun süre, eşimin morarmış alnına 

bakıp dururdum, soğuktu, benim korkup bırakmamam için soğuduğunu söylemiyor 

galiba diye düşünürdüm. Her defasında olduğu gibi tavan arasından keyifsizleşerek 

inerdim. Zihnim de ruhum da güçsüz düşmüştü artık benim, uyumak için yattığımda 

uyuyamazdım, ayağa kalkardım, bütün gece, arkadaki evde oturur, ateş yakar ve 

sobayı ağılın önüne taşır, patates soyduğum sobanın önünde kurumlarla geometrik 

daireler çizer, daireleri çizer çizmez tekrar temizlerdim. Evin sobası büyüktü, 

kocaman rus sobasıydı, sobanın ağzına art arda odun koyardım, bacanın yakınında 

yatan eşimin vücudu daha çok ısınsın derdim.  

Bu şekilde, yaşamak beni yorgun düşürdü ve bir bıkkınlık geldi, sonra eşimin 

bedenini yatak örtüsüyle sarıp yaşlı bir kısrağa yükleyerek koşumları vurdum ve çok 

eski bir mezara yol tuttum, orada çok önceden beri kimseyi gömmezdiler. Bütün gün 

yeri kazdım, yerdeki soğuk karları temizledikten sonra ne var ki geceye doğru bir 

insan vücudu sığacak kadar çukur kazdım ve âşık olduğum eşimin bedeniyle sonsuza 

dek vedalaştım. Eve geceleyin yalpalayarak vardım, başımı mindere koyup ağlaya 

ağlaya uykuya daldım.  

Geceleyin korkunç bir rüya gördüm, ben küçüçük bir kız çocuğu gibiymişim, 

annem,  kemiklerimi kurutup beni arşuri18 yavrusuna benzetmek istiyordu. Ben arşuri 

yavrusu olmak istemiyordum ve ondan kaçarak uzaklaşıyor, eve koşarak giriyor  ve 

kapıyı yukarıdan kilitliyordum. 

(S13)   — Kızım! Kızım! Aç! Bağırıyor bana annem. 

— Cevap vermiyorum. 
                                                                 
18

  Arşuri Çuvaşlar için mitolojik bir unsurdur ve orman ruhu olarak adlandırılmaktadır. Arşuri, 

vücudu kılla kaplı, na-mahrem yerleri de dâhil olmak üzere çıplak kadın şeklinde düşünülmektedir. 

Arşuri’nin Çuvaş mitolojisinde insanların karşısına koyun, tavşan, gibi suretlerle insanların karşısına 

çıkıp onları kovaladığı ve intihar etmiş şeytani bir ruhtan geldiğine inanılmaktadır. 
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— Kızım! Kızım! Sana söylüyorum değil mi?!  

—  Tavan arasından ha! Ha! Ha! diye bir ses işitildi o anda. 

— Kızım! Aç şimdi, aç haydi! Lütfen, yoksa tokmağımla kapıyı kırarım!.. 

Tavandan sundurmanın altına biri düştü!  

Bu çarpıntı sesiyle birlikte ev öğlenki gibi pasparlak oldu. Ben ışığın 

düğmesine basamadım ve hareket etmek için yerden fırladım ancak çok korktum. 

Lambaya beyaz sinekler yapışmıştı. Masanın ayakları çok başlı yılanmış gibi 

cızırdıyordu. Ahşaptan yapılmış olan saman döşek serdiğim yatak, kadın gibi iç çeke 

çeke inliyordu. 

— Kızım! Ben seni! — Annem ansızın erkek sesiyle sövmeye başladı. 

Sadece annem değil, evdeki bütün her şey — kim var, kim yok— tamamı 

konuşmak için üzerime geliyorlardı: 

— Kızım! Kızım! Kızım! sesleri işitiliyor her taraftan. 

Ben, tabii ki, korkuyla sıçrayarak uyandım, etrafa dik dik baktıktan sonra, 

gerçekten de bunun rüya olmadığını anladım. Bu gerçekmiş. 

— Kimi seviyorsun? Kapının arkasındaki sesin sıcak ve keyifli olduğu 

işitildi. 

— Neden soruyorsun diye sormak istedim, ancak hiçbir şekilde 

konuşamadım. Ona hiçbir şekilde güç yettiremem diye, her neredeyse gelmesi için 

Tanrı’ya dua ediyordum. 
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Aynı zamanda bana neden kız çocuğu diye seslendiğini de hiçbir şekilde 

anlayamadım. Kız çocuğu diye seslenilmesi içime sinmedi, acaba çocuğamı döndüm 

korka korka başımı eğip kendi organlarıma, uyluğuma dikkatlice baktım.  

Kapı, ben karşılık veremeden kendiliğinden açıldı, yavaş ve sessizce — eve 

biri girdi. 

— Ben ko-yun dedi o kişi hevesle. 

Ben sadece dilimi değil, o anda kendimi dâhi unuttum, bir adım olmalı benim 

diye düşünmeye başladım. 

— Be-n — ko-yun, — dedi o bir kez daha baş eğip. 

(S14) Hayır! Hayır! Yalan söylüyor, bilerek anormalleşiyor, korkutuyor, hiçbir 

şekilde koyun değil o, koyun iki ayaklı olur mu ki? — diye içimden tereddüte 

düştüm. 

Koyun şarkı söylemek istiyor, — dedi ve o iki ayaklı kişi, benim şimdiye 

kadar işitmediğim bir dille şarkı söylemeye başladı. 

Söyleyip bitirince şarkıyı başını açtı ve öndeki sol ayağıyla sol kulağının 

arkasını kaşıdı, sonra yavaşça başını salladı ve aniden bambaşka bir sesle — kız 

çocuğu gibi ince bir sesle — konuşmaya başladı: 

Buraya doğru bakma lütfen, vallahi dönersen, çok utanırım senden. 

Ne oluyor ve ne geliyor diye — ben döndüm. 

— Ben, senin olmak istiyorum, seninle çok yakın olmak istiyorum ( dediğini 

işitirken), o anda arkamda olduğunu hissediyordum. 
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— Nasıl çok yakın? Kimle? Zorla mı? Nasıl böyle korkunç derecede baştan 

çıkartıcı! Gücüm, kudretim yetseydi Tanrım, çekiştirip bağlayarak alıkoysaydım! 

Tanrım!..  

— Korkma canım, korkma sen benden, korkma, niçin korkuyorsun sen 

benden?.. 

 Onun sesi ince ve kibar.  

Devamlı böyle bu — anormal ses. 

— Korkkkkmaaaaa-a… 

Nasıl yumuşak ve kibar ses. 

Nasıl yumuşak ve narin tüy. 

Bu şekilde, yanıma koyun olup girdi kadın. Doğrusunu söylemek gerekirse,  

biraz sonra, (sevişmemiz) büsbütün bitince onun bu şekilde yanıma sokularak 

yanaşmayı düşünebilmesine sevindim. Ancak, hiçbir şekilde, içimden beni de koyun 

ya da koça çevireceği korkusunu bir türlü atamadım. Ancak böyle bir düşünceyi 

aklıma getirmemeliymişim. Biz onunla, ciddi konuşunca, gerçekten de eğlendirdik 

birbirimizi, iki yıldız gibi seviştik, günle gece gibi, — kesintisiz, sürekli. Kötü 

havalardaki uğultu gibi seviştik biz onunla. 

Sabah erkenden koşumla onu bahçe kapısına kadar uğurladım ve — kapının 

diğer tarafındaki ağaçların arkadasında o aniden beyaz bir at oldu ve dikildi, vücudu 

da kısa zamanda genişledi. 
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(S15)  Ben korkarak komşuların bahçesine doğru dikkatlice baktım: Acaba, ne 

söylerler bahçede at kişnediğini işitecek olurlarsa? Çünkü atımın olmadığını 

biliyorlar, eşimi gömmek için de onlardan ödünç almıştım.  

Tarlaya doğru koşup gidene kadar döndü ve şöyle sordu bana: 

— Bu gece bekler misin beni? 

— Buna gerek yok, istemiyorum diyerek  — ağladım. 

— Peki dedi. — Gerekli değil diyorsan, gereksiz olsun. 

Ardından, ansızın önüme diz çöktü: 

— Affet beni, — dedi. 

Cevap vermedim. 

— Benimle gelmeye gönlün yok mu senin? Haydi! Benimle gel, birlikte 

özgür bir hayat yaşayacağız. 

— Yok, olmaz — dedim, içimde bir korku var, kısa bir süre, ondan korkup 

ona tahammül edemeyecekmişim gibi hissettim. 

— Hiçbir zaman korkma benden, dedi. 

— Yok, yok, korkmuyorum dedim. 

— Pişman olma hiçbir zaman, — dedi. 

— Yok, olmam dedim tekrar. 
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— Ben ne bir koyun ne de bir atım. Ben, senin ölmüş kocanın ölümsüz 

ruhuyum dedi. 

Ben nasıl anlayamadım diyerek hüzünlendim: Kendimde bir an sonsuz ruh 

olacakmışım gibi hissettim.  

— Ben seni, ölecek gibi severdim hayattayken, sana olan aşkımdan öldüm 

ben, senin aşkından ölmek de kolay oldu bana, sevip ölenler şanslı derler öyle değil 

mi? Hastalığım geçip gidecek illet gibi değildi, sürekliydi, bu yüzden de el çektim ve 

kendimi…  Sen hasret çek istemedim… Şimdi beni affetsen, olur mu? 

Bembeyaz atın gözlerine dikkatlice bakacağım diye başımı kaldırdım ve 

kendi önümde tuhaf, küçücük hasta bir ruhun ağlayıp durduğunu gördüm…  

Bu küçük hastalıklı ruh benim istediğim her şeyi yerine getirip gitti, ancak o 

benden hiçbir şey istemedi. Fakat isteyecek olsaydı, ben, elbette ki o istediğini yerine 

eksiksiz getirecektim.  

Bu küçük hasta ruha tekrar at ya da koyun olacak olsa bile hatta beni koyuna 

çevirse dahi artık dokunamam. Zaman zaman düşününce, koyunlar da 

katlediyorlarmış işte kendilerini. Kendilerini katletmek isteyen koyunlar. Uzanarak 

ölmenin ne olduğunu tam olarak anlamayan koyunlar…  

Kesinlikle, bu koyunlar dünyayı gelip gidip seviyorlar galiba, onların 

bedenleri insan bedeni gibi herhalde… (reankarnasyon) 

1981 
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(S16)                     

3.4. Otel Çuvaşistan 

Ben biraz düşünürüm 

Hangi sokağı bizim otele alıp götüreyim ki? 

O akşam çok rüzgârlıydı, etrafta karlar uçuşuyordu. Canım anlatılamayacak 

kadar sıkkındı. Tek eğlencem tiyatroydu, kafamı dağıtmak için akşam erkenden 

merkezdeki bir tiyatroya gittim ve (Sokak soğuk, içerisi de — kasvetliydi), birazcık 

da olsa dinleneyim, soluklanayım diye sokaktaki bir kafeye girdim. Nerede otursam 

diye düşünürken ikinci kattaki bir bara çıktım. Şef, merdivenlere yakın olan masayı 

gösterdi, iki genç delikanlı ile bir kızın oturduğunu görünce hemen kabul ettim. 

Üstelik de gözüme çok tanıdık gelen delikanlıları, dışarıda bir yerlerde görmüş 

gibiydim. 

(S17)  Nerede görmüş olabildiğimi hatırlamaya çalıştım ancak hatırlayamadım. Kısa 

bir süre, kendimden geçip dışarıda uzağa doğru dalmışım, öylesine, duvardaki göze 

batmayan çok anlamlı noktalara odaklandım ancak kendime geldiğimde içerideki 

gürültü bozulmamıştı ancak daha da fazla heyecanlandım: Çünkü gençler, Çuvaşça 

konuşuyorlardı! Moskova’da elli bin Çuvaş yaşıyor denildiğini işittim ve şimdiye 

kadar barda Çuvaşça konuşulduğunu hiç duymamıştım. Kendim Çuvaşçayı 

tamamıyla konuşamıyordum, yalnızca, şöyle böyle birkaç cümle çevirisi ve 

(Çuvaşçayı) anlamam da bir o kadar azdı. Kanım Çuvaş kızı olsa da ruhumla ve 

düşüncelerimle ben halkımdan çok uzaktaydım. O zamanlarda doğrusu, o halk, bana 

bütünüyle öz milletim gibi gelmez hatta kendimi Çuvaş gibi hissetmezdim. 

Arkadaşımın kızı Fatima ise Tatarcayı sadece su akar gibi konuşmuyor, aynı 
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zamanda hem okuyor hem de yazıyordu, ben ise Çuvaşçayı sadece biraz 

konuşabiliyordum. Annem, kendisinin tanıdığı hemşehrileri aracılığıyla, bana Çuvaş 

dili ders kitabını bulup vermişti, ancak onun tamamıyla Rusçası olan bir kitap 

yokmuş. Bu, beni o kadar gücendirdi ki kendi kendime dili öğrenecek ders kitabı bile 

olmayınca o nasıl dil öyle, onu öğrenmek gerekli mi diye düşündüm. Bir keresinde 

galiba bu saatlere doğru, tesadüfen bir kitap rafında gözüme mat kırmızı kapaklı 

büyük sözlük ilişmişti. Yaldızların yansımasının belirtileriyle ‘‘ÇUVAŞÇA RUSÇA 

SÖZLÜK’’, yazdığını görünce sevinerek hemen satın aldım, eve varıp aceleyle 

sözlüğü açarak başına oturdum, o anda kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyordum. 

Sonra günlük onar kelime öğrenmeye başladım, ancak dil öğrenmek sadece sözlükle 

olmuyormuş, Bu yaptığım anlatılamayacak kadar zor ve sadece boşa kürek çekmek 

gibi bir şeymiş… 

İçim ürperiyordu. Barda, The Eagles’ın, çok eski Hotel California şarkısı 

çalıyordu. O şarkı, beni ( her defasında) ağlamaktan canımı çıkarır hale sokardı ve de 

bu saatte bu şarkıya dayanamıyordum. Neden deyince, benim onu dinlemeye gücüm 

yetmiyordu. Bu şarkıyı işitir işitmez, bir anda, evren dağılıp parçalanacakmış gibi, 

herkes ağlaya ağlaya ölüp yok olurken dünyada yalnız ben canlı kalacakmışım gibi 

hissediyordum ve insanlığın gözyaşının denizinde, ebedi, tuzlu ve azaplı sularda 

dünya harabeleri son kez eski püsküleriyle birlikte katılıp akacakmış gibi (geliyordu 

bu şarkıyı duyduğumda). 

(S18) O şarkı, beni tekrar zorlu ve acı ilkbahar günlerine götürüyordu. O ansızın, 

beklenmedik şekilde, kanımdaki hemşehri özleminin düşüncesizce, tabiat gibi 

kuvvetli ve durdurulması güç şekilde güçlenmeye başladığı ilkbahar günlerine. 
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Hunaçilerle biz mayıs ayının ilk pazar gününde Vagankova mezarında 

karşılaştık. Burada her yıl bu gün, Çuvaş halkının aydınlarının kabrinde Moskova 

Çuvaş’ları toplanırlar. Bu güne kadar ben bir kere bile bulunmamıştım burada, bu yıl 

ilkbahar gelir gelmez annem işittirdi: Büyüdün artık, milletini tanıman gerekiyor 

dedi. Hunaçi’yi ben orada fark ettim. Yalnız değil, esmer bir kızla birlikteydi. 

Hunaçi’den başka kimseyi fark etmemiştim, orta boylu yakışıklı delikanlı gözüme 

çarpmıştı, şu anda, barda bana karşı oturan delikanlı gibi gri takım elbiseliydi, saçları 

uzundu, beni beğenmiş olacak ki bana doğru dalmıştı. Hunaçi, ilk görüşte gözüme 

hoş geldi. Uzun yıllar boyunca, dışarıda sınırın diğer tarafında yaşayıp dönmüş biri 

gibiydi sanki. Sıcakkanlı biri olduğunu hissettim. Bedenim, onun yanına 

hareketlendi. O da beni fark etti — ancak ben onu daha net görüyordum. Yanında kız 

varken, diğerlerine bakanları hoş bulmuyorum, ancak bana doğru bakması nedense 

beni çok mutlu etmişti. İlk göz teması kurduğumuz anda, onun yanındaki kızı 

anlamsızca kıskanmaya başladım. Belki eşidir — diye düşündüm fakat bence eşi 

değil hatta sevdiği kız da değildi çünkü çok fazla ayrık duruyorlardı, birbirine 

yabancı insanlarmış gibiydi onlar, kendisi melek gibi olunca, yanındaki kızı — şerli, 

kötü kalpli biri diye düşünüyordum. Gerçekten de o kadar karışık ki insan ruhu: Onu 

kıskandırasım geldi, ancak sonra karışık sezgilerimle benim tarafıma doğru gelmek 

istediğini hissettim. Onu kıskandırmak için bana yakın olan bir başka esmer 

delikanlıya biraz hevesliymiş gibi baktım ve o da arkadaşıyla birlikte yanıma geldi, 

gülerek: Siz de Çuvaş mısınız diye sordu? — Dalga geçercesine Çuvaş gibi değil 

miyim? diye karşılık verdim. Çuvaşça bilir misiniz? diye sordu delikanlı. —  

Biliyorum dedim. — Şaşırdı, dalga geçer gibi bir şeyler söyler misiniz diyip güldüler 

delikanlılar. — Ne söylesem ki? — dedim. Muhabbettimiz şimdi de Rusça oldu. — 

Hoşunuza giden en güzel Çuvaşça kelimeleri, söyleyebilirsiniz dediler. 
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(S19) Biraz gülerek Çuvaşça, sevmek, seviyorum, aşk — dedim. Başka? — 

Tâlih dedim. Küçümseyerek, ben en çok sizin Çuvaşistan’da keçileri kovalarken 

çıkarılan sesi seviyorum, en karanlık köyde bile kaybolmuyorsunuz diye aralarında 

şakalaştılar. Bulundunuz mu Çuvaşistan’da diye karşılık verdim. E-e bulacağız onu, 

bulacağız! — diye gençlerden birisi aceleyle bir şeyler gevelerken annem yanıma 

gelmeyi düşünebildi nihayet. 

Esmer kızla duran delikanlı, bana birkaç kez ısrarla ve düşünceli baktı. Ben 

heycanlanmaya başladım. Yüreğimde, bir şeylerin büyüyerek kıpırdadığını, hareket 

etmeye başladığını anladım ve özellikle onların yanına doğru gittim. Çuvaşça 

konuşuyorlardı. Konuşmalarından sadece İlminsky, Bibil, Litsey, İvan Yakovleviç 

denildiğini anladım, diğer cümleleri anlayamadım. Delikanlı, konuşurken Çuvaşçayı 

o kadar anlamak istedim ki birden moralim bozuldu, aynı zamanda anneme de 

kızdım, kendi anadilimi neden çocukluktan itibaren bana öğretmediği için. Hep 

birlikte fotoğraf çekinildiğinde ben onların daha da yakınında durdum, o bana 

şaşırarak dikkatlice baktı ve: Çok fazla köşedesiniz, kadraja girebilmek için, ortaya 

doğru geçmeyecek misiniz? dedi. Geçiyorum — dedim, o benimle konuştuğu için 

sevinerek ve de o anda ortaya geçmeyi teklif ettiği için üzülerek. Çünkü ben onunla 

yan yana durmak istiyordum. Ardından ben, galiba yine kadraja giremeyince, sizin 

gibi güzel bir kadınsız fotoğraf soluklaşacak — dedi ve biz onunla yerleri değiştik. 

Şimdi, ben delikanlıyla onun sevgilisi arasına geçtim. Çok mutlu oldum: Onunla, işte 

onunla yan yanayım, o, esmer sevgilisiyle değil, benimle yan yana! 

Ardından, mezarın üzerindeki büyük granit haçın önünde durup birer birer 

konuştular. Özellikle, bembeyaz saçlı bir ihtiyar beni hayrete düşürdü. Ondan 

öncekilerin birçoğu Rusça konuştular, sonra o: Ben Çuvaşça konuşayım mı? dedi ve 

halk arasında: Çuvaşça! Çuvaşça! — denildiği işitildi. Ben, annemi bulacağım diye 
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sürekli oraya buraya göz gezdirdim ancak annem uzaktaydı, o mezarı çevreleyen 

avlunun diğer tarafında duruyordu. Böyle bir ortamda insanların arasından çıkıp 

gelmek hoş olmazdı ancak ben, bu rahip gibi ak saçlı ihtiyarın sözlerini anlamayı o 

kadar çok istedim ki, sonra bizimle birlikte fotoğraf çekilen bir delikanlıya 

konuşulanları tercüme etmesini rica ettim. Bugün bu büyük insana saygı göstermek 

adına bir araya gelmiş olmak, halkımızın saygıdeğerlik hissinin tamamını, onun yüce 

bir halk olduğunu, ölmediğini, bugün de diri kaldığını gösteriyor. (S20) Bizim küçük 

halkımız yüzyıllar boyunca perişan hâlde yaşamış derler, ancak çabucak geçen 

sonraki zamanlarda bana, bizim halkımız onar yüzyıl tekrar yetenekli, güçlü, yürekli 

halk olduğu bilinir. Ardından ihtiyar adam, tarihin karanlık dönemlerinde bizi, 

yenerek zorla alıkoymuşlar ve biz son iki üç yüzyıl boyunca daha çok tükenip 

güçsüzleşmişiz, güzel günlerin geleceğinden umutsuzluğa kapılarak yaşamaya 

başlamışız, kocaman yeryüzünde küçük bir yüz ölçümünü yurt edinerek yaşadığımız 

için başka halkların önünde kendimizi küçük görüp Sibirya’ya kadar dağılmışız dedi. 

İnsanlar kendi aralarında bu kişiyi fısıldaştılar. İlginç. İhtiyar kısa bir süre düşündü 

ve aniden çelik gibi gür sesiyle: Burada gelecek yüzyılda da gelecek bin yılda da 

edebiyete kadar Çuvaş milleti diri kalacaktır! diyerek sözlerini tamamladı. Onun 

yerine sakallı genç bir delikanlı çıktı: Biz varmışız, varız ve var olacağız! dedi, en 

önce, ulusun gücü, birlikteliği, ardından da bu değerli insanın milliyetçiliğinden ve 

Çuvaşları diğer halkların boyunduruğundan kurtarmak için yaşayarak geçirdiği 

hayatından bahsetti. O anda, geçen yıl burada çekilmiş fotoğrafları bölüşerek 

dağıtmaya başladılar. Tercümanım bana doğru eğildi ve fotoğrafı göstererek: beni 

bulabilir misiniz? — diye sordu. Fotoğrafa baktım ve onu hemen fark ettim. Güzel 

bir kızla yan yanaydı. Kız biraz ona doğru eğilmiş ve Anış dergisindeki gibi baştan 

çıkartıcı bir şekilde gülüyordu. Bu fotoğraf beni tekrar heycanlandırdı. Keskin 

gözlüymüşsünüz diye — şaka yaptı genç, ancak bakışlarınız hiç de öyle değil. 
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(Öfkeyle) Nasıl yani bakışlarım? diye sordum ancak kendim de anlayamadım neden 

böyle öfkelendiğimi. Şaşırarak ve korkarak, ben, sadece havarilerin yaptığı gibi 

böyle duru bir güzelliği sözlerle yansıtmak (istedim) — dedi. 

 Kendim çok güzel olmadığımı gayet iyi biliyordum, nereden güzel olacağım 

ki, annem Çuvaşmış diye düşünürdüm çocukken. Fiziğim düz, onu ben de 

beğeniyorum ancak çocukluktan beri yüz hatlarımın geniş görünmesi beni 

hüzünlendirir, hatta sürekli endişelendirirdi. Bazen kendi kendime ağlayacak gibi 

olduğumda bu önemsiz Çuvaş halkının dış görünüş belirtilerinden biri demek ki 

derdim. 

(S21) Bu nedenle herhangi birinin sen çok güzelsin, iyi kalplisin, gülüşün sıcak 

dediğini işittiğimde sürekli utanırdım, benimle dalga geçilerek söyleniyor gibi gelirdi 

bana o zamanlar. Aynı zamanda, kime gerekli şimdiki zamanda temiz kalpli ve sıcak 

gülüşlü olmak? 

 Bir iki kişi, vatandaşlık dosyası için adres kartlarını dağıttılar.  

 Konuşmalar sonlandığında insanlar mezardan acele etmeden çıktılar ve 

restoranta girdiler. Ancak orada yer kalmadığı için, sonra cemiyet başkanı, Huraskin 

lakaplı erkek, annemin söylediğine göre  — araştırmacı-jeolog bilim adayı — bizi 

kendi evine davet etti. Neyle gitsek daha yakın olur diye düşündükten sonra 

tramvayla gidelim dediler.  

 Tramvay durağına yürürken, konuştuğum kara saçlı delikanlı, bir türlü 

peşimden ayrılmadı. Hiç durmayacakmış gibi sürekli bir şeyler mırıldanıyordu,  ben 

ise onu görmek de duymak da istemiyordum. Bütün aklım, gri takım elbise giyinmiş 

sıcakkanlı, kıvırcık saçlı gençteydi. Onlar, esmer kızla ikisi, arkada kalmıştı. Sürekli 
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fikir alışverişinde bulunuyorlar, acele etmeden arkadan yürüyorlardı. Ardından onlar 

bir anda tekrar döndüler ve tramvayın diğer tarafına doğru giden yere yürüdüler. 

Kalbim yerinden çıkacak gibi ağırdı. O gelmezse — ben de gitmem, gitmiyorum 

işte! Onlar tramvayın arkasında kayboldular, tramvay yerinden hareket etti, benim 

çığlık atıp ağlayasım geldi. Başımı yasladım ve boğazımdaki yumruyu yutmaya 

çalıştım. O anda bütün sezgilerim ve hislerim bana geriye doğru bakmamı söylemişti. 

Döndüm ve o arkada yalnız başına duruyordu, ne tarafa doğru gitmesi gerektiğini 

düşünürken o ana kadar bana odaklanarak baktığını gördüm. Benim dönüp baktığımı 

fark edince de hiç düşünmeden arkamızdan yürüdü. Ben sevinçten zıplayarak kanat 

takmış gibi havalara uçtum ancak önümdeki siyah saçlıdan nasıl kurtulmalıydım? O 

sırada, gri takım elbise giyinmiş, sıcakkanlı delikanlı bana doğru geldi, acaba sonra 

bu dönüp gider mi diye düşündüğüm sırada, zaten o beni değil orta yaşlardaki 

gözlüklü genç kadını takip etti, konuştular. Biraz önce de mezarlığa girene kadar 

konuşmuşlardı —  birbirlerini uzun zamandır tanıyorlardı demek ki. Kızla onun her 

cümlesini anlamaya gayret ediyordum, onlar çok komik şeylerden bahsediyor olacak 

ki kadın devamlı gülüyordu ancak onun gülüşünde nasıl acı, keder vardı — onun için 

üzülüyordu o, bir onun için. 

(S22) O (kadın), Hunaçi’yi seviyordu bunu anlamıştım aniden fakat… O anda, bu 

durum bana komik geldi ve böylesine çocuk gibi, aptal gibi (ya da belki bir kadın 

gibi) düşünebildiğime şaşırarak kahkahayla güldüm… 

Tramvayla giderken elli yaşlarındaki zil zurna sarhoş olmuş bir Çuvaş,   

kemanını sokaktakinden de daha sert çıkardı ve şarkı söyleyeme başladı. Git git, dans 

şarkısı söylemekten bıkınca, metronun yanına varmak üzereyken, birden türkü 

söylemeye başladı. Söyledikten sonra kendinin sefilliği, güçsüzlüğü, ahmaklığı 

hakkında da şarkı söyledi! Yok, belki, ruhu huzurla dolduğundan olacak kendi 
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(ahmaklığı hakkında) bunu anlayarak ya da anlamadan söylemiş olmalı ancak ben 

onu dinlerken ağlayasım geldi. Şarkıcı çok rahat Çuvaşça şarkı söyledi, ancak 

kendisi biraz da olsa Rusçayı bildiğini ıspatlamayı düşündü ki, şarkıya ekleyerek 

söylediği nakaratı Rusça yüksek sesle söyledi. Şarkı Çuvaş şarkısıydı galiba, hiçbir 

şey anlayamadım, ancak eklediği dizenin hiçbir zaman, ölene kadar, aklımdan 

çıkacağı yok. Her nakarat ardından türlü tonlamalarla dörder kez: 

Biz, Çuvaşlar, aptallar 

Biz, Çuvaşlar, aptallar 

Biz, Çuvaşlar, aptallar 

Biz, Çuvaşlar, aptallar — 

diye şarkı söyledi. İnsanlar hemen dönüp bizim gruba doğru baktılar. Vagondaki 

insanlar, bizim gruptan iki üç kat daha azdı, vagonda sadece biz vardık da denebilir, 

ancak elli yaşındaki şarkı söyleyen bu Çuvaş şarkıcı, bana tahammül edilemeyecek 

kadar utanç verici geldi. Sadece şarkı söylediği için değil, bütün halk için, kendim de 

Çuvaş kanı taşıdığım için utandım o anda. 

 Üç odalı evde yaşıyordu cemiyet başkanı Huraskin. Türlü elementlerdeki taş 

parçaları her yere dağılmıştı, — sanırım,  bunlar araştırma işinde gerekli 

minarellerdi. Etrafta, dağınık hâlde Çuvaş kitapları vardı, Çuvaşça ile ilgili çalıştığı 

kitaplarıymış bunlar, diğerleri ufak tefek kitaplardı. Moskova’da mart ayının sonunda 

Supaşkar’da doğup büyüyen, tanınmış bir balerinin gösteri gecesi geçmişti, o kadar 

gidip görmek istiyordum ki ancak ne kadar uğraşsam da bilet bulamamıştım. İşte bu 

balerini Huraskin yakından tanıyormuş, bilet için onun yanına gidilmesi gerektiği 

hakkında konuştu, kitapçığını gösterdi ve kitapçığı Huraskin için imzalamış. 
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(S23) İki üç kişi, para topladıktan sonra, yiyecek-içecek almak için dışarıya 

koştular. Kızlar masayı hazırlamaya başladı. Huraskin’in hanımıyla kaynanası 

yazlığa gitmişmiş. Çok temiz kalpli, hevesli, halkını candan seven bir insan gibi 

göründü bana Huraskin, hiçbir yere sığmayacak kadar sevinçli ve modern dünyada 

Çuvaş halkı var olduğu için mutlu bir şekilde evin içinde koşuşturuyordu. "Mi duraki 

Çuvaşi" şarkısını duvarları inleterek söylüyordu: Öylesine sevinçli, zıplayarak ve 

şiddetle hissederek. Tam anlamıyla milliyetçilik damarı taşıyan bu insanların şimdi, 

proleterya olduğunu düşünerek elimde olmadan güldüm. 

Gri takım elbise giyinmiş gençle konuşan kadın, metronun yanında kaldı, 

Başkanın evine gelmek istemedi. Delikanlı, orta yaşlardaki fizikçiyle sohbet etti. 

Annemin söylediğinde göre, bir zamanlar, bilim enstitüsünde fizik dalında 

doçentmiş. Annem, bu tür şeyleri herkesten önce bilirdi, Çuvaş insanları gelişip 

kuvvetlendiği için, şöhret olduğu için annem yürekten sevinirdi: Biz, Çuvaşlar, 

diğerlerinden geride değiliz, şimdiye kadar yeterli fırsat vermediler bize, 

astronotumuz bile var ve dünyadaki ilk kadın astronot Çuvaş geliniymiş, (şeytan 

olasıca) dedi. Ardından kadehler kaldırılıp söz söylendiğinde enstitü doçentine söz 

verildi ancak o hiçbir şey söylemedi: Sadece gençleri dinleyelim, üniversitede hayat 

nasıldır, neyi öğretir felsefe dedi. Hunaçi ayağa kalktı ve kendi tanıdığı bir genç 

şairin hiçbir yerde yayınlanmamış şiirini okudu: Bağırmadan, sessiz, farklı ve sakin 

sesiyle: 

  Bu şöyle de söylenebilir galiba, 

  Satırlar şöyle: 

  Her sonbahar yağmur sırılsıklam eder Çuvaş ülkesini, 
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  İlkbaharla terk eder; 

  Çok önceden Çuvaşlar ovalarda, ormanlarda 

  Çok sefalet görmemiş diyip dururlar 

  Bitkiler yetiştirmişler demek ki 

  Tavuğu ördeği de yumurta yapmak için tembellik etmemiş 

  İneği koyunu da sütsüz oturtmamış 

  Zavallı Çuvaş çoluk çocuğunu, 

  Et ürünlerinden faydalandıramamış bozkırdaki Çuvaşlar 

(S24)    Bu şöyle de söylenebilir galiba, 

Tamamı böyleymiş 

   Yoku da yok olmuş 

   Yine de ormansız dereleriyle 

   Sağlıklı 

Kendisinden başka kimsesi olmayan 

Çuvaş’lar 

Elbette, ben bir kelimesini dahi anlayamadım, ardından, Hunaçi ile biraz 

samimi olunca siz ne tür şiir okursunuz diye sordu ve Çuvaşça konuşma tepkim 

karşısında bana şiiri Rusça tercüme etti. 
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Ardından, biraz zaman geçince iyice samimi olduk. Biraz masanın etrafında 

oturduktan sonra, buradaki büyükler, akordiyon çalarak oynamaya başladılar, 

Huraskin gençleri yan odada magnafon çalmaya gönderdi. Magnofona kendimiz de 

eşlik edince diskotekmiş gibi gürültü çıktı. Huraskin, akardiyon şarkısıyla oynayıp 

yorulunca magnofonla dans etmek istedi ancak bizimle de dans ederken magnofon 

yerine akordiyon dansı ediyordu: Ayaklarını yere vurarak sadece — Annem buna 

Çuvaş dansı derdi. — En sonunda tepine tepine yoruldu ve tekrar ihtiyarların yanına 

geçti.  

O gün dışarı oldukça güneşli ve sıcaktı, oda da çok parlaktı, hatta oynamayı 

engelleyen bir parlaklıktı bu. Durumun farkına varan Huraskin pencerenin perdesini 

kapattı ve oda loşlaştı. Hunaçi, nasıl dans ettiğini görmek için çok istekli görünen 

esnek kızla dansa kalktı, ben ise siyah saçlı delikanlıyla dansa kalktım. Oynaya 

oynaya, sabrede sabrede, keyfim kaçtı ve ben onunla diğer dansa kalkmadım. İçerisi 

çok ağırlaştı, kasvet çöktü. Koltuğa oturdum, tanınmış balerinin kitapçığını 

incelemeye başladım. Esmer delikanlı beni birkaç kez daha davet etti ancak ben 

onunla bir daha dans etmeyeceğim diye kesin karar aldım. Kendime yakışan gençle, 

dans eden esnek kızı kıskandım: Ah zavallı, seksiliğin Çuvaş görünümü, nasıl edep 

olsun sende. Annem, Çuvaş kızı gibi temizi dünyada yok derdi, boşuna gevezelik 

ediyormuş. Sonra aklıma başka bir şey geldi, bir bilim kitabında okumuştum: akıllı 

erkekleri daima, çok güzel kadınlar bitirirler. Yani, buraya davet edilen ve böyle bir 

dış görünüşe sahip olan bu kadın gibi. O kızın yerinde olsa mıydım? Ben akıllı, 

güzel, eşsiz bir insan olsaydım, beni severdi o, ben de sadece onu, yalnızca bir onu 

severdim, başka hiçbir kimseye dönüp bakmazdım, bütün hayatımı, sağlığımı, 

sevgimi ona adardım.  

(S25)  O akıllı, güzel, ateşli ve yetenekliydi! Hunaçi gibi… 
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 Val’s bitti ve ardından daire oluşturarak zıplamaya başladılar. Ben sadece 

oturuyordum… Gri takım elbiseli delikanlı yanıma geldi ve: «Neden dans 

etmiyorsunuz?» — Diye sordu. — «Dans etmek istemiyorum» — dedim. «Ne! 

Böylesine güzel bir günde hüzünlenerek oturmanız büyük günah» dedi. «Yoruldum» 

— dedim ona, sonra aniden, farketmeden kendisine şöyle söyledim: Ben, çift dansına 

kalkarım, eğer siz beni dansa kaldırırsanız». «Pekâla o halde, sizi tekrar davet ederim 

bir sonraki dansa», — dedi, sonra ben sabırsızca slov şarkının bitmesini bekledim. 

Ardından, plaktaki kasetden «Hotel California» şarkısı çaldı. Benimle konuşan 

delikanlının, aniden morali bozuldu, hiçbir şey anlayamadım. Bir orada bir burada, 

bazen de hareket etmeden dikiliyor, bir şeyler canını çok sıkıyordu. Rüyadaki gibi 

yürüdüm yanına: «Sizi dans kaldırmam mümkün mü?» Dedim. «Ne!» Nasıl dedi ve 

hemen anlayamadı. «A-a, memnuniyetle» — dedi, ardından beni sıkıca kavradı, ben 

onun elleri daha daha kibardır diye düşünmüştüm, sonra titrer gibi olup hazırda dansı 

bırakıp gidecekmiş gibi donup kaldı. «Konuşmadan mı dans edeceğiz? Tek 

kelimesiz» — dedi. «Olur», konuşalım dedim. Hunaçi değil, fakat hüzünlü şarkı beni 

bunalttığı için başım iyice şişti ve hâlsiz düşüp ğöğsüne yaslandım. «O, şarkı bitince 

sizinle hiç konuşamadığım için beni affediniz, dedi. Bu şarkı çaldığında konuşmayı 

sevmiyorum, bu değerli şarkı… Benim en yakın dostum onu ağlamadan 

dinleyemezdi.»  

 Sonra, bana en yakın dostundan bahsetti. Biraz evvel okuduğu şiirin 

yazarıymış, onun en yakın dostu. Sadece dostu da değil, öz ağabeyi. Ondan on yıl 

daha büyükmüş, dünyanın en eski üniversitelerinden birinde — tartura* öğrenmiş. 

Milletinin halk kültürünü, bilincini, ruhuna koymuş, o halkın kaderini yüreğiyle 

hissetmiş. Adı Matvi imiş ancak herkes ona Matti olarak seslenirmiş. Bu küçük 

halkların geleceğe yönelik güçlenmesi için izlenmesi gereken tek yol — Estonya’nın 
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ilerlemesi gibi olmalıymış, en önce aklı geliştirmek gerekiyormuş, sadece bu yolda 

ilerlersek, nasıl ki herhangi bir küçük ulus, büyük halklara saygı gösterebiliyorsa, 

diğer halkları da kendisine saygı gösterttirebilir diye düşünüyormuş Matvi, nereye 

gitmişse, orada bunun hakkında konuşmuş.  

(S26)  Bir keresinde, yazın tatil vaktinde görmek için yanına gittiğinde, Matvi 

bahçeye kendisi için bir küçük kulübe yerleştirmiş ve tez yazmaya başlamış. Tezi, 

«halk ile dili arasındaki karşıtlıklar» konuluymuş, tezinde, o halkın yaşantısı, 

zenginlik açısından geliştiğinde, dilinin de aynı oranda güçsüzleştiğini yazmayı 

hedef edinmiş ancak türlü bahanelerden dolayı yazıp bitirememiş tezini, ardından 

tatili bitmiş, sonra orada, insanların söylediğine göre, lüzumsuz, serseri gençlerle 

arkadaşlık kurmuş ve hiçbir zaman affedilmeyecek büyük hatalar yapmış. Doğru 

yoldan saptığını fark edince, dürüst olmadan da yaşayamayacağına göre o asılarak 

ölmüş. Asılırken yalnız değil üçü birden asılmış onlar: Biri — radikal düşünen 

Estonyalıymış, halk arasında gayri meşru işler düzenlemiş, diğeri — Litvanyalı — 

kendi milletinin bağımsızlığı adına baş koymak için uygun zamanı bekleyerek 

yaşamış. Estonyalı ve Matvi birkaç kez de masonlardakine benzer gizli bir tarikatın 

toplantılarına katılmış, orada herkes Estonca konuşurmuş. Litvanyalı ve Matvi birkaç 

yıl boyunca temmuz ayının ortasında Rigina’ya yürümüş, orada, onlar Litvanca 

konuşan diğer serserilerle birlikte şehrin ortasındaki bağımsızlık anıtı önüne canlı 

çiçekler koymuşlar. Bütün büstlerin üzerindeki «Kendi vatanımıza ve de 

bağımsızlığımıza» sözlerine hayranlıkla bakarken Matvi’, içinde, ruhunun 

derinlerinde, Litvanyadan daha çok Çuvaş ülkesinin kaderini düşünmüş. Derenin 

kenarında, eski bir ahşap evde, öfkelenmiş ve gecenin karanlığında olmuş onların 

hep birlikte ölümü. Kendilerini asmadan önce içeriden ateşe vermişler evini. Demek 

ki, Matvi’ kendini sadece asmamış aynı zamanda yakmış da. Birlikte öğrenim 
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gördüğü dostlarının söylediğine göre o hastalanmış, onun pskolojisi bozulmuş, 

delirmiş. Bir Alman psikopatoloğun sözleriyle Matvi, fayda gördüğü kendi gibilerini 

SEÇİLMİŞ KİŞİLİKler olarak belirlemiş. Onun kendine has ilgisi, bir zaman sonra 

patolojiye kaymış. Aynı zamanda o vakte doğru sebepsizce İskandinav ülkelerinde 

gençler türlü akımlara uyarak topluca kendini yakma törenleri düzenlemeye 

başlamışlar; Matvi ve dostları, elbetteki, bu yanmaların nedenini biliyordur. 

(S27)  Bunun gibi haberleri — özellikle Litvanya’dan çabucak yaymışlar — gençler 

bu tür bağımsızlık haberlerini her zaman büyük bir ilgiyle temin ederek dağıtmışlar. 

Hunaçi, o zaman küçük bir çocukmuş. Asılarak ölene kadar Matvi ona mektup 

yazmış: «Yaşamak istediğin gibi yaşa ancak ölüm gerçeğini de hiçbir zaman unutma. 

Ölüm bu — mutlaka gelecek» diye belirtmiş mektupta. 

…Huraskin’in yanında alacakaranlık olana kadar kaldık, bazıları sarhoş oldu, 

ileride birbirlerine düzenli olarak misafirliğe gidip gelmeleri hakkında konuştular. 

Gençler de parka gittiler, beni de davet ettiler ancak ben onlarla gitmedim, biz 

Hunaçi ile kaldık, dans ettiğimiz odada oturduk. Yan odada büyükler içerek 

eğlendiler. Bana, hayatın nasıl bir şey olduğunu anlatmak için boşu boşuna uğraştı 

Hunaçi, şartlarımızda felsefenin zayıf kaldığını, sadece saçma bir tarzda mevcut 

olduğunu söyledi, çok mantıklı ve müphem cümlelerle konuştu… 

Sakin geçen iki haftadan sonra buluşmak için beni çağırdı. Biz onunla Puşkin 

şehir meydanında buluştuk. Uzun bir süre şehir boyunca aylak aylak dolaştık. 

Sokaklar tenhalaşıyordu şimdi, saat on bire geliyordu, biz onunla bir küçük bara 

girdik. Bulanık… Çabucak kapanma vakti… Disko… Otel Kalifornya… 
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— Bir şey olmuş zengin Moskovalılar’a, her yerde «Iglz»… Gerçekten de 

nereye gidilse orada *«Iglz» çalıyordu, arkadaşımın kız çocuğunu yanıma çağırdım 

ve onun odasında da  «İglzçi». Şimdi, burada da öyle işte. 

 O gece cumartesi günüydü, annem evde yoktu, Moskova yakınındaki küçük 

bir şehre arkadaşını görmek için kalmaya gitmişti. Biz, Hunaçi ile birlikte kahve 

pişirip içtik, aşk hakkında, Çuvaş halkının bugünki hâli ve geleceği hakkında sohbet 

ettik. Çok daha yakındı bana, daha fazla yakını gibi hissediyordu… 

Sabahleyin keyifle kucaklaşıp vedalaştık. O köyüne gidecek, gider gitmez de 

bana yakında mektup yazacağını söyledi ve böyle telkinlerde bulundu. Ancak uzun 

zamanlar geçse de bana tek bir mektup dahi göndermedi, hiçbir zaman da geri 

çağırmadı… 

(S28)  Çok düşündüm neden böyle yaptığını, ancak hiçbir şekilde anlayamadım 

bahanesini… 

Aradan uzun zaman geçince, birkaç aydan fazla, ondan mektuba benzer bir 

şey aldım, ancak o sadece bomboş bir zarftı. Üst tarafta benim adresim, aşağıda, 

kendi adresini yazması gereken tarafta İngilizce, sadece Hotel Chuvashia 

Shubashkar-City demiş. Zarfın renksiz fotoğrafında —dört katlı, biçimsiz bir otel, 

altına da «Otel Çuvaşistan» diye yazmış. Ne manaya geliyor diye düşündüm, ancak 

zarfa niçin böyle «Çuvaşistan» otelinin fotoğrafını koyup boş zarf olarak 

göndermesinin sebebini anlayamadım.  

…İşte şimdi barda oturuyorum, çıkıp hemen tiyatroya gitmeliyim, 

günümüzdeki göçmenlerin yaşamını anlatan bir gösteri… Litvancadan tercüme olan 

Piyesini, o zamana kadar okumuştum. Benim kursta gördüğüm eğitimle doğrudan 
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bağlantılı bir materyal, ben «Moskova sahnesinde» Sovyetler Birliğindeki halkların 

dramaturgusi —» temasıyla ilgili bir piyes yazıyorum. Elbette, Çuvaş piyeslerinin 

oynadığı gösterileri de incelemeyi çok isterim ancak Moskova’da Çuvaş tiyatrosuna 

pek ilgi duymuyorlar… Enstitüyü bitirene kadar çok var, belki o zamana kadar 

Moskova’da bir hemşehrimin piyesini oynatırlar. Hiç kimse gelmemiş tiyatroya, 

diplomaya aslında bu şekilde yazacaksın, diye kendi kendime aklımdan geçirip 

gülerek oturuyordum…  

— Affedersiniz neden bu kadar dalgınsınız? — diye sordu bana Çuvaşça 

konuşan delikanlılardan biri. 

— Ben mi? Uykudan uyanmış gibi korkuyla sıçradım. Böylesine güzel bir 

kızın üzgün durması olur mu hiç?.. 

— Ben… Hiç de üzgün değilim. 

Kısa bir süre sessizlik oldu. 

Arkadaşı, konuşmayı başlatan delikanlıya Çuvaşça bir şeyler söyledi, onlar 

birbirini anladığında gülüştüler, ben aniden kendimi aptal ve önemsiz gibi hissettim, 

sonra hızlıca ayağa kalktım ve birinci kata indim: «Hemşehrilerim, onlar benim, 

hemşehrilerim…» 

Sokakta, rüzgâr her şeyi uçuruyor, şiddetli bir kar fırtınası esiyordu. İçimde 

anlatılamayacak kadar bir sıkıntı vardı. Hızlıca taksi çağırdım ve eve gidip 

Hunaçi’nin gönderdiği boş zarfı arayıp buldum. Ardından, hiçbir şey düşünemeyecek 

oldum ve hiçbir yere gidemeyecek kadar öfkelenip küçük küçük adımlarla evin 

içinde dolanırken aniden tramvayda Rusça şarkı söyleyen Çuvaş’ı hatırladım ve bu 

iki cümle zihnimde dolanmaya başladı, işte şimdi yakayı ele veriyordu bana: BİZ, 
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ÇUVAŞLAR APTALIZ… BİZ ÇUVAŞLAR APTALIZ… ve de OTEL 

ÇUVAŞİSTAN… OTEL ÇUVAŞİSTAN… 

 Rüzgâr da rüzgâr değil gibi, Hunaçi güçlü bir kar fırtınası olup öfkeyle 

kızıyor bana, sonra onun eceliyle öldüğünü ya da intihar ettiğini apaçık anladım. 

1983-1984 

(S29)                 

3.5. Valyukka ve Kiterin 

Evin etrafını karanlık basmıştı, yoğun sis altında, avludaki çitin tepesinin 

buluta doğru tırmanışının dışında gözle hiçbir şey görülmüyordu. Kasvetliydi. 

Dışardaki bahçede meçhul biri ya da birileri hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ağaçlar 

birbirlerine ilişe ilişe bir şeyler fısıldaşıyorlar, ahırın kapısı hüzünle inliyordu. 

 Ağustostu. 

Avludan, burnu gıdıklayan dolu dolu bahçe kokusu yayılıyordu. Süt, inek, 

gübre kokusu (etrafa saçılıyordu). Yan yana dizilmiş evlerin etrafında kalın ve 

yabancı sesli birileri, alçak (sesle) bağrışıyorlardı. 

Kiterin, tomruk üzerinde otururken, ayağa kalktı ve komşularının evlerine 

doğru göz gezdirdi. İki alımlı, haşin erkek gördü.  

Aynı anda, sokakta araba sesi işitildi. Yağmurun ağır ağır yağmaya başladığı 

zamanki ses gibi…  

 Erkekler hızlıca sokağa çıktılar, arabanın sesi yakınlaştı, ardından daha 

uzaktan işitilmeye başlandı. 
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Kiterin, küçük çocuk gibi arabanın arkasından koşmak istedi. Sokağın 

kapısını ağır, sessizce açtı ve dağa doğru baktı. Tanrım, bahçenin kapısında, hiç 

kimse, bir canlı dahi yoktu. Araba da biraz önce ana yola çıkmıştı. 

(S30)   Kiterin, (komşularının) evinin önündeki odun yığınının üzerine tırmandı ve 

pencereden içeriye doğru dikkatlice baktı. Kocası Valyukka’nın masaya yığılarak, 

başını koyduğunu gördü. Önündeki cam şişeyi, yarısına kadar bile içememiş: Bir iki 

kadeh içtiğiyle sarhoş olarak, yığılıp kalmıştı Valyukka. 

 Kiterin, kocasının öylece yığılıp aciz kaldığını görünce, burnundan 

soluyarak, içinden kahroldu. Eve karabasan gibi uçarak girdi ve: «Ayağa kalk!» — 

diye bağırdı. Valyukka işitmedi. Kiterin, «Ayağa kalk aşağılık herif» — diye bir kez 

daha çığlık attı. Onun üşüyen vücuduna masadaki votkayı boşalttı. Valyukka hiçbir 

şey olmamış gibi sakince uyuklamaya devam etti. «Ah, dalga mı geçiyorsun 

benimle» — Kiterin kocasını saçından tuttu ve bir kere aşağıya doğru bir kere de 

yukarıya doğru çekti. Valyukka bir şey hissetmeksizin gözünü açtı. «Ayağa kalk 

diyorum!» — diye çığlık attı Kiterin. «Ne oluyor ya? Sarhoş haliyle, hem nasıl 

zıpladın sen buraya Kiteruk hı?» — Hayret ederek baktı ona kocası. «Ayağa kalk 

diyorum, ayağa kalk!»  

Ne olmuş ki bugün Kiterin’e, başka gün saçımdan böyle boşuna çekmezdi, 

neden kızdı, neden hiddetlendi ki acaba, diyerek ağır başını kıpırdattı Valyukka: 

«Ben, şey, Kiteruk, uyuyup dinleneyim mi biraz? Lütfen, bir iki saat uyuyacağım ve 

sonra gideceğim, kendim ayağa kalkacağım, sen de yat ve uyu, olur mu Kiteruk?» 

Kiterin, «Kalk, derhal burayı terk et, yoksa maf edeceğim seni» dedi ve Valyukka’yı 

tokatlamaya başladı. Valyukka yavaşça ayağa kalktı ve sallana sallana kapıya doğru 

yürüdü ve ardından, kısa bir süre evin önünde çığlık attı. Kiterin evin ara tarafındaki 
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pencereden dikkatlice baktı: Valyukka sol elini kalbine koydu ve kapıyı kendine 

doğru ayağının ucuyla çekmek istedi. Kalbi çok ağrıyor, demek ki, lanet olsun, diye 

düşündü Kiterin. 

 Valyukka sokağa çıktı ve dinlenmek için banka oturdu. Başında şiddetli bir 

ağrı vardı. Sadece başında değil, göğsünde ve kalbinde de ağrı vardı. Ruhu orada 

değil gibiydi. Vaşokka, düşünmeye (şuurunu yerine getirmek için) gayret etti ve 

yavaş yavaş derin hülyalara daldı.  

«Sen hala gitmedin mi, şeytan başı» — diye bir ses işitildi açık pencereden.   

«Ben, tamam, gidiyorum, işte, gidiyorum», — Valyukka yıldırım hızıyla gözünü açtı 

ve tavşan gibi ormana doğru yürüdü, çiftliğe kısa yoldan, dereden geçeyim dedi. 

(S31)  Derede, çayın yanında, ikisi birlikte duruyorlardı. 

Kız çocuğu (babasını fark edince) utanarak arkasını döndü. Valyukka 

dikkatlice baktı ve kızının üzerindeki ince yakalı beyaz yağmurluk ona Vera’nınki 

gibi göründü: Geçen yıl pazara gidip, domuz yavrusu sattığında almıştı. 

— Hey Vera! Ne yapıyorsunuz burada? — diye sordu endişeli ve suçlu 

sesiyle. 

— Yine mi içtin?.. Ablam evde mi? — diye sordu Vera her zamanki gibi kuş 

yavrusu (gibi çıkan sesiyle). 

— Evde, tabi, nerede olacak başka ablan… 

— Şerefe! Valkki’nin çocuğu — dedi genç. Valyukka, Mikolay’ların Saşa 

olmalı galiba diye düşündü ve ardından Vera’nın yanına koşmak istedi, Vera bu 

duruma (babası tarafından yakalanmaya) şaşırmamış gibiydi, o anda,  (içkiden 
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otlanmak için)  Valyukka’nın aklında bir fikir parladı ve «Şerefe, Şerefe haydi çek 

işte — dedi. «vermem» — sadece benim», dedi Saşa. «Vermezsen verme — diye 

karşı çıktı Valyukka. Ardından, Vera’yı dirseğinden tuttu ve: «Vera, bana kızma 

içiyorsam bile babanım senin» dedi. Vera’yı çekiştirdi. On-on beş adımdan sonra 

Valyukka tekrar döndü ve derenin yanına geldi. «Saşa haydi içelim», — dedi ve 

ceketinin iç cebinden şişe çıkardı, şalvarının cebinden de — kadeh. «Şerefe!» diye 

uzattı ve —  Saşa kadehi aldı. Sonra da kendine doldurdu. Kızı, Veri’ye uzattı ve: 

«İçer misin?» — dedi. Vera hıçkırarak ağladı, «Vera, neden böyle ağlıyorsun, 

ağlama», — diye teselli etti kızını Valyukka. Vera dereye doğru dikkatlice baktı ve 

bir kelime konuşmadan, hüzünlü bir şekilde oturdu. 

Şişeyi bitirince, Valyukka kendi istikametinden çiftliğe doğru yürüdü.  Köyün 

başı boyunca uzanan çitten geçeceğim diye, tırmandı, gayret gösterdi ancak hiçbir 

şekilde geçemedi, bugün sabahleyin iyiydi, çitlerin boyu kısaydı, öğlen, buzağılar 

tarlaya kaçıp gitmesinler diye, baya yükseltmişim çitleri demek ki diye düşündü. «En 

iyisi hemen oturup dinleneyim» dedi Valyukka, — çiftliğe vardığımda odun 

yakarım, gerçi Mışkı’ya söylemişti kömürü daha fazla bırakıp git diye». Boğazından 

biri boğar gibi, kalbine biri iğne batırıp çıkarıyormuş gibi derisi kesilircesine bütün iç 

organları ağrıyordu. 

Çitin köşesine dinlenmek için oturdu ve ilk önce hafif ardından derin ve daha 

da derin nefes alıp vererek huzurlu bir çocuk gibi rahatlamaya başladı, ardından 

hiçbir şey hissetmemeye başladı: Ağrıyı da karanlığı da buz gibi yeri de. 

(S32) Kiterin, sakinleşeyim diye, masadaki şişeden bir bardak koyup içti. 

Rahatladığını hissetti. Başı kar fırtınası gibi dönüyordu, gözlerinde de — bulanıklık 

vardı. Bir bardak daha doldurup içti Kiterin. Sonra Veri’nin, kasetleri arasında 
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kutuların üzerine yazılmış isimlere bakarak sevdiği şarkıyı arayıp buldu ve radyoya 

koydu. Radyo, yarı kırık dökük, huzursuz, sürüklene sürüklene, sarhoş insan gibi 

hırıldadı: 

Niçin ben seni bu kadar çok sevdim, 

Niçin yaşadım ben seninle yan yana 

Kiterin gözünü kapattı ve radyoyla birlikte gözyaşları içinde neşesi kaçmış 

sesiyle bağırarak şarkıya eşlik etti. 

Kiterin, şarkıyı tekrar tekrar söyleyince içinde ansızın bir bunaltı hissetti. Bir 

anda, pencereden dörtnala koşar gibi sokağa fırladı ve derenin boyunca uzanan 

patikadan çiftliğe koştu.  Köyün başına varınca karanlıkta, köşede bir kişinin 

oturduğunu fark etti. Korkarak yanına varıp baktı ve — Valyukka’nın (bedeninden) 

çıkmaya başlayan ruhu (bir anda) anlaşılmayacak bir şekilde yok oldu. 

Valyukka, ayağa kalk! Ayağa kalk haydi, ayağa kalk, neyin var senin, 

Valyukka, kendine gel haydi! — Kocasının gözlerine bakmaya çalıştı, ancak eşi 

tamamıyla hareketsizdi. — Valyukka, ayağa kalk, çiftliğe gitmeli mi ki? Zaparnike* 

Kalp krizi geçirmiş insan böyle mi durur acaba? Sesi Kiterin’in sakin ve sessizdi, 

bağırmıyordu, yalvararak uyandırmaya çalışıyordu şimdi o kocasını. Ancak 

Valyukka işitmedi onu, onun sakin ve arzulu sesini. 

 Kiterin Valyukka’yı sallamaya başladı, yüzünü tokatladı ancak Valyukka’nın 

başı (kafası) kesilmiş kukla gibi sarkıktı. Vücut ısısı da düşmeye başlamıştı. Kiterin, 

korkuyla kocasının avuç içini bıraktı, nabzını ölçtü, o biraz evvel kocasını 

uyandırmak için yaptığı tepinmeyi artık bıraktı. 
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Kiterin boş gözlerle bir tarlaya doğru, diğeri ise köye doğru hevesle 

bakıyordu ve Valyukka’yı kucaklayarak onunla bir şeyler konuşup, şarkı söylemeye 

ve de ağlamaya başladı. 

1983 

(S33)  

3.6. BOBBİ 

Yazılmıyor hikâyem, Bobbi, ne yapsam da yazılmıyor. Çiçekler de ölürler… 

ölsünler ne oldu ki? Çiçekler de ölürler. Hayır — çiçeklerde… Ne yapsam da 

yazılmıyor. Demek ki çiçekler de ölürler. Evdeki çiçek solunca — insan ölmüş gibi 

oluyor. Çiçekler kuruyup soldular şimdi, biri bile büyümüyor, çiçek açmıyorlar, 

ölmek istiyorlar galiba, Bobbi, ölüyorum galiba, sen şimdi tekrar sokaklarda evsiz 

başıboş mu dolaşacaksın?.. 

Çiçekler de ölüyor, hayır — olamaz, çiçekler de… Hiçbir şey yok, hiçbir şey 

(geride) kalmıyor. 

Üzgün müsün, Bobbi? Nerede senin sahibin? Ben sahibin değilim işte. Hayır, 

ben senin sahibin değil, dostunum. Dostum diyen dost değildir derler, hemen kızma 

bana. Senin, beni, sevmek için yaratılmadığını kendim de çok iyi biliyorum. Ancak 

çiçekler de kuruyorlar, hisler de sevgiler de düşünceler de. Çiçekler de yok oluyorlar, 

tamamen yok oluyorlar, Bobbi, ben de, sen de, senin eski sahibin de.  

Hikâyemi, kendim özgürce yazamıyorum, sen yazarsın, daha düzgün 

yazdırırsın. Acaba, sen değil misin? O yabancı hikâyeci «BOBBİ», KİFFER 

LÜKSEMBURG. Bu hikâyeyi gazete de okuduktan bir sonraki akşam rastlaştık 
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seninle, Bobbi, hatırlıyor musun? Ben geç çıkmıştım restoranttan, herkesin dağılıp 

tenhalaştığı bir andı, sen restorantın önündeki küçük meydanda insanların 

ayaklarının etrafına bakıp koklayarak yürürdün. Soğuktu, mart ayının başlangıç 

günleriydi, rüzgâr aşşağıdan, İdil tarafından esiyordu, sen benim ayağıma gizli gizli 

sokuldun ve sürtündün, otobüs geliyordu, seni hızlıca göğsüme soktum ve otobüse 

oturdum, sen küçücüktün, ancak zerre ağlamadın, titremedin, başını koluma koydun 

ve gözünü kapattın. Beni nasıl hemen tanıdın Bobbi? Nereden bildin benim Kiffer’i 

okuduğumu? Ben Kiffer değilim, sadece ölmek için yanına geldiğin güçsüz, 

hastalıklı yazarım. Memleketimiz de Lüksemburg değil, küçücük bir şehir sadece. 

Memleketimiz, yoksul ve renksiz bir şehir olsa da—  bizim memleketimiz, Bobbi, 

kendi memleketinden değerli hiçbir şey yoktur bu kocaman yeryüzünde. 

(S34)  Kaprisli eleştirmenler, bu hikâyeyi Kifferi’nden çalıp yazdığımı söyleyecekler 

şimdi. Söylesinler, ben onlar için yazmıyorum, ben, Tolstoy’un söylediği gibi, 

SESSİZ KALMAK İSTEMİYORUM. Ben senin için yazıyorum hikâyemi, Bobbi, 

peki bir köpeğe, hikâye ya da bunun gibi güzel sanatlar gerekli değil derseler 

eleştirmenler? Desinler, bizi hangi söylem, kendimiz için yazacağımız vakitlerden 

alıkoyacak? Kiffer kendisinin sentamantilizmle ayıplanacağından korkuyor. Biz 

Bobbi, Kiffer değiliz, sürekli gözyaşı akıtacağımız romantizim için yazdık diye 

ayıplanmaktan korkmayız. Masada ekmek tuz olsun, savaş çıkmasın, diğer her şey 

olur. Biz seninle olası üçüncü dünya savaşından sonraki gibi, kimsesiz, sadece ikimiz 

kaldık. Nerede senin ilk sahibin Bobbi? Ben, onu o kadar görmek istiyorum ki onun 

günahını kendime üstlenmeye de hazırım. Üzgün ve hüzünlüsün. Anlıyorum, büyük 

yalanı unutmak için (böylesin). İşte böyle Bobbi, yeryüzünde, bilinmeyen bir 

zamanda, nefes alacak ve hıçkırarak ağlayacak, hatta çok sevecek kimse kalmayacak. 

Bir yaşayan klasik söz gibi, neredesin sen deniz? Hey Bobbi, hayatı sabretmek için 
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yaratmış derler ve yaşadığın anı yaşayarak görmek istersin değil mi? Dün akşam, bir 

genç hikâyeci ile epeyce oturup sohbet ettik. Çok da yapmak istiyor bu işi, çok da 

kabiliyetli, bizim hikâye yazma isteğimiz de yoktu, kabiliyetmiz de ancak aşkımız, 

sevgimiz var bizim, sevgiyi hiçbir yerde bulamazsın, birbirimizi candan seviyoruz 

işte. Sevgi olunca başka bir şey çok da gerekli değil. Diğer şeyleri çoklaştırınca sevgi 

ortadan kayboluyor galiba, Bobbi. Halkımız için şimdiye kadar hiçkimse hiçbir şey 

yapmamış. Bizim nesil sadece bir tozmuş dedi genç yazar, ancak, onların nesli, 

hiçbir şey yapılmadan mı yeni nesil olmuş acaba? Belki, doğru söylüyor olabilir mi 

söylediklerinden herhangi birini o çocuk, kendimden dolayı ne kadar da çok 

düşünüyorum, o kadarına dayanamayacak olup uzaklaşıyorum kendime hatta 

kendimden iğrenmeye kaçmaya başlıyorum. Kendimi hikâyeci gibi hissediyorum. İlk 

önce sevgimi (o beni aşkıyla yakıp yıkıp kül edecek korkusuyla) sonra ruhumu, 

(ruhsuz yaşamın daha hafif olduğunu anladığımdan) kendimi (çabucak övgü 

alabilmek için insanlık adına baş koymaya hazırlanıyorum diye) satmış zavallı ben. 

Hayat bu, dostum, tehlikeli bir pazar, çocuk oyuncağı değil. Öncelikle edebiyatın 

kalın kabuğunu kırıp çıkacağım ve tekrar içtenlikle yazacağım dedim, kabuğu kırıp 

çıktım ve (gördüm ki) yüreğim ile ağrım meçhul bir yere gitmiş. 

(S35) Halkımızı modernleştireceğiz diye çabaladık ve kendimiz de 

modernleşemeden yarı aydın insanlar olup kaldık. Yabancının modernleşmesini 

benimseyeceğiz diye gücümüze ve sağlığımıza acımadık, bizim modernleşmemiz 

biraz geriden geliyordu, tam oturmamıştı, oldukça bulanıktı buna rağmen en 

gelişmişinin de bu olduğunu düşündük. Karakarga da kendi yavrusunu kara olmasına 

rağmen benim yavrum diye sever, derler. Kim söylemiş bize karasınız diye? Kimle 

mukayese edildi bizim bulanık parlaklığımız? Belki de bizim şeklimiz böyle? 

Şeklimiz değil sadece aynı şekil de iffetimiz de. Zengin olmak için ölenler gibi, 
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modernlik için aptala döndük. Döndük işte (modern olduk) ve aptallaştık. Kitabını 

inek yemiş, anne sütünden faydalanmamış insan gibiyiz. Yaşıyoruz biz öyle ikimiz, 

Bobbi, bir evden diğerine varıyoruz. Ağlıyorsun Bobbi, sızlıyorsun ancak dilin yok. 

Belki de dilin olmadığı için ağlıyorsun sen? Ancak kahrolup ağlama sen, dilin 

olmadığı için, sana kötü sözlerle saldırdıklarında — sen sert, daha azgın karşı çık, 

dilin görülmezse dişlerin görünsün. İğrenerek bakmak yerine korkarak baksınlar 

sana, Bobbi. Herkesin kendi kaşı gözü, eli ayağı, ağzı dudağı. Herkes kendisinin 

kaşından gözünden, elinden ayağından, tadından tuzundan çekinerek yürüdüğünde 

düzelecek mi ki Bobbi? Dil ve düşünce birdir, dil olmadan düşünce nasıl doğabilir? 

Karışık dil, karışık düşündürür, karışık düşünce karışık yaşattırır. Karışıklığı 

gittiğinde Bobbi çiçekler de ölüyorlar, kapkara kara pazıyla yeşermeye başlıyorlar… 

Gücenme bana Bobbi, affet beni, bu ihtiyar bunağı. Ben seni candan 

seviyorum işte. Affet beni, bu ihtiyar âcizi. Affet bu aptalı. Bir gün dilin olursa hiçbir 

zaman bana «Çuvaş sessiz ol» deme olur mu Bobbi? 

1984 

(S36)                                

3.7. Romeo İçin Güller 

Bu akşam ruhu daha fazla daralıyor, hiçbir şey yapamıyor ve canı sıkılıyordu 

Erre’nin. Nereden başladı bu ağrı? Hatırladı! Piyes oynarken Erre, bir anda salona 

doğru baktı ve her nedense, birdenbire kalbine bir sızı girip ağırmaya başlamıştı. Bu 

yüzden sonra oynayamadı elbette (bu dünyanın sonu değildi) daha sonra da hayat 

devam etti. İşte şimdi de o anı hatırlamaya çalışıyor ve — ne var ki hiçbir şey de 

hatırlayamıyordu: Nasıl hatırlasın, o loş salonda bu kadar narin bir canı ağrıtan şeyi? 
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Hiçbir şey gözünün önüne gelmiyordu. Usta artistler hiçbir zaman salona 

odaklanmazlar, onlar için — salon yoktur, tek dünya — sahnedir onlarda. 

Ünivesitede de öyle öğretiyorlardı ancak Erre, nedense böyle yapmayı 

beceremiyordu. Salonu görmeden oynamak ona, kimsesiz boş yerde oynadığı hissini 

veriyordu, bu işte usta artistler için korkunçtu: Boş yerde, boş salonda oynamak 

anlatılamayacak kadar zordu. Eğitmenler her zaman bu psikolojiyle mücadele 

ederler: «Sahneye doğru bakarsan, hemen şaşırıp hata yaparsın, aynı şekilde 

oynarken sadece kendini hissedip yalnızca partnerini görmelisin» derler. Sahne 

tekniği bu şekildeyken, Erre, sahnede — ansızın, yine elinde olmadan, hızlıca 

salonun ortasına doğru baktı. (Erre salona doğru baktığı zamanlarda) Hiçbir zaman 

da gözünün ucuna farklı imajlar gelmez, her zaman aynı fotoğraf — sıra sıra dizilmiş 

kafalar (olduğunu görürdü). Bugün de öyleydi. Ancak bugünün diğer günlerden 

farkı, galiba, önceki günlerdekinden biraz daha kasvetli olmasıydı. Gerçi, havanın 

kasvetli olduğu çok anlaşılmıyordu. Hava, dışarıda ekim ayı gibiydi, ağaçlar dekor 

edilmiş gibi yetim, hali hazırda donup kalan çekirgeler gibi anlamsızca pinekleyip 

uzanıyorlardı. Tiyatronun iki tarafında esen hafif rüzgârın yırtmaya başladığı afişlere 

üvey anne çocuğuyla birlikte bakıp dalıyorlardı… Gerçekten de, (hava) güzel 

değildi. Erre’nin tiyatroda henüz ilk yılıydı: — Bu yıl, onlar yirmi altı Çuvaş genci 

— Moskova’daki tiyatro üniversitesinde öğrenim gördüler ve yazın rayonlarda 

turnelere çıktılar. İşte yine bir iki hafta önce tiyatro sezonu tekrar açılmıştı, Erre’lerin 

grubu üniversitedeki yönetmenlerle birlikte hazırladığı piyesleri sahnede sergiledi. 

Bunlardan birisi de Shaskespeare’nin Romeo ve Juliet oyunuydu. Bugün de onu 

ikinci kez Supaşkar’da oynamışlardı. 

(S37)  Erre’ye güvenip başrol vermişti bu piyeste yönetmenler. Çılgın gibi âşık ancak 

bırakan genci oynuyordu,  oldukça baş döndürücüydü! — Kendisi de şu ana kadar 
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böylesine derin bir aşk yaşamamıştı. Moskova kızları, gözüne daha bakımlı, daha 

pürüzsüz gibi görünüyordu, köydekiler — ise daha bir ketum gibiydi. — Rus 

tiyatrosunda rahat ve lolita patron kızlarını oynayan Marinki ile Supaşkar’da 

çalışmaya başlar başlamaz tanışmıştılar. Gösterilerde sürekli denildiği gibi Manya ya 

da Dunya, zaman zaman Dunyaşa ya da Manyaşa diye seslenirlerdi ona. Erre, onun 

bahtsız, zavallı bir kadın olduğunu düşünüyordu, miskin ve bahtsız bir kadın. O, 

şehirde bir aktristi. Bizim Çuvaş’ların neyseki, merkezi de başkenti de Supaşkar’da, 

uzak ve taşra bir şehir değil. Şimdi de geçmişte de — hep bizimdi. Rus aktörlerinin 

kaderi böyle diye çok deseler de kıskanılmamalı...19 Sessizce böyle düşünüp 

uzanırken birden telefon çaldı. Erre masadaki ahşap saate baktı: saat gece ikiyi yirmi 

bir geçiyordu. Yerinden kalkıp ahizeyi tuttu. 

— Alo Erre’yi çağırabilir misiniz telefona? dedi yabancı bir ses. 

— Benim dinliyorum — dedi Erre şaşırarak. 

— İyi geceler Romeo! Siz beni tanımıyorsunuz. Ben… Ben… Dculetta… 

Dculiya… Şey kendi aramızda Yuliya deriz. Bu akşam ben sizin tiyatronuzdaydım, 

işte şimdi sizi aradım… Beni anlatamayacak kadar etkiledi oynadığınız Romeo, 

ancak sizin Juliet’iniz20 nasıl söylesem... Çok karanlık... Saflık ve bekâret 

görünmüyor sanki onda… 

Erre, o anda bir şey söyleyemeyince öksürdü ve: — sonra? — diye sordu.  

                                                                 
19

 Erre’nin burada Dunyaşa’yı şanssız görme sebebi bir Rus olmasına karşın Çuvaşistan’da tiyatro 

oynaması sebebiyledir.  Kendisini bu şekilde düşünemeyeceğinden ve Supaşkar’ın tarihiyle de hep 

kendilerinde olduğuna ve köklü bir tiyatro geleneğine sahip oluşuna atıf yapılmaktadır. 
20

 Burada Juliet’ten kasıt Dunyaşa’dır. Kendisi çok güzel, bakımlı bir kadındır. Bu yüzden telefonla 

arayan hayran, Juliet’te eserin tiyatro metninde olduğu gibi masumiyet ve saflık göremediğini belirtir. 
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— Ben… Ben size teşekkür etmek istiyorum çok iyi oynadınız … Ben… Siz 

en iyi Romeo’sunuz ve üstelik de Çuvaş ruhlu Romeo’sunuz. Tebrik ederim Romeo. 

Selamlar…  

— Estağfurullah — dedi Erre. 

— Ben…  Benim şu anda yüz yüze göresim var sizi, — dedi kibar sesiyle 

Yuliya.  

 — Yarın öğlenki piyese gelin o halde, tam da «Ro-meo» oynuyor yarın — 

dedi Erre sessizce. 

— Benim sizi şimdi göresim geldi, — kızın sesinin ummadık anda sakin ve 

hüzünlü olduğu işitildi.  

— Şimdi… Mümkün değil, — diye cevapladı Erre. 

(S38)   — Eşiniz evde mi? — diye çabucak sordu kız.  

Erre, hem şakayla karışık hem de kızgın sesiyle — benim küçük kızım —  az 

evvel akşamdı, şimdi ise gece oldu, dedi. Saat — gece ikiyi yirmi bir geçiyor, bu 

yüzden senin de uyuman gerekiyor diye ekledi. Her gece düzenli uyumamış bir kız 

çocuğu, hiçbir zaman dünya için faydalı ve yetenekli bir insan olamayacak haydi 

dedi ve —ardından ahizeyi suratına kapattı. 

Şeytan, önemsiz, ıvır-zıvır bir telefon diye fısıldıyordu! Numaramı nereden 

bulabilirler ki? Tiyatroyu arayıp akrabalarıyız diye söyleyerek öğreniyorlar demek ki 

diye düşündü. Telefonun el altında olması da oldukça güzel bir şey, bütün şehir 

avucunun içindeymiş gibi — şehrin bir köşesine ulaşmak için sadece birkaç saniye 

gerek. Neyin gerekli olduğuna bakıp bir telefonla alıyorsun. Taşındı,  Erre’nin, hiçbir 
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muhabbeti olmadığı, Ağabeyi, gerçekten de taşındı, eşinin yanına gitti ve — bu 

binayı geçici süreliğine Erre’ye bıraktı. Eski olsa da — idare eder.  Dört köşe olsun 

da… 

— Telefon tekrar çaldı. 

— Erre ahizeyi kaldırdı ve bir şeyler söylemek için bekledi. 

— Alo dedi, hiç tanımadığı bir ses, kız sesi, —  birkaç dakika önce sizi, kız 

arkadaşım aradı, siz onu affedin, o size âşık olmuş ve kendisi ne yaptığını kendi de 

bilmiyor. Alo duyuyor musunuz? O size âşık olmuş ancak kendi de ne yaptığını 

bilmiyor, alo neden cevap vermiyorsunuz? 

—Dinliyorum, — şaşırıp kaldı Erre. 

— Alo, lütfen, konuşun Yulipa ile rica ediyorum size, — diye öğütledi 

yabancı ses.  

— İyi bir kız olsaydınız beni her zaman pat diye arayamazdınız değil mi? — 

Dedi Erre. 

— Rica ediyorum size, lütfen anlayınız beni: O ne yaptığını kendi de 

bilmiyor. O size âşık! 

— Benim suçum mu? Soruya cevap olarak aptal denildiğini kendi de işitti 

Erre, ancak herhangi bir cevap vermedi.  

    — Siz, — dedi kız. — Çünkü o sizi seviyor. Siz insan ruhundan iyi 

anlarsınız, aşkın gücünü iyi bilmek gerekli. 
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   — Bilmiyorum, — diye kestirip attı Erre. — Kendinden daha fazla birisine 

âşık olmak, bu bana pek inandırıcı gelmiyor. 

(S39) — Rica ediyorum sizden, Yuli’ye, üç cümlede olsa bir şeyler söyleyin, 

herhangi bir şeyler işte, dedi kız. Sonra onun aceleyle arkadaşına bir şeyler söylediği 

işitildi. Galiba, ahizeyi o sırada Yuliya aldı. 

— Alo, affedersiniz, siz şiirleri sever misiniz? 

— Evet, severim dedi, Erre. 

— Bir şey okur musunuz acaba? 

— Ne hakkında? diye sordu Erre. — Aşkla ilgili mi? 

— Yok, ruh hakkında. 

— Erre, kulağına, yüzüne, gözlerine, yüz hatlarına diğer uçtan sıcak hava 

dalgası çarptığını hissetti. 

— Evet — dedi o. — Dinleyiniz… 

Sonra sessizce, Marinka ile uzandığı gecelerde (kâğıda) bakmadan yeni rol 

ezberlediği zamanlardaki gibi acele etmeden okudu:  

Güller, yaprak dökerler 

Uyuyan yok — sadece rüya var! 

Titreyen alevmiş gibi… 

Onu hissetmek ve yok olmak —  
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Görmez yerlerinin 

Şeyleri yanmalı: 

Dibine 

Yer verip 

Hepsini ve: 

Bir de tozunu, 

Bir  de canını: 

Öylece kendime serpiştirdim ben 

Öyle, İli Lima* demek olmayacaktı: 

Güller vardı 

Artık: 

Onlar yok. 

— Bitti değil mi? — diye sordu Yuliya anlamaksızın, kısa bir süre sessiz 

kaldıktan sonra. 

— Bitti, beğendiniz mi? 

— Beğendim, teşekkür ederim. 

— Anladınız mı? 

— Anladım. 



 
 

162 
 

—  Erre, tamamıyla anladınız mı Yuliya? — diye üzüntüyle tebessüm ederek 

sordu. 

— Tamamını — dedi Yuliya. 

Ardından biraz sonra: — Ben ahizeyi kapatsam? dedi. 

(S40)   — Hayır! Kapatmayın dedi Erre. Siz gül sever misiniz? 

— Severim. 

— Başka ne seversiniz siz Yuliya? 

— Sizi bir de gülleri. 

-  — Bir de şiirler dinlemeyi, öyle mi?  

— Bir de gecenin karanlığını. 

— Nereden arıyorsunuz beni? 

— Caddeden, otomattan. 

— Cadde yağmurlu. Soğuk değil mi? 

— Soğuk. 

— Kız arkadaşınla birlikte ikiniz misiniz? 

— Yok, o gitti, yalnızım. 

— Yakında orada taksi çevrede görünmüyor mu Dculiya? Siz taksi tutun ve 

benim yanıma gelin. Anlaştık mı? 
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— Yok, — dedi Yuliya üzüntülü. — Taksi burada sadece birkaç kez durur, 

ancak bana birisi de gerekli değil. 

— Siz Romeo’yu görmek istiyordunuz… 

— Ben sizi gördüm şimdi… 

— Nerede? Nasıl? Orada sizin konuştuğunuz telefon video telefon mu? 

— Ben sizin sesinizi seyrettim. Sesiniz o kadar güzel, narin, kibar, çocuk 

hatta kedi yavrusu gibi. 

Erre kahkahayla güldü. 

Yuliya güldüğünü işitti ve bir an hiçbir şey söylemeden şaşırdı ve:  

— O kadar gülünç müyüm ben? — dedi. 

— İkimiz kedi yavrusuyuz, kedi yavrularından başka, kim konuşsun telefonla 

gece yarısı saat ikide. Öyle değil mi? 

— Tekrardan özür dilerim, aradığım için. Uyumak istiyorsunuz galiba, 

hoşçakalın, — dedi kız aniden.  

— Bekleyin lütfen bekleyin! Ne tuhaf bir insansın? Dculiya sen, geceyi 

sokakta mı geçirmek istiyorsun? 

— Nasıl sokakta? Aman Tanrım! Evim var benim. Eve girip yatacağım. 

Evden de arayabilirdim ancak oradan annem ve babam duyabilirler. 

— Dculiya lütfen geliniz yanıma, Romeo’nun kendisi, Dculette’yi tekrar 

görmek istiyor — diye rica edip söyledi Erre.  
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(S41) — Yarın öğlenki piyeste göreceksiniz kendi karanlık Julyet’inizi, yarın 

«Romeo», — dedi sessizce Yuliya gülerek. 

— Siz de geleceksiniz ancak tamam mı? 

— Pekâlâ dedi Yuliya. Bir kez daha af diledi, ardından iyi geceler dedi ve 

ahizeyi kapattı. 

Erre başından balta sapıyla vurulmuş gibi hiçbir şey anlayamadan öyle 

kalakaldı, kahve öğütmeye başladı. 

— Tekrar telefon çaldı. 

— Konuşuyorsun, sürekli konuşuyorsun! — diye Marinki’nin lolita gibi 

yumuşak sesini işitti. Bir saate yakın arıyorum, ancak birisiyle konuşuyorsun. Beni 

hiç düşünmüyorsun. 

— Seni seviyorum Marinka. Seni seviyorum. 

— Belli oluyor sevdiğin. Aklına bile gelmiyorum. 

— Sürekli, seni aklımda tutuyorum, Marinka… 

— Peki, öyle olsun… — Ardından, daha sakin ve daha somurtkan sesiyle: — 

Ne yapıyorsun dedi? 

— Uyumaya çalışıyorum. 

— Bensiz mi? 

— Seninle elbette. Seni aklımda tutarak… 
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— Az önce taksi çağırdım, hemen gelir, beni bekler misin? 

— Bu güne sadece konuşmak istiyorum. Taksiyi sen geri gönder. Çağırma 

ücretini yarın sana faiziyle ödeyeceğim dedi Erre. 

— Beni kesinlikle anlamalısın! Kesinlikle! Kim var senin yanında? Lima mı? 

—Marinka’nın sesi bir anda kızgınlaştı. 

— Yalnızım ben evde. Gece. Şiirler ve güller. Aynı zamanda Mario Vargas 

L’osa’nın21 «Hulio inkepe śıraşki», si diye — cevapladı Erre. Benden dolayı 

endişelenme lütfen. Sakinleş ve uyu. 

— Niçin benimle baş başa kalmak istemiyorsun bu gece? 

— Dikkat et: Ağlayacaksın birazdan. Güller de yapraklarını döküyorlar… 

— Sonra, Marinka ahizeyi sertçe fırlattı. 

Erre yere oturdu ve eline dergi aldı. Derin düşüncelere daldı. 

Ertesi gün piyes vaktinde hızlıca salona göz gezdirdi Erre: Neredeki o? Diye 

hep aklından geçerdi. Ancak kimse gözüne ilişmedi. Oynarken incinerek, bir o kadar 

da heycanla oynadı. 

(S42)  Piyesten sonra aktörlere çiçekler hediye ettiler. Erre’ye uzun örgülü mütevazı 

bir kız, gül demeti sundu. Erre, bu mu acaba? (dün gece telefonda konuştuğum) diye 

düşündü. Ancak, sesi de tamamıyla farklı gibiydi. 

Bu akşam niçin için kimse aramadı: Marinka da, dostlar da ve tanımadık kız 

da. Aradıklarında duyayım diye telefonu oturduğu yerin yakınına taşıdı ve dünkü 

                                                                 
21

 Perulu, 2010’da Nobel ödülü almış bir yazar, eleştirmen. 
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okuduğu romanını eline aldı. Yatınca uyukladı. Aniden, telefon sesiyle irkilerek 

zıpladı ve ahizeyi sıkarak kaldırdı: 

— Alo, alo, sen misin Dculetta? Gül güzeli.  Böyle ortadan kaybolmayı sever 

misin? 

— Ben, — dedi dün geceki ses,  siz uyumuyor muydunuz? 

— Yok-yok, — dedi Erre hareketlenerek. — Ben de arasanız diye 

bekliyordum.  

— Benim sizi dün geceki arayışım: Nasıl baş döndürücüydü… 

— Dculiya, çiçeğim, niçin tiyatroya gelmediniz bugün? 

— Geldim ki hatta bugün Tanrı gibi oynadınız. 

— O hâlde neden piyesten sonra yanıma gelmediniz? 

— Geldim, ancak kendim değil, benim çiçeklerim — güllerim geldi yanınıza.  

Benimle yanyana saçları uzun örgülü bir kız oturuyordu, ben gül demetini 

ona verdim ve size hediye etmesini rica ettim. Onun örgüleri oldukça uzundu, bana 

çok hoş geldi… 

— Kendi çiçeklerinizi kendiniz vermeliydiniz Dculiya… 

— Affedersiniz,  siz «Ağlamayacaksınız Kızlar»  adlı şiiri bilir misiniz? 

— Bilmiyorum, dinliyorum sizi… 

Erre, şiiri okuyup bitirdi, kız da iyi akşamlar dileklerini sunup ahizeyi kapattı. 
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Bir sonraki gece tekrar aradı o, diğer genç şairin güzel dörtlüğünü okumasını 

rica etti. Erre yine okudu. 

— Her gece aradı kız. 

(S43)  Erre de her gece kız için şiir okudu. 

«Romeo ve Julyet» piyesinin bitişinin ardından Erre’ye kıpkırmızı kabarık 

gül demetleri hediye etti kız — ancak bu çiçekleri kendisi sunmak yerine başka 

insanların aracılığıyla takdim etti. Kendisi Erre’nin gözüne hiç görünmedi, bir gece 

Erre (telefonda) gülerek: 

— Bunca gül satın alıp paranı bitiriyorsun dedi… ve  kız ona (kırılarak ve 

gücenerek): 

— Ben size bu gülleri satın alarak hediye etmiyorum ki Romeo, zira ben — 

çiçekçiyim, çiçek yetiştiriyorum dedi. Portakal çiçeğindeki güzellik ne tiyatroda var 

ne sinemada. Büyüleyici güzellik yalnızca onlarda. Doğal güzellik. Çocukluktan beri 

çiçeklere ilgi duyarak yaşarım ben, ruhumu sadece onlara açıp dertleşirim. Yalnızca 

onlar anlarlar beni. Kendimin de kırmızı gül olmasını isterdim… Ancak ben güzel 

değilim. Çirkinim. Çiçeklerden başka da hiçkimseye ihtiyaç duymuyorum Romeo 

dedi. 

Erre onu sakinleştirmek istedi ve bunun içi uzun süre konuştu, ancak kız: 

— Sağlıcakla kalın, — dedi ve ahizeyi kapattı ve bunun ardından bir daha 

hiçbir zaman aramadı. 

Erre’ye Romeo rolünü oynamadığı diğer gecelerde de çiçekler hediye ettiler, 

her biri demet demet çiçekler, ancak hiçbiri gül değildi. 
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Böyleyken bir yaz gecesi sezon kapanmadan önce, Errei «Romeo ve Dcultta» 

piyesinden sonra, sokakta, tiyatronun önündeki kolonlarda, kendi güllerinin aynısına 

rastladı. Kendisine ilk kez gül demetini hediye eden uzun örgülü kızı, hemen 

hatırladı. 

— Yuliya nerede? — Sordu Erre. 

— Yuliya? — dedi kız, — o yok. 

— Yuliya nerede, ansızın ( kızın sözleri bitmeden) rica ederek sordu Erre. 

Yok o, — diye cevapladı kız. — Yok o. Bir gece, tek başına, İdil’e suya 

girmeye gitmiş ve boğularak ölmüş… 

Erre hiçbir şey söylemeden kızın uzatıp verdiği gül demetini aldı, gölge gibi 

sallana sallana İdil’in kıyısına yürüdü. 

Gül demetini dik yamacın kıyısını inip sırayla su üzerine bıraktı Erre. Su çok 

şey anlatmak ister gibi fısıldaşa fısıdaşa gülleri öpmeye başladı. Çiçek yaprakları, 

saçıla saçıla aşşağıya doğru yüzdüler. 

(S44)                          Böyle: Güller vardı 

Böyle: 

Onlar yok… — 

Gözlerini yumdu Erre. 

Eve ancak zifiri karanlık olunca döndü. 
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Hiçbir şey yapamadan bir oraya bir buraya yürüdü, geçen sonbahardaki gül 

güzeli aklından çıkmadı, içinde özlem şarkısı belirdi. 

Gece yarısı geçtiğinde, Erre telefonun yanına vardı. Telefonun mikrofonunu 

kaldırıp diskini çevirdi, rahatsız edici bir ses geldi, ardından, ahizede sessizlik oldu. 

Sonra Erre diz çöküp oturdu ve telefonun mikrofonunu dudağına yaklaştırıp sessizce 

Romeo monoloğunu okumaya başladı. 

3.8. Masumiyet 

— Bitti — dedi ve Bob, başını eğdi. 

— Bitmedi — diye yanıt verdi ona masanın arkasında oturan Nik. — Kaldır 

başını sen civciv değilsin. 

— Bu benim görüntüm dedi Bob. 

— Baya da boylu poslu, —  diye kahkaka attı Nik. 

— Nik sen özgür müsün? diye sordu aniden Bob. 

— Ahmak diyip kesip attı Nik. 

— Nik, nedir özgürlük? diye tekrar sordu Bob. 

— Ahmah diyip bir kere daha kesip attı Nik. 

— Özgürlük mü dedi Bob? 

— Sen — dedi Nik, ardından cam şişeden iki üç yudum dikti. 

— Bob, o sırada, bana da ver dedi. 
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— Sana içtiğin yeter diyerek şişeyi Bob’a uzatmadı Nik. 

— Onu ben bilirim diyip diz çöktü Bob. 

— Tekrar ahmak dedi Nik. 

— Ben senin sonsuza kadar dostun değilim — dedi Bob. 

— Çok gerekli (sanki) diye karşılık verdi Nik. 

— Ben gidiyorum dedi Bob. 

— Nereye? diye sesini yükselterek sordu Nik. 

— Köye dedi Bob. 

— Uzun süreliğine mi? —  diye tekrar bastırarak sorduğu gibi sordu Nik. 

— Sonsuza kadar —  diye cevapladı Bob. 

(S45)   — Ne yapıp yaşayacaksın peki sen köyde? diye sordu Nik. 

— Özgürlük hakkında düşüneceğim — dedi Bob. 

— Gücünü kaybettin artık Bob, — dedi Nik. 

— Özgürlük — gücünü kaybetmiş — dedi Bob. 

— Aptal — dedi Nik. Ne yiyip ne içeceksin köyde? Neyle doyup yaşamak 

istersin? Koyunlara bağımsızlık konusuyla ilgili dersler okuyup anlatarak mı? Hı — 

domuzlara? 

— Tavuklara, — dedi Bob. 
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Nik kahkaha atarak güldü. 

—Gülme, — dedi gücenerek Bob. Ben ciddiyim. Tavuklar kuş mudur? 

Kuşdur. Öyleyse neden uçamıyorlar? Özgür olmaları gerekirken, sadece kaypak 

insanlar için yumurta yumurtlayarak yaşıyorlar. 

 — Ne yani, sen tavukları bağımsızlaştırdıktan sonra yumurta yumurtlarlar mı 

demek istiyorsun? 

— Tavuklar, en dertli ve bahtsız hayvanlardır. Tanrı, onları uçmak için 

yaratmış, ancak onlar uçamıyorlar. 

— Haydi, iç, tavukolog diyerek — Nik, (şişeyi) uzattı ona. —  Belki de horoz 

olacaksın. 

Bob içmedi. 

Nik yüzüstü döndü. 

Bob telefonun yanına gitti. 

— Hey Bob, arasana diye ince sesiyle emretti ona Nik. İşte şurada, ceketimin 

iç tarafındaki cebinde kara bir defter olması gerek. «S» harfinin olduğu bölümü aç ve 

Salli Ohter’in telefonunu bul. Sonra yanıma davet et, herhangi bir kız arkadaşıyla 

gelsin. Şimdi. 

— Bob ceketin cebinden kara defteri çıkarıp aradı. 

— Alo! Salli! Ben Bob, Bob. Nik Veysman’ın dostuyum. (Biraz durduktan 

sonra) Şey! (tekrar sessizlik). Şimdi. 13 dolar mı? Olur, olur, görüşürüz. 
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— Ne? Ne on üç doları? Bağırdı Nik ayaklarını masanın üzerine uzatıp. 

— Her şey tamam — dedi Bob. — Yirmi dakika sonra Barbara ile geliyorlar. 

«Taksi için öder misiniz on üç doları» — dedi ve ben de sadece taksi için değil, her 

şey için üç katını öderiz dedim. 

(S46)  — Üç katı? — şaşarak donup kaldı Nik... — Bu rus kızları, daha fazlasını hak 

ediyorlar. Ne! Altın kemiklerimi var onların orada? Kıçı-başı ikisi birlikte iki dolar 

etmezler. Hafif meşrep kızlar! — Sinirlenip bağırdı sarhoş olmuş Nik. — On üç 

dolar için ben onları amuda kaldırıp şapur şupur öperim. Ha-ha-ha!.. 

Bob, televizyon açtı. 

— Dokuzuncu kanalı aç orada Sex-Tv var — dedi Nik. 

— Politika kaçıncı kanalda? 

— Birinciye bak. 

Bob birinci kanalı açtı. 

— Ekranda — çırıl çıplak kadın. Arkadan, önden, alttan, üstten gösteriyorlar. 

— Nerede politika? — diye sordu Bob. 

— Ortasına bak, göbeğinin altında, — diyip güldü Nik. 

Hollywood’daki yetenekli aktirisin talihsiz kaderi hakkında aktarma 

(yapıyor). Kendini öldürmüş zavallı. On yedinci kattan — kaldırımın üzerine. 

Bunalıma girip intihar etmiş demek ki. 
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— Atlamadan önce yanıma gelmeliymiş. Atlayana kadar bir iki kez yatardık 

ve dinlendikten sonra atlardı ne var ki benim dairem yirmi sekizinci katta diyerek — 

tekrar güldü Nik. Ardından bir anda: — politika — diye kapattı.  

— Politika değil apoloji — dedi Bob. 

— Aptal, — diyerek dalga geçti Nik. 

Bob cevap vermedi. 

— Nik, hey, ihtiyar, ne kadar yattın sen içerde? diye kaprisli bir sesle sordu.  

— Üç hafta, — dedi Bob. 

— Yok, hapishanede değil, tımarhânede? 

— Üç kezden üçer ay. 

— Hapishaneden daha mı iyiydi? 

— Aynı. 

— Ne yönden aynı? 

— Her iki tarafta da yoğuruyorlar. 

— Seni hapishaneye, üniversiteden yakalayıp yaka paça götürmüşlerdi değil 

mi? 

(S47)  — Üniversiteden. İstihbaratla sıkı ilişkiliydi o iş. 

— Sen de bulunmuş muydun üniversitedeki hukuk fakültesine sıçradığı 

yerde? 
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— Yok, beni başka bir şey için tutuklamışlardı. Ulusun geleceği için 

neoparitiyi düzene sokmuştuk. Bu gayeyle, ulusumuzu halisâne koruyup ileride 

geliştirmeyi hedef edinmiştik. 

— Peki, kim yönetiyordu bu hareketi? 

— Piter Dering. Köyde o şimdi. Şiir yazarak yaşıyor. Şiirlerini şimdiye kadar 

götürüp de yayınlatmamış. 

— Demek ki,  kurtuluş köyde? 

— Öyle. Rak müziğinde değil sadece. 

— Dinle bir, diğer psikopatların yanına nasıl esir düştün sen? 

— Seçimden sonra yeni başkana karşı slogan attım, bana onun çehresi hoş 

gelmedi, nasıl söylemeli, aşırı yaşlı, bunak bir tipti. «BAŞKAN SENİN 

SARAYINDA TAVUKLAR UÇABİLİYORLAR MI?» sloganıyla merkezi meydana 

yürüdüm. Polisler beni meydandan kovaladılar. Sonra öfkeyle ben «BAŞKAN — 

TAVUK ÖLÜSÜ» gibi bir sloganla yürüdüm meydana. Beni tekrar kovdular. Sonra 

ben, «BAŞKAN SEN — TAVUĞUN GAGASISIN!» gibi bir slogan attım. Beni 

tekrar kovaladılar yine. O akşam telgraf aldım Başkandan. «Merhaba Bob. Sen — 

çok iyi bir vatandaşsın ancak ben tavuğun gagası değilim, ben horozum» — demiş. 

Ben hiç düşünmeksizin, telgrafı alır almaz sokaktaki ufak-tefek şeyleri topladım ve 

meydana Başkanın sarayının önüne götürdüm. Sonra hep birlikte «BAŞKAN — 

HOROZ!.. BAŞKAN — HOROZ!.. BAŞKAN — HOROZ!» —  diye bağrıştık. Bizi 

tekrar polisler kovaladılar. Diğer sabah erkenden ben yüksek mahkemeye gittim. 

Polisleri — benden söz özgürlüğümü aldıkları için mahkemeye verdim. Anayasada 
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ifade özgürlüğü diye yazmış. İşte bu yüzden beni duruşma olana kadar delilerin 

yanına yolladılar. 

— İlginç, ne yaptın orada, delilerin yanında? 

— İyiydi. 

— Ne açıdan iyiydi? 

— Özgürlük orada. 

— Ne bakımdan orada? 

(S48)  — Ne söylemek istiyorsan söylüyorsun, ne bağırmak istiyorsan bağırıyorsun. 

Hangi bayrakla örtünüp uyumak istiyorsan uyuyorsun, orada çevren bütünüyle — 

özgürlük. 

— O halde neden ayrıldın oradan güzelse? 

— Çıkardılar. Önceden psikiyatr bana: «senin psikolojin bozuk, sen 

iktidarlara karşı geliyorsun» demişti. Ben sonra onu iktidarlara karşı gelmeyen sakin 

bir ruh hastası olduğuma inandırmaya çalıştım. O bana tekrar: «senin piskolojin 

bozuk, sen ifade özgürlüğü için mücadele veriyorsun» — dedi. Ben ona «Ben değil, 

dünyamızdaki özgürlük hastalıklı, zayıf» — dedim. Sonra beni üç ay yanında tuttu. 

Belki de alıkoyuyordu beni, çokmuş böylesi,  bir keresinde, beni yanına çağırdı ve: 

«nasıl aklın bilincin yerinde mi  — dedi. «Tanrı’ya şükür — dedim — gayet iyi». 

Güldü. «Bana bir daha söz özgürlüğü lazım değil, profesör, bizim zamanımızda 

herhangi bir şey yapmaya da lüzum yok dedim ben ona.» O birden şaşırdı ve aniden: 

«Ne! Sen gerçekten de uysallaşmaya mı başladın?» dedi. «Başladım işte, başladım 

— dedim ben ona. Yeryüzünde düşünce özgürlüğü kalırsa Tanrı’ya şükretsinler, onu 
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da almaya başladılar şimdi.» Beni o akşam özgür bıraktı. Telefonunu yazıp verdi, ara 

dedi, sıkıntı olduğunda özgürlük sorununu birlikte çözeriz dedi. Ancak psikiyatırın 

yanına gidene kadar kör şeytanın yanına eğlenceye (zevke, sefaya) giderim ben… 

Kapının zili çaldı. 

Bob, heycanlanarak kapının yanına koştu. Bir anda iki zarif kızla döndü. 

Gencecik kızlar, daha yeni olgunlaşmış çilekler. Sağlam gerçekten de. 

Nik hemen Salli’ye, — iki kereden fazla değil dedi. 

Diğeri duymazlıktan geldi. 

— Nik tekrar, Salli  — yanıma gelip otursana dedi. 

— Salli, Nik’in dizine oturdu. 

— Salli aceleyle, Nik — taksi aşağıda bekliyor dedi. 

— Ne kadar? diye kızararak sordu Nik. 

— 10 dolar. 

— Bob var mı senin? — dedi Nik. — Yarın sana geri vereceğim. 

(S49)  Var — dedi Bob. 

Bob, dostum, inip gelseydin? hı? 

Bob taksi ücretini ödeyip döndü. 

Nik, Salli’yi iyice elledi. Barbara şezlongda moralik bozuk, dalgın dalgın 

oturuyordu. 
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— Bob da diğer odada, kasılmadan ve hiç ses çıkarmadan oturuyordu. Bunun 

üzerine, Nik, Salli’ye bakarak hiç ses çıkarmıyor öyle oturuyor değil mi? — dedi. 

Barbara ayaklarıyla bağdaş kurdu ve: 

— Salli birlikte değil mi ama? — diye sordu. Ben ayrı ayrı yapamıyorum. 

Salli, Nik’e bir şeyler söyledi. Nik’te sevinçle ayağa kalktı. 

— Neredeki o? diye heycanlandı Nik. 

— Salli, yerde oturuyor galiba diye Barbara’ya sordu. 

— Evet, — dedi Barbara, sonra onların ikisi karşılıklı durdular ve güle güle, 

öpüşe öpüşe birbirlerini soymaya başladılar… 

«Dünya güzellikle kendini kurtarıyor… Dünya güzellikle kendini 

kurtarıyor… Feodor Dostoyevski» bu söz — aklına geldi aniden. Yanında — Salli. 

Karşıda — Barbara. İki kız birbirini belden kucaklamış. Diğer tarafta — Nik. 

Horlayarak uyuyor olacak. Salli ve Barbara’da tatlı, süt kuzusu çocukları gibi, 

hıçkırıyorlar. Kendilerinden etrafa alev gibi bir sıcak saçılıyor. Çok fazla, gereksiz 

bir koku, ten kokusu… 

Bob, yavaşça ayağa kalkıp giyindi ve masanın üzerindeki şişeden içti. 

Pencerenin önüne gitti. Pencereyi ardına kadar açtı. Açık pencereden kara ve fırtınalı 

gürültü hücum ederek içeriye girdi. Yeryüzünde türlü şekildeki karıncalar gibi, 

oldukça fazla ışık vardı. Baştanbaşa her yer — ışıktı. Yapay bir parlaklıktı bu. Güneş 

yok, doğmamıştı henüz, uzaktaki binaların ardındaydı. Boğucu ve kasvetliydi etraf. 

Açık pencereden tuhaf bir demir kokusu evin içine hücum ediyordu. Yok ya sadece 

demir kokusu değildi bu, geceden kalan eğlence kokusu da içeriye hapsolmuştu… 
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Ücretli aşk ve genel bir ten kokusu, ne kadar iğrenç bir şeymiş diye düşündü Bob. 

Aniden ağabeyi ve onun son mektubu aklına geldi. Bu mektuptan sonra bir daha 

haber alamadı ağabeyinden. Sadece geçenlerde: «Memleket meseleleriyle 

ilgilenmeye başlamış» — diye bildirmişlerdi. 

(S50) Geri dönmek istemiyordu Tomas orduya ancak yoksulluk bir türlü peşini 

bırakmadı. İş bulamadığından gitti. «Hiçbir günahı olmayan insanları öldürmek 

zorundayım — öldüremiyorum. Sadece bir insanı değil, düzinelercesini. Ben — 

beceremiyorum» — diye söylemişti Bob’u görmek için eve döndüğünde. Ancak 

yoksulluk değil mi bu, tekrar geri dönmek zorunda kaldı. Döneceği zaman annesi 

hastalanmış ve hastanede bir gün yatması için yüz dolardan daha fazla ödemesi 

gerekiyordu. Tomas, bütün parasını annesine bıraktı ve ağlaya ağlaya evden çıktı. 

Ardından havaalanından telefonla aradı: «Bob, — dedi. — Hissediyorum canım, bir 

daha dönemeyeceğim… Ya bana bir mermi sakla ya da kendi kendimi 

temizleyeceğim ben… Kalbini temiz tut, Bob, cömertlik için gayret et... » Gerçekten 

de bir sonraki ay son mektubu geldi ve diğer ay geçtikten sonra da — ölmüş… 

Annesi de çok yaşayamadı, sonra dediği gibi kara toprağa girdi… Hayat… Yazık, 

çok yazık, bitiriyor işte insanı. 

Bob, raftan kalem aldı ve büyük bir sayfaya «ÖZGÜRLÜK! ÖZGÜRLÜK! 

ÖZGÜRLÜK! Ben özgür olacağım!» diye yazdı. Diğer sayfaya da «BAŞKAN — 

TAVUĞUN GAGASI» diye yazdı. Ardından, beline kadar soyundu ve uzun saçını 

tararken «Bitlzsen» in en sevdiği şarkısı — «Ay, Me, May»ı söyleye söyleye 

pencerenin sövesine oturdu. Aklına bir şey geldi ve tekrar indi, göğsünün üzerine 

kalemle dövmeymiş gibi «CANIM BU GÜNAH DEĞİL» diye yazdı. Masanın 

üzerindeki diğer şişeyi de dikti, sonra kâğıtları alıp tekrar pencerenin sövesine çıktı, 

kısa bir süre yerde uyuyanlara dönüp kısa bir süre baktı. Ardından bütün gücünü 
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toplayıp gözünü kapattı ve sokağa doğru bir adım attı, sonsuz bir boşluğa çakıldığını 

hissetti. Şehrin ışıkları Bob’un betona çakılan gövdesini, bağımsızlık belirtileriyle ve 

bir de uzaklara uçmaya hazırlanan tavukların uçuşu gibi hissettiler. Ruhu, yükseklere 

doğru uçtu, nihayet bilinmeyen bir yerde, çok yükseklerde, zirvenin tepesinde 

gözden kayboldu… 

(S51)      

3.9. Baban 

— Roza abla, bana bir şişe vokta verir misiniz acaba? 

Ben, tezgâha uzanıp çobanlık yaparak kazandığım üç rubleyi çıkarıp koydum. 

Roza abla cevap vermeden, şişeyi çekip uzattı ve: 

— Gömleğinin altına sok, haydi zabıtalar görür dedi. 

— Tamam — diyerek kapıya doğru yürüdüm. 

Genç tüccar Roza ablanın: 

— Kim çocuğuyla yetişkin bir insan gibi konuşur ki? dediğini işittim. 

— (Küçük bir çocuğa içki aldırılmasına ve kendisinin de ceza yerim diye 

satmasına öfkelenerek babama) Mişki’lerin kancığı — dedi ve Roza abla derin bir iç 

çektikten sonra kâğıt paraları kasaya bıraktı. 

Ben tekrar döndüm ve: 

— Roza abla, endişelenmeyiniz, bostanların arkasından gidiyorum. Beni hiç 

kimse görmüyor, oradan dedim. 
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…Sessizce (kapıyı) açıp girdim. Babam uyuyordu, o sırada Juçka uyandı ve 

havlamaya başladı. 

— Aptal — dedim. — Neden hararetleniyorsun hı? Tanıyamadın mı beni? 

Dikkatini topla, sürüye çobanlık yapıp ağanın yanına gittin mi? diye azarladım. 

Hantal, çalışmadan yiyip içip yaşamak istiyorsun. 

Juçka, kuyruğunu döndürdü ve başıyla avuç içimde kaşınmaya başladı. 

— Her zaman benimle dalaşmaya — diye tembihledim onu. Ardından, babam 

uyanmasın diye ağır ağır soğuk asma kata çıktım ve ses çıkarmadan uzandım. Bir 

yandan da ham yeşil domates kemiriyordum, karnım açtı, ancak babam uyanır diye 

sert çiğnemeye de korkuyordum — Tüm bu çabalarıma rağmen, babam bir anda 

uyandı ve: 

— Tolik! — dedi. — Tolik, gel buraya. 

Juçka, sessizce yataktan zıplayarak indi ve sobanın altına girip saklandı. 

Ben ise duvarın önünde gizlenerek belki de uykusunda konuşuyordur babam 

diye düşündüm. O sırada sessizce nefes alıp veriyordum. 

— Tolik! — diye tekrar bağırdı babam — sana söylemedim mi ben? Gel 

buraya! diye. 

Korkudan titreye titreye iskeleden sobanın üzerine, soba üzerinden de yere 

indim ve babamın başucuna gittim. 

(S52)  — Tolik! — dedi babam. — Yiyecek var mı? 

Kilere baktım. 
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— Süt içer misin? dedim. 

— Kanepenin altına bak, et yok mu?! —  diye sertçe sordu babam. 

— Yok — dedim. 

— Öyleyse, sütü getir — diye söyledi. 

— Yeşil maşrabayla mı? —  diye sordum. 

— Yok, kavanozdan ver, — dedi. 

— Ben üç litrelik kavonozu, yatağın yanına getirdim, babamın başucuna 

koydum ve: 

— Al, iç, — dedim. 

Biraz içti ve: 

— Git otur! — dedi  

Gidip oturdum. 

— Tolik! — diye babam tekrar bağırdı.  — Tütün var mı? 

Ben hiçbir yerde hiçbir şey bulamadım. 

— Konserve kutusuna bak. Orada sigara izmaritleri yok mu? 

— Yok — dedim. 

— Yoşşıhlar’ın yanına koşup mahorka alıp gel, — dedi. 

— Bu saatte mi — dedim ancak çaresizce evin arkasına çıktım. 
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Yoşşıh’ların kocaman bir köpeği vardı, bu yüzden onların yanına gitmedim. 

Ne yapılması gerektiğini düşündüm. «Acaba, büyükannemlerin yanına mı gitsem» — 

diye aklıma geldi bir anda. 

Evden türkü sesleri işitiliyordu. «Neden türkü söylüyor ki? — Anlayamadım,  

bir anda. — Dönüp bakayım» dedim. 

Pencerenin altından emekleyerek yürüdüm, uzanıp ortadaki pencerenin 

köşesinden içeriye doğru baktım. Babam masanın başında oturuyordu. Tam bir 

değirmen sahibi gibi: Değirmenin çatısında, mahsüle zarar veren fareleri inlete inlete 

kovalıyormuşcasına öfkeli duruyor, korkutucu bir sinirle oraya buraya göz 

gezdiriyordu. Bu duruşuyla sessiz ve sakin kulübün sinemasında oynayan değirmen 

sahiplerini andırıyordu. Ardından bir anda ayağa kalktı. (Ben, onun dizinin üzerinde 

yatan Juçka’nın hangi ara ayaklarının üzerine sıçradığına hayret ettim) kilere girdi. 

Ben de bu sırada yan yana olan kiler penceresinin altına doğru hareket ettim. İçki 

bulabilmek için kilere gelmiş olduğunu anladım. Kanepenin üzerine bütün şişeleri 

yerleştirdi ve her birinden birer ikişer damla olsa da süzgeçten geçirip — yarım 

kadehe boşalttı. 

(S53)  Babam, kadehi bir dikişte içti. Ardından şişeleri örtüyle kapatıp bağladı ve 

kapıya doğru yürüdü. Büfeye yol tuttuğunu anladım, ardından anlaşılmayacak 

şekilde çok acıdım ona, çabucak köpek klübesinin yanına koştum, ne var ki 

sakladığım votkayı çıkardım ve evin önünde geldim. 

— Baba, sen büfeye gitme şimdi, benim bir şişem var, işte burada — dedim 

ve koynumdaki şişeyi çıkarıp verdim. 

O, şaşkınlıkla donup kaldı bir an, ardından biraz düşündü ve utanıp rezil oldu: 
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— Tamam! Şişerlerle birlikte şeker al — dedi. —İçer misin? — diye sordu 

bana parlak bir kadehe votkayı doldurduğu sırada. 

Ben içmiyorum dedim. 

O yüzünü gözünü toparlamak için durdu ve: —  İçme çocuğum maf olursun, 

— dedi. 

Onun sinirli olmadığı hissederek ve hevesle: 

— Baba sen kendin neden içiyorsun? — diye sordum. 

— Niçin diyince ben ayyaşım, dedi o hüzünlü sesiyle. 

— Bu cümlenin ardından neden ayyaşsın? —  diye sordum. 

— Neden diyince çok içiyorum, — diye cevapladı. 

— İçme artık — dedim. 

— Ah! Çocuğum, derin nefes aldı — içmeyen kim var ki şimdi? Sadece, 

burjuvalardan* arda kalanlar içmiyorlar. 

Ben başımı öne eğdim ve kara ekmek çiğnemeye başladım. Babam kadehini 

doldurdu ve: 

— Al, iç, — dedi. 

Ardından kendisi için diğer kadehi doldurdu, bana azıcık koyduğunu görünce 

kendi kadehinden ekledi. 

— İçer miyiz? — dedi. 
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— İçeriz dedim. 

— Neyin şerefine içiyoruz, hı çocuğum? 

Neyin şerefine içmemiz gerektiğini bilmiyorum. 

— Hiçbir şeyin şerefine değil, öylesine içiyoruz, — dedim. 

Kısa bir süre sessizlik oldu. Sadece,  pencerenin altında bulunan karton 

kutudaki civcivlerinin cıvıltıları işitiliyordu — onları üvey annem dünden önceki 

gün, tavuk çiftliğinden almıştı. 

(S54) — Sen içme, — dedi babam aniden. — Ben içeyim. Hatta içmeyi de 

bırakıyorum, son kez içiyorum bugün. 

— Gerçekten de bırakıyor musun? — İnanasım gelmiyor. 

— Gerçekten — dedi. 

— O zaman tekrar traktörle çalşmaya başlayacak mısın? diye sevinerek 

sordum. 

— Ah! Tolik, — gücenerek söylüyor babam, — Nasıl çalışacaksın traktörle? 

Ben seyisliğe başlıyorum, atları seviyorsun öyle değil mi? Seninki sarı tay olacak. 

Büyüdüğünde senin için kocaman bir taş bina yapacağız, evlendireceğiz seni, 

düğünde en iyi atı hediye edeceğim sana. 

— Gerekli değil bana at diye — dudağımı büzdüm. Ben hiçbir zaman 

evlenmeyeceğim. 
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— Şapşal Tolik! Dedi babam öfkeyle. Ben ne yapacağım diyorum — sen ne 

diyorsun. 

Cevaplamadım. 

Çabucak içip bitirerek beni bırakmasını bekledim. 

Babam başını eğdi ve masanın üzerine serilmiş muşambanın üzerindeki 

kıpkırmızılı yapraklara sarı dişlerini gösterip gözlerini tamamıyla kapatmadan 

hayretle gülerek baktı. 

Tolik, — dedi o ardından ansızın uykudan uyanmış gibi, babanın içki içtiğini 

görmek istemezsin değil mi? 

— Görmek istemem, — dedim sessizce. 

O beni başımdan okşadı, ardından kucakladı ve: 

 İşte Tolik! İnsanlığın şerefine kaldırıyorum! Şerefe! Geliyor! Son kez 

içiyorum bugün! — dedi. 

Şişenin dibindekini genişinden boşalttı ve pencereyi açıp çöpe fırlattı, büyük 

kara kutuya oturturdu,  ardından kendi yatağın üzerine gidip yattı, Juçka’yı çağırdı. 

— Tolik, Juçka nerede? 

Juçka soba altından sürünerek yatağın üzerine çıktı ve babamın ayağının 

ucuna varıp yattı. 

— Juçka, — babam onu narin narin okşadı — gel yanıma. Ah, sen Juçka, sen 

misin bu? Ah sen misin bu, Juçka? Haydi, gel yanıma korkma, dövmeyeceğim seni. 
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Seni seviyorum Juçka. (Juçka babamın yüzünü, boğazını tırmalıyor). Juçka, ben 

bugün içmeyi bıraktım işte. Mihal Mihalç bugün içmeyi bıraktı. Senin hayatın şimdi 

bal ve yağ oluyor. Juçka, meyhanenin önünde, sürekli beni bekleyip yorulmak yok 

artık. (Juçka sızlıyor). 

(S55)  Biraz duvarın önünde zıpla, birazcık, işte böyle… 

Ben tekrar asma kata çıkıp yattım. 

Krasul’un uyandıran sesiyle ayıldım — sürüden gelmiş ve ahıra giremiyordu, 

sokak kapısı kapalıydı. İstemsizce böğürüyordu galiba. Ben onu ağıra soktum ancak 

o umursamaksızın ağlamaya devam ediyordu. 

Babam uyandı: 

— Tolik! Şuan sabah mı gece mi?  

— Gece, — dedim. 

— Süt getirmemi istedi. 

— Ekşimiş — dedim. 

 Annemin nerede olduğunu sordu. 

— Bilmiyorum, — dedim. 

— Git bul, — Hvetyaşkĭ hanımların yanında içki içiyorlar galiba dedi. 

Hvetyaşkĭ hanımların yanına doğrudan, bostandan yürüyordum. (Hava) 

karardığı için içimde bir korku vardı. Her akşam, burada sarhoşlar oyun oynuyorlar, 
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şarkı söyleyip dans ediyorlardı. Bu yüzden hızlıca koşuyordum. Bir anda, patikada 

bir gölge fark ettim. Sessizce ıslık çalıyordu. 

Aklım gitti… Titremeye başladım. 

Cesaret edip cebimden kibrit çıkarıp yaktım. Bir gölge yatıyordu. Yanına 

gidip baktım. Üvey annemdi sanki yeşil hırkasıyla. 

Dikkatlice baktım ve — üvey annem. «Kıpraşınca nefes alıyor. Nefes aldığı 

için de — yaşıyor», — diye düşündüm içimden». 

— Haydi, ayağa kalk— dedim, inek sağman gerekiyor. 

— Ağlaya ağlaya başını kaldırdı. 

— Neredeyiz? — Dedi. 

Açıkladım. 

— Oğlum, — dedi ve beni alnımdan öptü. — Eve alıp götür beni. 

«Annecim», — demek istiyordum o an, ben ona ancak o elini omzumun 

üzerine koydu ve ağlamaya başladı. 

— Baban nerede? dedi. 

— Evde, — o içmeyi bıraktı artık — dedim. 

(S56)   Üvey annem: 

— İşte Mihal, tĭk Mihal! — diye kahkaha attı. — Tekrar içmeyi bırakıyor! 

 Avluya vardığımızda üvey annem: 
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 — Sen önden girip bak, — dedi. 

Babam yatakta tavana doğru bakarak uzanıyordu. Hemen: 

— Nerede annen? — diye sordu. 

— Bahçede, avlunun arkasında — dedim. 

— Ne yapıyor? — Sesi hırıltılı ve sertti. 

— Duruyor, — dedim. 

— Sarhoş mu? — diye sordu Babam. 

— Evet! — diye yanıtladım. 

— Faişe! Dişi köpek! Öldüreceğim! Onu. — Öfkeyle bağırdı babam. Ayağa 

kalktı, titriyordu. Juçka — sobanın altındaydı, ben de sessizce bekliyordum. 

— Şimdi gidip söyle: Öfkeli bir şekilde, neredeyse çıkıp gelsin. Bunun gibi 

ana gerekli değil sana! — diye bağırdı babam. 

Kapıyı açacakken o beni aniden durdurdu ve: 

— Hiçbir yere gitme, — dedi. 

Olduğum yerde kaldım. 

— Tolik, — dedi babam. — Oğlumsun sen benim, bana votka bulsaydın hı? 

Geç oldu, büfe kapatmıştır — dedim.   
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— Sen benim çocuğum musun? Benim çocuğum değil misin? Ben… Ölmem 

mi gerekiyor şimdi?! (Krize girip) Bağırıyor babam. — (Kendimi) Asmak için ip alıp 

getir. 

— Tamam, — dedim ve evden çıktım. 

Bağırıp ağlamak istiyordum. Sokağımızdaki herkes acıyordu bana. Özellikle 

ihtiyarlar. Zavallı diyorlar ve şeker veriyorlardı. Almıyordum, boşuna vermeyin evde 

bir kutu var diyordum. Onlar öğüt veriyorlar, ben onlara: «Neden bana bu kadar 

acıyorsunuz, ben yavru köpek değilim ki diyordum». Bu tür şeyleri sadece 

ağlamamak için söylerdim. Öylece (konuşmaya) başlarlardı işte... Her akşam onlar 

kütüğün üzerine çıkıp otururlardı. Ben onlardan çok uzak mesafeden geçip gitmek 

isterdim. 

— Tolik! — Seslenip sorarlardı bana. — Nereye gidiyorsun? 

— Votka bulmaya, — diyordum 

 — Baban mı gönderdi? —  

(S57)   — İşte, senin baban bu, — başımı eğiyordum. 

— Kimin yanına gidiyorsun? Sımakun Vitti’nin yanına mı? diye sorarlardı. 

— Sımakun Vitti’nin yanına değil, — dedim. — O, beni hiçbir zaman ya 

yanına çağırmaz, zaten ona, para da yetmez dedim. 

— Baban emretse bile sen gitme dediler. 

— Yapamam bu dediğinizi, — dedim —  babam kendini asıyor. 
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— Sen ona acımıyor musun? 

— Cevap vermiyordum. 

Ey, zavallının çocuğu! — Derin bir nefes aldı yaşlı ninelerden biri, diğeri, 

doktorun yanında çalışan Naştuk abla! Oradan benim yanıma geldi ve sessizce: 

Şimdi, bekleyip dur biraz — diye evine doğru yürüdü. Dönüp gözünü kırptı, 

ben anlamış gibi yaparak tebessüm ettim. Acı acı gülmek, zorlaya zorlaya… 

Bekledim. Bizim evin arkadasında Krasul’un ağladığı işitiliyordu. Onun için 

de zor. İnsanların inekleri az evvel uyumuş, sadece bizim Krasul’ ayaktaydı. Yazık 

ona.  Yaşlı ninelere: 

— Siz bana ineği sağıp vermeyecek misiniz acaba? — dedim. 

Yaşlı koca karılar hep birden susuyorlar ve hiçbiri de bir söz söylemiyorlardı. 

Naştuk abla şişeyle döndü ve: 

— Baban iyileştiğinde borcunu almaya kendim gelirim, — dedi. 

Ben hemen eve koştum. 

Yol üzerinde, birden yakında oturan komşumuz Galya ablaya rastladım ve: 

— Galya abla siz inek sağmayı bilir misiniz? — dedim. 

— Anlamadım — dedi. — Neden ki? 

İzah ettim. 

O bana: 



 
 

191 
 

 Biliyor musun Tolik, şimdi benim hiç vaktim yok. İnek sağmak keçi sağmak 

değildir. Kendin de bilirsin. İşim var şimdi diyerek beni başından savmak istedi. 

— Ne işi? — diye sordum. 

— Birisini bekliyorum — dedi. 

— Kimi? — dedim. 

— Arabayla geliyor dedi. 

(S58)     — Lüks mü? Yeni parti komitesi mi? — dedim. 

— Lüks —  diyip güldü. O, parti komitesi sekreteri — dedi. 

— Galya Abla — dedim işli güçlü insanmış, — kendim konuşacağım onunla 

sizin adınıza, onu tanıyorum. O daha dün benimle konuştu. Kendim de onunla 

karşılaşmalıyım. Kendisine birkaç sözüm var. 

  — Neden dolayı? — dedi. 

— Siz, saygıdeğer bir insansınız, Galya Ablayı incitmeyin diyeceğim. O inek 

sağıyor. İşlerini güzel yapıyor diyeceğim, dedim. Biraz bekleyip durun diyeceğim. 

Galya abla gibi akıllı, çalışkan, güzel kız başka yok diyeceğim. 

O gülerek: 

— Benim adıma konuşmak için küçücüksün Tolik. Birçok şeyi idrak 

edemiyorsun. 

Ben gücenerek: 
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— Ben anlamıyor muyum?! Ben… Siz kendiniz hiçbir şey anlamıyorsunuz… 

İneğe şefkat etmeyi (dahi) bilmiyorsunuz… Sevmeyi de aynı şekilde… 

— Galya abla kahkahayla gülerek: 

— Eh Tolik, güzel çocuksun, — dedi. Büyüdüğünde köydeki en yakışıklı 

delikanlı olacaksın. Bu arabayla gelen de yardım edecek sana — dedi. 

Ben: 

— Siz boşuna yaranmaya çalışmayın, kendim biliyorum. Haydi, ineği sağıp 

bana veriniz — dedim. 

— Sağıp veriyorum, — dedi Galya abla. 

— Galya abladan kovayı alıp çıkdım ve evime geldim. 

— Var mı? — diye sordu babam. 

— Var dedim. 

— Ne? — diye sordu babam. 

— Votka, — dedim. 

O: 

— Çıkar çabuk, — dedi ve şişeyi dikerek içmeye çalışıyor ancak 

boğuluyordu. 

— Tolik, — dedi ardından, — annen nerede? 

— Avluda galiba — dedim. 
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— Çıkıp çağır, — dedi. 

(S59)  Ben bahçeye çıktım, üvey annem hiçbir yerde yoktu, üvez ağacı altında da 

kiraz ağacının yanında da. 

— Hey babam çağırıyor, — etrafa bağırdım. 

O gerçekten yoktu. 

— O öfkeli değil sana karşı, kendine gelmiş şimdi o, diye yırtınırcasına 

bağırdım. 

Üvey annem, akçaağaç arkasından çıktı ve bana yapıştı. Gözleri kısık, dudağı 

sert — hem tebessüm ediyor hem ağlıyordu. Islak akçaağaç yaprakları yapışmıştı 

hırkasına. 

— Galya abla — diye bağırdım ve kovanı küçük evin önüne koydum dedim. 

— Tamam, — dedi, Galya abla evin diğer arka köşesinden. 

Ev karanlık, mum sönmüş. 

Babam hiçbir şey hakkında sormadan: 

— (süt) İç annesi, — dedi. 

Üvey annem düşündü biraz. 

Ben de: 

— İç, — dedim. 

İçti. 
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Ardından babam kendi de içti. 

Juçka onlara bakıp homurduyordu. 

— Anne, — dedim ben sessizce — Juçka’nın karnı acıkmış. 

Üvey annem, evin önünden süt getirdi ve Juçka’ya büyük kase hazırlayıp 

verdi. 

Uyumak için yataklara dağıldık. 

Uykuya dalmak üzereydim ki, duvarda ışık demetleri zıplamaya başladı, — 

sokaktaki arabanın ışığı. Juçka korktu, duvarın üzerindeki yıldız gibi parlayan 

ışıklardan. 

— Bu o güzel insan, korkma, Juçka, — sakinleştirdim ben onu, — iyi insan 

diye. Galya abla gibi iyi birisi. Onlar birbirlerini seviyorlar… 

Juçka gönülsüzce başını öbür tarafa döndürdü. Babam ve annem de 

uyumuşlar. Herkes uyuyordu. Krasul’da kendi karanlık ahırında az evvel uykuya 

dalmış olmalı… 

Sobada sadece ateşin parıltıları oynuyordu… 

1983 
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(S60)               

3.10. Gennadi Andreyç Aptal Bir Öğretmen 

Domuz yavrularının canları çıkarcasına inlemeleriyle uyandı Gennadi 

Andreyç. 

— Hay şeytan yavruları! — diye söylenerek titreye titreye ayağa kalktı. 

Sandalyeye bıraktığı soğuk şalvarını, yere düşmüş örme kazağını bulup giyindi. 

Sundurmadaki ışığını yaktı ve kilere ışık girsin diye kapıyı açıp öylece bıraktı.  

Ah Tanrım ah Tanrım! Nasıl doyuracağım ki ben sizi? — diye söylenerek 

Gennadi Andreyç, kilerin kapağını açtı, kilerde sadece iki kova su görünce, dün gece 

pınara su çekmeye inmiş miydim acaba diye düşündü. 

Köşedeki bölmede saman verdiği hayvan yavruları çocuklar gibi ağlıyorlar: 

Demek ki karınları acıkmış, soğuktan üşümüş, garipler, diye düşündü. 

Gennadi Andreyç, elini bölmeye daldırıp bir iki hayvan yavrusunu sırtından 

tırmalayıp okşadı ve: 

 — Haydi,  çocuklar bu akşam böyle yapmamalıyız — dedi. 

 Yavrular, insan elini hissedip biraz sakinleştiler, sessizce, sevinmiş gibi olup 

kendilerine gelmeye başladılar. 

 — Şimdi, hemencecik, yemek yapıp yeriz, çay demler içeriz. 

 Ev, nasıl da hemen soğumuş, pencereler ter dökmüş, yerde birikmiş buhar 

dolaşıyordu. 
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 —  Ay aman! Kim ne düşünürse düşünsün,  insanların düşüncelerine engel 

olamazsın — dedi ve Gennadi Andreyç, kapıyı kapatıp evdeki ışığını yaktı. — Ne 

yani, insanların uykumuzu böldün diyip öfkeleneceğinden çekinerek gece ışığı 

yakmamalı mıyım? Aptala bulaşmayın şimdilik (derler). Oo insanların her 

söylediğini dikkate alsa… Karanlıktan korkuyor demek, o, hırsızlık yapıyor demek 

değildir. 

Evin ışığının yandığını gördü galiba ki evin arkasındaki Barbos, uykulu 

sesiyle ağır ağır havladı ve tekrar kulübesine girdi. 

 Sundurmada, kapının arkasında, kedinin ağladığını işitti. Gennadi Andreyç 

kapıyı açıp onu eve soktu ve: 

 — Pişşilyuk, işte bak sabah oluyor — dedi. 

(S61)   Kedi ocağa zıpladı. 

— Aman, aman, zavallının kaderi, — diye derinden nefes aldı Gennadi 

Andreyç, mutfaktan büyük bir tabak alıp verandaya çıktı, fıçıdan yarım tabak un aldı, 

ardından ocaktan çekip su koydu ve karıştırmaya başladı. 

Elini tabaktan çekip alnının üzerine sarkan saçını arkaya doğru topladı, kısa 

bir süre, hiç hareket etmedi, ardından unlu parmağını emdi ve: 

— Zavallı, çocuklarım, — diyerek yavrulara hazırladığı mamayı önlerine 

koydu. 

Yavrular burunlarını yemliğe soktular, ancak sadece sıvı olduğunu anlayınca 

içmek istemediler, tekrar tekmeleşmeye, birbirlerini itmeye başladılar. 
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— Aman Tanrım nasıl unutmuşum, şeker katmayı, hay aksi şeytan! 

Yemliğe küp şeker koydu, tekrar karıştırdı. Yavrular, ballandırdığı mamayı 

da içmek istemediler. Gennadi Andreyç: «Süt içmek istiyorlar demekki, yavrular», 

— diye düşündü.  

Ancak, sütü yoktu. İneğini üçüncü gün arabaya yükleyip gitti Şinkka. Onun 

danasıydı — babası taşıyıp getirmişti. Gennadi’lerin ineğini de ardından yaşlı diye, 

kasaba vermişti o zaman. İşte şimdi, zavallı, Gennadi Andreyç ineksiz yaşamak 

zorunda kaldı. Yaşamasına sütsüz yaşamak da mümkün,  ancak yavrular, süt içmek 

istiyordu. 

Masadaki saate dikkatlice baktı Gennadi Andreyç, — saat tiktak yapmayı 

bırakmış, tokmağı radyoya inmişti. 

Pencerenin perdesini çekip sokağa bakmaya niyetlendi Gennadi Andreyç, — 

sokak karanlık, hiçbir şey görünmüyordu. 

Gece olmuştu, saat gece üç müydü acaba? Evin etrafına çıktı, Gennadi 

Andreyç — ayaz çok sert hissediliyordu. Mart ayının ikinci yarısıydı, kediler oraya 

buraya saldırıyorlardı. İlkbahardaki hava hissediliyordu. 

Ah garibanın yavruları: Anneleri olsaydı keşke (emerlerdi) — onu da tarlaya 

(otlaması için) götürdü, hayvancağız orada zor bir doğum yapıp çok hastalandı. 

Kimin yanına gideceksin gece yarısı? Herkes uyuyor. İşte Verkki’lerin de 

Kiril’lerin de evi karanlık. Gece yarısını üç saat geçtikten sonra kim uyumamış 

olsun? 
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(S62) …— Şinkka, yapma, ne yetmiyor ki sana hı? Büsbütün, düzenli yaşıyoruz, 

insanlar sipariş veriyorlar, kaç kez söylese de ikna edemedi Gennadi Andreyç 

hanımını. Ancak, bir kere kafaya koymuş kadını durdurabilir misin? 

—  Köyde yaşamak bıktırdı beni, bizim köyde farklı bir gün yaşamıyoruz ki, 

haydi, Şupaşkar’a taşınalım — derdi ona hanımı sürekli. 

Gennadi Andreyç, onu kendisi de düşünmüştü. İlk başta, ihtiyar babasını 

bırakıp gidemedi. Ardından da kendi evinden ayrılmak ona zor geldi. Asırlardır bu 

yerde yaşamış onların soyları, işte şimdi Gennadi Andreyç bu önceki nesillerin izini 

bir anda kesip atacak mıydı? Hiçbir zaman affedilmeyecek bir günah olurdu bu. 

 — Aptal gibi, yaşıyorsun köyde, sürekli çalışıyorsun, faydası ise — ne 

faydası var. Rahat yaşam sürüyor muyuz biz böyle? Ev sahibine karşı çıkıyor 

muyuz? Kiler dolusu soyulmuş patates mi? Bedava süt mü? Ben litreyi, en fazla bir 

ruble verip alırım, yaz-kış, bir inek için eğilip kalkana kadar! — derdi Şinka. 

 Biraz düşününce, doğru gibi duruyordu. Gerçekten de, sürekli çalışmamız 

sefalet içinde koşuşturmamız gerekiyordu. Gübre topu gibi oraya buraya telaşlanarak 

yürürsün. Kendine bakmaya çekinirsin. Şinka’nın söylediği gibi, bu gübre topu 

halinle eve girmeye de utanırsın — aynada kendini görmekten de. 

 — Ne yani, ömür boyu gübre kazmak için mi beş yıl boyunca enstitüde 

eğitim gördüm ben? 

 — Fena değil aslında… İşletebilsem biraz… 

 — Aman, boş konuşmayayım, neyse, kadeh kaldırmayalı üç hafta oluyor 

galiba… 
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 Geçen yaz, başladılar şehre taşınmayla ilgili bu tür konuşmalara — sonbahar 

boyunca rahat görmediler. Yeni yıldan sonra Şinka artık tahammül edemedi, kız 

çocuğuyla birlikte şehre taşındı. Dayısı işe yerleştirmiş, daire tutmuş.  İlk önce, 

cumartesi günlerinde gelip gidiyordu, ardından tamamıyla ortadan kayboldu, üçüncü 

gelişinde ise dayısıyla ikisi, arabayla, Krasul’ü yükleyip gittiler. 

 «Gennadiy, dedim kendi kendime anlayışlı olmak gerek, kızımıza 

bakabilmesi için para gerekli, para gökten inmiyor, bu yüzden de ineği satması 

gerekiyor dedim. İneği benim de (ineğimdi) üstelik…» 

(S63) Karşı çıkmadı Gennadi eşinin gitmesine. Karşı çıksa mıydı? İkna etmeye 

çalıştı eşini: 

Şinkka, haydi, gel ayrılmayalım olur mu? Bunca yıl, her şeyi beraber gördük 

yaşadık. 

— Köyde mi? Köle miyim ben köyde çürümek için? 

— Bir süre düşündükten sonra Gennadi Andreyç, — uzun zaman şaşırıp 

kaldı: Ne yetmiyor ki insana yaşadığı hayatta? Ne gerekli? 

Kendisini geri getireceğim. Acaba, ne yetmiyor sana demek gerekli mi ki? 

Evin barkın, aklın başın, sağlığın var… Sevdiği hanımı vardı ve çekip gitti işte… 

Kadınsız başına ve para da yetmez şimdi. Ancak bu gelir, her kim olursa olsun 

yetmez. Kim fazla parasını dağıtsın ki? Hem padişah değil ki Gennadi Andreyç altın 

gümüş takınıp yürümek için. Aynı şekilde, neme lazım onun yaş grubuna milyon 

tenke dikilen kıyafet? Artist mi Gennadi Andreyç? Çırılçıplak yürüyecek değil ya, 

karnı tok olsun yeter. Diğer her şey tamamıyla yeter, her şey mevcut. 
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Şinka’ya çoğunlukla çok para da yetmezdi, bir şeyler evirip çevirir, sürekli 

şehre giderdi. Hayret verici: O da köyde doğup büyümüş, köylü ailesinde. Bir başka 

ifadeyle, Nasıl tanıyacaksın ki kadını? Yedi yıl birlikte yaşamak tanımak için yeterli 

gibi ancak belirtmek gerekiyor ki kendini bildiğin ya da bilmen gerektiği gibi yedi yıl 

bir yerde yatıp yaşadığın hanımını, yok, tanıyamıyorsun, hangi gece, hangi tarafa 

doğru dönüp yatacağını dahi bilemiyorsun, ilginçtir bu hayat diye düşündü. 

Aynı zamanda Gennadi Andreyç’in küçük bir kırgınlığı vardı kaderine ancak 

kırgınlık demeli mi ona?.. Daha çok sefil Gennadi Andreyç (demeli)… Aynı 

zamanda uzun boylu da değildi. Gennadi, kendisine bakıyordu  —öyle sıska 

(insanlar) gibi değil, normal yapıda biriymiş gibi (görünüyordu) ancak bir ziyafette 

erkekler güç yarıştırmaya dışarıya çıkmışlardı. Gennadi Andreyç içerde burnundan 

soluyor ve kendini paylıyordu, ne mümkün onun iri yarılarla güç yarıştırması? Sonra 

o, güçsüz olduğu için utanıp kahrolarak misafirlikten hızlıca evine gitti… Öyle ki o 

anda kendini erkek gibi hissetmiyordu. Ardından, uyuyup uyanınca, tekrar 

ziyafetteki masanın etrafına girip oturdu ve bir kadeh içti. Sonra savaşın çıkıp 

çıkmayacağı konusunda tartışmaya girdi. Erkekler, bahsedilen konu hakkında laf 

yarıştırmaya başladılar. Burada Gennadi Andreyç, kendi değerini hissediyor ve 

dünyadaki her ülkenin başkentinin, adının ne olduğunu, başkanının kim olduğunu, 

sadece hangi partinin başkanı olduğunu değil, hangi halktan olduğunu, Sovyet 

ülkesiyle hangi yıl nasıl anlaşma yaptığını ve takılmadan söyleyebiliyordu. 

(S64) Eşi «Politikacı, yürü eve!» — diye onu azarlamıştı. Erkekler de «Başkan 

Gennadi» diye ona tezahürat yapıyorlardı, Kennedi’yi hatırlıyordu şimdi… Gennadi 

Andreyç insanlara gücenmiş gibi duruyordu ancak  «Başkan diye seslendikleri için» 

ise içinden seviniyordu. 
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Gennadi Andreyç, Verkkalar’ın penceresine varıp tıklattı Ayıpsa ayıp ne 

yapsın ruhu daralıyordu. 

— Ah, Verkka, kızma sakın sen bana, ben, şey, tekrar süt almaya geldim, — 

dedi Gennadi Andreyç. Gecenin ortasında gelip uyandırdığım için kusura bakma. 

— Yok, ne kusuru! dedi Verkka ve üç litrelik şişeyle sütü eline tutuşturdu. 

— Gennadi Andreyç tamamını yazıyorum, Verkka, para alınca vereceğim, — 

diye utanarak söyledi. 

— Verkka, çekinerek, Gennadiy komşular var galiba, durma git dedi. 

Gennadi Andreyç eve doğru yürüdü. 

Hayvan yavrularına, süt ısıtıp verdi, yavrular sütü serzenerek içmeye 

başladılar. 

Süt kokusuyla Pişşulyuk uyandı ve sobanın üzerinden zıplayarak indi, domuz 

yavrusunun çitinin yanına varıp kokladı. 

— Senin de mi karnın acıktı? Mama mı istiyorsun? Puşşulyuk? — dedi ve 

Gennadi Andreyç konserve kutusuna süt doldurdu. 

Evin etrafında Barbos ağlıyordu. 

 — Barbos’u unutmuşum diye  — kendi kendine kızdı Gennadi Andreyç. — 

Seninde karnın acıkmış galiba, garibanın köpeği. Zincirli Barbos’a dışarıya çıkıp 

kestiği yarım ekmeği verdi: «Restoranttan alacağım ha ekmeğini, Zoya, bir borç 

verseydi…» 
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 Yavrulara da tekrar süt verdi ve çıkmadan ışığı söndürdü, sobaya yaklaşıp 

uzandı. 

 Dertlendi, uyuyamadı.  

 Gözünde türlü yüzler görünüp kayboldu, aklında türlü türlü düşünceler 

dolandı. Çok ağladığından, meçhul bir kimsenin inleyerek güldüğünü hissetti. 

(S65) Gennadi Andreyç içinden «bu şekilde aptala döneceksin, diye düşündü. Halk 

arasında, çok düşünen aptala döner diye boşuna söylememişler». 

Sonra, aşağıya indi, duvardaki şarteli yokladı, evin ışığını yaktı ve tekrar 

sobanın yanında çıkıp yattı. 

Delirmiş gibiydi, evde marş sesi duyuldu. 

Gennadi Andreyç bir şeylerle uğraştı ve radyonun sesini kıstı, ardından 

verandaya, süt ısıtmak için ocağı yerleştirdi. 

Ormana, suyun yanına indiğinde, kuyunun dibinde, çiftlikte çalışan Pilaki’ye 

rastladı.  

 — Pilaki, bir anda Gennadi Andreyç, sen ilerde nasıl yaşayacaksın bu 

şekilde? diye Sordu. Sıcak su için çiftliğe git. Süt bulmasan da hiç yoksa biraz oprat* 

olacaktı galiba diye de ekledi. 

— İnsanlar bir şey der — diye cevapladı Gennadi Andreyç.  

 — Ne yani, kötü mü olur? Köyümüz bizim, günde bir kere gün ışırken 

gördüğün yavruların kokusunu kaybetmemelisin. Bir balya oprat için kolhoz savaşıp 

ölmeyecek herhalde. 
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 Yok, Gennadi Andreyç çiftliğe gitmedi. Sanki, bir şeyler, onu tutup engelledi. 

 Ateş yaktı. 

 Soba, gürül gürül yanıyordu. 

 Sokağın kapısı açıldı ve evin eşiğine iki kova balyayla Pilaki girdi.  

 — Gerekli değil, boşuna uğraşma, Pilaki, zahmet ettin, — diyip utandı 

Gennadi Andreyç. 

 — Pilaki, kovaları boşaltırken yavruların beslenmesi lazım, onlara bakmak 

gerekiyor, — dedi. 

 Gennadi Andreyç daha fazla utandı ve başını eğdi. 

 Yavrular da iyi hissedip bu kez hevesli ve mutlu olarak tekrar bağırmaya 

başladılar. 

 Pilaki çıkıp gittiğinde Gennadi Andreyç masaya kitap koydu: Bugün onun 

10a sınıfındaki öğrencilerine, Fedor Mihayloviç Dostoyevski’nin üstün yeteneği 

hakkında konuşmalıydı. Program boyunca, çocuklara «Suç ve Ceza» öğretmeli ve 

aynı zamanda Gennadi Andreyç çocuklara zaman zaman yazarın kendisine çok 

uygun düşen «İdiot» romanıyla da tanıştırmalıydı. 

(S66) Gennadi Andreyç Aptal, aptal, aptal, — diyerek kendine sinirlendi.— İdiot, 

aptal demektir. Bizim Çuvaş köyünde idiot kime lazım? Hayvan yavruları işte, 

sıkıntıysa sıkıntı, bir türlü çözemezsin. Ne yetmez ki bu yavrulara? Süt yetmiyor bu 

yüzden de ciyaklıyorlar. Süt içince cıyak cıyak bağırmayı bırakıyorlar. Peki, insana 

ne yetmez? Şinkka’ya, mesela? Ya da bana? Tanrı, insana bir şeylerin sürekli 
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yetmediğini biliyor mu?.. — Kısa bir süre düşünceye daldı Gennadi Andreyç, 

ardından sözünü geri aldı. Acaba, Supaşkar’a taşınmamalı mıyım? Gerçekten gitmeli 

miyim? Enstitüde, gübre kazmayı öğrenmemiştim, ben bir öğretmenim. Dövünerek, 

kendine zavallının hayatı, kendim aptal değil miyim şimdi diye sordu. Doğru söze 

neden kulak verilmez? Aptalım galiba ben, aptal… Gennadi Anreyç, ardından bu 

yaşam, akıllılara hiçbir zaman yetmez, ancak benim gibi aptallara, tamamıyla yetiyor 

işte dedi. Benim gibi idiotlara. Sonra, Gennadi Andreyçin içinde bir şeyler 

kıpraşmaya başladı, beyninde bir şeyler çaktı ve Dostoyevski’yi pat diye kapattı ve: 

 Pilakiye, Pilakiye sana ne yetmiyor diye düşünceye daldı… 
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BÖLÜM IV 

İNCELEME 

Çalışmamızın bu bölümünde, aktardığımız metin esasında Çuvaş Türkçesinin 

kelime grupları incelenecektir. İnceleme, yalnızca kelime grupları, diğer bir adıyla 

sözcük öbekleri açısından yapılacaktır. Gramer çalışmalarımızda, Türkiye 

Türkçesindeki söz dizimi unsurlarının tasnifi ve işleyişiyle ilgili pek çok görüş ve 

fikir ortaya atılmıştır. Ancak, ortak bir tasnif üzerinde fikir birliği sağlanamamıştır. 

Çuvaş Türkçesinin kelime gruplarını incelemeye geçmeden evvel, çeşitli 

araştırmacıların kelime grupları hakkındaki görüşleri ve kelime gruplarını ne 

esasında nasıl tasnif ettikleri üzerinde durulacaktır. Bunun başlıca sebebi, hangi 

araştırmacı tarafından hangi kelime birliklerinin kelime grubu olarak kabul edildiği 

ve kelime grubu olarak kabul edilen yapılarda nelerin esas alındığı konunun mahiyeti 

açısından yüksek önem teşkil etmektedir. Bu yüzden de söz dizimi üzerinde çalışmış 

dilcilerin kelime grupları hakkındaki farklı bakış açılarının ya da görüşlerinin 

belirlenebilmesi amacıyla aşağıda çeşitli tanım ve tasnifler üzerinde durulacaktır. 

4.1. Kelime Gruplarıyla İlgili Görüşler  

Bu bölümde esas olarak, kelime grubu kavramının neyi karşıladığı ve kelime 

gruplarının tasnifi ve bu tasnifte nelerin ölçüt olarak kullanıldığı hususu üzerinde 

durulacaktır. Bilindiği üzere, Türkiye gramerciliğinde kelime grupları ya gramer 

kitaplarının belirli bölümlerinde ya bağımsız söz dizimi kitaplarında ya da makaleler 

üzerinde incelenmiştir. 

Türk gramerciliğinde çoğunlukla söz diziminin içinde değerlendirilen, kelime 

grubu kavramı için gramercilermiz farklı terimler kullanmışlardır. Kelime grupları 

(Ergin, 2009; Karahan, 2018;  Korkmaz, 2017; Hatipoğlu, 1964), sözcük öbekleri 
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(Dizdaroğlu, 1976), belirtme grupları (Bilgegil, 1982), belirtme öbekleri 

(Banguoğlu, 1986), takım (Ediskun, 1985). Bunu yanı sıra yargısız anlatımlar, 

tamlamalar, birleşik sözcükler gibi farklı adlandırmalar da yapılmıştır. Bu 

çalışmada, aşağıda verilen tanımlamalarda, kelime grubu terimini kullanmak tercih 

edilmiştir.  

Yukarıda verilen terim farklılıklarında büyük bir çoğunluğun kelime grupları 

terimini tercih ettiği görülmektedir. Kelime grubunu belirtmek için farklı kavramlar 

ya da terimler kullanıldığı gibi kavramın tanımında da yukarıda belirtildiği gibi 

birçok farklı görüş mevcuttur.  

Ali Ulvi Elöve tarafından Türkiye Türkçesine aktarılan Türk Dili Grameri 

adlı eserin müellifi Jean Deny kelime gruplarını, farklı bir perspektiften ele alarak 

kelimelerin yalnızca şekil bakımından değil aynı zamanda mantık bakımından da bir 

bütün vücuda getiren her topluluğu şeklinde açıklamıştır. Ardından sözcük öbeklerini 

dört ana başlık altında incelemiştir. 

1. Belirtici öbekler: İki unsurdan oluşurlar ve birincisi ikincisini belirtir. 

Yazar, bu başlık altında, isim tamlaması, sıfat tamlaması, yaklaşma grubu, bulunma 

grubu ve uzaklaşma grubunu incelemiştir.  

2. Yanaşmalık öbekler: Bir şahsı ve onun vasfını belirten vasfını bildirir. Bu 

grupta, unvan grubu ve birleşik isim grubunu incelemiştir.  

3. Yığılma öbekleri: Edat ve fiil grubu bu başlık altında incelenmiştir. 

4. Cümle öbekleri: yarı cümleler, cümleler, sıfat-fiil grubu ve zarf-fiil 

grubunu dâhil etmiştir (1941, 709-710). 
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Muharrem Ergin, kelime gruplarını, birden fazla kelimeyi içine alan, 

yapısında ve mânâsında bir bütünlük bulunan, dilde bir bütün olarak muamele gören 

bir dil birliği olarak tanımlamıştır. Ergin, kelime gruplarının bir takım kurallarla yan 

yana geldiğini ve bu yüzden de kendi içinde bir bütünlük bulundurduğunu 

belirtmiştir,  aynı zamanda kelime gruplarının böyle belirli bir düzenle kurulduğu 

için kelime grubunun yapısında da bir bütünlük olduğunu belirtir. Kelime grubundaki 

bütünlüğün, bilhassa mana bakımından göze çarptığını söyler. İlaveten, Ergin kelime 

grubunun tek bir nesneyi veya hareketi birlikte karşılayan kelimeler topluluğu 

olduğunu da belirtmiştir (2009, 375). 

Ergin, kelime gruplarını şu şekilde sınıflandırır: 1. Tekrarlar, 2. Bağlama 

grubu, 3. Sıfat tamlaması, 4. İyelik grubu ve isim tamlaması, 5. Aitlik grubu, 6. 

Birleşik isim, 7. Birleşik fiil, 8. Unvan grubu, 9. Ünlem grubu, 10. Sayı grubu, 11. 

Edat grubu, 12. İsnat grubu, 13. Genitif grubu, 14. Datif grubu, 15. Lokatif grubu, 

16. Ablatif grubu, 17. Fiil grubu, 18. Partisip grubu, 19. Gerendium grubu, 20. 

Kısaltma grubu şeklinde tasnif etmiştir (2009, 377-397). 

Vecihe Hatipoğlu ise kelime gruplarına farklı bir perspektiften bakarak, 

kelime gruplarını kavramların en verimli şekilde dile getirilebilmesi için başvurulan 

bir kolaylık olarak tanımlamıştır (1964, 203). 

Hatipoğlu, Türkçenin Sözdizimi adlı kitabında kelime gruplarını yargısız 

anlatımlar ana başlığı altında 1) Tamlamalar, 2) Birleşik sözcükler, 3) Deyimler 4) 

İkizlemeler şeklinde dörde ayırmıştır. Hatipoğlu, yargısız anlatımların asgarî iki 

sözcüğün yan yana gelmesi ve türlü sebeplerden dolayı yan yana sıralanmasından 

kaynaklandığını ifade etmiştir. Yargısız anlatımların, başlıca amacının yargılı 

anlatımları, görev açısından ve çeşitli yönlerle tamamlamak olduğunu söylemiştir. 
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Ardından da yargısız anlatımları kendi içinde üçe ayırmıştır: 1. Tamlamalar: ad 

tamlaması, adıl tamlaması, sıfat tamlaması, ikilemeli tamlama, iyelikli tamlama, 

çıkmalı tamlama, kalmalı tamlama, yönelmeli tamlama, ilgeçli tamlama, bağlaçlı 

tamlama, karma tamlama, girişik tamlama. 2. Birleşik Sözcükler: Birleşik isim ve 

birleşik fiiller 3. Deyimler 4. Deyimler (1972, 2-95). 

Hatipoğlu, Kelime Grupları ve Kuralları adlı makalesinde kelime 

gruplarınının en küçüğünün az iki kelimeden oluşturulduğunu en büyüğünün ise on 

sözcüğe kadar çıkan cümleler olduğunu belirtir. Kelime gruplarında bu çalışmasında, 

1. Kalıplaşmış (birleşik kelime, deyim, bilmece, atasözü, vecize, argo); 2. 

Kalıplaşmamış olmak üzere ikiye ayırır. Hatipoğlu, tamlamaların, zarf-fiillerini sıfat-

fiillerin kelime grubu olarak kabul edilemeyeceğini çünkü bu yapılarda bir 

kalıplaşmanın olmadığını belirtir (1963, 203-224). 

Tahsin Banguoğlu, belirtme öbekleri olarak ele aldığı kelime grupları için, 

biri belirten, diğeri belirtilen olmak üzere en az iki sözcükten teşkil olduğunu belirtir. 

Banguoğlu, belirtme öbeklerini sekiz başlık altında incelemiştir: 1. Ad takımları 2. 

Sıfat takımları 3. Zarf öbekleri 4. Takı öbekleri 5. Çekim öbekleri (a. İsim öbekleri, 

b. Fiil öbekleri) 6. Bağlam öbekleri, 7. Yanaşma takımları (a. San öbekleri, b. Ayama 

ve soyadı öbekleri c. Künye ve mahlas). 8. Katma öbekler (a. Ünlem öbekleri, b. 

Saplama öbekleri). Banguoğlu, belirtme öbeklerinin yargı taşımamalarından dolayı 

tek başlarına bir anlatma sayılamayacaklarını belirtir. Yargı taşıyabilmeleri için 

"Hava çok güzel", "Birkaç gün düşünmeliyim" gibi şeklinde bir cümle olması 

gerektiğini belirtir. Banguoğlu bu tür biçimlere de yargı öbekleri adını vermiştir. Bir 

belirtme öbeğinde, en az biri belirten diğeri de belirtilen olmak üzere iki kelimenin 

bulunması gerektiğini söyleyen yazar şu örnekleri vermiştir: dalgalı deniz, pek 
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yorgun, geri dönmek. Banguoğlu, isim-fiil, zarf-fiil, sıfat-fiil gruplarını yargı 

öbeklerinin içinde yarım yargı olarak değerlendirmiştir (1998, 497-521). 

Zeynep Korkmaz, kelime gruplarını yapısı ve anlamındaki bütünlük 

dolayısıyla cümle içinde tek bir kavramı karşılayan, cümlenin içindeki kavramlar 

arasında bağ oluşturmak için birden çok kelimenin belirli kurallar ile yan yana 

getirilmesinden oluşan, aynı zamanda bir yargı bildirmeyen bir kelime topluluğu 

olduğunu ifade etmiştir (2017, 174).   

Kaya Bilgegil, kelime gruplarının, en az iki kelimeden meydana geldiği hâlde 

cümledeki fonksiyonu açısından tek işlevi olduğunu belirtmiştir. Bilgegil, kelime 

gruplarını sekiz başlık altında sınıflandırır: 1. İsim tamlaması, 2. Sıfat tamlaması, 3. 

Bağlaç grubu, 4. Unvan grubu, 5. Zarf grupları, 6. İsim grupları, 7. İkizlemeler 8. 

Edat grupları (1982, 115-162). Burada belirtilmesi gereken husus, Bilgegil’in kelime 

grupları tasnifinde son çekim edatlarıyla yapılan edat grubu bulunmamaktadır. 

Yazarın yukarıda belirlediği edat grubu cümle başı edatları ve bağlaçlarla yapılan bir 

gruptur. İlaveten, bağımsız bir kelime grubu olan sıfat-fiil grubu da Bilgegil’in 

tasnifinde yer almamıştır. 

Leylâ Karahan, kelime gruplarını, bir varlığı, bir kavramı, bir niteliği, bir 

durumu bir hareketi karşılamak veya belirtmek, pekiştirmek ve nitelemek amacıyla 

belirli kurallar içinde yan yana dizilmiş kelimelerden oluşan yargısız dil birimleri 

olarak tanımlamıştır. Karahan, kelime gruplarının başlıca görevlerinin de tek sözcük 

ile karşılanamayan varlık, kavram, nitelik, durum ve hareketleri karşılamak ve 

bunların anlamlarını genişletmek, nitelemek, pekiştirmek gibi görevlerde 

bulunduğunu belirtir (2018, 39). 
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Karahan, kelime gruplarını on dörde ayırmıştır: 1. İsim tamlaması, 2. Sıfat 

tamlaması, 3. Sıfat-fiil grubu, 4. Zarf-fiil grubu, 5. İsim-fiil grubu, 6. Tekrar grubu, 7. 

Edat grubu, 8. Bağlama grubu, 9. Unvan grubu, 10. Birleşik isim grubu, 11. Ünlem 

grubu, 12. Sayı grubu, 13. Birleşik fiil grubu, 14. Kısaltma grupları (2018, 42-79).  

Demir ve Yılmaz, kelime gruplarının, söz diziminde birden çok kelimenin 

tek işlevle kullanılacak şekilde bir araya gelmesiyle oluşan birlikler olduğunu 

belirtmişlerdir. Aynı zamanda kelime gruplarının, söz dizimi açısından tek bir öge 

yani bir bütün olarak işlev gördüklerini ve eklenme açısından da tek kelime gibi 

işlem görüp çekim eklerinin grubun son ögesine getirildiğini ifade etmişlerdir 

(Demir-Yılmaz 2010, 226). 

Demir ve Yılmaz kelime gruplarını, 1. Aralarında Tamlayan ve Tamlanan 

İlişkisi Olan Kelime Grupları (İsim tamlamaları, iyelik grubu, ilgi grubu, sıfat 

tamlamaları, takısız ad tamlaması, ünlem grubu), 2. Aralarında Tamlayan ve 

Tamlanan İlişkisi Olmayan Kelime Grupları (Unvan grupları, edat grupları, kısaltma 

grupları, çekim grubu, ikilemeler, sayı grubu, bağlama grubu, birleşik fiiller, isimfiil 

grubu, sıfat-fiil grubu, zarffiil grubu) şeklinde tasnif etmiştir (2010, 227-240). 

Süer Eker, kelime grupları için Zeynep Korkmaz’ın kelime grupları 

hususundaki tanımını verdikten sonra sözcük gruplarının birden çok sözcükten 

oluşabildikleri halde tek sözcük işlevi görebildiklerini belirtir. Eker, kelime 

gruplarını 17 başlık altında incelemiştir. 1. Tamlamalar, 2. Aitlik grubu, 3. Unvan 

grubu, 4. Tekrar grubu, 5. Birleşik sözcükler, 6. Sayı grubu, 7. Edat grubu, 8. Sıfat-

fiil grubu, 9. Zarf-fiil grubu, 10. Eylem grubu, 11. Birleşik eylem grubu, 12. Ünlem 

grubu, 13. Bağlama grubu, 14. Kısaltma grupları (ilgi, belirtme, yaklaşma, bulunma, 
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uzaklaşma grupları), 15. Dayanma grupları, 16. Deyimler, 17. Atasözleri (2011, 419-

436). 

Günay Karaağaç, söz öbekleri olarak adlandırdığı kelime gruplarını, kısaca 

"Cümle oluşturmayan söz dizimi birimleri" olarak tanımlamıştır. Karaağaç, 

yeryüzündeki tüm dillerde, söz diziminin varlıkların nitelendirildiği yapılar olan söz 

öbekleriyle yapma ve olmaların nitelendiği yapılar olan cümlelerden oluştuğunu 

belirtmiştir. Daha net ifadeyle açıklayacak olursak, söz diziminin kelime grupları ve 

cümlelerden oluştuğunu belirten Karaağaç, kelime gruplarının bir varlığın nitelendiği 

yapı olduğunu belirtmiş ve kelime gruplarının bir varlığı, bir kavramı, bir niteliği, bir 

durumu veya bir hareketi karşılamak için belirli kurallar içinde yan yana gelen 

kelimeler topluluğu olduğunu söylemiştir (2009, 159). Tanımın ardından, kelime 

gruplarını iki ana başlık altında incelemiştir.  

1. Yapımlık öbekler: fiilimsi öbekleri, kısaltma öbekleri (isnat öbeği) hal veya 

edat öbekleri, ünlem öbeği), sayı öbeği, birleşik fiiller, yineleme öbekleri, aitlik 

öbeği, bağlama öbek ve cümleleri, özel ad öbeği 

 2. Çekimlik öbekler: ilişkilendirme öbekleri (isim tamlaması, iyelik öbeği, ilgi 

hâli öbeği), niteme öbeği (sıfat tamlaması) (2009). 

İbrahim Delice, diğer kelime grubu tanımlarının genel bir özeti niteliğinde 

tanımladığı kelime grupları için birden fazla kelimeden oluştuğunu, yapısında ve 

anlamında bir bütünlük bulunduğu belirtir ve cümle veya cümlemsi içinde tek bir 

cümle öğesi olduğunu ifade eder. Kelime gruplarını, sözcük öbeği içinde bütün 

hâlinde yardımcı veya temel öge olarak işlem gören ve bir kelime türü yerine 

kullanılan söz dizileri şeklinde tanımlar. Bu tanımın ardından Delice, farklı bir 

perspektiften ele aldığı kelime gruplarını üç ana başlık altında şu şekilde tasnif eder: 
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1. Kelimeyle Kurulan Öbekler: 1. Edat öbekleri, 2. Eksiz isim tamlaması, 3. 

Fiil öbeği, 4. Özel isim öbeği, 5. Sayı öbeği, 6. Sıfat tamlaması, 7. Tekrar öbeği, 8. 

Unvan öbeği, 9. Zarf öbeği 

 2. Ekle Kurulan Öbekler: 1. İki durumlu öbek, 2. İsim tamlaması, 3. Kısaltma 

öbekleri (ayrılma, belirtme, ilgi, isnat, kalma, yönelme öbekleri) 4. Sıfat yapım ekli 

öbek, 5. Yüklemsi öbekleri (isim-fiil, zarf-fiil, sıfat-fiil, şart öbeği) 

3. Diğer Kelime Grupları: 1. İktibas örneği22, 2. Saplama örneği23(2012, 17-

48). 

Mazhar Kükey, kelime gruplarını, bünyesinde birden fazla kelimeyi 

barındıran, anlamında ve yapısında bir bütünlük bulunan, tümcede bir tek sözcük gibi 

işlev gören, tümceden küçük sözcükten büyük anlamlı geniş dil birliği şeklinde 

tanımlamıştır. Kükey, çalışmasında kelime gruplarını şu şekilde tasnif etmiştir: 1. 

İkilemeler, 2. Bağlama öbeği, 3. İyelik öbeği, 4. Ad tamlaması, 5. Sıfat tamlaması, 6. 

İlgeç öbeği, 7. Ünlem öbeği, 8. Uvan öbeği, 9. Sayı öbeği, 10. Yükleme öbeği, 11. –

i’li sözcük öbeği, 12. –e’li sözcük öbeği, 13. –de’li sözcül öbeği, 14. –den’li sözcük 

öbeği, 15.Belirteç öbeği (1975, 3). 

Kerime Üstünova, iletişimin yargılı anlatımlarla yani cümlelerle 

kurulduğunu; ancak cümlelerde sunulan bilgiyi, duyguyu, düşünceyi tam olarak 

aktarabilmek için ise yargısız anlatımlara ihtiyaç duyulduğunu belirtir. Bu ihtiyaçtan 

doğan kelime gruplarını da en az iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yargısız 

anlatımlar şeklinde tanımlamıştır. Üstünova, kelime gruplarındaki adların, yargı 

bildiren bir birim olmaksızın doğrudan doğruya kendi aralarında anlamsal ve 

                                                                 
22

 Bu tasnifte iktibas örneğinden kasıt, alıntı dillerden alınan, örneğin to be or not to be örnekleridir.  
23

 Saplama örneğinden kasıt ise cümlelerin içinde geçen ara sözlerdir. 
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biçimsel ilişki kurduğunu ve bunun da bazen ekler aracılığıyla bazen de eksiz 

sağlandığını söyler. Ardından, öbeği oluşturan sözcüklerin; yardımcı öge başta, asıl 

öğe sonda olacak şekilde sıralandığını ve yardımcı ögenin asli görevinin, asıl unsura 

hizmet etmek olduğunu belirtmiştir (2005, 418). 

Rasim Şimşek, belirtme grupları olarak adlandırdığı kelime grupları için, ad 

soylu sözcüklerin bir yargı ya da yüklemi olmadan doğrudan doğruya kendi 

aralarında ilişki içine girmeleri ve bunun sonuncunda da sözcüklerin bu tür 

ilişkisinden belirtme öbeği verilen yargısız anlatımların doğduğunu belirtir. Şimşek, 

kelime gruplarının görevlerinin kavramları genişletmek olduğunu belirtmiştir. 

Ardından kelime gruplarını altı başlık altında incelemiştir: 1. Ad takımı 2. Niteleme 

öbekleri, 3. Çekim öbekleri (yönelmeli ad öbeği, kalmalı ad öbeği) 4. İkileme, 5. 

Bağlaç öbekleri 6. Ünlem öbeği (1987, 320-399). 

Ahmet Beserek, kelime gruplarını, "Birden fazla sözcüğün çeşitli faktörler 

vasıtasıyla bir araya gelmesi, bir bütün oluşturması sözcük öbeklerini meydana 

getirir" şeklinde tanımlamıştır. Beserek, kelime gruplarını sekiz ana başlık altında 

incelemiştir: 1. İsim tamlaması, 2. Sıfat tamlaması, 3. İsim grupları 4. Edat grubu, 5. 

Unvan grubu, 6. Zarf grubu, 7. Tekrarlar, 8. Bağlaç grupları (1991, 29-30). 

Hamza Zülfikar, Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri adlı çalışmasında, 

kelime gruplarını, dört ana başlık altında incelemiştir. I. İkilemeler II. Birleşik 

Kelimeler, III. Deyimler IV. Tamlamalar olarak sınıflandırmıştır.  

 H. İbrahim Usta, kelime gruplarını, yalın veya türemiş bir sözcükle 

karşılanamayan kavramların yani dilde daha geniş gruplarla açıklanması gereken 

yapıların ifadesi için veya cümlede anlamın bütünleştirilmesini sağlayacak görevli 

görevli unsurları oluşturmak için bir araya getirilerek anlamlı veya hem anlamlı hem 
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de görevli kelimelerin oluşturduğu topluluğun dil bilgisindeki terim karşılığı şeklinde 

tanımlamıştır. 

 Ayrıca, Kelime Gruplarını Nasıl Tasnif Edelim? adlı makalesinde kelime 

gruplarını kuruluşlarına göre tasnif etmiştir. Kuruluş terimini ise kelime gruplarının 

kendi iç kurallarına bağlı olarak işleyen mekanizma olarak ifade etmiştir (2007, 416). 

Kelime grupları üzerinde yaptığı tasnifinin ögelerin bir araya geliş tarzına göre 

yaptığını belirten Usta, öbekleri aşağıdaki şekilde sınıflandırmıştır. 

 1. Tip (kurallı): Yardımcı öğe + esas öğe: isim tamlamaları, sıfat tamlaması, 

sıfat-fiil grubu, zarf-fiil grubu, ünlem grubu, isim-fiil grubu 

 2. Tip (kural dışı): Esas öğe + yardımcı öğe: edat grubu, unvan grubu, birleşik 

fiil 

 3. Tip (eş değerli kelime grupları): Birinci öğe + ikinci öğe: tekrar grubu, 

bağlama grubu, sayı grubu  

 4. Tip (kısaltma grupları): Birinci öğe + ek + ikinci öğe: isnat grubu, yükleme 

grubu, yaklaşma grubu, bulunma grubu, uzaklaşma grubu, vasıta grubu (2000, 209). 

 Yukarıdaki zikrettiğimiz çalışmalar ve perspektiflerden farklı olarak kelime 

gruplarına başka bir açından yaklaşan çalışmacılardan birisi de Nadir Engin 

Uzun’dur. Uzun kelime gruplarını, "Birbirine yakın olan ögeler arasındaki bütünlük, 

öbektir" şeklinde tanımlamıştır. Engin, bu bütünlüğü oluşturan öbeklerin 

belirlenmesinde asıl unsurun baş öğe olduğunu belirtir. Baş öge, öbeğin olmazsa 

olmaz olan kurucusudur ve kurduğu öbeğin kategorisini belirler, şeklinde tanımlama 

yapmıştır.  
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 Uzun kelime gruplarını beş ana bölümde tasnif etmiştir: 1. Ad öbeği, 2. Sıfat 

öbeği, 3. Zarf öbeği, 4. İlgeç öbeği, 5. Eylem öbeği (2000, 19-37). 

Hürriyet Gökdayı24 ve ülkemizde dilbilim çalışmalarıyla tanınan Caner 

Kerimoğlu25, Nadir Engin Uzun’a benzer tasnifler önerip çalışmalarında kelime 

gruplarının sözcük türleri temelinde adlandırılması gerektiğini belirtmişlerdir. 

 Çalışmalarını gözden geçirdiğimiz, Sıtkı Sağlam26, Metin Karaörs27, Mustafa 

Özkan-Veysi Sevinçli28, Ertuğrul Yaman29, Bilal Aktan30, Mustafa Altun31 gibi 

yazarlar, çalışmalarında Muharrem Ergin ve Leylâ Karahan’ın tasniflerini esas 

almıştır. Tabii ki, bu esas alma birebir aynısı olmamakla birlikte ana hatlarıyla 

aynıdır. 

 Bunun yanında, Haydar Ediskun32, Tahir Nejat Gencan33, Hikmet 

Dizdaroğlu34 gibi söz dizimi üzerine çalışmış yazarlar da çalışmalarında kelime 

gruplarına yer vermemiştir.  

 Kerimoğlu, sözcük öbekleriyle alakalı, Türkiye’deki gramer yazarlarının 

tanım ve tasnif konusundaki görüşlerinin benzer olduğunu belirtir. Ardından, farklı 

tanım ve tespitler olmakla birlikte, çalışmalarda temelde T. Banguoğlu ve özellikle 

                                                                 
24

 Gökdayı, Hürriyet. 2010. Türkiye Türkçesinde Öbekler. Turkish Studies International Periodical 

Fort the Languages, Literature and History of Turkish or Turkıc. 5/3, s. 1297-1319  
25

 Kerimoğlu, Caner. 2011. Takısız İsim Tamlaması Tartışması ve Tür-Öbek İlişkisi , Turkish Studies 

– İnternational Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkıc, (Gürer 

Gülsevin Armağanı)  6/1, s.1442-1456. 
26

 Sağlam, Sıtkı. 1977. Türkçenin Sözdizimi, Diyarbakır 
27

 Karaörs, bu eserinde kelime grupları ve cümleyi detaylı bir şekilde incelemiş ardından dacümle 

tahlilleri yapmıştır. Eserde aynı zamanda mevcut sözdizimi çalışmaları hakkında da 

değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

Karaörs, Metin. 1993. Türkçenin Sözdizimi ve Cümle Tahlilleri. Kayseri. Karaörs,  
28

 Özkan Mustafa, Veysi Sevinçli. 2008. Türkiye Türkçesi Sözdizimi, İstanbul. 
29

 Yaman, Ertuğrul. 2000. Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinin Sözdizimi Bakımından 

Karşılaştırılması, Ankara, Tdk 
30

 Aktan, Bilal. 2009. Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi. Ankara: Gazi Kitapevi 
31

 Altun, Mustafa. 2012. Türkçede Kelime Grupları Çözümlemeleri. İstanbul: MTV yayınları. 
32

 Ediskun, Haydar. 1999. Türk Dilbilgisi. İstanbul: Remzi Kitabevi 
33

 Gencan, T.N. 2001. Dilbilgisi. Ankara: Ayraç Yayınevi 
34

 Dizdaroğlu, Hikmet. 1976. Tümcebilgisi. Ankara: TDK 
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de Muharrem Ergin’in değerlendirmelerinin kullanıldığını ifade eder. Kerimoğlu, 

aynı zamanda, gramerlerin pek çoğunda sözcük öbeklerinin çoğuna yer verilmediğini 

ve cümle ilgili incelemelere yer verilirken sözcük öbeklerinin incelenmemiş 

olmasının dikkat çekici olduğunu söyler (2014, 60). 

Karaörs, kelime gruplarının yapısı konusunda, bilim adamlarının aynı görüşte 

olduğunu belirtir ve bu görüş birliğini şu şekilde sınıflandırır: a) kelime gruplarının 

yapı, anlam ve kullanılış bakımından bir bütün olduğu, b) En az iki kelimeden 

yapıldığı, c) Cümlede bir bütün olarak tek kelime gibi muamele gördüğü, d) Grubu 

meydana getiren kelimelerin ekli veya eksiz bir araya gelip birbirlerinin anlamlarını 

bütünleştirdiklerini konusunda aynı fikirde olduklarını belirtir (2005, 125). 

 Ancak, kelime gruplarının çeşitleri, sayısı ve isimlendirilmesi hususunda 

farklılıklar olduğunu belirtir. İsimlendirme için, kelime grubu, belirtme öbeği, 

belirtme grubu, yargısız anlatımlar, tamlamalar, birleşik sözcükler, takımlar gibi 

adlar kullanılmaktadır. Ergin, 20 çeşit, Banguoğlu ve Bilgegil 8’er çeşit, Hatipoğlu 

10 çeşit, Deny’in ise 3 ana başlık altında 9 çeşit kelime grubu tespit ettiğini ifade 

eder (2005, 125). 

4. 2. Çuvaş Türkçesinde Kelime Grupları 

4. 2. a. İsim Tamlaması  

İsim tamlaması, isim ya da isim soylu iki kelimenin iyelik ekiyle birlikte 

oluşturduğu kelime grubudur. İsim tamlamaları tamlayan unsururnun ilgi durumu eki 

alıp almamasına göre "belirtili" ve "belirtsiz" olmak üzere ikiye ayrılır. Bir nesnenin 

diğer bir nesnenin parçası olduğunu ifade eden isim tamlaması, iyelik eki aracılığıyla 

oluşur. 
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Korkmaz isim tamlamasının kurucu unsurunun iyelik olduğunu belirtir ve 

isim tamlamasını, iyelik bağlantısı ile birbirine bağlanmış iki veya daha çok addan 

oluşan tamlama şeklinde tanımlar (2017,66). 

Karahan isim tamlamasını, "İyelik ekli bir isim unsurunun, iyeliğin işaret 

ettiği bir başka isim unsuruyla kurduğu kelime grubudur" şeklinde tanımlamıştır 

(2018, 42). Karahan, isim tamlamalarını "İsim tamlaması" başlığı altında belirtli ve 

belirtisiz olmak üzere incelemiştir. 

Ergin, bu grubun, "İki isim unsurundan meydana geldiğini ve bir ismin 

mânâsının iyelik sistemi içinde başka bir isimle tamamlanması esasına dayandığını 

belirtir. Aynı zamanda, grubun temelini, iyelik ifadesinin teşkil ettiğini söyler. İsim 

tamlamalarını, tamlayanın ilgi durumu eki alıp almamasına göre "belirli ya da 

belirsiz" şeklinde ikiye ayırır. Tamlayanı zamir olan isim tamlamalarını "iyelik 

grubu" olarak kabul eder ve isim tamlamasının iyelik grubunun bir türü" olduğunu 

belirtir (2009, 381-384). 

Banguoğlu, ad öbekleri olarak adlandırdığı isim tamlamalarını, kimin veya 

kim hâlindeki bir isme, iyelik ekli bir isim unsurunun gelmesiyle ortaya çıkan kelime 

öbeği olarak tanımladıktan sonra isim tamlamasını, "belirli ad takımı ve belirsiz ad 

takımı" olarak iki ana başlık altında inceler. Bu tamlamaların aynı zamanda 

zincirlenerek yeni bir tamlama türünü de oluşturabileceğini belirtir. Bu tür 

tamlamaları "ad takımlarının zincirlenmesi" başlığı altında inceler (332-339). 

Tahir Nejat Gencan, çalışmasında dört tür isim tamlamanın varlığından 

bahseder. 1. Belirtili ad takımı, 2. Belirtisiz ad takımı, 3. Zincirleme tümleme 4. 

Takısız tümleme. Yazarın takısız tümleme olarak nitelendirdiği tamlama türünde 

tamlayan ve tamlanan unsurunun birbirine ek almadan bağlandığını belirtir.  Gencan, 
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takısız tamlamalarda tamlayan unsurun yani tümleyicinin asıl ismin neyden 

yapıldığını ya da ne ye benzediğini gösterdiğini belirtir (2001, 184-196).  

Yukarıda adları zikredilen bilim insanlarının tamlama konusundaki görüşleri 

kendilerinden sonraki birçok araştırmanın çalışmalarına da kaynaklık etmiştir. 

Ancak, ilk olarak Tahir Nejat Gencan’ın takısız ad tamlaması terimi Türkolojide 

derin bir tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Bilindiği üzere, Türk gramerciliğinde, 

tamlayan unsurun isim olduğu hâlde sıfat vazifesinde kullanıldığı tamlayanın ilgi 

durumu eki almadığı ve ana unsurun da iyelik eki almadığı tamlamalar, kimi 

araştırıcılar tarafından (takısız)  isim tamlaması (Hatipoğlu 1972, 13) (Gencan, 184-

186) olarak değerlendirilirken kimi araştırmacılar da Türk dilinde kelimelerin kelime 

grubundaki işlevi ya da fonksiyonundan yola çıkarak bunun bir sıfat tamlaması 

olduğunu belirtmiştlerdir. (Korkmaz 2017, 212), (Ergin 2009, 380), (Karahan 2018, 

48).  

Aynı şekilde Karaağaç da "ilişkilendirme öbekleri" içerisinde ele aldığı ad 

tamlamasını bir adın başka bir adla ilişkilendirildiği söz öbekleridir diye açıklar ve 

takısız isim tamlamasını reddeder (2012, 486). Burada belirtilmesi gereken bir başka 

husus ise son dönemlerde de bu tartışma konusunda araştırmacıların sıfat tamlaması 

yönündeki eğiliminin arttığı gözlemlenmesidir.35 Konuyla ilgili kimi çalışmalar 

dipnotta belirtilmiştir. 

                                                                 
35

 Hamza Zülfikar. 1995. Takısız Ad Tamlaması Sorunu, Türk Dili, s. 523, sayfa 781-788. 

Mehmet Ali Yavuz. 2000. Türkçede Ad Niteleyici Sözcüklerin Sınıflandırma Sorunu, XIII. Dilbilim 

Kurultay Bildirileri, s. 93-98. 

Semra Harut. 1992. Türkçede Takısız Tamlama Yanılgısı, Çağdaş Türk Dili, S. 57 

Süreyya Eryaşar. 1995. Takısız Ad Tamlaması, Çağdaş Türk Dili, VIII. C., S. 85. 

Mustafa Güveli, 1972. Neden Ad Takımı Değil de Sıfat Takımı, Türk Dili, XXII. C., S. 227. 

Recai Ünal. 1994. Türkiye Türkçesinde Bir Ad Öbeği Sorunsalı, "Takısız" Denilen Ad Tamlaması ve 

Ad Tamlaması Sınıflaması İçindeki Yeri, Dil dergisi, s. 37-42.  

Tahir Balcı. 2001. "Ad Takımı- Sıfat takımı Sorunu", Dil dergisi, S. 100, s. 14-17 

Caner Kerimoğlu. 2011. "Taksızı Ad Tamlaması Tartışması ve Tür-Öbek İlişkisi" Turkısh Studies- 

International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkıc, 6/1, s. 1451 
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Çuvaş Türkçesinde, Türkiye Türkçesinde olduğu gibi isim tamlamalarında 

tamlayan unsur önce tamlanan unsur sonra gelmektedir. Bu açıdan iki lehçe arasında 

herhangi bir fark görülmemektedir. Aslında, isim tamlamarında ana unsurun sonda 

olması tüm Türk lehçeleri için tipolojiktir. 

Ersoy, Türkiye Türkçesi ve Çuvaş Türkçesinin bu konuda net bir paralellik 

gösterdiğini yani Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Çuvaş Türkçesinde de asıl 

unsurun sonda olduğunu belirtir (2017, 441).  

a. Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Çuvaş Türkçesinde de tamlayan unsur 

önce, ana unsur olan tamlanan ise sonda bulunur.  

 Çĭvaş (ty) /  hĩrĩ (tn)373  = "Çuvaş kızı" 

 Çĭvaş (ty) /  çĩlhi (tn)374 = "Çuvaş dili" 

 sısna (ty) / şurisem (tn)1254= "domuz yavruları" 

 alĭk (ty) / hı ĩnçe (tn)303 = "kapının arkasında" 

 avalhi nesilsen (ty) / yĩrĩ (tn) 1292 = "önceki nesillerin izi" 

 Feodor Mihayloviç Dostoyevski’n (ty) / pultarulĭhĩ 1357= "Feodor 

Mihayloviç Dostoyevski’nin yeteneği" 

 Yĭvan (ty) / piççe (tn)61 "çiftliğin beyi" 

     b.  Türkiye Türkçesinde, isim tamlamaları söz dizimi içinde isim, sıfat ve zarf 

görevi yapmaktadır. İsim tamlamalarının söz dizimi içinde gördüğü bu görevler 

Çuvaş Türkçesi için de geçerlidir. 

 Uram alĭkne yeripen, şĭppĭn u sa tuhrĩ.588 =  "Sokağın kapısını ağır, 

yavaşça açtı."  (isim) 

                                                                                                                                                                                        
Cengiz Büker. 1995. " Takısız Ad Takımı Denmeli mi?, Çağdaş Türk Dili, VIII. C., S.94 
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 Yultaş hĩr aça patne şĭnkĭravlarĭm550 = "Arkadaşımın kızını yanıma 

çağırdım" (isim) 

 ülte manĭn adres, ayalta hĭyĩn adresne ırmalli tĩlte560 = "Üst tarafta 

benim adresim, aşağıda, kendi adresini yazması gereken tarafta" (isim) 

 Pirre ulla kanikul vĭhĭtĩnçe kurma kilsen, pahçara hĭyne valli pĩr pĩçĩk 

üple tusa lartnĭ.524 "Bir keresinde, yazın tatil vaktinde görmeye 

gittiğimde, bahçede kendi için küçük bir klübe yapıp yerleştirmiş". (zarf). 

c. Türkiye Türkçesinde, bir isim tamlaması, başka bir isim tamlamasında 

tamlanan unsur olarak görev yaptığında kendi iyelik ekini değil ana tamlamanın 

iyelik ekini taşır. Meselâ, cep telefonu; benim cep telefonum, hayal dünyası; onun 

hayal dünyası. Bu durum aşağıda da görüldüğü üzere Çuvaş Türkçesi için de 

geçerlidir: 

 Uram çüreçi umĩnçi208 = "sokak penceresinin önündeki", "uram çüreçi" 

"sokak penceresi" 

4. 2. a. i. Belirtili İsim Tamlaması 

Türkiye Türkçesinde, belirtili isim tamlaması oluşturmanın yegâne yolu 

tamlayanın ilgi durumu (-Xn, -nXn) almasıdır. Çuvaş Türkçesinde, Türkiye 

Türkçesinde olduğu gibi belirtili isim tamlamasında tamlayan unsuru ilgi durumu (-n, 

-ĭn,-ĩn) eki, tamlanan unsur ise iyelik eki (-ĩ, -i) alır. Tamlayan ve tamlanan ögeleri 

arasında parça-bütün ilişkisi ön plandadır.  

I.Yapısı 

(İsim + ilgi durumu eki) + (isim + iyelik eki) 
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 piççĩşĩn + sĭn ükerçĩkĩ 186 = "Ağabeyinin fotoğrafı" 

 Anyuk’ĭn + u ĭ + sassi41 = "Anyuk’un anahtarının sesi" 

 Çĭvaş şĩrĩn + şĭpĩ 530= "Çuvaş ülkesinin kaderi"  

 Gennadi’sen + ĩni1279 = "Gennadi’lerin ineği" 

 tĩnçeri kaşni ĩrşıvĩn + tĩp huli mĩn yatline1320 = "Dünyadaki her ülkenin 

başkentinin adının ne olduğunu"   

 Puş uyĭhĩn + ikkĩmĩş urri1284= "mart ayının ikinci yarısı"   

 mĭşĭrımĭn + ütĩ 279 = "eşimin vücudu" 

 ak aslĭ etemĩn internalistlĩhĩ427 = "bu değerli insanın milliyetçiliği"   

 ku ulĩn + tinĩsĩnçe380 = "gözyaşının denizinde" 

 Pĩr nimĩ  psihopatologĩn + sĭmahhisem535 = "Bir Alman psikopatoloğun 

sözleri" 

 Marinkĭn + kulaç pek kĭpĭşka sassi816 = " Marinki’nin lolita gibi yumuşak 

sesi." 

 Esĩ restoran umĩnçi pĩçĩk ploşçad’re ınsen urisem tavra pĭhsa-şĭrşlasa 

ürettĩn.669 "Sen restorantın önündeki küçük meydanda insanların 

ayaklarının etrafına bakıp koklayarak yürürdün." 

(Zamir + ilgi durumu eki) + (isim + iyelik eki)36 

Çuvaş Türkçesinde kişi ve işaret zamirleri mutlaka ilgi durumu eki alırlar. 

 unĭn + çunĩ 22 = "onun canı" 

 man + şĭpam120 = "benim kaderim" 

 sirĩn + sassĭr802 = "sizin sesiniz" 

 san ta + hırĭmu1331 = "senin de karnın" 

                                                                 
36

 Ergin, bu tür yapıdaki belirtili isim tamlamalarını iyelik grubu olarak adlandırırken, Vecihe 

Hatipoğlu, adıl tamlaması olarak adlandırmıştır (a.g.e, 21). 
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 hĭvĭrĭn + çeçekĩr845 = "kendi çiçekleriniz" 

II. Özellikleri 

Çuvaş Türkçesindeki belirtili isim tamlamasının tespit edilebilen özellikleri 

şunlardır: 

a. Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Çuvaş Türkçesinde de belirtili isim 

tamlamalarının arasına başka unsurlar girebilir. 

 san vilnĩ mĭşĭrun / vilĩmsĩr çunĩ 346 "senin ölmüş kocanın ölümsüz ruhu" 

 Hĭyĩn / pallanĭ yenteşĩsem374 = "kendisinin tanıdığı hemşehrileri" 

 u uyĭhĭn / pĩrremĩş vırsarni kunĩ 382 = "mayıs ayının ilk pazar günü" 

 Çĭvaş halĭhĭn tulaş pallisençen pĩri439 = "Çuvaş halkının dış görünüş 

belirtilerinden biri" 

 kürşĩsen / pĩçĩk açi257  = "komşularının küçük çocuğu" 

 Gennadi Andreyç’ĭn hĭyĩn / te pĩr pısĭkah mar küreniş pur-ha ĭpine.1315          

"Gennadi Andreyç’in kendisinin küçük bir kırgınlığı var kaderine" 

 san ta hırĭmu1331 = "senin de karnın" 

 Külepi te temle samantrah pısĭklansa kayrĩ unĭn.331 " Vücudu da kısa 

zamanda genişledi onun." 

 Yoşşıhsen / pı-ısĭk yıtĭ pur. 1077 "Yoşşıhların çok büyük köpeği var" 

 hĭyĩn / hĩr aça ĭsĩpe173 "kendisinin kız çocuğu aklıyla" 

 Manpa pıma kĭmĭlu uk-i san?340 "Benimle gelmeye gönlün yok mu 

senin?" 

b. Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Çuvaş Türkçesinde de belirtili isim 

tamlamasının unsurları yer değiştirebilir. 
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 pĩrten-pĩr yĭpanĭvĭm manĭn teatrtaççĩ 365 = "tek eğlencem benim 

tiyatroydu." 

 Yurlasan yurlasan kalleh çun ıratsa kayrĩ Kiterinĩn.643 "Tekrar tekrar 

söyleyince içinde ansızın bir bunaltı hissetti Kiterin" 

 Ĭs-pu ım ta, çun-çĩrem te havşasa kaynĭççĩ ĩntĩ manĭn.278 "Zihnim de 

ruhum da güçsüz düşmüştü artık benim." 

 Halĩ surĭh ta uk pirĩn.162 "Artık koyunumuz da yoktu bizim." 

 Es, Vera, mana an ĩllen. Ep, ĩ ep pulin te, a u vĩt san.622 "Vera, bana 

kızma içiyorsam bile babanım senin." 

c. Türkiye Türkçesinde belirtili isim tamlamasının tamlayan unsuru da 

belirtili isim tamlaması olabildiği gibi aynı durum Çuvaş Türkçesinde de 

olabilmektedir. 

 un amĭşĩn / kilte ukkine117 = "onun annesinin evde olmadığını" 

 un aşşĩn / yulaşki ırıvĩ 21 = "onun babasının son mektubu" 

         d. Türkiye Türkçesinde, belirtili isim tamlamasının unsurları kelime grubu 

olabilmektedir. Bu durum Çuvaş Türkçesi için de geçerlidir. 

 Gollivudri pultarullĭ aktrisĭn (ty) / teleysĩr şĭpi (tn)929 = "Hollywood’daki 

yetenekli aktrisin (ty) / talihsiz kaderi (tn)" (tamlayan: sıfat tamlaması, 

tamlanan: isim tamlaması) 

 Pĩr Nimĩş psihopatologĩn (ty) / sĭmahhi (tn)535 = "Bir Alman 

psikopatoloğun (ty) / sözleri (tn)" (tamlayan: sıfat tamlaması) 

 Vanyukĭn (ty) / hitre te yaştaka kĩletki (tn)203 = "Vanyuk’un (ty) / güzel ve 

uzun boylu fiziğini" (tamlanan: sıfat tamlaması) 
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 Pallanĭ pĩr amrĭk sĭvĭ ĭn (ty) / ni ta ta piçetlenmen sĭvvine482 = "Tanıdığı 

bir genç şairin (ty) / hiçbir yerde yayınlanmamış şiirini (tn)" (tamlayan: 

sıfat tamlaması, tamlanan: sıfat tamlaması) 

 Man (ty) / pĩçĩk ĩ hĩr açam (tn)747 = "benim küçük kızım" (tamlanan: sıfat 

tamlaması) 

 Mĭre ıvĭhĩnçe vırtakan mĭşĭrĭmĭn / ütĩ.249 "Bacanın yakınında yatan 

eşimin vücudu" (tamlayan unsur: sıfat tamlaması). 

e. Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Çuvaş Türkçesinde de belirtili isim 

tamlamalarında tamlayan ve tamlanan arasında geçici anlam ilişkileri vardır. 

Yani herhangi bir kalıplaşma söz konusu değildir. 

 bildingsen hı ĩnçe1016 = "binaların arkasında" 

 unĭn yulaşki ırĭvĩ 22 = "onun son mektubu" 

 Bobĭn beton ine virhĩnse pıran kĩletki1036 "Bob’un betona çakılan 

gövdesi" 

 sanĭn maltanhi hu u666 = "senin eski sahibin" 

            f. Türkiye Türkçesinde belirtili isim tamlamalarında birden fazla tamlayan ve 

tamlanan ögesi bulunabilmektedir. Aynı özellik Çuvaş Türkçesi için de geçerlidir. 

 Huraski’nĭn (ty) / arĭmĩpe hunyamĭşĩ (tn)474 = "Huraski’nin (ty) / hanımı 

ve kaynanası (tn)"  

 hıyĭn (ty) / mĩskinlihĩ (tn), vĭysĭrlĭhĩ (tn), uhmahlĭhĩ (tn)462 = "kendisinin 

(ty) / sefilliği (tn), güçsüzlüğü (tn), ahmaklığı (tn)"  

 Mĭyran ıtalasa ilçĩ te ĭna saltak arĭmĭ — unĭn (ty)/ ku ne (tn) pitne (tn), 

ü ne (tn) tutipe sĩrtĩnet.97 "Boğazından kucakladı onu ve asker hanımı — 

onun gözüne, yüzüne, saçına, dudağıyla sürtündü." 
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 Hĭra-hĭra pu a çikse hamĭn (ty) / var-hırĭm (tn), pĩ ĩ-ka ĭ (tn) ine 

tinkerse pĭhrĭm.307 "Korka korka başımı eğip kendi organlarıma, 

uyluğuma dikkatlice baktım." 

4. 2. a. ii. Belirtisiz İsim Tamlaması  

İsim tamlamasında, tamlayanın ek almadığı, tamlananın da iyelik eki aldığı 

tamlamalar belirtisiz isim tamlamasıdır. Belirtili isim tamlamasından farklı olarak bu 

tamlama grubunda tamlayan ile tamlanan arasına hiçbir unsur giremez. Bunun esas 

nedeni belirtisiz isim tamlamasının artık yeni bir kavramı karşılıyor olmasından 

kaynaklanmaktadır. Söz gelimi, okul çantası örneğinde olduğu gibi bu kavram artık 

ne okul ne de çantadır, yani başka bir kavramı karşılamaktadır. Belirtisiz isim 

tamlaması her iki lehçede de benzer özelliklerle kullanılmaktadır. 

I. Yapısı 

(İsim + Ø) + (isim + iyelik eki) 

 alĭk + sassi32 = alĭk sassi "kapı sesi" 

 saltak + arimi 97 = "asker hanımı" 

 uram + alĭkĩ55 = "sokak kapısı" 

 Muskav Çĭvaşĩsem383 = "Moskova Çuvaşları" 

 sĩt şĭrşi1330 ="süt kokusu"  

 sısna şurisem1254 = "domuz yavruları" 

 arman hu i1082 = "değirmen sahibi" 

 Sovet ĩrşıvĩ 1320 = "Sovyet ülkesi" 

 İdiot romanĩ1357 = "İdiot romanı" 
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II. Özellikleri 

a. Yukarıda bahsettiğimiz gibi belirtisiz isim tamlamalarında, tamlayan ile 

tamlanan arasında daimi bir ilişki mevcuttur bu nedenle araya herhangi bir gramer 

unsuru giremez. 

 Çĭvaş halĭhĩ 475 = "Çuvaş halkı" 

 Muskov Çĭvaşĩsem383 = "Moskova Çuvaşları" 

 kanikul vĭhĭtĩ 524 = "tatil vakti"  

 taşĭ kĩvvi 461 = "dans şarkısı"  

 ura sassi56 = "ayak sesi" 

 ar ın sassi231 = "erkek sesi" 

 pahça alĭkĩ331 = "bahçe kapısı" 

b. Belirtisiz isim tamlamaları, Çuvaş Türkçesinde bir kavramı karşılayan 

genel ve kalıcı isimler yapar. 

 Yal sovetĩ 110 "köy danışma kurulu" 

 Tur kĩtessinçe hurlĭhlĭ Tur amĭşĩ, stena inçe — piççĩşĩn sĭn ükerçĩkĩ.37 

"İkona köşesinde — kederli tanrı annesi, duvarda — ağabeyinin resmi 

(vardı)." 

 Vara purte aş şürpi iyettĩmĩr.159 "Sonra hep birlikte et çorbası yedik." 

 Vanyuk tula tuhsa praluk tatĭkĩ, kivi yıvĭ  pukan yĭtsa kĩçĩ.153 "Vanyuk, 

dışarıya çıkıp demir teli ve eski ahşap sandalyeyi sürükledi." 

 Uramra maşina sassi iltĩnse kayrĩ.584 "Sokakta araba sesi işitildi." 

 Kartaran sĭmsana kĭtĭklasa tulĭh kartiş şĭrşi salanat.579 "Avludan burnu 

gıdıklayan buram buram bahçe kokusu yayılıyor." 
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c. Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Çuvaş Türkçesinde de tamlayan unsur 

birden fazla olabilir. 

 sĩt (ty), ĩne (ty), tislĩk (ty) / şĭrşi580 = "süt, inek, gübre (ty) / kokusu (tn)" 

d. Belirtisiz isim tamlamasında, tamlayan unsur kelime grubu olabilir. 

 epĩ  kuşak uri hĩr pürnisem perĩnnĩ-perĩnmen nĭykĭşma tıtĭnçĩ.210  

"Sevimli kedi yavrusu kızın parmakları dokunur dokunmaz sızlanmaya 

başladı."   (tamlayan unsur: sıfat tamlaması) 

e. Türkye Türkçesinde, her belirtisiz isim tamlaması belirtili, her belirtili isim 

tamlaması da belirtisiz isim tamlamasına dönüştürmek mümkün değildir. Meselâ, gül 

bahçesi, ölüm uykusu akşam vakti, 1943 yılı, bu özellik Çuvaş Türkçesi için de 

geçerlidir.  

 iyun’ uyĭhĩ 529 = "temmuz ayı" 

 Puşkin ploşadĩ 547 =  "Puşkin meydanı" 

 ĩmĩr huşşi 424 =  "ömür boyu" 

Karahan, bazı isim tamlamalarında ise, tamlamaların türünü değiştirmek 

mümkün olduğunu belirtirken, değişikliği veya değişmezliği belirleyen kriterin 

tamlama unsurları arasındaki anlam ilişkisi olduğunu söyler (2018, 45). 

4. 2. a. iii. Takısız İsim Tamlaması37 

                                                                 
37

 Takısız isim tamlaması konusu bilindiği üzere Türkiye’deki gramer tartış malarının en başında 

gelmektedir. Tartışma, özellikle, tahta kaşık, cam bardak gibi yapılar üzerinden dönmektedir fakat son 

zamanlarda bu tür yapılar daha çok sıfat tamlaması olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Sıfat 

tamlaması olmadığını savunanlar şu örneği vermektedir: daha güzel kız semantik açıdan olurken daha 

cam bardak olmamaktadır tezini savunurken sıfat tamlamasıdır diyenler ise camdan yapılmış bardak  

şeklinde açıklanabilceğini ve mış ekinin düşmesiyle kısaltılmış sıfat tamlaması olduğu 
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İsim tamlaması başlığı altında belirttiğimiz gibi "takısız isim tamlaması" 

Türkiye Türkçesinin tartışılan gramer konularının başında gelmektedir. (bkz. İsim 

tamlaması). 

Çuvaşçada takısız isim tamlaması yapısında kullanılan ancak Türkiye 

Türkçesine aktarımı belirtisiz isim tamlaması şeklinde yapılan bir başka form da 

mevcuttur. Bu tür yapılar Çuvaş Türkçesinde çok sık kullanılmaktadır. İyeliksiz 

kurulan bu yapıya, aslında Eski Türkçe döneminde de sıklıkla rastlanmaktadır. 

Şantung yazı "Şantung ovası"  Ötüken yış "Ötüken ormanı",  Türk bodun "Türk 

milleti" Şantung balık "Şantung şehri", Tabgaç bodun "Çin milleti".  

I. Yapısı 

isim + Ø + isim+ Ø 

 al / arman  "el değirmeni" 

 Rasvett / fabrika "Rasvet fabrikası"38 

Ersoy’un belirttiğine göre, iyelik eksiz tamlamalara Çuvaş Türkçesinde çok 

rastlanılmakla birlikte, Altay Dili Ailesnin başka bir üyesi olan Moğolcadaki isim 

tamlamalarında da iyelik eki kullanılmamaktadır (2008, 634). 

III. Değerlendirme 

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda Türkiye Türkçesi ve Çuvaş Türkçesi 

arasında isim tamlamasının büyük oranda paralellik gösterdiği belirlenmiştir. Ancak 

Çuvaş Türkçesinin İlk Türkçe döneminde Türk dilinden ayrılması Türk coğrafyasına 

                                                                                                                                                                                        
görüşündedirler. Konuyla ilgili bkz. Kerimoğlu Caner (2011) Takısız Ad Tamlaması Tartışması ve 

Tür-Öbek İlişkisi, Turkish Studies, Volume 6/1, winter 
38

 Bu iki örnek korpusumuzda bulunmadığından ve kullanımındaki seyreklik nedeniyle Feyzi 

Ersoy’un Çuvaş Türkçesi Gramerinden faydalandık (2017, 441). 
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ve kültürüne uzak bir bölgede olmasının yanı sıra Mordvin, Mari gibi Fin-Ugor 

halklarıyla yaptığı kültürel alışverişler ve Rusça gibi bir dilin baskınlığı sonucunda 

birtakım değişikliklere de uğradığı bilinmektedir. İsim tamlaması grubundaki 

değişiklikleri ise şu şekilde ifade edebiliriz: 

a. Tamlayanın, ilgi durumu eki almadığı ancak TT’ye aktarılırken belirtili 

isim tamlaması formunda aktarılan tamlama biçimleri de mevcuttur. Biçim itibariyle 

belirtisiz isim tamlaması gibi dursa da aktarımı yapılırken belirtili isim tamlaması 

şeklinde yapılmaktadır. 

 (İsim + Ø) + (isim + iyelik eki) 

 Maru sem + patne122 = "Maruşların yanına" 

 pürt + umne209 = "evin önüne" 

 natsi + vıyĩ 427 = "ulusun gücü" 

 Matvi + ĩşĩnçe530 = "Matvi’nin içinde" 

 şırma + hĩrri214 = "derenin kenarı" 

 prezident + kilne478 = "başkanın evine" 

 kil + huşşinçe576 = "evin çevresinde" 

 uri + vĩ ĩ605 = "ayağının ucuyla" 

 vĩsem + huşşinçe93 = "Onların arasında" 

 yal + pu inçi91 = "köyün başında" 

 Vanyuk kĭmĭlsĭrrĭn sĩtel patne pırat’.80 "Vanyuk gönülsüzce masanın 

yanına varır." 

 Vara Vanyuk tutine al şĭllipe şĭlkalarĩ.99 "Sonra Vanyuk’un dudağını 

peşkiriyle okşadı." 
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 Silleken pukan urine hıtarma şutlanĭ Vanyuk pralukne sütme tĭçĩ.155 

"Gevşeyen sandalyenin ayağını bağlamayı düşünen Vanyuk, teli çözmek 

için uğraştı." 

Bu durumla ilgili Ersoy, Çuvaşça şekillerde ilgi durumu eki bulunmasa da, 

tamlamalar Türkiye Türkçesine aktarılırken ilgi durumu eki getirilerek yani belirtili 

isim tamlaması şeklinde bir aktarma yapılacağını belirtir (2017, 442). 

Oğuzhan Durmuş, bu gramer kategorisiyle ilgili bu tür kullanımların 

genelleşmesi neticesinde modern Çuvaş Türkçesinde eksiz ilgi kullanımının diğer 

lehçelere göre daha fazla olduğunu belirtir, yani Durmuş bu kullanımın 

yaygınlaşmasının sebebini genelleşmeye bağlamaktadır (2009, 66). 

 b. Belirtili isim tamlaması kategorisinde bir başka ayırıcı özellik de 

Çuvaşçada çokluk eki -sem ekinin üzerine ilgi durumu eki geldiğinde ek –sen şekline 

dönüşmekte ve ilgi durumu eki düşmektedir. Çuvaş Türkçesi için tipolojik olan bu 

durum yalnızca ilgi durumu eki için değil diğer durum ekleri için de –sem> -sen 

değişmesi mevcuttur. 

 bildingsen hı ĩnçe1016 "binaların arkasında"  

 Vırĭs akterĩsen şĭpĩ731 "Rus aktrislerin kaderi" 

 halĭhsen dramaturgiyi564 "halkların tiyatrosu" 

c. Çuvaş Türkçesinde, isim tamlamalarında bir farklı yapı da tamlayanın ilgi 

durumu alıp tamlananın iyelik eki almadığı yapılardır. Bu tür yapılar Türkiye 

Türkçesinde genetif grubu olarak karşılansa da Çuvaş Türkçesindeki bu gramatik 

ögeler Türkiye Türkçesinde aktarılırken belirtili isim tamlaması şeklinde 

aktarılmaktadır. 



 
 

231 
 

 yĭvan + piççe59 = "çiftliğin beyi" 

 man + yultaş hir aça550 "benim arkadaşımın kız çocuğu" 

 Taşlasan taşlasan, çĭtsan çĭtsan, man çun kütse itrĩ.493 "Oynaya oynaya, 

sabrede sabrede, benim keyfim kaçtı." 

 Tulhĭrsa, tarĭhsa tĭvĭrlançĩ ĭşra Kĩterinĭn.593 "Kiterin, burnundan 

soluyarak, içinden kahroldu." 

d. Türkiye Türkçesinde, 1963 yılı, 1985 yılı gibi belirtisiz isim tamlaması 

formunda oluşturulan yıl isimleri, Çuvaş Türkçesinde sıfat tamlaması olarak 

oluşturulmaktadır. 

 pĩn te tĭhĭr ĩr tĭhĭrvun pillĩkmĩş / ul (1995-mĩş ul) "1995/yılı" 

 pĩn te tĭhĭr ĩr itmĩl iççĩmĩş / ul (1977-mĩş  "1977 / yılı"  

 pĩn te tĭhĭr ĩr sakĭrvunnĭmĩş / ul (1980-mĩ  "1980 / yılı" 

4. 2. b. Sıfat Tamlaması 

 Bir isim unsurunun bir sıfat tarafından nitelenmesi veya belirtilmesiyle 

oluşturulan tamlama veya kelime grubudur. Korkmaz, sıfat tamlamasını somut, soyut 

adları ve kavramları çeşitli yönleriyle nitelemek veya belirtmek maksadıyla ve ona 

bağlı sıfatın tamlama dizilişinde oluşturduğu söz grubu şeklinde tanımlamıştır (2017, 

212). 

 Sıfat tamlamalarının özelliği, tamlayan ve tamlanan unsurların birbileriyle 

eksiz olarak birleşmesidir. Yani tamlayan ve tamlanan arasındaki ilişkiyi sağlayan 

herhangi bir çekim eki yoktur. Sıfat unsuru eksiz olarak kullanılır ya da yapım eki 

alır. Bu bağlamda iki lehçe arasında bir fark yoktur. Ayrıca, tüm Türk lehçeleri için 

tipolojik olan, sıfat tamlamalarında, sıfat unsurunun önce, isim unsurunun sonra 
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kullanılması bakımından da Türkiye Türkçesi ve Çuvaş Türkçesi arasında herhangi 

bir fark bulunmamaktadır.  

Kerimoğlu, Türkiye Türkçesinde, sıfat tamlamasının tanımında, dilciler 

arasında kayda değer bir farklılık olmadığını belirtmiştir (2014, 83). Ancak isim 

tamlamalarında da belirtildiği üzere bazı araştırıcılar demir kapı, tahta kaşık gibi 

nesnenin neyden yapıldığını bildiren bir tamlayanla kurulmuş sıfat tamlamalarını 

takısız isim tamlaması olarak kabul ettiklerini yukarıda belirttiğimiz için sıfat 

tamlamasının yapısına ve özelliklerine geçiyoruz. 

I. Yapısı 

sıfat + isim = sıfat tamlaması 

II. Özellikleri 

a. Sıfat tamlamasında ana unsur isimdir ve sonda bulunur. Aynı zamanda 

Çuvaş Türkçesinde de sıfat tamlamaları herhangi bir çekim eki olmaksızın 

oluşturulabilmektedir. Vurgu sıfatın üzerindedir. Aynı zamanda, sıfat tamlamalarında 

çekim eki, ana öğe olan isme eklenmektedir. 

 hitre + sĭn204 = "güzel yüz" 

 şurĭ + tutĭr55 = "beyaz başörtüsü" 

 suhallĭ + amrık ar ın427 = "sakallı genç delikanlı" 

 urĭ- urĭ39 + laşa352 = "bembeyaz at" 

 ĩnĩ + ul1302 = "yeni yıl" 

 kalama uk + tunsĭh364 = "anlatamayacak kadar kasvetli" 

                                                                 
39

 Çuvaş Türkçesinde pekiştirme sıfatı oluşturmada en yaygın kullanılan biçimlerinden birisi de sıfatı 

yinelemektir. Pĩçik-pĩçik hĩr  "küçücük kız." 



 
 

233 
 

 ikkimĩş hutri + bar366 = "ikinci kattaki bar" 

 kartlaşkaran in eh mar + sĩtel367 = "merdivenden uzak olmayan masa" 

 asaplĭ + şıvsençe380 = "azaplı sularda" 

 yut + ın393 = "yabancı insanlar" 

 tepĩr + yençe421 = "diğer tarafta" 

 mı + Çuvaşi 465 = "biz Çuvaşlar"40 

 kinemeysençen pĩri1191 = "yengelerden biri"41 

 Vara vĭl mana hĭyĩn çi ıvĭh tusĩ pirki kalasa paçĩ.517 " Sonra, bana en 

yakın dostundan bahsetti." 

 Ka seren, unççenhilleh, sayra hutra yal varrinçi kapmar kluba 

ürettĩm.273 "Her gece, o zamana kadar olduğu gibi, seyrek köybaşındaki 

görkemli klübe yürürdüm." 

b. Türkiye Türkçesinde, sıfat tamlamalarında, tamlayan ya da tamlanan 

unsurlarından herhangi biri ya da her ikisi kelime grubu olabilirken aynı özellik 

Çuvaş Türkçesi için de geçerlidir. 

 numay-numay ĭslĭ te tĩtrellĩ / sĭmahsem545 = "çok mantıklı ve kapalı / 

cümleler" (sıfat unsuru: sıfat tamlaması, bağlama grubu) 

 tramway tepĩr yennelle kayakan / ĩr449 = " Tramvayın diğer tarafına 

doğru giden / yer" (sıfat unsuru: sıfat-fiil grubu). 

                                                                 
40

 Mı Çuvaşi "biz Çuvaşlar" örneğini Çuvaşçanın söz diziminde Rusçanın da etkisi olduğunu 

göstermek amacıyla koyduk. Bilindiği üzere "mı" Rusçada şahış zamiri olmakla birlikte "Çuvaş+i" 

yapısıda çokluk formunu karşılamaktadır. 
41

 Türkiye Türkçesinde, "-DAn biri ve –In biri" yapısındaki kelime grupları yapı bakımından birbirine 

çok benzediği için bu yapılarla oluşturulan gruplar aynı kategoride değerlendirilmiştir. Ancak 

Karahan, " -DAn biri" yapısının sıfat tamlaması olduğunu belirmiştir. Bknz. Karahan, Leylâ. 

Türkçede" –DAn biri" Yapılı Kelime Grupları Üzerine. 
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 tĭvan halĭhne çuntan yuratakan / aslĭ etem475 = " öz halkını yürekten 

seven / büyük insan" (sıfat unsuru: sıfat-fiil grubu, isim unsuru: sıfat 

tamlaması)  

 vil tĩpri inçi pısĭk granit hĩres418 = "mezar üzerindeki büyük granit haç"     

(sıfat unsuru: isim tamlaması, isim unsuru sıfat tamlaması) 

 şap-şurĩ ü lĩ / pĩr vatĭ93 = "bembeyaz saçlı bir ihtiyar" ( sıfat unsuru: 

sıfat tamlaması, isim unsuru sıfat tamlaması) 

 Yalti çi çaplĭ kaççĭ pulĭn üssen.1219 "Köydeki en yakışıklı delikanlı 

olacaksın büyüyünce." (sıfat unsuru: sıfat tamlaması) 

 pısĭk hut listi1033 = "büyük kâğıt listesi" (tamlanan: belirtisiz isim 

tamlaması) 

 Muskavra alĭ pin çĭvaş purĭnat’.371 "Moskova’da elli bin Çuvaş yaşıyor" 

(tamlayan: sıfat tamlaması) 

c. Çuvaş Türkçesinde, bir sıfat tamlamasında, tamlananı niteleyen aynı türden 

birden fazla sıfat unsuru bulunabilir.  

 vĭrĭm pü-sillĩ / sarĭ çiper hĩrarĭm57 = "uzun boylu, sarışın, güzel / kadın" 

 Esĩ av teri çiper, ĩşçen, / Vanyuk87 = "Sen çok güzel ve çalışkansın / 

Vanyuk" 

 ĭşĭ ta tülek / ullahi ka 90 = "sıcak ve sakin / yaz akşamı" 

 em e te epĩş / sas323 = "yumuşak ve kibar / ses" 

 yıvĭr ta hĩrhü urkunne381 = "ağır ve acı ilkbahar" 

 ku / ĩ çen, çiper aça205 = "bu çalışkan, güzel çocuk" 

 avalhi / nesilsen yirne1292 = "evvelki nesillerin izini" 

 man pek / idiotlara1365 = "benim gibi idiotlara" 
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 Galaku pek ĭslĭ, ĩ çen hitre / hĩr1213 = "Galya abla gibi akıllı, çalışkan, 

güzel kız" 

d. Türkiye Türkçesinde olduğu gibi, Çuvaş Türkçesinde de bir sıfat 

tamlaması, başka bir sıfat tamlamasının kuruluşunda sıfat veya isim unsuru olarak 

görev alabilmektedir.  Tamlamaların iç içe girdiği bu yapıda unsurlar birbirlerine 

karıştırılmamalıdır.  

 ikĩ / epĩş hĩr987 = "iki zarif kız"  

 tĩnçeri / pĩrremĩş hĭrarĭm kosmonavt480 = "dünyadaki ilk kadın astronot" 

 ĩrşıvri /  çi vatĭ universitet520 = "yeryüzündeki en eski üniversite" 

 numay-numay ĭslĭ te tĩtrellĩ / sĭmahsem545 = "çok zekice ve müphem / 

cümleler" 

 e. Çuvaş Türkçesinde, sıfat ve zarfların anlamlarını, miktar ve derece 

bakımından tamamlayan zarfların meydana getirdikleri kelime grupları da bir sıfat 

tamlamasıdır. 

 çi / ıvĭh "en yakın", pitĩ / ırĭ kĭmĭllĭ  "çok iyi gönüllü", numay-numay ĭslĭ te 

tĩtrellĩ " çok zekice ve müphem",  ıtla arşın "daha fazla erkek", kalama uk "oldukça 

fazla" 

 f. Türkiye Türkçesindeki "bir" belirsizlik sıfatı Çuvaş Türkçesiyle paralel 

olarak kullanılmaktadır.  

 Pahçara hĭyne valli pĩr pĩçĩk üple tusa lartnĭ.524 "Bahçede kendisi için 

küçük bir klübe yapmış". 

 Pĩr vatĭ uksah kĩsre kültĩm.280 "Yaşlı, aksak bir kısrağa koşumları 

vurdum." 
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Belirtmemiz gereken bir başka husus da bilindiği üzere Türkiye Türçesinde 

sayı sıfatı alarak zaman bildiren sözcükler çokluk eki almamaktadır. Söz gelimi, "üç 

haftalar" dilbilgisel olarak yanlış kabul edilmektedir. Bu özellik Çuvaş Türkçesi için 

de geçerlidir. Çuvaşçada da sayı sıfat alıp zaman bildiren yapılar çokluk eki 

almamaktadır. Örneğin: vi ĩ erne "üç hafta"  pĩr erne kayalla "bir hafta önce", pĩr-ikĩ 

ul "bir iki yıl", pilĩk ul huşşi "beş yıl boyunca" şeklinde çeşitlendirebiliriz. Bu 

özelliği zikretmemizin başlıca müsebbibi bazı lehçlerim bahsedilen yapıya aykırı 

özellik göstermesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin, Tatarcada, sayı sıfatı alan 

isimler çokluk eki de alabilmektedir. Utız yıllar "otuz yıl" öç atnalar "üç hafta" 

(Kerimoğlu 2014, 86). 

III. Değerlendirme 

Çuvaş Türkçesindeki sıfat tamlaması, asli unsurlar açısından Türkiye 

Türkçesiyle aynı formlarda kullanılmaktadır. Yani, her iki lehçede de sıfat 

tamlamasının kullanılışı çok önemli farklılıklar göstermez. Tamlayan unsur, 

tamlanan unsurdan önce gelerek herhnagi bir çekim eki unsuru olmaksızın isim 

unsurunu niteler ya da belirtir. Bunun yanında, ÇT’deki bu gramer kategorisini 

TT’den ayıran bir takım farklı kullanımlar da mevcuttur. Bunları şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

a. Bu gramer kategorisiyle ilgili Ersoy, sıfat tamlamaları açısından en önemli 

farkın, sıfat unsuru, sıfat-fiil eki ve iyelik eki taşıyan yapılarda görüldüğünü belirtir. 

Türkiye Türkçesinde sıfat-fiil ekinden sonra iyelik ekleri kullanılırken, Çuvaş 

Türkçesinde aynı durumda iyelik eklerinin kullanılamayacağını belirtir. İyelik ekinin 

fonksiyonun bazı Kıpçak ve Karluk lehçelerinde olduğu gibi şahıs zamirleri ve 

dönüşlülük zamirleri tarafından üstlendiğini ifade eder (2017, 442). 
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 hamĭr taşlanĭ / pülĩm543 = "dans ettiğimiz / oda" 

 man ükertternĩ / sĭn ükerçik428 = "çektirdiğim / fotoğraf" 

 pa ĭr vulanĭ / sĭvva518 = "biraz önce okuduğum / şiiri" 

 Kĩtesri yeşçĩkre ulĭm sarsa panĭ urasem açasem pek yĩrmĩşe ĩ.1259 

"Köşedeki bölmede saman serip verdiği yavrular çocuklar gibi 

ağlıyorlar." 

 Pürtükünçe, alĭk hı ĩnçe, kuşak makĭrni iltĩnet.1269 "Sundurmadaki, 

kapının arkasında, kedinin ağladığını işitir." 

Konuyla ilgili Oğuzhan Durmuş, Çuvaş Türkçesinde geçmiş zaman sıfat 

fiilinin {-nĬ}42 Türkiye Türkçesine {-DXK} biçimiyle aktarılan kullanımlarında, 

şahıs ifadesi sentaktik yolla yapılırken TT’de ise bu ifadenin iyelik ekleriyle 

sağlandığını ifade eder (2009, 362).  

b. Sıfat tamlamasında diğer önemli bir fark, Türkiye Türkçesinde belirtisiz 

isim tamlaması yapısında olan yıl isimleri, Çuvaş Türkçesinde sıfat tamlaması 

şeklinde karşımıza çıkar (2017, 443). Aktardığımız metinde bu tamlama türüyle ilgili 

örnek bulamadığımız için Feyzi Ersoy’un kitabından birkaç örnek göstermekle 

yetiniyoruz. 

 Pĩn te tĭhĭr ĩr tĭhĭrvun pillĩkmĩş / ul (1995-mĩş ul) "1995 yılı" 

 Pĩn te tĭhĭr ĩr itmĩl iççĩmĩş / ul (1977-mĩş ul) "1977 / yılı" (2017, 

443). 

c. Çuvaş Türkçesinde pekiştirme sıfatları, çıkma durumu eki yardımıyla da 

yapılabilir. 

                                                                 
42

 Çuvaş Türkçesinin geçmiş zaman sıfat-fiil ekinin {-nĬ} Türkçeye aktarımında {-DXK} ekiyle 

denkleşmesinin yanı sıra    {-mXş} ve {-(y)An} şeklinde de aktarımları mevcuttur. 
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 ĩnĩren te ĩnĩ / hĭpar "yepyeni / haber" 

 Itlaran ta ıtla / ın "çok fazla / insan" (Ersoy 2017,443). 

ç. Sıfat unsuru, "buçukla ifade edilen sayılardan oluşan sıfat tamlamalarında 

"buçuk", Çuvaş Türkçesinde Türkiye Türkçesinden farklı olarak tamlamanın 

sonunda yer alır. Çuvaş Türkçesinde tamlamanın sıfat unsurunun bölündüğü 

görülmektedir. 

İkĩ million urĭ  "iki buçuk milyon" 

Tĭvatĭ metr urĭ  "dört buçuk metre" (Ersoy 2017: 443). 

d. Çuvaş Türkçesiyle Türkiye Türkçesinde sıfat kategorisinde göze çarpan bir 

diğer önemli farklılık da kesir sayı sıfatlarında ortaya çıkmaktadır. Türkiye 

Türkçesinde {Tüm sayı + DA (bulunma durumu eki) + parça sayı} beşte iki, onda üç 

şeklinde oluşturulurken Çuvaş Türkçesinde bu kategori, {Parça sayı + Ø + tam sayı 

+mĩ  (sıra sayı adı yapan morfem) ikkĩ siççĩmĩ   "yedide iki", pillĩk ulttĭmĩ "altıda 

beş", vi ĩ tĭvattĭmĩ "dörtte üç"43  

e. Çuvaş Türkçesinde, aitlik eki +çi, +ni, +hi, +ri, +ti’dir. Ekin bu çeşitli 

varyantlarından, "+çi, +ri, +ti" aitlik ekleri, Çuvaş Türkçesinde, tamlayan unsura 

doğrudan eklenebiliyorken, Türkiye Türkçesinde ise aitlik eki araya bir bulunma 

durumu eki almaktadır. Örneğin, evdeki yer, sokaktaki iş. Yani,  bu tür yapıların, 

Çuvaş Türkçesinden Türkiye Türkçesine aktarımı da yine bulunma durumu ekiyle 

yapılmaktadır. Örneğin, Kĩtesri yeşçĩk "köşedeki bölme", Muskav ıvĭhĩnçi 

"Moskova yakınındaki", hulari çi kapmar univermaga "şehirdeki en büyük 

üniversite" 

                                                                 
43

 Aktardığımız metinde bu gramer kategorisiyle ilgili örnekler bulunmadığımız için ve konunun eksik 

kalmaması adına kendi tasarladığımız örnekleri sunmayı uygun bulduk. 
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 Yukarıda verilen çok spesifik farklılıkların dışında, Çuvaş Türkçesi ile 

Türkiye Türkçesinin sıfat tamlaması kategorisinde, büyük oranda paralellik 

gösterdiği görülmektedir. Yani, tamlayan görevindeki sıfat unsuru, tamlanan 

görevindeki isim unsurundan önce gelerek tamlamayı etkileyen bir çekim unsuru 

olmadan isim unsuru niteler ve belirtir. Bu kelime grubunda, farklılık 

diyebileceğimiz en önemli kriter noktası, iki yazı dilinin söz varlığında ortaya 

çıkmaktadır.  

4. 2. c. Sıfat-Fiil Grubu44 

Bir sıfat fiil ile ona bağlı unsurlardan oluşan kelime grubudur. Ergin, 

partisipler başlığı altında incelediği sıfat-fiiller için nesnelerin hareket vasıflarını 

karşılayan fiil şekilleri olduğunu söyler. Yani, partisiplerin, hareket halinde bulunan 

nesneler için kullanılan, hareket halindeki nesneyi ifade eden kelimeler olduğunu 

belirtip temel işlevlerinin geçici isimler yapmak olduğunu ifade eder (2009, 333). 

Korkmaz, sıfat-fiil grubunu, "Sıfat gibi kullanılan fiil şekilleri ile oluşturulan 

ve cümle içinde ad, sıfat, özne, nesne zarf gibi görevler yüklenebilen kelime grubu" 

şeklinde tanımlamıştır (2017, 211). 

Karahan, sıfat-fiil grubunu "Bir sıfat-fiil ile bu sıfat-fiile bağlı tamlayıcı veya 

tamlayıcılardan kurulan kelime grubudur" şeklinde tanımlamıştır (2018, 53).  

Türk gramercliğinde, isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil grupları uzun süre 

tartışılan konuların başında gelmiştir. Kimi araştırmacılar, bu kelime gruplarının 

yarım yargı bildirdiğinden yola çıkarak bunları yardımcı/yan cümle ya da cümlemsi 

                                                                 
44

 Bilindiği gibi Türk gramercileri, birleşik cümle konusunda fikir ayrılığı yaşamış ve bu tartışma uzun 

bir süre devam etmiştir. Tartışma cümlelerin yapı bakımından basit ve birleşik olarak ayrılmasından 

sonra birleşik cüme kategorisinde çıkmaktadır. Kimi araştırmacılar, isim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil gibi 

fiilimsilerin olduğu cümleyi yarım yargı bildirdiği için birleşik cümle olarak kabul etmiştir. Buna 

karşın, diğer bilim insanları bir şey ya yargı bildiriyordur ya da bildirmiyordur, fiilimsilerde kiplik 

görevde bulunmadığı gerekçesiyle fiilimsilerin bulunduğu cümleleri birleşik cümle olarak kabul 

etmemişlerdir. 
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olarak kabul edip çalışmalarında bu grupları cümle türlerinin alt dalı şeklinde birleşik 

cümle başlığı altında incelemişlerdir.45 Bir şey ya yargı bildirir ya da bildirmez 

düşüncesinden yola çıkarak bu öbeklerin yargı bildirmediğini bu nedenle de cümle 

sayılamayacağını savunan araştırmacılar ise isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil gruplarını, 

çalışmalarında, kelime grubu bölümünde incelemişlerdir.46 

I. Yapısı 

yardımcı ögeler + sıfat-fiil 

 Manĭn ak vatĭ manah pek şur ü lĩ starik sĭmahĩsene av teri ĭnlanas 

kilçĩ.421 (isim) "Benim bu yaşlı rahip gibi ak saçlı ihtiyarın cümlelerini 

anlayasım geldi."  

 Akĭ ulahra ürenĩ vĭhĭt asa kilet.28 "İşte, tarlada yürüdüğü vakit hatırlar" 

 Mana av nikam ĭsatakan ta uk.121 "Beni hiç kimsenin uğurladığı da yok." 

 Vite umĩnçe ĩr çavakan yuratnĭ hĩrlĩ çĭhhipe sıvpullaşrĩ ĭşĩnçe.212           

"Ahırın önünde yer eşeleyen sevdiği kırmızı tavuğuyla içinden vedalaştı." 

 Pürtĩn hĩvel ayĩnçe utalsa yĭltĭrtatakan tĭrrine pĭhsa tĭçĩ.225 "Evin güneş 

altında ışıldayıp parlayan duruşuna baktı." 

II. Özellikleri 

Çuvaş Türkçesinde kullanılan bazı sıfat-fiil ekleri ile Türkiye Türkçesinde 

kullanılan karşılıklarının aynı olmaması sıfat-fiil grubunda karşımıza çıkan temel 

farklılıklardan biridir. Çuvaş Türkçesinin sıfat-fiil ekleri şunlardır: {-nĬ}, {-AGAn}, 

{-An}, {-As}, {(m)i}, {-mAn}, {-mAllA / -mAlli}, {-mAlĬH} 

                                                                 
45

 T. Banguoğlu, age., s. 562-567;  T.N. Gencan, age. s. 159-162; V. Hatipoğlu, age. s. 153-154; R. 

Şimşek, age. 254-266; H. Ediskun, age. s.381-385 vb. 
46

 L. Karahan, age., s. 42-57; M. Ergin, age., 395-396. 
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a. Grubun ana unsuru sıfat-fiildir, çoğunlukla sonda bulunur. Sıfat-fiil grubu 

cümle ve kelime grubunda sıfat ve isim görevinde bulunur. Aynı zamanda, bu 

gramer ögesi sonda bulunsa da yargı bildirmez.  

 sĭrĭ kostyum tĭhĭnnĭ / ĭşĭ kĭmĭllĭ ü lemes yaş446 "gri takım elbise giyinmiş 

/ kıvırcık saçlı delikanlı" 

 ülte manĭn adres, ayalta hĩyĩn adresne ırmalli / tĩl560 " Üst tarafta 

benim adresim, aşağıda, kendi adresini yazması gereken / taraf" 

 pitĩ ırĭ kĭmĭllĭ, havaslĭ, tĭvan halĭhne çuntan yuratakan / ın475 "çok 

sıcakkanlı, hevesli, kendi halkını candan seven / (insan)" 

 ni ta ta piçetlenmen / sĭvvine482 "hiçbir yerde yayımlanmamış / (şiirini)" 

 tiyese  piternĩ / şĩr3 "yükleyip bitirdiği /  yer" 

 Vanyuk umallisene pu tarçĩ: amĭşĩn ikĩ kipi, al şĭllisem, pĩçĩk yĭmĭkĩn, 

vilnĩskerĩn, yuratnĭ şurĭ tutĭrĩ.142 "Vanyuk yıkanması gerekenleri topladı: 

Annesinin iki gömleğini, havlularını, küçük kız kardeşinin, ölmüş olan, 

sevdiği beyaz başörtüsü." 

 Va li Mihalç tupĭk u ma ĩklese kĩnĩ purtĭ 266  "Va li Mihalç’in tabutu 

açmak için odaya girdiği / balta" 

b. Türkiye Türkçesinde, aynı sıfat-fiil ekiyle kurulmuş sıfat-fiil gruplarında 

sıfat-fiil eki tekrarlanmamaktadır, aynı durum, kullanımı az olsa da Çuvaş Türkçesi 

için de geçerlidir. 

 ülte manĭn adres, ayalta hĩyĩn adresne ırmalli / tĩl560 " Üst tarafta 

benim adresim, aşağıda, kendi adresini yazması gereken  / taraf" 

c. Sıfat-fiil grubu, Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Çuvaş Türkçesinde de 

isim, sıfat ve zarf görevlerinde bulunabilmektedir. 
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 P ĭr vulanĭ sĭvva ırakanĩ av ikken.518 "Biraz evvel okuduğu şiirin 

yazarı buymuş." (sıfat) 

 Çuvaşiya hĭna urçĩ ükernĩ puşĭ konvert562 "Çuvaşistan misafirhânesini 

çektiği boş zarf" (isim) 

 Tavralĭha ka  sĩmĩ nim kurĭnmalla marlah huplarĩ.102 "Etrafı akşam 

karanlığı hiçbir şey görülemeyecek şekilde kapattı." (zarf) 

d. Çuvaş Türkçesinde sözcükleşme yollarından biri olarak karşımıza çıkan fiil 

+ sıfat-fiil birleşimindeki kelimeler de sıfat-fiil grubu kurulumundadır.  

 Turtmalli1071 "tütün", vĩrenteken716 "öğretmen" vĩreneken425 "öğrenci", 

avtan909 "horoz" 

III. Değerlendirme 

Eklerdeki kullanım farklılığı ve birkaç özel durum dışında, Çuvaş Türkçesi ve 

Türkiye Türkçesinde sıfat-fiil grubunda, söz dizimsel açıdan ve yapısal olarak büyük 

bir fonksiyon paralelliği göze çarpmaktadır. Yani, yardımcı ögeler + sıfat-fiil dizilişi 

her iki lehçede korunmaktadır. Konuyla ilgili Durmuş, sıfat-fiillerin gerek biçim 

gerekse fonksiyon bakımından Oğuz grubuna daha yakın olduğunu ifade etmiştir 

(2009, 358).  

İlaveten, sıfat-fiil grubuyla ilgili Durmuş, Çuvaş Türkçesinin sıfat-fiil 

eklerinin Genel Türkçeyle karşılaştırdığında çok özel birkaç kullanım dışında aynı 

olduğunu da söyler (2009, 359). 

a. Bu kategoride önemli farklılıklardan birisi, Durmuş’un da belirttiği gibi, 

GT’de sıfat-fiil eklerinden fonksiyon değişmesiyle zaman eklerini işaretlemesi son 

derece sağlam bir özelliktir. Çuvaş Türkçesi de bu kullanım özelliğine tabiidir ancak 
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Çuvaş Türkçesinde GT’deki bu eğilime ilaveten sıfat-fiil eklerinin kip işaretçisi 

fonksiyonunda kullanılabilmektedir (2009, 358). 

b. Çuvaşçanın sıfat-fiil grubunun Türkiye Türkçesinden ayrıldığı bir diğer 

nokta ise Yegorov’un belirttiği üzere, sıfat-fiil eklerinin geçici isimler olarak 

kullanılması tüm Türk yazı dilleri için tipolojiktir. Ancak Çuvaş Türkçesinde, 

şimdiki zaman sıfat-fiillerinin isim olarak kullanılmasında muhtemelen diğer 

lehçelerde görülmeyen bir özellik ortaya çıkmaktadır. Çuvaş Türkçesinde sıfat-fiiler 

tek başlarına isim olarak kullanılırken [+i] ve [+ĩ] teklik 3. Şahıs ekini almaktadır 

(2009, 371). Ancak Durmuş, Yegorov’un bu tesptinde bazı düzeltmeler yapılması 

gerektiğini belirtmiştir. Şimdiki zaman sıfat-fiilinin ancak yalın isim olarak 

kullanımında  Yegorov’un tespitinin yerinde olduğunu belirtmiş ancak bu isimlerin 

durum ekleri ile çekimli kullanımlarında ekin iyeliksiz biçiminin sıklık oranının daha 

fazla olduğunu söylemektedir (2009, 372).  

c. Başka bir farklılık da Türkiye Türkçesindeki, gereklilik sıfat-fiili olarak 

kullanılan [-mAlI] eki ile Çuvaş Türkçesindeki gereklilik sıfat fiili olan [-mAllA] 

arasında bir köken birliği ya da yapı birliği açıkça göze çarpmaktadır. Ancak, 

Türkiye Türkçesinde ek gereklilik fonksiyonunda kullanılırken Çuvaş Türkçesinde 

gereklilik ve ağırlıklı olarak gelecek zaman sıfat-fiil işlevinde kullanılmaktadır. Aynı 

şekilde bu maddeye Çuvaşçada çok geniş bir fonksiyona sahip olan {-As} eki de 

eklenilebilir. Türkiye Türkçesinde, bu ek gelecek zaman sıfat-fiil eki olarak 

kullanılırken Çuvaş Türkçesinde gereklilik, ihtiyaç hatta başka eklerle birleşimiyle 

mastar ve yine ek birleşimi yoluyla birçok zarf-fiil ekine de kaynaklık etmektedir.  

ç. Çuvaşçanın gelecek zaman sıfat-fiil eki {-As}’dır. Bu ek, Türkiye 

Türkçesinde gelecek zaman sıfat-fiil eki [-AcAk] ile karşılanmaktadır. Ancak, bu 
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morfem, Çuvaş Türkçesinde gelecek zaman sıfat-fiil işlevinde de kullanılmakla 

birlikte ekin fonksiyonunun ve kullanımının çok geniş olması dolayısıyla bu ek, 

gereklilik, istek, gelecek zaman gibi işlevlerinin yanında kalıcı ve geçici isimler 

yapımında ve bazı eklerle birleşerek zaman zaman mastar eki işlevinde [-Assi] 

kullanılabilmektedir. Hatta aynı zamanda, birçok başka eklerle birleşerek Çuvaşçanın 

zarf-fiil kadrosunun zenginleşmesi ve eklerin çeşitlenmesinde de önemli bir görev 

üstlenmektedir. Örneğin, ıras vĭhĭtsem "yazacak zamanlar", pĩreh kayas pulat’ 

"hemen gitmem gerekiyor", uramalla pĭhasşın pulçĩ, "sokağa doğru bakmak istedi", 

ĭnlanassi te kĭşt e  manĭn (dili) anlayışım da çok az benim. 

d. Çuvaş Türkçesinde geçmiş zaman sıfat fiil eki {-nĬ}47’dır. Türkiye 

Türkçesinde {-mXş} ve {-DXK} sıfat-fiil eklerine karşılık gelmektedir. Durmuş, 

ekin bu iki karşılığına rağmen geçmiş zaman sıfat fiil ekinin Türkiye Türkçesine 

aktarımında {-(y)An} şeklinde de aktarılabileciğini ifade eder (2009, 359).  

 Çuvaşiya hĭna urçĩ ükernĩ puşĭ konvert562 "Çuvaşistan misafirhânesini 

çektiği boş zarf" 

 Aça çuhne ulĭhra laşasem kĩtnĩ çuh epir sanpa iksĩmĩr pĩrkense 

vırtattĭmĩr.45 "Çocukken tarlada atları beklediğimiz zaman seninle ikimiz 

örtünüp yatardık." 

 Epĩ, san vilnĩ mĭşĭrun vilĩmsĩr çunĩ, — terĩ vĭl.346 "Ben senin ölmüş 

kocanın ölümsüz ruhuyum dedi." 

 P ĭr vulanĭ sĭvva ırakanĩ av ikken.518 "Biraz evvel okuduğu şiirin 

yazarı buymuş". 

                                                                 
47

 Kıpçak ve Karluk Türkçelerinde {-gAn} geçmiş zaman sıfat-fiillerine denk gelen bu ekin {-nĬ}, 

Pavlov, Çuvaşçanın şimdiki geniş zaman sıfat-fiil eki olan {-kAn} ile ile akraba olduğunu belirtmiştir. 

Detaylı bilgi için bkz. Pavlov, Hal’hi Çĭvaş Literaturĭ Çĩlhĩ (1965a) . 
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 Vĩsem huşşinçe şap-şurĭ pir kipe tĭhĭnnĭ in e pilĩklĩ vĭrĭm yaştaka hĩr.93     

"Onların arasında bembeyaz bir gömlek giyinmiş ince belli, uzun boylu  

güzel bir kız vardı." 

 Şupaşkar’ta uralsa üsnĩ pĩr pallĭ balerinĭn pultarulĭh ka ĩ irtnĩççĩ.427 

"Supaşkar’da doğup büyüyen, tanınmış bir balerinin gösteri gecesi geçmişti." 

 Untan pilĩk taran aramaslançĩ te vĭrĭm ü ne turanĭ çuh «Bitlzsen» çi 

yuratnĭ yurrine — «Ay, Me, May» — yurla-yurla çüreçe yanahhi ine 

hĭparçĩ.1035 "Ardından beline kadar soyundu ve uzun saçını tararken 

«Bitlzsen» in en sevdiği şarkısı — «Ay, Me, May»ı söyleye söyleye 

pencerenin sövesine oturdu." 

{-nĬ}48 geçmiş zaman sıfat-fiil eki Çuvaş Türkçesinde [+sker] ve teklik 

üçüncü şahıs iyelik ekiyle [+i] isimleştirilme fonksiyonuna da sahiptir (1961, 76). 

Ayrıca Pavlov,  [+i] ekiyle isimleştirilen yapıların sadece geçmiş zamanda olan işi 

değil, şimdiki ve geniş zamanda olan işleri de belirtebildiğini açıklamıştır (1952, 

277). İlaveten, [+i] ve [+sker] ekli geçmiş zaman sıfat-fiil ekleri mastar eki 

fonskiyonunda da kullanılabilmektedir. 

 Ulĭm tüşek sarnĭ kravat’, yıvĭ ran tunĭsker, hĩrarĭm yevĩr ahlata-ahlata 

yınĭşat’...296 "Ahşaptan yapılmış olan saman döşek serdiğim yatak, kadın 

gibi iç çeke çeke inliyordu." 

 ap- amrĭksker, lĩpĩş pekeh atılti te uyĭh pek salhu vĭl.94 "Gepgençsin, 

kelebek gibi geveze ve ay gibi de somurtkansın." 

                                                                 
48

 {-nĬ}, Çuvaş Türkçesinde sonu r ünsüzü ile biten on adet fiil biçimiyle kullanıldığında, ilgili 

fiillerin r sesi düşmektedir. Nedeni bilinmeyen bu durum Çuvaşça için tipolojiktir. Yani aşağıda 

vereceğimiz on tane eylemin sonunda bulunan r ünsüzü n -, m-, t- ve ç- ünsüzleriyle başlayan eklerden 

önce sıfırla nöbetleşmektedir. Kĩr "gimek", kür- "getir-", par- "vermek", per- "etmek", pır- "varmak" 

tĭr- durmak, şĭr- "işemek", hur- "koymak", yar- " göndermek" yĩr- " ağlamak". Fiiler Emine Yılmaz’ın 

Çuvaşça Çok Zamanlı Morfoloji adlı çalışmasından alınmıştır. 
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 Zala kurmasĭr vılyani ĭna kurakansĭr, puşĭ vırĭnta vılyanĭn tuyĭnat.715           

"Salonu görmeden oynamak ona, kimsesiz boş yerde oynadığı hissini 

veriyordu." 

 Epĩr payan ak Aslĭ Eteme çıslama pu tarĭnni pirĩn halĭhĭn çıslĭh tuyĭmĩ 

purrine, vĭl aslĭ halĭh ikkenne, vĭl vilmennine, payan ta çĩrrine kĭtartsa 

parat’.422  "Bugün bu büyük insana saygı göstermek adına bir araya 

gelmiş olmak, halkımızın saygıdeğerlik hissinin tamamını, onun yüce bir 

halk olduğunu, ölmediğini, bugün de diri kaldığını gösteriyor." 

e. Türkiye Türkçesi ile Çuvaşça arasında bu kategorideki en belirgin 

ayrımlardan bir tanesi, Çuvaşçada sıfat-fiil eklerindeki şahıs ifadesi Türkiye 

Türkçesinde olduğu gibi "-DXk + iyelik eki"  şeklinde morfolojik olarak değil şahıs 

zamirleriyle sözdizimsel bir yol izlenerek oluşturulmaktadır. Bu gramer 

kategorisindeki en belirgin fark olan bu durum, aslında Türkiye Türkçesini diğer 

lehçelerin büyük bir çoğunluğundan ayırmaktadır. Yani Türk lehçelerinde, Türkiye 

Türkçesinde olduğu gibi ‘’sıfat fiil eki + iyelik eki’’ kullanımı yaygın değildir.  

 Astĭvatĭn-i, aça çuhne ulĭhra laşasem kĩtnĩ çuh epir sanpa iksĩmĩr 

pĩrkense vırtattĭmĩr.45 "Hatırlıyor musun, çocukken tarlada atları 

beklediğimiz zaman seninle ikimiz örtünüp yatardık." 

 Savnĭ / mĭşĭrĭmĭn üçĩpe yalanlĭhah sıvpullaşrĭm.281 "Sevdiğim eşimin 

vücuduyla sonsuza kadar vedalaştım." 

 "Savnĭ mĭşĭrĭmĭn vilĩ üçĩpe yunaşar pu a çikse larattĭm.274 "Sevdiğim 

eşimin ölü gövesiyle yan yana başımı koyup yatardım." 

İlaveten, Çuvaş Türkçesinde geçmiş zaman sıfat fiil ekinin bir başka 

fonskiyonu da belirsiz geçmiş zamanı işaretleyebilmesidir. Aslında bu durum, diğer 
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tüm lehçeler için de tipolojiktir. Dolayısıyla ekin bu fonksiyonun Genel Türkçeyle 

uyumlu olduğu söylenebilir. 

 uk vĭl. ĩrle pĩççeneh Atĭla şıva kĩme kaynĭ ta putsa vilnĩ.870 "Yok o. Bir 

gece, tek başına, İdil’e suya girmeye gitmiş, boğularak ölmüş." 

 Bukletne kĭtartrĩ — vĩsene Huras’kina alĭ pussa panĭ.472 "Kitapçığını 

gösterdi, onları Huraskin’e imzalamış." 

f. Çuvaşçada gelecek zaman sıfat-fiil eki {-As}49dır. Bu ekin, Türkiye 

Türkçesindeki karşılığı {-AcAk} ekidir. Bunun yanında, {(y)AsI} işleviyle de 

kullanılmaktadır.  Çuvaşçanın gelecek zaman sıfat-fiil eki olan bu ek fonksiyon 

açısından kip işlevli yapılarda oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ancak bu 

gramer kategorisiyle ilgili Durmuş, {mAllA-mAlli} sıfat-fiillerinin gelecek zaman 

işaretleyebilmeleri dolayısıyla {-As} gelecek sıfat-fiilinin TT’deki dengi {-AcAk} ve 

{-AsI} gibi bir kullanım sıklığına sahip olmadığını ifade eder (2009, 382).  Söz 

gelimi, niteleme unsuru olarak tamlamada yer almasının yanı sıra, kalıcı ve geçici 

adlar yapar. Aynı zamanda başka eklerle birleşerek zarf-fiil ya da Çuvaşçanın istek 

formu olan {-AsşĬn}, {-As pulat’} ile birleşerek gereklilik gibi yapıları oluştururlar. 

{-AsrAn}, {-AspA}, {-AslA}, {AssĬn} gibi birleşik ekleri de oluşturduğu zarf-fiil 

eklerine örnek gösterebiliriz. Tüm bu kullanımlarının yanında da bir başka özel 

kullanımı ise teklik üçüncü şahış iyelik eki [+i] ile ortaya çıkar {-Assi}. Bu ek, 

genellikle mastar eki işlevinde kullanılmaktadır. 

 ıras vĭhĭtsem677 "yazacak zamanlar" 

 Nim tumalli te uk, pĩreh kayas pulat’, — terĩ Vanyuk.202 "Hiçbir şey 

yapmaya gerek yok, hemen gitmem gerekiyor dedi Vanyuk" 

                                                                 
49

 Pavlov (1965) ekin kökeni hakkında, geniş zamanın olumsuzu olan {-mAs} ekindeki {-s} nin bu 

eke kaynaklık edebileciğini belirtir.  
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 Çüreçe karrine sirse uramalla pĭhasşın pulçĩ Gennadi Andreyç — uramra 

tĩttĩm, nimĩn te kurĭnmast’.1282 "Pencerenin perdesini çekip sokağa 

bakmaya niyetlendi Gennadi Andreyç, — sokak karanlık, hiçbir şey 

görünmüyordu. 

 Çĭvaş halĭhĩn tulaş pallisençen pĩri ĩntĩ tettĩm hĭş çuh makĭrasla hama 

ham.439 "Çuvaş halkının dış belirtilerinden biri demekki derdim bazen 

kendi kendime ağlayacakken" 

 Ançah niyeple te hĭrama e  pĭrahaymarĭm: hama ta surĭh e taka tusa 

hurasran.327 "Ançah hiçbir şekilde korkuyu atamadım: beni de koyun ya 

da koç yapacağından." 

 Esĩ unpa sıvpullaşasşĭn mar-im?171 "Sen onunla vedalaşmak istiyorsun 

değil mi?" 

 Epĩ ham çĭvaşla paçah ta kala aymastĭp, unkun pĩr-ikĩ sĭmah avrĭnĭşĩ 

kĭna, ĭnlanassi te kĭşt e  manĭn.372 "Kendim de Çuvaşçayı tamamıyla 

konuşamıyorum, sadece, şöyle böyle birkaç cümle çevirisi, (Çuvaşçayı) 

anlamam da çok az."   

Eklerin fonksiyonları ve işleyişleri daha çok morfolojinin konusu olduğu için 

biz yalnızca, bu örnekleri vermekle yetindik. Belirttiğimiz gibi [-As] ekinin Çuvaşça 

da çok geniş kullanımı olması, farklı biçimbirimlerle birleşerek yeni ekler 

oluşturması gibi sebeplerden dolayı bu ek başlıca başka bir çalışmanın konusu olma 

özelliğine sahiptir.  

g. Çuvaş Türkçesinde, gereklilik sıfat-fiil eki [-mAllA] ve [-mAlli]’dir. Bu 

sıfat-fiil eki biçimsel olarak Türkiye Türkçesindeki gereklilik kipine benzese de 

fonksiyon bakımından önemli farklılık vardır. Bu ek, Çuvaş Türkçesinde esas olarak 

gelecek zaman sıfat-fiil eki işlevinde kullanılmaktadır. Bu açından işlevsel olarak    



 
 

249 
 

[-As] yapısının yerini almaktadır. Durmuş, [-mAllA] ekinin Çuvaşçada 3 farklı 

görevde kullanıldığını belirmiştir: 1. Sıfat-fiil görevinde, 2. Gereklilik kipi işaretçisi 

görevinde, 3. Sözcükselleşme yoluyla kelime yapma işlevinde olarak belirlemiştir. 

Aynı şekilde [-mAlli] ekinin [-mAllA] ekiyle arasında fonksiyon farkılılığı olduğunu 

belirterek [-mAlli] biçimbiriminin görevlerini 4 ana başlık altında belirlemiştir. 1. 

Sıfat-fiil olarak kullanılmaktadır, 2. Kalıcı isimler yaparak sözcükleştirme görevinde, 

3. Fiilin adını göstererek geçici isimler yapma, 4. Kendisinden sonra bir isim 

geldiğinde kimi zaman isim tamlaması şeklinde bir işlevde kullanıldığını belirtir. 

Pavlov, bu iki biçimbirim arasındaki en belirgin farkın [-mAlli] ekinin daha çok 

amaç, [-mAllA] biçiminin daha çok gereklilik bağlamında kullanıldığını belirtmiştir. 

(2009, 403-406). Ek olarak Pavlov, bu ekin mastar eki [-mA] ile [-llA] yön gösterme 

ekinin birleşiminden oluştuğunu belirtmiştir (1965, 278).  

 Tavralĭha ka  sĩmĩ nim kurĭnmalla marlah huplarĩ.102 "Etrafı akşam 

karanlığı hiçbir şey görülemeyecek şekilde kapattı." 

 Temle kalamalla… Pĩlmestĩp… Esĩ unpa sıvpullaşasşĭn mar-im?170 

"Nasıl söylemeli… Bilmiyorum… Sen onunla vedalaşmak istiyorsun 

değil mi?" 

 San ıran ireh sakkĭrta voenkomata itmelle.114 "Senin yarın sabah sekizde 

askeri sicil ve kayıt bürosuna gitmen gerekiyor." 

 av ka  şĭmat kunççĩ, anne kilte ukçĩ, Muskav ıvĭhĩnçi pĩçĩk ĩ hulana 

tantĭşne kurma kaynĭççĩ ĩr vırtmallah.552 "Moskova yakınındaki küçük 

şehre arkadaşını görmek için kalmaya gitmişti." (Ek, burada isim yapma 

fonksiyonunda kullanılmuış, ek olarak Çuvaşçada sıkça karşımıza çıkan 

[ah] kuvvetlendirme edatını almıştır). 



 
 

250 
 

 Atte saltaka tuhsa kaysanah rayontan agent kilçĩ te sirĩn patşalĭha aş-

kakay tülese tatmalli pur, haleh tatmalla terĩ.160 "Babam, askere gidince 

rayondan bir ajan geldi ve sizin ülkeye et ürünleri vergisi ödemeniz var, 

şimdi kesmeniz gerekiyor dedi." 

 Nim tumalli te uk, pĩreh kayas pulat’, — terĩ Vanyuk.202 "Yapacak hiçbir 

şey yok, bir an evvel gitmem gerekiyor dedi Vanyuk." 

h. Çuvaş Türkçesinde, Türkiye Türkçesinde olmayan bir başka sıfat-fiil eki de 

{-(m)i} ekidir. Ek fonksiyon olarak olabilirliği, ihtimali göstermektedir. Ekin, 

olumsuz kullanımı, olumlu kullanıma oranla çok daha fazladır. Durmuş, bu ekin 

TT.’ye {-(X)r}, {-mAz} şeklinde aktarılması gerektiğini belirtmiştir. İleveten bu 

ekin, stilistik açıdan gelecek zaman ve şimdiki zaman sıfat-fiil eki olarak da 

kullanılabileceğini belirtmiştir (2009, 391). 

 Tĭrat’ pĩr vırĭnta pĩr vırĭnta pĩr huskalmi, çunne tem kĭşlat’ unĭnne.230 "Bir 

orada bir burada, bazen de hareket etmeden dikiliyor, canını bir şeyler çok 

sıkıyordu onun." 

Genel hatlarıyla özetleyecek olursak, bu kelime grubunda her iki lehçe 

arasındaki farklılık, kullanılan eklerin fonksiyonları ve kısmen de şekildeki 

farklılıklarından kaynaklanmaktadır. 

4. 2. d. İsim-Fiil Grubu 

Bir isim-fiil ve ona bağlı olan yardımcı ögelerden oluşan kelime grubudur. 

Ergin, bu grubun fiil isimleri üzerine kurulan bir kelime grubu olduğunu belirtir. 

Ardından, fiil isimlerinin bu grubun esas unsuru olduğunu ve doğal olarak da en 



 
 

251 
 

sonda bulunacağını belirtir. İlaveten ana unsurun, kendisinden önce gelen gerekli 

unsurlarla birlikte fiil grubunu meydana getirdiğini söyler (2009, 395).  

Korkmaz, isim-fiil grubu için kılış adı grubu terimini kullandıktan sonra, bu 

grubu "Bir durumu, bir oluş ve kılışı isim olarak anlatan ve fiillerden –mAk, -mA, -Iş 

/ -Uş, IcI/ UcU vb. ekleriyle kurulan ve yargı bildirmeyen kelime grupları" şeklinde 

tanımlamıştır (2017,176). 

Karahan ise, isim-fiil grubu, "Bir hareket ismi ile ona bağlı tamlayıcı veya 

tamlayıcılardan kurulan kelime grubudur" şeklinde tanımlamıştır (2018, 54). 

I. Yapısı 

yardımcı ögeler + isim-fiil eki 

 ataşullĭ şuhĭşĩsene pĩr tĩvve pu tarma269  "çılgın düşüncelerini bir noktaya 

toplama"   

 Maru  vĩsene supĭn’pe uma tıtĭnçĩ.144 "Maruş onları sabunla yıkamaya 

başladı." 

 hıtĭrah / makĭrma261 "hıçkırarak  / ağlama"   

II. Özellikleri 

Çuvaş Türkçesinin isim-fiil ekleri {-mA ve mA kĬn}’dır. Bu kelime 

grubunda, iki lehçe arasında görülen temel farklılık, yapı ve işleyiş bakımından 

ziyade eklerin farklılıkları ve fonksiyonlarındaki başkalıklardan kaynaklanmaktadır 

a. Bu grubun ana unsuru, hareket ismidir ve sonda bulunur. Yüklem görevi 

yapan bu hareket ismi yargı bildirmez. 
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 İkkĩn-vi ĩn, uk a puhsan, ĩ me- imelli ilme çuprĩ , hĩrsem sĩtel maylama 

tıtĭnçĩ .473 "İki üç kişi, para toplayınca, yiyecek-içecek almak için 

koştular, kızlar masayı hazırlamaya başladılar." 

 Nataşa makĭrmaşkĭn hal yulmannipe vĭysĭrrĭn ta tĩlsĩrrĩn maççana pĭhsa 

vırtrĩ.264 "Nataşa’nın ağlamaya hali kalmadığı için yorgun ve boş gözlerle 

tavana baktı." 

 epĩ  kuşak uri hĩr pürnisem perĩnnĩ-perĩnmen nĭykĭşma tıtĭnçĩ.210              

"Sevimli kedi yavrusu kızın parmakları dokunur dokunmaz sızlanmaya 

başladı." 

 Nataşa şıvlĭ ku ĩsempe konvert ine tinkerse pĭhrĩ te tata hıtĭrah makĭrma 

tıtĭnçĩ.261 "Nataşa yaşlı gözleriyle zarfa odaklandı ve daha içten 

yırtılırcasına ağlamaya başladı." 

 Bobbi, man ĭna av teri kuras kilet, unĭn ılĭhne hama yışĭnma ta hatĩr 

epĩ.682 "Ben, onu o kadar görmek istiyorum ki onun günahını kendime 

üstlenmeye de hazırım." 

b. Bu grup, Türkiye Türkçesinin söz diziminde isim görevi yaptığı gibi Çuvaş 

Türkçesinde de isim görevi yapmaktadır. Bu isim, cümle içinde tek başına özne ya da 

yüklem olabilmektedir. 

 Pu ĭ ĩrte, puşĭ zalra vılyama kalama uk yıvĭr.715 "Boş yerde, boş 

salonda oynamak anlatılamayacak kadar zordur."   

 Yuratu havalne layĭh pĩlme kirli.766
 "Aşkın gücünü iyi bilmek gerekli"   

 Çuvaşiya hĭna urçĩ ükernĩ puşĭ konvert yarsa pama kirli pulnine te 

ĭnlanaymarĭm.562 "Çuvaşistan misafirhânesini çektiği boş zarfı 

göndermesinin sebebini anlayamadım."   

 ıvĭrma vırtas pulat sanĭn.748
 "Uyumak için senin yatman gerekiyor." 
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 Tepĩr ka  kalleh şĭnkĭravlarĩ vĭl, tepĩr amrĭk sĭvĭ ĭn epĩ  sĭvvine vulasa 

pama ıytrĩ. Erre vularĩ.849 "Bir sonraki gece tekrar aradı o, diğer genç 

şairin güzel dörtlüğünü okumasını rica etti. Erre yine okudu. 

III. Değerlendirme 

İncelediğimiz örneklerde, Çuvaş Türkçesinin isim-fiil grubu ile Türkiye 

Türkçesinin isim-fiil grubu arasında büyük bir paralellik olduğu belirlenmiştir. Yani, 

yardımcı ögeler + isim-fiil kurulumu her iki lehçede de korunmuştur. Söz dizimsel 

açıdan, bu grup Türkçenin her iki lehçesinde de aynı işlevde özellikler 

göstermektedir. Aynı zamanda fonksyion açısından isim-fiil grubu her iki lehçede de 

isim görevi yapmaktadır. Çuvaş Türkçesinde, hareket ismi yapmada {-mA}eki çok 

sık kullanılmaktadır. 

Buna karşın, bu gramer kategorisinde, iki dil arasındaki en belirgin fark isim-

fiil eklerinin işlevlerinde ortaya çıktığını yukarıda belirtmiştik: 

a. {-mA} mastar eki Çuvaş Türkçesinde çok geniş bir fonksiyona sahiptir. 

Öyle ki, ek zamanla mastar işlevini yani ana fonksiyonunu yitirmeye başladığından 

Çuvaş Türkçesinde başka ekler bu ekin görevini üstlenmeye başlamıştır. {-mA} 

mastar işlevinin dışında, mastar eki + yönelme durumu eki, mastar eki + belirtme 

durumu eki, zarf-fiil eki işlevinde, yapım eki işlevinde, sıfat fiil işleviyle çok geniş 

bir kullanım alanına sahiptir. 

 Amĭşĩ pĩrehmay makĭrat’, çapsa ta çarma uk.11 "Annesi sürekli ağlar, 

engelleyip teselli etmek için (kimsesi de) yok 

 Vanyuk ĭna temsker kalama hĭtlançĩ, hĩrarĭm kalama pamarĩ. 124 "Vanyuk 

ona bir şeyler söylemeye çalışsa da kadın söylemeye izin vermedi." 
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 Vanyuk vĭr a tuhsa kayma pu tarĭnat.179 "Vanyuk cepheye gitmek için 

hazırlanır." 

 Ku ĩ çen çiper açana nimĩ e pĩterse kayalla tavrĭnma Turĭ pulĭştĭrah tese 

makĭrsa yaçĩ Anyuksen amĭşĩ.205 "Anyuk’ların annesi, bu çalışkan güzel 

çocuğa Alman’ı mahvedip tekrar dönmesi için Tanrıya yardım et — diye 

ağladı.." 

 Şıv vitrisene lartma mansah, mĭşĭr yĭrĭs kĩletke kilĩşüllĩn şĭkĭltatsa pınine 

mĩn yaltan tuhsa uhaliççeneh tĩmsĩlse pĭhsa yulçĩ.205 "Su kovalarını 

yerleştirmeyi unutup, çiftin güzel görünüşlerinin sessizce sohbet ederek 

gittiğini, köyden çıkıp gözden kayboluşlarına yüreği kavrularak baktı." 

 Un iyĩn pĩçĩk ĩ pıl hurçĩ yavĭnma tapratrĩ.228 "Onun üzerine küçücük bal 

koydu ve dönmesi için salladı." 

 Ham mĩn teri açalla, ayvanla (ye, ten, hĩrarĭmla?) şuhĭşlama 

pultarninçen tĩlĩnse sasĭpah kulsa yaratĭp epĩ.459  "Böylesine çocuk gibi, 

aptal gibi (ya da belki bir kadın gibi) düşünebildiğime şaşırarak 

kahkahayla güldüm." 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere {-mA} mastar ekinin fonksiyonu çok geniş 

olduğundan, bu ekin mastar fonksiyonu zayıflamış ve diğer ekler bu görevi 

üstlenmeye başlamıştır. Bunlardan en işleği geçmiş zaman sıfat-fiil eki olan {-nĬ} ile 

teklik 3. Kişi iyelik ekinin [+i]  birleşiminden oluşmuş, {-ni}’dir. Bu ekin yanında {-

As} gelecek zaman sıfat-fiil ekinin ve teklik 3. Şahıs ekinin birleşiminden oluşmuş 

{-Assi} de mastar eki işlevinde kullanılabilmektedir. 

 umĩnçe hĩr pur inçeh ittisene pĭhakansene kilĩştermestĩp epĩ, ançah vĭl 

man ine pĭhni pitĩ savĭntarçĩ temşĩn.391 "Yanında kız varken diğerlerine 
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bakanları hoş bulmuyorum, ancak onun bana bakması nedense beni çok 

mutlu etti." 

 Mĩn pĩçĩkreneh hamĭn pit şĭmmisem sarlakan kurĭnni asaplantaratçĩ, 

pĩrehmay pĭşĭrhantaratçĩ mana.438
 "Çocukluktan beri yüz hatlarımın geniş 

görünmesi beni hüzünlendirir, sürekli endişelendirirdi." 

 akĭn pek ilemlĩ kun hurlansa larni pısĭk ılĭh, teri vĭl.506 "Böylesine 

güzel bir günde hüzünlenerek oturmanız büyük günah dedi." 

 Tĩttĩmren hĭrat’ teni vĭl vĭrĭ tĭvat’ teni mar-ha.1267 "Karanlıktan korkuyor 

demek o hırsızlık yapıyor demek değildir." 

 Epĩ ham çĭvaşla paçah ta kala aymastĭp, unkun pĩr-ikĩ sĭmah avrĭnĭşĩ 

kĭna, ĭnlanassi te kĭşt e  manĭn.372 "Kendim de Çuvaşçayı tamamıyla 

konuşamıyordum, sadece, şöyle böyle birkaç cümle çevirisi, (Çuvaşçayı) 

anlamam da bir o kadar azdı." 

b. İsim-fiil grubundaki ayrımlardan bir diğeri, yalnızca Çuvaş Türkçesinde 

bulunan ancak kullanımı yoğun olmayan {-mAşkĬn} ekidir. Bu ek ile ilgili Durmuş, 

ekin yapısının Türkçenin isim-fiil yapısına uymadığı belirterek ekin zarf-fiil 

olduğunu belirtmiş ve bu ekin Çuvaşçada isim-fiil olarak zikredilmesinin sebebinin 

batı gramerciliği olduğunu ifade etmiştir (2009, 353). 

c. Çuvaş Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin isim-fiilerinin kullanımında dikkat 

çeken en önemli özelliklerden bir tanesi de Türkiye Türkçesinde yalnız iyelik eki 

alarak kurulabilen bazı yapılar, Çuvaş Türkçesinde iyelik eki almadan 

kullanılabilmektedir. 
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 Şĭp av vĭhĭtra temle tuyĭm, temle sisim mana kayalla avrĭnsa pĭhma 

histerĩ.452 "O anda bütün sezgilerim ve hislerim bana geriye doğru 

bakmamı söyledi." 

 Tepĩr ka  kalleh şĭnkĭravlarĩ vĭl, tepĩr amrĭk sĭvĭ ĭn epĩ  sĭvvine vulasa 

pama ıytrĩ.849 "Bir sonraki gece tekrar aradı o, diğer genç şairin güzel 

dörtlüğünü okumasını rica etti. Erre yine okudu." 

 Manpa yunaşar vĭrĭm ivĩtlĩ hĩr laratçĩ, epĩ çeçek ıhhine ĭna patĭm ta 

sire parneleme ıytrĭm.844 "Benimle yanyana saçları uzun örgülü bir kız 

oturuyordu, ben gül demetini ona verdim ve size hediye etmesini rica 

ettim." 

4. 2. e. Zarf-Fiil Grubu 

Bir zarf-fiil ile ona bağlı unsurlardan oluşan kelime grubudur. Ergin, zarf-

fiiler için, hal ve durum karşılayan kelimeler zarftır tanımını yaptıktan sonra zarf-

fiillerin de fiillerin zarf şekli olduğunu açıklamaktadır. Ayrıca, Ergin 

tanımlamasında, zarf-fiilerin isim-çekim ve işletme eki almadığını da belirtmiştir 

(2009, 338). 

Korkmaz, zarf-fiil grubunu, "Grup içinde yüklem görevi almış bir zarf-fiil 

veya ad çekimi ekleriyle genişletilerek zarf görevi yüklenmiş sıfat-fiil ekleri ile 

bunlara bağlı ögelerden oluşan kelime grubu" şeklinde tanımlamıştır (2017, 259). 

Karahan, zarf-fiil grubunu, "Bir zarf-fiil ile bu zarf-fiile bağlı tamlayıcı veya 

tamlayıcılardan kurulan kelime grubudur" şeklinde tanımlanmıştır (2018, 57). 

I. Yapısı 

Yardımcı unsurlar + zarf-fiil 
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 Kile ĩrle sullansa itrĩm, pu a minter ine çikse makĭra-makĭra ıyha 

putrĭm.282 "Eve geceleyin yalpalayarak vardım, başımı mindere koyup 

ağlaya ağlaya uykuya daldım." 

 Vĩsem ikkĩşĩ hire-hirĩ le tĭçĩ  te, kula-kula, çuptĭvaşa-çuptĭvaşa pĩr-pĩrne 

hıvĭntara pu larĩ ...1008 "Onların ikisi karşı karşıya durdular ve güle güle, 

öpüşe öpüşe birbirlerini soymaya başladılar…"  

 Hĭra-hĭra50 patnereh pırsa pĭhrĩ.646 " Korkarak yanına varıp baktı." 

 Natsi şĭnĭrĩ şĭnah ak ınsem ĩntĩ, proletariat şuhĭşlarĭm epĩ te kularah, te 

çĭnlasah ham ta ĭnlanaymasĭr.477 "Tam anlamıyla milliyetçilik damarı 

taşıyan bu insanların şimdi, proleterya olduğunu düşünerek elimde 

olmadan güldüm." 

 Türripe kalas pulsassĭn, kayarahpa51, yĭltah yĩrkellĩ vĩ lennĩ hı ĭn, epĩ 

savĭntĭm ta vĭl apla pırsa kĩme ĭs iternişĩn.326 "Doğrusunu söylemek 

gerekirse, (sevişmemiz) biraz sonra, büsbütün düzenli olarak 

sonlandıktan sonra onun bu şekilde, yanıma sokularak yanaşmayı akıl 

edebildiği için sevindim." 

 Annü kiliççen kĩpisem tipe ĩ.154 "Annen gelene kadar gömlekleri 

kururlar." 

 Pĩr şutlasan, tĩrĩs te pek. Çĭn ta, yalan ĩ les pulat’.1294 "Biraz düşününce, 

doğru gibi duruyordu. Gerçekten de, sürekli çalışmamız gerekiyordu." 

                                                                 
50

 Çuvaşçadaki {-A} eki Türkiye Türkçesinde {-(y)A} biçimle denktir. Ek tek kullanımdan ziyade 

ikileme şeklinde kullanılmaktadır. Ek fonksiyon ve şekil bakımından Türkiye Türkçesiyle ile 

aynıyken aradaki en önemli fark Çuvaşçada {-A} ünlüleriyle biten bir kelimeden sonra {-A} zarf-fiil 

eki sıfır biçimbirimle nöbetleşir. Türkiye Türkçesinde ise araya kaynaştırma ünsüzü girer. Örneğin: 

başlaya başlaya… 
51

 Ek Türkiye Türkçesindeki dengi {-(y)ArAk} olan {-ArAh} zarf- fiilinin üzerine {-pA} araç-

birliktelik ekinin gelmesiyle oluşmuş olup, biraz sonraki zamanı gösterir. Türkiye Türkçesine {-

DXKtan sonra} olarak aktarılmaktadır. 
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 Epĩ vĩsençen ayakkarahhĭn52 irtse kayas tesettĩm.1180 "Ben onlardan çok 

uzak mesafeden geçip gitmek isterdim." 

 A u urĭlsan kiv enne ilme ham pıratĭp, tet.1197 "Baban iyileştiğinde 

borcunu almaya kendim gelirim, dedi." 

 Juçka vĩsem ine pĭhsa nĭykĭşat’.1254
 " Juçka onlara bakıp homurduyordu." 

 Telegramma ilnĩ-ilmen uramri vĩt-şakĭra pu tartĭm.959 "Telgrafı alır 

almaz sokaktaki ufak tefek şeyleri topladım." 

 Vĭl yurĭ mana ka ĭhsa kayasla 53kilĩşet tata şav vĩhĩtrah epĩ ĭna çĭtma 

pultaraymastĭp.378 "O şarkı beni ağlamaktan canımı çıkarır hale sokardı 

ve de bu saatte bu şarkıya dayanamıyordum." 

 Kiffer av hĭyne sentimentalizmpa ayĭplasran hĭrat.678 "Kiffer kendisinin 

sentamantilizmle ayıplanacağından korkuyor." 

 Manĭn çi ıvĭh tusĭm ĭna makĭrmasĭr54 itleme pultaraymastçĩ.516 "Benim 

en yakın dostum onu ağlamadan dinleyemezdi." 

 839Epĩ — ĩrlehi şĭnkĭrav: mĩnle tĩlĩnmelle55... "Dün geceki arayışım: 

Nasıl baş döndürücüydü..." 

 Hamran in eh mar tĭrakan hura kaççĭna kĭşt havaslĭrahhĭn pĭhsa iltĩm.395   

"Bana yakın olan bir başka esmer delikanlıya biraz hevesliymiş gibi 

baktım." 

                                                                 
52

 {-ArAh} zarf-fiil ekinden, {-Ĭh} zarf fonksiyonunda ekler türeten ekin birleşimiyle oluşmuştur. 

Nadir kullanılan bir ektir. 
53

 Durmuş bu ekin, {-As} sıfat-fiil eki ile zarf görevinde isimler türeten {-lA} ekinin birleşmesinden 

meydana gelen bu ekin Türkiye Türkçesinde {-AcAk gibi}, {-(X)rcAsInA} denk geldiğini belirtmiştir 

(2009, 458). 
54

 Türkiye Türkçesinde {-mADAn} yapısına denk gelen bu zarf-fiil eki, zarf-fiil ekinin mastar eki ile 

yoksunluk eki olan {+sXz} ekinin Çuvaşçada r/l ses denkliği gereği {+sĬr} birleşiminden meydana 

gelmiştir. Çuvaş Türkçesinde {-SA} zarf-fiilinin anlam bakımından karşıtı olarak görev yapmaktadır. 

(2009, 467}. 
55

 Burada kullanılan {-mAllA} eki gereklilik sıfat-fiil ekiyle karıştırılmamalıdır. Aynı biçim zarf-fiil 

olarak da kullanılmaktadır. Durmuş’a göre bu iki eş biçim fonksiyon değiştirmeyle değ il, ayrı 

kökenden gelişme yoluyla olduğunu belirtmiştir. Ekin mastar eki üzerine {+(l)lA}  yapım ekinin 

eklenmesiyle oluştuğunu öne sürmüştür (2009,  463}. 
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Yukarıda sıraladığımız örnekler, Çuvaşçada en çok kullanılan zarf-fiilerin 

örnekleridir. Bazı kullanım formları, aktardığımız metinde mevcut olmadığından 

örneklendirilememiştir. 

II. Özellikler 

Çuvaş Türkçesi zarf-fiil kadrosu açısından Türkçenin en zengin lehçelerinden 

biridir. Aslında zarf-fiil kadrosundaki bu genişliğin Türk lehçeleri için tipolojik 

olduğu da söylenebilir. Zarf-fiil grubunda, Türkiye Türkçesiyle arasındaki fark daha 

çok kullanılan eklerde ve bu eklerin fonksiyonunda karşımıza çıkmaktadır. Konuyla 

ilgili Durmuş, "Çuvaşçanın zarf-fiil kadrosu bakımından çok zengin olduğunu ve bu 

zenginliğe karşın zarf-fiil kadrosunun da tam anlamıyla ortaya konulmadığını ifade 

etmiştir (2009, 414).  

Zarf-fiil eklerindeki bu fazlalığın en önemli sebeplerinden birisi, sıfat-fiil 

eklerinin esnek yapısı gereği ikincil zarf-fiil eklerine de kaynaklık etmesinden 

kaynaklanmaktadır. Çuvaş Türkçesinin zarf-fiil eklerini şu şekilde sıralayabiliriz:      

{-A}, {-ArAh}, {-ArAhpA}, {-ArAhhĬn} {-SA}, {-San}, {-SAssĬn}, {-SarAh},      

{-iççen}, {-i}, {-mi}, {-AspA}, {-As n}, {-AsrAn}, {-AslA}, {-ma kĬn}, {-

mAllA}, {-mAllipe}, {-mAnlA}, {-mAn n}, {-mAnni n}, {-mAnnĬpA}, {-mA},  

{-mAsĬr}, {-mAsseren}56, {-nĬrAn}, {-nĬrAnpA}, {-nĬşem(ĩn)}, {-nĬn}, {-nĬ}…          

{-mAn}, {nibe}, {-n n} (2009,414-115). 

a. Grubun ana unsuru zarf-fiildir, sonda bulunur. Zarf-fiil grubu, cümle ve 

kelime grubunda zarf görevinde bulunur. Aynı zamanda, bu ana unsur sonda bulunsa 

da yargı bildirmez. 

                                                                 
56

 Yalnızca Çuvaşçada bulunan{-mAssArAn} eki Türkiye Türkçesine her…  şeklinde aktarılabilir. 

Ekin Trükiye Türkçesinde dengi yoktur. Levitskaya ekin {-mA} fiilden isim ekiyle [seren] son 

takısıyla oluşmuş olabileceğini belirtimiştir (1976,110). 
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 Kayasşĭn marççĩ Tomas ara, çuhĭnlĭh hĭvalasa yaçĩ.  tupaymannipeh 

kayrĩ.1022 "Geri dönmek istemiyordu Tomas orduya, yoksulluk peşini 

bırakmadı. İş bulamadığından gitti." 

 Kularah, esir te Çĭvaş-i? — tese ıytrĩ. 395 "Gülerek: Siz de Çuvaş mısınız 

diye sordu?" 

 Vĭl mana av ka ah irĩke kĭlarsa yaçĩ.982 "Beni o akşam özgür bıraktı." 

 ĩr inçe şuhĭş irĩkĩ yulsassĭn ta turra şĩkĩrççĩ te, ĭna ta turtsa ile pu larĩ  

ĩntĩ.981 "Yeryüzünde düşünce özgürlüğü kalırsa Tanrı’ya şükretsinler, onu 

da almaya başladılar şimdi." 

 Nataşa aplah tatĭlsa yĩret, amĭşĩ ĭna lĭplantarasşĭn tĭrĭşat’.250 "Nataşa 

hıçkırarak yırtılırcasına ağlıyor, annesi de onu sakinleştirmeye 

çalışıyordu." 

b. Türkiye Türkçesinde "-r / -mAz", kalıbıyla kurulan yapılarda zarf-fiil 

yapıları Çuvaş Türkçesinde {-nĬ…-mAn} yapısıyla karşılanmaktadır. 

 Kĭ al vara urkunne itnĩ- itmen sisterçĩ anne.384 "Bu yıl ilkbahar gelir 

gelmez annem haber verdi." 

 Telegramma ilnĩ-ilmen uramri vĩt-şakĭra pu tartĭm.959 "Telgrafı alır 

almaz sokaktaki ufak tefek şeyleri topladım" 

c. Türkiye Türçesinde olduğu gibi Çuvaş Türkçesinde de zarf-fiil grubu, söz 

dizimi içinde zaman, tarz, sebep, şart, bağlama, karşılaştırma vb. işlevlerle görev 

yapmaktadır. 

 Açaranah çeçeksene yuratsa purĭnatĭp epĩ.858 "Çocukluktan beri çiçeklere 

ilgi duyarak yaşarım ben." (Tarz) 
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 Juçka şĭppĭn kravat inçen sikse ançĩ.1054 "Juçka, sessizce yataktan 

zıplayarak indi." (tarz) 

 Vĭr ĭ pu lansan ta ultalĭk ıtla kolhoza vĭlah yertse pıçĩ.61 "Savaş 

başlayınca da kolhozu bütün bir yıldan daha fazla idare etmişti." (zaman) 

 ĩr inçe şuhĭş irĩkĩ yulsassĭn ta turra şĩkĩrççĩ te, ĭna ta turtsa ile pu larĩ  

ĩntĩ.981 "Yeryüzünde düşünce bağımsızlığı kalırsa Tanrıya şükretsinler, 

onu da çekip almaya başladılar şimdi." (şart) 

 Hĩrsempe kaççĭsem kile salanma ta hatĩrleneççĩ pul’ ĩntĩ.40 "Kızlarla 

delikanlılar evlere dağılmak için hazırlandılar." (amaç) 

 antalĭk layĭh tĭrsan, huşĭran pįrre kilkelese kayatçĩ , halĩ akĭ vi ĩ erne 

ıtla uk ĩntĩ.26 "Hava iyi olursa arada bir gelip giderdiler, şimdi üç 

haftadan daha fazladır yoklar artık." (şart, karşılaştırma) 

d. Türkiye Türkçesinde olduğu gibi, Çuvaş Türkçesinde de zarf-fiil grubu fiili 

niteyelen bir zarf gibi görev yapmakta ve herhangi bir çekim eki almamaktadır. 

 Erre vulasa pĩterçĩ te, hĩr tav tusa ırĭ ka  sunçĩ, untan trubkĭna huçĩ.848 

"Erre okuyup bitirdi, kız da iyi akşamlar dileklerini sundu ve ardından 

ahizeyi kapattı." 

 Hitre sĭnĩ, şurĭ şĭlĩsene kĭtartsa kĭşt kularah sĭmah pu lani ku ĩ umne 

tuhrĩ.204 "Güzel yüzü ve gülerek beyaz dişlerini gösterip konuşmaya 

başladığı anlar gözünün önüne geldi." 

 Hĭy vara nim şuhĭşlaymasĭr pĩçĩk pürt umne hĭparçĩ te, hıpaşlasan-

hıpaşlasan alla ĩne tıtmalli şurĭ vĩren lekrĩ.223 "Sonra hiçbir şey 

düşünemeden küçük evin önüne yürüdü ve yoklaya yoklaya eliyle ineği 

bağlayacağı beyaz ipi buldu." 

 Annü kiliççen kĩpisem tipe ĩ.154 "Annen gelene kadar gömlekleri kurur" 
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 Türripe kalas pulsassĭn, kayarahpa, yĭltah yĩrkellĩ vĩ lennĩ hı ĭn, epĩ 

savĭntĭm ta vĭl apla pırsa kĩme ĭs iternişĩn.326 "Doğrusunu söylemek 

gerekirse,  (sevişmemiz) biraz sonra, büsbütün düzenli olarak 

sonlandıktan sonra onun bu şekilde yanıma sokularak yanaşmayı akıl 

edebildiği için sevindim" 

III. Değerlendirme 

İncelediğimiz metinlerde, söz dizimsel açıdan zarf-fiil grubunun her iki 

lehçede büyük oranda parallellik olduğu belirlenmiştir. Yani, zarf-fiil grubu, her iki 

lehçede de yardımcı ögeler + zarf-fiil dizilişindedir. Bununla birlikte, farklılık daha 

çok biçimbilgisel olarak ve eklerin fonksiyonlarında ortaya çıkmaktadır. Çuvaş 

Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin zarf-fiil grubunda ortaya çıkan kimi farklılıklar şu 

şekildedir: 

a. Zarf-fiil ekleri kategorisinde Çuvaş Türkçesi ile Türkiye Türkçesindeki en 

belirgin fark {-sA} ekinde ortaya çıkmaktadır. Çuvaş Türkçesindeki kullanılan en 

yaygın zarf-fiil eklerinden biri olarak kullanılan bu morfem Türkiye Türkçesinde     

{-Xp} şeklinde kullanılmaktadır. Çuvaşçada tarz bildirme fonksiyonundaki bu ek, 

Türkiye Türkçesine zaman zaman {-ArAk} olarak da aktarılmaktadır. Levistkaya bu 

zarf-fiil ekinin Fin-Ugor dil ailesine mensup Udmurtçada mevcut olan {-sA} ile 

Genel Türkçedeki şart eki olan {-sA}’nin karışımından ortaya çıkdığını belirtmiştir 

(1976, 104). 

 Vanyuk hıvĭnçĩ kĭmakaran şarkku kĭlarsa irĩ. 21 "Vanyuk üstünü çıkardı, 

sobadan patates çıkarıp yedi." 

 Vanyuk tula tuhsa praluk tatĭkĩ, kivi yıvĭ  pukan yĭtsa kĩçĩ.153 "Vanyuk, 

dışarıya çıkıp demir teli ve eski ahşap sandalyeyi sürükledi." 
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 Vanyuk, epĩ kĩ ĩr mar, vi ĩ ka  malarah kilnĩ pulsan san patna, mana 

hĭvalasa yani pulĭttĭn-i?175 "Vanyuk, ben bu akşam değil de üç akşam 

önce yanına olsaydım yanına, beni kovup gönderecek miydin? 

 Nataşa ırmaran tupsa kilse üsternĩ Hura kana, hup-hura yıt urine, 

amĭşĩ ıytnipe kürşĩri Vittali piçu av ĭkaran aksa vĩlerni ku a kilçĩ.226    

"Nataşa küçükken dereden bulup büyüttüğü Huraşka’yı, kapkara bir 

köpek yavrusu, annesinin isteğiyle komşu Vitali Teyzenin bu 

ıhlamurlukta asarak öldürdüğünü anımsadı ve ürperdi." 

 Tĩpelten amĭşĩ kĭştĭrtatsa tuhrĩ te nim çĩnmesĩr yunaşar pırsa larçĩ.236 

"Ahırdan annesi çığlık atarak çıktı ve hiçbir şey konuşmadan yanına varıp 

oturdu." 

 Hĩrarĭm vaskasa tuhsa kayrĩ.119 "Kadın acele ederek çıktı." 

Son derece yaygın olarak kullanılan bu ek, aynı zamanda birleşik eylemlerin 

kurulmasında da kullanılmaktadır. Çuvaş Türkçesinde, yardımcı fiillerle kurulan 

birleşik fiillere çok sık olarak rastlanmaktadır. Ekin bu fonksiyonu, iki farklı fiili 

birleştirerek yeni bir anlam ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Yapısı (fiil + -sA) + 

(yardımcı fiil) şeklindedir. Ersoy bu yapıda anlamın, ana fiil üzerinde olduğunu 

belirtir (2017, 380).  

 Tasa ta şartlama ka sençen pĩrinçe man mĭşĭrĭm vilse kayrĩ te — epĩ tĭr 

pĩççen tĭrsa yultĭm.272 "Berrak ve soğuk gecelerden birinde benim öiüp 

gitti ve ben yalnız kaldım." 

 Pürte tarsa çupsa kĩretĩp, alĭka şaltan pitĭrse iletĭp...285 "Eve koşarak 

giriyorum, kapıyı içerden kilitliyorum." 

 av şaplatnĭ sasĭpa pĩrle pürtre kĭntĭrlahi pek ap utĭ pulsa tĭçĩ. 292 "Bu 

çarpıntı sesiyle birlikte ev öğlenki gibi pasparlak oldu.." 
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 Ek, aynı zamanda "tese" edatının yanında, "pu lasa" "-den 

itibaren","yatarlasa" "özellikle" gibi edatlarının kurulumunda da görev yapmaktadır.  

 Epĩ Orel! Epĩ tĭşmana ĩnteretĩpeh! Tese kĭşkĭrsa yaçĩ. 126 "Ben Orel! 

Düşmanı yeneceğim! Diye bağırdı." 

 Nattaş aku, Vanyuşkine ma timĩr tupĭkpa pıtarçĩ  vara, ıtti ınsene hĭma 

tupĭkpa pıtara ĩ- ke? — tese ıytrĩ.268 "Nataşa abla, Vanyuşkin’i neden 

demir tabutla gömdüler de diğer insanları tahta tabutla gömüyorlar? Diye 

sordu. 

{-sA} zarf-fiil eki Çuvaş Türkçesinde kuvvetlendirme edatı olan [Ah] ile de 

kullanılabilmektedir. 

 Savĭnsah asa ilet Veruk.46 "Sevinerek hatırlar Veruk." 

 Nataşa pitne allisempe huplarĩ te ĩsĩklese mar ĩntĩ, kĭşkĭrsah makĭrsa 

yaçĩ.233 "Nataşa yüzünü elleriyle kapadı ve hıçkırarak değil, (adeta) çığlık 

atarak ağladı." 

 Nik savĭnsah ura ine sikse tĭçĩ.1005 "Nik, sevinerek ayağa kalktı." 

 Leş yençe Nik, harlattarsah ıvĭrat pulas.1010 "Diğer tarafta Nik 

horlayarak uyuyor olacak." 

b. Çuvaş Türkçesinde Türkiye Türkçesinden farklı olan bir başka zarf-fiil eki 

de {-SAn}57 ve {-SassĬn}’dir. Bu iki ek işlevsel ve köken açısından aynı oldukları 

için gramer kitaplarında tek başlık altında incelenmiştir. Bu ekin Türkiye 

Türkçesindeki karşılığı, {(y)XncA}, {-DXK+ İYE+ (n)DA} yapılarıdır (2009,432).   

                                                                 
57

 Emine Yılmaz, ekin kökeninin –sA ulaç eki ve teklik ikinci şahıs ekinin birleşiminden meydana 

geldiğini, {-sAssĬn} ekinin de –sAn zarf-fiilinin genişlemiş biçimi olduğu belirtmiştir (2002,111),  

Aşmarin, Yegorov, Benzing ise ekin ilk seklinin –sAssĬn olduğunu daha sonra kısalarak –sAn 

olduğunu belirmiştlerdir. (Levistskaya, 104-105). 
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Ek zarf-fiil işlevinin yanı sıra Çuvaş Türkçesinde şart kipi görevinde de 

kullanılmaktadır. Ekin şart ya da zaman gösterdiği kullanıldığı cümlenin 

bağlamından anlaşılmaktadır. Bu iki zarf-fiil eki yalnızca Çuvaşça için tipolojik tir. 

 Untan hĭyne valli tepĩr stakana tultarat, mana sahaptarah tivnine kursan 

hĭy stakanĩnçen huşsa parat’.1002 "Ardından kendisi için diğer kadehi 

doldurdu, bana azıcık koyduğunu görünce kendi kadehinden ekledi." 

 urasem sĭmsisene turilkkene çikrĩ , ançah temle şĩvek e  pulnine tuysan 

ĩ esşĩneh pulmarĩ , kalleh tapkalaşma, tĩkkeleşme tapratrĩ .1275 "Yavrular 

burunlarını yemliğe soktular, ancak sadece sıvı olduğu hissedince içmek 

istemediler, tekrar tekmeleşmeye, birbirlerini itmeye başladılar." 

 antalĭk layĭh tĭrsan, huşĭran pįrre kilkelese kayatçĩ , halĩ akĭ vi ĩ erne 

ıtla uk ĩntĩ.26 "Hava iyi olursa arada bir gelip giderdiler, şimdi üç 

haftadan daha fazladır yoklar artık." 

 ĩr inçe şuhĭş irĩkĩ yulsassĭn ta turra şĩkĩrççĩ te, ĭna ta turtsa ile pu larĩ  

ĩntĩ.981 "Yeryüzünde düşünce özgürlüğü kalırsa Tanrı’ya şükretsinler, 

onu da almaya başladılar şimdi."  

 Iytas-tĭvas pulsan, epĩ, pallah vĭl ıytnine yĭltah purnĭşlanĭ pulĩttĭm.354            

İsteyecek olsaydı, ben, elbette ki o istediğini yerine eksiksiz 

getirecektim.." 

 Kilne itsen vĭl kaçakana apat paçĩ te pürte kĩçĩ.18 "Evine gelince keçiye 

yem verdi ve eve girdi." 

 Na tuk appa, api kilsen kala, epĩ rayona kayatĭp.196 "Annem gelince 

söylersin ben rayona gidiyorum." 

c. Çuvaş Türkçesinde görülen farklı bir diğer zarf-fiil eki ise {-iççen}’dir. 

Önlük-artlık uyumuna uymayan bu ekin Genel Türkçede karşılığı yoktur. Ek Türkiye 
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Türkçesine {(y)XncA+(y)A kadar}, {(y)XncA+(y)A dek) şeklinde aktarılmaktadır. 

Yılmaz ekin kökeninin açık olmadığı belirtmiştir (2002,111). Levistkaya, Türk 

diilerindeki{-GUnçA} ve Türkiye Türkçesindeki {-IncA} şeklinden Çuvaşçadaki bu 

eki, arkaik {–yĩn-çe-n} yapısından türediğini belirtmiştir (1976, 108-110). Ekin asıl 

işlevi zaman ve mekânda sınırlama yapmaktır ayrıca Durmuş, ekin karşılaştırma 

işlevi olduğunu da belirtmiştir (2009, 442). 

 Iran ireh ĩ e kaymalla tese tĩttĩmleniççeneh kile taprançĩ Vanyuk.29 

"Yarın işe gitmem gerek diyip hava kararıncaya kadar eve hareket etti 

Vanyuk." 

 —Surĭh yurĭ yurlasşĭn, — terĩ te av ikĩ urallĭ takam, epĩ hapiççen iltmen 

çĩlhepe tem yurla pu larĩ.333 "Koyun şarkı söylemek istiyor, — dedi ve o 

iki ayaklı kişi, benim şimdiye kadar işitmediğim bir dille şarkı 

söylemeye başladı." 

 Pa ĭrah, masar ine kĩriççeneh, kala atçĩ  vĩsem, pĩr-pĩrne unççeneh 

pĩle ĩ, ahĩrtneh.456 "Biraz önce de mezarlığa girene kadar konuşuyorlardı 

onlar, birbirlerini uzun zamandır tanıyorlar demek ki." 

d. Ayrıca, biçim bakımından Genel Türkçede dengi bulunmayan Çuvaş 

Türkçesinin bir başka zarf-fiil eki de -(ç)çen yapısındaki morfemdir ve Türkiye 

Türkçesine "…e kadar" şeklinde aktarılmaktadır. Ayrıca tek bir biçime sahip 

olduğundan önlük- artlık uyumuna uymamaktadır.  

 Mana sud puliççeneh uhmahsem patne ĭsatrĩ . 964 "Beni duruşma olana 

kadar ahmakların yanına yolladılar." 

 Annü kiliççen kĩpisem tipe ĩ.154 "Annen gelene kadar gömlekleri 

kururlar." 
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 Ulĭhalla çupsa kayiççen vĭl tavrĭnçĩ te apla ıytrĩ manran.333 "Tarlaya 

doğru koşup gidene kadar döndü ve şöyle sordu bana." 

4. 2. f. Tekrar Grubu 

 Bir varlığı, bir kavramı, bir niteliği ya da bir hareketi karşılamak üzere eş 

görevli iki unsurun yan yana gelmesiyle oluşan kelime grubudur. Ergin tekrar 

grubunun, aynı türden iki kelimenin ard arda gelmesiyle oluşan kelime grubu 

olduğunu belirtmiş, ardından tekrar grubunu meydana getiren her iki unsurun 

birbirine denk işlevlerde olduğunu ve unsurların fonksiyonlarının da şekillerinin de 

vurgularının da birbirinden farksız olduğunu ifade etmiştir (2009, 377). 

Korkmaz tekrar grubunu, bir nesneyi, bir oluşu, bir kılışı karşılamak amacıyla 

oluşturulan ve aynı, yakın ya da zıt anlamlı ve eşit görevli iki kelimenin yan yana 

gelerek oluşturduğu kelime grubu olarak ifade etmiştir (2017, 226).  

 Karahan, tekrar gruplarının unsurları arasında şekil ve anlam açısından ilişki 

olduğunu belirtmiş ve tekrar gruplarının, anlamı pekiştirdiğini, kuvvetlendirdiğini; 

nesne ve harekete birliktelik, süreklilik gibi anlamlar kazandırdığını ifade etmiştir 

(2018, 60). 

Kerimoğlu, tekrar öbeğinin Türk gramerciliğinde "ikilemeler ya da tekrarlar" 

başlıkları altında incelendiğini belirtir. Araştırmacılar, tekrarları öbeği oluşturan 

ögelerin anlam özelliklerine ve ögelerin ek alıp almamasına göre incelerler. Bu 

ölçülere göre tekrarlar "aynen tekrarlar, eş anlamlı tekrarlar, zıt anlamlı tekrarlar, 

ilaveli tekrarlar" şeklinde dörde ayrılır (2014, 100). 

I. Yapısı 
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 isim + isim 

 fiil + fiil 

 yansıma + yansıma 

 yüklemlik söz + yüklemlik söz 

II. Özellikleri 

Türkiye Türkçesinde tekrar gruplarının arasına virgül ya da herhangi bir 

noktala işareti giremezken Çuvaş Türkçesinde bu yapılar, imla gereği Türkiye 

Türkçesinden farklı olarak araya "-" işareti konularak yazılır. Bu kural bazı Türk 

lehçeleri için, Başkurtça, Tatarca gibi, geçerlidir. Bunun yanında, her iki lehçede de 

tekrar grupları iki unsurdan oluşmaktadır. Bu grupta, Çuvaş Türkçesinde de ana öge– 

yardımcı öge ayrımı yoktur. Yani, her iki unsur da eşit değerdedir. İlaveten, unsurlar 

yer değiştirdiğinde anlam bozulmaktadır. Tekrar öbekleri, Çuvaş Türkçesinde de 

aynı sözcüğün tekrarlanmasıyla da oluşabilmek tedir. 

Unsurları aynı olan kelime grupları: 

 Numay-numay ĭslĭ ta tĩtrellĩ sĭmahsempe kala rĩ…545 "Çok mantıklı ve 

müphem cümlelerle konuştu." (Sıfat) 

 ĩr ĭşĭ-ĭşĭ, ara urana ta pĩ ertet kĭştah.219 "Yer sıcak, yalın ayağı biraz 

pişiriyordu.." (isim) 

 Pu a minter ine çikse makĭra-makĭra ıyha putrĭm.282 "Başımı mindere 

koyup ağlaya ağlaya uyudum."  (zarf) 
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 Ulĭm tüşek sarnĭ kravat’, yıvĭşran tunĭsker, hĩrarĭm yevĩr ahlata-ahlata 

yınĭşat’…296 "Ahşaptan yapılmış olan saman döşek serdiğim yatak, kadın 

gibi iç çeke çeke inliyordu." (zarf) 

 Yalanah temĩnle pĩtĩmĩşle ükerçĩk — yĩrki-yĩrki pu .718 " Her zaman aynı 

fotoğraf — sıra sıra dizilmiş kafalar.."  (sıfat) 

 apla purĭnsan-purĭnsan ıvĭntarçĩ te, yĭlĭhtarçĩ te mana. 280 "Bu şekilde, 

yaşaya yaşaya beni yorgun düşürdü ve bıkkınlık geldi bana."  (zarf) 

 Kaysan-kaysan, taşĭ kĩvvi kalasa yĭlĭhsan, metro patne itespe, av ın 

yurlama pu larĩ.461 "Git git, dans şarkısı söylemekten bıkınca, metronun 

yanına varmak üzereyken, bu kişi, şimdi de türkü söylemeye başladı." 

 Kayran vil tĭpri inçi pısĭk granit hĩres umne tĭrsa pĩrerĩn-pĩrerĩn sĭmah 

kalarĩ .418 "Ardından, mezarın üzerindeki büyük granit haçın önünde 

durup birer birer konuştular." 

 Atte pu ne usat te sĩtel ine vitnĩ kleyenka inçi hĩrlĩ-hĩrlĩ ul ĭsem ine 

tĩlĩnereh kulsa pĭhat.1118 "Babam başını eğiyor ve masanın üzerine 

serilmiş muşambanın üzerindeki kırmızılı yapraklara hayretle gülüp 

bakıyor." 

 Vĭrĭm ü ne turanĭ çuh "Bitlzen" çi yuratnĭ yurrine "Ay Me Ay" yurla-

yurla çüreçe yanahhi ine hĭparçĩ.1035 "Uzun saçını tararken, "Bitlzen"in 

en sevdiği şarkısı "Ay Me Ay" söyleye söyleye pencerenin sövesine 

oturdu." 

Unsurları yakın olan kelime grupları: 

 Sĩtel inçe ĭkĭr-tĭvar pultĭr, vĭr ĭ an tuhtĭr, ıtti yĭltah pulĩ.680 "Masada 

ekmek tuz olsun, savaş çıkmasın, diğer her şey olur." (isim) 
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 Yuratatĭp sana, çun-çĩreren yuratatĭp.85 "Seviyorum seni, canı gönülden 

seviyorum."  

 Kaşniyeh hĭyĩn pit-ku ĩnçen, al-urinçen, tuti- ĭvarĩnçen vĭtansa üresen 

yĩrkelleh-şi, Bobbi?703 "Herkes kendisinin kaşından gözünden, elinden 

ayağından, tadından tuzundan çekinerek yürüdüğünde düzelecek mi ki 

Bobbi?"   

 Nihĭ an ta ku  tĩlne uyrĭm sĭn-sĭpat lekmest.718 "Hiçbir zaman da gözünün 

ucuna farklı imajlar gelmezdi."   

 Gennadi Andreyç, alline yeşçĩke çikse, pĩr-ikĩ urine urĭmĩnçen 

tĭrmalasa-hı kalasa ilçĩ.1260 "Gennadi Andreyç, elini bölmeye daldırıp bir 

iki hayvan yavrusunu sırtından tırmalayıp okşadı."  

 Kilĩ- urçĩ, tĭnĩ-pu ĩ pur…1309 " Evin barkın, aklın başın, sağlığın var " 

 Ĭşta unĭn hul- urĭmĩpe vĭl vi me?1317 "Nerede onun iri yarılılarla güç 

yarıştırması? 

 Ĭs-pu ĭm ta, çun-çĩrem te havşasa kaynĭççĩ ĩntĩ manĭn.278 "Zihnim de 

ruhum da güçsüz düşmüştü artık benim." 

 Maru pa Vanyuk pürt- urta tirpeylese hĭvaras terĩ .132 "Maruş ve 

Vanyuk evi temizleyelim dediler."   

 Kĭntĭrla irtsen antalĭk pĭsĭlsa, çĭrkĭşlansa kayrĩ. Asar-piser il tuhrĩ.2       

"Gün ışığının geçmesiyle birlikte hava bozuldu. Şiddetli bir rüzgâr çıktı." 

 Tĩrmene sana universitetran kĭptĭr-kaptĭr aklatsa kaynĭççĩ mar-i?945  

"Seni hapishaneye, üniversiteden yakalayıp yaka paça götürmüşlerdi değil 

mi?" 

 Epĩ savĭnsa- ĩklense, unat huşnĭn ĭmĭllansa kayrĭm.455 "Ben sevinçten 

zıplayarak kanat takmış gibi havalara uçtum." 
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Unsurları zıt anlamlı olan tekrar grupları: 

Aktardığımız metinde, bu tekrar grubuyla ilgili örnek bulamadığımızdan ve 

konunun eksik kalmaması açısından Mustafa Levent Yener’in, Çağdaş Çuvaş 

Türkçesinin Dil Özellikleri adlı doktora tezinden örnek verilmiştir. 

 Vĭrıntan-vırĭna ku sa üreme hĭnĭhnĭ kĭpçak-puşkĭrt halĭhĩ vĭl’ĭh-çĩrlĩh 

ĩrçetse, sutu-ilu tusa purĭnnĭ. "Yöreden yöreye göçerek yürümeye alışmış 

Kıpçak-Başkurt halkı, hayvan yetiştirip ticaret yaparak yaşamışlar"  

(Yener 2010, 268). 

Kelime başına eklenen "p" ve "n" "m" ünsüzüyle yapılan tekrar grubu: 

Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Çuvaş Türkçesinde de kelime başına 

eklenen ve "p" ünsüzleriyle yapılan tekrar grupları mevcuttur.  

 ap- amrĭk hĩr açasem988 "Gencecik kızlar" 

 Vĩsem huşşinçe şap-şurĭ pir kipe tĭhĭnnĭ in e pilĩklĩ vĭrĭm yaştaka hĩr.93 

"Onların arasında bembeyaz bir gömlek giyinmiş ince belli, uzun boylu,  

güzel bir kız (vardı)." 

 hup-hura yıt urine226 "kapkara köpek yavrusu" 

 Nihĭ an ta ku  tĩlne uyrĭm sĭn-sĭpat lekmest.718 "Hiçbir zaman da gözünün 

ucuna farklı imajlar gelmezdi."   

Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus da şudur ki Çuvaşçada bu 

kategori "p"nin daha sık kullanımının yanında yalnızca "p" ünsüzüyle 

yapılmamaktadır. "n", "m" ünsüzleri de tekrar gruplarında kullanılabilmektedir.  
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Yukarıdaki özelliklerin yanı sıra Çuvaş Türkçesinde tekrar gruplarının yanı 

sıra bazen de hiçbir anlamsal yakınlık olmamasına karşın semantik olarak 

oluşturulan ikilemelerde vardır. 

 Esĩ restoran umĩnçi pĩçĩk ploşçad’re ınsen urisem tavra pĭhsa-şĭrşlasa 

ürettĩn.669 "Sen restorantın önündeki küçük meydanda insanların 

ayaklarının etrafına bakıp koklayarak yürürdün." 

III. Değerlendirme 

Tekrar grubunda, Türkiye Türkçesi ve Çuvaş Türkçesinin arasında yapı, 

işleyiş ve fonksiyon açısından herhangi bir fark bulunmamakla birlikte asıl fark, 

kelime varlığında ortaya çıkmaktadır.  

a. Türkiye Türkçesinde bazı tekrar gruplarında birinci unsur iyelik eki almak 

zorundadır. Örneğin, aklım-başım, yüzüm-güzüm, elim-ayağım, eli-ayağı ancak bu 

kullanımın Çuvaş Türkçesinde yaygın olmadığı görülmektedir. Aşağıda verilen 

örneklerden de anlaşılacağı üzere Çuvaşça tekrar gruplarında ilk unsur iyelik eki 

almayabilir. Ĭs-pu ĭm "zihnim", çun-çĩrem "ruhum", pit-ku ĩnçen "yüzü gözünden", 

al-urinçen "eli ayağından", tuti- ĭvarĩnçen "ağzı dudağından" 

Bu gramer kategorisiyle ilgili Ersoy, ses yardımıyla yapılan pekiştirmelerde 

lehçeler arasındaki birtakım fonetik farklardan kaynaklanan başkalıklar görüldüğünü 

belirtir (2015,22). Yani Ersoy, Türkçede maviyi tekrarlayan tekrar ögesinin mas 

olduğunu belirtirken Çuvaşçadaki ses farklılıkları dolayısıyla iki lehçe arasında 

farklılıklar olduğunu belirtmektedir. Buradaki farkın yapısaldan ziyade fonetik 

olduğu söylenebilir.  

 hĩp-hĩrlĩ "kıpkırmızı" 
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 kĭn-kĭvak "masmavi"  

Ersoy, tekrar grubuyla ilgili, bir lehçede tekrar gruplarının fazla ya da az 

kullanılıyor oluşunun tespitinin oldukça zor olduğunu belirttikten sonra, bu konuda 

hüküm vermek zor olduğu gibi bunu bazı çalışmalarda yapıldığı gibi bir söz dizimi 

farklılığı olarak sunmanın da doğru bir yaklaşım olmayacağını belirtir (2015,21). 

b. Tekrar grubunda Çuvaş Türkçesiyle Türkiye Türkçesi arasında mühim 

sayılacak farklardan birisi, Türkiye Türkçesinde her iki unsuru çekim eki alan 

aşamalı durum bildiren zarflar olarak kullanılan tekrar gruplarının Çuvaş 

Türkçesinde ikinci unsurunun ek almadığı belirlenmiştir. Bu farklılığa metnimizde 

rastlamadığımız için farklı kaynaklardan örnek vermekle yetiniyoruz. Söz gelimi, 

Türkiye Türkçesinde "günden güne, aydan aya"  şeklindeki her iki unsurunda çekim 

eki aldığı "…dan …e"  aşamalı zarflar Çuvaş Türkçesinde " ulran- ul, kunran-kun" 

biçiminde ikinci unsur çekim eki almadan kullanılır (Ersoy 2017, 446). 

Yukarıda bahsettiğimiz özellikler dâhilinde Çuvaş Türkçesi ile Türkiye 

Türkçesinin tekrar grubu arasında söz dizimsel, işlevsel ve yapı açısından belirgin bir 

fark yoktur. Bununla birlikte birtakım farklılıkarın olduğunu da söylemek 

mümkündür. Bu gramer kategorisindeki asıl fark kendini kelime varlığındaki 

farklılıktan dolayı göstermektedir. Bununla birlikte çok spesifik özelliklerde de 

farklılıkların mevcut olduğu söylenebilir. Örneğin, Türkiye Türkçesinde yaygın bir 

şekilde kullanılan oyun moyun, okul mokul gibi tekrar gruplarında ikinci unsurda 

sözbaşı m ünsüzünün kullanılışı yalnızca Türkiye Türkçesi için tipolojiktir.  

Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Çuvaş Türkçesinde de ifadeyi 

zenginleştirmek, anlamı kuvvetlendirmek ya da yeni bir anlam katmak için kelime 

tekrarına sıkça başvurulmaktadır. 
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4. 2. g. Edat Grubu 

Edatlar tek başlarına anlamları olmayan, ancak bir isimle kullanıldığında 

gramer vazifesi gören, bağlandığı isimle cümlenin diğer ögeleri arasında yön, 

benzerlik, karşılaştırma gibi bakımdan türlü ilgiler kuran kelimelerdir. Edatların bir 

isim unsuruyla birleşerek oluşturduğu gruba da edat grubu denir. 

Ergin edat grubu için, bir isim unsuru ile bir son çekim edatının meydana 

getirdiği kelime grubu olduğu ve isim unsurunun önce son çekim edatının sonra 

geldiğini belirtmiştir (2009, 392). 

Korkmaz edat grubunu, bir ad ve ad soylu kelimeden sonra gelen edatın, 

eklendiği kelime ile birlikte oluşturduğu grup şeklinde tanımladıktan sonra edatların 

cümle içinde sıfat ve zarf görevi gördüğünü belirtir, aynı zamanda bu grubun 

cümlenin kuruluşuna yüklem olarak da katılabileceğibi belirtir (2017, 123). 

Karahan edat grubunu, bir isim unsuruyla bir çekim edatından meydana gelen 

kelime grubudur şeklinde tanımlamıştır (2018, 62). 

Edat grubu, araştırmacılar tarafından farklı terimlerle karşılanmıştır. Örneğin, 

Ergin ve Karahan edat grubu, Banguoğlu takı öbeği, Hatipoğlu tarafından ilgeçli 

tamlama, Rasim Şimşek ilgeç öbeği olarak adlandırmıştır ancak bu grubun tanımı ve 

fonksiyonu açısından araştırıcılar arasında belirgin bir fark yoktur. 

I. Yapısı 

  isim unsuru (ana öge) + çekim edatı (yardımcı öge) = edat grubu 
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ın / pek475 "insan gibi", çeçeksemsĩr / pu ne860 "çiçeklerden başka", man / pirki827  

"benden dolayı" vançĩkĩsem / yevĩr214 "kırıntılara benzer", sire / valli258 "sizin için", 

uyĭh pek94 "ay gibi", halĭh numay / tese165 "halk çok diye" 

II. Özellikleri  

 Çuvaş Türkçesinde edatlar anlam ve şekil bakımından aşağıdaki gibidir.58 

Durum Eki İstemlerine Göre Çuvaşçada Edatlar: 

I. Öteki isimlerin yalın, zamirlerin ilgi durumu ile kullanılanlar: 

valli "için" 

vitĩr "den itibaren" 

yevĩr "gibi, -e benzer" 

pek "gibi" 

pirki "hakkında" 

inçen "hakkında" 

tavra "civarında" 

tĭrĭh "-den itibaren, yoluyla" 

urlĭ "öte, aşırı" 

hı ın "sonra" 

                                                                 
58

 Edatların kategorilendirilmesinde Oğuzhan Durmuş’un doktora tezinden faydalanılmıştır. 
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1. Yalın hâlle kullanılanlar: 

ka a "boyu" 

ka ipe "boyu" 

may "göre" 

taran "kadar" 

teri "kadar, gibi" 

tese "diye" 

huta "boyu" 

2. Hem yalın hem de yönelme-belirtme durumu ekiyle kullanılabilenler: 

valli "için" 

tĭrĭh "yoluyla, boyunca" 

may "göre"  

yahĭn "yakın" 

4. Yönelme-belirtme durumuyla kullanılan son takılar: 

kura "göre" 

pula "yüzünden" 

iti "kadar" 
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ite "kadar" 

itĩççen "kadar" 

hirĩ "karşı, karşın" 

     5. Ayrılma durumuyla kullanılan son takılar: 

puşne "başka" 

pu lasa  "itibaren" 

vara "sonra" 

urĭh "başka" 

6. Araç- birliktelik durumuyla kullanılan son takılar: 

pĩrle "birlikte" (2009, 521). 

II. İşlevlerine Göre Çuvaşçada Edatlar: 

1. Vasıta ve beraberlik edatları 

pĩrle  "birlikte" 

tĭrĭh "yoluyla, aracılığıyla" 

urlĭ "yoluyla, aracılığıyla, vasırasıyla" 

2. Sebep ve maksat edatları 

valli "için" 
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pirki "dolayı" 

pula "dolayı, yüzünden" 

parşi "dolayı yüzünden" 

3. Benzerlik edatları 

yevĩr "gibi" 

pek "gibi" 

maylak "gibi" 

-şkal "gibi" 

maner "gibi, benzer" 

4. Başkalık edatları 

puşne "başka" 

5. Miktar edatları 

taran "kadar" 

teri "kadar, gibi" 

yahĭn "yakın, kadar" 

iti "kadar" 

hater "kadar" 
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6. Zaman edatları 

pu lasa "itibaren" 

valli "sularında, civarında" 

vara "sonra" 

ka a "süresince, boyunca" 

ka ipe "süresince, boyunca" 

hirĩ  "doğru, civarları" 

huta "boyu" 

7. Yer-yön edatları 

pu lasa "itibaren" 

tĭrĭh "boyunca" 

may "göre" 

iti "dek, değin" 

ite "dek, değin" 

itiççen "dek, değin" 

hirĩ  "karşı" 

tavra "civarı" 
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urlĭ "öte, aşırı" 

8. Aitlik, ilgililik edatları 

inçen "hakkında" 

pirki "hakkında" 

tĭrĭh "göre, uygun olarak" 

9. Nispet edatları 

kura "göre" 

tırıh "göre" 

10. Karşılık edatları 

hirĩş "karşın" (2009, 519-522). 

a. Türkiye Türkçesinde edat gruplarında birleşme, isim unsurunun ve edatın 

türüne göre ekli veya eksiz olurken aynı durum Çuvaş Türkçesi için de geçerlidir. 

Kimi edatlar herhangi bir istemle isme bağlanırken, kimisi de yalın durumla 

bağlanmaktadır. 

 bilet / pirki472 "biletten dolayı"  (eksiz) 

 vĭr a /  pula10 " savaş nedeniyle"  (-a yönelme-belirtme eki) 

 saltak / pek203 "asker gibi"  (eksiz) 

 ıtti hippisempe / pĩrle529 "diğer serserilerle birlikte"  (vasıta ekiyle isme 

bağlanmaktadır) 

 Amĭşĩpe / pĩrle25 "annesiyle birlikte" 
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 ĭna / kura715  "ona göre"  (-a yönelme hali eki)  

 klever yevĩr230 "yoncaymış gibi" (eksiz) 

 hĩr valli852 "kız için" (eksiz), 258sire valli "sizin için) (aynı edat hem ekli 

hem eksiz isimlere gelebilmektedir). 

 uhmahlĭhĩ inçen yurlarĩ vĭl!462 "ahmaklığı hakkında şarkı söyledi o" 

(isimlerle yalın halde, kişi ve işaret zamirlerinin kullanımında ilgi durumu 

istemektedir). 

 ınsen urisem / tavra669 "insanların ayaklarının etrafında" (isimlerle yalın, 

zamirlerle ilgi durumunda kullanılır). 

 b. Türkiye Türkçesinde, edat gruplarunda çocuk hırkası gibi, evin başına kadar 

örneklerinde görüldüğü üzere isim unsuru kelime grubu olabilmektedir. Bu durum, 

Çuvaş Türkçesi için de geçerli bir durumdur. 

 pahça alĭkne / iti331  "bahçe kapısına kadar"  (isim unsuru: belirtisiz isim 

tamlaması) 

 Ul’ka appu / pek37 "Ulka ablan gibi"  (isim unsuru: unvan grubu) 

 umĭr ayĩnçe yĩpennĩ çĩke sem / pek48 "yağmur altında ıslanmış kuşlar 

gibi"  (isim unsuru: sıfat tamlaması) 

 ınsem kalanĭ  / tĭrĭh525 "insanların söylediğine göre"  (isim unsuru: isim 

tamlaması) 

 tĩrlĩ sĭltavsene pula525 "türlü bahanelerden dolayı"  (isim unsuru: sıfat 

tamlaması) 

 Esĩ restoran umĩnçi pĩçĩk ploşçad’re ınsen urisem tavra pĭhsa-şĭrşlasa 

ürettĩn.669 "Sen restorantın önündeki küçük meydanda insanların 

ayaklarının etrafına bakıp koklayarak yürürdün." (isim unsuru: belirtili isim 

tamlaması) 
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c. Türkiye Türkçesinde bilindiği üzere, edat grubu, söz dizimi içinde, sıfat, zarf, 

isim görevi yapmaktadır. Hatta son çekim edatları isimlerin sonlarına gelerek onları 

zarflaştırır. Çuvaş Türkçesinde de bu söz dizimsel özellik geçerlidir. Grubun 

yapısındaki edatın türüne göre benzetme, yön, durum, zaman, sebep, miktar, şart vs. 

bildirir. 

 Ak kusem ak sana valli, Vanyuk.75"İşte bunlar senin için Vanyuk"  (isim) 

 Huras’kin huşamatlĭ kilĩşüllĩ ar ın, anne kalanĭ tĭrĭh — tĩpçev ĩ-geolog, 

nauka kandidaçĩ — hĭyĩn kilne çĩnçĩ.443 " Huraskin lakaplı bilinen erkek, 

annemin söylediğine göre   — araştırmacı-jeolog bilim adayı — kendi 

evine davet etti." (zarf) 

 Makĭrasla kala at’ hĩrarĭm.85 "Ağlar gibi konuşuyor kadın"  (zarf) 

 Saltak pek türĩ utninçen tĩlĩnçĩ.203 "Asker gibi dümdüz attığı adımlarından 

hayrete düştü."  (sıfat) 

 Lĩpĩş pekeh atılti te uyĭh pek salhu vĭl.94 "Kelebek gibi geveze ve ay gibi 

somurtkan."  (sıfat) 

 Barta mana hirĩ le larakan kaççĭnni pek sĭrĭ kostyumpaççĩ.386 "Barda 

bana karşı oturan delikanlı gibi gri takım elbiseliydi."  (zarf) 

III. Değerlendirme 

Edat gruplarının yapısı ve kurulumu her iki lehçede de aynı şekildedir: isim 

unsuru + 0/ ilgi/yaklaşma/ayrılma durumu eki + edat unsuru. Edatlar, isimlere ya da 

zamirlere edatın istemine göre bazen yalın bazen de farklı durum ekleriyle 

bağlanırlar. Çuvaş Türkçesi ile Türkiye Türkçesinde edatların durum ekleriyle 

kullanımında benzer yönlerin olmasının yanı sıra farklı yönler de mevcuttur. 
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Bu gramer kategorisiyle ilgili Ersoy, bu husustaki farklılıklar da daha çok 

lehçelerde kullanılan edatlardaki farklılıklardan kaynaklandığını ve bununla birlikte 

edatların isimlere ve zamirlere bağlanışlarında lehçelerde farklı durum eklerinin 

kullanılması gibi durumlarla karşılaşılabileceğinden bahseder (2015,22). 

a. Türkiye Türkçesindeki "için" edatının Çuvaşça karşılığı olan "valli" Çuvaş 

Türkçesinde, isimlerden sonra hem yalın hem belirtme-yönelme durumu ekiyle 

kullanılırken, kişi zamirlerinden sonra ise ilgi ve yönelme durumunda 

kullanılmaktadır. Türkiye Türkçesinde ise bu edat, isimlerden sonra yalın, şahıs 

zamirlerinden ve işaret zamirlerinden sonra ise yalnızca ilgi durumu ekiyle 

bağlanabilmektedir.  

 Ak kusem ak sana valli, Vanyuk.75 "İşte bunlar senin için Vanyuk." 

 Nattaş aku, sire valli ıru parsa yaçĩ 258 "Nattaş abla sizin adınıza 

mektup getirdiler." 

 Epĩ sana valli ıratĭp kalavĭma.677 "Ben senin için yazıyorum hikâyemi." 

 Uk ine şutlarĩ te yĭltah amĭşĩ valli hĭvarçĩ.189  "Parasını saydı ve tamamını 

annesi için bıraktı." 

 Çĭhsem valli ĩr ulmi tĩpretrĩ.148 "Tavuklar için patates doğradı." 

 Epĩ vĩsem valli59 ırmastĭp.676 "Ben onlar için yazmıyorum" 

b. Türkiye Türkçesine "nedeniyle, dolayısıyla, -den dolayı"  şeklinde 

aktarılan, neden-amaç bağlamında kullanılan pula edatı Çuvaş Türkçesinde belirtme-

yönelme istemiyle kullanılmaktadır. 

                                                                 
59

 Valli edatının çokluk üçüncü şahıs kişi zamiriyle kullanımında yalın durumda kullanılmaktadır. 

Yani belirtme-yöneme hali eki almamaktadır. 
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 Mĩn çuhlĩ halĭh pĩtrĩ ku vĭr a pula, tet Pavĭl piççe.10 " Ne kadar çok insan 

bu savaş yüzünden can verdi, dedi Pavıl Ağabey." 

 Tĩrlĩ sĭltavsene pula ırsa pĩtereymen traktatne.525 "Türlü bahanelerden 

dolayı yazıp bitirememiş tezini." 

c. Türkiye Türkçesinde oldukça işlek olan edatlarından biri de "-e kadar"dır. 

Çuvaşçada bu son çekim edatının karşılığı olarak "taran"  kullanılmaktadır. İsimlere 

yalın hâliyle gelmektedir. 

 Untan pilĩk taran aramaslançĩ.1035  "Ardından beline kadar soyundu." 

 ĩpĩr taranah salannĭ epir, terĩ vatĭ.424  "Sibirya’ya kadar saçılmışız dedi 

ihtiyar." 

d. Türkiye Türkçesinde isme çıkma hâli ekiyle bağlanan başka edatının Çuvaş 

Türkçesinde karşılığı olan pu ne, isme  +sĭr, +sĩr ekiyle bağlanmaktadır.   

 Çeçeksemsĩr pu ne nikama ta kirlĩ mar epĩ, Romeo.860 "Çiçeklerden 

başka da hiçkimseye ihtiyaç duymuyorum Romeo." 

 Kuşak urisemsĩr pu ne tata kam kala tĭr-ha telefonpa iki sehetre.806 

"Kedi yavrularından başka kim konuşsun telefonla gece yarısı saat 

ikide."  

e. Türkiye Türkçesindeki "sonra" edatının Çuvaş Türkçesindeki 

karşılıklarından biri olan "hı ĭn"  edatı, Çuvaşçada eksiz ya da ilgi durumu ekiyle 

isme bağlanırken Türkiye Türkçesinde {-dAn sonra} ayrılma durumu ekiyle 

bağlanmaktadır.  

 Romeopa Dcultta spektakl’ hı ĭn.853 "Romeo ve Julyet piyesinden 

sonra." 
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 Çılayççen aptratnĭ hı ĭn tin vĩşertrĩ ĭna Maru 99 "Uzun süre şaşırdıktan 

sonra soyundu ona Maruş." 

 Mĩnpe kaysan ıvĭhrahhine şutlakalasa tĭnĭ hı ĭn tramvaypa kayas 

terĩ .444 "Neyle gitsek daha yakın olur diye düşünüp durduktan sonra 

tramvayla gidelim dediler." 

 Tatyuk vilnĩ hı ĭn amĭşĩ ĭna pĩr-ikĩ hut kĭna ıhnĭççĩ.143 "Tatyuk öldükten 

sonra annesi onu sadece birkaç kez bağlamıştı." 

İlgi durumu ile kullanımı: 

 avĭn hı ĭn "bundan sonra"  

 pĩrin hı ĭn "bizden sonra"  

f. Türkiye Türkçesinden istem olarak farklılaşan bir başka edat ise "göre" 

edatıdır. Bu edat Türkiye Türkçesinde isme, yönelme durumu ekiyle bağlanmaktadır.  

Çuvaş Türkçesinde "göre" edatının karşılığı olan "tĭrĭh" ise isme bağlanırken 

yönelme durumu ekine gerek duymaksızın isme gelebilmektedir. Ancak burada 

hemen hatırlatalım ki "tĭrĭh"  edatı Çuvaş Türkçesinde ağırlıklı olarak "boyunca" 

anlamında kullanılmaktadır. Aşağıda verilen örneklerin aslında birer kalıp olduğu 

söyleyebilir. 

 anne kalanĭ tĭrĭh443 "annemin söylediğine göre"60 

 ınsem kalanĭ tĭrĭh525 "insanların söylediğine göre" 

g. Çuvaş Türkçesinin edat gruplarında gözümüze çarpan bir diğer farklılık ise 

"seren" yapısında karşımıza çıkmaktadır. Çuvaş Türkçesinde adın sonuna gelerek 

                                                                 
60

 Bu edat "kura" edatıyla karıştırılmamalıd ır. "tĭrĭh ve kura" semantik açından aynı işleve sahip olsa 

da istem açısından farklıdırlar.  "purĭnma pultaraymannine kura" "yaşayamacağına göre" 



 
 

286 
 

son takı görevini gören bu yapı Türkiye Türkçesine sıfat tamlaması olarak 

aktarılmaktadır.  

 Unta ak kun ulsereneh Çĭvaş halĭhĩn pallĭ ĭsçahĩn vil tĭpri patĩnçe 

Muskav Çĭvaşĩsem pu tarĭna ĩ.383 "Burada her yıl bu gün, Çuvaş 

halkının aydınlarının kabrinde Moskova Çuvaş’ları toplanırlar." 

 Kĩrkunneseren umĭr lüşket Çĭvaş ĩrne.482 "Her sonbahar yağmur 

sırılsıklam eder Çuvaş ülkesini  

 Ka seren, unççenhilleh, sayra hutra yal varrinçi kapmar kluba 

ürettĩm.273 "Her gece, o zamana kadar olduğu gibi, seyrek köybaşındaki 

görkemli klübe yürürdüm." 

 Çuvaş Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında edatların görevleri ya da 

fonksiyonları açısından belirgin bir fark olmadığı yukarıda verilen örneklerle 

gösterilmiştir. Ancak, burada sadece bu iki lehçe için değil, diğer tüm Türk lehçeleri 

için geçerli olan bir durum ortaya çıkmaktadır. Farklılık, fonksiyon veya görevlerden 

ziyade kullanılan edatlardan ve bu edatların isim çekimindeki isteminden (valency) 

kaynaklanmaktadır. 

4. 2. h. Bağlama Grubu 

En az iki unsurunun bir bağlama edatıyla birbirine bağlanmasıyla oluşturulan 

kelime grubudur. Ergin bağlama grubunu, sıralama ve bağlama edatlarıyla yapılan 

kelime grubu olarak tanımladıktan sonra bağlama grubunun unsurlardan her birinin 

bir kelime ya da kelime grubu olduğunu belirtir (2009, 379). 

Korkmaz bağlama grubunu, "Bağlaçlar ile birbirine bağlanmış ad veya ad 

soylu kelimelerin oluşturduğu kelime grubudur" şeklinde tanımlamıştır (2017, 85). 
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Karahan bağlama grubunu, bağlama edatları ile birbirine bağlanmış iki veya 

daha fazla isim unsurunun meydana gelmesinden oluşan kelime grubu olarak 

tanımlamıştır (2018, 65). 

Yukarıda verdiğimiz karakteristik tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere,  

Türk gramerciliğinde bağlama grubunda, kullanılan farklı terimler dışında tanım ve 

işleyiş açısından farklı bir tanım ya da bakış açısı yoktur. Banguoğlu, bağlama grubu 

için bağlam öbekleri terimini, Şimşek ise bağlaç öbekleri terimini kullanmıştır.  

I. Yapısı 

isim unsuru + bağlama edatı + isim unsuru… = bağlama grubu 

II. Özellikleri 

Çuvaş Türkçesinde sıralama bağlaçları şunlardır: 

1. Sıralama bağlaçları: Tata "ve, dahi",  tA "da, de, ve" 

2. Denkleştirme bağlaçları: e /ye/ "ya da, veya" 

3. Karşılaştırma bağlaçları: {e…e} "ya…ya", {te… te} "ya…ya", {tA…tA} 

"dA…dA", {ni…ni} "ne…ne" 

4. Cümle başı bağlaçları: 

Ançah "ancak", apah "ancak", yençen "eğer", eher "eğer", mĩnşin tesen 

"çünkü", ma tesen "çünkü", itmennine "üstelik", urĭhla kalasan "yani; diğer 

bir ifadeyle", eppin "demek ki, öyleyse", ten "belki, galiba", mu  "belki, 

galiba", şet "belki, muhtemelen", attu "yoksa", unsĭrĭn "aksi takdirde", pallah 

"tabii ki", puteh "sanki", tĩrĩssipe "doğrusu", çĭnah "gerçekten", ara "tabii ki", 

kalĭn "sanki", pĭhĭsĭn "sanki, görünüşe göre", elle "sanki, galiba", tata 
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"dahası", apla vara "demek ki, şu hâlde", man şutpa "bence", i massa "hiç 

değilse", sĭmahran "meselâ", kalĭpĭr "örneğin", apla pulsan "o halde, 

öyleyse", avınpa "bu yüzden" 

5. Sona gelen edatlar:  

a. İhtimal edatları: pulĩ "herhalde, galiba", pul’ "galiba, herhalde", pulas 

"galiba", pulmalla "galiba", -tĭr "herhalde" 

b. Şart edatları: pulin te "ise", pulsan ta "ise, ise de", -tĭk "ise" 

c. Olumsuzlayıcı edatlar: mar "değil" 

d. Katılma edatları: tA "da, de", vara, ĩntĩ, tata 

e. Ayrıştırma edatları: ançah "ancak", kĭna "yalnız, sadece", e  "sadece, 

yalnızca" (2009, 517). 

a. Çuvaş Türkçesinde, Türkiye Türkçesinde olduğu gibi bağlama grubunu 

oluşturan unsurlar arasında kalıcı bir ilişki söz konusu değildir. Bağlama edatlarıyla 

sağlanan ilişkiler geçicidir. ÇT.’de bağlama grubunu oluşturan unsurlar eşittir. Ana 

öge ve yardımcı öge ayrımı yoktur 

 Verukpa Anyuk52 = "Veruk ve Vanyuk" 

 Ĭşĭ ta kĭvak220 = "sıcak ve mavi" 

 Dunyaşa e Manyaşa
728

 = "Dunyaşa veya Manyaşa" 

 Halĭhpa unĭn çĩlhi huşşinçi hirĩ ülĩhsem525 = "halk ile onun dili 

arasındaki karşıtlıklar". 

 Attepe piççe121 = "babam ve ağabeyim" 

 Nataşa şıvlĭ ku ĩsempe konvert ine tinkerse pĭhrĩ te tata hıtĭrah makĭrma 

tıtĭnçĩ.261 "Nataşa yaşlı gözleriyle zarfa odaklandı ve daha sert ağlamaya 

başladı." 
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 Anne hĭyĩn pallanĭ yenteşĩsem urlĭ çĭvaş çĩlhi uçebnikne tupsa pama 

pulnĭççĩ mana, ançah un pek vırĭşla kĩneke paç uk ikken.374 "Annem, 

tanıdığı hemşehrileri aracılığıyla, Çuvaş dili ders kitabını bulup vermişti 

bana, ancak onun tamamıyla Rusçası olan bir kitap yokmuş."  

 Mĩnşĩn tesen vĭl sire yuratat’. 766
 "Çünkü o sizi seviyor." 

 Eppin, ĭlĭnĭ  yalta?951 "Demek ki kurtuluş köyde?" 

 Ten, ıyhinçe kala at vĭl?1055 " Belki de uykusunda konuşuyor o" 

 Ka seren yĩrkellĩ ıvĭrman hĩr açaran nihĭ an ta ĩrşıvşĭn usĭllĭ ta 

parhatarlĭ ın pulaymĩ attu. Vara trubkĭna huçĩ.749 "Her gece düzenli 

uyumamış bir kız çocuğu, hiçbir zaman dünya için faydalı ve yetenekli bir insan 

olamayacak haydi dedi ve —ardından ahizeyi suratına kapattı." 

 ınna vara mĩn itmest? inkkana, sĭmahran? E hama? Tur pĩlet-i, 

yalanah tem itmest eteme…1361 "İnsana ne yetmez? Şinkka’ya, mesela? 

Ya da bana? Tanrı biliyor mu? Sürekli bir şeylerin yetmediğini insana…" 

 Ay, ara, esĩ çĭnahah ta tayĭla pu lanĭ-i vara? — teri.980 "Ne! Sen 

gerçekten de uysallaşmaya mı başladın?» Dedi 

b. Türkiye Türkçesinde, içinde ikiden fazla isim unsuru bulunan bir bağlama 

grubunda ve bağlama edatı, son iki isim unsurunun arasında yer alırken aynı durum 

Çuvaş Türkçesi için de geçerlidir. 

 vĩ -hĩrsĩr + tĭvarlĭ + ta + asaplĭ 380 = "sonsuz, tuzlu ve azaplı" 

 ĭslĭ + ırĭ + hĩrü + ta + parhatarlĩ 749 =  "akıllı, güzel, ateşli ve yetenekli" 

c. Karahan, Türkiye Türkçesinde "ne… ne…", "hem… hem…", "da… …da", 

"ister…, ister…", "ya… ya…", "gerek… gerek…" gibi bağlama edatlarıyla kurulan 

bir bağlama grubunda edatlar, isim unsurlarının başında veya sonunda bulunduğunu 
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belirtir (2018, 66). Bağlama grubunun bu özelliğinin Çuvaş Türkçesi için de geçerli 

olduğunu söyleyebiliriz. 

 Iratĭva ta, tĩttĩme te, sivĩ-sivĩ ĩre te.635 "ağrıyı da karanlığı da soğuk 

toprağı da" 

 Orancereyĭri pek ilem vara teatrta ta, kinora ta uk.857 "Portakal 

çiçeğindeki gibi güzellik tiyatroda da, sinemada da yok." 

 Vara vĭl pükle vilĩmpe vilnine ye vilme pultarassa yar u ĭn ĭnlansa iletĩp 

epĩ…575 "ya düpedüz ölümle öldüğünü ya da intihar ettiğini apaçık 

anlıyorum." 

 Ni malta, ni kayra ni aykkisençe nimĩn kurĭnmarĩ.61 "Ne önde, ne arkada, 

ne de kenarda bir şey göründü."  

 Pileş ayĩnçe te, ĩmĩrt ĭşĩnçe te uk.1232 "Üvez ağacı altında da kiraz 

ağacının yanında da yoktu." 

 Pu ra temle asar-piser ıratu. Pu ra e  te mar, kĭkĭrta ta, çĩrere te.608 

"Başında öyle şiddetli bir ağrı var ki başında değiş sadece göğsünde ve 

kalbinde de." 

d. Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Çuvaş Türkçesinde de bu grupta isim 

unsurları kelime grubu olabilir. 

 Huta ne kivĩ kurka ta şuratman ĩr ulmi çĩrkese çikrĩ.183 "Heybesine, 

eski bir kepçe ve soyulmamış patates koydu." (isim unsurları: sıfat 

tamlaması) 

 Çĭvaş halĭhĩn payanhi kunĩpe pulaslĭhĩ.553 "Çuvaş halkının bugünki hâli 

ve geleceği" (isim unsurları: isim tamlaması) 

                                                                 
61

 Aktardığımız metinde bu formda bir bağlaç olmadığı için yalnızca bu örnek, Oğuzhan Durmuş’un 

tezinden alınmıştır  (Durmuş 2009:512). 
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 ĭşĭ ta tülek ullahi ka 90 "sıcak ve sakin yaz akşamı" (isim unsuru: sıfat 

tamlaması) 

 Çĭhsem çi asaplĭ ta yıvĭr şĭpallĭ çunsem.908 "Tavuklar, en dertli ve bahtsız 

hayvanlar." (isim unusuru: sıfat tamlaması) 

III. Değerlendirme 

Her iki lehçede de bağlama grubu, isim + bağlama edatı + isim dizilişindedir. 

İki lehçe arasında bağlama grubu arasında, yapı ve işleyiş bakımından büyük 

farklılıklar olmamasına karşın bazı farklı kullanımlar da göze çarpmaktadır. Bağlama 

grubunda Çuvaş Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında aşağıdaki belirttiğimiz 

örneklerden de anlaşılacağı üzere yapıdan ziyade kullanılan bağlama edatlarında 

farklılıklar vardır.  

 Konuyla ilgili Ersoy, burada ortaya çıkan farklılığın bağlama edatlarından 

ortaya çıktığını belirtmiştir (2015, 22). Bağlama grubunda ortaya çıkan kimi 

farklılıklar şu şekildedir: 

a. Bağlama kategorisinde belirgin farklılıklardan birisi /ta/ bağlama edatında 

karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlama edatı Türkiye Türkçesinde bağlamına göre hem 

/ve/ hem /dA/ işlevi görebilmektedir. Türkiye Türkesinde bu işlev iki bağlaçla 

sağlanırken Çuvaş Türkçesinde tek bağlaçla sağlanmaktadır. 

 Ançah niyeple te hĭrama e  pĭrahaymarĭm: hama ta surĭh e taka tusa 

hurasran.327 "Ancak hiçbir şekilde içimdeki korkuyu atamadım: Beni de 

koyun ya da koça çevireceğinden." (Burada /de/ bağlacı görevinde). 

 tĭvarlĭ ta asaplĭ şıvsençe380 "tuzlu ve azaplı sularda" (ve bağlacı 

görevinde) 
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b. Çuvaş Türkçesinde /ta/ ile aynı işlevde kullanılan, araç-birliktelik durumu 

eki de işlek olarak bağlama görevinde kullanılabilmektedir. 

 Şekspirĭn Romeopa Dculettine payan akĭ ikkĩmĩş hut vılyarĩ  ĩntĩ 

Şupaşkarta.724 "Şekspir’in Romeo ve Juliet’ini bugün ikince kez 

oynadılar Supaşkar’da." 

 Attepe piççe121 = "babam ve ağabeyim" 

 Valyukkapa Kĩterin(S29) = Valyukka ve Kiterin 

c. Bağlama grubunda, iki lehçe arasındaki belirgin farklılıklardan bir tanesi de 

Türkiye Türkçesinde sayı grubu olarak incelenen grubun, Çuvaş Türkçesinde araya 

[tA] bağlacı alarak bağlama grubu kategorisine girmesidir. Örneğin, TT. bin dokuz 

yüz doksan beş > ÇT. pĩn te tĭhĭr ĩr tĭhĭrvun pillĩkmĩş 

Bağlama grubunda, her iki lehçe arasında fonksiyon ve kullanım açısından 

aktardığımız metinden tespit edebildiğimiz örneklerde büyük bir paralellik olduğu 

göze çarpmaktadır. Yukarıda da zikredildiği gibi asıl farklılık, kullanılan bağlaçlar ve 

bu bağlaçların farklı fonksiyonlarından kaynaklanmaktadır. 

4. 2. i. Unvan  Grubu 

Türkiye Türçesinde, bir şahıs ismi ve unvan ya da bir şahıs isminin ardından 

getirilen akrabalık terimleriyle oluşturulan kelime gruplarıdır. Yani, bir şahıs isminin 

ardından hanım, bey, teyze, hala, amca, kardeş gibi akrabalık isimlerinin ya da bir 

unvanın gelmesiyle oluşmaktadır. Gramercilerimizce san grubu, sana öbeği olarak  

da adlandırılır. Burada belirtilmesi gereken önemli hususlardan birisi şudur ki, 

Haydar Ediskun ve Tahir Nejat Gencan, çalışmalarında, unvan grubu olarak 

adlandırılan kelime grubunu sıfat tamlaması başlığı altında incelemişlerdir (Gencan 



 
 

293 
 

2001, 206, Ediskun 1999, 145). Bir diğer farklı yaklaşım ise Günay Karaağaç’a aittir. 

Yazar, unvan grubunu "özel ad öbeği" başlığı altında incelemiştir (2009, 168). 

Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Çuvaş Türkçesinde de unvan gruplarına sıklıkla 

rastlanmaktadır. 

 I. Yapısı  

(ana öge) şahıs ismi +  (yardımcı öge) unvan veya akrabalık ismi = unvan 

grubu 

Unvan grubunun dizilişi, Türkçenin ana unsuru sonda bulundurma özelliğine 

aykırıdır.  

 Pavĭl piççe5 "Pavıl ağabey" , Mikula muçi43 "Mikula amca", Vittali 

piçu226 "Vittali teyze", Roza aku1038 "Roza abla"  Nattaş aku258 "Nattaş 

abla"  

II. Özellikleri 

Unvan grupları, Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Çuvaşçanın söz diziminde 

de isim görevi yapmaktadır. Vurgu, isim unsuru üzerindedir. Aynı zamanda öbeği 

oluşturan ögeler, herhangi bir çekim eki almadan birleşmektedir. Unvan grubunun 

bir başka özelliği ise şahıs isminin yani ana unsurun aynı zamanda bir birleşik isim 

öbeği olabileceğidir. 

 Mĩn çuhlĩ halĭh pĩtrĩ ku vĭr a pula, tet Pavĭl piççe.10 " Ne kadar çok insan 

bu savaş yüzünden can verdi, dedi Pavıl Ağabey." 
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 Mikula muçi ar ın açasene: «Nukkĭ, Orelsem, ut hĭvalama kayĭr», — 

tetçĩ.43 "Mikula amca erkek çocuklara: «Nukki, Orel’lere atları 

gözetlemeye gidin — derdi." 

 Roza aku çĩnmest.1040 "Roza abla cevap vermiyor" 

 Nattaş aku, sire valli ıru parsa yaçĩ .258 "Nattaş abla, sizin adınıza 

mektup getirdiler." 

 Na tuk appa, api kilsen kala, epĩ rayona kayatĭp.198 "Naştuk abla, annem 

gelince söylersin, ben rayona gidiyorum " 

III. Değerlendirme 

Unvan grubuyla ilgili Ersoy, bir şahıs ismiyle bir unvan ya da akrabalık 

isminden kurulan unvan gruplarının lehçelerde genellikle aynı olduğunu belirtir ve 

zaman zaman Rusçanın etkisiyle farklı durumların ortaya çıkabildiğini söyler 

(2015,22). 

Yukarıda Feyzi Ersoy’un bahsettiği unvan grubundaki Rusça etkisi, akrabalık 

ya da unvanın normal ismin önüne geçmesi şeklinde olmaktadır. Türkiye 

Türkçesinde bu yapılar birleşik isim olarak kabul edilmektedir. Bu durum diğer 

lehçeler içinde geçerli olacaktır ki Habibe Yazıcı Ersoy, Başkurt Türkçesinde unvan 

grubuyla ilgili olarak, Öğretmen Kiselev örneğini vermiştir (2011,85). Başkurt 

Türkçesinde kimi durumlarda ise, unvan grubu olarak karşılaşılan bazı yapılar, 

Türkiye Türkçesinde olmadığı için sıfat tamlaması şeklinde kullanılmaktadır. 

Örneğin: Geynislam gaynatayzın gızı "kayınbaba Geynislam’ın kızı", Hebir batır 

"kahraman Batur" (2011,85).  

Bizim Türkiye Türkçesine aktardığımız metinde, yeterli örnekler bulunmadığı 

yukarıda sıralayabildiğimiz örnekleri vermekle yetiniyoruz. Ancak zikredildiği üzere, 
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Türkiye Türkçesi ve Çuvaş Türkçesi arasında unvan gruplarında söz dizimsel ve yapı 

olarak, zaman zaman Rusçanın etkisi istisna olmak üzere, fark yoktur. Yani, "şahıs 

ismi + unvan, akrabalık ismi" yapısı her iki lehçede de korunmuştur. Asıl belirgin 

fark, dillerin akraba olduklarını ıspatlamak için de bir kriter olarak kullanılan akraba 

isimleri ve unvanlardaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. 

4. 2. j. Birleşik İsim Grubu 

Bir nesneyi karşılamak üzere en az iki ismin yan yana gelmesiyle oluşan 

birleşik isim gruplarını, Ergin, bir nesnenin ismi olmak üzere yan yana gelen birden 

fazla ismin meydana getirdiği kelime grubu olarak tanımlamıştır. Ardından, tanımı 

biraz daha detaylandırarak bir nesnenin çok defa tek tek de adı olan isimlerin, o 

nesneyi karşılamak üzere aynı nesneye beraber ad olmak için doğrudan doğruya, 

eksiz olarak yan yana gelmesiyle oluşan bir grup olduğunu belirtmiştir (2009, 385).  

Karahan, "Bir şahsa özel ad olmak üzere bir araya gelen kelimeler topluluğu" 

şeklinde tanımlamıştır (2017, 69). 

I. Yapısı 

isim + isim = birleşik isim grubu 

 Gennadiy + Andreyç1328 = Gennadi Andreyç 

 Va li + Mihalç248 = Va li Mihalç 

II. Özellikleri 

Birleşik isim grubu, Çuvaş Türkçesinde de en az iki ismin birleşmesinden ve 

bu isimlerin birbirine eksiz bağlanmasından oluşmaktadır. Unsurların arasında tabi 

olan tabi olmayan ilişkisi yoktur. Söz dizimsel açıdan birleşik isim grubu, Türkiye 
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Türkçesinde olduğu gibi isim görevi yapmaktadır. Bu grup özel isimler için 

kullanılmaktadır. Cins ismi için ise birleşik isim grubu kullanılmamaktadır.  

 Sısna urisem ka ĭhsa kaysa uhirnipe vĭransa kayrĩ Gennadi 

Andreyç.1254 "Domuz yavrularının canları çıkarcasına inlemeleriyle uyandı 

Gennadi Andreyç. 

 Va li Mihalç, tupĭkne u ma tĭçĩ te u tarmarĩ .248 "Babası, Vaşli Mihalç,  

tabutunu açmaya çalıştı ancak açtırmadılar." 

 The Eagles, tah anhi Hotel California yurĭ yanĭrat’ barta.377 "The 

Eagles’ın, çok eski Hotel California şarkısı çalıyor barda." 

 Piter Dering, yalta vĭl hal’. Sĭvĭ ırsa purĭnat’.950 "Piter Dering, Köyde o 

şimdi. Şiir yazarak yaşıyor." 

 Mihal Mihalç payan ĩ me pĭrahrĩ.1126 "Mihal Mihalç bugün içmeyi 

bıraktı." 

 Av avĭnta, pinşakĭn şalti kĩsyinçe, hura bloknot pulma kirlĩ. «S» sas papli 

tĩlne u  ta Salli Ohter telefonne tup.914 "İşte şurada, ceketimin iç 

tarafındaki cebinde kara bir defter olması gerek. «S» harfinin olduğu 

bölümü aç ve Salli Ohter’in telefonunu bul." 

III. Değerlendirme 

Çuvaş Türkçesi ve Türkiye Türkçesi birleşik isim grubunda aynı, işleyiş ve 

fonksiyon açısından benzer özellikler göstermektedir. Bu açıdan, iki lehçe arasında 

bir fark yoktur. Her iki lehçede de vurgu son isim üzerindedir.  
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4. 2. k. Ünlem Grubu 

Tek başlarına anlamları olmayan ancak sevinç, hüzün, şaşkınlık, acıma, 

utanma gibi duyguları ifade eden ünlemlerle bir isimden oluşan gruptur. Karahan, bu 

grubu, "Bir ünlem ile bir isim unsurundan meydana gelen kelime grubudur" şeklinde 

tanımlamıştır (2017, 70). 

I. Yapısı 

ünlem + isim unsuru= ünlem grubu 

 Eh Tolik!1218 (/eh/ ünlemi, üzüntü ya da neşe durumlarında 

kullanılmaktadır).  

 Ay-ay-ay, mĭntarĭn purnĭ ĩ!1272 (/ay-ay/ ünlemi şaşırma anlamında 

kullanılmaktadır). 

 İ-i şuyttan çĩppisem!1255 (/i-i/ ünlemi olması istenmeyen durumlarda 

kullanılır). 

II. Özellikleri 

1. His ve duygu ifade eden ünlemler:  

/ĭh/ acıma, kızma, /ay/ üzüntü, şaşırma, /ay-ay/ şaşırma, ürkme, /ay-i/ 

acıma, /ay-tur-tur / acıma, şaşırma, /ay- turuh/ acıma, şaşırma, /ay-uy/ 

şaşırma, kızma, /ay-yay/ kınama, beğenme, /ak tamaşa/ şaşırma, /alla/ 

şaşırma, /an kala / kızma, /an tiv/ engelleme, kızma, /appay/ şaşırma 

ürkme, /ah/ üzüntü, şaşırma, /ah tĩnçe/ şaşırma, /ah-turĭ/ şaşırma,  /vay-

vay/ şaşırma, /nu/ ısrar, isteme, /o/ şaşırma, /oy-oy/ şaşırma, /oh/ 

yorgunluk, /ts-s-s/ kızma, /tupata/ pişman olma, turĭ /şaşırma/, urra 

/sevinme/, /uf/ yorgunluk, uh /şaşırma/, fu /kızma/, /fu-u-u/ beğenmeme, 
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/hĭ/ şaşırma, /ha/ şaşırma, /çim-ha/ kızma, /şel/ acıma, /ıh/ üzülme, /ey/ 

neşe, şaşırma, /ekkey/ üzülme, /e-e/ hatırlatma  

2. Kabul veya ret ifade eden ünlemler:  

/ apla/ evet, tamam, /yurat’/ tamam, / uk/ yok, yurĩ /tamam/ 

3. Soru, hitap, seslenme ve gösterme ifade eden ünlemler: 

/e/ e, /ey/ ey, i /ey/, /ayta/ haydi, atya /haydi/, /aytĭr/ haydiyin, /at’ĭr/ 

haydiyin, /nivuşlĩ/ acaba, /elle/ acaba, yoksa, /akĭ/ işte,  /ak/ işte, /avĭ/ işte, 

/av/ işte, /vĭt/ işte, /vĭn/ işte.    

a. Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Çuvaş Türkçesinde de ünlem grubu, her 

iki öge herhangi bir ek almadan kurulur. Aynı zamanda ünlem isim unsurundan önce 

gelmektedir. 

 eh / açam1099 =  "ah çocuğum" 

 e / hĩr aça94  "Hey kız çocuğu" "/e/ Çuvaş Türkçesinde şaşırma ifade 

eder." 

 Manpa pıma kĭmĭlu uk-i san? Atya manpa, irĩklĩ purnĩ pa purĭnĭpĭr 

pĩrle.340 "Benimle gelmeye gönlün yok mu senin? Haydi! Benimle gel, 

özgür bir hayat yaşayacağız birlikte."  

 E-ey, tiver mar vĩsene, çĩke sene, tet te muçi Vanyuk pĭrĭnsa utat’.50 "Hey 

hey! Vurma kırlangıçlara, diyordu Mikula amca, Vanyuk da kaçıyordu." 

 O-o, Bob, şĭnkĭravlasa il-ha hĭvĭn epĩ  sassupa, — huşrĩ ĭna Nik.913 "Hey 

Bob, arasana diye ince sesiyle emretti ona Nik. " 
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 Ey, Vera, mĩn tusa tĭratĭr kunta? — ıytrĩ vĭl pĭlhançĭk ta ayĭplĭ sasĭpa.616        

"Hey Vera! Ne yapıyorsunuz burada? — diye sordu endişeli ve suçlu 

sesiyle." 

 Ten, epĩ te pu  hurĭn fronta. Esĩ vara man annene an pĭrah, yurat’-i? Terĩ 

sasartĭk Vanyuk.151 "Belki, ben de cepheye baş koyacağım. Sen annemi 

bırakma tamam mı? Dedi aniden Vanyuk." 

 Ey starik mi e hut larnĭ es?937 "Hey ihtiyar ne kadar yattın sen?" 

 Atya! Şupaşkara ku sa kayatpĭr.1289 "Haydi, Şupaşkar’a taşınıyoruz." 

 Ey Tolik, kil kunta!1053 "Hey Tolik, gel buraya" 

b. Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Çuvaş Türkçesinde de bu gruptaki isim 

unsuru bir kelime grubu olabilir. 

 ey / mĭntarĭn açi!1191 "ey zavallının çocuğu" (isim unsuru: isim 

tamlaması) 

 eh / pĩçĩk Tolik1215 "eh küçük Tolik" (isim unsuru: sıfat tamlaması) 

III. Değerlendirme 

Yukarıda da bahsedildiği üzere ünlem gruplarında yapı bakımından ve 

sözdizimsel açıdan herhangi bir fark bulunmamaktadır. Yani, her iki lehçede ünlem 

+ isim unsuru yapısını korumaktadır. Asıl fark, kelime varlığındaki farklılıklardan 

kaynaklanmaktadır. 

4. 2. l. Sayı Grubu 

Basamak sistemine göre sıralanan ve bir niceliğin sayısını, adetini, ölçüsünü 

belirlemek üzere sıralanan sayı isimleridir. Karahan sayı grubunu kısaca, "Basamak 
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sistemine göre sıralanmış sayı isimleri topluluğudur" şeklinde tanımlamıştır 2018, 

72). 

Çuvaş Türkçesinde sayı adlarının Genel Türkçeyle denk olduğu 

bilinmektedir. Durmuş, sayıların temel kelimeler olmaları nedeniyle karşılaştırmalı 

fonetik incelemelerinde de karakteristik özellikler göstermeleri bakımından sık sık 

başvurulan verilerden olduğunu belirtmiştir (2009, 199). 

I. Yapısı  

sayı + sayı + … = sayı grubu 

II. Özellikleri: 

a. Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Çuvaş Türkçesinde de gruptaki sayı 

isimlerinin dizilişi basamak sistemine göredir. Sayılar sondan başa doğru büyür.  

Küçük sayı sonda bulunur. Sayı isimleri eksiz birleşir ve sayı isimleri bazı istinalar 

dışında ayrı yazılır 

 Vun iççĩ 931 "on yedi", irĩm sakkĭr932 "yirmi sekiz", vun pĩr548 "on bir", 

vun vi ĩ 253 "on üç" 

b. Çuvaş Türkçesinde de kelime grubu hâlindeki sayılar, sıfat tamlaması veya 

sayı grubu kuruluşundadır.  Genellikle ana sayılar sıfat tamlaması, ara sayılar sayı 

grubudur. 

 alĭ pin371 "elli bin", tĭvat- ĩr "dört yüz" ikĩ pin "iki bin" (sıfat tamlaması) 

 Vun iççĩ931 "on yedi", irĩm sakkĭr827 "yirmi sekiz", vun pĩr548 "on bir" 

irĩm ultĭ 722 "yirmi altı" (sayı grubu) 
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c. Sayı grubu, Çuvaş Türkçesinde, Türkiye Türkçesine paralel olarak söz 

dizimi içinde isim ve sıfat görevi yapmaktadır. 

 Yalti ĩr kilten ĩr ıtla ar ın tuhsa kayrĩ te, kayalla vun vi ĩn 

tavrĭnçĩ ...253 "Köydeki yüz evden yüzden fazla erkek çıkıp gitti ve geriye 

sadece on üçü döndüler. (isim) 

 Man hvatter apah ta irĩm sakkĭrmĩş hutra.827 "Benim dairem ne var ki 

yirmi sekizinci katta" (sıfat) 

 Uramsem puşansa pıratçĩ  ĩntĩ, vun pĩr itetçĩ.548 "Sokaklar 

tenhalaşıyordu şimdi, saat on bire geliyordu’’. (isim) 

 Taksişĩn tületĩr-i, vun vi ĩ dollar?918 "Taksi için on üç dolar öder 

misiniz?"    (sıfat) 

 Bob, humhansa, alĭk patne çupsa kayrĩ. Samantranah ikĩ epĩ  hĩrpe 

tavrĭnçĩ.986 "Bob, heycanlanarak kapının yanına koştu. Bir anda iki nazik 

kızla döndü."  (sıfat) 

 III. Değerlendirme 

Sayı grubunun yapısı her iki lehçede de aynı özellikler göstermektedir. İki 

lehçede sayı bildiren sözcükler küçük ses farklılıkları dışında aynıdır. Örneğin, TT. 

bir > ÇT. pĩr, TT. iki > ÇT. ikkĩ. 

Feyzi Ersoy, Orhun Türkçesindeki kullanımlar dışında aslında Türkçenin 

genelinde sayı gruplarında belirgin bir farklılık görünmediğini belirtir (2015, 22). 

Emine Yılmaz, Çuvaşça Çok Zamanlı Morfoloji adlı çalışmasında 

Çuvaşçadaki sayıların tümünün Türkçe kökenli olduğınu ve Genel Türkçe 

karşılıklarıyla birleştiğini belirtir (2002, 53). 
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a. Çuvaş Türkçesinin de sayı sistemi Türkiye Türkçesininki gibi onluk 

(desimal) sisteme sahiptir. Ancak Çuvaşçada sayı adları kategorisinde karşımıza 

çıkan en büyük farklardan birisi sayıların uzun ve kısa biçimlerinin oluşudur62. Sayı 

adlarının kısa biçimleri sıfat tamlamaları ve sayı grubu yapılarında kullanılırken uzun 

biçimleri sayı adları olarak görev yaptığında kullanılır. Örneğin; 

ikĩ epĩ  hĩr987 =  "iki zarif kız"   

Yukarıda verilen örnekte iki rakamı sıfat olarak kullanılmasaydı, yani isim 

işlevinde kullanılsaydı ĩkkĩ şeklindeki uzun biçimiyle yazılacaktı. 

b. Çuvaş Türkçesinin sayı grubunun istisnalarıdan birisi de, 11-19, 80-90, 

200-900 arası sayılar hem birleşik hem ayrı yazılabilmektedir: "12" vunikĩ/vun ikĩ, 

"90" tĭhĭr vunnĭ / tĭhĭrvunnĭ" Bunun dışındaki sayılar yalnızca ayrı olarak yazılırlar. 

c. Bir diğer önemli fark ise, "milyon" ve "bin" sayı adlarından sonra herhangi 

bir sayı grubu olması durumunda araya [ta] , [te]  bağlama edatının girmesidir. 

Binden küçük sayılarda ise /te/ bağlama edatı yalnızca 100-200 arasında kullanılır. 

 (1823) Pin te sakĭr ĩr irĩm vĩ  

 (1675) Pin te ult ĩr içĩ pilĩk 

 (2300749) İkĩ million ta vĩ  ĩr pin te içĩ ĩr hĩrĩh tĭhĭr63 

 "105" ĩr te pillĩk, "163" ĩr te ultĭ vi . 

                                                                 
62

 Rakamların uzun ve kısa biçimleri şu şekildedir: pĩr/pĩrre (bir), ik, ikĩ/ikkĩ (iki), vi ĩ, vi / vi ĩ (üç), 

tĭvatĭ, tĭvat/tĭvatta (dört), pilĩk/pĩllik (beş), ultĭ, ult/ ulttĭ (altı), içĩ, iç/ iççĩ (yedi), sakĭr/sakkĭr (sekiz), 

tĭhĭr/tĭhhĭr (dokuz), vunĭ,vun/vunnĭ (on). 
63

 Aktardığımız metinde bu tür örnekler mevcut olmadığı için ve aynı zamanda atlanamayacak kadar 

önemki olması dolayısıyla sayıları herhangi bir örnek olarak vermeyi tercih ettik. 
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 Bu farklı kullanımla ilgili Ersoy, Türkiye Türçesinde sayı grubu olan bu 

örneklerin, Leylâ Karahan’ın Türkçede Söz Dizimi adlı kitabındaki bağlama grubu64 

esas alındığında, sayı grubuna değil bağlama grubuna girdiğini belirtir (2017, 445). 

 d. Son olarak, 200, 300, 400, 500, 900 sayıları ikĩ ĩr, vi ĩ ĩr, tĭvatĭ ĩr 

şeklinde yazılmazlar, ik ĩr veya ik ĩr, vĩ  ĩr veya vĩ ĩr şeklinde yazılır.  

Yukarıda sıraladığımız maddelerden anlaşılacağı üzere, sayı öbeklerinin 

yapısı, işleyişi ve fonksiyonu her iki lehçede de aynıdır. İki lehçe arasındaki farklılık, 

sayı bildiren sözcüklerdeki fonemik değişikliklerden kaynaklanmaktadır. 

4. 2. m. Birleşik Fiil 

Bir yardımcı fiil ve bir ismin ya da bir ana fiil ile bir yardımcı fiilin 

birleşiminden oluşan kelime grubudur. Birleşik fiil kategorisi, araştırmacıların tam 

olarak fikir birliği sağlayamadığı alanlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Birleşik fiil konusunda görüş ayrılığının yaşandığı nokta, hangi söz dizisinin birleşik 

fiil kabul edileceği noktadır.  

isim + yardımcı fiil ( yemek yap-, tedirgin ol-,) ve fiil + yardımcı fiil 

(yapadur-, bırakıver-) kuruluşundaki birleşik fiiller, dilcilerin hemen hepsi tarafından 

birleşik fiil olarak kabul edilir. Birleşik fiil grubunda, görüş ayrılığının yaşandığı 

nokta ise "anlamca kaynaşmış ve deyimleşmiş birleşik fiiller" kategorisinde 

karşımıza çıkmaktadır.  

Örneğin, ipe un ser-, gözden düş-, göze gir- vb. şeklindeki anlamca 

deyimleşmiş fiiller.  Bazı dilciler, bu tür kalıplaşmış ifadeleri birleşik fiil olarak 

                                                                 
64

  Leylâ Karahan’ın Türkçede Söz Dizimi adlı kitabındaki Bağlama grubu için tezimizin "8. Bağlama 

Grubu" kısmına bakılabilir. 
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kabul etmemekteyken bazı araştırmacılar da birleşik fiil grubu içinde 

değerlendirmektedir. 

Ergin birleşik fiil grubunu, "Birleşik fiil, bir yardımcı fiile bir ismin veya bir 

ismin veya bir fiil şeklinin oluşturduğu grup olarak nitelendirmiştir. Tanımın 

ardından isim veya fiil unsurun önce, yardımcı fiilin sonra getirildiğini söyler. 

Yardımcı fiilin başına getirilen unsurun isim veya fiil olmasına göre birleşik fiillerin 

iki gruba ayrılabileceğini belirtir. Daha sonra bu iki çeşit birleşik fiilin yardımcı 

fiillerinin de ayrı ayrı olduğunu söyler (2009, 386). Korkmaz’dan farklı olarak 

anlamca kaynaşmış ve deyimleşmiş birleşik fiileri kabul etmez. 

Korkmaz birleşik fiilleri, yapı bakımından, bir ad ile bir yardımcı fiilin, iki 

ayrı fiil şeklinin yahut da ad soylu bir veya birden çok kelime ile bir esas fiilin 

birleşmesinden oluşan ve tek bir kavrama karşılık olan fiil türleridir şeklinde 

tanımlamıştır. Ardından, birleşik fiileri, taşıdıkları birbirinden ayrı yapı ve anlam 

özelliklerine göre kendi içinde dört alt sınıf içinde incelemiştir: 1. Bir ad ya da sıfat 

ile et-, ol- yardımcı fiillerinin veya esas fiil olma dışında yardımcı fiil olarak 

kullanılan bul-, bulun-, buyur-, eyle-, kıl-, yap- fiilerinin birleştirilmesi yoluyla 

kurulan birleşik fiiler, 2. Karmaşık fiiller olarak adlandırılan birleşik fiillerdir. Sıfat-

fiillerin –ol yardımcı fiilleriyle oluşmalarından meydana gelmiştir. 3. İki fiilin 

birleşmesinden oluşan ve birinci fiilin zarf-fiil kurulumunda olan gruptur. 4. 

Anlamca kaynaşmış ve deyimleşmiş birleşik fiiller" şeklinde sınıflandırmıştır (2017, 

199-201). 

Karahan birleşik fiil grubunu, "Bir hareketi karşılamak veya bir hareketi 

tasvir etmek üzere yan yana gelen kelimeler topluluğu olarak tanımladıktan sonra, bu 

işlevlerinden dolayı birleşik fiillerin, "bir hareketi karşılayan birleşik fiiller" ve "bir 
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hareketi tasvir eden birleşik fiiller"  olmak üzere iki grupta incelenebileceğini 

belirtmiştir (2018, 73). 

Çuvaşçanın birleşik fiil grubu üzerinde detaylı araştırma yapan Pavlov, "Hutlĭ 

Glagolsem" başlığı altında, Çuvaşçanın birleşik fiillerini temel olarak iki ana başlık 

altında incelemiştir. 

I. İşin Akşını Gösterenler 

a. İşin yukarıdan aşağı doğru gerçekleştiğini gösterenler 

b. İşin aşağıdan yukarıya doğru gerçekleştiğini gösterenler 

c. İşin, dışarı doğru gerçekleştiğini gösterenler 

d. İşin herhangi bir kimseye ya da herhangi bir şeye doğru gittiğini 

gösterenler 

e. İşin bir şekilde içeriye doğru yapıldığını gösterenler 

f. İşin çevrede geçtiğini belirtenler 

g. İşin kim için yapıldığını gösterenler 

II. İşin Dönemini, Süresini, Miktarını Gösterenler 

a. İşin başlangıcını gösterenler 

  b. İşin güçlendiği anı gösterenler 

 c. İşin uzadığını gösterenler 

 d. İşin yapıldığını ve engellendiğini gösterenler (2017, 380,382) 
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 Biz, birleşik fiil grubunda, yalnızca Türkiye Türkçesinde genel olarak kabul 

gören (isim + yardımcı fiil) ve (fiil + yardımcı fiil) kuruluşundaki birleşik kelime 

gruplarını esas aldık. 

1. İsim + yardımcı fiil kuruluşundaki birleşik fiil grubu 

 Bir isim ve yardımcı fiilin birleşiminden oluşur. Bu kelime grubunu oluşturan 

unsurlar ayrı yazılır. Birleşik fiilin isim unsuru bir kelime grubu da olabilir. 

I. Yapısı 

 uk + pul-7 "yok ol-" 

 asa + il-46 "hatırla-" 

 Yĭvan piççene vĭr ĭççeneh predsedatele suylanĭççĩ.61 "Çiftliğin beyi savaş 

başlayana kadar başkan seçilmişti." 

 Asar-piser il tuhrĩ, yurpa umĭr uma pu larĩ.2 "Şiddetli bir rüzgâr çıktı, 

karla karışık yağmur yağmaya başladı." 

 Stena tĭrĭh utĭ kĩltisem çupa pu larĩ .1249  "Duvarda ışık demetleri 

zıplamaya başladılar." 

 Vanyuk’a tatah ĩ terçĩ te Maru , kĩtmen ĩrten, sasartĭk, çuptĭva 

pu larĩ.84 "Vanyuk’a biraz daha içirdikten sonra Maruş, ansızın onu 

öpmeye başladı." 

 Pĩr-ikĩ ul kayallahi pu a kilçĩ.89 "Bir iki yıl öncesi aklına geldi."  

 av vĭhĭtrah tata, av pĩrremĩş samantrah, ĭnlanmalla marla kĩvĩ e 

pu larĭm epĩ ĭna umri hĩrĩ umne.392 "İlk göz teması kurduğumuz anda, 

onun yanındaki kızı anlamsızca kıskanmaya başladım." 

 Nih an ka arĭnmi pısĭk yĭnĭşsem tu a huni vĭl.525 "Hiçbir zaman 

affedilmeyecek büyük hatalar yapmış." 
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 Tĩttĩmren hĭrat’ teni vĭl vĭrĭ tĭvat’ teni mar-ha.1267 "Karanlıktan korkuyor 

demek, o, hırsızlık yapıyor demek değildir." 

 Pulinççĩ manĭn ĭslĭ, çiper pĩrten-pĩr ınnĭm, mana yurattĭrççĩ vĭl, epĩ te 

vara ĭna e .500 "Ben akıllı, güzel, eşsiz bir insan olsaydım, beni severdi 

o, ben de sadece onu, yalnızca bir onu severdim." 

 Çĭvaş ınnisem üsse-tĩreklense pınişĩn, çap ilnişĩn çun-çĩreren savĭnat’ 

vĭl.480 "Çuvaş insanları gelişip kuvvetlendiği için, şöhret olduğu için canı 

gönülden sevinirdi." 

 Man sanĭn pulas kilet, sanpa ıvĭh- ıvĭh pulas kilet.317 "Ben, senin olmak 

istiyorum, seninle çok yakın olmak istiyorum (dediğini işitirken), 

hissediyorum arkamda o.." 

II. Özellikleri 

Türkiye Türkçesinde bilindiği üzere, tek başına kullanılmayan veya 

kullanıldıklarında aslî şekillerini koruyamayan (ses olayı olarak ünsüz türemesi 

olması) bazı isimler, yardımcı fiile bitişik yazılır. 

 sabret- (sabr>sabır), hisset- (hiss>his), affet- (afv>af), zannet- (zann>zan) 

(2018:74). 

Çuvaş Türkçesinde, Türkiye Türkçesinden farklı olarak yukarıda zikredilen 

ve büyük bir çoğunluğu Arapçadan alınan kelimelerde başka ifadeler ve kavramlar 

ya da göstergeler kullanıldığı için Türkiye Türkçesindeki gibi arada herhangi bir ses 

olayının olmamasının yanı sıra bü tür kullanımlarda yardımcı bir fiile de ihtiyaç 

duyulmadığını tespit ettik. 
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 ka ar, kaşĭr, ırlah, "affet-", tüs, çĭt, "sabret-" hıpaşla-, çuhla-, "hisset" 

pulĭş- "yardım et-" çĩn- "davet et-", taşlama "dans et-", huş- "emir et-" 

yışĭn- "kabul et-" uhat "kayıp et-", tĭrĭş- "gayret et-", üsĩrĩl- "sarhoş ol-", 

ükĩn-"pişman ol-" 

 Çuvaş Türkçesinde, isim + fiil yapısındaki birleşik fiillerin isim unsuru, bir 

sıfat-fiil olabilir. Çuvaşçada bu yapı pul- "olmak" yardımcı fiiliyle kullanılıp niyet 

ifade eden bir durumu ya da hareketi karşılayan birleşik fiiller oluşturmaktadır. 

 Ereh ĩ me tıtĭnman pulsan, ten, ilse te kaymastçĩ 63 "İçki içmeye 

başlamamış olsaydı, belki de, alıp gitmezdiler." 

 avĭn çuhlĩ kuraymi pulsa pıratĭp.689 "O kadarına dayanamayacak olup 

uzaklaşıyorum." 

 Epĩ nimĩy te pĩlmestĩp. Çĩnternĩ tĩk kayas pulat’ teri.118 "Ben hiçbir şey 

bilmiyorum, askere çağrılanların yavaş yavaş gitmesi gerekiyor." 

 Ançah, ıytas-tĭvas pulsan, epĩ, pallah vĭl ıytnine yĭltah purnĭşlanĭ 

pulĩttĭm.354 "Ancak, isteyecek olsaydı, ben, elbette ki o istediğini yerine 

eksiksiz getirecektim." 

 Man sanĭn pulas kilet.317 "Ben senin olmak istiyorum" 

 Manĭn kĭşkĭrsa makĭras kilse kayrĩ.411 "Benim bağırarak ağlayasım 

geldi." 

Çuvaş Türkçesinde, isim + fiil yapısındaki birleşik fiilerin isim unsurları 

kelime grubu olabilir. 

 Sasartĭk çĩrĩlnĩ pek pulçĩ.216 "Aniden canlanır gibi oldu" (isim unsuru: 

edat grubu) 
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 Ar uri uri pulas kilmest.285 "Ben arşuri yavrusu olmak istemiyordum." 

(isim unsuru: isim tamlaması) 

 Sanpa ıvĭh- ıvĭh pulas kilet.317 "Seninle çok yakın olmak istiyorum" 

(isim unsuru: tekrar grubu). 

2. Asıl fiil + yardımcı fiil kuruluşundaki birleşik fiil grubu 

Bir zarf-fiil unsuru taşıyan asıl fiille bir tasvir görevindendeki yardımcı fiilin 

birleşiminden oluşan bu grup Çuvaş Türkçesinde çok zengin bir kullanım alanına 

sahiptir. Yardımcı fiiller, çoğunlukla ana fiil ile birleştiğinde gerçek anlamını yitirir 

ve soyut anlamlar kazanır. Yardımcı fiiller, ana fiilin zarf-fiil eki almış keliyle 

birleşip onu yeterlilik, ihtimal, tezlik gibi çeşitli yönlerden tamamlamaktadır. Bu tür 

fiillere, tasvir fiili denir.  

Konuyla ilgili Ersoy, Birleşik fiil gruplarında lehçelerdeki yapılar aynı 

olmakla birlikte kullanılan zarf-fiil eklerinde farklılıklar görüldüğünü ve Çuvaşçanın 

bu grup açısından çok zengin olduğu belirtmiştir (2015, 22). Bu kategoride ortaya 

çıkan başlıca farklılık, tasvir fiillerde kullanılan zarf-fiil ekinden kaynaklanmaktadır.  

Çuvaş Türkçesinde tasvir fiillerinin asıl fiille bağlantısı büyük ölçüde Genel 

Türkçe {-Xp} biçiminin dengi olan {-sA}, kısmen de {-A} zarf fiileriyle 

gerçekleşmektedir (2012, 472).  

Çuvaş Türkçesinin Grameri adlı eserinde Ersoy65, (Fiil + -sA) + (yardımcı 

fiil) yapısında olan bu tür fiillerde anlamın ana fiilin üzerinde olduğunu ifade eder 

(2017, 380). 

                                                                 
65

 Çuvaşçada yeterlilik tasvir fiili ile ilgili bkz. Ersoy Feyzi, "Çuvaş Türkçesinde Yeterlilik 

Kategorisi". 
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 Pürte vĭrĭm pü-sillĩ sarĭ çiper hĩrarĭm kĩrse tĭçĩ.57 "Eve uzun, ince, sarışın 

güzel bir kadın girdi." 

 Mĭyran ıtalasa ilçĩ te ĭna saltak arĭmĭ.97 "Boğazından kucakladı onu asker 

hanımı." 

 Tatah ĩ rĩ . Vanyuk samayah üsĩrĩlse kayrĩ.101 "Tekrar içtiler. Vanyuk 

iyice sarhoş oldu." 

 Epĩ nimĩy te pĩlmestĩp. Çĩnternĩ tĩk — kayas pulat’ — terĩ te hĩrarĭm 

vaskasa tuhsa kayrĩ.118 "Ben hiçbir şey bilmiyorum. Askere çağrılanların 

yavaş yavaş gitmesi gerekiyor dedi ve kadın acele ederek evden çıktı…" 

 Çüreçeren şalalla sĭnasa pĭhrĩ..590 "Pencereden içeriye doğru dikkatlice 

baktı." 

 Sĩtel inçi kĩlençeren pĩr stakan yarsa ĩ rĩ.636 "Masadaki şişeden bir 

bardak koyup içti." 

 Nik ahĭrsa kulsa yaçĩ.905 "Nik kahkaha atarak güldü." 

 av samantra mana kulĭşla pulsa kayat’ te, ham mĩn teri açalla, ayvanla 

(ye, ten, hĩrarĭmla?) şuhĭşlama pultarninçen tĩlĩnse sasĭpah kulsa yaratĭp 

epĩ…459 "O anda, bu durum bana komik geldi ve böylesine çocuk gibi, 

aptal gibi (ya da belki bir kadın gibi) düşünebildiğime şaşırarak 

kahkahayla güldüm…" 

 Şĭnkĭravlanine iltmesĩr yulas mar tese telefona vırĭn ıvĭhnereh ku arsa 

lartrĩ.834 "Aradıklarında duyayım diye telefonu oturduğu yerin yakınına 

taşıdı." 

 Ak ham ta saltaka tuhsa kayĭp ta ıran…167 "İşte kendim de yarın askere 

gideceğim.…" 

 Vara vĭl sikkipe urama sikse tuhrĩ.644 "Bir anda, pencereden dörtnala 

koşar gibi sokağa fırladı." 
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 Emigrantsen purnĭ ĩ inçen kalasa parakan spektakl’.563 "Göçmenlerin 

yaşamı hakkında anlatan piyes." 

 Maçça inçen pürtekü urayne takam şaplatsa ükrĩ.291 "Tavandan 

sundurmanın altına biri düştü." 

 Epĩ irĩklĩ pulĭp! tese ırsa yaçĩ.1033 "Ben özgür olacağım diye yazdı." 

 Mĩnpe tĭransa purĭnasşĭn?903 "Neyle doyup yaşamak istersin?" 

 Atte saltaka tuhsa kaysanah rayontan agent kilçĩ te sirĩn patşalĭha aş-

kakay tülese tatmalli pur terĩ.160 "Babam askere gidince, rayondan ajan 

geldi ve sizin ülkeye et ürünleri ödemeniz gerekiyor dedi." 

 Vera ĩsĩklese makĭrsa yaçĩ.629 "Vera hıçkırarak ağladı." 

 Vĭl ĭna tuhhĭmrah ĩ se yaçĩ.1086 "Babam, kadehi bir dikişte içti." 

 Mana tupayĭr-i? – tese ıytrĩ.429 "Beni bulabilir misiniz? Diye sordu." 

(yeterlilik) 

 Allo! Errene çĩneymĩr-şi telefon patne?734 "Allo! Erre’yi çağırabilir 

misiniz telefona? 

 Kilten te şĭnkĭravlama pultarattĭm ta, ançah unta attepe anne iltme 

pultara ĩ.809 "Evden de arayabilirdim ancak oradan annem ve babam 

duyabilirler." 

 Nataşa, ataşullĭ şuhĭşĩsene pĩr tĩvve pu tarma ta ĩlkĩreymerĩ.269 "Nataşa, 

hayal meyal olan çılgın düşüncelerini bir noktada toplamak istedi ancak 

yapamadı." 

III. Değerlendirme 

Çuvaşça ile Türkiye Türkçesinin birleşik fiil yapımında da büyük oranda 

parallelik göze çarpmaktadır. Burada paralellikten kasıt, birleşik fiillerin söz dizimi 
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içindeki görevleri, yapısı ve fonksiyonu bakımındandır. (isim + yardımcı fiil), (fiil + 

zarf-fiil + yardımcı fiil) yapısı her iki lehçede de korunmuştur. İki lehçenin birleşik 

fiil grubundaki bazı farklılıklar şu şekildedir: 

a. Çuvaş Türkçesi (fiil + yardımcı fiil) kuruluşunda yer alan yardımcı fiiller 

açısından oldukça zengindir. Güzel, Türkiye Türkçesine oranla Çuvaş Türkçesinde 

çok daha zengin bir tasvir fiili kadrosunun bulunduğu belirtir (2012, 471). Aynı 

zamanda, Türkiye Türkçesinde {-Xp}’ın karşılığı olan {-sA} zarf-fiili Çuvaş 

Türkçesinde, fiil + yardımcı fiil yapısının oluşturulmasında oldukça sık kullanılır. 

Türkiye Tükçesinde ise bu hususta daha çok ünlü zarf fiillerin kullanıldığı 

bilinmektedir: yapıver, yapadur, gidedur. 

b. Çuvaş Türkçesinde, birleşik fiil konusundaki farklılardan bir tanesi de 

yönelme ya da ayrılma durumundaki bir ad bir fiille birleşerek anlamca kaynaşmış 

veya deyimleşmiş birleşik fiiller oluşturabilmektedir. 

 Kapla uhmaha tuhsa kayĭn tata, — ĭnkarsa ilçĩ sasartĭkah Gennadi 

Andreyç.1339 "Bu şekilde aptala döneceksin, diye düşündü aniden 

Gennadi Andreyç." 

 Vanyuk urama tuhrĩ.133 "Vanyuk sokağa çıktı." 

 Saltaka tuhsa kayas çuh ta kuraymarĭm şeremet açine, şĭpah kukkusem 

patne kaynĭççĩ te...247 "Askere çıkıp gideceği zaman da göremedim, 

garibanın çocuğunu." (Anlamca deyimleşmiş birleşik fiil ve yeterlilik 

fiili). 

 Tomas mĩnpur uk ine annene parsa hĭvarçĩ te makra-makra kilten tuhsa 

kayrĩ.1027 "Tomas bütün parasını annesine bıraktı ve ağlaya ağlaya evden 

çıktı." 
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 Alĭka şaltan pitĭrse iletip.285 "Kapıyı içerden kilitlerim." 

 Epĩ avrĭnsa pĭhnine asĭrhasan, nim şutlasa tĭmasĭr pirĩn hı ran utrĩ 

vĭl.454 "Benim dönüp baktığımı fark edince, hiç düşünmeden arkamızdan 

yürüdü." 

c. Çuvaş Türkçesinde, birleşik fiil katergorisinde gözümüze çarpan farklı 

özelliklerden bir diğeri de yeterlilik kategorisindedir. Bilindiği üzere Türkiye 

Türkçesinde bir ana fiilin üzerine gelen zarf fiil ekinden sonra /bil-/ fiiliyle yapılan 

bu tasvir fiil şekli Çuvaşça aynı zamanda /mA pultar-/ yapısıyla da 

karşılanabilmektedir. 

 Ĭ ta kurma pultarnine asa ilme tĭrĭşrĭm, asa ileymerĩm.369 "Nerede 

görmüş olabildiğimi hatırlamaya çalıştım ancak hatırlayamadım." 

 Şav vĩhĩtrah epĩ ĭna çĭtma pultaraymastĭp.378 "Bu saatte bu şarkıya 

dayanamıyordum." 

 Manĭn çi ıvĭh tusĭm ĭna makĭrmasĭr itleme pultaraymastçĩ…516 "Benim 

en yakın dostum onu ağlamadan dinleyemezdi." 

d. Burada belirtilmesi gereken bir başka husus da Türkiye Türkçesinde 

geliver gidiver gibi yapılardaki tezlik; beklenmezlik tasviri fiileri kalakal-, çıka gel-; 

düşe yaz- yaklaşma tasviri fiili, Çuvaş Türkçesinde fiil + (-sA) zarf-fiil + yardımcı 

fiil ile karşılanmasıdır. Yani; Çuvaş Türkçesinde her bir tasvir fiili için Türkiye 

Türkçesindeki gibi ayrı kavramlar kullanmak yerine kapsamı ve kullanımı geniş bir 

yapı olan (fiil + (-sA) zarf-fiil + yardımcı fiil) yapısı diğer tasviri şekilleri bağlam 

yardımıyla karşılayabilmektedir. 

 Yukarıda verdiğimiz örneklerden anlaşılacağı üzere, birleşik fiil grubunda, 

eklerin fonskiyonları, biçimleri, fiillerin istemleri bakımından iki lehçe arasında 
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farklılıklar mevcuttur. Bununla birlikte, tüm Türk lehçeleri için tipolojik 

sayılabilecek birleşik fiillerin fazlalığı Çuvaş Türkçesinde, Türkiye 

Türkçesindekinden daha fazla olmakla birlikte kullanım alanı daha geniştir. 

4. 2. n. Kısaltma Grupları 

Karahan kısaltma grubu için, "Kelime grupları ve cümlelerden yıpranma veya 

kalıplaşma yoluyla ortaya çıkan gruplardır" tanımını yapmıştır. Kısaltma grupları 

mutlaka iki isim unsurundan meydana gelmesinin yanında, isim-fiil, sıfat-fiil, zarf-

fiil gruplarından kısalmıştır (2018, 79). 

 pu ĩ usĭnçĭk651 = başı sarkık (olarak): zarf-fiil grubu 

 çunĩ çĩresir482 = ruhu katı (olan): sıfat-fiil grubu 

 sassi hĭrĭlti1160 = sesi hırıltılı (çıkan): sıfat-fiil grubu 

Çuvaş Türkçesinin kısaltma gruplarını, ilgi, vasıta, yaklaşma, bulunma, 

ayrılma ve isnat öbeği olmak üzere altı başlık altında inceleyeceğiz. 

4. 2. n. i. İlgi grubu66 

İlgi ekiyle bağlanmış isim unsurunun yan yana gelmesiyle oluşan kelime 

grubudur. Ergin, ilgi grubunu, "genetif eki ile birbirine bağlanan iki isim unsurunun 

meydana getirdiği kelime grubudur" şeklinde tanımlamıştır. Grubun manası genitifin 

ilgi fonksiyonuna dayanır. Bu grubun iyelik eki düşmüş bir iyelik grubu gibi 

olduğunu belirtir (2009, 393). 

                                                                 
66

 Türk gramerciliğinin en belirgin problemlerinden bir tanesi şüphesiz terim sorunu ve ortak bir 

terminoloji yaratamamaktır. Literatürde daha çok ilgi durumu olarak geçen bu terim için, türlük 

düşüm, tamlayan durumu, iyelik hâli, katılma hâli, -in hâli, belirten durumu, adıl tamlaması,  gibi 

birçok farklı ad kullanılmıtır. Bu terminoloji sıkıntısının yanında 9 adet hâl eki içinden diğer hal 

eklerinden farklı olarak ismi isme bağlayan tek hâl eki olması da onun bir hal eki olup olmadığı 

tartışmalarını beraberinde getirmiştir. Konuyla ilgili detaylı bilgi için  bknz. Şahap Bulak, ilgi eki hal 

eki midir? Bknz. Leyla Karahan İlgi Hâli ve Yükleme Hâli Eki Üzerine Bazı Düşünceler. 
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 İlgi grubu, gramer kitaplarımızda farklı yöntemler farklı adlandırmalar ve 

farklı gruplar altında incelenmiştir. İlgi grubuyla ilgili Ediskun, diğerler 

araştırıcılardan farklı bir görüş ortaya koymuştur: Teklifsiz, konuşma dilinde, belirtili 

isim takımlarının belirtileni kimi kez ek almayabilir: Bizim ev, çobanın kulübe, senin 

Nuri, muhtarın Süleyman gibi. Bu gibi isim takımlarını birer sıfat takımı kabul 

edebiliriz: bizim olan ev- çobanın olan kulübe (1999, 120). 

Bu form, Günay Karaağaç’ın Türkçenin Söz Dizimi adlı kitabında 

ilişkilendirme öbekleri başlığı altında incelediği, isim tamlaması, ilgi durumu öbeği 

ve iyelik öbeklerinden ilgi durumu öbeğine girmektedir. Bugün bu kategori özel 

isimlerle, zamirlerle ve iyelikli sözlerle kullanılmakta olup tamlanan ögesi eksizdir 

(2009, 177).  Türkiye Türkçesinde benim ev, onun araba, bizim iş şeklinde kullanılan 

ve daha çok zamirlerle kullanımı yaygın olan bu tür, Çuvaş Türkçesinde yaygın 

olarak isimlerle kullanılabilmektedir. 

I. Yapısı 

İsim + ilgi durumu eki (-n, -(n)Ĭn, yĬn-)  + isim+ Ø  

II. Özellikleri 

İki ismin ilgi ekiyle bağlandığı bu grup, isim unsuru bir kelime grubu olabilir. 

Ayrıca ilgi grubu, cümle içinde isim görevindedir. 

İlgi durumunun yapısındaki kullanış Türkiye Türkçesinde olduğu gibi, Çuvaş 

Türkçesinde de değişebilmektedir. 

 pirĩn + ĩrşıvri irĩklĩh çirlĩ976 "bizim yeryüzündeki bağımsızlık hastalıklı" 

 Pirĩn + Mişşa vilni vi ĩ uyĭh ĩntĩ.11 " Bizim Mişşa öleli 3 ay oldu şimdi 
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 ülte manĭn adres, ayalta, hĭyĩn adresne ırmalli tĩlte. Akĭlçanla Hotel 

Chuvashia Shubashkar-City tenĩ.560 "Üst tarafta benim adres, aşağıda, 

kendi adresini yazması gereken tarafta İngilizce Hotel Chuvashia 

Shubashkar-City demiş." 

 Hamĭrla kalasan, diskoteka yevĩr kĩptĩrtetü pulçĩ pirĩn.486 "Kendimiz de 

eşlik edince, bizim diskotekmiş gibi gürültü çıktı." 

 Yukarıda verilen örneklerde görüldüğü üzere, Çuvaş Türkçesinde bazen, isim 

tamlamasının ikinci unsuru olan tamlananda iyelik ekinin olmadığı gramatik ögeler 

de mevcuttur. Oğuzhan Durmuş, Çuvaş Türkçesinde bu kullanımın iyelik 

ifadelerinde sıklıkla başvurulan yollardan biri olduğunu ve bu sıklığın oluşmasındaki 

amillerden birinin bu yapının Rusçanın da kurallı iyelik biçimi olmasından 

kaynaklanabileceğini söyler (2009,69). 

4. 2. n. ii. Vasıta Grubu 

İki isim unsurunun ve "ile" edatının oluşturduğu kelime grubudur. 

I. Yapı 

 İsim +  vasıta durumu eki (-pA/pAlA) + isim 

 II. Özellikler 

 Çuvaş Türkçesinde vasıta grubu, sıfat-fiil öbeklerinden kısalan gruplardır. 

Cümle içinde sıfat ve isim görevinde kullanılmaktadır. Unsurlardan hernangi biri bir 

kelime grubu olabilmektedir. 
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 Erresen uşkĭnĩ uçilişçĩri rejissersempe pĩrle hatĩrlenĩ spektaklsene stsena 

ine kĭparat.723 "Erre’lerin grubu üniversitedeki yönetmenlerle birlikte 

hazırladığı piyesleri sahnede sergiled i." 

 Mĩnpe tĭransa purĭnasşĭn? Surĭhsene irĩklĩh temipele lektsisem vulasa 

parsa-i? E — sısnasene?903 "Neyle doyup yaşamak istersin? Koyunlara 

bağımsızlık konusuyla ilgili dersler okuyup anlatarak mı? Hı — 

domuzlara? 

4. 2. n. iii. Yaklaşma Grubu 

Yaklaşma durumu eki almış bir isim unsuru ile bir başka isim 

unsurunun birleşerek oluşturduğu kelime grubudur. Tahir Nejat Gencan, bu 

grup için "tümlenmiş sıfatlar" başlığı altında inceleyerek bunların bir sıfat 

görevi gördüğünü belirtmiştir ve işinde usta, çelikten sert örneklerini 

vermiştir (2001, 80).   

I. Yapı 

 İsim + yaklaşma durumu eki (-A) + isim 

 II. Özellikleri 

 İsim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil öbeklerinden kısalmışlardır. Kelime grubunu 

oluşturan unsurlar bir kelime grubu olabilmektedir. Cümle içinde bu kısaltma grubu 

daha çok sıfat ve isim görevinde kullanılmaktadır.  

 çuna / ıvĭh (kaççĭ)455 "cana yakın (delikanlı" 

 Pürte / vĭrĭm ( ul)57 "eve uzun yol" 

 çuna / yıvĭr 256(…) "ruha zor" 
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4. 2. n. ıv. Bulunma Grubu 

Bulunma durumu ekini almış bir isim unsuruyla başka bir isim unsurunun 

birleşiminden oluşan kelime grubudur. 

I. Yapı 

 İsim + bulunma durumu eki (-rA, -tA, -çA) + isim 

 II. Özellikleri 

 Çuvaş Türkçesinde bulunma grubu, cümle içinde isim ve sıfat görevindedir. 

Bulunma grubunun unsurlarından herhangi biri kelime grubu olabilir. 

 urasem, te ırra sise, kalleh uyhaşa pu larĩ , ançah ku hutĩnçe havaslĭn, 

kĭmĭllĭn.1356 "Yavrular da iyi hissedip, tekrar bağırmaya başladılar, ancak 

bu defasında hevesli ve gönüllü." 

 Pu ra tĩrlĩ şuhĭş yavĭnçĩ.1337  "Aklında türlü düşünceler dolandı." 

Bilindiği üzere, Türkçede kesir sayı sıfatları bulunma durumu ekiyle 

yapılmaktadır: dörtte üç, ikide bir gibi kullanımlar bulunma grubunda ele alınırken 

Çuvaş Türkçesinde bu yapı için sıra sayıları yapan –mĩş eki kullanılmaktadır: ikkĩ 

vi ĩmĩş "üçte iki", pĩrre pillĩkmĩş "beşte bir". 

4. 2. n. v. Ayrılma Grubu 

Ayrılma durumu eki alan bir isim unsuruyla başka bir isim unsurunun 

birleşiminden oluşan kelime grubudur.  

 I. Yapı 



 
 

319 
 

 İsim + ayrılma durumu eki (-rAn, -tAn, -çAn) + isim 

 II. Özellikler 

 Ayrılma grubu, Çuvaş Türkçesinde, karşılaştırmalar için çok sık 

kullanılmaktadır.  Ayrılma grubunun unsurları birer kelime öbeği olabilmektedir. 

Aynı zamanda cümle içinde sıklıkla isim ve sıfat görevinde kullanılmaktadır. 

 Latviren ıtlarah Çĭvaş ĩrĩn şĭpi pirki şuhĭşlanĩ.530 "Litvanyadan daha çok 

Çuvaş ülkesinin kaderini düşünmüş." 

 antalĭk layĭh tĭrsan, huşĭran pįrre kilkelese kayatçĩ , halĩ akĭ vi ĩ erne 

ıtla uk ĩntĩ.26 "Hava iyi olursa arada bir gelip giderdiler, şimdi üç 

haftadan daha fazladır yoklar artık." 

 Bobbi, Tĭvan ĩrten hakli vara nimĩn te uk ak aslĭ ĩr inçe.674 

"Memleketinden değerli hiçbir şey yok bu kocaman yeryüzünde." 

 Yalti ĩr kilten ĩr ıtla ar ın tuhsa kayrĩ.253 "Köydeki yüz evden yüzden 

fazla erkek çıkıp gitti." 

4. 2. n. vı. İsnat Grubu 

İki isim unsurunun birinin diğerine isnat edilmesiyle oluşan kelime grubudur.  

I. Yapı 

isim + iyelik eki (-ĩ, -i, -ĭşĩ) + isim 

II. Özellikler  

Cümle ve kelime grupları içinde isim, sıfat, zarf görevi yapmaktadır. 

 pu ĩ usĭnçĭk651 "başı sarkık (olarak): zarf-fiil grubu" 
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 çunĩ çĩresir482 "ruhu katı (olan): sıfat-fiil grubu" 

 sassi hĭrĭlti1160 "sesi hırıltılı (çıkan): sıfat-fiil grubu" 

III. Değerlendirme 

Kısaltma gruplarının yapısı hem Çuvaş Türkçesinde hem Türkiye 

Türkçesinde şu şekildedir: isim unsuru + ilgi durumu eki / yaklaşma durumu eki / 

bulunma durumu eki / ayrılma durumu eki / iyelik eki / ile edatı + isim 

Çuvaş Türkçesi ve Türkiye Tükçesinin yapısal özellikleri yukarıda 

gösterildiği gibi aynıdır. Bunun yanında bir takım farklılıklar da mevcuttur. Bu 

farklılılar aşağıda belirtildiği gibidir: 

a.  Türkiye Türkçesinde her iki unsuru da çekim eki taşıyan aşağıdaki 

yapılarda, Çuvaş Türkesinde ikinci unsurun ek almadığı görülür (2017, 446). 

ultan- ul "yıldan yıla" 

Kunran-kun67 "günden gün" (2017, 446). 

b. "elliden fazla", "ondan fazla", "yüzden fazla" gibi sayı isimleriyle 

oluşturulan kısaltma grupları, Çuvaş Türkçesinde sayılara herhangi bir ek 

getirilmeden yapılabilir (2017, 446). 

 Yalti ĩr kilten ĩr ıtla ar ın tuhsa kayrĩ.253 "Köydeki yüz evden yüzden 

fazla erkek çıkıp gitti." 

 Unran vunĭ ul ıtla aslĭ pulnĭ vĭl.520 "Ondan, on yıldan daha fazla 

büyükmüş" 

                                                                 
67

  Aktardığımız metinde bu gramer kategorisiyle ilgili örnek tespit edemediğimiz için Ersoy’un Çuvaş 

Türkçesi Grameri kitabından yararlandık. 
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c. Türkiye Türkçesinde "saat beşte", "saat onda", "saat altıyı on geçe" gibi 

kısaltma grubu olarak düşünülebilecek yapıların Çuvaş Türkçesindeki kullanımları 

farklılık arz eder. Türkiye Türkçesinde "saat" kelimesi, sayı isimlerinin önünde yer 

alırken Çuvaş Türkçesinde sayı isimleri ‘’saat’’ kelimesinden önce kullanılır (2017, 

446).  

 ur ĩr irtni vi  sehetre kam ıvĭrmast’ pultĭr?1283 "Saat gece 3’te kim 

uyumaz?" 

 ur ĩr irtni ikĩ sehet te irĩm minut.732 "Saat gece yarısını iki saat yirmi 

bir dakika geçmiş." 

Yukarıda belirtilen örnekler Türkiye Türkçesine göre ters kullanılsa da "saat" 

kelimesinin sıfat olarak kullanıldığı kelime gruplarında Türkiye Türkçesiyle 

benzerlik taşımaktadır. 

 Pĩr sehete yahĭn şĭnkĭravlatĭp.816 "Bir saate yakın arıyorum." 

 Pĩr-ik sehet ıvĭrĭp.603 "Bir-iki saat uyuyacağım." 
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BÖLÜM V 

SONUÇ 

Günümüzde bilindiği üzere, Türk lehçeleri üzerinde pek çok çalışma 

yapılmaktadır. Bu çalışmalardan anlaşılan başlıca sonuçlardan bir tanesi de söz 

dizimi bahsinin en az değişiklik gösteren alan olmasıdır. Çuvaşça bilindiği üzere İlk 

Türkçe döneminde, Genel Türkçeden ve diğer Türk lehçerinden, Ana Bulgarca ya da 

Ana Çuvaşça olarak ayrılan ilk lehçedir. Buna ek olarak, Çuvaşların ve Çuvaşçanın, 

Türkiye Türkleri ve Türkçesi ile hatta Türk dünyası ile aralarında, hem kültürel 

etkileşime girdiği milletler açısından hem dini yaşayış açısından hem de coğrafi 

olarak büyük ayrılıklar ve farklılıklar mevcuttur. Ancak, aktardığımız metinden 

mülhem Çuvaş Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin kelime grupları arasında ana 

unsurların dizilişin korunduğu ve yapı bakımından belirgin bir fark olmadığı tespit 

edilmiştir. Dil, bunca geçen zamana karşın hatta kelime hazinesindeki bir dolu 

farklılığın yanında söz dizimi özelliklerini ufak tefek değişiklikler dışında 

koruyabilmiştir. Elbette, iki lehçenin kelime grupları arasında bir takım farklılıklar 

vardır ancak bunlar genel yapıyı değiştirecek nitelikte ve nicelikte değildir. Yani, her 

iki lehçede de Türkçe söz dizimi için tipolojik olan yardımcı öge + ana öge dizilişi 

korunmuştur. 

Oğuz Türklerinin dili, asırlarca Arapça ve Farsçanın etkisinde kalırken, 

Çuvaşça ise Rusça ve bir takım Fin-Ugor dillerinin etkisinde kalmasına rağmen 

kişiler arası iletişim dizgesi olan dil olgusunda söz dizimsel özelliklerin değişmemesi 

oldukça şaşırtıcıdır. Morfoloji, söz varlığı ya da fonetik özellikler sentaks kadar 

dayanıklı değildir. Hatta günümüzde diğer Türk lehçeleri incelendiğinde Talat 

Tekin’in belirttiği gibi bu dilde eğitim almadan cümleleri anlamak mümkün değildir. 
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 Bu durum Çuvaşça için de geçerlidir ve hayli bilim insanı tarafından Türkiye 

Türkçesine en uzak iki lehçeden biri olarak kabul edilmektedir. 

 Çok ayrı coğrafya ve kültürlerde yaşamış, çoğu kez kendini maruz kaldığı 

dillere karşı koruma mücadele vermiş bu iki akraba dil arasında söz dizimsel olarak 

çok belirgin ya da birini diğerinden belirgin bir biçimde ayıracak fark 

bulunamamıştır. 

 Türkçenin tipolojik özelliklerinden birisi de başka dillerden birçok kelime 

almasına karşılık fiil kategorisinde kesinlikle başka dillerden ödünçleme yapmamış 

olmasıdır. Bu durum Çuvaşça için de geçerlidir. Bunca kelime, biçimbilgisel ya da 

fonetik değişmelere karşı söz diziminde, belirgin ayrılıkların olmaması dilin cümle 

yapısındaki muhafazakârlığından ve söz diziminin dilin temel yapısı oluşundan 

kaynaklanmaktadır. Yine de buna rağmen birtakım değişikliklikler de meydana 

gelmiştir. Boris Çındıkov’un şeçme hikâyeleri esasında tespit edilen Çuvaş Türkçesi 

ve Türkiye Türkçesinin kelime gruplarındaki belirgin sayılabilecek kimi farklılıklar 

şu şekildedir: 

1) a. İsim tamlaması kategorisinde iki lehçe arasında en büyük farklılık Çuvaş 

Türkçesinde iyelik eksiz tamlamaların da olabilmesidir. Örneğin, Rasvet fabrika, al 

arman sırasıyla "Rasvet fabrikası, el değirmeni".      

b. Bunun yanında tamlayan unsurunun ilgi eki aldığı ancak tamlanan 

unsurunun iyelik almadığı yapılar da mevcuttur ancak bunların Türkiye 

Türkçesindeki karşılıkları ve aktarımı belirtili isim tamlaması şeklindedir. Örneğin, 

man yultaş "benim arkadaşım", pahçan alĭk = "Bahçenin kapısı" 
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c. Yukarıdaki durumun tersi olarak bu kategoride tamlayan ilgi durumu eki 

almayıp tamlanan iyelik alır ancak bu yapıları Türkiye Türkçesine aktarırken yine 

belirtili isim tamlaması olarak aktarırız. Örneğin, natsi vĭyĩ "ulusun gücü", Maru sem 

patne "Maruş’ların yanına" 

2)  a. Sıfat tamlaması kategorisinde en önemli fark, tamlayan unsuru sıfat-fiil 

grubu olan yapılarda görülmektedir. Türkiye Türkçesinde sıfat-fiil ekiyle oluşturulan 

sıfat tamlamalarında sıfat-fiil ekinin üzerine iyelik eki gelebilirken Çuvaş 

Türkçesinde sıfat-fiil eki alamamaktadır. İyelik eki fonksiyonu doğrudan şahıs 

zamirleri ve dönüşlülük zamirleriyle sağlanmaktadır. Örneğin, TT. dans ettiğimiz 

oda > ÇT. hamĭr taşlanĭ pülĩm, TT. biraz önce okuduğum şiir > ÇT. pa ĭr vulanĭ 

sĭvva 

b. Türkiye Türkçesinde belirtisiz isim tamlaması olarak karşımıza çıkan yıl 

isimleri, Çuvaş Türkçesinde sıfat tamlaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, 

TT. 1995 yılı > pĩn te tĭhĭr ĩr tĭhĭrvun pillĩkmĩ  / ul  

c. Çuvaş Türkçesinde kesir sayı sıfatları Türkiye Türkçesinden çok daha 

farklı bir yolla yapılmaktadır. Türkiye Türkçesinde bu kategori, araya +DA bulunma 

eki alır ve bütün sayı ilk sırada bulunurken, Çuvaş Türkçesinde bütün sayı sonda 

bulunur ayrıca bulunma durumu eki sıfır biçimbirim ile eşleşir. Örneğin, TT.  beşte 

iki >  ÇT. ikkĩ pillĩkmĩ . 

d. Çuvaş Türkçesinde, pekiştirme sıfatları Türkiye Türkçesinden farklı olarak 

ayrılma durumu eki alarak da yapılabilmektedir. Örneğin, TT. yepyeni > ĩnĩren te 

ĩnĩ 
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3) Sıfat-fiil grubunda yapı bakımından Çuvaş Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında 

fark bulunmazken, asıl ayrım, iki lehçede de sıfat-fiil ekleri her ne kadar ortak 

kökenden gelse de eklerin şekilleri ve bu eklerin kelime grubundaki değişen 

fonksiyonlarıdır. Örneğin, Çuvaşçanın gelecek zaman sıfat-fiil eki {-As}’dır. Bu ekin 

Türkiye Türkçesindeki karşığı [–AcAk]’dir. Ancak, bu morfem Çuvaş Türkçesinde 

gelecek zaman sıfat-fiil işlevinde de kullanılmakla birlikte, ekin fonksiyonunun ve 

kullanımının çok geniş olması dolayısıyla bu ek, gelecek zaman, gereklilik, istek gibi 

işlevlerde bulunmasının yanısıra kalıcı ve geçici isimler yapımında ve ek birleşimi 

yoluyla [-Assi] mastar eki işlevi fonksiyonunda da kullanılabilmektedir. Hatta birçok 

başka eklerler birleşerek Çuvaşçanın zarf-fiil kadrosunun zenginleşmesinde, eklerin 

fonksiyonlarının çeşitlenmesinde önemli bir görev üstlenmektedir. Örneğin, ıras 

vĭhĭtsem "yazacak zamanlar", pĩreh kayas pulat’ "hemen gitmem gerekiyor", 

uramalla pĭhasşın pulçĩ, "sokağa doğru bakmak istedi", ĭnlanassi te kĭşt e  manĭn 

(dili) anlayışım da çok az benim. 

 Bir başka örnek ise, Türkiye Türkiye Türkçesinde gereklilik kipi {-mAlI} 

iken bu ekin Çuvaş Türkçesinde karşılığı {-mAllA-mAlli}’dir. Ancak bu ek, Çuvaş 

Türkçesinde gereklilikten ziyade gelecek zaman fonksiyonunda kullanılmaktadır. 

Sıfat-fiil grubunda belirtildiği gibi, yapı bakımından iki lehçe arasında bir 

fark yokken farklılık ek kadrosu ve eklerin fonksiyonundan dolayı ortaya 

çıkmaktadır. Sıfat-fiil eki alan bir kelimenin iyelik eki almadığını, iyelik ekinin 

Çuvaş Türkçesinde ekten ziyade sentaktik yolla yapıldığını, sıfat tamlaması 

grubunda bahsettiğimiz için burada değinmiyoruz. 

4) İsim-fiil grubunda her iki lehçede de yapı bakımından bir fark yoktur. Bu gramer 

kategorisinde farklılık, daha çok isim-fiil eklerinin fonksiyonunda ortaya 
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çıkmaktadır. Çuvaşçanın mastar eki olan {-mA} eki Çuvaşçada mastar eki + 

yönelme ve belirme eki, zarf-fiil işlevinde, yapım eki işlevinde ve sıfat- fiil işleviyle 

çok çeşitli kullanım alanına sahiptir. Bu durum, ekin mastar fonksiyonu zayıflatmış 

ve Çuvaş Türkçesinde mastar işlevini {-ni} ve {-Assi} gibi farklı ekler karşılamaya 

başlamıştır. Aynı zamanda bir diğer önemli farklılık da Türkiye Türkçesinde yalnızca 

iyelik eki alarak kurulabilen yapılar, Çuvaş Türkçesinde iyelik ekine ihtiyaç 

duymamaktadır. 

5) Zarf-fiil kategorisinde her iki lehçede yapı bakımından bir fark olmamasına karşın 

zarf-fiil kadrosu ve eklerin fonksiyonu, kullanım alanları açısından önemli 

farklılıklar mevcuttur. Çuvaş Türkçesinin günümüzde dahi zarf-fiil kadrosu, tam 

olarak ortaya konabilmiş değildir. Bununla birlikte eklerin şeklindeki farklılıklar 

zarf-fiil grubundaki en önemli ayrımlardan biridir. Örneğin, Türkçenin tarz bildirme 

fonksiyonundaki zarf-fiil {-Xp} iken bu ek Çuvaş Türkçesinde {-sA}’dır. Ek aynı 

zamanda Türkiye Türkçesine {-ArAk} olarak da aktarılabilmektedir. Örneğin, 

Hĩrarĭm vaskasa tuhsa kayrĩ. "Kadın acele edip çıktı.", Savĭnsah asa ilet Vanyuk. 

"Sevinerek hatırlar Vanyuk". Eklerden kaynaklanan bu farklılığa {-sAn ve -

Sass n}’dır . Bu ek Türkiye Türkçesinde {(y)Xnca}, {-DXK + İYE + (n)DA} 

şeklinde aktarılmaktadır. Yani, eklerin fonksiyonları, şekilleri ve Çuvaş Türkçesinin 

zarf-fiil kadrosunun zenginliği iki lehçe arasındaki farklılık kategorisini 

oluşturmaktadır. 

6) Tekrar grubu kategorisinde, her iki lehçede arasında işlev, fonksiyon ve diziliş 

açısından bir fark bulunmamaktadır. Bu gruptaki farklılığın temelini söz varlığındaki 

farklılık oluşturmaktadır. Bunun yanında, Türkiye Tükçesinde bazı tekrar gruplarının 

birinci unsuru iyelik eki almak zorundayken Çuvaş Türkçesinde böyle bir zorunluluk 

yoktur. Örneğin, TT. Aklım-başım > ĭs-pu ĭm. Aynı zamanda ses yardımıyla yapılan 
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pekiştirmelerde lehçeler arasında birtakım fonetik farklılıklardan kaynaklanan 

başkalıklar da mevcuttur. Örneğin, TT. masmavi > ÇT. Kĭnkĭvak. 

7) Edat grubu kategorisinde, her iki lehçede yapı ve işlev bakımından bir fark 

bulunmamaktadır. Farklılık daha çok kullanılan edatlardan ve edatların çekimindeki 

istemlerden kaynaklanmaktadır. Örneğin, neden-amaç bildiren "dolayı" edatı 

Türkçeden "–den dolayı" şeklinde çekimlenebilirken bu edatın Çuvaş Türkçesindeki 

karşılığı "pula" çekimde "–e pula" şeklinde çekimlenmektedir. Bir başka örnek de 

Türkiye Türkçesinde sıkça kullanılan –e kadar edatıdır. Bu çekim edatının Çuvaş 

Türkçesindeki karşılığı "taran"dır. Örneğin, pilĩk taran aramaslançĩ "Beline kadar 

soyundu." İsimlere herhangi bir çekim eki almaksızın gelmektedir. İki lehçe arasında 

edat grubundaki başlıca ayrım, edatların farklılığı ve istemlerdir.  

8) Bağlama grubunda her iki lehçede, yapı, işleyiş, fonksiyon açısından belirgin bir 

fark bulunmamaktadır. Bu grupta karşımıza çıkan başlıca farklılıkar: Kullanılan 

bağlaçların farklı olması ve Türkiye Türkçesinde sayı grubu başlığı altında incelenen 

yapıların Çuvaş Türkçesinde araya [tA] bağlacı alarak bağlama grubu katergorisine 

girmesidir. Örneğin, TT. bin dokuz yüz yetmiş yedi > ÇT. pĩn te tĭhĭr ĩr itmĩl 

iççĩmĩ  

9) Unvan grubu her iki lehçede aynı yapı ve fonksiyonda kullanılmaktadır. Bir isim 

ve bir unvanın yan yana gelmesinden oluşan bu gurup her iki lehçede söz dizimi 

içinde isim görevi yapmaktadır. Ancak, Türk lehçerinde zaman zaman Rusçanın 

etkisiyle unvan  (yardımcı unsur), ismin (ana unsurun) önüne gelebilmektedir. 

Bununla birlikte, bu grupta en belirgin fark, kullanılan unvanların ve akraba 

isimlerindeki fonetik farklılıklardır. 
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10) Bir şahsa özel ad olmak üzere birden fazla ismin yan yana gelmesiyle oluşan 

Birleşik İsim grubunda, iki lehçe arasında yapı, işleyiş ve fonksiyon açısından 

herhangi bir fark bulunmamaktadır. 

11) Bir ünlem ve ismin yan yana gelmesinden oluşan ünlem grubunun yapısı ve 

fonksiyonu açısından her iki lehçe arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. 

12) Sayı grubunda, her iki lehçede de onluk sistem kullanılmaktadır. Türkiye 

Türkçesinde olduğu gibi Çuvaş Türkçesinde de sayılar Türkçe kökenlidir ve Genel 

Türkçe karşılıklarıyla birleşmektedir. Yani ufak ses değişiklikleri dışında her iki 

lehçede sayıların aynı olduğu söylenebilir Örneğin, TT. bir > ÇT. pĩr, TT. iki > ÇT 

ikkĩ. Bu grupta, iki lehçe arasındaki temel farklılıklar:  

a. Çuvaş Türkçesinde, rakamların hem uzun hem kısa biçimlerinin olması ve 

bu biçimlerin sıfatken kısa şekliyle, isimken uzun şekliyle yazılmasından 

kaynaklanmaktadır. Türkiye Türkçesinde böyle bir kullanım söz konusu değildir. 

Örneğin, tĭvat ĩr  "dört yüz" (sıfat tamlaması ve kısa kullanım biçimi), vun tĭvattĭ     

"on dört" (isim görevinde ve uzun kullanım biçimi) 

b. Çuvaş Türkçesinde, milyon ve bin sayı adlarından sonra gelen bir sayı 

grubunda araya [tA] edatı girmektedir. Bu durumda, Türkiye Türkçesinde, sayı grubu 

yapısına giren bu kullanım, Çuvaş Türkçesinde bağlama grubu kategorisine 

girmektedir. Örneğin, TT. bin sekiz yüz yirmi üç > ÇT. pin te sakĭr ĩr irĩm vĩ .  

13) Birleşik fiil grubunda, isim + yardımcı fiil şekli yapı ve fonksiyon açısından aynı 

özellikler göstermekle birlikte, zaman zaman Çuvaş Türkçesinde Türkiye 

Türkçesindeki birleşik fiillerin tek bir fiille yani yardımcı fiilsiz karşılandığını tespit 

ettik. İlaveten: 
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a. Çuvaş Türkçesinde fiil + yardımcı fiil kuruluşunda olan yardımcı fiillerin 

sayısı, Türkiye Türkçesinde bu yapıda kullanılan yardımcı fiillerin sayısından 

oldukça fazladır. Bununla birlikte Çuvaş Türkçesinde {-sA} zarf-fiili fiil + yardımcı 

fiil yani tasvir fiili kuruluşunda çok sık kullanılırken Türkiye Türkçesinde bu yapı 

yerine daga çok ünlü zarf-fiiller tercih edilir: yapıver, aladur 

b. Türkiye Türkçesinde anlamca deyimleşmiş olan bazı birleşik fiiller, Çuvaş 

Türçesinde yönelme ya da ayrılma durumu eki + fiil şeklinde deyimleşebilmektedir. 

Örneğin, Vanyuk urama tuhrĩ. "Vanyuk sokağa çıktı.", Alĭka şaltan pitĭrse iletip. 

"Kapıyı içerden kilitlerim." 

14) Kısaltma grubunda, iki lehçe arasında belirgin ya da ayırt edici bir fark tespit 

edilememiştir. Her iki lehçede de kısaltma gruplarının aynı örnekleri, aynı yapıları 

söz dizimi içinde kullanılabilmektedir. 
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