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Horasan Türkçesinin folklormalzemeleri dilbilimsel araşt~malara esas 
olmak üzere, şimdiye dek birkaç eserde yayınlanmıştır. Bıl çalışmaların 
hepsi de Horasan Türkçesinin kuzeybatı şivesini kapsamaktadır. 
Araştırmaların tümü Prof. Gerhard Doerfer'ini. rehberHği altında doktora 
tezleri olarak, Almanca yazılmıştır. Türkiye Türkçesinde ise, Horasan 
Türkçesinden·· şimdiye dek yalnız bir folklor örneği yayınlanmıştı.2 

Yakında yine Horasan Türkçesi ile ilgili. araştırmalara bağlı olarak 
Göttingen, Türkoloji Enstitüsü tarafından son araştırma gezisinde (1972) 
derlenmiş olan foIklor malzemelerinin değerlendirilmiş şekilde 
yayını anması beklenmektedir. 

Horasan Türkçesini ve folklorunu tanıtmak için kendisi de bir 
Horasan Türkü olan M. Tevhidi, Cliliim Ucu adlı bir dergi çıkarmıştır.3 

Bu dergi İran Azerbaycanlıları tarafından çıkarılan İnkilab Yolunda adlı 
derginin Horasan Türkleri için düşünülmüş özel bir ekini 
oluşturmaktaydı. Bu ek dergi 1981 yılında, İran'da sadece. iki sayı 
çıkmıştır. Takip eden sayıların ise bazı politik nedenlerden ötürü 
aksadığını sanıyoruz. Dergiy! düzenleyen M. Tevhidfden başka, İran'da 
Horasan Türkçesinin gerek dil, gerek folklorunun tanıtımında öncelikle 
Dr. Cevad Hey'et ve Seyyid tAli Mir Niya'nın emeklerini anmak gerekir. 
Estriatn Nefmati Paydarrnin de bu konuda empirik faaliyetleri olduğunu 
bilmekteyiz.4 

Bu yaı;ımızda Horasan Türkçesinden iki hikaye örneği· sunmak 
istiyoruz; Burada güdülen amaç bunları hem bir folklor malzemesi gibi 
okuyucuya. sunmak, aynı zamanda dilbilimsel özelliklerine işaret etmek 
olacaktır. Yazıda hikayelerin tanıtımına geçtikten sonra metindeki ünlü-

* Yayına son anda yetişmesi nedeniyle, Türk Dilleri Araştırmaları'mn dil ve 
terim anlayışından farklı olan yazı, yazarın bize gönderdi~ şekliyle 
yayımlanmıştır 
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134 SULTAN TULU 

4.2 Ünsüder 
4.2.1 Göçüşme (Metatez) 

hörfi "öbür", 1.35. ,Yubıı "uyku",1.26. irgen-, "ö~renmek", 1.111. 

4.2.2 Ünsüz tkilemesi : glUTI "yaşlı", 1.3. 

4.2.3 ~nzeşme 
b ) m : ga,Ym 01- "kaybolmak"; 1.30. 

-bd'"'" > -dd-: geçmiş zaman ekinde: 'yt/tiriddi, I.98 i yetiribdi 

-ir- ) -i- : gezIdim, 1.53. 

-id- > -H- : a/lad- "aldatmak", 1.28. 

-nd- ) -mı- : Ablatif ekinde: ey/nnen "evinden". 1.7. dlilusunnan 
"arkasından", 1.9. mennen "benden", 1.61. 

-nl- > -11- : oynamasııllan "oynamasınlar", 1.70. 

-1"1- ) -H- : haşarda. hilmiIlen" beceremiyorlar", 1.8ı. 

4.2.4 Sudi 
e .. i > i : şelIdi "böyle idi". 11.11. ( şele" idi. 

li .. j > i : özi"çin "kendisi için", 1.17. ( özU" için. 

4.2.5 y- türemesi.: YUKlIr "u~ur. şans". 11.19. 'ylIglıred- "hırsızlık 
etmek", 11.27,29. Fakat: oKlIrla.-, 1.28. 

4.2.6 b- : b şu hallerde korunmuştur: hir "var", 1.1. her - "vermek", 
1.5. 

4.2.1 b- > m- Burunsal sesten önce: men/n. "benim". 1.42. munda 
"burada ... U.38. 

4.2.8 b- > p- pob ·'dışkı". 1.119. pllÇaK "bıçak", 1.25. (krş. T~km .. 
pıcakl 

4:2.9 - c - > C : ocaK "ocak" t 1.25. M.K. ocak. 

4.2.10 -g-, -g şu hallerde korunmuştur: deg- "delmek", 1.11. degi/ 
"de~il". 11.59. degirman "de~irmen", 11.8. 

4.2.U k-· şu hallerde korunmuştur: Keç- "gecmek", 1.89 . 
.Kiter-!·götUrmek"~ 1.18. < E.T. ketlr -. kö/ge "gölge", 11,27. 

4.2.12 -k ) -g : çöreg "ekmek", 1.85. eşig "kapı". 1.8. gen!g "gerek". 
1.82. ineg "inek". 1.45. fakat: sUrçek "hikaye", i. Trkm. (diaU sUrçek 

4.2.13 qo.. > t : gaç- '·kaçmak", 1.14. gar.n "yaşlı". 1.3. KOY- "koymak. 
bırakmak". 1.8. 

4.2.ı4q- ) lı : 
4..2.t5 -q ) *: 

ç;!J- "çıkmak", 1.1. 

"kadın", 1.8S. : 

"bakmak". I.u. ça/j- "çakmak" vurmak". 11.44. 
"yok", 1.1. Çok heceU kelimelerde: 8ÇUi "açık", 
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1.8. ayog "ayak". 1.14. hurmag "parmak", 1.25. 
guyrug "kuyruk", 1.33. 

"kulluk" •. 1.64. 

4.2.16 -q- ) lı,: obu-"okumak", 1.120. : 

4.2.17 n : climun "kabın". 1.21. C8.I1 "çan, 
"gezesin", 1.42. onun "onun", 1.4. 

.,. ..... "" ... .:ı. IF". 1.110. gezen 

4.2.18 -p ) b ! gel/hdL. 1.37. 

4.2.19, -I" ) 0 hardu "vardır", 1.51. ha "var". 1.52. he "ver", 1.40. 
"kızlar", 1.70. : ola "onlar", 1.58. 

4.2.20 t- : t şu hallerde korunmuştur: "taş'" 11.43. t/k-
"dikmek", 1.84. tur- "durmak, kalkmak", 11.11. 

4.2.21 -t : list "üst", 1.32. 

4.2.22 -t ) d : slid "süt", 1.32. 

4.2.23 y- ) 0 : /18.11 "yılan", 11.34. liz 
kopmak, 1.119. 

4.2.24 -y ) 0 : "buğday", i. 97. 

4.2.25 y türemesi 
etmek", 11.27,29. krş. 

4.2.26 -z ) s 

5 Morfoloji 

5.1 İsim 

İsimlertekil halde herhangi bir özellik 
, -le/-la' dır. Çekimde -r yenideh görünür.€> 

• 1.75. lizlil- "YlIIZUJ,mek, 

11.19. ed - "hırsızlık 
1.28. 

1.66. 1.12. 

halde 

5.1.1 ismin çeklml: Nominatifte ismin bazen Farsça belirsizlik eki -f 
ile birlikte kullanıldığı görülür.? Bu ekle birlikte isimden önce "bir" 
sözcüğü de kullanılmaktadır.'.iJı1 "bir ah". 1.65. hlr "bir 
'ağaç", Lıı2~ bır çegmef "bir • n.2S. "bir • 11.28. 

Equatif durumunda 
tlilklileyn "tilki gibi", 1.120. 

bir örnek bul unur: 

Temdna1 (zaman belirtecU durumunda -ecen takısı lle bır örnek 
temsil tedir: dek". 1.84. 

5.2 iyelik zamirl 

zamirlerinin tablosu ıı;:ö1,!p«1ir' 

tekil 
ı. - Im, -(A)m 

2. - hı 

3. - (sH 

\ 
6 Ismin diğer halleri için bkz. 3 Yazım. 
7· bkz. Alav!, B .• , Lehrbuch der per'~ischE!n ";ln1l"ı::iI,,..h,,, 
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5.3 FUI 

5.3.1 ısıruruı 

.. hannde: ogur/ııma.gunnlJO"çalmak He'" 1.28. gezmseu. 
1.16. krş. 1.55; 62, 71,- 83. 102. dur- yardımcı fUH He "bir. işe başlamak, 

dürdu garn ballUlIQ sUdüntü) lçmseuıııı 
..... n",.ı:oıtıtll3 başladı'" 1.13. krş. LU. 34. 36. 37; 98, 

'fiiH 
koyuldu· ... 1.14. YO/ıı dügmex fUli He: 

çSJ.,mcigt.rJ1ll yola dÜ$d/; "kuyroksuz tilki ot ve 
düştü". 1.48. 

"vı, .......... &o' takısının taşıdı~ı anlamda kuUanüır: 
ph'·II"Or.,:oIl~. n.3. 

5.3.2 zar.nan 

ender ve 3. şahıslarda geçmektedir. Örn.: 
1.89. Olumsuz şekU: o/mly, 1.47. 90. 3.ç.ş. 

5.3.3 Geniş 

Geniş zamaneki -Ar' eksenyede· gelecek zaman anlamını 
Tablosu asa,~!(jlaKl 

tekil çolul 
ı. - ArAm - -Arık 
2. - ArAııls 
3. -Ar - AUAn 

O ..... s:ollrls:op. tt.ş.: Isterem. 1.11. lU:1 1.50. O Iumsuzu:hl/mf]n!m, 
ziyaret 1.46. geden!q, U", tS. 3.t.ş.: ge/er; 1.29. 

Olumsuzu: 1.89. o/mes,' 1.66. ı.ç.ş;: !Ju)yD eden!qls, 11.6. 
n.30. Benzeşme görülen haHer:1.t.ş.: getlrfr)em. tın. 

A getırerem.1.47. < bUer~Q. görfrJeq. 1.65,80. ( görereQ 

S.3.4 Gecm18 zaman (Partizip'peırfelktJ 

Geçmiş zaman eki -Ihdl 'nin -miş'H geçmiş zaman anlamında 
kulIanı1dı~ı Örnekleri çok az temsil edilmiştir: t.ı.ş.: 

1.109. 3.t.ş.: 

1.84. ı.t.ş.: 1.94. ·getlrl&ıhJJ.; 
PlIJ"vIJo.'lI. 1.69. haHnde: ftt1r1ddi, 1.98. 

SG3.5 Şm:ıdilld zamanın hlk,iiyesl 

...,.AlIl14UAjı\.! zama.mn hikayesi eo ldl ( -Ir ldU takıslUe .temsiledllJr; ~ 
metinde sık rastlanmakta.dİr. Geruş zamanınhikayesi 'anlamında da 

kullanılmaktadır. Lt.ş.: ge$jdim. I.S3. a.t.,.: gezidi, .. ı.9~; 
ts: {olumsuzuh 11.19. . 
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5.3~6 Geçmiş'. zamanın bıldiyesi 
Geçmiş zamanın "hikayeSiçok ender şekilde -ibdirdi takIB! ile ·temsn 

edilmektedir. e, Bu. şekil metnin şivesine yabancı olmalıdır. Örnekler: 
Lt.ş;: sc olabdurdum "aç olmuştum", 1.53. 3.t.ş.: sg.udubdurdu 
"ağartmıştı"i 1.23; c.lzardııbd,lirdu,. .1.33. Olumsuzu: 8gilrmabdurdu 
"ağannamıştı", 1.22., 3.ç.ş.(olumsuz~): gedmeb{Jjrdile~ "gitmemlştiler". ' 
Iİ.19. 

5.3.7 Emir' kipi' 

.~ Emir kipinin örneklerine ender 'şeklIde' 2. ve 3.: şahıslarda 
rastlamaktayız,. 'ÖrnekIer:"2.t.ş.: glCl, getI, 1.43; gel, 11.33. 2.ç.ş.: geliqis, 
oyn(s)y.l1'J)s. 1.77. 3.t.ş;:bersin, 1.77; Olumsuzu: ,1.66. 3.ç.ş.; 
içsilen, ]1.27; oyn8Sul(J)IJ.J'1,I.8L 

5.3.8 Dilek kipi (OPbıtifl 

Dilek kipi Farsçada 'olduğu gibi kı, ta, ts id bağlaçlanm alan yan 
cümlelerde,9 şart cümlelerİnde eger belirtecl ve muktedir olmak 
{burada=baş8rdabilmek )10 mecbur olmak ve', isiemek gibi yardımcı 
fiillerle' kullanılmaktadır.ll a.şahıslarda çekimiemir kipindeki 
/-sln1.Ar şeklindedir. Dilek kipilun tablosuaşağıdaki gibidir: 

tekil 

1. -em - * ek 
,2. -(ylel) " 

3. - sırt - sInlAr 

Ö~ekler: 1.t.ş.: berem; 1.43; içem. 1.66. Olumsuzu: 1.47; 
edmim, 1.85. 2.t;ş.: içeq, gezeq, 1.42; getireq, 1.86; istlyeq, 1.42/ 
1.46. ' 

5.:i.8.1 Gereklikkipi 

GerekHk kipi. gerek bağlacı ve dilek kipi yardimı ile 
Cümle kurt,ıluşu' Farsçadakine benzer.12 Ö~eğin: ,gereg sen 
getint'q ,"b~nlara ayakkabı g'etirmeHsln" 9 n.83 .. 

" 8 ' 'Bu· şekil geçmiş zamanm lpkayesi anlamında daha çok Esferayen, ve 
Bam o Saflabad ağızlarında kullanılır. Cugtay ve Sebz,evir'da da 
benzer fHl çekimi görülür. bkz. Hey'et, 1989, a.g.e., s.31. 

, bkz. Alavi, ,'a.g.e., § 148, 157. ' ' 
10 a.e., § 155. ' 
.u a.e., § 95, 98. 
12 a.e., § 98. 
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6 Metinlerin tnmskripsiyonu 
( tandur başusürçekle ) 

ı. gollu t-ülkü 
U biri birudu biri yöbudu. 2) biri acudu biri döbudu. 3l gadim 

zamanlarda bir garrı bala bÜ'Udu. 4) garrı balanın bir geçisi birudu ki 
onuJJ südinnen rüzgirunu geçirdidi. 5) garr.ı bala yo südünü püla beridi 
ve pü.lunnan ögze zid alidı hamu cur ögze zadunnan aluşduridı. 6) 

bala bir gecislnhı bır cama sagdu o giterdi evinde 
tagda goydu. ve gonum gonşudan soruşmaguna evlnnen daşa çıbdı. 8) 
garrı bala evden daşa çıbanda J}:ımal edCdH ve eviJJ eşigU)ni 
(az.=gapusunul açug goydu. 9) bir tülkü ki yediginiJJ dalusunnan gezidi. 
10) garrı balanlJJ evini gördü ki açugdu. LU aram aram geddi e(vi)ne ve 
durdu istamağuna o babmaguna ta ki sUdüJJ isi burruna degdi. 12) o reJJ 
(~.= boyağu) göz(U)ne yerinis balu13 (az.= boş) geddi. 13) o dürdu garrı 
balanın südün(U) jçmaguna. 14) ve döyannan söra ayag goydu 
gaçduguna. lS}. ve geddi işUnHJJ dalusunnan. 16) garrı balanın iş o 
gezmagu ki boldu, gayudCd)u evine. 11> ev girennen söra geddi südüQ 
özüne, ta onu ensin (az.= aparsun) satsun o özıçin ele-bele alsun. 18) 
gar.rı.bala eUnl endi ve camu tagdan kiterdi. 19) ve ta camu eline aldu, 
gördU ki cam YÜQUld!. 20) ve camu tezgine Ue)ye (az.=aşa~a) giterdi. 2n 
ve i;>abdu kı bale camuJJ sUdünU bir mal (az.= }:ıayvan) içibd!. 22} garrı 
balamQ başu deginnende agannabdurdu. 23) ve onuQ başunu rüzgar 
agardubdurdu .. 24) bu curidi {hor.=şelidi)l4. ki bildi bu iş klmiJJ ışmd!. 
25) geddi mangaşunu kiterdi o getirdi ocagda goydu, ta gızarsun ve biş 
bunnagunu püçağunnan kesdi. 26) o kesennen söra yerine düz tökdi. ti 
gece yübusu gelmesin. 27) garrı bala bu işi munuJJçin id(dli ki biIidi. 
tUlkU tUlküdı. 28) yanu padarla. onu munu aıladmagunnan, onuQ o 
munuQ zadunu ogurlamagunnan çörek ,çubarHyPS 29) ve genem her 

. yerde olubdu. sUdüJJ Ue)yinile. (az.=aşagunu) yalamaguna o eve geler. 30) 
garrı bala camu yerinde goydu o geddlevlQ bir yerinde gaym oldu. 31) 
ve dürdu ta tU1kü gelsin. 32) gece ki yirudan geç d! o iy yubara geldi, 
tUlkü aram aram eve girdi o giddj südüJJ üstWne. 33)· garrı bala tezgine 
mangaşı ki gızardubdurdu, kiterdi o tU1künün guyrogunu gıydı. 34) 
tUlkU guyrogu gıyılannan söra vangu vangunnan durdu gaçduguna. 35) 
geceni birde yatdu o gündüz . geddl yoldaşlarunuQ , (böm tUlkUle) 
yanlaruna. 36) böm tUlkUle go Uu yoldaşlarunu gö(re)nnen söra. 
durdulan on~ yır (az.=şitir) baglamaguna. 37> ve birbirinnen durdulan 
dedigine ki., ho gollu gonu gelibdl, leQle k(e)tabu (1) gelibdt. 38) goUu 
tUtkU bu yırları yoldaşlarunnan işidende birbirden çıbdı. 39) o tezgine 
capdu geddl gam balamJJ yanuna. 40) ve durdu garrı balarnQ 
el~yaglarunul'" öpmaguna ki bel e menlQ guyrogumu be mene. 40 gam 

13'krş. f. cly-e şoma b,i/i bUd "yeriniz boştu" (= yokıu~unuzu hissettik; 
keşkesiz de olsaydınız) 

14 krş. n.11. şe/idi < . şele idi "böyleydi" 
15' 3.t.ş. şImdiki zaman ekinde (-Ir) -r Unsüzünün düşmesi Bim. o Sm-

iibiid ve a.g.e., s. 29. 
16 Burada ··..Illhl ... ,I" a:11.UILfflınaill. 

17 'el-yağ < el ayak 
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. bala munu işidende gol1u tülküye kiterdi dedi 42) fade)b. sen menlIJ 
,südümU iç(e)IJ. o istiyeIJ em guyruglu gezeIJ. 43) gid meniIJ südUmü 
geti, men em sene guyrugunu berem. 44) goUu iUlkU sUd tapmaguna 
yola, düşdi. 45) geddi o geddi ta ki bir inege yetirdi. 46) inegden süd 
istedi ve dedi ineg can, eger mene bır cam süd bereIJ. menlIJ evini 
ziyaret edereIJ. 47) ineg dedi, tülkü can. özUIJ biHeIJ ki men ta ot-berg 
(az.~yarpag) yemim ki südUm olmHy). 48) goJIu tUIkü ot o berg 
tapmaguna yola dUşdi. 49) geddj o geddi' ta ki bir derabta yetirdi. 50) 
golJu tülkU derabtiIJ yanunda baş- t(e)ye eddi o dedi ey kata (az.=böyük) 
deraht, salam arz ederem. 51) salamnan söra, menin sene bir al"Zım 
bardU. 52) derabt' faleyk aldu, dedi, buyur tülkL beg, neme işiIJ baı d~di. 
53) derabt can, ac olubdurdum ve yemaguIJ dalusunnan gezidim, ta ki 
bir ev de (I') düşdi, 54) -senIl] yermIJ balu, o südü içdim. 55) bir neçe 
safat ki geçdi. çun südüIJ mehgee iizdü. genem ac oldum ıve geddim o 
südüIJ galanunu yaJamaguna. 56} onda südUIJ egesi menı~ guyrugumu 
gıydı o goIIu oldum. 57) şabasu geddim yoldaşlarumulJ y'anlaruna. 58) 
ola durdulan men hoy hoy edmaguna. 59) bu sözleri yoldaşlarumnan 
İşitende birbirden çıbdım. 60) .0 geddim garrı baladan guyrugumu 
istedim. 61) o mennen sUdünü ,istedi. 62) süd tapmaguna geddim gezdim. 
ta' bir lneg tapdum. 63) O mene süd bermaguna mennen berg istedi. 64) 
budü ki seniIJ guIJuguna yetiribdirem. 65) derabt bir ahi çekdi o dedi, 
tülkü beg, özUIl gör(rhm kı menll] bergim yobdü. 66) ve eger su 
olmasun ki men jçem, genem olmas. '67) goIlu tUlkü su tapmaguna 
genem yola düşdL 68) geddi o geddi ta ki bir çeşmaya yetirdj ve 
söz(U)nU çeşmeye dedi. 69) çeşme goııu tülkUnUIJ cogabında dedi. tUtkU 
beg can, sözUIJ düz amma göreIJ ki, menlIJ suyum gurubdü. 70) ve ta 
gızla gelib menlIJ Ustümde oynamasuıman, men gaynaya bHmerem. 7H 
gollu tU1kü çeşmeniIJ isternagunu edmaguna yola 'dUşdi. 72) geddi o 
geddi' ta ki bir deste oyn(ı)yan gızlara yetirdi. 73) ve başunu teye tutdu 
ve dedi, cemfen salarnun raleykum. 74) gızla bUtUn bır ceHe raleyk 
dediten. 75) goUu tülkU Uz eddi gızlarıı] katasuna. 76) ve başunnan 
geçen(nH ona dedi. 77) ve aburunda dedi ki sizlerden isterem ki gelinis 
çeşmeniIJ başunda oyn{a)YI1J1S, ta o mene su bersin. 78) suyu berem 
derabta, onnan berg aIam ve onu berem inege, onnan sUd alam. 79) 
sUdi ertem garrı, balaya ve onnan guyrugumu alam. 80> gızların katasu 
goUu ,tutkUnUn söz! bolannan söra dedi, tutkU beg, özUIJ gör(rleIJ ki 
bütün bu gızIarm ayaglarunda köyüş (az.= başmag) yobdü. 81) ve ta 
olmasun am başarda bilmıHen oynasuHDan. 82} ve gereg sen bulara 
köyUş getireIJ. 83) gollu tUIki' genem yola dUşdi, g~d~i o geddi ta ki bir 
köyUş satana yetirdi. 84) köyUş satan tUtkUnün cogabunnan bele dedi, 
men seherden Jndiy{e)cen bu köyüşleri Ukibdirem. 85) ve ta bularu 
satub pül edmjm, batun.- çagama' (az.= anad, uşaguma) çoregi çubarda 
bilmirem. 86) pes sen eger köyüş istereIJ. gereg meniI)çjn yumurta 
getireIJ. men em sene köyUş berem. 87) golIu tUlkUnt cebr genem yola 
saldu. 88) geddi o geddı ta kı bir to(u)ga yetirdj ve başunnan geçeni 
ona dedi. 8.9) to(u)g kiterdi tUlküye dedi, tUIkü beg. bu ku19 keçenler-

18 BuradasUtUn kayma~ımn kahnlı~ı kastedHmektedk. 
19,ki edat! burada kendisinden önce gelen LI sesHslııe göre 

labiaHeşmişUr. 
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den galubdü ki. dHy) jşlem(e)yen dişlemes. 90) ta mençine yem(e)y(e)m 
ki yumurtam olmHy).' 91) 'mene çine geti. ta men sene yumurta bereni 
92) , golIti, tUlki genem yola düşdi. 'geddi o geddi ta, bir çöldebir 
eldeln(n)e ,yetirdi.' 9~) allah guvvet ber~i o' eken' kişiye dedi~' 94) goca 
bo va (az.=ata) sen ölübdüreıı. bir neçe sahan20 sene kömek berem. 
95) goce. kişi eddt o geddi iziildu. 96)gollu 

, ,97) ve ta gördi kı hil",ı:ııIl"AIPUI1I'I 

98) o 
vetjl"'141dl to(u)ga. 99) bugdayı (az.= 

-yumurta' aldu.IOU ve olaru ertdi, berdi. 102) ola: geldilen 
çeşmenlıı üst(Ülnde c,lurdulan oynamaga, su' durdu gaynamaga. 103) 
berdi derahtda, onnan, berg aldu. 104) ohiru berdi ıne~~eg hem 
cam 'dolu süd berdi. 105) goIlu süd ertti tifarrlbaıaya~106) , 
hala hoşJ.ıiil oldu ve .dedi, indi ki sen s'özHnUIl ü tünde durduıı. men em 
sene bir kataguUug ederem. 107) geddi o eçe, ,göyçek ç8.!J onuıı 
guyruguna bagladu o onuQ guyrugunu yerine likdt"108) tülkü beg şiliQ 
oşinı:Jfien geddiyoldaşlarunuQyanuna. 109) yoldaşlarunuıı agzla.ru açuğ 
galdu ve bütün soruşdulan ki yoldaş, bu guyrogu nerden ,getirlbdireQı' 
110) guyrugu ,:çaıılu tutkü bu soruşmagıa.ru işidende.' ri 'gUnkU yırla KI , -
himula' 'tma baglabdurdulan. geldi. HO ve' irgendi dedi. 
başuıı(ı)sa bir .ş getirCr)em kiyat el1lıisden çörek 112) \ ve 
tezglne kiterdi dedi. felin bagda bir derahti, birdü her 

"ğuyrogunu onda. bağlasun. guyrugu bele olUy). 113) tUlkUle 
lşidende bütün' tay(ylar oldulan ·kitU1kU begnen gedsUen ve o olanıQ 
guyrugla.runu o 'deranta H4) guyrugu çaQluöQe düşdl o 
gaIanuia onu il dal usunnan. tUlkü beg bir baga ~rtdj ve tamiim 
birlerlll, guyruglarunu bir derahta bagladu. 116) 'vetaişj böldu, 
bagı:Q bit. giişesiniıı dayuQ: üst(ü)neçıhdı. H7) ve durdu bagu(r)~aguna ki 
hey bagbin bagııı baldu. 11S) tUlkUle işidendecanlarunuıı gun.. 
hoşlugunnan' bUtün 'durdulan. gaçduguna ,ve tamam' birnlıı guyruglaru 
bibinnen. üzüMCUHen. UC}) ve bagdan kf' çöle daşa) çıbdılan. 
guyrugu ,çaQlu tü1kü durdu olara 'yıl" bagl,amaguna goHu 

- diyenle, goUunu)] pohun,:! yiyenle.' 120) 'bele. bieu-gardaşve 
ohuyan. amrlka emperyalizmi yem bu tUlkUleynd!. 

il tQlllu bala 
f.. • . (' 

n biri birudu biri yohudu, biri, icudu, biri döhudu. 2) ayuQ 
. 'arlanmda, günUQgUnlerinde gadim 'zaminlarda .bir tm:J1u hala birudu. 3) 
tOQl~ bala, bır garrı hatunudu ve birsisi yönudu kı ona· çörek ve yedig o 

. 'geydig zadlargeUrsin .. 4) ve onu)] o munuıı kömekinnen zendegahg 
edtdt. . 5) bir' gün toıılu bala lstidi . kı özü gedsin ve özUne bir" zam. o 
zad(d)an bu zad(d) an ele 6} siz bh)yil . tOQlu o 
garnhgmda neme iş ede 7) tOQIu bala ki' garn bitunudu. 
heçneırıe '~eıbmen gelmIdi. S} toıılu bala başunu degirmanda 
igarmabdurdu. 9)· onuıi başunu rüzgar agardubdurdu. LO} ve o ~aHm OL 

mi~ıumu tariidı. şelidi (az.= bu eurodu) ki turdu gedsin o bir~iiUmiQ 
evinnen bir toıılu şireogurlasun. 12) hanuz ki batmabdurdu ve-bir 

sifat' birodu. evinnen ta börll galfada kı bır 

. 20 sahat yerine saat olmalı. 
,21 tobm,oImaI,ı. 
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beg barudu, onun evinnen bir ton I u şIre ogurlasun. 14) geddi o geddi ta 
ki bir ,seft yetirdi. 15) seft dedi, toıılu hala" hara gederen22, (gedesenL 
16} dedi hala, felan gaPada felan beghı evinnen şIre ogurlamaguna. 17) 
şeftdedi, hala, men em· gelem. '18) tonlu hala dedi, sen em gel. ikisi 
yola. düşdülen. 19) az o· çoh gedmebdirdllen (gedmüdulan)23 ki bir 
guyrug2~ alcetoıılu halaya 'salam bernıagçian söra yuguruna hayırhg 
istedi ve soruşdu. 20) toıılu hala,. yugur' olsun', nere \ gedereıı (gedesen).' 
21) toıılu hala dedi, tagebat' hayr olsun. 22) felangalfada felan begin 
evinnen şIre ogurla:maguna.23) guyrug aIce dedi; -hala men em gelem. 
24> . tOQlu hala .dedi, begin zadurinan ki. az iolmas,' sen em gel. 25) üçüsU 
yola düşdUlen. geddHen o geddHem ta ki bir' yere yetirdilen ki ,bir 
çeşmeI baCdudu. 26) ve onuıı yanunda neçe derant. 27) yugur edenle(r) 
derahtlarin kölgesindeoturdulan,. ta' bir .zeh2s , su . iç·silen ve zUlaği 

: itlsulan. 28> bul,ıalda. garğaI yetirdi o tonlu hala ve yoldaşlaruna salam 
berdi. 29) saıam.bermagdan söra, yuguredenlerin k(e)ynerWni soruşdu. 
30.) ve söras'u üz eddı' tonlu halaya ve dedi, yugur 'olsun,' hara 
gederelıis26. (gedesiz). 3U hala. 'cogab berdi, (agebat hayr olsun, felan 
.begin evinrien şIre ogur.lamaguna.32) garga. bu sözi isidende dedi, hala. 
men em gelem. 33) genem hala cogab berdi,. sen em gel. 34) dördUlesl 
yola düşdülen. geddHen o geddilen, ta._ ki bir Hana yetirdilen. 35) ilan 

. am hamucu..- bularunnan yola düşdU.' 36) geddilen o. geddilen, ta ki batı 

. batarunda oga{fanın yanuna yetışdilen. 37) beş yohsu! ogrunun katasu 
toıılu hala olaru ,oturded)u ve nagşelerini olara dedi'. ·38) munda Işler 
:ma'lüm oldu.' 39) ve garar oldu ilan ocagulJ başunda gaym olsun. 40) ve . 
her kim ki ocaga geddi ta odkitersin, eHnnen' vursun. 40 ve hiimucur 
garar oldu, seft gedsin, işigiIJ (az. gapunun) aHBunda dursun. 42) ye 
,herı kim ki istedi, içre ya {iasa gedsin, allunıı;an degsin. 43) guyrugu 
alceniIJ işi bu oldu ki gedsinçahmag taşlarunuri aralarunda gaym olsun. 
44') : ve her. kım ki geddi çahmag getırsin, elinnen çahsun. 45) ve 
garg~nııı ışi bu oldu ki gedsin damun üst(ü)ne ve eger birsl Istedi içre' 
girsin, şef te haber bersin. 46) ve eger bırsl yem turdu ve Uz(ü)nü 
Yuhara tutdu. ta bagursun ve börutaru haber edsin, agzuna s(ı)çsın. 47)' 
ve toı:ılu :U.a1anılı işi şire. og urlamag homnan oldu. 48) gece ki yaru 
oldu. ogrulii(r) yola düşdülen.49) geddUen o geddilen, ta ki be.giQ evine 
ye(tUrdUen ... 50) ve nagşenllJ özUynen işlerini eddilen. 51) ve. ta begllJ 
toggarlarunnan27 birnin, ki keşik idi. turdu ta olanı gomasun ~Ire 
ogurlasulan. 52) ilan o guyrug alce onu çahdulan. 53) şeft alIunnan 
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degdi ve garga agzuna s(ı)çdı. 54) ve tO)Jlu -bala lugu Iugunnan şireleri 
bomnan tO)Jlusına baluddu. 55) ve işleri bolannan söra ayag goydulan 
gaçduguna. 56) ve saglugunnan gaIfadan daşa çıbdılan. 57) ve sörasu
birliginnen _ şIreni payladulan. 58) amma genem o şIre olara bir zad 
olmadu. 59) çunki -olarlllJ ellermni)J igtışadu düz degildi. 60f ve -genem' 
mecbü.r olIdılan ogurıuguna. 

Metinlerin tercümesi 

Tandır başı hikayeler 
i. K uyru~u kesik tilki 28 

n biri vardı, biri yoktu. 2) biri açtı. biri toktu. 3) eski zamanlarda 
yaşlı bir teyze vardı. 4) yaşlı teyzenin bir keçisi v3;ll'dı ki geçimini onun 
sütüyle sağlıyordu. 5) yaşlı teyze ya. sütUnü satıyor ve parasıyla başka 
şeyler satın alıyor. ya da: herkes . gibi başka . şeylerle değiştiriyordu. 6) 
yaşlı teyze bir gün keçisinin sütünü bir kaba sağdı ve götürdü evinde 
rafa koydu. 7} ve konu-komşudan hal hatır sormak için evinden dışan 
çıktı. S) yaşlı teyze evden dışançtkarken ihmal' etti ve evin kapısını 
açik bıraktı. 9) bir tilki av peşinde. dolaşıyordu. LO> yaşlı teyzenln evinin 
(kapısı) baktı ki açık. ıu -sessizce evine gitti ve sütUn kokusu bumuna 
gelinceye dek koklamaya .ve bakınmaya başladı. 12) sUtUn rengi gözüne 
-sizin yeriniz boş. (= keşke siz de orda olsaydınız). değinee gitti. 13) _ ve 

-ya~lı teyzeni)J sütünü içmeye başladı. 14) doyduktan sonra kaçmaya 
koyuldu. 15) ve kendi işinin peşine gltti. 16) yaşlı teyzenin işi ve_ 
gezmesi' bittikten sonra evine döndü. 17} eve girdikten sonra sütUn 
yanına gitti kionugötürup satsın ve kendine bir şeyler alsın. lS) yaşlı 

i teyze elini yukarı kaldırdı ve kabı raftan aldı. 19) kabteline alınca, onun 
hafiflemiş olduğunu gördU. 20) kabı hemen aşağı tutdu. 21) ve gördü ki 
evet, kaptaki sütü bir hayvan' içmiş. 2n yaşlı teyzenin saçı değılmende 
ağarmamıştı.23) . onun başını felek ağartmıştı. 24) öyle ki bu işi kimin 
yaptığını anl~dı. 25) gitti maşasını aldı ve getirdi ocağın (üstüne) koydu, 
ki . maşa kızsın .. ve baş parmağını bıçakla kesti. 26) ve kestikten sonra 

. yerine tuz döktü, ki gece uykusu gelmesin. 27) yaşlı teyze bu işi' bunun 
için yaptı, çUnki biliyordu ki, tilki (yine) tHkidir. 2S) yani hileyle, -onu 
bunu aldatmakla. ve onun bunun eşyasını uğurlamakla ekmeğini kazanır. 
29) ve yine her yerde olmuştur, sUtUn dibıiıı yalamak için (yine) o eve 
gelecektir. 30) yaşlı teyze kabı yerine koydu ve gitti evin bir _yerinde 
gizlendt 3U ve tilki gelene dek bekledı. 32)" gece yarısını geçtikten 
sonra ay göründU. tilki sessizce- eve girerek sütün yanına gitti. 33) yaşlı 
teyze hemen kızdırdığı maşayı {aline} aldı ve tilkinin kuyru~unu kesti. 
34) tilki kuyruğu kes il dikte n sonra uluyarak kaçmaya başladı. 35) geceyi 
bir Iburadal sonra gündüz arkadaşlarının yanına gitti. 

2SMetinde gol/u olarak geçen bu kelimeye en uygun anlamı Azarbayct:p1 
'ftilinin dialeKtolojl lügati (Baku 1964) vermektedir: gol/ey CAmaslya) 
"kuyru~u kesilmiş hayvan". Aynı hikiyenin bir- başka versiyonu 
Fhsy'de de bulunmaktadır: bkz. FUay. a.g.e.,· ss. 150-151. "Kuyru~u 
kesik masallannda da rasthmmaktadır. 
Hikayenin tipolojisi için bkz. Utrkh Manolpht- Typologie des 
persischen Volksmlrchens, Heirot 1984, ss. 35-36 
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36) . di~er tilkiler kuyru~u· kesilmiş arkadaşlarını görünce, ona türkü 
yakma~a başladılar. ha kuyrn~u kesik gelmiş, leljle kitabı (1) gelmiş. 
38) kuyrn~u kesik tilki bu türkUyü arkadaşlanndan işitince çı~nndan 
çıktı. 39) hemen yaşlı teyzenin yanına koştu 40) ve onun elini aya~ını 
öpmeye başladı ki, aman bana kuyrn~umu geri ver. 41) yaşlı teyze bunu 
işitince, kullu tilkiye aldı dedi. 42) acaip, hem benim sUtUmü içesin, 
hem de kuyruklu gezmek istersin. 43) git benim sütUmü getir, ben de 
sana kuyrn~unu vereyim. 44) kuyrn~u kesik tilki sUt bulmak için yola 
düştü. 45) gitti gitti. sonunda bir ine~e rastladı. 46) inekten süt istedi 
ve dedi kı, sevgili inek, e~er bana bir kap sUt verirsen, benim evime 
zı,tarete geHrsin. 47) inek dedI ki, sevgW tilki, kendin de bilirsin ki, ben 
ot:-yaprak yemezsem sütüm olmaz.· 48) kuyrn~u kesik tilki ot-yaprak 
bulmak için yola dUştü. 49) gitti· gitti, sonunda bir a~aca rastladı. 50) 
kuyrn~u kesik tilki başını e~ip a~acı selamladı ve dedi ki, ey büyük 
a~aç, sana selamlarımısunarım. sU selamdan sonra, benim senden bir 
dHe~im var, dedi. 52) a~aç selam aldıktan sonra, buyur tilki bey, hayr 
ola, ne işin var (= sana nasıl yardımcı olabilirim), dedi. 53) sevgili a~aç, 
acıkmış ve av peşince dolaşıyordum, ta· ki (yolum)· bir eve düştü. 54)· 
senin yerin boş. (= keşke sen de orda olsaydın), ve sUtU içtim. 55) sütUn". 
kayma~ı az oldu~u için, bir kaç saat sonra yeniden aCıktım ve sütün 
ananını içmeye gittim. 56) o zaman sUtUn sahibi kuyru~umu kesti ve 
(şimdi) kuyru~u kesik oldum. 57) ertesigUnarkadaşlarımın yanına 
gittim. 58)· onlar (da) beni hay hay diyerek maskaraya almaya başladılar. 
59) bu sözleri arkadaşlarımdan işitince, kendimi kaybettim. 60) ve yaşlı' 
teyzeye gidip kuy~~umu istedim. 61) o (da) benden sütünü (gerI) istedi. 
62) süt bulmak için gittim dolaştım, sonunda bir ine~e rastladım. 63) o 
benden süt vermek için yaprak istedi. 64) (işte) bundan ötürü senin 

. kuııu~una geıdim. 65) a~açbir ah çekti ve dedi ki, tilki bey, sen de 
görllyorsun ki, yapJ"a~ım kalmadı. 66) içecek su (bulamazsam) yine 
olmaz. 67) kuyru~u kesik, tilki su bulmak için yine yoI~ düştü. 68) gitti 
gitti, sonunda bir buıa~a rastladı. dna (olanları> anlattı. 69) bulak Use) 
tilkiye, sevgili tHklbey, do~ru söylUyorsun, fakat gördü~ün gIbi suyum 
kurudu, dedi. 70) kızlar gelip başımda oynamazsaIar, kaynayamam. 71) 
kuyrn~u keSik tilki bula~ın iste~iİıt yerine getirmek için yola düştü. 72) 
gittI' gitti; sonunda bir deste oynayan kızlara rastladı. 73) başım one 
e~ip onlan selamladı ve dedi ki, hepinize seıamünaleyküm. 74) kızlar 
hepsi birden 'selam verdiler. 75) ,kuyrn~u kesik tilki kızların en 
büyü~Une yöneldL 76) ve başından. geçenOerli ona anlattı Idedil. 77} ve 
sonunda dedi ki, sizlerden bula:k (bana) su verinceye dek, onun başında. 

'oynamanız! Istiyorum. 78) suyu ağaca vereyim, ondan yaprak alayım ve 
onu ine~e verip ondan' stit alayım. 79) sütU yaşlı tey~eye götürüp, 
ondan (da) kuyruğumu alayım. 80) kızların en büyü~ü kuyrn~ü kesik 
tilki sözünü bitirdikten sonra dedi· ki, tilki bey,' sen de görüyorsun ki, 
bu kızların hiçbirinin ayaklarında ayakkabıları yok. 8U e~er ayakkabıları 
olmazsa· oyun oynayam az i ar. 82) (bunun için)· bunlara ayakkabı 
-getirmeI1sin. 83) kuyru~u kesik tilki yine yola düştü. gitti gitti, sonunda 
bir ayakkabıcıya. rastıadı~ 84) ayakkabıcı tilkiye böyle dedi, ben sabahtan 
akşama dek bu ayakkabıian diktim. 85) e~er bunIan satıp para 
kaz anmazs am , çoluk çocu~umu ıkarımı çocu~umul geçlndiremem. 86) 
madem ayakkabı istiyorsu.n, (o zaman) benim için yumurta getirmeHsin, 
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ben de sana ayakkabı vereyim. 87) kuyruğu kesik tilkiyi güç' yola saldı. 
88) gitti gitti, sonunda bir' tavuğa' rastladı ve ona başından ,geçenleri 
anlattı. 89) tavuk aldı tilkiye dedi, tilki qey. bu ,söz' atalardan 
Igeçenlerden/kalmıştır: işlemeyen dIşIemes. 90) eger -' 'ben yem 
yemezsemt yumurtam da olmaz. 91) bana yem getir, ben' de sana 
yumurta vereyim. 92) kuyruğu kesik tilkiyine yola düştü. gitti gitti,
sonunda düzIUkte bir çiftçiye lek(elne!. rastladı .. 9J) 'aHah güç verdi ve' 
o eken kişiye· dedi ki, 94)dede. sen yorulmuşsuMur ıölmüşsün/. bırak 
bir kaç saat sana yardım edeyim. 95) ded~ kabu,! etti g'ltti sebze 
yatağının üstüne llzandı.96l' kuyruğu kesik tilkldede uyuy~a dek 
çalıştı. 97) ve onun uyuduğunu görünce, zavallının' tohumluk 'getirdiği' 
buğdayıni 98)· alıp götürdü. ve ,kaçmağa başladı: {sonra) nefes nefese 
tavuğun yanına geldi. 9'9) 'buğdayı verdi, yumurtayı aldı. 100) mıu 
ayakkabıcıya' verdi, ayakkabı aldı. 101) onları götürdü kıZlara verdt, 102)
kızlar gelip bulak başında oyun oynamağa başladılar, bunun üzerine 
bul ak kayr"amaya başladı. 103) suyu ağaca verdi.. ağaçtan yaprak aldı. 
104) onları ineğe verdi. inek te (ona) bir kap dolusüt verdi. lOS) sütü 
götürdü yaşlı teyzeye (= nineye). 106) nine sevindi' ve dedi ki, mademki 
lşimdikil sen sözünde durdun, ben de sana büyük bir iyilik edeceğim. 

\ 107) gitti, bir' kaç - güzel çanı alıp tiIkininkuyru·ğumt' bağladı ve 
kuyruğunu yerfne dikti. 108) tilkL bey şıngırdayarakarkadaşlarının yanına. 
gitti. 109.), arkadaşlarının (onu görünce) şaşkınlıktan ağızları açık kaldı 
ve hepsi sordular, arkadaş bu kuyruğu nerden getirdin. HO) kuyruğu 
ça.nlı tJlki bu soruları işitince,akhna o gün' onların kendisine yaktıkları 
türkü geldi. Hn bundan ders alarak löğrendii dedi ki, başınıza 'bir iş 
getireceğim ki, yad elinizden ekmeğinizi' almlil,liın. 112) ve hemEm aldı 

'dedi, filan, bağda bir ağaç var. kim kuyruğ"mu ona bağları;a, kuyruğu 
böyle olur;' 113) bu' sözü işitince, tilkilerin hepsi kuyruklarını' ağaca' 
bağlamak için tilki beyle- gitmeye hazırlandılar:. H4l k~YrUğu çanlı tilki 
öne, diğerleri ise' peşine düştü. US) tilki beyonları bir:- bağa götürdü've 
hepsinin kuyruğunu ,bir ,ağaca ,bağladı. U6)' işi bIttikten sonra gitti baöın 
bir köşesinde -duvarın Üstüne çıktı. U7) ve bağırmaya başladı,· ey' 1.' 

bahçıvan, bağın talan oldu '. Ibittil.Ha) ,tilkiler bu sözü işltince, hepsi 
canla.rının .tathı~ğından kaçmaya başladılar ve her birinin kuyrukları 
kökünden. koptu /yüzüldU/._ 120) (işte) böyle; ha.cı, kardeş ve sevgili 
okuyucu,. ,amerika emperyalizmi de ~aynen) bu tilki gibidir.' 

II 'wstiU teyze 29
" / 

U biri vardı, -biri ,yoltu. biri' açtı, biri toktu. '2) ayıard~ bir ay, 
, günlerden bir ,-gün, evvel.·' zaman içinde leski zamanlarda! . testiUbk 

teyze vardı., 3). yaşlı teYze'., blryaşlı . kadındı ve ona ekmek. yiyecek' ve 
giyecekgetirecek hiç kinisesi yoktu. ,4) ve ont,ın bunun yardımı. He 
yaşıyordu. S) bir gün testilİ teyzegidip 'kendine birşeyler almak istedI'. ' 
6) ,siz (şimdi) sanacakSiniZ kı, testili teyze o yaşlılığında hiç bir Iş 
göremezdi Ine iş edebilidcinı. 7) o yaşlıbır kadındı ve elinden hiçbir 
şeygelmez(dU. 8) testUi teyze başını ,değirmende aÖart.mamıştı. 9) ont,tn 
başını felek a(!artmiştı.1O). o zalimi ve mazlumu t~ırdı.'U) bunun' için 

( 

29krş. Az. tlinc,. F: c tang "su şişesi". Burada en uygun~ıam' "testl" 
veya 'slinwl"dir. ) 
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HORASAN TÜRKÇESINDEN IK! HIKAYE 145 

bir zaBmin evinden şıra aşırınak için yola koyuldu. 12) güneşin henüz 
batmasına daha bir kaçsaat var idi. evden çıkıp yola düştü. 13) başka 

. bir köyde bir bey vardı, gidIp onun evinden bir testi (1) şire aşırsındı. 
14) gitti gitti. sonunda bir sopaya rastladı. 15) sopa, testHi teyze, 
nereye gıdersin, dedi. 16) testHı tey-ze, fHan köyde, filan beyin' evinden 
şıra aşırmaya, dedi. 17) sopa dedi. teyze ben de geleyim. 18) testili 
teyze, sen de gel, dedi. 19) az çok gitmemiştiler ki, bir akrebe 
rastladılar. testiH teyzeye selam verdi ve (bol) şans dileyip sordu. 20) 
testHi terze, uğurlarolsun. nereye gidersin. 2n testili teyze, sonu 
hayırlı olsun, dedi. 22) filan köyde, filan beyin evinden şıra uğurlamaya. 
23) akrep, terze, ben de geleyim, dedi. 24) testili teyze, beyin malı az 
olmaz, sen de gel, dedi. 25} üçü yola -düştüler. gittiler gittiler, sonunda 
bir bulaklı yere vardılar. 26) ve onun yamnda bir kaç ağaç. 27) uğruluğa 
çıkanlar ağaçlann gölgesinde oturdular, ki biraz su içip yorgunluklarım 
çıkartsınıar. 28) bu sırada yanlarına bir karga geldi ve' testili teyze ile 
arkadaşlanna selam verdi. 29) selam verdikten sonra, uğruIuğa 
çıkanlannhallerini sordu. 30> sonra testili yönelip teyzeye çevirdi ve 
uğurlar olsun, nereye gidersiniz, dedi. 3U teyz,e, sonu hayırlı olsun, 
filan beyin evinden şıra uğurlamağa, dedi. 32) karga bu sözü işitince, 
teyze, ben de geleyim, dedi. 33) teyze yine, sen de gel, diye cevap verdi. 
34) dördü yola düştüler. gittiler gittiler, sonunda bir yılana rastladılar. 
35), yılan da hepsI gibi bunlarla yola düştü. 36) gittiler gittiler, sonunda 
gün ~batımı o köyün yanına vardılar. 36) beş yoksul uğrunun en büyüğü 
testili teyze onları oturttu ve planını anlattı. 38) burda işler belli oldu. 
39) ve karar verildi ki, yılan ocağın başında gizlensin. 40) kim ateş 
almak için ocağın yanına giderse. onu elinden soksun. 41) ve her.kesçe 
karar verildi ki. sopa gidip kapının önünde dursun. 42) içeri ya da dışarı 
gidecekbirIsi olursa. onu almndan vursun. 43) akrebin işi ise, gidip 
çakmak taş lannın arasına gtzlenmek olsun. (4) çakmak getirecek birisi 
olursa, onu elinden soksun. (5) karganın işi buydu ki, gidip dam üstüne 
çıksın ve içeri girecek birisi olursa, sopaya haber versin. 46) ve yine biri 
başını kaldırıp diğerlerine haber vermek için bağıracak ol ursa, onun 
ağzına sıçsın. 47> testHi teyzenin işi ise, küpten şıra aşırınaktı. 48) gece 
yarısı olunca uğrular yola düşttiler. 49) gittiler gittiler, sonunda beyin 
evine yetiştiler. 50) ve planları ile işlerini gördüler. SU beyin 
hizmetkarlanndan biri -ki bekçi idi, onları şıra uğurlamaya 
bıra-kmayınca, 52} yılan ve akrep onu soktular. 53) sopa ona alnından 
vurdu .ve karga ağzına sıçtı. 54) ve testU! teyz~ küpten Ş ırayı hkır hkır 
te~tisine boşalttı. 55) işleri bittikten sonra kaçmaya koyuldular. 56) ve 
sağ selamet köytin dışına çıktılar. 57) sonra şırayı hep beraber 
aralarında paylaştılar. 58) fakat yine o şıra onlara bir şey getirmedi' 
/olmadı/. ·59} çünki onların memleketinin iktisadı doğru değildi. 60) 
bunun için yeniden uğurlamağa mecbur olmuştular. 
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, 1, Söz dizini 

'ac(e) b , 
ic 
açug 
iiar
igard
iğz 
tigebat 
ibi çek
&burunda 
ah 
taleyk al
alUu)n 
allad
aluşdur
amma 
ara 

'aziz 
iz'o çol! 

bi 
bicu-i&U"dq 
bii 
batur-
bab-
bale, 
bir 
baş 

bqard
bat-
batı batanmda(?) 
beg 
,hele' 
he~ 
herg 
biçira 
bijJ 
bil-
bir 

blrbinlen çab
birde 
birllğinnen 
birsisi 

SULTAN TULU 

"acaip; garip", 1.42. 
"aç", ,1.2. - o/mak, "acıkmak". 1.53 
"açık", 1.8. 
"a~armak", 1.22. -
"a~artmak ", 1.23. 
"ağız", 1.109. 
"akibet', son". - o/sıın ··sonu 
-"ah çekmek, iç geçirmek", 1.65. 
"sonunda'" 1.70. 
"almak, satm 'almak,I.S. 
"selam almak", 1.52. , ' 5 , 

~'aım" a/lunnan, 11.42, 53~' "ön" il/r/lıındıı, 11.41. 
"aldatmak", 1.28. -
"de~iştirmek, d~~iş tok1,lş yapmak", 1.5. 
"ama, fakat", II, 58. .," . 
"ara". -/lUfIndlı, U.43; 
"sessizce, sessIz sedasız, yavaşça'" 1,11,32. 
"dilek, Istek". sıı/am - ed -"selim sunmak", 1.50. 
"ay". -ııq IIY/IUfI.lidlı "aylardan bir ay", n,2. \ 
"ayak", - KOY - "bir işi yapma~a hareket etmek", 1.14., 
U.55. -

-"aziz, sevgili", 1.120. 
"az çok". n.19. 

-> bir 
'''bacı-kardeş''. 1.120. 
"bağ, bahçe'" 1.112. 
"bağırmak", 1.117. 
"bakmak, görmek", 1.11, 21. 
"evet", 1.21. 
"vu".hi:, 1.52. hlinldu "vudı'" Ll, 3. 
"baş", 11.8. -
"başarmak, becermek",,1.81. 
"batmak", 11.12 
"gUn batımı", 11.36. 
"bey" (adla birlikte). tU/kU' heK "tilki bey", 1.65. 
"böyle", 1.40, 84, 120. M/e. 1.112. ' 
"vermek", 1.5, 43. 
"yaprak". 1.63. 
"biçare, zavalf,", 1.97. 
"kö'k", tHe. ' 
"bilmek i anlamak ", 1.47. 
"bır". 1.3, 4. hirnlq, 11.51. hlr ee/le "bir defada. 
hepbirden", 1.74. bır neçe "bır kaç: 11.12. 
"çığnndan çıkmak", 1.38. 59. ' 
"burada'· ( < bu ... yerde). 1.35. 
"hep beraber". 11.57. 
"birisi" (burada = 'kim~esn. 11.3. 
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böl
bova 

börü ' 
bu 
bucur 
bugda 
bunnag 
bum' 
bUtUn 

cim 
, can 

cebr 
ceUe 
Cemfen 

,':-een, , 
cagib':' 

,ç~ga 

'çalı-', 
çaJJmag taşu 
çal) 
çip-
çine 
çeşme 

çıh-

çÖl 
çötek 
çörekçubar- ' 
çubar-
çubard .... 
çun 

dil u 
dim 
diş 
diy. 
d~
deg-

-degn 
deginnan 
derabt 
döb 
dolu' , 
doy
dördUles! 
dür-

HORASAN TORKÇESlNDEN IKI mKAYE 147 

"bitmek, sona ermek'" 1.16, 80, 116, 117, 11.55. 
"baba'" gocli ,hafı'li "yaşlı baba" (bur~da = büyükbaba, 
dede), '1.94. 
"obır, diğer"; 1.35, n.46. , 

, .. bu .... bu/ar, ii .35. munuq, 1.28; 11.4. munuqçin, 1.27. 
"böyle"; 1.24. ' , 
"buğday". r, 97. 
"parmak", f.25. bll$ -' "baş parmak", 1.25. 
"bunui", LU. . 
"bütün, hepsi", I.H8. 

"kap", 1.6., 
"can" {adla-' birlikte kullanılan hitab biçhriO ineg can 
"sevgili inek", 1.46. 
"cebir, zorlayış", 1.87. 
'->, bır celle 
"hepsi. tamamly!E!" , 1.73. 
"kadar~, dek", 1.84; 
"cevap", 1.69,- ber'7' "cevap vermek'\ 11.31, 33. 

"çocuk"~ , 1~85. , 
"nıayvanJ sokmak. vurmak", n.44. 
"çakmak taşı", 11.43. 
"ç an: çıngırak .. ·• 1.110., 
"koş-", 1.39. 
'''yem'', L90. 
"bulak, kaynak", ,1.68. -i; 11025. 
"çıkmak'" 1.7, 8, n.56. 
"düzlük", 1.92. 
"ekmek'" n.3. çöreg, '1.85. 
"ekmeğinikazanmak". 1.28. 
"çıkanmık '\1.28. ' 
"çıkarmak", 1.85. 
"çünkü, için" i '1.55. 

,"arkasi, peşl", 1.9, 53. zlibsında., 1.9~., 
, "dam", 11.45. , 
"(şe~lrden) dışarı", 1.7, 8. "dış", n.56. 
'"duvar''' 1:116. 

'''demek, söylemek", 1.37. 
, "değmek",LH. "yurmak", n.4-2. 
"çieğH", n.59. 
"değirmen", 11.8. degii711ende, 1.22. 
"ağaç", 1.49, 50. -j "bır ağaç", 1.112. 
"tok", 1.2, 11.1.. 
"dolu'" 1.104 
"doy-", 1.14., 
"dördU", 11.34. 
"başlamak" (yardımcı JilI görevinde) • 1.11, 13. 
"bekıe,mek~', 1.?1. 
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düz 
düz 

ed
ege 
ekCe) n 
el ' 
el 
ele-hele 
ele getir
el-yig 
em 
eri.-
"eşlg 

ev 

felin 

gece ' 
geç 
geç! 
geçir
ged-
gel-:
genem 
gereg 
getir
geydLg 
gez-
gir
glter
gör
göyçek 
göz 
guşe 

gUn 
gUn 
giindüz 

gaç~ , 
gadim 
gu'a' 
gahm 
gir 
garar' 01-
garia 
ıam 
gunlıg 
gaym 01-
gayna-

SULTAN TULU 

"tuz", 1.26. 
.. do~ru .. , 1.69, 11.59. 

"etmek" . (yardimcı flm. iddi, 1.27. 
"sahip". siidiiq egesl"sUtUn sahibi", 1.56. 
"(tohum) eken", 1.92, 93. 
·'el". 1.18, 19. 
"el, memleket", 11.59. 
"öyle-böyle (= onu bunu)", I.t7. 
"sahip olmak; almak", 11.5. 
"el-ayak". 1.40. 

, -> hem 
"götürmek ". 1.17. 18. 
"kapı", 1.8 .. 
"ev", 1.8.. e(vtJqe, 1.11. 

"filan'" , 1.112, 11.16. 

"gece". kı 'y8ruoldlı "gece yansı olunca", n.48. 
->keç-
"keçi" ~ 1.4, 6. 
"geçirmek". 1.4. 
·'gitmek". 1.11. . 
"gelmek", n. 17, 18. 
"gene, yine, yeniden", 1.29. -em, n.S8. 
"gerek". 1;82. . 
"getirmek", 1.43, n.3, 5. 
"giyecek", n.3. 
"gez.mek, dolaşmak", 1.9. 
"girmek". 1.17. 
-> kiter-
"görmek·t

• 1.10. 19. 
"güzel", 1.107. 
"göz", 1.12. 
"köşe" •. 1.116. 
"gün", 1.6. iiq giinlerinde "günlerden bır gün", n.2. 
"gUneş". -bat - "güneş bat-ot, 11,12. 
.. gündüz. ... 1.35. 

"kaçmak". 1.14. 34. 
"eski", - zamanlarda '"evvel zaman içinde", 1.3, 11.2. 
"köy", 11.13. 
·'kalan", uıa, 1.114. 
"hizmetkir", II.St. 
"karar verilmek", 11.39. 
"karga", n.32. -j t n.28. 
"yaşlı". - bala "yaşı~_ teyzet nine". 1.3. . 
"yaşlılık". 11.6. 
"kaybolrnak, gidenrnek", 1.30. Ar. gl'.!/.; 
"kaynamak", 1.70. 
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gayud
gıy-

gız 

gızar

gızard-
go 
goca 
gonum-gomşu 

goy-
goHu 
gullug 

guru 
gUrii-
güyrug 
güyrugu ruce 

himu 
hanuz 
hara 
helekle helekle 
heç neme 
hem 

her kim 
hoy hoyed-

haber ber
hala 
biilu 

biitun 
bayr 
bayırlıg iste
bb)yiil ed
hoşhiil 01-
hom: 
boşlug 

içre 
id
igtişiid 
ihmiil ed
ıİan 
indi 

HORASAN TÜRKÇESINDEN IKI HIKAYE 

"dönmek, geri gelmek", 1.16. 
"kıymak, kesmek", 1.16, 33. 
"kız". gızla, 1.70. 
"kızarmak", 1.25. 
"kızartmak, kızdırmak", 1.33. 
-> goy-
"yaşlı adam". - bova "büyük baba, dede" , 1.94, 95. 
"konu-komşu", 1.7 
"koymak, bırakmak", 1.8. go-(yardımcı fUn, n.51. 
"kuyruğu kesik hayvan", 1.36. 
"kuUuk, hizmet". -una, 1.64. - ed-"kulluk etmek, 
hizmet, etmek , 1.106. 
"kur:u", 1.118. 
"kuru-n, 1.69. 
"kuyruk", 1.33. 
"akrep", 11.19. 

149 

"hepsi". - cur "herkesçe, herkes gibi", 1.5. ıa. 1.110. 
"henüz", H.12. 
"nereye", 11.15, 30. 
"nefes nefese", 1.98. 
"hiç birşey", 11.7. 
"de, da, dahi". em, 1.66. yem ,(sesli harften sonra), 
1.120. 
"her kim", 11.40. 
"hay hay diye seslenmek C=maskaraya almak)", 1.58. 

"hal, durum". n. 28. 

"haber vermek", 11.45. - ed -, n.46. 
"teyze", 1.3, 4. 
"boş", 1.12, 54. d - "boşaltmak", 11.54. Ced - "kendini 
kaybetmek, kendinden geçmek", I.t2. 
"karı, kadın". 1.85, 11.3. 
"hayır, iyi", U.21. . 
"hayır dilernek" yugurona'~ "şans dilernek", 11.19. 
"hayal etmek, sanmak". 11.6. . 
"memnun olmak, sevinmek", 1.106. 
"küp". homnan, 11.47, 54. 
"hoşluk, tatlılık", 1.118. 

"içmek". içmaguna, 1.13. içihdL, 1.21. iç(eJq, 1.42. 
içsilen, 11.27. 
"içeri", 1.40. 
-> ed-
"iktisat. ekonomi", 11.59. 
"ihmal etmek", 1.8. 
"yılan", n.34. 
"şimdi", 1.106. -y(eJcen. 1.84. 
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ineg 
irgen
is 
isla"
iste-

iş, , 
iş id-

kata. 
. keç-' 
keşik 
kCe)tib (1)' 
k~e)yf' 

. kişi 
kiter-

kölge' 
kqmek 
köyiiş 

,;... 

teı.de ,(1) 
lugu lugQunatl 

maı , 
matHim 'Ol
ming&;ş 

mecbür ol.:.. 
mehg:', 
muttda 

, nagşe 
neçe 
neme 
nere 
nerden 

o 

O' 

oeag 
~ru 

.. ogur!a:'" 

.. SULTANTULU, 

"inek", 1.45.-
"öğrenmek" (burada' : "ders almak"), ~.UL. 
"koku". 1.11. 
"koklamak", 1.11. . . 

, "istemek". istiib. n.S. lst/yeq, 1.42. Istemag "dilek" 
istek", 1.71. '. . 

, "iş" ,I.15~ lerini ed -"işlerini görmek", 11.50 .. 
"işitmek", 1.38, 41, 11.32. 

1.8. 
"uzanmak", 1.95. 

"bUyUk". 1.8 .. 
"geçmek", 1.89. geç-, L6a. 
"bekçi". ILS1. 
1.37. 
"hal. durum", 11;29. 
"adam". 1.95. . ' 
"gÖtümiek, kaldırmak""; 1.18,25,33, 41, ıi~40. giter':', 
1.6, 20;97.' . 
"gölge", n.27 .. 
"yardım", n.4. -- ber-"yardım 'etmek"" 1.94. 
"ayakkabı", 1.80, "'82. - slıtlUı "ayakkabıcı.kunduracı"; 
1.83, 84: 

1.37. 
(onomatope) "lıkır lıkır", İI.54; , 

"hayvan", 1.21. / ' 
"malumolmak. belli' olinak", U.38. 
"maşa", 1.25. 
"mecbur olmak", n.60. 
"(sUtUn· kaymağ,nın) kalınlığı", 1.55. 
"burada, n.38. 

"plan", n.37. 
"bir kaç". 1.107, n.26; 
. "ne", 1.52, n.6. . 
"nereye", n.20. 
"nerden", l.109, 

"o" (şahıs zamkU. 1.12. onlıq,1.4~o;ı". 1.17. onl18.l1, 
1.100. '. 
"ve". 1.6,17.33. 

. " 

"ocak", 1.25', n.39. 
"uğru, hırsız .... 11.48. 
"uğrulamak. aşırınak. çalmak" magU.I1I1"an, 1.28. '/~II~ • 
11.11, 13. mlJ,jlınlı.' 11.16, 31. 
"u~ruıuk. hırsızlık". una. 11.60. 
",okur, okuyucu", 1.120. 
"olmak", ·olmas. 11.24.' aıf" 1.112. 
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ola: 
ot"'~erg 
otur-:- .' 
oturd-' , 

,ögze 
öl
öq 
~z 

'pidar 
p{a)1 ' 
payla
pob 
püçag 
pül 

şibi 
sig-

, ~aglugunnan 
sahat 
salim 

sit
,seher 
sb)ç
söra, 
soruş
süd 

. sürçek 

şeft . 
, şeI(e) 
, 'şire' 

şirirJ ,Ô ş'ımı ' 
ta 
t-ag 
tamam 
taru
Up
taş , 

, t:ay~y)ar 01-
tey 

'tezgin~ 
tJk..;. 
togg,ar,' 

HORASAN TORKCESINDEN lIo HIKAYE' 

"onlar", 1.58, 102. olaruq, 11.59. oliıra; oısru .. 1ı.37~." 
"ot (ve) yaprak",i.47. ' 
"o'turmak",n.27. 

, '~otunmak" ,11.37. 
"özge.başka:" ,1.5. ' 

.. "ölmek". öıübdüreq,,1.94. 
"ön", 1.114. 
"kendı". ôzil. U.5. ô,çj'çin,1'17; özüYne;ı.Iı.S0. 

;'hUe",', 1.28. 
-"sebze. yata~ı". pea) liıı.1.9S.· 
"hö(Uştünnek.t 11.57. 

. "bok.dışkı", 1.119. 
"bıçak", 1.~5. 
.. para ... · 1.5. 

ip!, 

, ., "renk", 1.12.' 
"feİek''.1'.23, 11.19. unu geç/r. -"geçi,~ini s~.~ı~mak··. ;1.4. 

"ertesi gün". su, 1.57. _ 
"sa~mak", 1.6.' ," ' 
"sa~lıkıa, ~~~ salini", 11.56. 
"saat", 1.94. . ' 
"selam". - arz ed ... · .. seıam sunmak", 1.50. -ber
'''selam vermek",'· U.19. 
"satmak'~, 1.17. . 

,,' -~'seher, _sabah", 1.84. 
. "sıçmak". 11.46. . 

"sonra, 1.14~ 17. su, 11.57. 
"(halhat.ır> sormak", 1.7, 11.19. maçIPv.L110; 
"süt" .1.5. . > _ ' 

"masal, hikaye", L· . 

.. sopa. değnek· ... , 1ı.ı4~, ' 
"bÖyle, şöyle". şe/li}/' 1i-.1L' 
"şıI"C~". H.1i. , ' 
";ş ıng ır' şmgır" (çıngırak. sesI)" [108. 

(ba~ıaç) ta + mastar +, - (Akan, t95. 
"raf', 1.7. . , 
"bütün hepsi".- bir/erfq "hel" birinin". 1.115. 
"tanımak", 11.10. . 
"bulmak", 1.44; 
"taş" .ça!JmaC taş/arul1uq, 11-.43. 
"hazırıanm~~', 1.113. 

"aşa~ı". baş teye ed -"başını öne eğip selamlamak". 
1.50. başunu teye tut- (aynı anlamda), 1.73. 
"hemen, hemencecik, çabukça", 1.20. ' 
"dikmek", 1.84. 
"hizmetka!"", ·1I.5t. 
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tohm 
tOJl 
to(u)g 
tur
tut-

üst 
üz ed
üzül-

vangu vangu 
vur-

yaduna 
yala
yanu 
yat 
yedlg 
yemag 
yer 
yetir
yır 

yolı 
yoldaş 
ya veya 
yugur 

Yuhara 
yühHa)-
YÜhu 
~murta 

YÜQUI 

zad 
zah 
zalim o ma~ıum 
zerre 
zendegahg ed
zilJagi a1-

SULTAN TULU 

"tohum", 1.97. 
"testi, sürahi". II. toqlu "tesUIi" U.2. 
"tavuk", 1.88. 
-> dur-
"tutmak", II .46. 
"tilki", 1.9. 

"üst", 1.32. 
"yüz tutmak, yönelmek", 1.75. - eddi, n.30. 
"yüzütmek, kopmak", U19. 

(uluma sesi), 1.34. 
"(hayvan) sokmak", H.40. 

"aklına gelmek, hatırlamak", 1.110. 
"yalamak", 1.29. 
"yanı", 1.28. 
"yad, yabancı", 1.111. 
"yiyecek, av", 1.9, n.ı3. 

"yemek, yiyecek", 1.53. 
"yer". yeriqis, 1.12. 
"yetişmek, varmak, rastlamak", 1.45. 
"türkü, yır". - hagla - "türkü yakmak", 1.36. 
"yok", L1 
"yoldaş, arkadaş", 1.35. 
"ya ... ya da", LS. 
"uğur, şans", 11.19. - olsun "uğurlar olsun", II.20, 30. 
- eden, "uğruluğa çıkan (?)", 1I.27, 29. 
"yukarı", 1.32, H.46. 
"uyumak, uykuya dalmak". yılgıınean, 1.96. 
"uyku", L26. 
"yumurta", 1.90. 
"hafif', 1.19. 

"şey, eşya", LS. 
-> dalu 
"zalim ve mazlum", 11.10. 
"biraz", n.27. 
"yaşamak", 11.4. 
"yorgunluk gidermek", 11.27. < zillalig! 
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bkz. Bozkurt, M.F., Untersuchungen zum Bo)'nurd-Dialekt des Chorasan
türkischen, Göttingen 1975; F zsy, S., Das BodschnurdI, ein türkischer 
Dialekt in Chorasan. Ostpersien, Zürich 1977; Tulu, S., Chorasantürkı
sc he Materialien aus Kalat bei Esfarayen, Berlin 1989. 

2 bkz. çağatay, S., Türk lehçeleri örnekleri, Yaşayan ağız ve lehçeler, 
2.c., Ankara 1972. (Bilgi ve metin G. Doerfer ve S. Tezcan'a aittirJ 

3 krş. Galam Ucu, nşl". M. TevhIdI, Tahran 1359/1981. Bu derginin tanıtımı 
ve içeriği üzedne· bkz. Tulu, S., Iran'da Horasan Türkçesi bir dergi: 
Galam Ucu, (baskıda). 

4 Horasan folktoru ile ilgili araştırmalar için bkz. S. Tulu, Horasan 
Türkçesinden folklor örnekleri, {baskıda>. Bu yazı için faydalandığımız 
metinde anlaşılmayan bazı kelimelerin aydınlatılmasmda E. Ne'mati 
Bey yardımcı olmuştur. Kendisine teş ekkürü burada borç bilirim. 

22 Geniş zaman kipi. Parantez içindeki şekil Derragaz ağzının şimdiki 
zaman kipine uymaktadır. Derragaz. ağzı Horasan Türkçesinin kuzey 
gurubuna dahildir. krş. Hey'et, a.g.e., s. 29. 

23 3.ç.ş. -miş'li geçmiş zamanın hikayesi. Parantez içindeki şekil daha çok 
Bocnurd (gelüdelen) ağzına uymaktadır. Derragaz'da ise: geliivdilen. 

24 -u ünlüsü düşmüştür. krş. U.43. 
25 zeh burada yanlış yazılmış. Herhalde zerre olmah.26 bkz. dipnot 23. 
27 Bu kelime Nişapur'a bağlı bir yer olan Çegne'de togga (Az. = nöker) 

şeklindedir. bkz. Hey'et. a.g.e., s. 34; Fazsy, a.g.e., toggu ''hizmetkar'' . 

. Tnmskripslyon ve tercUmede kuUuılım ISll.lretjler: 

i = uzun i ve J 

Kaynak kişinin düzeItmesi. 
() Transkripsiyonda olması düşünüJen kelimeler veya metni derleyenin 

açıklaması. Tercümeye tarafımızdan eklenmiş kelimeler. 
i i Sözlü tercüme. 

Kısaltmalar: 
Az.: Azerbaycan Türkçesi 
ç.: çoğul 
E. T.: Eski Türkçe 
F.: Farsça 
Hor..: Horasan Türkçesi 
M.K.: Mahmud Kaşgan (Divanü Lügat it-Türk) 
ş.: şahıs' 

t.: tekil 
Trkm.: Türkmence 
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