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Haz.: E. Ceylan
Çuvaş

halk edebiyatının tek epik şiir örneği olan "Biler Şehrinin Fethi", ilk
olarak N. İ Polorussov' tarafından halk ağzından derlenmiş ve 1908'de
Çuva~ça 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 (bkz. KAYNAKÇA). Daha sonra ayıu çalışma, Benzing'in
Çuvaşça ile ilgili makalelerinin toplandığı ve C. Schönig tarafından
yayımlanmış olan BoZgarisch-tschuwasclıische Studien (bkz. KA YNAKÇA)
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 b'ayü türküsü yerine
geçebilecek 'j6mse'leril var" (Benzing 1959: 843).
Benzing, Ahlquist'in bu saptamasına, ve bir halk edebiyatı türü olarak
epik şiirin Çuvaş edebiyatı içinde yer almayışına dayanarak, Uksak Timir
PüZere iZni sinçen [=Aksak Timur'un Biler Şehrini Alışı Hakkında"] adlı
Çuvaş destanının, İbrahim Halfin tarafından 1822'de Kazan'da yayımlanmış
olan Cengiz Han ve Aksak Timur'un Yaşamı adlı Tatarca destanın bir
uyarlaması olduğunu öne sürmüştür (1959: 843).

*

Çuvaş şairi Şelebi'ni'n halk ağzından derlediği metni, J. Benzing yazıçevrimi ve
Türkçe çevirisiyle 1947'de Türk Dili-Belleten'de yayımlamıştır. Aynı yazıyı E.
Ceylan yeniden ele almış, çeviri ve yazıçevrimini gözden geçirmiş, ayrıca
yukandaki "Giriş" ve "Sözlük" bölümlerini eklemiştir.
jomse: yumıs - yumsı "büyücü; büyü"
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298 dizeden oluşan bu destan örneğinin, 2 Benzing yayınında kullanılan
yazıçevrimi işaretlerinden ötürü okunması çok 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-s
2. q - c - ç
3. e -e - i
4. a - a-1

5.hı-y-ı

6. h - j - '
7. tt - j - y

Yazıçevrimi işaretleri dışında, yanlış anlamlandırılmış Çuvaşça

de

anlamayı güçleştirmektedir.

sözcükler
Bu durumdaki sözcükler de dipnotlarda

açıklanmıştır.

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

kullandığı
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Benzing' in yayınında 296 dize olarak görülüyor. Çünkü Benzing, parantez içinde
. yer alan 223 ve 224. dizelere numara vermemiş.
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Uksak Timlr Pülere İlni
Sinçen
(vattisem kalani)
ı.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

lL.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
3
4
5
6

Uksak Timir3 sarpala
Püler patne sitni çuh,
Sar puslThne pume te;
Pustarçi, tet, pir sire.
Minle melpe Pülere
İlessine pUtenne.
Uksak Timire savın çuh,
Kalari, tet, pir puslTh:
-"Püler huli pit çapll!
Tastan tasta sarunı,
Tem tannış valsempe
Yk-tavra savımi
Püler patşi huşnipe
ValIsene tıp tulli
Vırttın timIr hapharan
Şıv ldlarsa tultam!.
Savı Püler hulinçe
PUhar patşi punnat' .
Pur sirte te sar halThI4
Vınnan pekeh kunnat' .
Ult siç suhnm huşşine
!tkınassI uhhisem.
Pur sirte6 te kunnat'
PIıit pek sın yuhnisem.
Vırssa iles tesessIn,
Purte vilse pItipIr.
Tem pek çapll sar yatne
N amıspa seh vitIpIr.
Akl kunta pir yalta
Pir pit çapll asamıs
Çıvaş karçık punnat'.

Aksak Timur'un Biler'i

213

Alışı

Hakkında

(Yaşlıların Öyküsü)

Aksak Timur ordu ile
Biler yanına vardığında,
Komutanların hepsini
Topladı, derler, bir yere ..
Nasıl bir hileyle Biler'i
Alacağını bildinnek için.
Aksak Timur' a o vakit
Söyledi, derler, bir komutan:
-"Biler şehri çok ünlü!"
Nereden nereye uzandığını,
Ne kadar derin hendeklerle
Etrafının çevrildiğini (söyledi).
Biler padişahının buyruğuyla
Hendeklere ağzına kadar
Gizlice, demir kapıdan
Su getirip doldurmuşlar.
Bu Biler şehrinde
Bulgar padişahı yaşıyor.
Her tarafta askerleri
Orman gibi görünüyor.
Altı yedi suhrım5 uzağa
Atılıyor okları.

Her tarafta görünüyor
Bulut gibi insan akınıan.
Savaşıp alayım dersen eğer,
Hepimiz ölüp gideriz,
Öy le ünlü ordu adını
Yalnız utançla örteriz.
İşte burada bir köyde,
Çok ünlü bir büyücü
Çuvaş kadını yaşıyor.

Benzing' de Uksak Timir, "Aksak Temir" olarak çevrilmiş, "Aksak Timur" olmalı.
Benzing' de sar haırhl "ordu halkı" olarak çevrilmiş, "asker" olmalı.
Bkz. Sözlük.
Benzing' de sirtre olarak yanlış yazılmış.
http://www.turkdilleri.org
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
7

Sirle visse süret, tet,
Melke sine utlansa,
Şuyttansempe pir pulsa,
Temin te pir hıtlansa,
Süsne pusne tustarsa,
süli visse hıparsa,
PikiriIse hutlansa.
Vupır pulsa pusat', tet,
Sıvırakan sınsene;

Vitir piıse that' , tet,
Malaşnehi kunsene.
Viri kilpe sapsassın
piçi kusi hip hirıi,
HIpalansa tuhaf 7, tet;8
Kusne vara, altır pek,
Çarmaklasa pınat', tet.
Untan emi emipe9
Urama ta tuhmas, tet.
Yıtı pek te viret, tet,
Kaşkır pek te ulat' , tet,
Şuyt(t)ansempe tuy tusa
pisi sapsa 10 kulat', tet.
Tikiren tuhsa kayat', tet,
Tipiren kilse kiret, tet,
Kunipele sı vrat', tet,
Siripe1e süret, tet.
Minle melpe Pülere
ilmelline pilet, teL
vn karçlkran ıs ı(y)tma
Tasti sın ta kilet, tet.
"Es te savı karçlkran

Geceleyin uçup durur, derler,
Süpürge üstüne atlayıp,
Şeytanlarla bir olup,
Türlü şeylerle uğraşıp,
Saçını başını dağıtıp,

Yukanlara yükselip,
Kambur olup katlanıp.
Albastı olup basar, denir,
Uyuyan insanlan;
Tümüyle bilir, derler,
Geleceğe ait olanlan.
Sıcak kül serpindikten sonra,
Yüzü gözü kıpkırmızı
Şişerek çıkar, derler;
Sonra gözünü kepçe gibi,
Yuvarlatıp bakar, derler.
Sonra bütün bir hafta
Sokağa da çıkmaz, derler.
Köpek gibi ürür, derler,
Kurt gibi ulur, derler,
Şeytanlarla düğün yapıp,

Ayak vurup güler, derler.
Kapı sürmesinden çıkar, derler,
Kapı eşiğinden girer, derler.
Gündüzleri uyur, derler,
Geceleri dolaşır, derler.
Nasıl bir hileyle Biler'i
Almak gerektiğini bilir, derler.
o kadından akıl sormaya
Heryerden insan gelir, derler.
"Sen de işte bu kadından

8

Benzing' de hpalansa tuh-, "hafalanmak (kederlenmek)" olarak verilmiş, "şişmek,
kabarmak" olmalı.
Bu dizeden 58. dizeye dek dize sıralaması yanlış, ancak çeviride dizeler doğru

9

Benzing' de erni ernipe, "Cuma günü" olarak

sıralanmış.

anlamlandırılmış,

"bütün hafta"

olmalı.

10

Benzing' de prsr sap-, "bel döğmek" (?) olarak verilmiş, çuvaşça-Rusça sözlüklerde
bu deyim "bacaklan birbirine hızla çarparak yürümek" olarak açıklanıyor.
http://www.turkdilleri.org
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Is ı(y)tsa kil, Çın-Pus Han!
Çasrah kaysa piı haıi,
İnse mar, tet, un yaıi."Sar pusllhin sımahi
Kayat' hanın klmı1ne;
Udanat' te, laşine
Çuptarat' vll un patne.
Karçık patne sitet te,
Laşa sinçen anat' te,
Pürt al1kne tapat' te,
llipll-hıpll vaskasa
Kirse kayat' haşkasa.
Karçık savı vınItra,

Huran sinçen vir pıtti 11
Çaşkı sine antarsa,
Çın-Pus Hana al parsa,
Sarat' sitel sittine.
Kürse' lartat' pıttine.
Sar vir pıtti varrine
Sarsupala kus hıvat'.
Untan Uksak Timiri
Hına tusa çis tıvat' .
Uksak Timir ma1tanah
Vir pıttine kusinçen,
Çın varrinçen su sinçen,
Issa ilse hıpat' te,
Karçık, ına kursassın,

Akıl

215

sorup gel, Çın-Pus Han!
Çabucak gidip öğren şimdi,
U zak değil, derler, onun köyü."Komutanın sözleri
Gidiyor hanın hoşuna;
Ata biniyor da, atını
Koşturuyor onun yanına.
Kadının yanına ulaşınca,

At üstünden iniyor da,
Evin kapısını çalarak,
Büyük bir aceleyle,
İçeri giriyor soluk sqluğa ..
Büyücü kadın o vakit,
Kazandaki dan lapasını
Bir tabağa kotarrp,
Çın-Pus Han'a el verip,
Seriyor sofra örtüsünü.
Getirip koyuyor lapasını.
San lapanın içine
Tereyağı ile göz akıtıYor.
Sonra Aksak Timur'u
Konuk edip ağırlıyor.
Aksak Timur ilk önce,
Lapanın yağ çukurundan,
Tam ortasından, yağlı yerinden,
Doldurup alıyor da,
Kadın onu görünce,
Ürküp korkarak,
Aksak Timur'u sınayarak
Konuştu, derler, düşünerek:
-"Aksak Timur değil misin?
İşte böyle, gözünden,
Lapayı yağlı yerinden,
Doldurup alır, derlerdi"(Aksak Timur:)
-"Doğru söyledin sen kadın,
Gerçekten de ben oyum.

97.
98.

Sehirlense hırasa,
Uksak Timire sınasa
Kalari, tet, uylasa:
-,-"Uksak Timir mar-i es?
Savı sapla kusinçen
pnısene su sinçen
Issa ilet tetçisi."(Uksak Timir:)
-"Çın kaların es karçık,
Çınah ep sav pulatıp,

11

Benzing' de vir pıtti, "dan bulguru" olarak

verilmiş,

"dan

lapası" olmalı.
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99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
llL.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

Ham smsençen iltnine
Hal' 12 ep sana kalatıp:
Es pit çapll asanlıs.
Sana purte piıessI.
Tinçere min purrine,
Usalline, ırrine,
Kurmannine, kumine,
Pulmalline, pulnine,
Isti min min tunine
Pilse tırat', terisi!
Kalasa par es mana:
Sm Püler hulana
Minle melpe ilmelle?
Ina iles tesessin,
Mamn min ınirr piımelle?
Çınnipele kalasan,
Sanın pusu sıv yuıi.
Ultalasa kalasan,
Pusu haleh suk puıi."-

118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

-"Es, Çın-Pus Han, pit çapll,
San sar halThi 13 hıvatll!
Sapah Püler huline
İleyes suk vıypala;
Ina 14 ilme pultadn
Akl sapla maypala:
Esi yitem şlltarsa,
Serepesem hurtarsa,
Unta tuH saptarsa,

(Karçık:)

12
13
14

K(1)vakarçınsem tıttarsa,

Urisene visenne,
j vpa kükirtsıhta~sa,
Kasa hiris pume te,
Yartar yara visterse.
Visem purte Pülere
YIvisene kayisi.

Adamlanmdan duyduğumu
Şimdi sana söylüyorum:
Sen çok ünlü bir falcısm.
Seni herkes biliyor.
Dünyada ne olduğunu,
Kötüyü de, iyiyi de,
Görülmezi, görüleni,
Olmayanı, olanı,

Nerede ne yapıldığını
Bilir, diye söylediler!
Söyleyiver sen bana:
Şu Biler kalesini
Nasıl bir hileyle almalı?
Onu alayım dersem,
Neleri bilmeliyim?
Doğrusunu söylersen,
Senin başm sağ kalacak.
Eğer yalan söylersen,
Başm hemen yok olacak?"(Kadm:)
-"Sen, Çın-Pus Han, çok ünlüsün,
Senin ordun çok güçlü!
Yine de Biler şehrini
Alamazsm kaba güçle;
Onu almak ancak mümkündür,
İşte şöyle bir yolla:
Sen harmanı süpürtüp,
Tuzaklar koydurup,
Oraya buğday serptirip,
Güvercinleri yakalatıp,
Ayaklanna onlann
Kav ile kükürt bağlatıp,
Akşama doğru hepsini
Uçurtarak gönder sonra.
Onlann hepsi Biler' e,
Yuvalanna gidecekler.

Benzing'de hal', "hala" olarak çevrilmiş, "şimdi"
Bk. dipnot 2.
Benzing' de Ana... olarak yanlış yazılmış.

olmalı.
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134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

V ara 15 Püler huline
Pur tllten te vut hıpi.
Sapla tusan, Çın- Pus Han,
çasah iıin Pülere !"Karçık apla kalasan,
Uksak Timir tav tusa,
Tuhsa kayat' vaskasa,

vn huşnine tumaşkın.
Min iltnine, pilnine
vn hıvırtah tutarat'.
Pitim Püler huline
Vilt! klna vut hıptarat'.
Akl Püler hulinçe
Şıri -ş ari huskala t' .
pitk hula halilıl
Urü-pirlI kuskalat',
Patşasene silense
Vlrsa vırsa ılhanat' .
yiret, kussul' yuhtarat',
Hlruş sımahsem kalat' .

Püler Sunni
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
, 169.
15
16

Ah Tur, 'Tur, Tur, pItrimIr,
Ista kaysa kirer-şi?
Ah, pitrimir, pItrImir,
MIsker tuma pIler-şi?
Ir Vut ama, vut amış,
Hu vutna hu çarsam-i!
In tUrl pÜıilisI,
Pir hu ançah sıl sam-i!
Eh! mIn sise tırlpır?
MIn mIn kına kUrlpır?
MInle maypa ~iıImren
Çuna Sılsa yullpır?
Ista pusa çikIpir?
Ah! hırnşı, hırnşı,
Purte vilse pItipir.
Kuspa plhma hıruşı

Sonra Biler şehrini
Her yandan alevala cak.
Böyle yaparsan Çın-Pus Han,
Çabucak alırsın Biler' i!"Kadın böyle konuşunca,
Aksak Timur teşekkür edip
Çıkıp gidiyor çabucak,
Onun dediğini yapmaya.
işittiğini, bildiğini,

Hemencecik yaptınyor.
Bütün Biler şehrini
Ansızın ateş kaplıyor.

işte Biler şehrinde

Bir çığlıktır kopuyor.
B ütün şehirin halkı,
Öteye beriye koşuyor.
Padişahlanna kızıp

Vurnşa vuruşa

lanet okuyor.

Ağlıyor, gözyaşı akıtıyor,

Korkunç sözler söylüyor.

Biler

Yangını

Ah Tann, Tann, Tann, bittik,
Nerelere gidelim?
Ah bittik, bittik,
Ne yapabiliriz ki?
i yi Ateş Ana, Ateş Annesi,
Kendi ateşini kendin durdur!
İyi tann, PüZlhsl16 ,
Bir sen ancak kurtanrsın!
Eh! nasıl böyle duracağız?
Başka neler göreceğiz?
Hangi yolla ölümden
Canımızı kurtaracağız?

nereye sokacağız?
Ah! korkunç, korkunç,
Hepimi~ ölüp gideceğiz.
Seyretmesi çok korkunç,

Başımızı

Benzing 'de vara, "öyle" olarak çevrilmiş, "sonra" olmalı.
Bkz. Sözlük.
http://www.turkdilleri.org
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170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181,
182,
183,
184.
185.
186.
187.
188,
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.

196,
197.
198.
199,
200.
201.
202..
203,
204,

20$,
206,
17

PItIm tInçe sImrIlet.
Şına pıvan vınnne

Hisepe suk sın vilet.
Tışman, tisker kayık pek,
Nikama ta hIrhenmest.
Ursa kaynı pItImpeh,
Irri sinçen nim pllmest.
Kapan-kapan sın pusI
Kupalasa hıvarat' .
PItIm tinçe hafi1ıne
Usall11ine hıratat'.
Eh! Pülerin HemI
çasah kusran suhalçı'
Av, patşa surçi 17 patne te
Vut ulasa sıvharçi.
Patşa hIrIsem hırasa
MisIt tIme tarçIsı'
yIre yire yurlasa
Kussul' tıksa larçIsI.
Unta ta vut sitsessIn.
Şun akkış pulçIs te,
8içI tinIs leş yenne,
VIsse karIs vissIş te.
VIsse kayas umlnçen
Akl sapla kalaris:

=-~'EpIr Intl kayatprr~
BiçI tiflis leş yenne,
Kund pirin slı-şıva
Tişman kil se tulnlran.
Ahır saman sitnl çuh,
Kalleh kunta kiılpir,
Ku hamInu dr-şıva
'"'. a.i.la tıpır,
'1'1'·'1·
Hamır
Pirın yals@m~ hulasem,
Kunta purte. plt1si.
lUşl Tpd huşpipe
Saplah srr~ putisI.

Tüm dünya sarsılıyor.
Sinek, böcek yerine
Sayısız insan öıüyor.
Düşman vahşi hayvan gibi,
Hiç kimseye acımıyor.
Kudurmuş bütünüyle,
İyilik nedir bilmiyor.
Öbek öbek insan başlanm
Kümeleyip yığıyor.
Bütün dünya halkım
Kötülükle korkutuyor.
Eh! Biler'in güzelliği
Çabucak yitip gidiverdi.
İşte, sarayın yamna da
Ateş uluyarak yaklaştı.
Padişahın kızlan korkarak,
Caminin minaresine kaçtılar.
Ağlayıp, ağıtlar yakarak
Gözyaşı döküp oturuyorlar.
Oraya da ateş ulaşınca, .
Beyaz kuğu oldular da,
Yedi deniz ötesine,
Uçup gittiler üçü de.
Tam uçmak üzereyken
İşte şöyle söylediler:
-"Biz şimdi gidiyoruz
Yedi deniz öteye,
Buradaki yurdumuza,
Düşman gelip daldüğu için.
Ahir zaman gelince,
Yine bunıya geleceğiz.
Bu bizim yurdumuzu
EUrnize geçireceğiz.
Köylerimiz, şehirlerimiz,
Burada hepsi yok olaçak.
Herbiri Tann buyruğuyla
Böylece yere batacak.

Benzing' de surt, "yurt" olarak çevrilmiş, "bina, ev" olmalı.
http://www.turkdilleri.org
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207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.

Ahır saman sitnI çuh

VIsem kalleh tuhIsI.
Unççen kunti sIr-şıvra
Numay yunsem yuhIsI.
Malti kaya yulIsI,
Kayri malta puıIsI.
Eh, Pülerin ırlmI,
Ista kaysa klçI-şi?
Ku tisker Is sIr sinçe
Hlsan kına pltI-şi?
Eh, sIr-şıvI, sIr-şıvl,
Eh, PülerI, Püleri,
Pltlm halm ırlThne 18

Ahir zaman geldiğinde
Onlar yine çıkacak,
O zamana dek bu yurtta
Çok fazla kan akacak.
Öndeki geride kalacak,
Gerideki önde olacak.
Eh, Biler'in zenginliği
Nereleregidiverdi?
Bu vahşi iş yer yüzünde
Ne zaman bitecek ki?
Eh, anayurt, anayurt,
Eh, Biler, Biler,
Bütün halk varlığını

TIşmansene pi1lerı'

Düşmanlara bağışladı.

Puyanllhne, ırlmne ...
Eh, PülerI, PülerI!
(Urpasempe pırisem
Kassa usllmi pulatçIs.)
siıI Sınm pIserse
Tin tinkIle 19 tlvatçIs.
HlrIsene vırlasa20
İnkisene nvatçIs.
Ullhsençe utisem
Kıvaparan üsetçIs.
şıvIsençe çlp-çıpar

KimI-sull işetçL.21
Yur yurlasa, taşlasa,
TIvatçIsI yupasem.
Yaltan ya.la süretçIs,
Taşlattarsa upasem,
~ şa yu'p~ sumlnçe
Sunatçisi surtisem.
239. SIÜksene hısterse
240. KIl tlvatçIs husisem.
241. pltIm hursem piserse
18
19
20
21

HALK DESTANı
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Servetini, iyiliğini...
Eh, Biler, Biler!
(Arpalan, buğdaylan
Biçmekle bitmez olurdu.)
Yulafunu pişirip
Tarhana yapıyorlardı.
Kızlanm evlendirip,
Gelinler yapıyorlardı.
çayırlarında otlan
Göbeğe dek büyüyordu,
Sulannda türlü türlü
Gemiler, sallar yüztiyordu .. ,
Şarkılar söyleyip, dansedip,
Ayinler yapıyorlardı.
Köyden köye gidiyorlardı
Oynatttnp aytlar.

Ocak direği yanında.
Yanıyordu

mumlan.
kol altına alıp
Dua ediyordu hoçalm.
Şapkalarını

Bütün kazıarı pişirip

Benzing' deki ırlrhnr yazdışı diı~i yanlış! olmahdır.
Benzing' de tinklle, "talkan" olarak ç~vrllrniş, "tarhana" plmah .
Benzing' de hir vırla-, "kız uğurlamak" olarak çevrilmiş, "kız evlendirmek" olmalı.
Benzing' de iş-, "yürümek" olarak çevrilmiş, "yüzmek" olmalı.
http://www.turkdilleri.org
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242. Çüklemesem22 çükletçIs.
243. lliy yupine sın çunI
244. Kilet tese pupletçIs.
••

245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
22
23
24
25

Il·

•••••••••••

•••••

••

Kirsen sIıik sillese
KIrÜ salam paratçI;
KIm laras vınna23
HunI24 kIsse saratçI.
HIskIçI pek hIsterçI
V ınsIpe tutarL ..
PItIm Püler sIr-şıvne
Hupırlasa ilçIsI.
Unın mIn pur purliline
Tusan pekeh tustarçIs.
Halili yunne, kussulne
Sırma pekeh yuhtarçIs;
Hulasene, yalsene
Vutpa perse pIterçIs.
Yur varsene pItImpeh
Sar haliline sIterçIs.
Kalama ta hlruşı
U sal Issem turIsI;
SIr klkrine yunpala
Kussul'pele surIsI.
pIme pin silI pek
Sürerise turasa.
SehIrlense ses tıçI
PItIm tInçe mrasa.
pItk Püler maturI
Pir vililtsır pItrIsı'
SitnI hIri-pl'rasa25

Kurban bayramı yapıyorlardı.
Kendi direğine insan canı
Gelir diye söylüyorlardı.
. ..........................
Girince şapka sallayıp
Güvey selam veriyordu;
Güveyin oturacağı yere
Kaynata keçe seriyordu;
Kıskaç gibi kıstırdı,
Ruslar ile Tatarlar...
Bütün Biler yurdunu
Kuşatarak aldılar.

Onun olanca varlığını
Toz gibi dağıttılar.
Halkın kanını, gözyaşını,

ırmak

gibi akıttılar.
köyleri,
Ateş verip yok ettiler.
Etini, yağını tümüyle
Askerlere yedirdiler.
Söylemesi bile korkunç
Kötü işler yaptılar;
Yerin göğsünü kan ile
Göz yaşıyla yıkadılar.
Birbirlerini yulaf gibi
Yürüdüler ezerek.
Ürküntüyle bekledi
Bütün dünya korkarak.
Bütün Biler'in güzelliği
Vakİtsizce yok oldu,
Şehirleri,

Erişkin nişanlı lqzları

Benzing' de çükleme, "kurban" olarak çevrilmiş, "kurban bayramı" olmalı.
Benzing' de bu dizenin çevirisi unutulmuş.
Benzing' de anlamı "kaynana" olarak verilmiş, "kaynata" olmalı.
Bu dize Benzing' de soru işareti ile, çevrilmeden verilmiş. hlri-pırasa deyimi Çuvaşça-Rusça sözlüklerde yer almıyor. Aşmarin'in 17 ciltlik sözlüğünün 17. cildinde
yer alan bu deyim, sözkonusu cildin 1950' de yayımlanmış olması nedeniyle
Benzing tarafından görülmemiş olmalıdır. Aşmarin'de deyimin çok sayıda yaıibi
çimleri vardır: hir-ipıras, hir-iprasi, hlr-ipras, hlri-pıras, hlri-pras, hir-upras, hirupırasvb.
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272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
28ı.

282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.

26

Çirleh sirpe vitrisI.
Visen sinçi tlprana
"Hir-tu" tese yat paçis.
Uksak Timir siyinçen27
't
lmir tisker yat yaçis.
VIrmansene tarni seh
Sıvı t1rsa yulçisI.
Imir-imir manas suk
mruş issem pulçisI.
Vut ami te çarmari,
Pülfusi te pülmerI
Sir siyinçen suhalçi
Çıvaş çapll Püleri"
Kislepele kupıspa29
Makra kivvPl kalasa,
Patşi tarçi hırasa.
Ulah vıı1n şırasa;
Pusri çukın siıikne 32
Vaskanipe Pülere
Hire mansa hıvarçi.
my pusne te viıimren
Tarsa ançah hrtarçI.
Hal' te unın açisem
siçi tinis leş yençe:
Aşşin çuldn siıikne,
Kaysa ilesçi, tese,
Tırassi, tet, yitese 33 .
v

v
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Diriyken toprakla örtüldü.
Üstlerindeki toprağa
Hi, Tu 26 diye ad verdiler.
Aksak Timur için ise
Sonsuza dek vahşi dediler.
Ormanıara kaçanlar yalnız
Sağ kalabildiler.
Sonsuza dek unutulmaz
Korkunç işler yapıldı.
Ateş Ana da durdurmadı,
'pülihs[ı8 de korumadı.
Yer yüzünden yok oldu
Çuvaş'ın ünlü Biler'i.
Kis le 30 ile keman ile
Acılı müzikler çalarak.
Padişah kaçtı korkarak,
Açık bir yer arayarak;
Başındaki demir miğferi
Acele ile Biler' de,
Kırda unutup bıraktı.
Kendi başını da ölümden
Kaçarak ancak kurtardı.
Şimdi bile çocukları,
Yedi deniz öte yanda,
Babalarının demir miğferini,
Gidip almalı, diyerek
Duruyorlar, derler, güçlerini yitirip.

28
29
30
31

Bkz. Sözlük.
Benzing' de siyinçen, "üstünden" olarak çevrilmiş, burada "hakkında" olmalı.
Bkz. Sözlük.
Benzing kupıs'ın anlamını "kopuz" olarak vermiş, "keman" olmalı.
Bkz. Sözlük.
Benzing' de mak ra kivvi, "yatkın sedalı müzik" (?) olarak çevrilmiş, "yas müziği,

32
33

Benzing' de çukın silik, "külahçık" olarak çevrilmiş, "demir miğfer" olmaiı.
Benzing' de yite-, "şekketmek" olarak verilmiş, "güçten düşmek, gücünü yitirmek"

27

ağıt" olmalı.

olmalı.
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A
aç/a çocuk
ah ah!
ahir saman ahir zaman
aki işte!
akkiş kuğu

al(i) el
alik kapı
ahir kepçe
an- inmek
ançah ancak, yalnız
antar- kotarmak
apla böyle
asamis büyücü, falcı
av bak!, işte!

ç
çapli ünlü
çar engellemek,
durdurmak
çarmakla- iri iri açmak
(göz için)
ças-rah çabucak
çaşki-çaşik tabak
çin-ah doğru, gerçek; tam
Çin-Pus Han Aksak Timur için kullanılmış,
(harf.) "Gerçek Baş Han"
çip-çipar türlü türlü
Çivaş Çuvaş

çik- sokmak
çis tu- (-tiv-) ağırlamak,
hürmet göstennek
çlrleh yaşam, dirilik
çuh vakit, zaman
çukin demir
çun can
çuptar- koşturmak
çükle- kurban etmek
• kurban bayramı
çükleme

E
eh eh!
ep(i) ben
epIr biz

erni-ernipe bütün hafta
es(i) sen

H
hal' bk. hal (i)
haleh hemen
halih halk, insan
hal(l) şimdi
ham ben, kendim
hamir biz, kendimiz
han han
haph/a kapı
haşka- soluk soluğa kalmak
hıp- kapmak, yakalamak
hıv- koymak, dökmek, akıtmak

hina konuk
hipalansa tuh- şişmek,
kabannak
hipar- kabarmak, yukarı
çıkmak

hipn hipn aceleyi anlatan

HIr-Tu dağ adı (harf KızDağ)

hIr virla- kız evlendirrnek
hlrhen- acımak
hlrlI kızıl
hlskIçl kıskaç
hlster- kıstırmak, sıkı ştırmak
hu kendin
hul/a şehir
hun' kaynata
hupirlasa il- kuşatmak
hur kaz
huran kazan
hurtar- koydurmak, yerleştirtmek

hus/a hoca
huş- buyurmak; uygun
görmek
huş/i ara; mesafe
huşni buyruk, emir
hutlan- katlanmak, bükülrnek

yansıma

hira- korkmak
hirat- korkutmak
hiruş(i) korkunç
hisan ne zaman
hiş(I) herbiri
hitar- kurtarmak
hitlan- ilgilenrnek, uğraş
mak
hivar- bırakmak; koydurmak
hivatli güçlü
hivirt-ah çabucak
hiy kendi
hir kır
hirIs karşı, doğru (son çekim ilgeci)
hisep sayı
hıp pekiştirici ön ek
hlr kız
hlri-piras erişkin kız,
nişanlı kız

i
beddua etmek
ır(i) iyi
ıtkin- atmak, fırlatmak
ı(y)t- sormak
ılhan-

i
ina onu, bk. vn
is akıl
is- doldurmak
ist/a nereye
iv(i) kav
İ

-i soru eki
il- almak
ilem güzellik
ilt- i şi tmek
inke evli kadın
inse uzak
iş- yüzrnek
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BİLER ŞEHRİNİN FETHİ

İ

imir sonsuza dek
intl şimdi
is iş

K
ka/y- (- ~) gitmek
kala- söylemek
kalleh yine
kapan öbek, yığın
karçik yaşlı kadın
kas- kesrnek
kas gece
kaşkir kurt
kayarka
kay- gitmek
kayik yabani kuş veya
hayvan
kayri arkadaki
kik(i)r göğüs
kllar- çıkarmak
kimllne kay- hoşuna gitmek
kina hemen hemen, neredeyse, azıcık
kivakarçin gü verein
kivapa göbek
kil- gelmek
kimi gemi
kil kül
kil tu- (-tiv-) dua etmek
kirü güvey
ki/r- (- ~) girmek
kisle eski bir Rus sazı
(ryCill1)

kisse keçe
ku bu
kul- gülrnek
kun gün
kunipe bütün gün
kuntla burada
kupala- yığmak
kupis keman
kur- görmek
kurin- görünmek

kuskala- koşuşturmak
kus göz; iç, orta
kus hıv- lapanın üzerine
yağ dökerek çukur oluş
turmak
kussul gözyaşı
kükirt kükürt
kür- getirmek, sokmak
L
lar- oturmak
lart- koymak,
laş/a at
leş öbür

yerleştirmek
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P
pa/r- (- ~) vermek
pat yan, huzur
patş/a padişah

pek:-eh gibi
per- atmak, fırlatmak
pih- bakmak
Pllhar Bulgar
piri buğday
pit(i) lapa
pivan at sineği
pille- kutsamak; bağışlamak

M
mak(i)ra kivvi ağıt, yas
müziği

mal ön
malaşnehi geleceğe iliş-

kin
maltan-ah önce, evvel
malti öndeki
man- unutmak
mana bana, bk. ep(i)
manIn benim, bk. ep(i)
mar değil
mat(t)ur güzel, iyi
may yöntem, yol
meI hile
melke soba borusunu temizlemek için kullanılan
püskül, süpürge
mislt cami
min ne
min pur bütün, hep
minle nasıl
misker ne, nasıl
N
namis utanç
nikam hiç kimse
nİm hiç
numay çok

pirin bizim, bk. epir
pit çok
pi/t (-ç) yüz, çehre
pikiriı- eğrilmek, bükülrnek
piı- bilmek
piıit bulut
pilter- bildirmek, duyurmak

pir bir; aynı; birlikte
pirne piri birbirini
piser- pişirmek
pisi bacak
pit- bitmek, yok olmak;
ölmek
pher- bitirmek; yok etmek
pltlm bütün
pitim-peh tümüyle
pul- olmak
puple- söylemek
pur her, hep,' bütün; var
purin- yaşamak
purlih varlık, servet
purne hepsi
purte herkes
pus- basmak
pus baş
puSlih komutan, başkan
pustar- toplamak
put- batmak
puyanlih zenginlik
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pül- hüküm vermek
Püler Biler şehrinin Çuvaşça adı, Rus. Bilyarsk
pülIhsI tanrı, ilah
pürt ev
S
salam selam
sana sana, bk. es(i)
sanin senin, bk. es(i)
sap- serpmek
saptar- serptirmek
sar- serrnek
sar(1) sarı
saril- yayılmak, genişle
mek, uzamak
sar(i)su tereyağı (harf.
sarıyağ)

sehlrlen- ürkrnek
sere pe güvercin tuzağı
sıv(i) sağ

simah söz
sina- sınamak, denemek
sille- sallamak
sIııI yulaf
sItel sofra, masa
sul(i) sal

S
sap- çarpmak, birbirine
vurmak
sapah fakat, ancak
sapla böyle, böylece
sar asker; ordu
sar halihI asker (harf.
ordu halkı)
savi şu
savin çuh o vakit, o zaman
savir- çevirmek, kuşatmak
seh yalnız, ancak

sıv(i)r-

uyumak
kurtulmak
sınih un
si- yemek
siç(i) yedi
silen- öfkelenmek
sinçen hakkında; üstünden
sinçi üstündeki
sine üstüne, üzerine
sit- erişmek, ulaşmak
siter- yedirmek
sit(i) örtü
sIlIk şapka
sIm(i)ril- sarsılmak, sallanmak
sIr yer
sIripe bütün gece
sIrle geceleyin
sIr-şıv anayurt
su yağ
su- yıkamak
suhal- yok olmak
suhrim i km. ye yakın
uzunluk ölçüsü
suk yok
sum yan
sun- yanmak
sunni yangın
sur/t (- ç) ev, çadır
surt/a mum
sül(I) yüksek,' yüksekte
süs saç
süre- yürümek
Sıl-

Ş
şıra-

aramak
şıv~ su
şiltar- temizletmek
şina sinek
şiri-şari huskalçığlığa haykırmak

sıhtar- bağlatmak

-şi

sm insan

şur(i)

sırma ırmak

sıvhar- yaklaşmak

soru eki
beyaz

. şuyttan

şeytan

çığlık

T

ta de, da
tap- tepmek, vurmak
ta/r- (- ~) kaçmak
tariniş derinlik
tastla nereye; herhangi bir
yere
tastan nereden; herhangi
biryerden
taşla- dansetmek
taşlat- oynatmak
tav tu- (- tiv-) teşekkür
etmek
te de, da
te- demek
temne kadar
tem pek çok
tem(in) te pir her türlü
şey

tıttar-

yakalatmak, avlatmak
tlk- dökmek
tip pekiştirici ön ek
tiprla toprak
tir(i) tepe, üst
tilr- (-~) durmak
tişman düşman

timir demir
tin henüz, yeni
tinIs deniz
tinkIle tarhana
tisker vahşi, kaba, kötü
tlkI sürme, sürgü
tiı yer, alan
tlnçe dünya
tIpi kapı eşiği
tu- (-tiv-) yapmak
tuh- çıkmak
tul- dolmak
tuli buğday
tulli dolu
tuItar- doldurmak
tura- parçalamak, doğra
mak
tur(1) tanrı
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vihit vakit
yil o
virman orman
vid- vuruşmak, savaşmak
virttİn gizlice
viy güç, kuvvet
vilIm ölüm
u
. uh/i ok
vil- ölmek
Uksak TimIr Aksak Ti- vir. dan
. visslş(i) üçü birlikte
mur
vit- örtrnek
ula- ulumak
vitlr karşıdan karşıya; büulah açık
ulih çayır
tünüyle
ultala- aldatmak
vlu çabukluğu anlatan
uIt(i) altı
yansıma
um ön; önce
vlr- ürümek
un onun, bk. vn
vIri sıcak
unççen o zamana dek
vIsem bk. vIsen
unin onun, bk. vn
vIsen onlar
vlsse süre- uçup durmak
untaorada
untan ondan; oradan; sonra vIster- uçurmak
vupir albastı, cadı
upa ayı
ur- azmak
Vut Amla Ateş Ana (bir
ur/a ayak
Çuvaş tannsı)
uram sokak
Vut Amiş Ateş Annesi
vut hıptar- alevalmak
urli-pirlI öteye beriye
urpa arpa
y
usal kötü

yup/a sütun, direk
yupa tu- (- tiv-) kişinin
ölümünün kırkıncı günü
tören yapmak
yur(i) şarkı
yur-var et, yağ, balık, yumurta, süt, bal; oruç tutulurken yenmesi yasak
olan yiyecekler
yurla- şarkı söylemek

tusan toz
tustar- dağıtmak
Tutar Tatar
tutar- yaptırmak
tuy düğün

usaUIh kötülük
usIl· açılmak
uşa yupi ocak direği
ut(i) ot
utlan- ata binrnek
uyla- düşünmek

ü
üs- büyürnek

V
vaı(i) toprak set

vara sonra
var(i) iç, öz, orta
vaska- acele etmek
vırin yer
Vıris Rus

yal köy
yartar- göndertmek
yat ad
yat yar- (- ~) adı kötüye
çıkmak

yen yan, taraf
yıt(i) köpek
yiv/a yuva
ylr- ağlamak
ylri-tavra etraf, çevre
yIte- güçten düşmek
yltem harman yeri
yuh- akmak
yuhni akın
yuhtar- akıtmak
yul- kalmak
yun kan
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