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Zusammenfassung:DieserBeitragenthiilıdieTronskrinıion,dicÜberseızungin.s
Tiirkische und das cTiriiii,;;;'Eirii'i;';i ;;§oıdaıen Frau" des tschuwaschichen

eii/i'ii uıiriı ı"ıou"iia'aii *iriin ıffirmatiıın über ihn. prııf, Dr, Johannes

Benzing benuızte ri)"iri-a"r" Üiıuiiiitat Mainz. im Fach,Turkologie als

Seminarmateriaı. orİİof"üinaıiri aas original eine deutsche überseız,ung und

sehr kuız,e x,,*."rtoifui,;j.'B;;;t;i:ae-hiir nicht mıtberücksic.htig_t wıırden sind,

In dem Glossaruurde iirpniiii,ünısrn" veriinderungen mitberücksichtig.ı, um

seine Benutzar8 ;;"";;r;;;:il;;;. 
"i;, 

Beitrag iiabsichtigt brauchbare

tschuwaschisch, ıuıiirrıi|iir- ti, Intrrrrr"nı"n, LZhrende und Studierende der

T ür ko kı g i e v o rzule ge n.
siiiıiiiı"arıir: isiiuwaschisch, Mihııil Belov, Erz1hlung, Türkprachen, Trans,

kriıııion,Übertragung,Glossar,Turkılogie_,,
b{"l;'rt'r"çrl;;*;T;;,r"r'r;i;,: Mihail Eelov,un "Asker Karısı" udlı iivküsünün yıızı

cevrimi, ru*iye rariitrs,ıiüeiiii.i-ii iaiıagtınü.içermektedir. ÖÜinin_K.rjl |ı!rİ!i
ııriiinııı nıelni ı. nriİii;ii İiiiiribaiii»Zrs üniversitesi, Tü*ııloji.BElümü,nde
';:;!,:;;;;:;ı';;i;"ç,;;;i" ;;;i;i;i;"leçııdıği'ıçn Almanca Qevirisi de 

,b..u.lunmak-
tadır. Siiztük bijıaru"il'iı"'iii'r"iiiyloştirro|i qracıyla, Çuvaşç.ada.çok kıırŞılaŞılan
'ii)tilni"^i* arga^il'ii ii"siiriiiii*t"air. çatısıiıa sinel olarak çuvaşçu iiğre,

ıenlere, Türkııkıji i;giiiriiriirİ 
"r,iiriı "iiii* ğuinaşçoyi,iıgi duyanlara kullanılabiliı,

mılzeme verınİyi İıruıçIamakıadır, | __...___ı__:__:..,.n a ,'A";i;.; 
ietimiter: Ötrio,iço, iinoıı Betov, iiykü, Türk dilleri, transkripsiyon, çeviri,

sijzlük

ciniş
Buçalışma.,lg'72l73yılıgüzdönemindeJohannesGutenbergUniversitesi,Tür-

t"ı"ıidtııti*tı;nde okutıilmfş oıan "çuvaşça Metinler" adlı ders için prof, Dr, Jo_

;;;;;, B""ring'in seçti!İğuİuşçu -"tnin yu"çwrlti,.|yr\eeye çevirisi ve sözlü-

il;-,ç;"tt!oir. oriiü *"tir, Çİ.1aş-yazar 
Mihail Belov,un yaşam öyküsü,

i."rı"ri t uı.tında kısa bilgi içeren ui.'toıtı*-r" onun "Asker Karısı" adlı öyküsünün

Kiril harfli çuvaşça *"t"nı,'Aı-un"uyu.çeııirisi ve J. Benzing,in kısa notlarından

otuşmattadır. Biabu çalışmaya notlan dahil etmedik,

I<ısa bir metin olduğu için dizin değil sözlük hazırlanmasr tercih edilmiştir, An_

.* ğrruşçunın eklenĞde gösterdği ğok sayıda değişiklik_nedeniyle, okuyucunun

,"iıiJ" g'"ç.n ve morfofonrl*iı. a"gişrne gösteren hq$ur* bir.sözcüğü. sözlükte ko_

İ;y;;;rr*;r,n, ,ugıuyu"at bir ytırieh izlenmiştir. örneklendirirsek: "el" anlamın_

a,irı,ı."ıi*" çruuş-çu.iu oiiJtçii,,lna"air. Kelime ünlüyle başlayan bir ek alınca aJ_

lin,e,allisem,allisençegibiyapılarkarşımızaçıkmaktadır.Budurumdakelimenin
ıt 

Doç. Dr.. Hacettepe Üniversitesi.ıl* 
Doç. Dr., Başkeırt Üniversitesi.
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ekli şekilleri (alline, allisem, allisençe vb.) doğrudan sözlüğe alınmış ve a/ı-köküne
gönderme yapılmıştır. Aynı şekilde tiva§§i bIçimi rıı - köküne, sakıa biçimi scıki
köküne gönderilmiştir, vb.

yine Çuvaşçada kökün eklenmede değişmesi nedeniyle kişi, dönüşlülük ve işaret
_zamirlerinin metinde geçmiş 

9.1a1 tüm çekimli biçimieri s6zlüğe alınmıştırı epi
"ben", man veya maniıı "benim", ham ''kendimin'' v6.

* QuyaşgaÇa çok yaygın kullanılan birleşik fiiller madde başı olarak alınmıştır.
Bununla birlikte, yardımcı fiiller de ayrı mİdde başı olarak veriİmişlerdir. Ö.neğin,
çup tu- "öpmek", tu- "yapmakl', kftse ür-..beklemek'', 

'ı-r- 

..durmak'' vb.
KulIanılan Çevriyazı Dizgesi

* Çuvaşça sözcüklerde /ı, Rusça sözcüklerde ı değerindedir.

METİN
Mihail Belov

M:!.*iJ Belov (Filipp Mihayloviç Belov) l91l ğulhi avgustin l8-mişinçe Tutar
rcspublikinçe, Aksu rayonlnçi Çivaş kiremeçı yatli yalta, ğuhin hresçen kiı-yışinçe
duralni. Aça.çuhneh tiliha yulni. l921 ıjulhi vı.<litı vinitinçe ina Çisİayri açasen 

-

§urtne vlrnağtarnİ, unta.vil vilİmren aran hitilsa yulni. Vitam şkultan virense tuhni
hıdğin vil vi§i §ul huşşi Tutar respublikinçi Anat Savrişri pusıamiş şkulta açasene
vİrentse purinni.

l930 §ulta M.Belov Şupaşkara ku§sa kilet, tipografire korrektor pu|sa iğlet.
l932 dulta "Suntal" curnalin 9-miş..nomerInçe ''HIr'İİ oboz'' yatli pısİk mar kalav
piçcılcsc kilaı,at', sakin hı§§in "Haiir pul" cuınalta şkul açisempe jionersem valli
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plçıı<si kaıavsem ,-*J:;:::.sİR 
ÖY«Ü: 

'ALTAK 
AR'Mİ

ı933_ 1935 §ulsençe M.Belov fivan §Irşıv çikİinçe huralta.tİrat,. Untan tavıİnni

hı§dın çılay vihit huşşi respublikiri Halıh pultarulıh §urtinçe i§leni maltan meto_

;i;; ;,i"; direktor puıni. ırıi oteçestvenniy virdi §ullsençe pisatel, _Sovyet

§*ri.. ü.sı hıd§in çılay vihit huşşiRespublii<iri uçitel,sen Surçin pravleni pred_

-"oriiiı, Halih pultaruııf srrİİ" Jİİ"tto.f tutu Çistayri vıris dramaleatrin direktori

pulsa i§leni.

Pisatel, ku taranççen §lrnisençen "vİ§ı<in Makdİm", "§amrİksem", "Tupa",
,,pr.nİs puıilamişl,,i;Su.rit çireiem", "L'ktsi hığğin" p,yesisempe.dramisene,
..yulaskİtapinu,,. .,Dcu_de, iğta esiı", "Vi§i yultaş" kalavsene tata vırisla ğırnİ "V
;;;;;;#;;j p"r"sı p"iı,ir""ııu. virgnçg ,if çivai haııhln patşa samaninçi tata ğini

IınIrti purni§nel sotsializm tivas İğri kireşivne sinlasa parat',

M.Belov tutar pisatellsen proizvedeniylsene çivaşla }uŞ.gas. 
tİlİşpe numay

tirisat,. vil tutarlaran T. Gizzaiin "Humsem", K. Tençurinin "Senker şal",, ş, Ke_

n,lİi" .:sıi-,", 

'i;i;, 

M. Amirin "purniğ yurri" dramisempe N. isanbetin."Zifa" yatli

;i;;lr; kr;a*i. b. ibragimov, A. Absalyamov, A. yeniki, A, Fayzi, H. Tufan,

S. Hakim, H. Vahit ,utu-uİir"n proirr"a"niylsene çivaşla kuğarsa kilaras tllişpe te

M. Belov sahal mar İğleni.

M. Belov 1943 §ultanpa_KpSS çteni, l939 §ultanpa_ SSSR pisatel|sen So_

yuzin çleni.

M. Belov §ırni klnekesem: "§amriksem" (ikl payli komedi, 1939)- "TuPa" (vi_ıiİ

navli D,yesa, ısıgl, "puinisprsir-işı" lsiçi turhnnıı drama, ıg+ı), "Samrik

Üul.Sİ*"'titl İ,uvli p'yera, 1957), "Epir Lenina kurni" (kalav, 1962), "Çeçek

],tiiif iui-t" iı"r*"ir, i963), liAkrrsem" (povest,, l965), "§apla pulni",

(pove§sempe kalavsem, l 967).

M. Belov pultarulihlpe kİnekisem §inçen ıiırni pallirah_ıtlt'y.ls:Tpe retsenzi-

sem: V. Lyubimov _"Samrİk çIresem" p,y"*_u dinçen" ("yalav", 2 No, l947), S,

Parlon_ "Asran tuhmi kunsem dinçen"- ("V zareve zakata" povest' dinçen,
:.loİnırnlrın'y"ı"rİ;;, İdstİ.-vu""urli ız- ,işi), i..ivanov-."Dramira min dit-

mcst'?", ("Purni§ prSlurnİİİ- Jrama §inçen, "Kommunizm vfl,"İ.i l959, aprelin 5-

ınlsl)_ M. Yur,vev _"rlriı"*"n sivisem" ("Çeçek ğıhhi" kİneke Sinçen,
::İİlrİ,*rrırn,,'iuiuri", igo+, t"rraıin 19-mişI), M yrr,y",- "Sinarsem kus

,rrinç. pulççir; (..Aksusem" povest, §inçen, ,,Kommunizm yalavi", I965, sent_

yabrln 22-mişI).

Saltak ArimI
Kalav
yalta purinni vİhİtra man savni purççi. Epir plr _plrne.çun_çireren yuratattimİr,

nnçoİİ ,İ,İ-, tlt*"n dlrten manln vİr3a kaymalla pulçi. Ep kayrim, vil yulçi. Sapla

uyriltimlr epir savnipe.
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. Yfrtıı epl tivati ğul irttertlm, temi§e hutçen amant[m. Teley pur ikken, sıvahyultiın. Vir§i pltsen ikl §ultan t[van yala tavrintim. r*rinurruii*ntim...Ançah
kayarah yultim pulas...Tupaymqirn ep ham yuratnY ı,aptıana. iupaymarim ham
1avni.Pe pİrle larakan sak[a ia. Ka§hi'viyya tuhrim...Unta ta dav-ıfavah urihdaınrikSem, uıih hirsen yurri-sivvisem. Sut, iistu tu il;;"sğü":.io, oı.*;l"tııntişsem..ilİk, virıiiççen, §urhi İşi kunsem &tren, 

"pi. 
t" supıu prı,ıno:ttimir ka§hiviyya. Puhinattimir taşla-taşlaiakirlatni Maten §umkti'uti.ııtr", nin, |ir."ri.Sutalsa vırtakan küıi umne- EPir tg §aplah tulli kimIlpa savinattimir, d"pls, İİİİ""uYav Yurrisene Şİrantarattimir,_pİr-pirne yuratattimir. Samantliha tiru u.u iletin te§avsene, purte ku§ 

}mn-e_ tlnoii p"i tut.u ti;;JJi;plri"*r,iyu.u tırnivihitsem...Kupisıfi Santirpa Urine...Aki viı iantır..,rupisne [;i;;r;", umran irtetpek. Kupis klvvipe plrletrUrine sassi te yunl.ut'.

un çuhne urinene yuratakan sahal marççI. Ançah urine hiy plrten pir ğınna ğe§yuratni. Urine yuratak1.1,|uqçi vil kupi'ı{i Santirççi. ri.fril* iiril"h kalas pu-lat'...Santir ta Urinene,tivisıipeh suma sivatçi. 

'"ı;;, 
pi.ı"şjs. ,* İ*".-irçe temiğe§ul huşşi layYh i§lenişin koıhoz pravıeniyi visene !ir"i.r, l* p}ru pu.n"ı".i.Kisken 

51u:ut, sipayliran-ta ,ipuiıi tu"tiş'r;,n;;-iYrŞ laıi;o;'; lt;, yalanah tir-peyli te işi, §uti ta tasa. "Minle çiplr tıire ı"ı.t".çiı'-i";", İİİ+"lr"r, ririJtJ"*'
te ileçİ§.

İitse kayri§ §av kunsem. Asinmalli ğe§ tirsa yuIçI. xa§hi viyisençe te, av, pir[nhığran üsse ısidnnı ğamriksem kina,

sapah ta itles-ha ğamrik yikit_kupis kalanine, itles iıittıi pek çirene huskatsakivilenine. Kupiı§a hirsem v,i.*ssi. ii"in-rin-p,çi te çiper pulsan vara, vilseh ka-ya§Si. Anat kasran §ülti.kasa§itlçç"n"ı, |uni.at'-§ke kupisin **ı. d"pi"...r"-kIvvisençe man ıfamriklitı ı<unisem, u, ki.iJ."rç"ı,- yuratupa uyrilu vihiçisem..,
Aki man umra ılhanli vir§in çi maltanhi kunisem. sullahi işi ta uyar ka§-

ili; §"idk,9Iresenge yuratu g"ıi-iJ"ir*iarsu tıni vihit.....Virği!'' tenl simahkaşnı §ınnin çirine şutsir ırattarçı. Hal' §akna. asinma kirl[ mar puliı ı<u simahpa ep§amriksen savini§ne pisma §e§ pultaratip. Sapatı ta ;r;;i;i;. Pirin İamriklihvir§ra irtrİ-ıjke.

Hal'hi pekeh as t[vatip-ha: §apsa §umir ğivat'. Savin çuhne Urine patne tehurlih çereçi pırsa ditri. sa, kunran pu§Iasa kupis tu yrnı.u,ni çurinçi. runa ıırıine§itiççen isatriğ Santira. rirli işi simahsem taıuiu yrıiisır",,n"İrr]lui-İ,ş"-.
Sapla, Santir kayrl...

-urapa ylrısem hı§ıjin kırhi §umir şıvi §ilen pek şusa pıçI malalla. s:,v kunranpu§lasa Urine te tirsa yulç[ pir-piçç"n. «i.t ı sriı, ti,*irirİr". ö[İ.",,ıari§ uninkud§ul' tumIamisem...viı i<un'mli dumiri te juri yurpa hutiş, sıvl ıfııi te ,i[f"urYııı-suıim!

sanıir hığğın ep te numay purınaymarım yalta. Aslı §ulsdm mana ta ayakka-ııyakka ilse kayri§, Vir§ çuln-e iaptu-tipta atırein t" siti*sı,iı" pİ'JJ. İ.tııpu nonyulııın şıvlscnçe ıcmide hutçen te iıutrım. Tavtapud, ı,ı"rçrs vJ,ii;.' 
*
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§urhi kunsem te pirin hı§dın tepri kilse ğitriğ. kayık hursem te kikak-kikak!
tcse irtrİğ. Sav kayİk hursem pek kİlse kayma tür kilmerİ dav yala. Manİn ta Urine

rıekeh yuratnİ hirim tİrsa yulnIççi. Mana vil uy haphi patinçe tutripe sulsa dnİ pek

İuyınaİçi. "Tavrinat', tavrİnat'!; tese numayççen kltıİ gu_l] vil mana. Ulti Sul sahal

mar. rayntı vİhİt §ırusem te §ıraymarİm. May kilmerİ. Yulaşkinçen mana vİrğİ

hirlnçe §uhalçİ terİ§ pul'. Vara...

Suk, ep ina ayiplamastip. Vil ayipsir.
PIr ğınna viSimfır tirne te may Suk...

S"pı", vrıtrşrem, Vİr§i vİhİtİnçI ğulsem ıtla ta yıvir pulçid. }fivİrah piledr,

Numay_numay Surtsem tİlİha tirsa yulçİ§. Yalsençe tah§anah manİğa tuhnİ

dipatana ğniren sırma pu§lari§. Kitüsençe te ırhan puşmak pyrusempe pirle kaçaka_

sem §ıd tirsa yulçi§.

Klubra ta, av, pit sayra hutra kurİnkalağği manpa pirle üsnl tantİşsem. Pallah,

nim tillnmelli t" sut kunta, Plrisem _iğre, teprisem- kilte, allisençe piçit pepkg.

HişIsem asli şkul plternl: uçitel', vraç pulni...Numayişi traktorpa suha suhalağSi,

tıri ğitİntereğğİ,.,Kusem Intİ purte teley lisem.

paytah yultaşsene ep şırasa tupayma_rim yalta. siınil pulççir..yıvir tıprisem

-rİrsi ırİ.lİç"n İurrınÜasir yulniİen, Visene, pallah, hal'hi ğamriksem retlin as

*.uJsi ,". nnçü vİl §ınsen amİşisem_ vlğimsIr huyhİp3 §unaıfdT,_kaşni kun visem

İr,İ, ,lsip" trjJul,ne şila-şila ıessİ. Suk, tavrinaymarİ, tese teplr hut yire-yire ya-

na$

Ithanlİ vİr§İ hiy suranne ças_çasah as tutarat'-ha. Ü §inçi Suranyusanma ta pul_

tarat', ançah çIreri suran yusanmast' ğav. Suk, yusanmast' nihğan ta!

vırdı çarınnıranpa numay-numay ğulsem irtrıs. Akı kalleh santır arımı urine
man umra,

İrtni yıvir kunsempe ğulsem hİyİn iıjne tunİ-tunah ikken. Samki §inçe unİn imir
k"r;;;ıİh Jİ.f ,i, ,uİı.ru vulni. pudinçi hura ğüği te çir kimilpe hutşinni, Hivel
,"İ'İİ"*İİrİİl"İ" ,iri*l,i i,irkelençiksöm..,Ançah ku§i unin ğav-ğavah ilikhi pek.

trrt" t" tasa ttıİİ pek. Vİl İ<u§ra ep-hamİn irtnİ ğamrİkliha kurtİm...Sİmah hığğİn

simah tuhrl. İrtnl kunsene asa iltİmIr,

irtnI kunsem... nihğan ta maniğa tuhas ğuk vİsem. Sir §inçi okopsempe alİ_ura_

,"r|i ,urunr"m te türlense pİtmen _ha. Vİrğİ vİhitlnçe epir kurni asapsem numayç_

çen İısran tuhmiğ,

_Eh, tandşim, Urine, kalasa kİtart_ha hu kurnİ_iltni yıvYr kunsem §inçen?

_Kalasa kİtart_ha, tetln... MIn 6inçen kalas_ha İnti man? Ep kurni_iltnine purte

pileSıfi. Un çuhne, uirS ,İlridnçe, sahal marççi man pekkisem, Hu_pilen, Santir

İ;|Ş: pi._İrİçç"ıl tirsa yultim. Santir,in vurltni kupisi kutnik sakki §inçe larsa

;;İ;İ t;r."'dirinnı şur ı<Ipi y_uıçi tata. Tata mlsker yulçi_ha? çirere _çin_çin yu_

İatuuylmi... Ham yıvir §ınççi...

Maltanhi kunsençe §ul §inçen.,. untan vara okopsençen ças_çasah dırusem kilke_
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lcsc ıiçi§. Ep unin ka§ni simahne, yi5ı<e hı§din yırkipe temiğe hutçen timlese vu-lattiın. Sav vi§ ı<itesii ğırusem ı.lıni riı.,itru huşşimir t" piisiriıi |"k tuyinatçi.Viscın nıana savni mişirim,sıvi ikkenne pilter;'rr"oi;, nffiuojrr"#"'n kitesli ğı-
:,y:",, t: kilm.i pulçi§. Kili-ha. kili, tesi liplansa sij;;.I. Şi: iİnsiua-ıunsihla
i:itl,". 

Poçtal'on Varvari man umran nim çinmesir, pu§ne uyuıuııu ussa irtme pud-

. .§r5"]n iltr9p,eİS.,_r3İlea S.lrxtrim. Ançah aşşİne'kurma tllr kilmerİ unin. Şipta lip vil §uralni kun, upişkam vilnltese, t rynııiı,ıpu;Jiri. M;;;;e nikam ta an
."r]Tfoççi kun pek hYruşi [rıpara, Pu§ran çu-l-fa §apma;' srk;#'p"t, ,iıni s,nhıdğin vilme §uk.Ittihirarimsem t. *un p"k"h-§ke: pürt r,iııipiİitrç,"rr"*pl'iiıİt"yulniseın te put,

urine sasaı,dk kala§ma çarinçi. Mintei §ine pu§ne huçi. Makira-makira asne ilçivil hiyin irtni hurlihli ı.unisene. np t" sut-rumahtra pır,".İ, İrtrşa putrim. inahİı,hentİm. ' 
.

^,,"f5::llli:i:|TTlallis,ep 
rnİl çul tıri vırman-şil Mİn çul uti dulman-şi! Mİn

Çunll slr Çavman-Şi! Min Çuhli.yur hırman-şil Min-min kinaiuman_şi vil paihatarlialisem! "Sintertı kuni çasiah ı§ittirçil"- tJrıi"?", i*ii;i;;;'hİ; liplanıarni.Sav irnltpe yipansa vil iurne t" iS]"'r,l. Iri;;H;i;;;İJ;İöİİİuşi Srrirç"§ukkişİn hurlanni.

- Ş* .jTuntra ep hama sasartik tutli ıyhiran viransa kayni pekeh tuyıimlurine te
şip §ak vihitra pu§ne ıjikleri. Sitleri te ğiniren kala§ma pu§l-# ı]

çi'yıvirri virdi pitsen pulçi. Hivellı may uyihi kilse ditri. Hivelpe pirleh işi-işiğumir ta §usa irtri. Min_ pur-halitı §intertı pa'td;i;;;; ki;;; ;ı,n.-'irilı. so, krnpirremiş hut ıvjlim: "Annç, manin tu iti" tavrinat'-i?''- teri. .'Tavrinat',
tavrinat'!"- terim ep te. Ep un-çulı ham açana ham suyrim. +nçut tir." §itsen vilhiyeh inlançi...Ep hama ham miğe ıjul inti-jğavnaşkal suysa yip;ıİi..

Ivilim kasni lartny aşşI pek. irtni ka§ tilintermellipeh tıllnterçi-ha. ka§hi viyyaaşşin kupisne iIse tuhni. Haliççen 
"i1 

tffi-t"ıanine iltmenççi. Ep_ kilte ıiuk çuh
:r::İl\§:l :.1l"ııfo kupisne'aşşi p"ı."ı,'[uıu*u.Vara, ıvilim ta aşşi pek §uhalma-san yuı,ıççi tese,*aüryhiran virana-virana kayatip. Ah, tekeh virsi an puıtırç|ii. -

Hallihe dut tince nit lipkah mar-ha. Hadatsem-vulatip ep. Ye kunta, ye leıreb«ıırıbisem ükeıiıji, slnii." piniiuiiri*"lııi"#sirri. tiJjişuir,,uixii. vir",atr»nli bombisene. hires vırinne hursa, çitre-çitre çup tivajsil purnısa Jıhlas tesen,sıhi pulas pulat' pidn.

Urine vi§imsir kltet sana. Santi.r, iltetİn-i? Santir, iltetİn-i? Te yalan
şuhişlaniran, kaşni ka§ kurat' vil sana tIlikre. ..Kilse §iiJ puİj ,. İ.ı* tı.ut' inti''-ıcsc, kaşni ka§ vaskasaıavrinat' i§ren. Pürçi te ış_i uniniptııi;i;;;;ii ür*ı,lavrinmastin'| Nivuşli vil tunsihlanine tuymastin,'Santir iurtıii-.., - -

'l'ası çunli yultaşa kitme piınl -tıiy vil pattirlih. kitme plleken hirarimsene§ıtııııl Su§a, tutİhman ııufiıgn palik lartİtiİm ep. Vara §ir §inçe'"lt"n, i" pu§ tay-ıııııslr irlınlççİ §av palik umrnçen.
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Saılrrİkscm taşla-taşla ıvİnçi§ pulmalla, salanma pudlariS. Urine ıvili pir hiPe 
.

tıısıı pırat'. raççfnullen kupİj kaİat'. hİrİ tata ta hullenreh yurİyurlat'. Samrik çuh
Jcs siapla yu.ıama pulat, §av, §amıİk çi." srl ku§ pek tapnİ vİlitra Samriklİh pİne

iı.ıscn,'tepre kilmeİt. Sur kuni Sitsen, yıvİ§sem çeçeke iara§ıii. Ançah vlsem pir Sul

huşşinçe'nihSan ta ikİ hut çeçeke larayma6ı5T.

Anat kasran ğülti kasa §itiççen kupıs sassi yanırat,. sav kupıs §emminçe man

ıiaınrik vihitim, ğamrik teleyİm, yuratu tuyimI...

Mihail Belov* :.,
Mihail Belov (Filipp,Mihayloviç Belov) 18 Ağustos 19l1,de, Tataristan Cum-

huriyeti,nin Aksu ı,eyonundaki Çİvaş KiremeçI adlı köyde, }!\sul_ bir ailenin ço_

cuğu olarak dünyayjgeldi. D'ah; çocukken ğksüz ve yetim kaldı. l92l,deki açlık
z.airanında Çistay'daki lçistopol] çocuk yuva§ına konuldu ve büyük güçlükle ölüm-

den korundu. Liİeyi bitiİdikten sonra üç yıl süreyle, Tatar Cumhuriyeti'ndeki Anat

Savıiş İlkokulu çocuklarına öğretmenlik yaptı.

M. Belov 1930 yılında Şupaşkar,a lÇeboksarı] göç etti ve matb_adda..tıt_"_lri!

«ılıırak çalıştı. 1932 yılında';Srntal" [Örs] dergisinin 9. sayısında "Hİr|i oboZ" [Kı,,ıl
kamyon kaları] adlı kısa bir öyküsü basıldı. Diha sonra "Hatir pul" [Hazır ol] dergi-

sinde okul çocukları ve piyonerler için ksa öyküler yayımlamaya ba§ladı. ,
l933 yılından t935'e kadar M. Belov anayurdunun sınrrlarında nöbet tuttu. Ora-

dan d<lndtlkten sonra Çuvaşistan Cumhuriyeİi'nde halk sanatları yurdund6 çalıştı;
önce öğretim metodlarİ uzmanl, daha sonra müdür oldu. Yazar büyük ulusal savaş

yıllarıĞa Sovyet ordusunda bulundu. Savaştan sonra oldukça uzun bir süre öğret-

men yurdu y<lnetim müdürü, halk şanatları yurdunun müdürü ve Çistay'daki Rus ti-

yatrosunun müdürü olarak çahştı.

Yazarın şimdiye kadar kaleme almış olduğu eserler arasında "visjkin Makdİm"

ICakacı Maksim], "rupa" [Ant], "pumis pu§i*amİşi" [Hayatın başlangıcı], "Samrİk

çI."r"*" 1cenç gtıntılier], "Lektsi hıdğİn" [Dersten sonra] adlı tiyatro oyunları ve

iramaıa.,",yuı'ği tapinu", [Son saldırı], "Dju-de, İğta esi?" [Cu_de, nerdesin?],
;vısi yrıİaş, ıÜd voloaşI adlı-öyküleri ve Rusça yaalmrş "Y 

.z6ıreve 
zak6trİ' [Akşam

yern"ğna"İ ujlr"urrn hikayesi-sayılabilir. Bu çalışmalarında Çuvaş halkının çarlık
,İ,ln"rİind"'re çarlık ,on.u, dönemdeki hayatıyla Sosyalizmin kurulması yolundaki

çabaları anlatır.

M. Belov, Tatar yazarlarının eserlerinin Çuvaşçaya aktarılması için büyük çaba

sarfetmiştir. T. Gizİet'in_"Humsem" [Kamyonlar], K. Tinçura'nın *Senker Şal"'
lüuriiu'ıl, ş. Kemal,in "§ihan yivi" [Karga yuvası] ve M. Amir,in ,purnid yurri"
jrıurut5uİtoıl adlı dramalu.,n, ," N. lsanbet,in "Zifa" adh oyununu Tatarcadan ak_

iuinirşt,i. Ryrica G. ibrahimov, A. Absalyamov, A. yeniki, A. Fayzi, H. Tufan, S.

Hakiıiı, H, Üahit gibi yazarların eserlerin-den yapı|an çevirilerin yayımlanmasl için

dc çok gayret sarfetmiştir

Milıail yııryev, çdı,cı.s 1ıisatelĞseın. Biıı-biblitıgraii spravııçnikö, ŞuPaşkar l968 1t ÇııvııŞ Yaııırluı'ı,

I} i lı l i ı, ı ı g,,,,.İ'ı,,, K İ' t ı ı lı ı, Çeboksarı l 968 ), 41 "48,
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M. Belov l943 yılından itibaren Sovyetler Birliği Kominist Partisi, l939 yılın-ılıın itibaren de SSCb vur-ıaİsİİİıgı tıy]'rİjır.
M. Belov'un yayımlanmış eserleri şunlardır:

"Samriksem'' [,9Jlç.Pll, (iki bölümlük komedi, l 939)
|.rrpu]_ [Ant], (üç bölümlük piyes, l9l9;
"Puıniıj pudlamişİ" [Huyut,n brşlrngıcı], (yedi temsiltik drama, l94l)"Samrik ç[resem'' {Genİ g<ıntıl İer],-Gç- U6l timl tıt r"yl l l., İÖİOl"Y zfureve zakıita'' [Akşadyemeglnae, 

-l 
lS1"vistin Makıfim'' 

-[Caİ<"? 

V;dpİ,- İlru atıİtımıtıt piyes, ı 957)"Epir Lenina kurni'' [Lenin'l gtlratlİ], (tlyktiler, ltrıÖİİ
..Qecet §ıhhi [Çiçek buketi], ğ<ısa <lytuler,leO11 

--'
"*ksusem'' [A]<sulular], (uİun «lykiiler, l965)
"Sapla pulni'' [Öyle oldu] [uzun b}küler ve tlyktller, l9S7;

M, Belov'un eserleriyle ilgili en öıiemli yarrıxve tanılmalar şunlardır:
V, Lyubimov: "Samrik çIresem" [Genç gönüller] piyesi üzerine, Yalav, Nr.2, 1947.
S, Pavlov: "Asran tuhmi kunsem 6inçen" [Unututmayan günler hakkında (V

1T;{." 
zak6ta)| adlı uzun tıil<aye'l.ıatl<ın du; «o*,kİnrr;"İ';İ;İ:;;Ö;^k.

L lvanov: "Dramira mln_ğitmest?" [Dramada ne eksik?] (Purni§ pu§lamişi
[Hayatın başlangıcı]) draması hakkında; K; ;;;;;;;"y)l"" r, 5 Nisan

M. Jur'ev; "Kİvllemen sivisem" [Uyaksız şarkılar] (Çeçek ıfihhi [Çiçek bu-keti]), Kommunizm yatavİ,lÖ ŞuÜat lsO+.,i.:;{ffi 
;ı,lffiİİİİ;şlçr-t,-f,5i,;;:;l::;r;i},.:}İ}5,"H;i,,

l965.

Asker karısı
köyde yaşarken bir sevgilim vardı. Birbirimizi yürekten severdik. Ama birdenbire, hiç beklenmedik bir zaiıanda, ;"i;;-rr,k emri çıktı. Ben gittim, o kaldı. Böyleayrıldık biz sevgilimle.

savaşta dört yıl geçirdi1 ve defalarca yaraland.ım.şansım yaver gitti ve sağ kal-dım. Savaş binikten iki yıl sonra *"rı"["ii." döndüm. otın,n"y"'otındüm ama,biraz geÇ.kalmış olacağım.:. ç_ok..raigi, , Lapıyı bir daha bulamadım. Bulama_dım sevgilimle oturduğ-um.bankı oa. atju- au";rna gittim... aru o.uau bambaşkadelikanlıtar ve şarkılaribaşka kızlann ş*ıi'ı'*i. rıuyrr, hiçbir yerde benimle büyüyenakranlarım görünmüvor. Evvelce,.uru'şr- tin"", ,ıit |uııliaıiş".rı*, *"ıı"ce, biz deh(iYlc buIuŞurduk aksam dansıarİiçin.'P,rİı p,.,ı uzayandenizin önünbeki danslar|adüzleŞmiŞ Maıen Şuhkn rn"yJunİnau .pıİ",ro,t. b ,rrnun uir,al,nutiın yüreği_n,ıizlc sevinirdik. nese dolu güzel 
"gı""*'ş-'krlarıyla- ortalığı çınlatırdık ve aşıktık.Eğcr hunları bir an otsun.t"i,.ıarruİ, t". şly ,i**lgaki gibi gözünün önüne gelir:hiı,likıc «ıynadığımız ve büyüdüğü;ir;";;;";r ... Kemancı Santır ve Urine... Evet

.| (ı

ÇUVAŞÇA İİIİİ ÖYrÜ: SALTAK ARIMI

o Santır,.. Sanki keman çalarak önümden geçiyor gibi. Ve keman nağmesiyle

birlikte Urine'nin de sesi yankılanıyor.

O zamanlar Urine'ye aşık olanlar az değildi. Ancak Urine sadece bir kişiyi sevdi,

Urine'nin sevdiği delikanlİ o kemancı Santır'dı. Doğruyu söylemek.gerekirse", San-

tır da Urine'ye 6ak ettiği değeri veriyordu. Evlendiler. Sığır çiftliğinde yıllarca çok
iyi çahşukları için, ko[hoz idaresi onlara bir sağmal inek armağan etti. Kısacası,

,on a".""" terbiyeli, iyi huylu 4rkadaşlarımız idiler. Evleri her zaman düzenli ve sı-

cak, aydınlık veİemlzdl. Bİzan birileri, kıskançlıkla "Ne kadar da güzel bir kız aldı,"

derdi.

Ama şimdi o günlerıgeçip gitti. Geride sadece hatıralar kaldı. Akşam danslarında

yalnızca bizden sonraki gençler var.

Ama yine de bir delikanlının keman çaldığı duyulur. kemanı, eskiden olduğu

gibi, yıırekleri hoplatır. kızlar kemancıyı_seviyorlar. Bbyu posu yerinde, yakışıklı

iu oırn"u, kızlar ölüp bitiyor, Köyün aşağısından yukarıya kada.r kemanın sesi

yankılanır, Btıyie...onun eigilerinde gençlik günlerim, onun ezgilerinde aşk ve

ayrılık zamanları...

İşte önümde duruyor lanet olası savaşın ilk günleri. Srcak ve aydınlık yaz

akşamlarıydı. Genç gönüllerde aşk duygusunun alevlendiği bir zaman... "Savaş!"

stlİtl her İrrunrn tulUln" yığınlİ acı bırakır. Şimdi bunu düştllmg\ gereksiz mi

olacak? Bu kelimeyle yalniziagençlerin sevinçlerini yok edebilirim. Ne yapabilirsin

ki'l Bizim gençliğimiz savaşta geçti.

Tam da şu anmlş g{bi hatrrıryorumi Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor.

Felaket siraİı işte Urİn"'y" de ğeldi. O günden sonra keman sesi sustu, Santır'ı

kunuş ş"tr-ine kadar uğurlidılar. 
-Uğurlamaya giden insanlar bazı gize| sözler söyle-

yerek geride kaldılar.

Santır işte böyle gitti.,.

Araba izlerinin ardından güz yağmuru bir yılan gibi akıp durdg, o günden sonra

Urine yapayalnız kaldı. Gözyaşları ğtız yağmurunun damlalan gibi damladı... o gün

v"e;; kuiıa kar,şrk yağdı ve sokaklardan soğuk rüzgarlar esti kendinden geçerce_

sine!

Santır'ın arkasından ben de çok kalamadım köyde. Büyük yollar beni de ta

,rul.İuİu alıp gittiler. Savaş yollarİnda çizmelerim parçaland,,.Y9lgl ve Don ırmak-

larının sularin-a defalarca batıp çıktım. Sağ olsunlar arkadaşlar ki beni kurtardılar,

yaz günleri birbiri ardına gelip çattı, yaban kazları sa!_ea! sesleriyle geçip git_

tiler. Bu"yaban kazları gibi köle ğidıp geıme şansı yoktu. penjm de Urine gibi sev_

Jıgı. uiİı.r, geride kalİıışu. §ur*l hİr zamantarlalara açılan kapıdabir mendil sal-

l,r-;r;ri gibigelir bana. 
-"Döner, 

döner!" diye ço! zaman beklemiş olmalı beni,

Rltı yıl İr"o"gf. Her zaman mektup da yazamadım. Buna fırsat yoktu. Neticede, sa_

vaş meydanında kaybolduğum söylenmiştir. Sonra",

Hayır, onu ayıplamıyorum. Onun günahı yok,
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Bir insanı sonsuza kadar beklemenin de biı,anlamı yok,..

Btiylc, aı,kadaşlar. Savaş sırasında yollar daha da zahmetliydi. Bunu hepiniz bili-
YOISUnUZ. 5

Pck.çok ev öksüz kaldı. Köylerde uzun zamandır unutulan çarıklar yeniden gi-
yilmcye başlandı. Sürülerden geriye sadece zayıfdanalar ve keçiler kaldı.

Klüpte de birlikte büyüdüğümüz yaşrtlarımız çok seyrek görülüyor. Elbette buna
şaşınamalı. Bir kısmı işte, bir kısmı elinde bir küçük bebekle evde, Bazıları yüksek
okulu bitirdi: öğretmen, doktor oldu.., Bir çoğu traktörle tarla sürüp ekin ekiyor.
Bunların hepsi, talihliler.

Ama sorduğum bir çok yoldaşımı köyde bulamadım. Savaş meydanlarından bir
daha geri dönmeyenlerin ağır toprağı hafif olsun. Şimdiki genç insanlar tabii bunları
çok iyi hatırlamıyorlar, Yalnızca bu insanların anneleri sonsuz acıyla yanıp her gün
başörtülerinin ucuyla gözlerinin yaşını siliyorlarl Hayır, dönemedi, diyor ve yeniden
ağlamaya başlıyorlar.

Lanet olası savaş, yaralarını sık sık hatırlatır. Vücuttaki yatalar iyileşir, ama
kalpteki yaralar iyileşmez. Hayır, iyileşmezler asla!

Savaşın bitmesinden bu yana bir sürü yıl geçti. İşte Urine, Santır'ın karısı, yine
-'ffiİ::rur*" 

yıııar yapacağını yapmış, Aınında, bir daha ortadan o",;;*
yacak olan yedi kıvrım belirmiş. Başındaki siyah saçlara gümüş teller karışmış. Gü-
neş gibi parlayan yüzünde ince kırışıklıklar... Sadece gözleri eskisi gi6i. Derin ve
temiz bir deniz gibi, O gözlerde gene geçmiş gençliğimi gördüm... Laf lafı açtı.
Geçmi§ günleri hatırladık.

Geçmiş günler... asla unutulacağı yok onların. Yerdeki bannaklar da düzelmedi,
el ve ayaklardaki yaralar da iyileşmedi. Savaş sırasında çektiğimiz acıları uzun za-
man unutamayacağız.

-Evet, 
yaşıtım Urine, bana yaşadığın zor günlerden bahsetsene.

-Anlat mı dedin,.. Neden söz edeyim şimdi ben? Gördüklerimi, işittiklerimi
herkes biliyor. O zaman, savaş sırasında benim gibi olan az değildi, Biliyorsun
Santır gidince yapayalnız kaldım, Santır'ın sevgili kemanı kerevetin üzerinde kaldı.
Düğün günü giydiği beyaz gömleği de kaldı. Başka ne kaldı? Yürekteki gerçek aşk.,.
Vc hamileydim.

İlk gllnlerde yoldan... daha sonra da barikatlardan sık sık mektup geldi. Onların
her satırını defalarça, kelime kelime okudum. Üç köşeli mektuplar geldiği zaman,
kendiıni ona çok yakın hissediyordum. Bunlar sevgili koçamın hayatta olduğunu
gtisteriyorlardı. Daha sonra üç köşeli mektuplar kesildi. Gelir gelir diyerek kendimi
sakinleştiı,meye çalıştım. Sıkıla sıkıla bekledim Postacı Varvari, önümden hiç dur-
ınadan ve bırşını önüne eğerek geçmeye başladı.

Bıiylccc günler gcçti. Çocuk doğdu. Ama babasını görme şansı olmadı. Tam da

tH
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doğduğu gün kocamln ölüm haberi geldi. İlerde kimse böyle bir haberi almak zo-

ıun,to [ol*a, inşallah, Başını taşlara vurmaya gerek yok; ölenle ölünmez derler. Be-

niın başıma geljn başka kadınların da başına geldi: hatta bir ev dolusu çocukla dul

kalan kadınlar bile var.

Urine birden bire sustu. Başlnı yastığa koydu. Ağlayarak geçmiş acı günleri dü-

şündü. Ben bu arada çok derin düşünceye daldım. Onun için üzülüyordum,

Ah, kutlu elleri ne kadar..ekin biçmişti!Ne kadar ot biçmişti! Ne kadar tarla sür_

müştü! Ne kadar kar kürümüştü! Bu asil eller neler yapmıştı, neler..,"Zafer günü tez

gelİin!" diyerek bu umutla kendini biraz.sakinleşti,mişti. Bu ümitle, sessizce iŞle-

rini yapmı§tı. Yorgun olarak uykuya daldığı zaman, kocasının yanında olmamasına

kederleniyordu.

Birden bire tatlı bir uykudan uyanmıŞ gibi bir hisse kapıldım. Urine tam da bu

sırada başıni kaldırdı. Kaldırdı ve yeniden konuşmaya başladı.

_En ağırı, savaş bitince oldu. Güneşli Mayls ayı gelip çatmıştl. Güneşle bir_

likte ılık ılİl< Uir yağmur da başlamıştı . Zaferin kahramanlarını karşılamak için bü-

tün halk dlşarı çıi<rruştı. oğlum ilk defa o gün: "Anneciğim, babam da geri gelecek

mi,,diye soidr.l,Dönecek, dönecek" dedim ben de. yalan söyledim çocuğa o zaman.

Büyüyünce durumu kendiliğinden anladı. Bense kendimi ne kadar da kandırdım ve te-

selli ettim...

oğlum tıpkı babası gibi. Dün akşam beni tam bir şaşkınlığa düşürdü. Babasının

kema*nını ujd, ," aı.şam dansına gitti. Şimdiye kadar keman çaldığını
farketmemiştim. Hdrhalde evde olmadığım zamanlar babasının kemanını babasl gibi

çalmayı öğienınişti. oğlum babası gibi bir yerde kaybolup gitmesin, diyorum, tath

uykudan uyandığım zamafl. Aman, artık savaş olmasin!

Bir müddettir dünya pek de barış içinde değil. Gazetelerde okuyorum. Bir oraya

bombalar düşüyor, biİ buraya. Santır'ı vuran faşistlerin elinde srnırsız silahlar var.

Haçın yerine-aİom bombalaİıru koyup, öpüyorlar. Hayat güvende olursa, bizim için

de güven olacak.

Urine sonsuza kadar seni bekleyecek. Santlr, duyuyor musun? Santır duyuyor

musun? Her an seni düşündüğü için her gece rüyasında seni görüyor. "Belki geri

gelmiş, beni bekliyordui" diyJ düğünerek her akşam acele_acele dönüyor işten, Evi
İıcak,'odası aydınİık! Niye ğeri gJlmiyorsun? Arkadaşım Santır, onun nasıl özledi-

ğini gerçekten hissetmiyor musun?...

Temiz bir ruhla yoldaşını beklemek, bu da kahramanlık. Beklemeyi bilen kadın-

ların, kızların şerefine pa.iun-u, çelikten bir heykel dikmek istiyorum. Dünyada hiç

kimse bu heykelin yanından başını eğmeden geçip gitmesin,

Gençler herhalde dans etmekten yoruldular, dağılmaya_başJadılar_ Urine'nin oğlu

bir kızla geçiyor. Delikanlı yavaş yavaş keman çalıyor, kız bir_şarkı mırıldanıyor,

Sadece gJnçlİtt", deli gönül bir p,na, gibi çağlarken böyle sevilir, Gençlik bir kere

gitti mi ği. dut o getmeİ. Bahar gilince ağaçlar çiçek açar. Ama bir yılda asla iki defa

açmazlar.
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. §:'ul sesi, köyün aşağısından yukarısına yankılanıyor. kemanın bu melodi-sinde benim gençliğim, genç mutlulÜğum, aşk duygum sirlİ...--- 
'-""'

sözıür
aça "çocuk"
aki "işte !"
alİ "el "
alİ-ura "el-ayak" !

alline b k. al i .

allisem bk. ali.
alli§en çe b k. ali .

aman- "yaralanmak"
amiş "aıı ne"
an fiilleriıı başıııa gelerek olumsuzlıık 

(

ı,apaıı sözciik
anat "aşağı "
ançah "aııcak"
anne "aılne"
aprel "Ni san"
ara ah!
aran "zorlukla, güçlükle''
arim "(kadın) eş"
asa il- "anımsamak, hatırlaınak''
asap "eziyet, azap"
asin- "hatırlamak"
asİnma "hatırlama"
asli "büyük"
asran tuh- "akıldan çıkmak,

unutulmak"
as tu- "hatırlamak, anımsamak''
aşşI "babası "
ati "ayakkabı"
Atit "Volga"
atomli bombi "atoın bombası''
atte "baba"
ay "işte"
ayakka-ayakka "uzaklara uzakl ata''
ayalalla "aşağı doğru"
ayipla- "ayıplamak, kınamak'''
ayipsir "ayıpstz, günahsız''

bomba "bomba"
bombisem bk. bomba.

cu rnal "dergi "

çarin- "durınak, kesilmek''
çarinni "kesilffie, durına, bitme''
ças-çasah "sık sık, çabucak''
çasrah "çabucak"
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çuhneh "vaktinde, zama^ında'' J

ğull"t$§" {*,-4 i Ci{{ nr:|, J
çun-çlreren "carı ve yürekte;'' J.'ji'
çup tu- "öpmek"
çup tivağğI bk. çup tu-.

direktor 'omüdür"
drama "drama"
drama teatrl "dram tiyatrosu''
dramisene bk. drama.
dramisempe bk. drama

eh "eh !"
ep "ben"
epir "biz"
epl "beıı"

faşist "faşist"
ferma "çifilik"
ferminçe bk. ferma
fevral' "Şubat"

ÇUVAŞÇA BİR ÖyrcÜ: SALTAK ARIMI

çav- "kazmak"
çeçek "çiçek"
çeçeke lar- "çiçeğe durmak, çiçek

açmak"
çereçi bk. çeret
çeret "sıra"
çılay "çok büyük"
çin-çin "gerçek"
çivaş "Çuvaş"
çivaşla "Çuvaşça"
çi "en" (en üstünlük derecesi gösterir)
çikİ "sınlr, huclut"
çikkinçe b k. çiki
çiper "gü zel"
çinme- "ara vermemek, durmamak,

dinlenmemek"
çire o'yürek"

çireri "yürekteki"
ç.irine bk. çir e
çItre-ç[tre ;'titreye titreye'' ('
çlen "üye"
çuh o'vakit, zaman"
çuhin "yoksul "
ğuhne İr. un çuhne '

halih "halk"
halih pultarulih ğurtl "halk

sanatları yurdu"
hal' "şimdi"
hal'hi "şimdiki"
haliççen "şimdiye kadar"
haltlhe "bugünlerde"
ham "kendimin"
hama "kendimi, kendime"
hamin "kendimin"
hampa "benimle"
hapha "kapı"
haphi bk. hapha
hağat " gazete" ı
hığran "arkadan"
hığğin "ardından, sonra"
hıpar "haber"
hır- "küremek"
hiruşi "kötü"
hişI "bazısı"
hiş=pIrisem "kimileri"
hitar- "kurtarmak"
hitilsa yul- "kurtulmak"
hivirah "herkes, hepimiz"
hiy "kendi"
hiyeh "keııdi"
hiyİn "kendinin"
hiyne "kendini" '";,

hir "meydan, alan"
hlr "kız, genç kız"

_ hlrarim "kadın, eş"
hlres "haç"
hİrhen- "acımak"
hI§-pişal "silah"
hlvet "güneş"
hIvetlI "güneşli"
hresçen "Hri stiyan"
hu "kendin"
huç| Ul<. hur_.
hula "şehi r"
huline bk. hula
hullen "yavaşça"
hullenreh "yavaşça" 1

hur- "koymak"
hur "kaz"
hura "kara"
huralta tİr- "nöbet tutınak"
hurlan- "kederlenmek, üzülmek"
hurlih "kötülük, dert"
hurlihli "kötü, kederli"
hurği "çelik"

huskat- "kımıldatmak, oynatmak,
harekete geçirmek"

huşşi "aıa"
huşşimir "aramız"
huşşi "boyunca, süresince, arasında"
huşşinçe "arasında"
hut "kez, defa"
hutçen "defalarca"
hutiş "karışık"
hutşin- "karışmak"
huyhi "kaygı, dert"
huyhilli "kötü, kederli"

ılhanlİ "lanet olası"
ırattar- "ağrıtmak"
ırhan "zayıf'
ıtla "çok"
ıtti "diğer"
ıttisen "diğerleri"
ıvil "oğul, erkek çocuk"
ıvin- "yorulınak"
ıyhi "uyku "
ıyha put- "uykuya dalmak"

ina "onu, ona", bk vil.
inlan- "anlamak"
isat- "uğurlamak"
isatma "uğurlama"
işi "s.ıcak"

İkI "iki"
ikken "i mi ş"
ikkenne
ilemll "güzel, hoş"
ilme "alma, alış"
ilse kay- "alıp gitmek"
ilt- "işitmek"
iltnl "işitilmi ş"
iltni "işitilen"
irt- "geçrnek"
irtme "geçme"
irtse kay- "geçip gitmek"
irtse pıçİ d b k. irtse pıf -.
irtse pır- "geçip gitmek"
irtter- "geçirmek"
itle- "işitmek"

IlIl< "önce, önceden"
İlll<lıl "önceki "
Imİr "ömür"
Imlrti "çağdaki, yaşamdaki"

Ğ
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IıııIt "[ııııtı["
Iıı* "sığıı,"
IıılI "şiıııtli; ıır[ık"
Id "iş, uğrıış"
I6lc- "çıılışmak"
Iğrl "işc ait, işle ilgili"

kaçııka "keçi"
kaççi "delikaırlı"
kala- "söyleınek; çalmak"
kulanıa "çalma; söyleme"
kalani "çalffin, çalış"
kıılasa kitart- "söyleyi vermek.

an latmak" \
kalağma "konuşffio, solıbet"
kalav "öykü"
kalleh "yine"
kartina "sahne; tablo"
kartinilli lık. kartina
kas- "kesmek"
kas "bölüın"
kasni lartni aşşİ pek "tıpkı

babası gibi (babası gibi kesilip
oturtu lmu ş )

kağ "gece"
kağhi "geceki, geceye ait"
k aşni "lıer"
kay- "gitınek"
kayarah yul- "geç kalmak"
kayik "yabani (kuş için)"
k aymaslih "_eitme z|ik"
kilar- "çıkarınak, yayınlaınak"
kimil "gönül"
kina "azıcık"
kItart- "gösfermek"
kikak-kikak kıırr sesi, \,|cıılsıt?ıQ
kil "ev"
kil- "gelınek"
kil-yış "aile"
kilkelese tir- "gelip durmak"
kilmi pul- "gelınez olınak"
kilse ğit- "gelip erişmek"
kiııııri "sinemadaki"
kirlI "gcı,ekli"
kItırıe "bckleıııe"
kIınIl "g(iınLiş"
kIııeke "kilııp"
kInekiscnı lık. kIneke
kIpe "gaiıüılck"
kIlıi tık. klpe.
kIrt,şIvne lık. kIreşü

.l ;J

klreşü "uğraş, mücadele"
klrhi "güze ait, güzkü"
kIske'okısa"
kİsken "kısaca"
klt- "beklemek"
kİtestI "köşel i "
kltse tir- "bekleyip durmak"
l<Ittı "sürü"
kİvI "ezgi, ınelodi"
kİvlteni "müzik"
kIvI dkelese it- "kı skan mak"
kİvvipe bk. kIvI.
kl,vvisençe bk. kİvİ.
k Ivvisençeh h k. k Iv I .

klub "kulüp"
kolhoz "büyük devlet çiitliği"
komedi "komedi"
korrektor "düzeltıJıeıı"
KPSS "Sovyetler Birliği Komtinist

Rartis i "
ku "bu"
kun I "bunuı]"
kun Ir "gün"
kunta "bunda, buraya"" '.,

kupis "keınan"
kupisd a bk. kupisdi
kupis§i "kemancı"
kur- "gömek" 

:_

kurİnkala- "görünınek"
kurinma- "görünmemek"
kurma "görme"
kurnİ "görülınüş"
kurni "görülen"
kusem "bunlar"
kud "göz"
ku§ar- "çevirmek, tercüme etmek"
kuğğul' "gözyaşı"
kuğsa kil- "göç etmek"
kutnik sakki "peyke"
kütI "göl"

lar- "oturmak"
larsa yul- "oturup kalmak"
lart- "oturtmak"
layih "iyi"
lekter- "rastlamak, denk gelmek"
lere "oraya"
lipkah "sakin, huzurlu"
liplansa ğüre- "avuilup durınak,

kendini sakinleştirmek"
liplantar- "'sakinleştirmek,

avutınıık"

mukIra-makira "ağlaya ağlaya"
malalla "ileriye doğru"
malaşne "ileride, sonra"
maltan "önce"
maltanhi "önceki"
man "beniııı"
mana "beııi, bana]'
manin "benim"
manIğa tuh, "modası geçrniş,

ortadan kalkınış"
manpa "benimle"
mar "değil"
may I "Mayıs ayı"
may II "gerek"
may kilnıe- "fırsat olmamak"
metodist "metodoloji uzmanı"
minter "yastık"
miğe "ne kadar"
mişir "e 

ş 
"

mln "ne"
mln çuhll "ne kadar"
mlnle "ne kadar"
mln pur "ne kadar varsa, tümü, hepsi"

mlnşIn "niçin"
mlsker "başka" ,,, ı,,

palik "heykel"
palik lart, "lıeykel dikınek"
palirsa yul, "belirmek, ortaya

çı kmak"
pallrİ- "belirtınek, göstermek, ortaya

koyınak"
pallah "belli, maluil,ı"
pallIrah "belli başlı"
parhatarli "kulsal. saygıdeğer"

par- u'vermek"

parnele- "armağan etmek"
pat "öt], huzur"
patne "yarıına"
patşa "padişah"
pattir "yiğit, kahraman"
pattirtih "yiğitlik, kahraııanlık"
payli ..bölümlü"

paytah 'oher zamarı"
pek "gibi"
pekeh "gibi"
pekki "gibi"
pen| U*. p€f,.
pepke "bebek"
per- "atmak, vurmak"
pıçI bk. pır-
pıni bk. pır,
ptr- "varmak, gitmek"
prrm dit- "varıp yetişınek, ulaşınak"
pısik "büyük"
piru "buzağı"
pisma "bozma, dağıtma"
piçetleme "yayınlama"
piçetlese kilar, "yayınlamak"
pioner "piyoner"
pirln "bizim"
pisatel ı "yazlf"
pit I "yüz"
pit II "çok"
pIçIı< "küçük"
piçIlı§I "küçücük"
pIl- "bilıııek"
plleken "bilen"
pİlen "bilen"
pllterse tir, "bildirmek, haber

verınek"
plr "bi r"
nlri "biri"
plr-pIççen "tek başına"
pİr-plrne "birbirini"
plrlıelençIk "kırışık, çi zgi"
plrle "birlikte"
pIrleh "birlikte"
plrlaş- "evlenınek, birleşınek"
nlrre "bir kez"
uİr.e*Iş ..ilk kez, ilk olarak"
plrt.r, plr "yalnızca, sadece"
pIt- "bİtmek; yok olmak, eskimek"
plter- "bitirmek"
poçtal'on "postacı"
poved "uzun öykü"

nihğan "asla"
nikam "lriç kimse"
nim "hiç"
ıriğta "lıiç bir yerde"
nivuşll " ac ab a"
nomer "Sayı "
numay "çok"
numayişI "çoğu"
numay-numay "çok çok"
numayççen "çok zamaıı"

okop "barikat"
oteçestvenniy "ulusal"
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pııvest' "uzuıı öykü, roman"
ı}rııvleni "yöııeti m "
predsedatell "ınüdür"
prııizvedeni "eser"
puhin- "toplanınak, buluşmak]'
pul- "olmak" sıJi ' l"

pultar- "başarmak" I

pultarullh "ürün, eser, yaratılmış
şey "

purlnayma- "barınamamak,
yaşayamamak"

pur "Var"
purin- "yaşamak"
purne "herşeyi, herşeye"
purnid "yaşam"
purte "hepsi, her şey, herkes"-
pudlnçi "başındakİ"-
pudla- "başlamak"
pudlamiş şkul "ilk okul"
pudne ğIkle- "başını kaldırmak"
puşmak "iki yaşında (buzağı)"
puğ tay- "başını eğmek"
put- "batınak"
püllm "oda"
pür ç| Ul<. pürt.
pürt "ev"
p'yesisempe bk. p'yesa
p'yesa "piyes"
p'yesine bk. p'yesa

sahal " aZ"
sakka bk. sakI.
saki "seki, kerevet"
sakki bk. sakI.
salanma "dağılma"
saltak "asker"
saman "Zaman, dönem"
samant "Sıra, Zaman, an"
samantlih "bir an"
§ana "Seni, Sana"
sa§artik "anS ızın"
sasi "SeS"
sassi bk. sasi
savIn- "scvinırrek"
savlnIğ "scviııç"
§ııvnİ "scvilıııiş, scvilen"
sııvni "scvgili"

,|.l

sayra "seyrek"
sentyabr "Eylül"
sıhi "emin, güvenli"
sıhlas "güvenli, güvende"
sırma "(çarık veya dolak) giyme"
sıvah o'sağ, iyi durumda"
sıvi "sağ, eseıı"
sİmah "söz, kelime"
sİnlasa pof- "betimlemek,

anlatmak"
sin-piçl Ul<. sin pit.
sin pit "yıız-göz, boy-pos"
sipayliran ta sipayli "terbiyeli,

alçakgönüllü, iyi huylu"
siva!ıan "sağmal, sağılan"
sivatçI bt. suma su-
sivl "soğuk"
sotsializm "sosyalizm"
Sovyet "Sovyet"
soyuz "birlik"
SSSR "Sovyet Sosyalist

Cumhuriyetler Birliği"
stat'ya ')azı, makale"
suha suhala- "tarla sürmek"
sulsa tir- "sallayıp durmak"
suma su- "saymak, değer verrııök"
suran "yara"
suy- "yalan söylemek"

ğak "bu, o" :

dakin "onun, bunun"
ğakna "bunu, ona"
ğamki "alındaki"
ğamrik "ğenç"
ğamriklih "gençlik"
dapah ta "yine de. zaman zaman"
dapla "böyle'
daplah "böyle" -

6apma "çarpma, vurma"
Sapsa 6u- "(yağmur) bardaktan

"boşanırcasına yağmak"
ğari "ordu"
§arlnç e bk. ğari
ğav "o"
ğavin çuhne "o vakit"
ğav-ğavah "işte: tıpkı"
davnaşkal "öyle, öylece"
ğavsene "bunları"
ğeml "ezgi"
ğemminçe bk. ğemI.
depl§ "şefkatli, sevecen"

Ceğ "ancak, yalnız"
dın "insan"
6ır- "yazınak"
Cırayma- "yazamamak"
ğırni "yazı, yazılmış şey"
ğıru "mektup"
ğıvih "yakın"
dıvih yuttaş "yakın dost, can dost,

hayat arkadaşı"
ğil kuğ "pınar" _

ğimil "hatjf''
dipata "çarık"
ğivat' bk. §apsa ğu-
6içI "yedi"
ğil "rüzgar"
dinçe "üzerinde"
6inçen "lrakkında, üzerine; üzerinden"
6inçi "üstündeki"
ğine "üzerine"
ğit- "erişmek, yetişmek"
ğitln- o'erişmek, yetişınek"
ğitlnter- "yetiştirmek"
Clkle- "kaldırmak"
ğIlen "yılan"
dlnİ "yeni"
dlnlren "yeniden"
ğInterü "zafer"
§rr "yer" ı,,!ı
ğIr dinçe "yeryüzüırde"
ğIr ğinçi "yer yüzündeki"
ğİtİl- "yıpranmak"
du- "yağmak"
ğuhal- "yok olmak"
ğuk "yok"
dukkişIn "olmadığı için"
6ul I "yıl"
ğut II "yol"
ğul- "yolınak, kesmek (çayır için)"
ğulhi "yılındaki, yılına ait"
ğulimlansa tir- "alevlenmek"
ğullahi "yazın"
ğumir "yağmur"
ğumlnçe "yanında"
ğun- "yanmak"
ğusa irt- "yağıp geçmek"
ğur "bahar"
ğural- "doğmak"
ğurat- "yaratmak, doğurmak"
6urçIn ök. ğurt
ğurhi "bahardaki, bahara ait"
durt "yurt; ev"

6ut "aydınlık, parlak"
ğutalsa vırt- "parlayıp durmak"
ğuti "aydınlık, parlak"
ğültl "yukarıki"
ğüre- "yürümek"
C[i6 "saç"

şıra- "aramak, Sormak"

şıy "su"
şila il- "silmek"
şinirli "damarlı"
şip "tam da"

şip ta lıp "tam da, noktası
noktasına"

şirantar- "nara atmak, yüksek sesle

şarkı söyleınek"
şkul "okul "
şkul açisem "öğrenciler"
şuhişa put- "düşünceye dalmak"

şuhişlani "düşünme"
Şupaşkar "Çeboksarı"
şur "beyaz"
şusa pır- "akıp gitmek"

şutsir "saylsız, hesapsız"

ta da (bağlaç)
tahğanah "çoktandır"
takirlat- "düzlenmiş dümdüz olmuş"
tantiş "arkadaş, eş-dost"
tap- "akmak"
tapta- "çiğnemek, ezmek"
taranççen "zamana dek"
tarin "derin"
tasa "temiz"
tasa çunli "temiz ruhlu"
taşla- "dans etmek"
taşla-taşla "dansede dansede"
tata "Ve; da, de"
tavrin- "dönmek?'
tavrinayma, "dönememek"
tavtapud teşekktir sözii
tay- "eğmek"
te de (bağlaç)
te- "demek"
tekeh "tek, ya|nız"
teley "talih"
teleyli "talil,ıli"
temiğe "sayısız, çok"
tepre "yine, tekrar"
tepri "öbürü"
tıri "ekiıı, darı"

respubtik "cumhuriyet"
retlIn "iyice"
retsenzi "tanıtma"
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iıtIn- "giı,işıııck, çabıı göstermek"
tıttar- "ttı[turınak, verınek"
tIçI 6 lık, tlr-
tIhIn- "giyinınek"
tlkIrlIk "cJüz alaı,ı, ıneydan"
tlllha tlrsa yul- "öksüz kalmak"
tlliha yul- "öksüz kalmak"
tlnl bk. tir-
tipra "toprak"
tlprisem hk, tipra.
tlr- "durınak"
tlra 6ğ| lıl<. tuhsa tir-.
tIrIş- "uğraşmak, ilgilenmek"
tlrsa yul- "kalmak, geriye kalmak"
tivan bk. tu-.
tlvaıı dlrşıv "anayuft"
tivas bk. tu-
tIvatr "dört"
tlvatlp-ha bk, as tu-.
tIvin bk. tu-
timle- "aı]lamaya çalışmak"
tipografi "ıTlatbaa"
tirpeylI "düuenli, tertipli"
tivldlipeh "hak ettiğince, layık

olduğunca:'
tlllk "düş, rüya"
tIlIn- "şaşırrnak"
tIlInter- "şaşırtınak"
tIlIş "ilgi, bağlantı"
tlnçe "dünya"
tlrIsne tlrlseh "doğruya cloğru,

doğrusunu söylemek gerekirse"
tlrll "türlü, çeşitli"
traktor "traktöf "
tu- "yapınak; doğrnak"
tuh. "çı kıırak"
tuhsa tir- "çıkıp durmak"
tulli "dolu"
tumla- "'damlamak"
tumlam "daınla"
tu ni- tu nah üi. tıı-.
tunsIhla-tunsihla "sıkıla sıkıla"
tunsIhlani "sıkılma, tizülme"
tupayma- "bulaınaınak"
tutİhman "'paslan ınaz"
tutIr "ıneııdil: başörtüsü"
'l'utar re§publiki "Tatar

Cuıırlıuriyeti"
tutar Tat ar
tutarla "Tııtıırca"
tutlr "[ ııt l ı "
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tutripe bk tutir.
tuy "düğün"
tuyim "duygu, his"
tuyIn- "duyulmak, hissedilmek"
tür kil- "mümkün olmak, başa

gelmek, firsat olmak"
türlense plt- "iyileşmek, sağalmak"

uçitel' "öğretmen"
ulti "altı"
umlnçen "önünden"
umne "önüne"
umra "öııde"
umran "önden"
uıı "oılun"
uıı 'çuÜne "o vakit"
unin "onun"
unta "orada"
untan "oradan; ondan; sonra"
upişka'okoca"
urapa "afaba"
urih "ayfı, başka, t'arklı"
urim-surirn "kendinden geçmiş,

kontrolsüz"
us§a "asmak, sarkıtmak" i
utİ "ot, çayır"
utsa pıf- "yürüyüp gitmek"
uy "tarla"
uyar "parlak"
uyav "bayram"
uyih "ay"
uyril- "ayrılmak"
uyrilu "ayrılık"

ük- "'düşmek"
ü§- "büyüınek, yetişmek"
üsse dit- "büyüyüp erişkin olmak"
üt "vücut"
valli "için"
yara "soiıra"
ya§ka- "acele €tmek"
vılya- "oynarnak"
vıı- "biçmek (ekin için)"
vırin "yer"
vıris "Rus"
vırisla "Rusça"
vırnadtar. "yerleştirmek"
vırtakan bk, ğutaisa vırt-.
vıdlih "açlık"
vihiçIsem bk. vihit
vihit ..vakit"

vihitlnçI " v aktindeki "

vil "o"
viransa kay, "uyanıvermek"
virğa bk. virği
virği "savaş"
vitam şkul "orta okul"
viyi "oyun, dans"
viyya bk. viyi,
vil- "ölmek"
villm "ölüm"
vilme "ölme"
vilnl "ölınüş"
vilseh kay- "ölüp gitmek"

,Irrru-viİana "uyana uyana"

vlr- "esrnek, ütürmek"
vlren, "öğrenmek"
oİr.rr" tıİh, "mezun olmak"
,İ.*rt, "öğretmek, eğitim vermek"

vid "uç"
vlsem "onlar"
vlsen "onl ar"
vlsençe "onlarda"
vlsene "o[ılara"
viıiI "üç"
vlğİmğİr "sorısuza dek"

vItI-vItI "ince ince"
vraç "doktor"
vula- "okumak" "ı t

yal "köy"
yalan "İürekli, daima"
yalanah "sürekli, daima"

,;İ:;ru "köydeş, uy1, köyden otan"

yarİr- "yankılanmak"
yanirama "yankılanma"
yrnraa "Ocak"
vatti "adlı, adlndlki"
ye...ye "bir,,',bir"
yıviİ "ağır, zahmetli"

;;rİ. ğın-"hamile" (ağır insan)

yıvid "ağaç"
ylpurr- "avunmak"
ylpat- "avutmak"

vİlİt "geoç, yiğit"
ylr "iz"
İ,İrl." hığğin ylrkipe ..satır satır"

yuhan "ırmak"
yul, "kalmak"
yulaşkinçen "sonunda"

vulnİ "kalan, kalmış"
yultaş "arkadaş"

yur "karn'

}rr- "karıştırmak, yoğurmak"
yurat- "sevmek"
yuratakan "seven"
yuratu "sevgi"
yuri "şarkı"
yuri-sİvi "şarkı-türkü"

v"rl yurla, 
-"şarLı 

söylemek"
yurlama "sevme"

;;;;İ-sivvisem bk, yuri-sivi
yurrisene bk, yuri,
v"r""*, "iyileşme, sağalma"
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