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Finlandiya'daki Türk azınlığı üyelerinden çoğunun kökeni 19. yüzyıla, Rus 
İmparatorluğunun Nijni Novgorod vilayetindeki Mişer köylerine uzanır. 
Köylüler eskiden beri yaptıkları çiftçiliğin yanında kışları gezgin satıcılık da 

yaparlardı. Kimileri Rus İmparatorluğunun o çağdaki kuZeybatı köşesini 
oluşturan Finlandiya'ya kadar giderlerdi. Hem alışverişteki başarılardan 

dolayı hem birçoğunun toprağı Ruslarca ellerinden alındıktan sonra eski 

geçim kaynakları çiftçilik güçleşince 19. yüzyılortalarından itibaren gittikleri 
yerlerde yerleşmeğe başlarlar. Birinci dünya savaşı sırasında Finlandiya 
bağımsız olunca burada yerleşmiş olanlar doğalolarak Finlandiya vatandaşı 
olurlar. 

Fin-Türkleri bilinçli olarak dillerini korumuşlardır. Evlerinde Türkçe 
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6 ATILLA JORMA 

konuştukları gibi çocuklar için anadili kursları düzenlemişlerdır. Okul açma 
girişimleri 1930'da Fin-Türk Mektep Rimaye Cemiyeti'nin kurulmasıyla 

başlar. 1948 yılında Relsinki' de Gaspıralı İsmail'in modelince bir Fin-Türk 

Ralk Mektebi açılır. O dönem okulda öğretim dili Türkiye Türkçesidir, 
öğretmenlerse Türkiye' den gelir. 

Ne yazık ki zamanla veliler arasında bir kutuplaşma ortaya çıkar. Okulda 
eğitim dilinin batı uygarlığını temsil eden Türkiye'nin diline mi yoksa 
(Türkiye oldukça farklı ağıza mı uygun olması 
gerektiği konusunda tartışma çıkar. Çekişmelerden dolayı kimi anne ve 

babalar çocuklarını okula göndermez olur, böylece okul 1969' da öğrenci 

azlığı nedeniyle kapanır. Dil öğretimi bundan sonra yine kurslar düzen

lenerek sürdürülür. 
80'li yıllara kadar Tataristan'la ilişkiler kısıtlıdır. Türkiye ile kültürel 

bağlar ise eskiden beri süregelmiştir. Okul kapanınca kimi çocuklar başka 
(İsveç) azınlık okullarına da verilirdi. Din dersleri ise Kırım Tatarcasıyla 
verilmektedir. 

Daha önceleri olduğu gibi günümüzde de arasıra kitap vb. basılı yapıtlar 

çıkarılır. Bugün yazı dili eskisine göre daha Tatarca ağırlıklı. Bugün 
Türkiye' den alınmış latin yazısı kullanılır, ancak açık ve kapalı e yazıında bir 

sorun oluşturmuştur. Türkiye'de kullanılan latin yazısında ii harfi bulun
madığı için açık e için e, kapalı e için i harfi kullanılmış. Teknik nedenlerden 
dolayı l üzerindeki çizgicik çoğu zaman düşer, böylelikle de l ile kapalı e 

aynı harfle gösterilmiş olur ki böylece garip bir durum ortaya çıkar. 
Fin-Türklerinin atalarının çoğu Mişer kökenliyse de, Rus eğemenliğinin 

uzandığı başka bölgelerden vaktiyle göçmüş olanlar da vardır. Sözgelimi 
Kacar hanedanı üyesi Ekber l\IIirza Relsinki'de gömülüdür. Yine kültürel 

etkinliklerden anadilli tiyatro çalışmalarının başlatılmasına katılan İsmail Rıza 

ile 1931-34 yıllarında Yeni Turan adlı [ölçünlü] Türkçe-Fince bir gazete 

çıkaran Mehmet Sadık da Azerbaycan kökenlidir. 
Ekteki metinler 1988 yılında ReIsinki ve çevresinde yaşayan Finlandiya 

İslam Cemaatı üyelerinden derlenmiştir. Kendilerine, Hamid Rairedin ve 
Rauf Ahsen Böre beyefendilere, Saynur İmaditdin, Nurye Albayrak, 
Ramide Çaydam, Reyhan Çaydam, Fazile Nasretdin ve Feride Nisaınetdin 
hanımefendilere burada teşekkür etmek isteriz. Çevriyazıda şu işaretler 

kullanılmıştır: ii açık e'yi, e kapalı e'yi, i ise i'ye yakın e'yi gösterir. Bu e ve 

i sesleri konuşmada çoğu zaman birbirine karışır; gençlerse artık bu sesleri 

ayırt etmeyip ya kapalı e ya da i olarak söylerler. 
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FİN-TÜRK DİLİ ÜZERİNE 7 

Aşağıda Fin-Türk dilinin Kazan Tatarcasıyla ortaklaşa yanlarını saymak 

yerine metinlerin diliyle ilgili bir kaç özelliğe işaret edilmiştir. Görüleceği 

gibi konuşanların dilinde kendi içinde de tam bir ortaklık söz konusu 
değildir. 

2. Dil Özellikleri 

2.1. Ünlüler: 

Fincede sekiz ünlü vardır: la, a, e, i, o, ö, u, ü/; bugünkü Fincede ı yoktur. 

Fince'nin la, i, o, u, Ö, ül ünlüleri Türkiye Türkçesindeki ünlülere çok 

yakındır. Fin-Türk dilindeyse dokuz ünlü vardır ki bu ünlüler (ı dışında) 

Fincedeki ünlülere denk düşer. Fince' de, Tatarca' da ya da Azerbaycan 

Türkçesinde olduğu gibi belirgin açık-kapalı e ayrımı vardır. Ölçünlü 

Türkçede ise [ikisi ortası] tek bir e ünlüsü vardır. Çevriyazıda [açık e (a) 

yanında] iki türlü kapalı e gösterilmiştir: e ve f. e Türkiye Türkçesindeki yer 

sözcüğünün e'si gibi, ı Türkiye Türkçesindeki gitti mi sözcüğünün son 
hecesindeki (mi) i sesi gibi söylenirse de bunlar genellikle karışmakta, 

özellikle gençler bir tek açık e ile tek kapalı e'yi söylemektedirler. Metinlerde 

segizlsigasl sigiz gibi karışık söylenişler de görülür. 

Fin-Türkçesinin ı ünlüsü bazen Türkiye Türkçesinin ı' sına göre biraz 

daha geniş söylenir. Kazan Tatarcasına özgü lo, Ö, u, Ü, i, el > lu, ü, o, Ö, 

e, il ünlü değişmeleri metinlerimizde de görülür, ancak lo, Ö, u, ül ünlüleri 

Kazan Tatarcasmdaki gibi kısa ya da dar değil, FincelTürkiye Türkçesindeki 

gibi söylenir. Bunun yanında, öçlüç, dörtldürt gibi değişken biçimler 

görülür. Tatarcaya özgü A, E> İ, O > U, U> O değişimi bir Mişer özelliği 
olarak r'nin önünde gerçekleşmiyor: ber- 4.25, kir- 3.48, körsat- 1.29, 

ö:riin- 7.17, ö:rat- 5.11, kur- 2.9, kurul- 7.8. Bunun da yine Kazan yazı 

dili etkisiyle istisnaları vardır. 

2.2. Birçok sözcükte ikili (önlü-artlı) biçimler görülür: yaşa- 1. 31, 

7.17, 8.14, yaşa- 4.6, 8.19; bayram 2.28, bayram 2.28 azay- 1.26, iiziiy-

4.27; ozga 2.14, özga 2.41. 

2.3. Şu sözcükte düzleşme vardır:. tiris 7.8 < dürüst. 

2.4. Şu örneklerde ünlü türemesi görülür: kuwanıç 8.62, daris 1.40, 

2.27, 4.28, küberak 8.46, yakınırak 8.38. kübriik ~.6, 3.73, yakuırak 3.9 

biçimleri de vardır. 
2.5. Söziçinde ünlü düşmesi görülür: kıçrakkinCi 1.29, kışlar 3.17; şlay 

(!) 3.2, 7.4, 8.69. kıçırak, kışı, şulay biçimleri de bulunur. 

2.6. Şu sözcüklerde ikincil ünlü uzunluğu (VgV>V:) görülür: ö:riin-
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8 ATİLLA JORMA 

3.45, ö:rat- 7.14, sı:r 2.31, şi:r 2.25, yı:- 2.31, yı:l- 1.11, yı:la-l) 1,3.31. 

Krş. yigirmi 7.6, yiyirmi 3.16. 

2.7. Dudak uyumunun oluşmak üzere olduğunu gözlemleyebiliriz. 

Ancak bunu geciktirici bir neden olar~k yazı dilini gösterebiliriz, bk. 7.26. 

Metinlerdeki düz ve yuvarlak biçimlerden örnekler: bulırszn, dürtinçi, 

dörtünçi, kuyıl-, küçir-, künki, olal-, otız, ukıl-, utız, şunlık, togız, tugız, 

tüga, yoklık, zorlık yanında bulur, bugünkü, bögünkü, bügünkü, bozuh 

dokuz, dördünçü, könüllü, kurul-, küçlü, künkü, külgü, tügül, türlü, törlü, 

törlö, otuz, öçönçö, üçünçü, uzunluk. 

2.8. Ünsüzler: 
Fin-Türk dilindeki ünsüzler genel Türkçe' deki veya Kıpçak 

lehçelerindeki gibidir. LJ Fincede de bulunduğu için korunmuştur. Tatarca w 
sesi ise FincelTürkiye Türkçesindeki v'ye dönüşmüştür. Metinlerde gör~len 

w/v ikiliği w'nin hiperkorekt söylenmesinden ileri gelir. 

2.9. Türkiye Türkçesinin etkisiyle sözbaşı b > v değişikliği şu söz
.cüklerde görülür: var 1.2, var-l.33. 

2.10. Metinlerde görülen ötümlüleşme örnekleri: 

p > b: Söziçinde: kübi 7.8, tabıl- 2.20 taba alsalar 8.64, yabışa 3.77, 

yabık 'zindan, kapatılan yer' < yap- 'kapamak' 2.43. 

t > d: Sözbaşında bir kaç sözcükte görülür: dimiik 2.16, dokız 2.6, 

domız 4.19, dört 3.25, düş- 4.37. Söziçinde uzun ünlünün kalıntısı olarak 

kidüçe 8.20 sözcüğünde. 
k> g: Söziçinde: bagaydı 3.22, baguçı 3.20, çagırım 8.73, çıgar 4.11, 

kırg_iki 7/2, sugıŞ 8.76, tagı 1.28, yog_ıdı 1.34, andagı 3.36, mundagı 

3.3, şimaldagı 2.41. 

2.11. c ünsüzü birkaç alıntı sözcükte (miicbur, cemaat, c üm Iii, mecmua, 

icat, iciik, dariicii) ve sözbaşında y'nin varyantı olarak (bkz. 2.13) görülür. 

Bütün eklerde yalnızca ç vardır: akça, başkaça, buyznça, kıskanıça, 

normalça, sızıkça, tatarça, jinçii, minimçii, milJliirçii, niçii, türkçii, türükçii, 

üzibizça, üz{nçiiUk, üzliirfçii, niçiik, bilgiçi, . kitapçık vb. 

2.12. Sözbaşı y> c şu sözcüklerde: ciiy 7.4, cıyıl- 7.6, cır 6.7, 7.7, 

cırla- 8.5, cini! 8.12, cılıt- 8.50, cimişli 8.57, cibiir- 8.77. Şu sözcüklerde y 

> ç: çit 8.14, çir 8.50. y'li varyantlar bunlarla yan yana kullanılır: yat 2.15, 

3.32, yay 5.7, yır 2.25, yer 1.24, 2.34, yibiir- 4.8. c- < y- (geçici?) 

değişimi Kazan yazı dilinin etkisiyle de oluşmuş olabilir. 

2.13. yahşı 1.37,3.31,7.17, yakşı 8.31 ve bakça 8.1, bahçii 2.24 

sözcüklerinde bir k/h ikiliği görülür. İkisi arası lxi geçme sesi Fin-Türk 
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dilinde bulunmaz. 

2.14. Hece sonunda şu ünsüz grupları vardır: rk: börk 3.49, kork- 3.3, 

türk 2.27 (türük biçimi de yaygın); lt: altmış 8.47; rt: arttır- 5.9, dört 2.30, 

kart 3.25, oturt- 2.43, yurt 2.11; alıntılardaysa şunlar da vardır: ekstra 2.33, 

tekst 5.9, 7.7, 8.44. 

2.15. Türkiye Türkçesinden gözle alıntı olan plak ve spor sözcükleri 

Türkiye Türkçesindeki gibi pil' a' k' ve sipor olarak değil, plak ve spor olarak 

söylenir. Krş. 2.5 şlay. 

2.16. Söz dağarcığı ve sözdizimi özellikleri: Metinlerde kiliştir-, köstiir

(körsiit- biçimi de var) küçük, köy, okul, ot- (bul- da var) takım, toplantı, 

uyuşma gibi Türkiye Türkçesinden alınma sözcüklerle ak börk (3.49) 'liseyi 

bitirenlerin giydiği beyaz şapka', dmişU 'yemişli'(8.57), verimli anlamında, 

köç sorıy 'güç sorar = güç ister' (8.56) gibi Finceden çeviri deyimler 

görülür. Kimi yerlerde istem Fince örneğe göredir: Helsinkaga kaldılar 

(2.12), Orus yakka kaldı, bir ölöşü Miiskiiügii (2.13) Leningratka da kalgan 

(2.13), Helsingaga tanışıp (2.33), minikartrak (3.25). Özellikle 8. metnin 

tümü Finceden çeviri görünümündedir. Bir yerde de konuşan farkında 

olmadan Türkiye Türkçesine geçer (3.19). 

3. Sonuç. Bugün konuşulan Fin-Türk dilinin karakteristik özelliklerinden 

İdil-Ural Türkçesinin sesbirİm düzeni yerine Fincenin sesbirim düzeninin 

geçmiş olduğunu, eşdizimlilikte, genelolarak da sözdiziminde Fince'nin 

güçlü bir etkisinin görüldüğünü söyleyebiliriz. İdil-Ural kültür bölgesinin 

tersine ise Rusçanın etkisi hemen hemen hiç yok. 

Metinler 

1. 
ı. Türklar birligi, Finlandiya Türklar birligi başladı şulay: anda bir niça kişi, 

tilarlar bizni1] milli kultumı uyatırga. 2. Alar arasında İsmail Rıza var_ıdı, 

Ümar Talus var_ıdı va başka da bir niça kişi var_ıdı, aralarında min da 

buldım. 3. NişUirga tip oylarga tutunup da oylar_idik, i1] awal birinçi bir 

tiyatır istadik. 4. Tiyatırga başlarga bir yer da taptık, rollar bülarga tutunduk, 

anda iki hanım kerak_idi. 5. Birisi ana ralında, birisi kız rolında. 6. 

Soraştık, ıki kız taptık, birisi ana bulur içün, birisi kız bulur içün. 7. Bütinsi 

hazırlandık, zal aldık, rollar bildik, öyrandik. 8. Ahnnda anası atası kızların 

aldılar, birmadilar. 9. Macbur buldık alarsız davam itarga, annan İsmail Rıza 
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ay tti: Hamid, sin kız bulasm va Sadri Arifulla, sin anası bulırsm. 10. 
Şaytip biz bu tiyatıffiı başladık, Arbets VannafnilJ zalmda. 11. Hahk küp 
yı:ldı, biraz maskar ittilar, küldülar, parda bitgaç yı:ladılar. 12. Alla şundıy 

tesir etti, barsa da bik mamnun oldılar wa davam itarga tHadilar. 13. Şaytip 
bu masala kilJaydi, kilJaydi, ahnsında bir toplantı işladik da rasmİ bir 
uyuşma yaptık. 14. İsmin koydık Finlandiya Türkler Birligi. 15. Hatırlmda 

bulsa bu buldı bilJ tugız yüz otuz birda. 16. İlJ kuwatli da o birliknllJ rayisi 
buldı, wa enerji bir kişi, rayis tügüLidi ol, i1J küçlü bir kişibiz Zinnet Alkara 
var_ıdı. 17. SOlJra da Osman Ali buldı va bir niça başka kişi buldı, şaytip bu 
bik yahşıydı alıp kitük. 18. SOlJra mİnda bar_ıdı İskidan sahna kitapları, 
alardan Saran da bir niçadir. 19. Birinçi pardabiz idi Fatih Amirhannl1J 
'TigissizIar'. 20. OL bik İnteresan bir yahşı piyese_idi. 21. Alar hammasi bik 

mamnun buhp hammasi Finlandiya Türklar Birligina hm'mat ita başladılar 

va şaytip o küçlanip niça yıllar ındi davam itip kila. 22. Biz türlü sahnalar 
köstardik; Molierdan da köstardik. 23. Va sOlJra biz, zahbız kiçirak bulgan 
ıçün, sOlJra zorhkka kiçtik. 24. Bir martaba Pin operasm kiraladık, ikinçi 
martaba kansallistiyatıffiı kiraladik. 25. Yazık egnngina alar süna başladılar, 
ali indi zor tiyatırlar köstarganibiz yoktır. 26. Aktif, gayratli kişllanbiz 
azaydı. 27. Va rejissörlanbiz da yoktır. 28. Balkim kilaçakta inşalla tagı bir 

kişi arabızga kirar da bu yaşlarni kullarına alıp bu traditsiyabız davam itarga, 

sahna yakınnan. 29. Bılay, normalça Finlandiya Türklar Birllginda yılda bir 
niça martaba çay kiçasi bula, anda küçükkina, kiçrakkina narsalar 

körsatabiz, horıbız var, takımıbız var, yırhybız, şı:rlar söyliybiz çay içabiz 
üz ara, yı:laşıp könüllü kiçalar ütkarabiz. 30. İnşaIla kilaçakta da illar 
davarnh buhr, aruga sünmas. 31. Şol ümitta yaşıymın. 32. SOlJra ilJ mühim 
narsa bizga tabi balalarga üllbizni öyratü. 33. Türlü kursalar tuttuk, türlü 
muallimlar kitirdik, fin okuluna killp kiçın kursalarga vardılar. 34. yitaçak 

kitaplarıbız yog_ıdı, Rusyadan da kitargabiz kilamadi, şUllllJçın kitü şundıy 
oy ki asil tilibiz türük bulgan içün türük tHin, Türkiya türkçasin okırga 
tutunsak. 35. Zor tartışlar va zor niça yı:lışlar, küp yı:hşlar tuttuk toplanıp 

itip ahrında bır fıkırga kildik, fin türük okulun açırga. 36. Va sOlJra bu okul 
açıldı. 37. Türkiyadan muallim kitirdik, ikinçi muallim fin idi, bu maktap bik 
yahşı dört yıl balalarm yahşı ittinp okıtıp alınga kitti. 38. Bu maktaptan 

bitirgan ba1alarıbız fİn lisasina kinp bik yahşı okıplar. 39. Ma:lasaf yitaçak 
balalar bolmagaç bu maktap sündi. 40. Alla tagan iska halga kildik, kiçin 
kursalar bHan gina balalarm okıtabız, wa iki mollabız bar, alar bizga, 

balalarıbızga din danslann öyraUilar. 41. Tagı da oyıbızda bar, inşalla 
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kilaçiikta Türkiyadan bir muaIlim kithip o til darısların mükammal ittirip 
davam İtarga niyatibiz var. 42. OL ümitta yaşıybız. 

2. 
1. Sin istiidi]] bilargii bizni]] tarihibizni biraz, kaya kiliibiz, kaya tuabız, ni 

işıabiz. 2. Babaylarıbız tugan mi]] sigiz yüzdii ilHnçi yıllarm kaçandır ol 

vakıtnı Gorkini]] da Kazannı]] arasında bir kiçkina köyda. 3. Andan ikisi da 

babayım kilgan, abiym kilgan, biz, ikinçi abiym Leningrattan. 4. Niçik 

bular bizni]] kişilar munda Finga kildi zamanında süHidiUir mundıydan mi]] 
sigiz yüz yılını]] so]]ında bir iki kişi kirıp çıktı Finga. 5. Finda sattılar, mal 

sattılar, am sizdHar da dip munda satu, satulaşu O]] a, ana kerak öyga 

kaytkaç süHidiHir nindi yahşı işlar munda. 6. Da annan in dı mi]] dokuz 

yüzni]] başında kübriik başladı bizni]] kişilar munda kiliirga da indi baş 

masala kişilardan Helsinkiga kildı, ölöş Teriyokiga, ölöş Tamberga da 
annan biraz Kuopiyoga, Ouluga, Raumaga, Poriga da Aboga. 7. İ]] so]]gı 

kişllar kilgiin Unstan kaçıp kildiydi mi]] tukız yüzda otız dokızınçı yıllarnı. 
8. No, bizni]] kişiliir kübesi indi satulaştılar. 9. Kim niçik biznil] 
babaylanbız klbik tottı, iiwwal Teriyokida, ikinçi babay Tamberda kumaşlar 

satıp, tonlar satıp, kaverlar satıp üz familyalann kurdular da lannar tudı, 

biznil] iitiyHir aniyliir bulay. 10. Atiym Helsinkada tudı, aniym Teriyokida. 

11. Sulıştan SO]] indi Teriyoki orus yakka kalçh, hiir birisi yurtlarnı, 

sayfiyalami anda elettirip kaldınrga. 12. Aniy yaktan Helsinkaga kaldılar, 
iitiy yaktan Tamberga. 13. Babaylarnı]] tuganlan kübesi orus yakka kaldı, 

bir ölöşü Maskaüga, bir ölöşü awılga da bir ölöşü da abiym yaktan 
Leningratka da kalgan idi. 14. Ozga miirtaba indi süladim dii niçik bizni]] 

adatlaribiz kalgan. 15. Oylasa]] bit biznil] ana ülibiz indi öçönçö, dörtünçi 

nasilda yat ıuamlakatta, naki yat mamlakat ni bula, ul Fin bula. 16. Dimak 

awıldan 'kitep Kazanda bit anda biznil] tilnı kinii süynyıar. 17. Ale 

süyliydU~r, bir ille altmış prosentiliir kırk prosentmi engi kişiUirdiin andıy 

süliip tura. 18. No, Anaha şükür, üzibizdiin kalgan bu til e1da munda. 19. 

Niçik tilni ö:r~nabiz, anı indi kübesi üda analardan atalardan ö:ranip koyabız. 

20. Ama tabi tınbızda ü1ap kaçan ya]]a süzlar tabılmıy, yal]a süzlar ale andıy 

süzlar kaysı bilmıybiz indi alamı fin tUindanmi alıp turabız, orus süzlari da 

araga sıya. 21. Ay ttik indi sayfiya indi Türkiya türkçadan, ama kimlar bulsa, 

iiytii şuluktan daça, kaysı indi orus süzütÜr. 22. Ölöşliir indi fin süzdiin indi 

küp kullana. 23. Ama alay da tınşabız, lannarm öyriitiibiz, üdii süHişirga 

mümkin kadar küp. 24. Annan ındi lannar bahçasinii koyawız. 25. Anda 
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öydinirHir birga uyınlar, şı:rlar, yırlar. 26. Annan indi maktap wakıtında 
kaçan okırga öyranganıar. 27. İndi din dariska d~ türk dariska koyabız da 

ana til dariska. 28. Annan indi har türlü bayramlar, çay kiçalar, kurban 

bayramlar, omurnan mundıy yı:luşular kaya tilni üz til, ana tilni kullanıla. 

29. Ali bu yılnı, miı] tugız yüzda siksan sigisinçi yılnı, yazın kurban, ali bu 

yaznı kurban yazga elattı. 30. Bizda Helsinkada öç, dört kurban buldı. 31. 

Omurnan adatta bulgan bir iki öç nasil, kaysı üz kurban tutkan da ali bu yılın 

indi yaşlar, un dört bar, akça yı:dık da kurban iki sı:mı soyup koyduk. 32. 

Bir kurban bit yidi kişiga işHina. 33. No bu yılnı biraz ekstraydı diya 
Amerikadan da gmppa kildi, yiyirm! segiz kişı, kaysı tuptun, ya tuptun indi 

tü gül , bir iki kün awal Finda kaldılar, bu biznil] kurbanga katnaştılar, 

kildilar tuptun oçak m~ydanından, aşadılar, yahşı gına annan hotelga 

konarga bir kün, idiliir Helsikaga tanışıp da annan indi Kazanga kittilar, 

turist bulıp. 34. Töna kiçin tukızlarda kire oçup kaytkanlar, Kazandan' da 

bögün davam etkiinlar har birisi üz yerlarina, alla şahirlarina Amerikta. 35. 
Ölöşü Kalifomiyadan, ölöşü Floridadan, Mişigandan, Nüyorktan idi kişilar. 

36. No, hapsi yiyirmi sigiz kişi idi. 37. Kızık ıdı bizda da iki kişi kondu, 
birisi bir malay da bir hatın. 38. Bu malay_ıdı, ha~a bu hatın indi tutay_idi 

yitmiş yidi yaşında kita. 39. Malay~ıdı kırktan biraz üstün. 40. Nasta 
~ 

kızık_ıdı, bularnıl] tanhları andan kita. 41. Bu tutaynıl] atası Kazandan, 

- anası özga töstan kayandır, ama Kitaynıl] şimaldagı ö!öşka kaçkanlar, omın 

hatırlamıym, ama Kitayga, alay da; Harbin. 42. Harbinda anın turganlar, 

mil] togız yüzda kırk togızınçı yılgamı andan ana Koreaga, Şimal Koreaga. 

43. Anda_ıdı illi altınçı kadar, biraz yabıkta iIekkenlar oturtganlar üzıarin. 
44. Zamanında bir türlü yahşı familya bulganJ dimak akçalan buİgan itkan, 
har birisi anda Şimal Koreaga kalgal1 da sol]gı kişilar bulıp andan aska 

kaçkanlar. 45. Anan Soulida bir -altı yidi yılturdılar, annan Yaponya ütali 

Amerikka. 46. Nüyorkta küp mundıy kişilar bar, kaysı Harbinda turganIar, 

annan andan Tok~YQga küçip, Tokiyodan Türkiya, Türkiya ütali annan 

Nüyork. 47. Nasta bularda kızık ol til am şolok dIni sülap am şundıy ok 

tilimiz buIgan. 48: Dimak bular tutay da malay bizda buIganda aru üzibizça 

süladik, har süzni aI]lap. 

3. 
1. Anı al]latırga tilar_idim, biznil] munda Finlandiyada şlay bir ülüşü 

kişilardan ay ta bu til tatar tıli tügül, türük tili. 2. No, minim atiym da bir bu 

kişilardan, şlay indi ,bütün yaşlik buyınça aytkan bu türük tıli, ama ali üzim 
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ütkan yazm ham bu yazm Kazanda buldım, anda yartı milyon tatar kişisi 
yaki biznil] klşi kaysı bu tllga tatar tlli tip ay ta. 3. Aml] içün üzim da indi bu 
tllga korkmıyça tatar ÜIL aytirga başlapmın, ham da yil]ll ay ta bu, bllamin 

bulay ülüşü mundagı Finlandiya türüklardan aytalar bu Kazan türük HIl, 

yaki bulgar türük tın, yaki türük ün. 4. Bngin, bütün tatar tıııar, türki tiHar, 

barsa da bir birgank, asildan kilgan, ama alay da an minimça bizda munda 

zur ülüşü biz aytabiz bu tilga tatar tiIl; şulay. 5. Minim aniymnil] atisi Zuhur 

Tahir, ul TaşkenWi tugan, Uzbekistanda. 6. Andan un altı yaşlarında munda 

abzısta bilan kilgan. 7. Şulay uk, aniymnil] anisi, ul da Yal]apardan. 8. 
Bulay, başka Finlandiyadagı turgan türüklar kayan kilgan, şul tiralardan ul 
da kilgan. 9. Atiymnil] anisi, ham atisi, alar da Yal]apar tiraladndan kilgan, 

dimak Finlandiyaga yakınrak, Urallardan. 10. No, minim babayım, 

aniymnil] atisi Taşkenttan kilganga ul üzga törlö til süynydi. 11. Alarnıki 

indi Taşkent şivasi, biraz türük, Türkiya türük tllina, ham irannan tinna 

ohşıydır. 12. Da ul munda bulgan wakıtta haman üz aksenti bllan süynydi, 

bilgili wakıt buyınça kübrak başka~ar kibik süyIly başladı, bu aksenti 

üzgaraydi. 13. Ama ul küp şundıy süzlar tutaydı, kızları, minim aniyladm, 
iildii ap al arım tutalar, mindan kalgan indi, çünki babayım ülganda min öç 
yaşında ıdım, şlay indi sülawin hatırlamıym, üzin hatırlasam da biraz. 14. 

Babayım biznil] bu mahallanil] birinçi rayİslarindan idi, ul bik uzak wakıt 
rayİs buldı. 15. UI da baytak kızıklı minim içün, çünkİ mundagı bütün 

başka tatarlar hatiyk bir urından kilgan, biraz üzga törlö süynylar, alay da 

rayislari Taşkentll tatar_ıdı, üzga törlö süyıadi. 16. O minimça kızıkb bir iş, 

ham da yiyirmi yidi yıl rayis bulıp turdu, ama ol bik küçlü kişiydi, dimak 

biraz şundıy diktator kibik. 17. N açar yaktan tügül ama o şundı y balkİ biraz 

kişlarga şundıy auktorİtet kibik bulaydı. 18. Am~l içün uzak yıllar rayis 
bulıp işHidL 19. Ban kand( dilimizi böyla evda öyranmaya başladım, ama 
ban bir yaşında ikan biza ... şimdi türkçii konuşuyorum, bak, karışıyor. 20. 

Min bir yaşında bulganda bizga üga baguçı kildL 21. UI fin tinndagi hatın 

ıdı. 22. UI mina altı yaş kitakli bagaydı. 23. Aniym iştaydi, atiym iştaydi. 

24. UI şlay indi biznı arta oyattı, aşattı, annan bizni maktaplarga itti. 25. 

Minim iki olurak tugamm bar, Adnan, ul mini yidi yıl kartrak, malay 

tuganım, Türkan biş yıl kaıirak, annan Canan yidi yıl yaşrak, biznil] dört 

bala bar. 26. Bizni yaş vakıtta bu fin tm baguçı bagaydı, ama kiçlami ani ati 

bilan türükça süladik, yaki tatarça niçikkina. 27. Atna ahırlarını haman 

abayga babayga baraydık, anda bilgili üz ünbiznikina süıadik. 28. Öç 
yaşında niga bardım fransuz balalar maktabina. 29. Anıl] da fin tHin indi 
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biHiydim, biraz tatar tHin biHiydlm, ana fransuz tnin da ö:randim. 30. Ama 

ul mina artık küp buldı, bir yıl andaydım, bik karışık buldl. 3 I. yı:lıydım, 

yaratmadım anda, annan bir dohter ay tk an enlga yahşı tügül mundıy öçönçö 

til ö:ratırga, mundıy yaştan. 32. No alay da aniym mini şved niyna 

maktabina, balalar maktabina kuydı, anda yarattım, bik alay da munda 

Finlandiyada küp şved tHin iş1tebiz, ul şindi yat til tügül bizga. 33. Anda iki 

yıl idim. 34. Annarı biznil] bu İÜrük halık maktabin yürüdüm. 35. Dı vakıtta 
bızda Türkiyadan Ravza Sardangaçti isimli muallim munda r,.,..;;1!- .. , ..... ;; 

idi. 36. DI da bik yahşı muallim idi. 37. Mina tik biznl1] halık maktap dört 

yıllık idi. 38. DI öç yıl munda idi. 39. Min bütün bu öç yılnı am1J bilan 

okıdım. 40. Ham da yazlarnı baraydık mundıy yaz til kampına. 41. Alda da 

bizda mundıy kamplar işliylar, bir aylık kamplar. 42. Anda da bik 

dinni da tHn! ö:ranaydik. 43. No, min halık maktapta Türkiya türükça 

ö:randim, bizga tatarça ö:ditmadilar anda. 44. Dimak, bu Türkiya türkçayi 

Ravza Sardangaçti ö:ratti biza, o Türkiyadan keldi. 45. Min oylıym, bu yidi 

yaştan tugız yaşka bala nindi tHni yahşı ö:rana, anı hatırhy. 46. Min bu öç 

yıldan sOIJ hiç Türkiya türükça kaya da ö:ranmadim, Türkiyada bulmadım, 

bik si:rak kişi bHan süliymin, ama alay da ol mİn!m hatırıma kalgan, 

grarnmatikasi hatırıma kalgan. 47. Dı yaktan mina bik yahşı çans buldı, 

bulay, İÜrük muallİm bizda ul wakıtta_ıdl. 48. Ana da tugız yaşında mİn 

kirdim fİn mundıy oppikouIuga, bilmiym tatarça niçik ay tiyı iir. 49. Anda· 

bardım, anda ındi maktaplarnı bitirdım, üniversitetllknı ay tık ak 

börknı aldım, bız ayHibiz. 50. Annan S01] bır yıl Torontodaydım, ul wakıtta 

yitmiş yidi, yitmış sikizda minim bırazında tugamın Torontoda turdular. 51. 

Birlsi ülangan_idi anda, bırlsı ukıydı anda. 52. Minı anda bir yılga 

çakırdıl,ar, anda ıdım, ul ındi şundıy ara yıl kibik_idl. 53. Bıraz sızdım, 

psikologi okıdım, fransuz okıdım, ama şlay ındı bik bilmadıill alla narsa 

ukıyaçakmın. 54. Annan Finlandiya kayttım, füziyoterapi maktabına 

tırıştım, anda kirdım, iki da yılokıdım, ali siksan ikıdan başlap bu ışnı 

işlapmin, balalarga füziyoterapi biramın. 55. Ane alda aytalam, bu halık 

maktabin bitırgandan so1], fin maktapka kirdım bit, biz da haman bir kat 

atnada munda din kursaları bar_ıdl. 56. Aytik munda İmam AtasevaT ul 

zaman_ıdi, Türkiyadan. 57. Dı bizga ö:ratiiydi tatar tUlnda dinni, ham 

Kuran okıydık. 58. Ama ul wakıtlarda da minga ayrım tatar tHin kım da 

öyratmadi, ham da minım tHlm minimça all Kazanda bulganga biznıl] yaş 

gruppalar bHan baytak zayıf miniill üz min anda 

tHar idim. 59. Bik yaş fİn süzların kullanam yaki Türkiya tünik süzün 
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anda mundan şundıy saf tilim tügül. 60. Ama ütkan yazm Kazanda buldım, 

bik andan S01] bulay bik bızni1] plaklarm, musıkm tı1] larga başladım, 

süzlarin tlı]lıym, ham da an yöröşöpman bu Feride Nisametdinnil] balalan 

bilan, alar bik yahşı tatarça süyliy. 61. Aytik biraz biznil] üz gruppada da 

tatarça süyliy başlabız. 62. Awal üz ara dustlar finça küp süyliydik. 63. An 

indi şlay biraz ni bulgan bizga, finça aytkanda heratüs; şulay. 64. An bu 

yazm Kazanda bulganda, sizdim, andagı biznıl] kişilar, tatarlar, anlamıl] tın 

şıybıkrak, yumuşakrak. 65. İndi anlardagı urus aksenfi bilan küçıandirgan. 

66. Mil]a da baytak awır al]larga alarnıl] sülaganin. 67. Tundan tun aytsam, 

Türkiya türükça okıdık bik halık maktabinda. 68. Bulay türükça kuhna tilin 

sülaganda indi, Türkiya türükça. 69. Dı mi1]a aytirsi1] yiyrak a1]larga. 70. 

Türkiya türük aksenti, şuI aksent kaysm min halık maktapta öyrandim. 71. 

Tagm tatar aksentı aytik bir iki kün bik awırga kildi. 72. Ni ayüi.lar, nindi 

süz bu_ıdı. 73. Bilgili süzlarin yahşırak a1]lıymın, kübrak süyliymın tatar tni 

bilan. 74. Ama bu al)laşılu masalası, ay tır ıdim, türüklar bilan yil]ilrak. 75. 

Mundagı biznil) tatar tin bik indi fİn aksenti klbik süylana, katı süynybiz. 76. 

Alar anda bik külaliir bizga, siz aruga tak tak tak tiya fin tin klbi şıgıldatasız. 

77. Annan Ameriktagi tatarlar, minım tuganlarım, alar indi amrikan, şlay biz 

barabız, anda kilabız,2 bik yabışa bu aksentlar tatar tilina, min uyhym, 

bikrak da. 78. Biznil] til yumuşak til, am tesiri da üzga türlü tiııar. 79. Şulay 

uk, Şvetta turgan biznil) kişilar, bır iki yaş kişi alla Kazan yulında, alar da 

şvetlar kibik süyny tatarm, şulay uzunaytıp, uzunaytıp.3 80. Kızık küralga, 

bir iki öç yılda indi üzga tilnil) tesiri biznil] tilga baytak küçlü. 81. Tagın fin 

til, aytik Amerikta fin tiın kişilar tura, alar yi yirmi yıldan sol] şulay uk finni 

süyliyUir. 82. Minım Yıldız tayzam, Yıldız Bilga, o tura Türkiyada, ul da-· 

bu Bahiyanıl] tugam - ul da fin tılm bik yahşı süyBy.83. Yi yirmi yıl anda 

turgan, fin tiİin tamam finça süyliy. 84. Anıl] da tatar tıli biraz şundıy 

Türkiya aksenti bilan kiıa. 

4. 
1. Bizda atnada bir martaba balalarıbız İslam Cematta makHi.pka yüriyIar.2. 

Din dansların ham ana tili darıslarln alalar. 3. S01Jradan yılda bir martaba üç 

atnalık maktab bar. 4. Anda balalar din dfu1s alalar, ana tın diirıs alalar, kamp 

klbik tutalar anı. 5. Biz üzibiz munda üz adatlaribizi tutabız, ramaı:an ayitlari, 

2 

3 
söyleyişi taklit ederek 

söyleyişi taklit ederek 
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kurban ayitlad ham da kışın ayda bır martaba çay kiçalar tutabız. 6. Bularga 
hamması tnaganlari Helsİnkida va başka şahirHirda yaşagan tatarlar 
katnaşalar. 7. Bu çakıru hatları hammasina bara, yani bu fin bilan 
ülanganlarga gına baralmıy. 8. İslam Camattan yibargan kagızlar, alar 
hammasına bara. 9. BHgiB biz tatarlar başka dinll kışi bHan ülansak, bızga 

awırlıklar kiıa. 10. Tabi biznil] ani atiybiz da anı yaratmıy, ama bngın 
awırlıklar kitara, çünki biz munda hammabiz ekit ekit kardaş buhp kiıabiz. 

11. Bizga zorlık bulır bir on yıldan sonra, çünki balalanbız balkım iptaş 
tapmaslar üz arabızda, yani problemlar çıgar. 12. MümkinBk bar başka 
mamHikatUirdan da ülanırga, yani Türkiyadan, çünki alar müsülmanlar, alar 
bHan o kadar zor problemlar bulmas. 13. Tabi biznil] adatlarıbız başkalar 
kibik tügül, çünkü bız munda Finlandiyada yaşabbiz, biznıI] adadadbiz 
başka. 14. AŞıbız başka, biz munda fin tatarlarıbız, tatar aşlarını aşıybız, 

paramaç çorba bıznil] milli aşlanbızdan. 15. Sol]ra bilgili balalar ıçün da 

zorlık bular. 16. Türük bnan ülansal], tabi o zaman andıy zor awırlıklar 
kilmiçak. 17. Fin tatan ham da Türkiya türükça süHiganda andıy zorlık 
yoktır, ama fin bnan üUingan wakıtta tabi biznıl) tınbız tam başka bula. 18. 
O zaman balalar tunsmda zorlık bula. ] 9. Dindan da, nıasala biz munda 
Finda domız it! aşamıybız, finlilar anı aşıylar, o zor problem çıgar, yani 
balalar tunsında bular masala. 20. Otız biş yıl awal munda Finlandiyada 
Murtazin isımli bir muaIlim bar_ıdı, o bizga maktap tuttu. 21. AmI] ismiydf 
Suomen turkkilainen kansakoulu, biz ol maktapta Albertinkatuda yürüdük. 

22. Anda dört sınıf bar_ıdı, birinçi sınıf, ikinçi, üçünçü va dördünçü. 23. 
Annan sol)ra yina macbur idi fin makUibina kiüirga. 24. OL wakıtta fin 
hükümatf akça da birdi, çünki akçasız mümkün tügül_idi tutarga maktap. 
25. Anda da Kandelİn isimli fin muallİm! bar_ıdı, İris Kandelin, ol fİn 
d aris in berdi. 26. Ann] içün bfzga har yıl sadatnama buldı, ol sadatnama 
bnan biz fin maktapka kİrdik sOlJradan, dört yıl sonra, ya orta makUibina 
kirdik, yoksa fin makUibina, normal maktabina kirdik. 27: SOlJradan 
Murtazindan sol]ra Naim Ahmet Atasevar kildı, ol imam_ıdı, ol.da darıs 

berdi balalarga, ama balalamıI] sanaşu şundıy azaydi, am]] içün Finlandiya 

hükümat1 akça bermadi, ol m~il(tap bitirildi, Suomen turkkilainen 

kansakoulu. 28. SOlJradan balalanbız başladı yürürga atnada bir martaba 

mundıy din darısina da ana ün dadsına. 29. Ana tın darısını angi zaman 
Hamide Çaydam berdi, Hamidedan sonra Fazile Nasretdin hanım bera. 30. 
Imam darlslarından Abdurrahman Kaya öyrata, imam Abdurrahman Kaya, 
sOlJradan Yıldırım öyrata, ikisı da. 31. Bızda an balalar yürıy, alar da 
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macbur, çül1ki fin hükümatında balalar fin maktabina yürürganda alarga 

macbur katnaşırga din dadsina. 32 .. Alarga katnaşmasa, alarga macbur 

körsatirga bir başka darıs1111J sadütnamasin, am1J içün bizni1J balalar anda 

yürıy, üzibizniİ]kina. 33. Anda yürürnasalar, alarga kerak idi yürürga bu, 

finçasi narsa, maailmantietomı narsa, öyla bir darıs bar, bnmiym. 34. 

Macbur katnaşırga, çünki balalarga berUgan saatlar bar, atnada niça saat 

ö:ratalar, ol wakıt katnaşmasalar alarga macburi başka darıs alalar. 35. 

Annan munda Findagi Tiitkiya tilrüküin kilgan balalar bar, yaysa aniylari 

fin, yaysa atiyları fin, ikisih birisi. 36. Alarga awaldan daris berndi, atnada 

bir martaba, ama ol balalar davam yürümadi, alar başlaganda on bala balki 

idi, s01Jradan, bir ay s01Jra alar bişka azaydl, s01Jradan iki öç balagına kaldı. 

37. Am1J öçin alar öçin darıs berilmadi, çül1ki ol ak bayaga da düştü, 

s01Jradan arn boşına kitti bu işlar, çünki darista har wakıt kerak_idi bunlar 

da. 

5. 
1. Biz üzibiznh] üyibizda tatarça süyBydik. 2. Aniym da, atiym da fin tHin 

bnmaganga küra bir da fin tHin katıştırmıyça tatar tnin süyHydik. 3. Tün.lk 

bnan ülangandan s01J iy tilibiz albatta üz ara türük tıH buldı, ham şUIJnardan 

birn balalar bilan türükça süyHybiz, iki kızım bilan, ama bizni1J kızlar da 

tatar tnin süyli, çünki tugannan1J bllan banbır tatar tnin süyliybiz, alar bnan 

türükça. 4. An bu vagıtta biz munda Arzu da Reyhan bnan türükça süylibiz, 

annan S01J imanlar bilan, amma bütün başka bizni1J mahalla kişilari bUan 

am1J tugan kardaşlaribiz bnan tatar min süyliybiz. 5. Min yitmiş dürtinçi 

yıldan birn İslam cemaatına tatar tın ürata kildim. 6. UI vagıtta balalar har 

kün maktaptan S01J kiçin kursalarga yörıydi, yididan un biş yaşka kadar. 7. 

S01Jragana S01J ham kış kurs al annn an başka tagın yay kursalannda iki yarım 

üç atna balalarga tatar tHin ürattim. 8. Til darısların, kitaplar yazılgan, 

kitaplar bulmaganga küra latin hariflari bilan Kazannan kilgan türlü 

macmualardan ham kitaplardan, brüşardan üzim yazaydım, ham alarm 

kübaytep balalarga öyıaşadim. 9. Bütün balalamı1J ana tili tatar tıli bulganga 

küra bizııi1J maksat alarga yazgan teks tm okırga ham yazarga ö:di.tüydl ham 

da til baylıgın arttıru, çünki balalar yalgız iyda sülaşip tn baylıkları bik çikli 

bulaydı. 10. Bu ukıtu işlarinnan başka bızni1J birlikHi, Finlandiya türüklar 

birliyinda milli fa:liyat bik aktiv idi. 11. Min bütün alamı1J işIarina katnaştım, 

çay kiçalar tartiplaüga, sahnaHir ö:ratirga, annan so1J yılda bir ya iki martaba 

balalar kiçasi tartipliydik, annan so1J tun kiıaydi türlü kansliyadan kitgan 
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hatlarnı ya imamlamllJ yazgan süzHirin tagın yazıp dürüst yazıp, annan so1J 
halıleka taratırga. 

6. 
1. Minım isımım Reyhan. 2. Un iki yaşında. 3. Yaz tatin başladı. 4. İki 

atnadan S01J bıtii. 5. Min yaz tatinndii Törkiyiidaydim. 6. Min bu yaz 

tatinnda Kustavıda da ıdım. 7. Anda şı:rlar, cırlar da, din ürandik va iptaşlar 

bHan uynadık. 8. Kustavıda iki atna turdum. 

7. 
1. Min Fazile Nasretdin, Yarvenpa:da turam. 2. Aylam bar, iki balam bar, 

kırg_iki yaşındamın, öç tugamm bar, iki İr tugamm, ham bir apam, kız 

tugamm. 3. Mİn Finlandiya İslam Camatını1J balalanna ana mi ukıtam da bu 

ışini öç yıldan alıp kilam. 4. Kış buyı kursaIarıbız bar atnada bir saat, cayın 

kamplarıbız bar iki atna yanm uzunIugu da bu kamplarda ana tUi ham din 

ukıtıla, şlay uk kıska kursalarda. 5. Bu kursalarga katnaşuçı balalar 

tahminan utız bala katnaşa. 6. Kıska kursalarga yigirmi, çünkü kamplarga 

Finlandiyam1J başka tarafınnan da balalar cıyıla va başka millatlardan da, 

hatta Amerikadan takli kilganlari bar. 7. Bu ana til darisHirin uylasam, ana 

tın ukıtudan a1Jlatsam biraz, ana tıH darislarinda biz birinçiga biraz 

grammatikaga tamşabız, nindi bulsa grammatikadan mahsus masalalar 

alabız, s01Jra tekstlar okıbız, şı:rlar, cırlar, üz halık icatıbızga tamşabız, 

kultunbızga, milli adatHiribizga tırışabız, şlay tamşırga balalar bilan, da bu 

darisliklami kübaytü yuh bilan hazırh kilarnİn. 8. Grarnmatika masaliiliirinda 

i1J kübi bayabiriibiz dii tiris cümla kurularga, çünki kübisi balalar aligi 

zamanda indi cümlaliirin fİn tın grammatikası buyınça tüzürga tüzi 

başlagannar da şum1J öçön ul hatalamı küp tikşirabiz. 9. S01Jra süz baylıgın 

arttınrga tırışabız. 10. Süz baylıgı iiytip bula har yıl azaya kiIa. 11. S01Jra İ1] 

birinçi daradida bilgili ukırga yazarga ö:ranabız da bu ukırga yazarga bUüga 

küp bayabirabız, çünkİ ukı yaza bUgiçini1] biliminda tHin arttınrga küp 

cİlJllBrak. 12. Kimlar tHiy, alarga kiril hanfları ö:ditabiz, çünki biz küp 

kitaplar, macmualar, jumallar Kazannan alabız da alamı kiril hanflar bilan 

kina ukıp bula. 13. Biz Finlandiyada isimge tügül nin di yılga çaplik arap 

hanfların tatar tilina kiliştirip kullandık, miisala min dii arap hanflan bUan 

tatarçam ö:randim. 14. S01]rak yıllarda arap haıifların taşlandı, ham balalarga 

latın hanflan biliin tatarça ö:ra.tii başladılar. 15. Va bu latın hanflamı türük 

alifbasınnan alıp kiliştirdlliir. 16. Türük harıflarinda e tabılmagana küra e 
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bUan ı'm şolok harıf bUan yazdılar. 17. Ama sol]rak bunu ayırır içün e 

. harıfmıı] üstüna kiçkina sızıkça kullana başladılar, amma teknik awırlıkları 

üçün ul kiçkina sızıkça annan tüşüp kaldı, da bu tUni bUmiy turgan yası y 

tUnı yahşı bilmi turgan balalarga bik zur awırhklar kitirdı, çünki kirmi kırım 

andıy süzlarnı ukıp bulmadı, çünki kayanda bilmıysin ol kirmi, kırmı e 

bulmaganga. 18. Ama ali kaldıkkı yıllarnı tagm da bu sızıkçaga küçHk, har 

haldii bu ukırga yazarga ö:rana turgan balalar bHan da biyikrak 'yukarırak 

daracalarda alarnı mümkin kullanmaska da alar anı aL] laşa indi. 19. Tilni 

yİÜirlik bilgaç süzIami tanıgaç da bilgaç, am alJllysm, çünki kalın süz bulsa o 

kalm bula, niçka süz bulsa niçka bula. 20. Ama alay da tammagan süzlar 
kilsa haman aWH da şunilJ ıçün biz ukıtu işlarinda har halda bu sızıkçanı 

kullana kilaviz. 21. Tampere mahallasinda e'ni laksant egü bilan yazalar, 

bulay elifba şundıy yuk. 22. Ama başka drlarda, masala Amerikada 

kürganim bar, anda tagı üzlariça kullanalar, da minimça kirakkan bular_idi 

arap harıflanna gma kalırga, çünki barıbır Kuran tUin ö:ranirga, ö:ditirga 

kirak da ol vakıtta Kuran içün da arap harıfları yilJillirak ö:rannir_idi, 

tatarçam da arap hanfları bnan yazsak_ıdi, har halda yardimi bulur idi şulay 

uku kılmasa da. 23. Annan sOlJra nindiy bulsa normlar kirak bulsa bu 
hariflardan ahrga, ol indi biraz awırırak masala, ama annan bnmiym nindiy 
taklif berim, ya kirak biraz uylap tururga. 24. Vokanardan; min uyhm, bu 

vokal ayırmaların, har halda balalarm uylasam, alar işitmiylar vokal 

ayırmaların, ham da bu ali munda Finlandiya tatar tUinda, fin tatarında bu 

vokallar tastiyda, neysa uylım indi fin tilinilJ tesirlnnan finlaşkan. 25. 

Çünki, sizam Rusyada tumçı tatar kardaşlaribiznil] tilinda tagm rus tasiri 

kirgan, ama min alarda bu vokalHirdan am küp ay ta bIlmiym. 26. Bu suzık 
awazlardan, vokallardan bir üzinçaBgi bar bu yazu masalasin uylaganda, biz 

munda birinçi icakta o bulsa büt1n başka icakta 1 yazıla, o okılsa da, ö bulsa, 
niçka, o vakıtta i yazıla, amma süzliir kuşma süzlar bulsa bilgili ol vakıtta 

yazılınıy. 27. Kuşma süz bulganda masala ildnçi süz başlaganda tagm 

birinçi icaginda oyaysa ö yazıla, başkalarında tagm ... yaysa .. yazıla, da bu 

biraz balalarga kıymlık kitirirga, munlan kirak kuyı1ırga, annan ö:rangaç 

indi, alJlıylar, amma har halda az yazarga tun kilganga küra bu hata iş kürina 

yazularda. 28. Şulay uk fiillarda kübriik kullanıla turgan bu kalm-niçkaliknı 

uylaganda; kalın süz bulsa, masala kıl, amlJ yukltkın aytirga tilasak kılmi, ol 

vakitta i işitlla, ama 1y yazıla: kılmi, kılınıy yazıla, ama kil, kUmi, 01 vakıtta i 
kila çünki niçka awaz birinçisi, kilmi, ama kılmıy yazılsa da biz kılıni tiyap 
ayUibiz. 
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8. 
1. Min balalar bakçasınuJ milJ tugız yüzda altmış tugızınçı yıldan birn 

başkara kilamin. 2. Başta biz ikaw_idik, Fehime Safiulla ham da min. 3. 

Balalar sanı da un iki tirasinda bulgandır birin çi yılmlJ. 4. Ham da an 

bügünkü künki kadar balalar samşıla da yuk bulıp tura. Ütkan yaz başında 

un dört bala_idi 5. Biz balalar bakçasında cırlıybız, uymybız, söylaşabiz, 

ukıybız, buyıybız, sızabız, kul işlar! işlibiz, ham bu kul işIari da akiyatlar 

bilan da yalJa süzlar ö:ranabiz, ana tilni kullamrga niçek anı, süzlari niçek 

aytirga, kahnmı, niçkami awazlar, alamı ayırawız. 6. Ham da umuman da 
birbirlbiz bilan tamşırga tinybiz. 7. Minimça har zaman balalamıl] birga 

yılluınılJ bir tüp maksatı alar birbirisi bilan tamşalar, dus bulalar, ham da şul 

arkah ö:ranalar oroşorga da külarga da. 8. Dimak tormoşnılJ har narsasin bu 

şolok ana dn bllan da kılıp bula. 9. Dimak duslar bilan uynaganda alar 

finlargana tügül, alar üz arabızdan da tabıla. 10. Ham da biznil] tılibizdan 

har narsaga da har türlü işka da süz tabıhrga tiyas, mum ager da kaçlay 
ö:ranalar, duslaşalar, ham da başka unnda da uçraşkanda birbirlsin tamylar. 

11. Alar bakçadan tışta küreşalar, ham da bakçaga kilganda balalar üz 

aragına tanışmıylar, atı anllar bllan, apalar, abılar, abay babalar bilan da 

tanış bulalar. 12. Ama biznilJ tilda bu umuman uylaganda, tHnil] saklawın, ul 

bik cilJiliş tügll bögünkü künü. 13. Uylasak, min munda tugan, minim indi 

aniym da munda tugan, atıym biş yaşında munda küçldin. 14. Alarml] indi 

üz wakıtında, üzü wakıtında bu çit, çitta başka yaysa zur tatar gruppasından 

ayrım yaşaw bulgan ındi. 15. Alar uynaganda, maktap yürüganda, har 

mundıy normal tormoşmu diyim, yaysa tormoşnuI] har tarmagında fin tın 
bUan uçraşkanlar ındi. 16. Tatar tili üdagi tlI bulıp kalgan, ham da kardaşlar 
bilan uçraskandagı til. 17. Dimak, üzemnan süyHiganda, minim ad aniym 

indi bu muhitta üzgan. 18. Bilglli, alar üzlari, yaysa alarnllJ atı anllari 

munda küçep kilganda alarmlJ tüpları nık bulgan. 19. Alar mişar 

awıllannnan kilgannar, anda yalgız mişarlar yaşagan. 20. Killp kidüçelar 

balki marilar, mokşa, ruslar bulgandır. 21. Ama tHIari alayda tüptan aru 

bulgan. 22. Ama biz munda üzganda indi, atı anilaribiz munda üzganga 

küra. 23. Har buyında til zayıflana bara. 24. Bütünlay nurmal yul bela. 25. 

İl] birinçiga bizga munda yalJa süzIar da kerak. 26. Abi babaylar küçkanda, 
alar awıl hucalıgınnan munda kildilar. 27. Munda saüda yulına küçtilar, ham 

da zaman bilan tormuş üzgardi, yaI] a törlü maşınalar çıktı, ya]) a törlü 

aybirlar, radiyolar, televiziyonlar, har narsaga süz kirak, a bu süzünü kayan 
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ahrga. 28. Alda min üzganda da Rusyaga üz ildaşlarıbizga, kardaşlarıbizga 
mümkin ... yug_ıdl. 29. Annan tura bara hat yazışu başladı, amma başkaça 

küreşülar yalgız Maskaüga bir niçami kardeşni kürü arkıhgma buldl. 30. OL 

awwanrak wakıtta tun kildi türük tinnnan süzlar ahrga tun kildı, yaysa 

tundan tun fin süzların kuşa başhvız, başladık. 31. Bögünkü künü indi 

Kazanga inntiladbız minimça yakşl. 32. Annan kitaplar alalavız, annan 
jurnallar, gazetelar ısmarlıyalavız. 33. Ama munu işlasak da bizga başka 
awırhklar tua, yaysa tumı, alar bar da ındi. 34. İL] bidnçiga bizga kirak kiril 

harifların ö:ranirga. 35. Annan ö:ransak da biz tundan tun ul kitaplamı 

kullana almıybız. 36. Andagı yaşaw, andagı bötön muhit başka törlü, sistem 

başka törlü. 37. Alamn] külgüların da haman aı]lıyamıwız, ham da süznü 

tundan uy lasak, anda da bik küp rus süzIarı bu yal] a kuIturga, yal] a 

turmuşka bayn süzlar rus ünnnan alıngan. 38. ŞunÔl] içün küp wakıt 
bögünkü türük tinnnan alıngan süzlar yakmırak da bulıp tiyaıar. 39. Şulay 
ittirip munda üz tiBbiz tua diyap da ay tip bula. 40. Ama üzgarış alay da ali 
indi problemlarni uyatmÔy, başka tatarlar bilan küreşkanda al]laşu awır 
tügil, Maskaü tatan bulsm, Kazan tatan bulsm, yaysa San Fransiskoda, 
yaysa Türkiyada yaşagan tatar bulsm, al]laşu hiç da awırlık kitirmi. 41. Yal]a 

süzlar alay da alawız Kazannan da, bilgin da ikinçiga tinbiz tüptan munda 

bik bay tügil, tatar tiBnda mil] larça süzlar tabıla kİrak bulsa. 42. Yalgız 

ukırga bizga kirak, küp kina ukırga tUJlarga ukıp kina til bayımıy, bir süzni 

bildim tiyip anı dürüs ay ta bilasinmı ukıp yuk anı işitirga da kirak. 43. Bular 

bizga yil]il tügül, bizga tiBbizni saklaw içün bik küp iş işlarga kirak. 44. 
Şunul] içün bizga yitmi bu Rusyada kullanılgan yaysa Tataristanda 

kullanılgan kiril hanflann bHü, iskirak tekstlami ukırga tilasak arap 

hanflarÔn bilü bik kirtikB. 45. bögünkü künkü tilni latm hanfı bilan yazawız 
türük hariflan bilan. 46. Amma kıskamça karşı, hanflan biz har yaktan bik 

ulJIŞlı tügÜı, ikinçiga masala min maktap başlaganda min am arap hanflan 

bilan başladım, ama annan bir wakıt buldı, balalanbızga küberak türükça 

okıttılar. 47. OL wakıtnı tagı balalamılJ niçak bulsa da tüp sistemlad bozulup 

kitkan kibik buldı, ama ali indi ay tip bula min tugız yüzda altmış tugızmçı 

yıldan birlimi altıruş sigizdan balki da Feıide Biçuri kilganli birli ham da anıl] 

davammda Naile Binark, Hamide Çaydam ham da Elif Fazile Nasretdin 

ukıtuçıbız, alar bu yazu sisteminda aytib bula şuluk kaydalar kullanalar, 

ham da minimça aB yazu ham da oku yaklan bu yaş buymda indi yakşılana 

b ara. 48. Bir buymga yazu bik awırlık kitlra, arap hanflan bilan yitarBk mk 

ukılmagan, ikinçiga türük hanflanna tanışılmagan, şunlıktan alar tamam 
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kolak işitkan ldbik finçadan küçira baralar. 49. Ama an baytak küp kızıksInu 

bar. 50. An yaşlaribiz iki martaba gruppa olarak Kazanga da bardılar, ham 

da andagı kulturml], andagı millaWişlarinil] biliin, milliiWişlar bilan tanışu 

biliin ham da andagı bütünliiy tatar kuItun bilan aşmı bulsın, çirmi bulsın, 

kişilari üzlanmi bulsm, alar bHiin tanışu yaşHidniı] köl]ülin cılıtkan, hiim da 
bllü tiliigin uyatkan. 51. An yaşlanbiz köyHiribızga, cırlanbızga başka karaş 
bilan kızıksınalar. 52. eır süzlan öyraniilar, ham da o cırlamu], köylamil] 
temın tabalar kibik mi1Ja şundıy atıylar. 53. İkinçiga bızda munda iki yıl indi 

ana til tükaragi da başkarala. 54. Anda da katnaşuçılamıl] algı bam sizila, 
alar ukıylar ham da niçak da bulsa da ukıgan, ö:rangan binmÜirln taratırga 
da ünyHir. 55. Alardan bir misal dawamlı, çik ay tim, şundıy jumalmı 

gazetemi yiiysii kiçkinii kitaplar, kitapçıklar hahnda alarnı ö:rangiinlarin 

yiiysa tanışkanla.rın başka kişiliirgii dii büla kitirga tiliyUir, bu işka bik 

kızıksmalar da. 56. Yalgız bu işni algay İtü bik küp köç sorıy, hiim dii 

şunhktan har zaman kalıp tura. 57. Tilni ö:ranir içün mil]a Kazanga baru 
yiişliir içün bik da cimişIi, çünki anda bargaç tilHirini1J zayıflıgmmı aytiym, 

yaysii yarlılıgmmı iiytiym, anı sİzaHir hiim dii ol yaktan da ö:ranirga 

kiraleliknı sizalar. 58. İkinçi yaktan tagı narsa ni bulsa da bilgin bulsalar 

Kazanda. 59. İskıdan şundıy iski baylıknı abi babaylarmı mirasnı birgan 

yaysa kursa miiktaptami ö:ranganıar. 60. Aml] kitirgan şatlıgın da 

tuyganlardır. 61. Har halda, uylar_idim, tilnil] kimmatin al]lıylardır, çünki 

tatarça yakşı bilsan Türkiyagami kittil] , Kazangamı kittil], yaysa başka bir 

türki halkı azası bUanmi küreşt11J, alay da aL] laşıp bula. 62. DI bir zur 

kuwanıç birii. 63. Niçak, masalan uygur bilan da a1Jlaşıp bula. 64. VI bit 
dünyanıl] türlü tarafında yaşagan ikı kişi uçraştımı nindiy bulsa da bir urtak 
til taba alsalar ol nindiy zur bahit kışiga. 65. şunıl] içün biz balalanbızga har 

zaman ö:diHibiz da tU ul baylık, anı üyda yakşımı naçarmı ama alay da 

ö:ransal] sil]a har zaman ol kızık büıak kibik, başka kilgan bültik kibik bulsa 

da, ol küpmi tormuşta şatlık kitira. 66. Min üzem har halda abaylarim 

bulsm, babayıarım bulsın, ati iiniym bulsın har zaman alarga şatmın; mİn 

şundıy üzgiin wakıtta bir zaman kildi, un biş yiişlarimi bulgandır, bir dii 
tiliip tatar kursalarına yürümiydim. 67. Har zaman oroşaydım, karşı 

turaydım iili barmıym indi tiyip, ama alar mİ ni har zaman macburhrlar idi, 

başka çara yuk barasın. 68. Bir yıl üttimi, annan üzim da indi un 

sigizmiydim, un tugızmıydım, dawamh üzim tUap yüriydim, dawam 

idaydim. 69. Ham da şlay iili da kirak_idi, balalarm başka balkİ 

kızıksmuların iizayürga tırışırga ham da niçak da bulsa kızıksınullI üz 
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kulturga milHitka yünaldirlrga, ul minimça kirakli bulırdı, ama bögünkü kün 

turmuş şundıy türlü türlü mümkinnklar bira. 70. Kişinil) buş wakıtında 

tilagan işlar bik küp bar, spor bar, muzik bar, tillar bar, har türlü 

mümkinliklar bar. 71. Şunıl) içün balanı yalgız bu üz kuIturabız, üz millat 
işlaribizga gina kızıksındıru bik yil) ildan bulmas, aına alay da kişi 
kızıksınmasa ol macbur bilan da bilgin ö:ranmi, ama niçak bulsa da 
kızıksındıru kirak bulur idi. 72. Finlandiyada yaşawçi tatarlamıl) kübesi 
Nijniy-Novgorod vilayatindan kilganıar. 73. Anda şundıy awıllar bulgan: 
Yal)apar, kübesı annan, annan bar Suksu, annan bar Cümbali, Uraz-awıl, 

Kadım-awıl, masalan bu awıl1ar alar kübesi yamyanaşa sigas çagınm 

ayırmalan, un çagınm, il) yakın vagzallan Sergaç bulgan. 74. Alar anda 
ildnçilik işi bilan kübesi wakıt yaşagannar, ama annan cir azaya başlagaç 
erlar saüda yulma küçkannar. 75. Başta Gorkiga, iski Nijniy-Novgorodga 
bargannar, annan annan kışlarnı Maskaüga, annan annan Pitirga, annan 
Vi:puri, Teriyoki, şlay ittidp ager da Finlandiyaga küçkannar. 76. Ama 
sugıştan ilik kübesi indi annan bütünlay Vi:puridan, Teriyokidan bu yakka 
kilganıar. 77. Biznil) abi babaylar kilgan awıllar, alar mişar awıllan, ama 
iskidan indi bu mişar awıllan malaylamı Kazanga madrasalarga ukırga 

cibargannar ham da kızlarda da üz ukıtuçılan bulgan. 78. Minım da abayim 

ukı bilaydi, yazuwı bik zayıf idi, ama arap hanflan bilan bik yakşı okıydı. 

79. Bu mişar tiHnil) ayırınası bar, Kazan tilina küra, ama bögünkü Kazan bu 
aaabi tilda alay da bir ülüşün mişar tilinnan da algannar tiyip ukıganım bar. 
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Sözlük 

abı ağabey, amca (krş. Tat. abıy 

"ağabey; amca, dayı; amca") 

abzısta kızkardeş, teyze? 3.6 

(krş. Tat.(ağ.) abısta "abla") 

aç- açınak 

açıl- açılmak « aç-ı-l-) 

adat adet « Ar. Ö.:ıLc. (adat) 

ahır son « Ar. ~T abir) 

ak ak, beyaz « ET ak < *ak) 

akça para « ak + ça) 

aksent aksan, ağız « Rus. < Fr. 

< Lat.) 

aktif, aktiv aktif « Rus. < Fr. < 

Lat.) 

al- almak 

alay öyle 

algı ileri 

alın ileri 

altı altı 

altın çı altıncı « altı+nç+ı) 

altmış altmış 

ama, amma ama « Ar. ~ı amma) 

andıy böyle «< ET antag < anı 

tag; krş. mundıy, şundıy) 

agla- anlamak « ET alJla- < alJ 

"anlayış, zeki!" ve +la-, krş. ED 

186a; alJ < *alJ) 

aglat- anlatmak « alJla-t-) 

aglaş- anlaşmak « alJ la-ş- ) 

apa abla, kız kardeş 

ar- yorulmak « ET ar- ) 

ara ara « ET ara) 

arap Arap « Ar. '-;J~ (arab) 

arkalı, arkılı karşı (krş. ET 

arkuru UW 200) 
artık artık « ET artuk < art

"artmak, çoğalmak" -uk) 

arttır- artırınak « art-tır- ) 

aru arı, temiz « ET ang < *ang < 
an - "temiz olmak" -g ) 

asil asıl « Ar. ~ı aşl) 

aş aş, yemek « ET aş < *aş) 

aşa- yemek « ET aşa- < aş,!"a- ) 

aşat- yedirmek, beslemek « ET 

aşat- < aşa-t-UW 242) 
ata baba «ET ata) 

atna hafta « Far. ~.:ıT adın a 
"cuma") 

atnalık haftalık « atna+ lık) 

auktoritet otorite (Rus. < Alın. < 

Lat.) 

awaz ses « Far. j19' avaz) 

awıl köy « ET agıl "ağıı" UW 
63) 

awır ağır « ET agır < *agır) 

awırlık ağırlık « awır+lık) 

ay ay 

ayır- ayırmak « ET adır- ) 

ayırma fark « ayır-ma) 
ayit bayram « Ar. ~ (ld) 

ayla aile « Ar. lliLc. (a)ila) 

aylık aylık « ay+lık) 

ayrım ayrı, başka « ayır-m) 
aza üye « Ar. p:~1 dial) 
azay- azalmak « az+ay- < *azad

; krş. iizay-) 

abay baba dede 

abi, abi nine 
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adabi edebi « Ar. ı.r..)1 adabı) 

ager [da} eğer « Far..r!1 agar) 

akiyat hikaye « Ar. .i.:!LS:.".. 
bikaya) 

albatta elbette « Ar. ~, al

hatta) 

alda şimdi « Ar. Jl> bal ve Tü. 

+da; krş. elda) 

ale daha « Ar. tL> bala; krş. ali, 

alla, e ll) 

ali daha (krş. ale, alla, ell) 

alifha alfabe « Ar. ~4-4Ji ali! 

ba\ krş. elifba) 

alla daha (krş. ale, all, eli) 

amrikan Amerikan 

ane daha 

ani, ani anne « ET ana UW 129) 

arta sabah « ET erta ED 202b) 

ati, ati baba 

awal, awwal önce « Ar. Jg' 
awwal) 

aybir nesne, şey 

ayt- söylemek « ET ayıt- UW 

309-313 < ay-ı-t-) 
aytik ? 3.43, 3.56, 3.61, 3.71, 

3.81 (krş. Tat. aytik "(ara söz) 

farzedelim ki, diyelim ki") 
az az 
azay- azalmak (krş. azay-) 

azayt- azaltmak « azay-t-) 

babay dede 

baguç! bakıcı (? < *bak-guçı) 

bahça bahçe « Far. ~4 
bagça;krş. bakça) 

bak- bakmak 

bakça ~.ahçe (krş. bahça) 

bala çocuk, yavru « *bala) 

bar var « *bar; krş. var) 

bar- varmak, gitmek (krş. var-) 

barıbn ancak « barıbir < 

*barıbır < bar+ı + bır) 
baş baş 

başka başka « baş+ka; yapıca 
krş. özga < öz + ga) 

başkar- yönetmek « ET başgar-

ED 380a < baş + gar-) 

başla- başlamak « baş + la-) 

bay zengin « *bay) 

bay!- zengin olmak « bay+ı- < 

MK bayu-) 

bayıık zenginlik « bay+lık) 
bayram bayram « MK ba:;,ram, 

bayram < Far. fb~ ba:;,ram; 

krş. bayram) 

baytak çok 

babit baht « Far. ~ babt) 

balkİ, balkı, balkım belki « Ar. 

~ bal + Far. 4.s ki) 

ban ben (krş. min) 

baya değer «< Far. ~ baha) 

bayabir,.. değerlendirmek « baya 

bır-) 

bayli bağlı « ET baglıg < *baglıg 
< ba-g + lıg) 

bayram bayram « bayram) 

bela ile « ET birlti; krş. bilan) 

ber- vermek « ET ber- < *ber-) 

beril- verilmek « ber-ı-l-) 

bik pek « ET bek) 

bikrak daha çok « bik+rak) 

bil- bilmek 

bilan ile « bila+n (ins. eki); krş. 
bela) 

bılay böyle (krş. bulay) 
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bIlgiçi bilen, bilici « *bilgüçi < 
bil-güçi) 

bilgili bilinen, belli « *bilgülig < 
bil-gü+lig) 

bilim bilgi « bU-i-m) 

big bin « ET bu); krş. mil)) 

bir bir « *blr) 

bir-, bir- vermek (krş. ber-) 

biraz « bir az) 

birbiri birbiri « bir+bir+i) 

birgii birlikte « bir+ ga) 

birgiilik birlik « birga+llk) 

birin Çı birİnci 
birisi birisi « bir+i+si) 

birn beri « *berüli < *berülig < 
berü+fig) 

birlik birlik « bir+llk) 

biş beş « *beş) 

bit? 2.15, 2.16, 2.32, 3.55, 8.64 

(krş. Tat. bit "yüz, çehre; yanak, 
avurt" < ET ba ED 296b) 

bit-, bit- bitmek « ET büt-) 

bitir- bitirmek « ET bütür- < 
büt-ür-) 

bitıril· bitirilrnek « bitfr-f-l-) 

biyik büyük « ET biidük < badü

k) 

biz biz 
bol- olmak « *böl-; krş. bul-, ol

) 

boş boş « *böş; krş. buş) 

bozul- bozulmak « ET buzul- < 
buz-u-l- ) 

bögün bugün « ET bökün < 
*bokun < bo+kun) 

bögünkü bugünkü « ET 
bökünki < *bökunki < b o 

kun+ki) 

börk şapka « MK börk "şapka") 

bötön bütün « ET bütün < büt-ü-

n; krş. bütin) 

böylii böyle 

bröşar broşür « Rus. < Fr.) 
bu bu « ET bo) 

bul- olmak (krş. bol-, ol-) 

bular bunlar « bu+lar) 

bulay böyle, şöyle (krş. bılay) 
bulgar B ulgar 

buş boş (krş. boş) 

buy boy « ET bod) 

buya- boyamak « ET bodo-) 

böl· bölmek « ET böl-) 

bülak hediye, prim « *bilak < 
ET belak, krş. ED 338b) 

bötin, bütün bütün (krş. bötön) 

diyin yazın «< ET yayın < 
*yayın < yiiy+(ı)n (ins. eki); 
krş. yay) 

cdıt- ılıtmak, ısıtmak «< ET 
yılıt- < yılı-t- ED 923a) 

cu şarkı «< ET yır < *fr E D 
192b; krş. çir, yır) 

cırla- şarkı söylemek « cır+la-; 

krş. yırla-) 

cıyd- yığılmak «< *yıgıl- < yıg
ı-l-; krş. yı:l-) 

cibar" göndermek « yibar- < < 
fd-u ber-; krş. yibar-) 

dmişii yemişli, verimli « 
*yemişlig < yemiş+lig) 

dgH, cil)il hafif « ET yilJil < 
*yingül «yeni- "hafif olmak"

gül, bk. G. elauson, An Etymo

logical Dictionary of Pre-
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Thirteenth-Century Turkish. 

Oxford, 944, 950; krş. yilJil) 

cil' yer « ET yer; krş. yer) 

çir şarkı (krş. cır, yır) 
çit yad, yabancı 

cümIa cümle « Ar. ~ cumla) 

çagırım bir uzunluk ölçüsü 

. çakır- çağırmak « *çiikır- < çü + 

kzr-, krş. T. Tekin, A OH 36, 
1982: 509) 

çakıru çağrı « çakır-u < *çiikırıg 
< çii + kır-ı-g) 

çans şans « Rus. < Fr.) 

çadi çare « Far. 0J4- çiira) 

çaplik kadar « çap+lik) 

çay çay «< Çin. ~ chd) 

çık- çıkmak «< ET taşık- < taş 
"dış" + (ı)k-) 

çik sınır 
çikli ilkel, sınırlı « çik+li) 

çorba çorba 

çünki, çünkü çünkü « Far. 

AS,.j~ çün-ki) 

da, da da; ve 

daça yazlık ev « Rus. 
ôdııa[ daça]) 

daradi derece « Ar. ~J.:ı daraca) 

daris ders « Ar. ~J'" dars) 

darıslik ders teksiri « daris+lik) 

davam devam « Ar. rı'~p dawiim; 

krş. dawam) 

davamn. devamlı « davam+ li) 

dawam devam (krş. davam) 

dawamli devamlı « döwam+li) 

di- demek « ET te- < *te-; krş. ti-

) 

diktator diktatör « Rus. < Lat.) 

dil dil « ET tıl; krş. til) 

dimak demek « di-mak) 

din din « Ar. 0-:!'" dln) 
dinli din li « din+lf) 

diya diye « di-y-a) 

dohter doktor « Rus. < Lat.) 

dokızınçı dokuzuncu « 
*tokuzunçı < tokuz+u+nç+ı; 
krş. togızınçı, tugızınçı) 

dokuz dokuz « ET tokuz; krş. 

togız, tugız, tukız) 

domız domuz « ET tOlJuz) 

dördünçü, dörtünçi dördüncü « 
*törtünçi < tört+ü+nç+i; krş. 

dürtinçl) 

dört dört «ET tört < *tort) 

dus, dust dost « Far. ü..UI9'" 

düst) 

duslaş- dost olmak « dus+la-ş-) 

dünya dünya « Ar. 4J", dunyii) 

dürtınçı dördüncü (krş. 

dördünçü) 

dürüs dürüst « Far. ü..UI)'" 

durust; krş. tiris) 

düş- düşmek « ET tüş-; krş. tüş-
) 

egrin ? 1.25 
ekit, ekit neredeyse 

ekstra ekstra « Rus. < Fr. < 
Lat.) 

elat- denk gelmek (krş. elettir-; 

krş. ET elt-) 

elda şimdi (krş. aZda) 

elettır- ? 2.11 (krş. elat-) 

eli şimdi (krş. ale, aU, alla) 

elifba alfabe (krş. alifba) 

enerji enerjik « Fr. < Yun.) 
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er erkek « krş. ir) 

et· etmek « *et-; krş. it-) 
ev ev « ET iib; krş. iy, öy, ü, üy) 

fa:liyat etkinlik « Ar. ~W 
Id(tillya) 

familya aile « Rus. < Lat.) 
fıkIr fikir « Ar. ~ likr) 

fi:i fül « Ar. J-Uıtı) 
Fin 

finça Fince « lin + çii) 

finliiş- Finceleşmek «Iin+lii-ş-) 

finn Fin « lin + ll) 
fransuz Fransız « Rus. < Alm. 

< Fr.) 
füziyoterapi fizyoterapi « Fr.) 
gayratn gayretli « gayriit+ ll; 

gayriit < Ar. ö~ gaira) 

gazete gazete « Rus. < Fr. < İt. 
gazzetta) 

grammatika dil bilgisi « Rus. < 
Lat. < ~un.) 

grup pa gurup « Rus. 
ıpynna[gruppa] < Alm. < Fr. < 
İt. gruppo) 

hal hal, durum « Ar. Jl> l}aL) 

halk, halık halk « Ar. &L> bal~) 
haman, hiimiin, hiiman, hemen 

hemen « Far. 0~ hamtin) 

hanım hanım 

harıf, harif harf « Ar. ı....9 J-> I}arj) 

hat mektup « Ar . .6..> batt) 

hata yanlış « Ar. ;Lb..> batti)) 

hatın hatun, hanım « ET ~atun < 
~atun < Sog. bwaten ED 602b) 

hatır hatır « Ar. ;-bL> btitir) 

hatırla- hatırlamak « hatır+la-) 
hatta hatta « Ar. ~ I}attti) 

hazırla- hazırlamak « hazır+la-; 
hazır < Ar. ~G.l}tiiir) 

hazırlan- hazırlanmak « hazırla-
n-) 

halii hele « Far. ~ hala) 

ham hem, ve « Far. ~ ham) 

hamma hepsi, bütün « Far. ~ 
hanıa) 

haps! hepsi « *hiipisi < 
hiip+i+si) 

har her « Far. ~ har) 

hatiyk neredeyse 
heratüs uyanış 
hiç hiç « Far. ~ h[ç) 
horı koro « Rus. < Alm. < Lat. 

< Yun.) 
hotelotel « Fr.) 
hucahk sahiplik « huca+lık; 

huca < Far. ~,~ bWiica) 

hurmat saygı « Ar. 4.QJ-> I}urma) 

hükümat hükümet « Ar. J..o~ 
I}ukuma) 

iç- içmek 
idik hece «< ET ujik, uzik, ujak, 

uzak "harf, hece") 
icat yaratma « Ar. ..)~, ıcad) 

ıçün, içün için « ET üç ün < 
*üçun; krş. öçin, üçün) 

ikan iken « ET, iirkiin) 

iki, iki iki « *Jki) 

ikinçi, ikinçi ikinci « iki+nçl) 

il ? 1.30 (krş. Tat. il "ülke, 
mekleket, devlet; vatan; alem, 

topluluk, toplum" < ET il, iil, el) 

ildaş yurttaş « il + diiş) 
Hekken ? 2.43 
ilik önce « ET ilk) 
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ilintı ilinti, ilişki « ll-ı-ntl) 

ille, illı elli « ET alig, i lig ) 

ininçi ellinci « illı + nçl) 

İmam imam « Ar. ~Loı imam) 

indi, indi şimdi «< ET amtı < 
am+tı; krş. şimdi, şındl) 

İnteresan ilgi çekici « Fr.) 
inşalla inşallah « Ar. illlLiul 

in şa) ilah) 

iI] en « ET av, av) 
ipHiş arkadaş; eş « *abdaş < 

iib+daş) 

ir erkek (krş. er) 

İs hatır, bellek 

isım ad « Ar. ~i ism) 

iska, ıska, iskı eski (ET aski) 

ısmarhyala- ısmarlamak (krş. 

TT ısmarla-) 

ısta- isternek « ET izda-, ista-, 

asta- < *ız+da-) 
iş iş « *lş) 

işit- işitmek « ET aşid-, iş id-) 

işitil- işitilrnek « işıt-ı-l-) 

ışla- işlemek, çalışmak « ıŞ+la-) 

ışliin- işlenrnek « ışla-n- ) 

it-, it- etmek (krş. et-) 
iyev (krş. ev, öy, Ü, üy) 

jurnal dergi « Rus. < Fr. < Lat.) 
kası hangi «< *kayusı < *kanusı 

< kanu+şı; krş. kaysı) 

kaç- kaçmak 
kaçan ne zaman « ET kaçan) 

kadar kadar « Ar. )~ lç,adar) 

kagız kağıt « Far. .i..C.LS' kilgag" 

kilgi?,) 

kal- kalmak « * kil 1-) 

kaldır- bırakmak « kal-dır-) 

kalın kalın 

kahn-niçkalik kahnhk-incelik 
(niçkalik < niçka+lik; niçka « 
ET inçga, yinçga < *ylnçga) 

kamp kamp « Aşağı Alm., Hol. 
< Lat.) 

kansallistiyabr milli tiyatro 
(kansallis < Alın. < Lat.; tiyatır 
< Rus. < Fr. < Lat. < Yun.) 

kansUya büro « Rus. < it. 
cancelleria) 

karaş bakış « kara-ş) 
kardaş, kardeş kardeş (? .« ET 

karındaş < karın+daş) 
karış- karışmak « kar-ı-ş-) 

karışık karışık « karış-ık) 
kart kart, yaşı büyük 
karşı karşı « *karış-ı ED 663b) 
kat kez 
katı katı « ET katıg < kat- "sert 

olmak" -ı-g) 
katıştır- katıştırmak « *katıştur

< kat-ı-ş-tur-) 
katnaş- katılmak « *katın+a-ş-; 

*katın < kat-ı-n ED 603a) 
katnaşuçı katılımcı « 

*katnaşugçı < katnaş-u-g-çı) 
kaver bez 
kaya nerede, nereden (? « 
" *kayuda) 

kayan nereden (?« *kayudan) 

kayda kural « Ar. ö •. ~.dj lç,ti'ida) 

kaysı hangi (krş~ kası) 
kayt- dönmek «< MK kadıt-) 
kaç geç « *keç; krş. kiç, kiça) 

kandi kendi « ET kantü, kandü) 

kel- gelmek « ET kal-; krş. kil-) 
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kerak gerek « ET kdrgdk < 
*kdrgd-k; krş. kirdk) 

kıl- kılmak 

kırk kırk 

kıska kısa « ET kısga < kıs-ga) 
kıskanıça kimi 

kış kış 

kışın kışın « kış+(ı)n (ins. eki)) 
kıyınlık güçlük, çetinlik « 

kıyın+lık; kıyın < ET kın, kıyn) 
kız kız « *kfz) 

kızık, kızıktı ilgi çekici 

kızıksın- ilgilenmek « kızık+sı

n-) 

kızıksındır- ilgilendirmek « 
kızıksın-dır- ) 

ki ki 
kibi, kibik gibi « MK kepi < 

*kep+i; kibik« *kepi ök) 

kİç akşam (krş. kaç, kiça) 

kiç- geçmek « ET kaç-) 

kiça gece « kiç+a; krş. kdç, kiç) 

kıçı, kiçkina küçük (kiçi < ET 

kiçig; kiçkina « *kiçigkiıia < 
kiçig+kilfd (küç. eki)) 

kiçın akşamleyin « kiç+(i)n (ins. 
eki)) 

kidüçe gidici «< *ketügçi < ket-

ü-g+çi) 

kil- gelmek (krş. kel-) 

kilaçak gelecek « kil-açak) 

kiliştir- geliştirmek « *kdliştür-

< kiil-i-ş-tür-) 
kım kim « ET kam) 

kimmat değer « Ar. ~ ~lma) 
Idgay- genişlemek « *kelJad- < 

kelJ + iid-) 

kir- girmek « *kır-) 

kirak gerek (krş. kerak) 

kirakıl gerekli « kirak+li) 

kirakHk gereklik « kirak+lik) 

kİrala- kiralamak « kira+la-; kira 

< Ar. ~'..rS' kirii) 
kiril kiril « Rus. < Yun.) 
kit- gitmek « *ket-) 

kitaklİ sürekli « kit-akli) 

kitap kitap « Ar. ~L:a.S kitab) 

kitapçık kitapçık « kitap+çık) 
kitır- getirmek «< *kaltür- < kal-

tür-) 

kışi kişi 

kolak kulak « ET kulkak, 

kulgak, kulak) 

kon- konmak « ko-n-) 

konuş- konuşmak « ko-n-u-ş-) 

kork- korkmak « *kon-k-·M. 

Erdal 646-647) 
koy- koymak « ET kod- < ko-d-; 

krş. kuy-) 

köç güç « ET küç < *kuç; krş. 

küçlan- ) 

konünü gönül şenlendiren ( < 
könül+lü < kölJüI) 

gönül 
körsat~ göstermek 

köstar- göstermek 

köy (l) şarkı « ET kö g < Çin. mı 
qu < k)iwok) 

köy (2) köy « Far. ı.S~ küy) 

kuhna eski « Far. ~ kuhna) 

kul kol, el « ET kol) 

kullan- kullanmak « kul+la-n-) 

kullanıı· kullanılmak « kullan-ı-
1-) 
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kultura, kultur kültür « Rus. < 
Lat.) 

kumaş kumaş « Ar. ~Lq.j 

~umilş) 

kur- kurmak 

kurban kurban « Ar. 0L..r9 
~urbiln) 

kursa kurs « Rus. < Lat.) 
kurul- kurulmak « kur-u-l- ) 

kuwanıç kıvanç, sevinç « 
kuwan-ı-ç < *kıbanç < kıb+a-n
nç) 

kuwatli güçlü « kuwat+U; kuwat 

< Ar. ög..9 ~üwa) 
kuy- koymak (krş. koy-) 

kuyıl- koyulmak « kuy-ı-l-) 

kuş- katmak « ET koş-) 
kuşma birleşik « kuş-ma) 
kübayt- çoğaltmak (küp+iiy-t-< 

*köpadit- < köp+ad-i-t~ ) 
küç- göçrnek « MK köç-) 

küçir- göçürmek « MK köç ür - < 
köç-ür-) 

küçıan- güçlenrnek « küç+la-n-; 

krş. köç) 

küçlandir- güçlendirmek « 
küçliin-dır-) 

kijçlü güçlü « küç+ lü) 

küçük küçük 
kül· gülrnek 
külgü şaka « kül-gü) 

kün gün « *kun) 

küp çok « ET köp) 

kür- görmek « ET kör-) 

küra göre « kür-ii) 

küral· görülmek « *kürtl- < kür

t - 1-) 

küreş- görüşmek « *kürtş- < 

kür-t - ş-) 
kürin- görünmek « kür-ı-n-) 
laksant aksanlı «< ? Rus. < 

Alm. < Lat.) 
lan çocuk « *ulan < ET o g lan < 

ogul+an) 

latin,latın Latin 
lisa lise « Fr. lycee < Lat. < 

Yun.) 
maailmantieto dünya bilgisi (? < 

Fin.) 
mahalla mahalle, topluluk « Ar. 
~mal:ıalla) 

mahsus mahsus « ~~ 
mabşüş) 

maksat maksat, amaç « Ar. 
~ma~şad) 

mal mal « Ar. JLo mill) 

ma:lasaf ne yazık ki « Ar. 
~:t, ~ mda-I-asa}) 

malayerkek (krş. Tat. ma lay 

"erkek çocuk, oğlan; oğul; çırak, 
usta çırağı; uşak") 

mari Mari, Çeremis 
maskar maskara « Ar. ö~ 

masbara) 

maşına makine « Rus. < Fr. < 
Lat. < Yun.) 

macbur mecbur « Ar. J~ 
macbür) 

macburi mecburi « Ar. ı5J~ 
macbürl) 

macburla- zorlamak « 
macbur+ la-) 

macmua dergi « Ar. lı~ 
macmü'a) 
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madrasa medrese « Ar . .L.ı.ıJ~ 

madrasa) 

maktab, maktap okul « Ar. 

~ maktab) 

mamlakat ülke « Ar. .a..SJ..t 
mamlaka) 

mamnun memnun « Ar. D~ 

mamnun) 

martaba kez « Ar. 4~ 

martaba) 

masala, masala « Ar . .u~, 
ri i; 1\1 <) maiala) 

masalan örneğin « Ar. L 
l1WJ.alan) 

meydan meydan « Ar. Dı~ 

maidan, mldan) 

minat millet « Ar. ~ milla) 

mUıattaş soydaş « millat+taş) 
miııi milli « Ar. ~ millı) 

milyon milyon « Rus. < Fr. < 
İt. mi/iane) 

mİn ben (krş. ban) 

mlIJ bin (krş. bılJ) 

miras miras « Ar. ı!.ı'~ mıraşJ 
misal misal « Ar. J~ mi~aı) 

mişar Mişer 

mokşa Mokşa 

molla molla « Ar. ~~ mart/a) 

muaııim öğretmen « Ar. ~ 

mu'allim) 

muhit çevre « Ar. mul}ıt) 

mundıy böyle «< ET muntag < 

*buntag < bum tag; krş. andıy, 

şundıy) 

musık müzik «< Lat. < Yun.; 

krş. muzik) 

muzik müzik «< Lat. < Yun.; 

krş. musık) 

mühim önemli « Ar. ~ 

muhimm) 

mükammal mükemmel « Ar. 

~mukammal) 

mümkin mümkün « Ar. ~ 

mumkin; krş. mümkün) 

mümldnnk imkan « 
mümkin + llk) 

mümkün mümkün (krş. mümkin) 

müsülman Müslüman « Far. 

D~ musUman < Ar. ~ 

muslim+Far. Di an) 

naçar kötü « Far. J4-Li na-çar) 

na ne (krş. ni) 

narsa şey, konu « *na arsa < na 

ar-sa; krş. nasta) 

nasil nesil, kuşak « Ar. J...w..; 
nasl) 

nasta ? 2.40, 2.47 (krş. Tat.(ağ.) 
nasta "ne; şey, nesne" < ? nasna 

< na isa na; krş. narsa) 

neysa neyse 

nık sağlam 

nıkayt- sağlamlaştırmak « 
nık+ay-t-; +ayt- < *+adıt- <+ad-

1-t-) 

ni ne (krş. nd) 

niça kaç (ni+ça) 

niçak, niçik nasıl «< *naça ök < 

na+ça ök) 

niçka İnce «< ET inçga, yinçga 

< *ylnçga) 

nindi, nindiy nasıl « ni+n+di; 

+di« ET tag) 

nişlii· ne işlemek, ne yapmak «< 
*nii ışla- < nii ış+la-) 
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niyat niyet « Ar. 4 nıya) 
no cümle başı edatı (? < Rus. 

ı-w[no]) 

norm norm « Rus. veya Fr. < 
Lat.) 

normal, nurmal normal « Rus. < 
Lat.) 

o o (krş. ol, ul) 

oç- uçmak « ET uç-) 

oçak uçak « oç-ak) 

ohşa~ benzemek «< *ugşa- < 
uguş+a-) 

okı- okumak (krş. ukı-) 
okıl- okunmak « okı-l-; krş. 

ukıl- ) 

okıt- okut~ak « okı-t-; krş. ukıt
) 

okulakul « Trk. okul < oku-l; 

krş. Fr. ecole) 

ol o (krş. o, ul) 

01- olmak (krş. bol-, bul-) 

olu ulu, büyük « ET ulug) 

omurnan genellikle « Ar. ~~ 
(umüman; krş. umumiin) 

on on « *ön; krş. un) 

oIJ- anmak. 
opera opera « Rus. < İt. < Lat.) 
oppikoulu orta okul ve lise (? < 

Fin.) 
onn yer, orun « ET orun; krş. 

urın) 

oroş- kavga etmek « *uruş- < 
ur-u-ş- ) 

orta orta « *orto) 

orus Rus (krş. rus, urus) 

otız otuz (krş. otuz, utız) 

oturt- oturtmak « otur-t-) 

otuz otuz (krş. otız, utız) 
oy düşünce « *öy) 

uyandırmak «< *odgat- < 
odga-t-; krş. uyat-) 

oyla- düşünmek « oy+la-; krş. 

uyla-) 

ozga başka (krş. özgii, üzgii) 

öç üç (krş. üç) 

öçin, öçön için (krş. ıçün, üçün) 

öçönçö üçüncü « *üçünçi < 
üç+ü+nç+i; krş. üçünçü) 

ö)öş ülüş, bölüm (krş. ülüş) 
ö:ran- öğrenmek « *ögriin- < 

ögür+ii-n-; krş. öyriin-, üriin-) 

ö:rat- öğretmek « *ögriit- < 
ögür+ii-t-; krş. öyriit-, üriit-) 

öy ev (krş. ev, iy, ü, üy) 

öyla öyle 
öylaş- dağıtmak 

öyran- öğrenmek (krş. ö: riin-, 

üriin-) 
öyrat- öğretmek (krş. ö:riit-, üriit-

) 

özga başka « öz+ gii; krş. ozga, 

üzg ii; yapıea krş. başka < 
baş + ka) 

paramaç bir çeşit yemek 
perde « Far. QJ>; parda) 

piyese piyes « Rus. < Fr. < 
Lat.) 

plak « Fr. plaque < 
Felemenkçe placke < Frankça 

plech) 

problem sorun « Fr. < Yun.) 
prosent, prosenti yüzde « Rus. 
npoı~eHm [protsent] < Alın. < 

< Lat.) 
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psikologi psikoloji 

radiyo radyo 

ramazan ramazan « Ar. 0~J 
ramailin) 

rasmi resmi « Ar. ~J rasmı) 
rayis başkan (Ar. ~J rdıs) 

rejissör yönetmen « Fr. 

Tt?gisseur) 

rol rol « Rus. < Fr.) 
rus Rus (krş. orus, urus) 

saat saat « Ar. .ü:.~ sit at) 

şadatnama okul karnesi, diploma 

« Far. ~W~~ şahiidat
niima) 

saf saf, temiz « Ar. ~L.::ı şii/) 

sahna sahne « Ar. ~ şal;na) 

sakla- saklamak « sak+la-) 

san, sanaş sayı (san < *siin < sii

n; sanaş < *siinaş < sii-n+a-ş) 
sanışd- sayılmak « *siinışıl- < 

sii-n-ı-ş-ı-l- ) 

sat- satmak 

satulaş- tİcaret yapmak « 
*satıglaş- < sat-ı-g+la-ş-) 

sayfiya yazlık ev « Ar. """",",~biJ 

şaifiya) 

saüda ticaret « Far. ı~~ saudii) 

segız, sigiis sekiz « ET sakiz; 

krş. sigız) 

sıy- sığmak « MK sıg-) 
sız- çizmek; kaçmak 

SIZIKç:a çizgi « sız-ık+ça) 
sigısınçı sekizinci « * siikizinçi 

< sakiz+i+nç+i) 

sigiz, sikiz sekiz (krş. segiz) 

siksan seksen «< MK siiksön 

« *siikizön < sakiz+ön) 

sin sen 

sınıf sınıf « Ar. ~ şin/) 

sı:r sığır « MK sıgır) 
si:riik seyrek « *siiyriik) 

sistem sistem, düzen 

siz siz 

siz- sezmek 

sizH- sezilmek « siz-i-l-) 

sog sonra 

soggı son « s01J+gı < *so1Jkı) 
sogra, sonra sonra « s01J+ra) 

sor- sormak 
soraş- sormak « sora-ş-) 
soy- ? 2.31 (krş. Tat. suy- "kes

rnek, boğazlamak; öldürmek; 

bölmek; soymak") 

söyIaş- söyleşmek, konuşmak « 
söylii-ş-; krş. süliiş-) 

söyle- söylemek (krş. sülii-, 

süylii- ) 

spor spor 
su 'ıŞ, sugış savaş « suk-ı-Ş) 

süla- söylemek (krş. söyle-, 

süylii- ) 

süliiş- söyleşmek, konuşmak 

(krş. söyliiş-) 

sün- sönmek 
söyHi- söylemek (krş. söyle-, 

sülii-) 

söz söz « ET söz) 

şat mutlu « Far. ~Liı şiid) 

mutluluk « şat+Zık) 
şaytip ? 1.10, 1.13, 1.17, 1.21 

şahır şehir « Far. ~ şahr) 

şıgıldat- şıkırdatmak « şıgıl+da-
t-) 

şı:r şiir « Ar. ~ şlr) 
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şıybık yumuşak 

şimal kuzey « Ar. J~ şamiil, 
şimiil) 

şimdi şimdi « uş imdi; krş. indi, 

şindi) 

şindi şimdi (krş. indi, şimdi) 

şiva şive, ağız « Far. Q~ 
şıva) 

şlay böyle (krş. şulay) 

şol, şolok şu « uş ol; krş. şul) 

şu}, şu, şuluk şu (krş. şol) 

şulay böyle (krş. şlay) 
şundıy böyle (krş. andıy, şundıy) 

şunhktan bundan dolayı « 
şu+n+lık+tan) 

şükür şükür « Ar. ~ şukr) 

şved İsveç; İsveçli « Rus. 

ıuBeô[şved]) 

tabi tabi « Ar. ~l:i tabi') 

tabıl- bulunmak « tap-ı-l-) 

tagan, tag ın yine « *takın < tak-

ı+n (ins. eki» 
tagı daha « ET takı < tak-ı) 
tahminan aşağı yukarı « Ar. 

r-4~ taljmınan) 
takım takıın « tak-ı-m) 

tam tam « Ar. fl:i tamm) 

tamam tamam « Ar. fLı 

tamam) 

tanı- tanımak 

tanış tanış, tanıdık « tanı-ş) 

tanış- tanışmak « tanı-ş-) 

tanışıl- tanışmak « tanı-ş-l-) 

bulınak 

taraf taraf, yan « Ar. ....g ~ taraj) 

tarat· dağıtmak, yaymak 

tarıh tarih « Ar. ~..),ÇL:i 

tddlj) 

tarmak dal « MK tarmak < tar-ı
m+a-k ED 548-550) 

tarİiş tartışma « tart-ı-ş) 

tastiyda ? 7.24 
. taşlan- atılmak « taş+la-n-) 
tatar Tatar 

tatarça Tatarca « tatar+ça) 

tatil tatil « Ar. ~ tdtıl) 
takli bile 

taklif teklif « Ar. 
taklif) 

tartipla- düzenlemek « tartip+la

; tartip < Ar. ~,;-:; tartlb) 

tasir etki « Ar. ~G ta)ş.ır; krş. 
tesir) 

tayza teyze «< tayı aza-si T. 
Tekin, TDAY-B 1960: 291-294) 

teknik teknik 

tekst metin 
televiziyon televizyon 

tem tema « Fr. <'Yun.) 
tesir etki (krş. tasir) 

İIgla- dinlemek 

tırış- çalışmak, çabalamak (krş. 

EAT, Osm. düriş-, dürüş

"çalışmak, ikdam etmek" TS II: 

1335-1338) " 

tış dış « ET taş) 
ti- demek (krş. di-) 

tikşır- denemek, analiz etmek (? 

« *talJaşür- < tÖJ)j-a-ş-ür-; talJ 

< Çin. ~ deng "eşit, denk") 

tn dil (krş. dil) 
tiHi- dilernek 

tira çevre « ET tagra < tagir-a) 

tirİs doğ.ıu (? < Far. Ü-UJ).:ı 
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durust; krş. dürüs) 

tiyatır tiyatro « Rur. meamp 

[teatr] < Pr. < Lat. < Yun,) 
togız dokuz (krş. dokuz, tugız, 

tukız) 

togızınçı dokuzuncu (krş. 

dokızmçı, tugızınçı) 

ton don, giysi « *tön) 

toplan- toplanmak « top+la-n-) 

toplantı toplantı « top + la-ntz) 

tormoş, tormuş yaşam (krş. 

turmuş) 

töna dün « tön+li) 

törlö, törlü türlü « *türlüg < 
tür+lüg; krş. türlü) 

tös yer 
tot- tutmak (krş. tut -) 

traditsiya gelenek « Rus. 
mpaôuupR [tradi"tsiya] < Lat.) 

tu- doğmak « ET tug-) 

kardeş « tu-gan) 

tugız dokuz (krş. dokuz, togız, 

tukız) 

dokuzuncu (krş. 

dokızmÇl, togızmçı) 

dokuz (krş. dokuz, togız, 

tugız) 

dosdoğru «< *toptogru 

< top tog-ur-u; krş. tun; krş. TT 
sapsarı) 

tur- durmak 

tun doğru «< *togru < tog-ur-u; 

krş. tuptun) 

turist turist « Rus. < Pr.) 

turmuş yaşam « tur-muş; krş. 

tarmoş) 

tut· tutmak (krş. tot-) 

tutay hanım «< Rus. 
memR[ tyotya]) 

tutun- tutunmak « tut-u-n-) 

tuy- duymak 
tügH, tügül değil « MK tiigül; 

krş. MK dag ol) 

tükarak daire « MK tlig rlik 

"herhangi bir şeyin halkası"; 
krş. Tat. tüglirak "yuvarlak; 

daire, halka; çevre") 

tüp dip, temel « *tflp) 

türk Türk (krş. türük) 

türkça Türkçe « türk+çli; krş. 

türükçli) 

türki Türki 
türlü türlü (krş. törlö) 

türük Türk (krş. turk) 

türükça Türkçe « türük+çli; krş. 

türkça) 

tüz- düzmek 
tü ş- düşmek (krş. düş-) 
uçraş- karşılaşmak « uçur+a-ş-; 

uçur< Mo.) 

ukı- okumak (krş. okı-) 
ukd- okunmak « ukı-l-; krş. 

okzl-) 

ukıt- okutmak « ukı-t-; krş. okıt

) 

ukıtuçı öğretmen « *okıtıgçı < 
okı-t-ı-g+Çı) 

ui o (krş. o, ol), 

umuman genellikle (krş. 

omurnan) 

un on (krş. on) 

unn yer, orun (krş. ann) 

urtak ortak « *ortok) 

urus Rus (krş. orus, rus) 
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utız otuz (krş. otız, otuZ) 

uyat- uyandırmak (krş. oyat-) 

uygur Uygur 

uyın oyun « ET oyun < *öyun) 

uyla- düşünmek (krş. oyla-) 

uyna- oynamak « *öyna- < 

öyun+a-) 

uyuşma anlaşma « uyu-ş-ma) 
uzak uzun « uza-k) 

uzunayt- uzatmak « uzun+ay-t-; 

+ayt- < *+adıt- <+ad-ı-t-) 

uzunluk uzunluk « uzun+luk) 

Ü ev (krş. ev, iy, öy, üy) 

üç üç (krş. öç) 

üçün için (krş. ıçün, öçın) 

üçünçü üçüncü (krş. öçönçö) 

ül- ölmek « ET öl- ) 

üHin- evlenmek « ü+ld-n-) 

ülüş ülüş, bölüm (krş. ölöş) 

ümit umut « Far. ~i umed, 

umıd, um med, ummıd) 

üniversitetllk üniversite diplo

ması « üniversitet+l'ik; üniver

sitet < Rus. YHuBepcumem 

[universitet] < Lat.) 

ugışb. başarılı « ulJ-ı-ş+lı) 

üran- ögrenmek (krş. ö: rdn-, 

öyrdn-) 

ürat- öğretmek (krş. ~:rdt-, öyrdt

) 

üst üst 
üstün üstün « ET üsdün, üstün 

< *üzdün < üz + dün ) 

üt- geçmek «ET öt-) 

ütali üzerinden « üt-d+li) 

ütkar- geçirmek « üt-kdr-) 

üy ev (krş. ev, iy, öy, ü) 

üz öz, kendi « ET öz) 

üzga başka (krş. ozga, özgd) 

üzgan 7 8.17, 8.22, 8.28, 8.66 
üzgar- değişmek « üzgd+r-) 

vagıt vakit « Ar. ı.:.ı...a9 wa~t; krş. 

vakıt, wakıt) 

vagzal istasyon « Rus. Baı3aıı 

[vagzal] < Baı6HHblu 3aıı) 
vakıt vakit (krş. vagıt, wakıt) 

var var (krş. bar) 

var- varmak, gitmek (krş. bar-) 

va ve « Ar. 9 wa; krş. wd) 

vilayat il « Ar. "4't9 wiıaya) 

vokal vokal, ünlü « Rus. 

BOKaıı[vokal] < Fr. < Lat.) 

wa ve (krş. vd) 

wakıt vakit (krş. vagıt, va/at) 

ya, yd ya « Far. 4 ya) 

yabık hapishane « *yapuk < 

yap-uk) 

yabış- yapışmak « yap-ı-ş- ) 

yahşı iyi; güzel (krş. yakşı) 

yak yan 

yaki veya (7 < Far. 4.5'4 ya ki) 

yakın yakın « yak-ı-n) 
yakşı iyi; güzel « yak-ı-ş-ı; krş. 

yahşı) 

yakşılan- iyileşmek, düzelmek 

« yakşı+la-n-) 
yalgız yalnız « ET yaZı1Juz) 
yani yani « Ar. ydnı) 

yaga yeni « ET ya1Jl) 

yap- yapmak 

yarat- sevmek, beğenmek 

yarım yarım « *yarım < yar-ı
m) 

yarlılık yoksulluk « yarlı+lık; 

http://www.turkdilleri.org



38 ATİLLA JORMA 

yarlı < ET yarlıg) 

yartı yanm « *yartı < yar-tı) 
yaş yaş « *yaş) 

yaşa- yaşamak « yaş-a-; krş. 

yaşa- ) 

yat yad, yabancı « *yat) 

yay yaz « *yay; krş. cayın) 

yaz yaz « ET yaz "ilkbahar" < 
*yaz; krş. Tat. yaz "ilkbahar") 

yaz- yazmak 

yazık yazık « ET yazuk < 

*yazuk < yaz-uk) 

yazıl- yazılmak « yaz-ı-l- ) 

yazın yazın « *yazın <yaz+(ı)n 

(ins. eki); krş. cayın) 

yazış- yazışmak « yaz-ı-ş-) 

yaş genç « *yaş) 

yamyanaşa yakın, bitişik « 
*yamyanaşa < yam yan+a-ş-a) 

yardım yardım « yardam < 

*yardam < ? yarda-m; krş. Sarı 

Uyg. yarda- "yardım etmek", 

yardas- "yardımlaşmak" E. R. 

Tenişev, Stroy sarıg

yugurskogo yazıka, Moskva 

1976: 182) 

yaşa- yaşamak (krş. yaşa-) 

yaşllk gençlik « yaş + lik) 

yaysa ya, ya da 

yer yer (krş. cir) 

yı:- yığmak, toplamak « ET yıg-) 

yıl yıl 

yıllık yıllık « yıl+lık) 
yı:l- yığılmak, toplanmak ( < 

*yıgıl- < yıg-ı-l-; krş. cıyıl-) 
ağlamak « ET yıgla-) 

yı:laş- toplanmak (? < yı: lış- < 

yı: l-ı-ş-) 

yı:hş toplantı « yı:l-ı-ş; krş. 

yı:luşu) 

yı:luşu toplantı (krş. yı:lış) 

yıl' şarkı (krş. cır, çir) 

şarkı söylemek « yır+la-; 
krş. cırla-) 

göndermek (krş. cibar-) 

yidı yedi « *yeti) 

yıgirmı yirmi (krş. yıyırml) 

yına yine « ET yana < yan-

"dönmek" -a) 

yiIJU, ybJilli hafif (krş. cilJi!) 

yit- yetmek 

yitaçak yeterli « yU-açak) 

yitarllk yeterli « yit-ar+Zlk ) 

yitmiş yetmiş « *yetmiş) 

yiy yeğ « ET yig, yeg) 

yiyırmı yirmi (krş. yıgirmi) 

yok yok « ET yok < *yok < 

*yo-k; krş. yuk) 

yoksa yoksa « yok isa < *yok 

ar sar) 

yörı- yürümek (krş. yürı-, yürü-) 

yöröş- ? 3.60 (krş. Tat. yörTş- : 

yörT- "yürümek" eyleminin 

iştaşlık çatısı; krş. Bşk. yöröş- : 

yörö- "yürümek" eyleminin 

iştaşlık çatısı) 

yuk yok (krş. yok) 

yukarı yukarı « ET yokaru < 

*yok+garu) 

yukhk yokluk « yuk+lık) 
yul yol « ET yol < *yol) 

yumuşak yumuşak « yumuşa-k 
< ET yumşak, yımşak) 

yurt yurt « *yürt) 
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yünaldir- yöneltmek « yün+iil-

dır-) 

yüri- yürümek (krş. yörı-, yiirii-) 

yürü- yürümek (krş. yöri-, yiirı-) 

yüz yüz « *yuz) 
zal salon « Rus. 3aJı[zal] < Alm. 

Saal) 

zaman zaman « Ar. 0Loj zamiin) 

zayıf zayıf « Ar. ~ za(lj) 
zayıflan- zayıflamak « zayıj+la-

17-) 

zayıflık zayıflık « zayıj+lık) 
zor zor; büyük « Far. )gj zur, 

zor; krş. zur) 

zorhk zorluk; büyüklük « 
zor+lık) 

zur büyük (krş. zor) 

Özel adlar dizini 
ka. = kişi adı, y.a. = yer adı 

Abdurrahman Kaya ka. 
A:bo (=Turku) y.a. 

Adnan ka. 
Albertinkatu y.a. 

Allah 
Amerik, Amerika, Amerik 

(=Amerika) y.a. 
Arbets Vannar (bir derneğin adı) 

Arzu k.a. 
Atasevar ka. 
Bahiya ka. 
Canan k.a. 

Cümbale y. a. 
Elif Fazile Nasretdin, Fazile 

Nasretdin ka. 
Fatih Amirhan ka. 

Fehime Safiullah ka. 
Feride Biçuri ka. 
Feride Nisametdin ka. 
Fin, Finlandiya, Finlandiya y.a. 
Finlandiya İslam Camatı, İslam 

Cemaatı, İslam Cemat, İslam 
Camat (= Finlandiya İslam 

Cemaatı) 

Finlandiya ,Türklar Birligi, 
Finlandiya Türklar Berlege, 
Finlandiya Türüklar Birliyi 

(demek adı) 
Florida y.a. 
Gorki y.a. 
Hamid ka. 
Hamide, Haınide Çaydam ka. 

Harbin y.a. 
Helsinka, Helsinki y.a. 
İran y.a. 
İris Kandelin k.a. 
İsmail Rıza ka. 
Kadım-awıl y.a. 
Kaliforniya ka. 
Kazan y.a. 
Kitay y.a. 
Korea y.a. 
Kuopiyo y.a. 
Kuran, Kuran (= Kuran) 

Kustavı y.a. 
Leningrat y.a. 
Maskaü y.a. 
Mişigan y.a. 
Molier ka. 

Murtazin ka. 
Naile Binark ka. 
Naim Ahmet Atasevar k.a. 

Nüyork y.a. 

http://www.turkdilleri.org



40 

Orıs (=Rusya) y.a. 

Osman Ali k.a. 

Pitir (=St. Peterburg) y.a. 

Pori y.a. 
Rauma y.a. 
Ravza Sardangaçti k.a. 
Reyhan k.a. 
Rusya y.a. 
Sadri Arifulla k.a. 

San Pransisko y.a. 

Saran piyes adı (Cimri) 

Sergaç y.a. 
Souh y.a. 
Suksu y.a. 

ATİLLA JORMA 

Yıldız, Yıldız Bilge k.a. 

Zinnet Alkara ka. 

Zuhur Tahir k.a. 

ED = Sir Gerard Clauson, An 
Etymological Dictionary of the 

Pre-Thirteenth- Century Turkish, 

Oxford 1972 

Suomen turkkilainen kansakoulu 

UW = Klaus RÖHRB ORN, 
Uigurisches Wörterbuch, 
Sprachmaterial der vorislami
schen türkischen Texte aus 
Zentralasien. 1-5. Wiesbaden 
1977-1994. (= Pin Türk Halk Mektebi) 

Şimal Korea y.a. 

Şvet (=İsveç) y.a. 
Tamber, Tampere y.a. 

Tataristan y.a. 

Taşkent y.a. 
Teriyoki y.a. 
Tigissizlar piyes adı 
Tokiyo y.a. 
Toronto y.a. 
Törkiya y.a. 

Türkan k.a. 

Türkiya y.a. 

Urallar y.a. 
Uraz-awıl y.a. 
Uzbekistan y.a. 
Ümar Talus k.a. 

Vi:puri y.a. , 
Yangapar y.a. 

Yapanya y.a. 

Yarvenpa: y.a. 

Yıldırım k. a. 
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