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Çuvaş halk edebiyatının tek epik şiir örneği olan “Biler Şehrinin Fethi”, ilk olarak N. İ. 
Polorussov' tarafından halk ağzından derlenmiş ve 1908’de Çuvaşça olarak yayımlanmıştır (Benzing 
1959: 843). Benzing tarafından, yine kendi gramerinde yer alan Çuvaş alfabesiyle hazırlanmış, Türkçe 
çevirisi ve bir sayfalık Fransızca özetiyle birlikte, Türk Dili-Belleten’de yayımlanmıştır (bk. 
KAYNAKÇA). Daha sonra aynı çalışma, Benzing’in Çuvaşça ile ilgili makalelerinin toplandığı ve C. 
Schönig tarafından yayımlanmış olan Bolgarisch-tschuwaschische Studien (bk. KAYNAKÇA) adlı 
kitap içinde de yer alıyor. 

Özellikle türkü türü açısından çok zengin olan Çuvaş halk edebiyatı içinde epik şiir örnekleri 
bulunmayışı dikkat çekiyor. Bu özellikten ilk kez Finlandiyalı araştırmacı A. Ahlquist, Nachrichten 
über Tschuwaschen und Tscheremissen (1859) adlı kitabında söz ediyor: “Çuvaş şiiri çok zengin ve 
çok güzel. Epik türküler ve büyü türküleri yok. Ancak büyü türküsü yerine geçebilecek ‘jómse’leri1 
var” (Benzing 1959: 843). 

298 dizeden oluşan bu destan örneğinin2, Benzing yayınında kullanılan yazıçevrimi işaretlerinden 
ötürü okunması güçtür. Bu nedenle, öncelikle, Benzing’e özgü yazıçevrimi işaretleri, Çuvaşça için 
kullanılan genel yazıçevrimi işaretlerine değiştirilmiştir. Aşağıda sırasıyla, Çuvaşça sesler için Kiril 
asıllı Çuvaş alfabesinde, Benzing yayınında ve bu yayında kullanılmış olan işaretler gösterilmiştir 
(değişiklik varsa!): 

1. ç-z-ś 
2. ч-c-ç 
3. ĕ-ĕ-ĩ 
4. ă-ă-ĭ

5. ы-y-ı 
6. ь-j-’ 
7. й-j–y 

Yazıçevrimi işaretleri dışında, yanlış anlamlandırılmış Çuvaşça sözcükler de anlamayı 
güçleştirmektedir. Bu durumdaki sözcükler de dipnotlarda açıklanmıştır. 

Dil Devrimi’nin etkisiyle yine Benzing’in o dönem Türkçesine özgü kullandığı sözcükler bugüne 
göre değiştirilmiş (ör. bütünüyle yerine bütünsü, ne zaman yerine kaçan, biçilmek yerine orulmak vb.), 
metin günümüzdeki kullanıma uygun olarak Türkçeleştirilmiştir. 

    

    

∗Çuvaş şairi Şelebi’nin halk ağzından derlediği metni, J. Benzing  yazı çevrimi ve Türkçe çevirisiyle 1947’de 
Türk Dili-Belleten’de yayımlamıştır. Aynı yazıyı E. Ceylan yeniden ele almış, çeviri ve yazı çevrimini gözden 
geçirmiş, ayrıca yukarıdaki “Giriş” ve “Sözlük” bölümlerini eklemiştir. 
1
 jómse: yumĭś~yumśĭ��“büyücü;�büyü”

2 Benzing’in yayınında 296 dize olarak görülüyor. Çünkü Benzing, parantez içinde yer alan 223 ve 224. dizelere 
numara vermemiş. 

Emine Ceylan, “Biler Şehrinin Fethi, Çuvaş Halk Destanı”, Türk Dilleri Araştırmaları 5, Ankara 
1996: 211-225.
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Uksak TimUksak TimUksak TimUksak Timĩr Pülere ĩr Pülere ĩr Pülere ĩr Pülere İlni İlni İlni İlni Śinçeninçeninçeninçen    

(vattisem kalani)(vattisem kalani)(vattisem kalani)(vattisem kalani)    

    
Aksak Timur’un Biler’i Alışı Aksak Timur’un Biler’i Alışı Aksak Timur’un Biler’i Alışı Aksak Timur’un Biler’i Alışı 

Hakkında (Yaşlıların Öyküsü)Hakkında (Yaşlıların Öyküsü)Hakkında (Yaşlıların Öyküsü)Hakkında (Yaşlıların Öyküsü)    
1.  Uksak Timĩr3    śarpala Aksak Timur ordu ile 

2.  Püler patne śitnĩ çuh, Biler yanına vardığında, 
3.  Śar�puślĭhne�purte�te, Komutanların hepsini 

4.  Puśtarçĩ, tet, pĩr śĩre. Topladı, derler, bir yere. 
5.  Mĩnle melpe Pülere Nasıl bir hileyle Biler’i 
6.  İlessine pĩlterme. Alacağını bildirmek için. 
7.  Uksak Timĩre śavĭn çuh, Aksak Timur’a o vakit, 
8.  Kalarĩ, tet, pĩr puślĭh: Söyledi, derler, bir komutan: 
9.  —“Püler huli pit çaplĭ!” —“Biler şehri çok ünlü!” 
10.  Taśtan taśta sarĭlnĭ, Nereden nereye uzandığını, 
11.  Tem tarĭnĭş valsempe Ne kadar derin hendeklerle 
12.  Yĩri-tavra śavĭrnĭ. Etrafının çevrildiğini (söyledi). 
13.  Püler patşi huşnipe Biler padişahının buyruğuyla 
14.  Valĩsene tĭp tulli Hendeklere ağzına kadar 
15.  Vĭrttĭn timĩr hapharan Gizlice, demir kapıdan 
16.  Şıv kĭlarsa tultarnĭ. Şu getirip doldurmuşlar. 
17.  Śavĭ�Püler�hulinçe Bu Biler şehrinde 

18.  Pĭlhar patşi purĭnat’. Bulgar padişahı yaşıyor. 
19.  Pur śĩrte te śar halĭhĩ4 Her tarafta askerleri 
20.  Vĭrman pekeh kurĭnat’. Orman gibi görünüyor. 
21.  Ult śiç śuhrĭm huşşine  Altı yedi śuhrĭm5 uzağa 
22.  Itkĭnaśśĩ uhhisem. Atılıyor okları. 
23.  Pur śirte6 te kurĭnat’ Her tarafta görünüyor 
24.  Pĩlĩt pek śın yuhnisem. Bulut gibi insan akınları. 
25.  Vĭrśsa iles tesessĩn, Savaşıp alayım dersen eğer, 
26.  Purte vilse pĩtĩpĩr, Hepimiz ölüp gideriz, 
27.  Tem pek çaplĭ śar yatne  Öyle ünlü ordu adını 

                                                           
3 Benzing’de Uksak Timĩr, “Aksak Temir” olarak çevrilmiş, “Aksak Timur” olmalı. 
4 Benzing’de śar halĭhĩ “ordu halkı” olarak çevrilmiş, “asker” olmalı. 
5 Bk. Sözlük. 
6 Benzing’de yanlış olarak śĩrtre yazılmış. 
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28.  Namĭspa śeh vitĩpĩr. Yalnız utançla örteriz. 
29.  Akĭ kunta pĩr yalta, İşte burada bir köyde, 
30.  Pĩr pit çaplĭ asamĭś Çok ünlü bir büyücü 
31.  Çĭvaş karçĭk purĭnat’. Çuvaş kadını yaşıyor. 
32.  Śĩrle�vĩśse�śüret,�tet, Geceleyin uçup durur, derler, 

33.  Melke śine utlansa, Süpürge üstüne atlayıp, 
34.  Şuyttansempe pĩr pulsa, Şeytanlarla bir olup, 
35.  Temĩn te pĩr hĭtlansa, Türlü şeylerle uğraşıp, 
36.  Śüśne�puśne�tustarsa, Saçını başını dağıtıp, 

37.  Śülĩ�vĩśse�hĭparsa, Yukarılara yükselip, 

38.  Pĩkĩrĩlse hutlansa. Kambur olup katlanıp. 
39.  Vupĭr pulsa pusat’, tet, Albastı olup basar, denir, 
40.  Śıvĭrakan�śınsene; Uyuyan insanları; 

41.  Vitĩr pĩlse tĭrat’, tet, Tümüyle bilir, derler, 
42.  Malaşnehi kunsene. Geleceğe ait olanları. 
43.  Vĩri kĩlpe sapsassĭn Sıcak kül serpindikten sonra, 
44.  Piçĩ kuśĩ hĩp hĩrlĩ, Yüzü gözü kıpkırmızı, 
45.  Hĭpalansa tuhat’7, tet;8 Şişerek çıkar, derler; 
46.  Kuśne vara, altĭr pek, Sonra gözünü kepçe gibi, 
47.  Çarmaklasa pĭhat’, tet. Yuvarlatıp bakar, derler. 
48.  Untan erni ernipe9 Sonra bütün bir hafta 
49.  Urama ta tuhmas, tet. Sokağa da çıkmaz, derler. 
50.  Yıtĭ pek te vĩret, tet, Köpek gibi ürür, derler, 
51.  Kaşkĭr pek te ulat’, tet, Kurt gibi ulur, derler, 
52.  Şuyt(t)ansempe tuy tusa Şeytanlarla düğün yapıp, 
53.  Pĩśĩ śapsa10 kulat’, tet. Ayak vurup güler, derler. 
54.  Tĩkĩren tuhsa kayat’, tet, Kapı sürmesinden çıkar, derler, 
55.  Tĩpĩren kilse kĩret, tet. Kapı eşiğinden girer, derler.  
56.  Kunĩpele śıvrat’, tet, Gündüzleri uyur, derler, 
57.  Śĩrĩpele�śüret,�tet. Geceleri dolaşır, derler. 

58.  Mĩnle melpe Pülere Nasıl bir hileyle Biler’i 
59.  İlmelline pĩlet, tet. Almak gerektiğini bilir, derler. 
60.  Vĭl karçĭkran ĭs ı(y)tma O kadından akıl sormaya 
61.  Taśti śın ta kilet, tet. Her yerden insan gelir, derler. 
62.  “Es te śavĭ karçĭkran “Sen de işte bu kadından 
63.  Ĭs ı(y)tsa kil, Çĭn-Puś Han! Akıl sorup gel, Çĭn-Pus Han! 
64.  Çasrah kaysa pĩl halĩ, Çabucak gidip öğren şimdi, 
65.  İnśe mar, tet, un yalĩ.”— Uzak değil, derler, onun 

köyü.”— 
66.  Śar puślĭhin sĭmahĩ Komutanın sözleri 
67.  Kayat’ hanĭn kĭmĭlne; Gidiyor hanın hoşuna; 
68.  Utlanat’ te, laşine Ata biniyor da, atını 
69.  Çuptarat’ vĭl un patne. Koşturuyor onun yanına. 
70.  Karçĭk patne śitet te, Kadının yanına ulaşınca, 
71.  Laşa śinçen anat’ te, At üstünden iniyor da, 
72.  Pürt alĭkne tapat’ te, Evin kapısını çalarak, 

                                                           

7 Benzing’de hĭpalansa tuh-, “hafalanmak (kederlenmek)” olarak verilmiş, “şişmek, kabarmak” olmalı. 
8 Bu dizeden 58. dizeye dek dize sıralaması yanlış, ancak çeviride dizeler doğru sıralanmış. 
9 Benzing’de erni ernipe, “Cuma günü” olarak anlamlandırılmış, “bütün hafta” olmalı.  
10 Benzing’de pĩśĩ śap-, “bel döğmek” (?) olarak verilmiş, Çuvaşça-Rusça sözlüklerde bu deyim “bacakları 
birbirine hızla çarparak yürümek” olarak açıklanıyor.  
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73.  Hĭpĭl-hĭpĭl vaskasa En büyük aceleyle 
74.  Kĩrse kayat’ haşkasa. İçeri giriyor soluk soluğa. 
75.  Karçĭk śavĭ vĭhĭtra, Büyücü kadın o vakit, 
76.  Huran śinçen vir pĭtti11 Kazandaki darı lapasını 
77.  Çaşkĭ śine antarsa, Bir tabağa kotarıp, 
78.  Çĭn-Puś Hana al parsa, Çĭn-Puś Han’a el verip, 
79.  Sarat’ sĩtel śittine. Seriyor sofra örtüsünü. 
80.  Kürse lartat’ pĭttine. Getirip koyuyor lapasını. 
81.  Sar vir pĭtti varrine Sarı lapanın içine 
82.  Sarśupala kuś hıvat’. Tereyağı ile göz akıtıyor. 
83.  Untan Uksak Timĩrĩ Sonra Aksak Timur’u 
84.  Hĭna tusa çis tĭvat’. Konuk edip ağırlıyor. 
85.  Uksak Timĩr maltanah Aksak Timur ilk önce, 
86.  Vir pĭttine kuśĩnçen, Lapanın yağ çukurundan, 
87.  Çĭn varrinçen śu śinçen, Tam ortasından, yağlı yerinden, 
88.  Ĭssa ilse hıpat’ te, Doldurup alıyor da, 
89.  Karçĭk, ĭna kursassĭn,  Kadın onu görünce, 
90.  Sehĩrlense hĭrasa, Ürküp korkarak, 
91.  Uksak Timĩre sĭnasa Aksak Timur’u sınayarak 
92.  Kalarĩ, tet, uylasa: Konuştu, derler, düşünerek: 
93.  —“Uksak Timĩr mar-i es? —“Aksak Timur değil misin? 
94.  Śavĭ śapla kuśĩnçen İşte böyle, gözünden 
95.  Pĭtĭsene śu śinçen Lapayı yağlı yerinden, 
96.  Ĭssa ilet tetçĩśĩ.”— Doldurup alır, derlerdi.”— 
 (Uksak Timĩr:) (Aksak Timur:) 
97.  —“Çĭn kalarĭn es karçĭk, —“Doğru söyledin sen kadın, 
98.  Çĭnah ep śav pulatĭp. Gerçekten de ben oyum. 
99.  Ham śınsençen iltnine Adamlarımdan duyduğumu 
100.  Hal’12 ep sana kalatĭp: Şimdi sana söylüyorum: 
101.  Es pit çaplĭ asamĭś. Sen çok ünlü bir falcısın. 
102.  Sana purte pĩleśśĩ. Seni herkes biliyor. 
103.  Tĩnçere mĩn purrine, Dünyada ne olduğunu, 
104.  Usalline, ırrine, Kötüyü de, iyiyi de, 
105.  Kurmannine, kurnine, Görülmezi, görüleni, 
106.  Pulmalline, pulnine, Olmayanı, olanı, 
107.  Ĭśti mĩn mĩn tunine Nerede ne yapıldığını 
108.  Pĩlse tĭrat’, terĩśĩ! Bilir, diye söylediler! 
109.  Kalasa par es mana: Söyleyiver sen bana: 
110.  Śakĭ Püler hulana Şu Biler kalesini 
111.  Mĩnle melpe ilmelle? Nasıl bir hileyle almalı? 
112.  Ĭna iles tesessĩn, Onu alayım dersem, 
113.  Manĭn mĩn mĩn pĩlmelle? Neleri bilmeliyim? 
114.  Çĭnnipele kalasan,  Doğrusunu söylersen, 
115.  Sanĭn puśu sıv yulĩ. Senin başın sağ kalacak. 
116.  Ultalasa kalasan, Eğer yalan söylersen, 
117.  Puśu haleh śuk pulĩ.”— Başın hemen yok olacak.”— 
 (Karçĭk:) (Kadın:) 
118.  —“Es, Çĭn-Puś Han, pit çaplĭ, —“Sen, Çĭn-Puś Han, çok 

ünlüsün, 
119.  San śar halĭhĩ13 hĭvatlĭ! Senin ordun çok güçlü! 
120.  Śapah Püler huline Yine de Biler şehrini 

                                                           

11 Benzing’de vir pĭtti, “darı bulguru” olarak verilmiş, “darı lapası” olmalı. 
12 Benzing’de hal’, “hâlâ” olarak çevrilmiş, “şimdi” olmalı. 
13 Bk. dipnot 2. 
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121.  İleyes śuk vĭypala; Alamazsın kaba güçle; 
122.  Ĭna14 ilme pultarĭn Onu almak ancak mümkündür, 
123.  Akĭ śapla maypala: İşte şöyle bir yolla: 
124.  Esĩ yĩtem şĭltarsa, Sen harmanı süpürtüp, 
125.  Serepesem hurtarsa, Tuzaklar koydurup, 
126.  Unta tulĭ saptarsa, Oraya buğday serptirip, 
127.  K(ĭ)vakarçĭnsem tıttarsa, Güvercinleri yakalatıp, 
128.  Urisene vĩsenne, Ayaklarına onların, 
129.  Ĭvpa kükĩrt śıhtarsa, Kav ile kükürt bağlatıp, 
130.  Kaśa hirĩś purte te, Akşama doğru hepsini 
131.  Yartar vara vĩśterse. Uçurtarak gönder sonra. 
132.  Vĩsem purte Pülere Onların hepsi Biler’e, 
133.  Yĭvisene kayĩśĩ. Yuvalarına gidecekler. 
134.  Vara15 Püler huline Sonra Biler şehrini 
135.  Pur tĩlten te vut hıpĩ. Her yandan alev alacak. 
136.  Śapla tusan, Çĭn-Puś Han, Böyle yaparsan Çĭn-Puś Han, 
137.  Çasah ilĩn Pülere!”— Çabucak alırsın Biler’i”— 
138.  Karçĭk apla kalasan, Kadın böyle konuşunca, 
139.  Uksak Timĩr tav tusa, Aksak Timur teşekkür edip 
140.  Tuhsa kayat’ vaskasa, Çıkıp gidiyor çabucak, 
141.  Vĭl huşnine tumaşkĭn. Onun dediğini yapmaya. 
142.  Mĩn iltnine, pĩlnine İşittiğini, bildiğini, 
143.  Vĭl hĭvĭrtah tutarat’. Hemencecik yaptırıyor. 
144.  Pĩtĩm Püler huline Bütün Biler şehrini 
145.  Vĩlt! Kĭna vut hıptarat’. Ansızın ateş kaplıyor. 
146.  Akĭ Püler hulinçe İşte Biler şehrinde 
147.  Şĭri-şari huskalat’. Bir çığlıktır kopuyor. 
148.  Pĩtĩm hula halĭhĩ Bütün şehrin halkı, 
149.  Urlĭ-pirlĩ kuskalat’, Öteye beriye koşuyor. 
150.  Patşasene śilense Padişahlarına kızıp 
151.  Vĭrśa vĭrśa ılhanat’. Vuruşa vuruşa lanet okuyor. 
152.  Yĩret, kuśśul’ yuhtarat’, Ağlıyor, gözyaşı akıtıyor, 
153.  Hĭruş sĭmahsem kalat’. Korkunç sözler söylüyor. 
     

Püler Püler Püler Püler Śunniunniunniunni    
    
Biler YangınıBiler YangınıBiler YangınıBiler Yangını    

154.  Ah Tur, Tur, Tur, pĩtrĩmĩr, Ah Tanrı, Tanrı, Tanrı, bittik, 
155.  Ĭśta kaysa kĩrer-şi? Nerelere gidelim? 
156.  Ah, pĩtrĩmĩr, pĩtrĩmĩr, Ah bittik, bittik, 
157.  Mĩsker tuma pĩler-şi? Ne yapabiliriz ki? 
158.  Ir Vut ama, vut amĭş, İyi Ateş Ana, Ateş Annesi, 
159.  Hu vutna hu çarsam-i! Kendi ateşini kendin durdur! 
160.  Irı turĭ pülĩhśĩ, İyi tanrı, Pülĩhśĩ16, 
161.  Pĩr hu ançah śĭlsam-i! Bir sen ancak kurtarırsın! 
162.  Eh! Mĩn śiśe tĭrĭpĭr? Eh! Nasıl böyle duracağız? 
163.  Mĩn mĩn kĭna kurĭpĭr? Başka neler göreceğiz? 
164.  Mĩnle maypa vilĩmren Hnagi yolla ölümden 
165.  Çuna śĭlsa yulĭpĭr? Canımızı kurtaracağız? 
166.  Ĭśta puśa çıkĩpĩr? Başımızı nereye sokacağız? 
167.  Ah! Hĭruşĭ, hĭruşĭ, Ah! Korkunç, korkunç, 
168.  Purte vilse pĩtĩpĩr. Hepimiz ölüp gideceğiz. 
169.  Kuśpa pĭhma hĭruşĭ Seyretmesi çok korkunç, 

                                                           
14 Benzing’de Ana... olarak yanlış yazılmış. 
15 Benzing’de vara, “öyle” olarak çevrilmiş, “sonra” olmalı. 
16 Bk. Sözlük. 
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170.  Pĩtĩm tĩnçe śĩmrĩlet. Tüm dünya sarsılıyor. 
171.  Şĭna pĭvan vırĭnne Sinek, böcek yerine 
172.  Hisepe śuk śın vilet. Sayısız insan ölüyor. 
173.  Tĭşman, tisker kayĭk pek, Düşman vahşi hayvan gibi, 
174.  Nikama ta hĩrhenmest. Hiç kimseye acımıyor. 
175.  Ursa kaynĭ pĩtĩmpeh, Kudurmuş bütünüyle, 
176.  Irri śinçen nim pĭlmest. İyilik nedir bilmiyor. 
177.  Kapan-kapan śın puśĩ Öbek öbek insan başlarını 
178.  Kupalasa hĭvarat’. Kümeleyip yığıyor. 
179.  Pĩtĩm tĩnçe halĭhne Bütün dünya halkını 
180.  Usaalĭhne hĭratat’. Kötülükle korkutuyor. 
181.  Eh! Pülerĩn ilemĩ Eh! Biler’in güzelliği 
182.  Çasah kurśan śuhalçĩ. Çabucak yitip gidiverdi. 
183.  Av, patşa śurçĩ17 İşte, sarayın yanına da 
184.  Vut ulasa śıvharçĩ. Ateş uluyarak ulaştı. 
185.  Patşa hĩrĩsem hĭrasa Padişahın kızları korkarak, 
186.  Miśĩt tĭrne tarçĩśĩ. Caminin minaresine kaçtılar. 
187.  Yĩre yĩre yurlasa Ağlayıp, ağıtlar yakarak 
188.  Kuśśul’ tĭksa larçĩśĩ. Gözyaşı döküp oturuyorlar. 
189.  Unta ta vut śitsessĩn. Oraya da ateş ulaşınca, 
190.  Şurĭ akkĭş pulçĩś te, Beyaz kuğu oldular da, 
191.  Śiçĩ tinĩs leş yenne, Yedi deniz ötesine, 
192.  Vĩśse karĩś viśśĩş te, Uçup gittiler üçü de. 
193.  Vĩśse kayas umĩnçen Tam uçmak üzereyken 
194.  Akĭ śapla kalarĩś: İşte şöyle söylediler: 
195.  —“Epĩr ĩntĩ kayatpĭr, —“Biz şimdi gidiyoruz 
196.  Śiçĩ tinĩs leş yene, Yedi deniz öteye, 
197.  Kunti pirĩn śĩr-şıva Buradaki yurdumuza, 
198.  Tĭşman kilse tulnĭran. Düşman gelip dolduğu için. 
199.  Ahĭr saman śitnĩ çuh, Ahir zaman gelince, 
200.  Kalleh kunta kilĩpĩr, Yine buraya geleceğiz. 
201.  Ku hamĭrĭn śĩr-şıva Bu bizim yurdumuzu 
202.  Hamĭr alla ilĩpĩr. Elimize geçireceğiz. 
203.  Pirĩn yalsem, hulasem, Köylerimiz, şehirlerimiz, 
204.  Kunta purte pĩtĩśĩ. Burada hepsi yok olacak. 
205.  Hĭşĩ Turĭ huşnipe Her biri Tanrı buyruğuyla 
206.  Śaplah śĩre putĩśĩ. Böylece yere batacak. 
207.  Ahĭr saman śitnĩ çuh Ahir zaman geldiğinde 
208.  Vĩsem kalleh tuhĩśĩ. Onlar yine çıkacak. 
209.  Unççen kunti śĩr-şıvra O zamana dek bu yurtta 
210.  Numay yunsem yuhĩśĩ. Çok fazla kan akacak. 
211.  Malti kaya yulĩśĩ, Öndeki geride kalacak, 
212.  Kayri malta pulĩśĩ. Gerideki önde olacak. 
213.  Eh, pülerĩn ırlĭhĩ, Eh, Biler’in zenginliği 
214.  Ĭśta kaysa kĩçĩ-şi? Nerelere gidiverdi? 
215.  Ku tisker ĩś śĩr śinçe Bu vahşi yeryüzünde 
216.  Hĭśan kĭna pĩtĩ-şi? Ne zaman bitecek ki? 
217.  Eh, śĩr-şıvĩ, śĩr-şıvĩ, Eh, anayurt, anayurt, 
218.  Eh, Pülerĩ, Pülerĩ, Eh, Biler, Biler 
219.  Pĩtĩm halĭh ırlĭhne18 Bütün halk varlığını 
220.  Tĭşmansene pillerĩ. Düşmanlara bağışladı. 
221.  Puyanlĭhne, ırlĭhne… Servetini, iyiliğini… 

                                                           

17 Benzing’de śurt, “yurt” olarak çevrilmiş, “bina, ev” olmalı. 
18 Benzing’deki ırlĭhnĩ yazılışı dizgi yanlışı olmalıdır. 
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222.  Eh, Pülerĩ, Pülerĩ! Eh, Biler, Biler! 
223.  (Urpasempe pĭrisem  (Arpaları, buğdayları 
224.  Kassa uśĭlmi pulatçĩś.) Biçmekle bitmez olurdu.) 
225.  Sĩlĩ śĭnĭh pĩśerse Yulaf unu pişirip 
226.  Tin tinkĩle19 tĭvatçĩś. Tarhana yapıyorlardı. 
227.  Hĩrĩsene vĭrlasa20 Kızlarını evlendirip, 
228.  İnkisene tĭvatçĩś. Gelinler yapıyorlardı. 
229.  Ulĭhsençe utisem Çayırlarında otları 
230.  Kĭvaparan üsetçĩś. Göbeğe dek büyüyordu. 
231.  Şıvĩsençe çĭp-çĭpar Sularında türlü türlü 
232.  Kimĩ-sulĭ işetçĩ…21 Gemiler, sallar yüzüyordu… 
233.  Yur yurlasa, taşlasa, Şarkılar söyleyip, dansedip, 
234.  Tĭvatçĩśĩ yupasem. Ayinler yapıyorlardı. 
235.  Yaltan yala śüretçĩś, Köyden köye gidiyorlardı 
236.  Taşlattarsa upasem. Oynattırıp ayılar. 
237.  Uşa yupi śumĩnçe Ocak direği yanında 
238.  Śunatçĩśĩ śurtisem. Yanıyordu mumları. 
239.  Śĩlĩksene hĩsterse Şapkalarını kol altına alıp 
240.  Kĩl tĭvatçĩś huśisem. Dua ediyordu hocaları. 
241.  Pĩtĩm hursem pĩśerse Bütün kazları pişirip 
242.  Çüklemesem22 çükletçĩś. Kurban bayramı yapıyorlardı. 
243.  Hĭy yupine śın çunĩ Kendi direğine insan canı 
244.  Kilet tese pupletçĩś. Gelir diye söylüyorlardı. 
 ……………………… ………………………… 
245.  Kĩrsen śĩlĩk sillese Girince şapka sallayıp 
246.  Kĩrü salam paratçĩ; Güvey selam veriyordu; 
247.  Kĩrü laras vırĭna23 Güveyin oturacağı yere 
248.  Hunĩ24 kĩśśe saratçĩ. Kaynata keçe seriyordu. 
249.  Hĩskĩçĩ�pek�hĩsterçĩ Kıskaç gibi kıstırdı, 

250.  Vırĭsĩpe turarĩ… Ruslar ile Tatarlar… 
251.  Pĩtĩm Püler śĩr-şıvne Bütün Biler yurdunu 
252.  Hupĭrlasa ilçĩśĩ. Kuşatarak aldılar. 
253.  Unĭn mĩn pur purlĭhne Onun olanca varlığını 
254.  Tusan pekeh tustarçĩś. Toz gibi dağıttılar. 
255.  Halĭh yunne, kuśśulne  Halkın kanını, gözyaşını, 
256.  Śırma pekeh yuhtarçĩś. Irmak gibi akıttılar. 
257.  Hulasene, yalsene Şehirleri, köyleri, 
258.  Vutpa perse pĩterçĩś. Ateş verip yok ettiler. 
259.  Yur varsene pĩtĩmpeh Etini, yağını tümüyle 
260.  Śar halĭhne śĩterçĩś. Askerlere yedirdiler. 
261.  Kalama ta hĭruşĭ Söylemesi bile korkunç. 
262.  Usal ĩśsem turĩśĩ; Kötü işler yaptılar; 
263.  Śĩr kĭkrine yunpala Yerin göğsünü kan ile 
264.  Kuśśul’ pele śurĩśĩ. Gözyaşıyla yıkadılar. 

265.  Pĩrne pĩri sĩlĩ pek Birbirlerini yulaf gibi 
266.  Śürerĩśe turasa. Yürüdüler ezerek. 
267.  Sehĩrlense śeś tĭçĩ Ürküntüyle bekledi 

                                                           
19 Benzing’de tinkĩle, “taklan” olarak çevrilmiş, “tarhana” olmalı. 
20 Benzing’de hĭr vĭrla-, “kız uğurlamak” olarak çevrilmiş, “kız evlendirmek” olmalı. 
21 Benzing’de iş-, “yürümek” olarak çevrilmiş, “yüzmek” olmalı. 
22 Benzing’de çükleme, “kurban” olarak çevrilmiş, “kurban bayramı” olmalı. 
23 Benzing’de bu dizenin çevirisi unutulmuş.   
24 Benzing’de anlamı “kaynana” olarak verilmiş, “kaynata” olmalı. 
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268.  Pĩtĩm tĩnçe hĭrasa. Bütün dünya korkarak. 
269.  Pĩtĩm Püler maturĩ Bütün Biler’in güzelliği 
270.  Pĩr vĭhĭtsĭr pĩtrĩśĩ. Vakitsizce yok oldu, 
271.  Śitnĩ hĩri-pĭraśa25 Erişkin nişanlı kızları 
272.  Çĩrleh śĩrpe vitrĩśĩ. Diriyken toprakla örtüldü. 
273.  Vĩsen śinçi tĭprana Üstlerindeki toprağa 
274.  “Hĩr-tu” tese yat paçĩś. Hĩr Tu26 diye ad verdiler. 
275.  Uksak Timĩr śiyĩnçen27 Aksak Timur için ise 
276.  Įmĩr tisker yat yaçĩś. Sonsuza dek vahşi dediler. 
277.  Vĭrmansene tarni śeh Ormanlara kaçanlar yalnız 
278.  Sıvĭ tĭrsa yulçĩśĩ. Sağ kalabildiler. 
279.  Įmĩr-ĩmĩr manas śuk Sonsuza dek unutulmaz 
280.  Hĭruş ĩśsem pulçĩśĩ. Korkunç işler yapıldı. 
281.  Vut amit e çarmarĩ, Ateş Ana da durdurmadı, 
282.  Pülĩhśĩ te pülmerĩ. Pülĩhśĩ28 de korumadı. 
283.  Śĩr śiyĩnçen śuhalçĩ Yeryüzünden yok oldu 
284.  Çĭvaş çaplĭ Pülerĩ” Çuvaş’ın ünlü Biler’i.” 
285.  Kĩslepele kupĭspa29 Kĩsle30 ile keman ile 
286.  Makra kĩvvi31 kalasa, Acılı müzikler çalarak. 
287.  Patşi tarçĩ hĭrasa. Padişah kaçtı korkarak, 
288.  Ulah vırĭn şırasa; Açık bir yer arayarak; 
289.  Puśri çukĭn śilĩkne32 Başındaki demir miğferi 
290.  Vaskanipe Pülere Acele ile Biler’de 
291.  Hire mansa hĭvarçĩ. Kırda unutup bıraktı. 
292.  Hĭy puśne te vilĩmren Kendi başını da ölümden 
293.  Tarsa ançah hĭtarçĩ. Kaçarak anca kurtardı. 
294.  Hal’ te unĭn açisem Şimdi bile çocukları, 
295.  Śiçĩ tinĩs leş yençe: Yedi deniz öte yanda, 
296.  Aşşin çukĭn śĩlĩkne, Babalarının demir miğferini, 
297.  Kaysa ilesçĩ, tese, Gidip almalı, diyerek 
298.  Tĭraśśĩ, tet, yĩtese33. Duruyorlar, derler, güçlerini 

yitirip. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Bu dize Benzing’de soru işareti ile, çevrilmeden verilmiş. hĩri-pĭraśa deyimi Çuvaşça-Rusça sözlüklerde yer 
almıyor. Aşmarin’şn 17 ciltlik sözlüğünün 17. cildinde yer alan bu deyim, söz konusu cildin 1950’de 
yayımlanmış olması nedeniyle Benzing tarafından görülmemiş olmalıdır. Aşmarin’de deyimin çok sayıda 
yanbiçimleri vardır: hĩr –ipĭraś, hĩr –ipĭraśĩ, hĩr –ipraś, hĩri –pĭraś, hĩri –praś, hĩr –upraś, hĩr –upĭraś vb. 
26 Bk. Sözlük. 
27 Benzing’de śiyĩnçen, “üstünden” olarak çevrilmiş, burada “hakkında” olmalı. 
28 Bk. Sözlük. 
29 Benzing kupĭs’ın anlamını “kopuz” olarak vermiş, “keman” olmalı. 
30  Bk. Sözlük. 
31 Benzing’de makra kĩvvi, “yatkın sedalı müzik” (?) olarak çevrilmiş, “yas müziği, ağıt” olmalı. 
32 Benzing’de çukĭn śĩlĩk, “külahçık” olarak çevrilmiş, “demir miğfer” olmalı. 
33 Benzing’de yĩte-, “şekketmek” olarak verilmiş, “güçten düşmek, gücünü yitirmek” olmalı. 
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AAAA    

aç/aaç/aaç/aaç/a çocuk 
ahahahah ah! 
ahahahahĭr samanĭr samanĭr samanĭr saman ahir zaman 
akakakakĭĭĭĭ işte!  
akkakkakkakkĭĭĭĭşşşş kuğu 
al(al(al(al(ĭ) ĭ) ĭ) ĭ) el 
alalalalĭk ĭk ĭk ĭk kapı 
altaltaltaltĭr ĭr ĭr ĭr kepçe 
anananan---- inmek 
ançahançahançahançah ancak, yalnız 
antarantarantarantar----    kotarmak 
apla apla apla apla böyle 
asamasamasamasamĭĭĭĭś büyücü, falcı 
avavavav bak!, işte! 
 

ÇÇÇÇ    
çaplçaplçaplçaplĭĭĭĭ ünlü 
çarçarçarçar---- engelleme, 

durdurmak 
çarmaklaçarmaklaçarmaklaçarmakla---- iri iri açmak 

(göz için) 
çasçasçasças----rahrahrahrah çabucak 
çaşkçaşkçaşkçaşkĭ~çaĭ~çaĭ~çaĭ~çaşşşşĭkĭkĭkĭk tabak 
ççççĭnĭnĭnĭn----ahahahah doğru, gerçek; tam 
ÇÇÇÇĭnĭnĭnĭn----PuPuPuPuś    HanHanHanHan Aksak Timur 

için kullanılmış, (harf. Gerçek 
Baş Han) 

ççççĭpĭpĭpĭp----ççççĭpar ĭpar ĭpar ĭpar türlü türlü 
Çıvaş Çıvaş Çıvaş Çıvaş Çuvaş 
çikçikçikçik----    sokmak 
çis tuçis tuçis tuçis tu----    (~t(~t(~t(~tĭvĭvĭvĭv----) ) ) ) ağırlamak, 

hürmet göstermek 
ççççĩrleh ĩrleh ĩrleh ĩrleh yaşam, dirilik 
çuhçuhçuhçuh vakit, zaman 
çukçukçukçukĭnĭnĭnĭn demir 
çunçunçunçun can 
çuptarçuptarçuptarçuptar---- koşturmak 
çükleçükleçükleçükle---- kurban etmek 
çüklemeçüklemeçüklemeçükleme kurban bayramı 
 

EEEE    
eheheheh eh! 
ep(ep(ep(ep(ĩ)ĩ)ĩ)ĩ) ben  
epepepepĩrĩrĩrĩr biz 
ernierniernierni----ernipeernipeernipeernipe bütün hafta 
es(es(es(es(ĩ)ĩ)ĩ)ĩ) sen 
 

HHHH    
hal’hal’hal’hal’ bk. hal(ĩ) 
halehhalehhalehhaleh hemen 
halhalhalhalĭhĭhĭhĭh halk, insan 
hal(hal(hal(hal(ĩ)ĩ)ĩ)ĩ) şimdi 
hamhamhamham ben, kendim 
hamhamhamhamĭrĭrĭrĭr biz, kendimiz 
hanhanhanhan han 
haph/ahaph/ahaph/ahaph/a kapı 

SÖZLÜKSÖZLÜKSÖZLÜKSÖZLÜK    
haşkahaşkahaşkahaşka---- soluk soluğa 

kalmak 
hıphıphıphıp---- kapmak, yakalamak 
hıvhıvhıvhıv---- koymak, dökmek, 

akıtmak 
hhhhĭna ĭna ĭna ĭna konuk 
hhhhĭpalansa tuhĭpalansa tuhĭpalansa tuhĭpalansa tuh----    şişmek, 

kabarmak 
hhhhĭparĭparĭparĭpar----    kabarmak, yukarı 

çıkmak 
hhhhĭpĭl hĭpĭl ĭpĭl hĭpĭl ĭpĭl hĭpĭl ĭpĭl hĭpĭl aceleyi anlatan 

yansıma 
hhhhĭraĭraĭraĭra----    korkmak 
hhhhĭratĭratĭratĭrat----    korkutmak 
hhhhĭruĭruĭruĭruş(ş(ş(ş(ĭ) ĭ) ĭ) ĭ) korkunç 
hhhhĭĭĭĭśanananan ne zaman 
hhhhĭĭĭĭş(ş(ş(ş(ĩ) ĩ) ĩ) ĩ) her biri 
hhhhĭtarĭtarĭtarĭtar----    kurtarmak 
hhhhĭtlanĭtlanĭtlanĭtlan----    ilgilenmek, 

uğraşmak 
hhhhĭvarĭvarĭvarĭvar----    bırakmak; 

koydurmak 
hhhhĭvatlĭ ĭvatlĭ ĭvatlĭ ĭvatlĭ güçlü 
hhhhĭvĭrtĭvĭrtĭvĭrtĭvĭrt----ah ah ah ah çabucak 
hhhhĭyĭyĭyĭy kendi 
hirhirhirhir kır 
hirhirhirhirĭĭĭĭś karşı, doğru (son 

çekim ilgeci) 
hisephisephisephisep sayı 
hhhhĩpĩpĩpĩp pekiştirici ön ek 
hhhhĩrĩrĩrĩr kız 
hhhhĩriĩriĩriĩri----ppppĭraĭraĭraĭraś erişkin kız, 

nişanlı kız 
HHHHĩrĩrĩrĩr----TuTuTuTu dağ adı (harf. Kız-

Dağ) 
hhhhĩr vĭrlaĩr vĭrlaĩr vĭrlaĩr vĭrla---- kız evlendirmek 
hhhhĩrhenĩrhenĩrhenĩrhen---- acımak 
hhhhĩrlĩĩrlĩĩrlĩĩrlĩ kızıl 
hhhhĩskĩçĩĩskĩçĩĩskĩçĩĩskĩçĩ kıskaç 
hhhhĩsterĩsterĩsterĩster---- kıstırmak, 

sıkıştırmak 
huhuhuhu kendin 
hul/ahul/ahul/ahul/a şehir 
hun’hun’hun’hun’ kaynata 
huphuphuphupĭrlasa ilĭrlasa ilĭrlasa ilĭrlasa il- kuşatmak 
hurhurhurhur kaz 
huranhuranhuranhuran kazan 
hurtarhurtarhurtarhurtar---- koydurmak, 

yerleştirmek 
huhuhuhuś/a/a/a/a hoca 
huşhuşhuşhuş---- buyurmak; uygun 

görmek 
huş/huş/huş/huş/ĭĭĭĭ ara; mesafe 
huşnihuşnihuşnihuşni buyruk, emir 
hutlanhutlanhutlanhutlan---- katlanmak, 

bükülmek 
 

IIII    
ılhanılhanılhanılhan---- beddua etmek 
ır(ır(ır(ır(ĭ)ĭ)ĭ)ĭ) iyi 
ıtkıtkıtkıtkĭnĭnĭnĭn----    atmak, fırlatmak 
ı(y)tı(y)tı(y)tı(y)t----    sormak 
 

ĬĬĬĬ    
ĭĭĭĭnananana onu bk. vvvvĭlĭlĭlĭl    
ĭĭĭĭs s s s akıl 
ĭĭĭĭssss---- doldurmak 
ĭĭĭĭst/ast/ast/ast/a nereye 
ĭĭĭĭv(v(v(v(ĭ)ĭ)ĭ)ĭ) kav 
 

İİİİ    
----iiii soru eki 
ilililil---- almak 
ilemilemilemilem güzellik 
iltiltiltilt---- işitmek 
inkeinkeinkeinke evli kadın 
ininininśeeee uzak 
işişişiş---- yüzmek 
 
ĮĮĮĮ    
ĩĩĩĩmmmmĩr ĩr ĩr ĩr sonsuza dek 
ĩĩĩĩntntntntĩ ĩ ĩ ĩ şimdi 
ĩĩĩĩś iş 
 

KKKK    

ka/yka/yka/yka/y----    (~(~(~(~øøøø) ) ) ) gitmek 

kalakalakalakala----    söylemek 
kallehkallehkallehkalleh yine 
kapan kapan kapan kapan öbek, yığın 
karçkarçkarçkarçĭkĭkĭkĭk yaşlı kadın 
kaskaskaskas----    kesmek 
kakakakaś gece 
kaşkkaşkkaşkkaşkĭr ĭr ĭr ĭr kurt 
kay kay kay kay arka 
kaykaykaykay----    gitmek 
kaykaykaykayĭk ĭk ĭk ĭk yabani kuş veya 

hayvan 
kayri kayri kayri kayri arkadaki 
kkkkĭk(ĭ)r ĭk(ĭ)r ĭk(ĭ)r ĭk(ĭ)r göğüs 
kkkkĭlarĭlarĭlarĭlar----    çıkarmak 
kkkkĭmĭlne kayĭmĭlne kayĭmĭlne kayĭmĭlne kay----    hoşuna 

gitmek 
kkkkĭnaĭnaĭnaĭna hemen hemen, 

neredeyse, azıcık 
kkkkĭvakarçĭnĭvakarçĭnĭvakarçĭnĭvakarçĭn güvercin 
kkkkĭvapaĭvapaĭvapaĭvapa göbek 
kilkilkilkil----    gelmek 
kimkimkimkimĩ ĩ ĩ ĩ gemi 
kkkkĩl ĩl ĩl ĩl kül 
kkkkĩl tuĩl tuĩl tuĩl tu----    (~t(~t(~t(~tĭvĭvĭvĭv----) ) ) ) dua etmek 
kkkkĩrüĩrüĩrüĩrü güvey 

kkkkĩ/rĩ/rĩ/rĩ/r----    (~(~(~(~øøøø) ) ) ) girmek 

kkkkĩsle ĩsle ĩsle ĩsle eski bir Rus sazı 
(гусли) 
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kkkkĩĩĩĩśśeeee keçe 
kukukuku bu 
kulkulkulkul---- gülmek 
kunkunkunkun gün 
kunkunkunkunĩpeĩpeĩpeĩpe bütün gün 
kunt/akunt/akunt/akunt/a burada 
kupalakupalakupalakupala---- yığmak 
kupkupkupkupĭsĭsĭsĭs keman 
kurkurkurkur---- görmek 
kurkurkurkurĭnĭnĭnĭn---- görünmek 
kuskalakuskalakuskalakuskala---- koşuşturmak 
kukukukuś göz; iç, orta 
kukukukuś    hıvhıvhıvhıv---- lapanın üzerinde 

yağ dökerek çukur oluşturmak 
kukukukuśśul ul ul ul gözyaşı 
kükkükkükkükĩrt ĩrt ĩrt ĩrt kükürt 
kürkürkürkür----    getirmek, sokmak 
 

LLLL    
larlarlarlar----    oturmak 
lartlartlartlart----    koymak, yerleştirmek 
laş/a laş/a laş/a laş/a at 
leş leş leş leş öbür 
 

MMMM    
mak(mak(mak(mak(ĭ)ra kĩvvi ĭ)ra kĩvvi ĭ)ra kĩvvi ĭ)ra kĩvvi ağıt, yas 

müziği 
mal mal mal mal ön 
malaşnehimalaşnehimalaşnehimalaşnehi geleceğe ilişkin 
maltanmaltanmaltanmaltan----ah ah ah ah önce, evvel 
maltimaltimaltimalti öndeki 
manmanmanman----    unutmak 
manamanamanamana bana, bk. ep(ep(ep(ep(ĩ)ĩ)ĩ)ĩ)    
mar mar mar mar değil    
ma(t)tur ma(t)tur ma(t)tur ma(t)tur güzel, iyi 
maymaymaymay yöntem, yol 
mel mel mel mel hile 
melke melke melke melke soba borusunu 

temizlemek için kullanılan 
püskül, süpürge 

mimimimiśitititit cami 
mmmmĩnĩnĩnĩn ne 
mmmmĩn pur ĩn pur ĩn pur ĩn pur bütün, hep 
mmmmĩnleĩnleĩnleĩnle nasıl 
mmmmĩskerĩskerĩskerĩsker ne, nasıl 
 

NNNN    
namnamnamnamĭsĭsĭsĭs utanç 
nikamnikamnikamnikam hiç kimse 
nimnimnimnim hiç 
numaynumaynumaynumay çok 

pa/rpa/rpa/rpa/r---- (~(~(~(~øøøø))))    vermek 

patpatpatpat yan, huzur 
patş/apatş/apatş/apatş/a padişah 
pekpekpekpek----eheheheh gibi 
perperperper---- atmak, fırlatmak 
ppppĭhĭhĭhĭh---- bakmak 
PPPPĭlharĭlharĭlharĭlhar Bulgar 
ppppĭriĭriĭriĭri buğday 
ppppĭt(ĭ)ĭt(ĭ)ĭt(ĭ)ĭt(ĭ) lapa  

ppppĭvanĭvanĭvanĭvan  at sineği 
pillepillepillepille---- kutsamak; 

bağışlamak 
pirpirpirpirĩnĩnĩnĩn bizim, bk. epepepepĩrĩrĩrĩr 
pitpitpitpit çok 
pi/t (~ç)pi/t (~ç)pi/t (~ç)pi/t (~ç) yüz, çehre 
ppppĩkĩrĩlĩkĩrĩlĩkĩrĩlĩkĩrĩl- eğrilmek, 

bükülmek 
ppppĩlĩlĩlĩl---- bilmek 
ppppĩlĩtĩlĩtĩlĩtĩlĩt bulut 
ppppĩlterĩlterĩlterĩlter---- bildirmek, 

duyurmak 
ppppĩrĩrĩrĩr bir; aynı; birlikte 
ppppĩrne pĩriĩrne pĩriĩrne pĩriĩrne pĩri birbirini 
ppppĩĩĩĩśerererer- pişirmek 
ppppĩĩĩĩśĩĩĩĩ bacak 
ppppĩtĩtĩtĩt---- bitmek, yok olmak; 

ölmek 
ppppĩterĩterĩterĩter- bitirmek; yok etmek 
ppppĩtĩmĩtĩmĩtĩmĩtĩm bütün 
ppppĩtĩmĩtĩmĩtĩmĩtĩm----pehpehpehpeh tümüyle 
pulpulpulpul- olmak 
puplepuplepuplepuple- söylemek 
purpurpurpur her, hep, bütün; var 
purpurpurpurĭnĭnĭnĭn- yaşamak 
purlpurlpurlpurlĭhĭhĭhĭh varlık, servet 
purnepurnepurnepurne hepsi 
purtepurtepurtepurte herkes 
puspuspuspus- basmak 
pupupupuś basmak 
pupupupuśllllĭhĭhĭhĭh komutan, başkan 
pupupupuśtartartartar- toplamak 
putputputput- batmak 
puyanlpuyanlpuyanlpuyanlĭhĭhĭhĭh zenginlik 
pülpülpülpül---- hüküm vermek 
PülerPülerPülerPüler Biler şehrinin 

Çuvaşça adı, Rus. Bilyarsk 
PülPülPülPülĩhĩhĩhĩhśĩĩĩĩ tanrı, ilah 
pürtpürtpürtpürt ev 
 

SSSS    
salamsalamsalamsalam selam 
sanasanasanasana sana, bk. es(ĩ) 
sansansansanĭnĭnĭnĭn senin, bk. es(ĩ) 
sapsapsapsap- serpmek 
saptarsaptarsaptarsaptar- serptirmek 
sarsarsarsar- sermek 
sar(sar(sar(sar(ĭ)ĭ)ĭ)ĭ) sarı 
sarsarsarsarĭlĭlĭlĭl---- yayılmak, 

genişlemek, uzamak 
sar(sar(sar(sar(ĭ)ĭ)ĭ)ĭ)śuuuu tereyağı (harf. 

sarıyağ) 
sehsehsehsehĩrlenĩrlenĩrlenĩrlen- ürkmek 
serepeserepeserepeserepe güvercin tuzağı 
sıv(sıv(sıv(sıv(ĭ)ĭ)ĭ)ĭ) sağ 
ssssĭmahĭmahĭmahĭmah söz 
ssssĭnaĭnaĭnaĭna- sınamak, denemek 
sillesillesillesille- sallamak 
ssssĩl/ĩĩl/ĩĩl/ĩĩl/ĩ yulaf 
ssssĩtelĩtelĩtelĩtel sofra, masa 

sul(sul(sul(sul(ĭ)ĭ)ĭ)ĭ) sal 
 

Ś    
śapapapap---- çarpmak, birbirine 

vurmak 
śapahapahapahapah fakat, ancak 
śaplaaplaaplaapla böyle, böylece 
śarararar asker; ordu 
śar halar halar halar halĭhĩĭhĩĭhĩĭhĩ asker (harf. ordu 

halkı) 
śavavavavĭĭĭĭ şu 
śavavavavĭnĭnĭnĭn çuhçuhçuhçuh o vakit, o zaman 
śavavavavĭrĭrĭrĭr---- çevirmek, kuşatmak 
śeheheheh yalnız, ancak 
śıhtarıhtarıhtarıhtar- bağlatmak 
śınınının insan 
śırmaırmaırmaırma ırmak 
śıvharıvharıvharıvhar- yaklaşmak 
śıv(ıv(ıv(ıv(ĭ)rĭ)rĭ)rĭ)r---- uyumak 
śĭĭĭĭllll- kurtulmak 
śĭĭĭĭnnnnĭhĭhĭhĭh un 
śiiii---- yemek 
śiç(iç(iç(iç(ĩ)ĩ)ĩ)ĩ) yedi 
śilenilenilenilen- öfkelenmek 
śinçeninçeninçeninçen hakkında; üstünden 
śinçiinçiinçiinçi üstündeki 
śineineineine üstüne, üzerine 
śitititit- erişmek, ulaşmak 
śiteriteriteriter- yedirmek 
śit(it(it(it(ĩ)ĩ)ĩ)ĩ) örtü 
śĩĩĩĩllllĩkĩkĩkĩk şapka 
śĩĩĩĩm(m(m(m(ĩ)rĩlĩ)rĩlĩ)rĩlĩ)rĩl---- sarsılmak, 

sallanmak 
śĩĩĩĩrrrr yer 
śĩĩĩĩrrrrĭpeĭpeĭpeĭpe bütün gece 
śĩĩĩĩrlerlerlerle geceleyin 
śĩĩĩĩrrrr----şıvşıvşıvşıv anayurt 
śuuuu yağ 
śuuuu- yıkamak 
śuhaluhaluhaluhal- yok olmak 
śuhruhruhruhrĭmĭmĭmĭm 1 km.ye yakın 

uzunluk ölçüsü 
śukukukuk yok 
śumumumum yan 
śunununun- yanmak 
śunniunniunniunni yangın 
śur/t (~ç)ur/t (~ç)ur/t (~ç)ur/t (~ç) ev, çadır 
śurt/aurt/aurt/aurt/a mum 
śül(ül(ül(ül(ĩ) ĩ) ĩ) ĩ) yüksek, yüksekte 
śüüüüś    saç 
śüreüreüreüre- yürümek 
 

ŞŞŞŞ    
şıraşıraşıraşıra- aramak 
şıv şıv şıv şıv su 
şşşşĭltarĭltarĭltarĭltar- temizletmek 
şşşşĭna ĭna ĭna ĭna sinek 
şşşşĭriĭriĭriĭri----şari huskalşari huskalşari huskalşari huskal---- çığlık 

çığlığa haykırmak 
----şişişişi soru eki 
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şur(şur(şur(şur(ĭ)ĭ)ĭ)ĭ) beyaz 
şuyttanşuyttanşuyttanşuyttan şeytan 
 

TTTT    
tatatata de, da 
taptaptaptap---- tepmek, vurmak 

ta/rta/rta/rta/r---- (~(~(~(~øøøø))))    kaçmak 

tartartartarĭnĭĭnĭĭnĭĭnĭşşşş derinlik 
tatatataśt/at/at/at/a nereye; herhangi bir 

yere 
tatatataśtantantantan nereden; herhangi 

bir yerden 
taşlataşlataşlataşla---- dans etmek 
taşlattaşlattaşlattaşlat---- oynatmak 
tav tutav tutav tutav tu----    (~t(~t(~t(~tĭvĭvĭvĭv----)))) teşekkür 

etmek 
tetetete de, da 
tetetete---- demek 
temtemtemtem ne kadar 
temtemtemtem pekpekpekpek çok 
tem(tem(tem(tem(ĩn) te pĩrĩn) te pĩrĩn) te pĩrĩn) te pĩr her türlü şey 
tıttartıttartıttartıttar---- yakalatmak, 

avlatmak 
ttttĭkĭkĭkĭk---- dökmek 
ttttĭpĭpĭpĭp pekiştirici ön ek 
ttttĭpr/aĭpr/aĭpr/aĭpr/a toprak 
ttttĭr(ĭ)ĭr(ĭ)ĭr(ĭ)ĭr(ĭ) tepe, üst 

ttttĭ/rĭ/rĭ/rĭ/r---- (~(~(~(~øøøø))))    durmak 

ttttĭĭĭĭşmanşmanşmanşman düşman 
timtimtimtimĩrĩrĩrĩr demir 
tintintintin henüz, yeni 
tintintintinĩsĩsĩsĩs deniz 
tinktinktinktinkĩleĩleĩleĩle tarhana 
tiskertiskertiskertisker vahşi, kaba, kötü 
ttttĩkĩĩkĩĩkĩĩkĩ sürme, sürgü 
ttttĩlĩlĩlĩl yer, alan 
ttttĩnçeĩnçeĩnçeĩnçe dünya 
ttttĩpĩĩpĩĩpĩĩpĩ kapı eşiği 
tutututu----    (~t(~t(~t(~tĭvĭvĭvĭv----)))) yapmak 
tuhtuhtuhtuh---- çıkmak 
tultultultul---- dolmak 
tultultultulĭĭĭĭ buğday 
tullitullitullitulli dolu 
tultartultartultartultar---- doldurmak 
turaturaturatura---- parçalamak, 

doğramak 
tur(tur(tur(tur(ĭ)ĭ)ĭ)ĭ) tanrı        
tusan tusan tusan tusan toz 
tustartustartustartustar- dağıtmak 
TutarTutarTutarTutar Tatar 
tutartutartutartutar- yaptırmak 
tuytuytuytuy düğün 
 

UUUU    
uh/uh/uh/uh/ĭĭĭĭ ok 
Uksak TimUksak TimUksak TimUksak Timĩrĩrĩrĩr Aksak Timur 
ulaulaulaula---- ulumak 
ulahulahulahulah açık 
ululululĭhĭhĭhĭh çayır 

ultalaultalaultalaultala- aldatmak 
ult(ult(ult(ult(ĭ)ĭ)ĭ)ĭ) altı 
umumumum ön; önce 
unununun onun bk. vĭl 
unççenunççenunççenunççen o zamana dek 
ununununĭnĭnĭnĭn onun bk. vĭl 
untauntauntaunta orada 
untanuntanuntanuntan ondan; oradan; 

sonra 
upaupaupaupa ayı 
urururur---- azmak 
ur/aur/aur/aur/a ayak 
uramuramuramuram sokak 
urlurlurlurlĭĭĭĭ----pirlpirlpirlpirlĩĩĩĩ öteye beriye 
urpaurpaurpaurpa arpa 
usalusalusalusal kötü 
usallusallusallusallĩhĩhĩhĩh kötülük 
uuuuśĭĭĭĭllll---- açılmak 
uşa yupiuşa yupiuşa yupiuşa yupi ocak direği 
ut(ut(ut(ut(ĭ)ĭ)ĭ)ĭ) ot 
utlanutlanutlanutlan---- ata binmek 
uylauylauylauyla---- düşünmek 
 

ÜÜÜÜ    
üsüsüsüs---- büyümek 
 

VVVV    
val(val(val(val(ĩ)ĩ)ĩ)ĩ) toprak set 
varavaravaravara sonra 
var(var(var(var(ĭ)ĭ)ĭ)ĭ) iç, öz, orta 
vaskavaskavaskavaska---- acele etmek 
vırvırvırvırĭnĭnĭnĭn yer 
VırVırVırVırĭsĭsĭsĭs Rus 
vvvvĭhĭtĭhĭtĭhĭtĭhĭt vakit 
vvvvĭlĭlĭlĭl o 
vvvvĭrmanĭrmanĭrmanĭrman orman 
vvvvĭrĭrĭrĭrś- vuruşmak, savaşmak 
vvvvĭrttĭnĭrttĭnĭrttĭnĭrttĭn gizlice 
vvvvĭyĭyĭyĭy güç, kuvvet 
vilvilvilvilĩmĩmĩmĩm ölüm 
vilvilvilvil---- ölmek 
virvirvirvir darı 
viviviviśśĩĩĩĩşşşş((((ĩ)ĩ)ĩ)ĩ) üçü birlikte 
vitvitvitvit- örtmek 
vitvitvitvitĩrĩrĩrĩr karşıdan karşıya; 

bütünüyle 
vvvvĩltĩltĩltĩlt çabukluğu anlatan 

yansıma 
vvvvĩrĩrĩrĩr- ürümek 
vvvvĩriĩriĩriĩri sıcak 
vvvvĩsemĩsemĩsemĩsem bk. vvvvĩsenĩsenĩsenĩsen 
vvvvĩsenĩsenĩsenĩsen onlar 
vvvvĩĩĩĩśsesesese śüreüreüreüre- uçup durmak 
vvvvĩĩĩĩśterterterter- uçurmak 
vupvupvupvupĭrĭrĭrĭr albastı, cadı 
Vut Am/a Vut Am/a Vut Am/a Vut Am/a Ateş Ana (bir 

Çuvaş Tanrısı) 
Vut AmVut AmVut AmVut Amĭĭĭĭşşşş Ateş Annesi 
vut hıptarvut hıptarvut hıptarvut hıptar---- alev almak 
 

YYYY    
yalyalyalyal köy 
yartaryartaryartaryartar- göndertmek 
yatyatyatyat ad 

yat yaryat yaryat yaryat yar---- (~(~(~(~øøøø))))    adı kötüye 

çıkmak 
yenyenyenyen yan, taraf 
yıt(yıt(yıt(yıt(ĭ)ĭ)ĭ)ĭ) köpek 
yyyyĭv/aĭv/aĭv/aĭv/a yuva 
yyyyĩrĩrĩrĩr- ağlamak 
yyyyĩriĩriĩriĩri----tavratavratavratavra etraf, çevre 
yyyyĩteĩteĩteĩte- güçten düşmek 
yyyyĩtemĩtemĩtemĩtem harman yeri 
yuhyuhyuhyuh- akmak 
yuhniyuhniyuhniyuhni akın 
yuhtaryuhtaryuhtaryuhtar- akıtmak 
yulyulyulyul- kalmak 
yunyunyunyun kan 
yup/ayup/ayup/ayup/a sütun, direk 
yupa tuyupa tuyupa tuyupa tu----    (~t(~t(~t(~tĭvĭvĭvĭv----)))) kişinin 

ölümünün kırkıncı günü tören 
yapmak 

yur(yur(yur(yur(ĭ)ĭ)ĭ)ĭ) şarkı 
yuryuryuryur----varvarvarvar et, yağ, balık, 

yumurta, süt, bal; oruç 
tutulurken yenmesi yasak olan 
yiyecekler 

yurlayurlayurlayurla---- şarkı söylemek 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


