ATASÖZLER‹ VE DEY‹MLERDE DOBRUCA KIRIM
TÜRKLER‹ VE KAZAN TÜRKLER‹N‹N D‹L‹ ‹LE,
ESK‹ﬁEH‹R'DEK‹ KIRIM TÜRKLER‹N‹N D‹L‹
ARASINDAK‹ BENZERL‹K VE FARKLILIKLAR
Ressemlances et dissemblances entre les parlers turcs des "K›r›ml›"s
d'Eskiﬂehir et les parlers turcs des "Kazanl›"s et des "K›r›ml›"s de
Dobroudja d'après les proverbes et les locutions

Yrd. Doç. Dr. Osman Kemal KAYRA
Bugün yurdumuzun baz› yerleﬂim
bölgelerinde, kendi aralar›nda Türkiye
Türkçesinde farkl› bir yap›da konuﬂan,
genellikle gözleri çekik, elmac›k kemikleri çok belirgin, bak›ﬂlar› sert insanlar
yaﬂamaktad›r. Yeni nesli törelerini s›k›
s›k›ya korumakla birlikte giderek tip
olarak Türkiye Türküne adapte olan bu
kavim, komﬂular›n›n kendilerine Tatar
veya Nogay dedikleri Türk boyudur.
Acaba bunlar›n gerçek yurtlar› neresidir ve Türkiye’ye nereden gelmiﬂlerdir?
“Bunlar K›r›m Türkleri olup, K›r›m
yar›madas›n›n kuzeyinden göç ederek
Dobrucaya yerleﬂmiﬂlerdir. Dobruca’daki K›r›m Türklerinin ço¤u da K›r›m’›n or,
Gözlerve ve Kerç illerinden gelmiﬂlerdir.
Bunlar genellikle Kazak ve K›rg›z Türklerindendir. Köstence ve Tulça’ya yerleﬂenler tahminen buraya 300 y›l önce Besarabya [Bucak] dan gelmiﬂlerdir.Bunlara nogay di¤erlerine Tatar denir.1
Dobruca’n›n Hacio¤lu Pazarc›k ﬂehrinde ve baz› köylerinde yaﬂayan K›r›m
Türklerinin bir k›sm› [Tat] boyundand›r.
*

Bunlar K›r›m yar›madas›n›n güney yal›boyundan ve Bahçesaray ﬂehrinden göçüp gelenlerdir.Lehçeleri ne tam yal›boyundakilere benzer nede [Çöl Lehçesi]
denilen Ça¤atay Lehçesine. ‹kisinin kar›ﬂ›m›d›r. Bunlar Çöl Lehçesinde [c] sesiyle baﬂlayan sözü [y] sesi ile söylerler:
[Cavun]yerine [Yavun] Ya¤mur, [Cigit]
yerine [yigit] derler.”2
“K›r›m’dan Dobruyca’ya göç edenler, bir iki nesil orada yaﬂam›ﬂ oradan da
Anadolu’ya [‹stanbil’a, Eskiﬂehir’e, Ankara’ya] göçmüﬂlerdir. K›r›mdan Anadolu’ya göçenler ‹stanbul’a. Samsun’a Sinop’a gelmiﬂlerdir.”3
“Bugün Romanya s›n›rlar› içinde
yer alan Dobruca’n›n bat›s›nda ve kuzeyinde Tuna ile bunun kollar›ndan Lom
ve Pravdi, do¤usunda Karadeniz güneyinde Deliorman yer almaktad›r. Dobruca’n›n siyasi tarihini, stratejk mevkii tayin etmiﬂtir. Rusya ve Ukrayna steplerinden ‹stanbul’a ve Ege’ye giden en k›sa yolun buradan geçmesi, bölgeyi en eski tarihlerden beri çeﬂitli kavimlerin geçit yeri hâline getirmiﬂtir. Dolay›s›yle,

K.T.Ü. Fatih E¤itim Fakültesi Ö¤retim Üyesi
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bu kavimlerin her biri Dobruca’da izler
b›rakm›ﬂt›r. Fethinden itibaren Osmanl›
Devleti de özellikle Lehistan ve Rusya’ya
yönelik seferlerinde K›r›m Hanl›¤› ile
ba¤lant›lar›nda hep Dobruca’y› kullanm›ﬂt›r.
Daha VI., VII. Yüzy›llardan itibaren Türkler’in yerleﬂmeye baﬂlad›klar›
ve hatta devlet kurduklar› Dobruca’n›n
hangi tarihte Osmanl› hâkimiyetine girdi¤i kesin bilinmemektedir. Ancak eldeki bilgilere göre; bölgenin en önemli ﬂehri olan Silistre, T›rnova Çar› ﬁiﬂman
[Susmanos] taraf›ndan I. Murad’a verilmiﬂtir. Dobruca hâkimi ‹vanko da bu tarihlerde karﬂ› koymaks›z›n hatta bir rivâyete göre gönüllü olarak Osmanl› hakimiyetine girmiﬂtir. Ancak bölgedeki iç
çekiﬂmeler ve Osmanl› Devletinin Ankara Savaﬂ› yenilgisinden sonra geçirdi¤i
Fetret Devri Osmanl› hâkimiyetini zaman zaman sarsm›ﬂt›r. Sultan I. Mehmet [Çelebi] kendisine karﬂ› Musa Çelebi’yi destekleyen Eflak Beyi Mircea’y›
ma¤lup ederek Dobruca Kaleleri’yle birlikte Eflak’› zaptetmiﬂtir. [1416-19]. Böylece Dobruca 460 y›l Türk Hâkimiyetinde kalm›ﬂt›r.4
1909-1910 y›llar›nda Dobruca’n›n
Köstence ve Tolça sancaklar›nda 19091910 tarihlerindeki nüfus tablosu [Romen ve Bulgar ‹statistikleri’ne göre].
Milliyeti

Köstence

Tolça

Dobruca

109.713

58.436

168.145

Türk

7.686

3.351

11.037

Tatar

23.208

2.160

25.368

Bulgar

22.345

29.633

41.978

Rus

15.282

15.784

-

1.601

13.734

15.335

Rum

5.198

4.721

9.919

Alman

4.100

4.110

8.210

Çingene

3.352

1.865

5.217

Mûsevî

1.557

2.827

4.384

Romen

Lipovan
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Gagauz

-

3.758

3.758

Ermeni

1.978

973

2.951

‹talyan

480

1.027

1.507

1.534

1.350

2.884

183.254

143.223

326.445

Di¤er
Yekün

Gerek Dobruca’da kalan K›r›m
Türklerinin dilleri, gerekse Anadolu’ya
göçenlerin, hatta Kazakistan’da bulunanlar›nki aras›nda baz› de¤iﬂmeler olmakla birlikte asliyet itibariyle bunlar›n
bütünlü¤ünü korudu¤unu görürüz.
Biz bu incelememizde Eskiﬂehir’in
Mahmudiye’sinin Hamidiye köyünde iskân edilen K›r›m Türklerinin dili ile
Dobruca’daki K›r›m Türklerinin dili, k›smen de Kazan Tatarlar›n›n dili aras›ndaki ba¤lant›lar›n› ele alaca¤›z.
Bu bölgeye gelen K›r›m Türklerinin
1950’li y›llarda R›fkiye [Alpu] Arapkuyusu köylerine yerleﬂtiklerini görüyoruz.
Daha sonra 1775-1780 y›llar› aras›nda
Uyuzhamam› ve Aksakl›’ya yerleﬂmiﬂlerdir. 1850’li y›llarda Çifteler-Hamidiye
haras›n›n kuruluﬂunda 180 ailenin geldi¤i görülmektedir. 1885-1910 y›llar›
aras›nda ise Eskiﬂehir ve çevresinde 30
köyün daha yerleﬂime aç›lmas›yla toplam 34 köy iskân edilmiﬂ olur. II. Dünya
Savaﬂ›’nda 1949 y›l›nda K›r›m’dan mültecilerin de gelmesiyle Eskiﬂehir bölgesinde bugün 110.000 civar›nda K›r›m
Türkü yaﬂamaktad›r.
Asl›nda K›r›m’dan göç çok eskilere
dayan›yor. Bir soyk›r›m yaﬂayan K›r›m
öz evlâtlar›ndan ayr›lm›ﬂ bir ana gibidir.
“Hanlar›n idaresindeki bu güzel ülkenin” K›r›m’›n ise hele 16. ve17. yüzy›llarda çok meﬂhur binlerce süvarisi olup,
çok güçlü imiﬂler. Ama onlar milleti ve
dini ne olursa olsun her insana duyduklar› sevgi ve sayg› gibi do¤al hasletleri
yüzünden hiçbir zaman kötü de olsa
komﬂular›n› ezmeyi yok etmeyi düﬂünmemiﬂlerdir. Hatta Taht Algan lakab›yla
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meﬂhur Devlet Giray Han bu düﬂmanca
davranan komﬂular›n›n ülkesini baﬂkentini [Moskova’y›] onlar›n Çar Müthiﬂ
‹van nam›yla bilinen hükümdarlar› zaman›nda ele geçirmesine ra¤men papazlar›n ve komutanlar›n bir heyet halinde
gelip silahlar›n› b›rak›p ba¤›ﬂlanmalar›n› dilemeleri üzerine Taht Algan Han diyor ki:
-Biz silah›n› b›rakan düﬂmana k›l›ç
çekmeyiz diyor. Ve onlar› ba¤›ﬂl›yor. Böylece amaçlar›n›n bir milleti ezmek, yok
etmek de¤il sadece kendi yurtlar›nda rahat ve huzur içinde yaﬂamak oldu¤unu
gösteriyor. Ne var ki bu kötü amaçl›
komﬂu ülke anlaﬂmalar› bozarak, sözünden dönerek, çeﬂitli entrikalar çevirerek
sald›r›lar›na devam ediyor, zay›f bir anan› yakalayarak 1783te büyük bir katliamla bu iyi niyetli ülkeyi kendi ülkesine
ilhak ediyor. ‹ﬂte bundan sona K›r›m için
bu cennet ülkedeki Türkler için büyük
milli geçiﬂ dönemi baﬂl›yor.”6
Bu iﬂgal ve jenosit sonunda K›r›m
halk› yelkenli basit teknelerle ölümüne
Karadeniz’e aç›l›p “ak toprak” dedikleri
kardeﬂleri komﬂu ülkelere göçe baﬂlad›lar. 1800’lü y›llarda sürekli göçler dolay›s›yla binlerce K›r›ml› hayat›n› kaybetti.
Dillerinde ﬂu türkülerle öz vatanlar›n›
a¤layarak terk ediyorlard›.
Ketecekm›z K›r›mdan kal savlukman yar
Közün yaﬂ›n silip kal, al yavlukman
yar
Ketme ketme demege halktan utand›m
Sen ketken son ard›ndan c›lay da
kald›m7
‹ﬂte bu zor ﬂartlarda ülkemize de
göçen K›r›m Türklerinin Dobruca-Anadolu hatt›ndaki kültür bütünlü¤ünde görülen ufak farkl›l›klar›, bu incelememizle dile getirmeyi amaçlad›k.
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Dobrucada yaﬂayan K›r›m Türkleri’nin dilindeki atasözleri ve deyimlerle
onlar›n parças› olan Eskiﬂehir K›r›m
Türklerinin dilindeki ayr›l›k ve ufak fark› görecek ve yine dildeki benzerlik dolay›s›yla Kazan Türkçesindeki atasözleri
ve deyimlerle Eskiﬂehir K›r›m Türkleri
aras›ndaki benzerlikleri de inceleyece¤iz. Sonra da Eskiﬂehir K›r›m Türklerinden derlenen bir masal› aktar›p Türkiye
Türkçesine uyarlanm›ﬂ ﬂeklini gösterece¤iz.
Dobruca’daki K›r›m Türklerinin dili ile ilgili materyali kaynak eser olarak
yukar›da da ad›n› verdi¤imiz kitaptan
sa¤lad›k.8
Dobruca K›r›m Türklerinin Dili
ile Eskiﬂehir K›r›m Türklerinin dili
Aras›ndaki Benzerlik ve Farkl›l›klar›n kelimeler üzerinde Tespiti
ATASÖZLER‹
-A* Abaylamay sölengen, avurmay ölür. Do.
Abaylamay söylengen, avurmay ölür. E.
[dikkat etmeden konuﬂan, hastalanmadan
ölür.]
* Acele iﬂke ﬂaytan kar›ﬂ›r. Do.
Acele ›ﬂge ﬂaytan kar›ﬂ›r. E.
[Acele iﬂe ﬂeytan kar›ﬂ›r]
* Adam bolganga bir söz ceter.Do.
Adamga bir söz ceter. E.
[Adam olana bir söz ceter. ]
* Adamakman mal tükenmez.Do.E.
[Adamakla mal tükenmez]
* Ad› ﬂ›kt› tokuzga, tüﬂmez endi¤i sekizge.
Do.
Ad› ﬂ›kkan tokuzga, tüﬂmez sekizge.E.
[Ad› ç›km›ﬂ dokuza, inmez sekize]
* A¤acak kan tam›rda turmaz.Do.
A¤acak kan tamarda turmaz.E.
[Akacak kandamarda durmaz]
* Ak akﬂa kara kün üﬂün. Do.
Ak akﬂa kara kün iﬂin.E.
[Ak akçe kara gün için. ]
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* Ak›ll› köpru topkaﬂ› ak›ls›z suvnu geﬂer.
Do.
Ak›ll› köprünü topgaﬂ› ak›ls›z suvnu geﬂer.
E.
[Ak›ll› köprü buluncaya kadar ak›ls›z suyu
geçer. ]
* Ak›lga kelmegen baﬂka kelir. Do. –E.
[Akla gelmeyen baﬂa gelir. ]
* Ak›l caﬂta tuvul baﬂtad›r. Do.-E
[Ak›l yaﬂta de¤il baﬂtad›r. ]
* Akﬂam›n kay›r›ndan sabah›ñ ﬂerri. Do.
Akﬂam›n kayr›ndan sabah›ñ ﬂerr›.E.
[Akﬂam›n hay›r›ndan sabah›n ﬂerri. ]
* Al›ﬂmagan kötte ›ﬂtan turmaz.Do.-E.
[Al›ﬂmayan k›çta don dumaz. ]
* Allah’tan korkmagandan korkulur. Do.
Alla’dan korkmagandan korkulur.E.
[Allah’tan korkmayandan korkulur. ]
* Alla catk›z›p kap›ga karatmas›n. Do.-E.
[Allah yat›r›p, kap›ya bakt›rmas›n. ]
* Araba awdar›lgan soñ col köstergen köp bolur. Do.
Araba awdar›lgan soñ köstergen kop bolur.Edirne
[Araba devrildikten sonra yol gösteren çok
olur. ]
* Araban›ñ ald tegerﬂigi kayerden cürse ard
tegerﬂigi de o yerden cürer. Do.
Ald tegerﬂig kayerge ard tegerﬂik oraya. E.
[Araban›n ön tekerle¤i nereden yürürse arka takarle¤i de oradan yürür. ] Do.
[Ön tekerlek nereye, arka tekerlek oraya. ]
* Ars›z›ñ betíne tukurseñ cavun cawa der.
Do.
Ars›z›n betine tuturseñ cav›n cava der.E.
[Ars›z›n yüzüne tükürsen ya¤mur ya¤›yor
der. ]
* Aﬂ ayu oynamaz. Do.
Aﬂ ayuv oynamaz. E.
[Aç ay› oynamaz. ]
* Aﬂka kazan ast›rma tonganga od cakt›rma.
Do.-E.
[Aça kazan ast›rma, üﬂüyene ateﬂ yakt›rma. ]
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* Aﬂ kekírír tok sekírír. Do. –E.
[Aç ge¤irir, tok se¤irir(z›plar) ]
* Aﬂ›ñ berme kaﬂ›ñ ber. Do.-E.
[Aﬂ›n› verme kaﬂ›n› ver. ]
* Awurmagan baﬂ›ña cawluk baylama. Do.
Avurmagan baﬂ›ña cavluk baylama. E.
[A¤›rmayan baﬂ›na mendil ba¤lama. ]
* Awurup catkan ölmez _kurup cürgen ölür.
Do.
Avurup catgan ölmez cuvurup cürgen ölür.
E.
[Hastalan›p yatan ölmez, koﬂturup gezen
ölür. ]
* Ayag›ñ corkan›ña kõre uzat. Do.
Ayag›n yorkan›ña kõre uzat. E.
[Aya¤›n› yorgan›na göre uzat. ]
* Ayu balas›n appagun, kírpí balas›n c›mﬂag›m dep süyer. Do.
Ayuv balas›n appaﬂ›g›n, kirpi balas›n› c›mﬂag›m dep süyer.E.
[Ay› yavrusunu bembeyaz›m, kirpi yavrusunu yumuﬂa¤›m diye sever. ]
* Az bergen can›ndan, kõp kõr. Do. –E.
[Az olsa da çok olarak kabul et. ]
* Az konuﬂ kõp t›nla. Do.
Az konuﬂ kõp d›nla. E.
[Az konuﬂ çok dinle. ]
* Az kolnu aﬂta, kõp kolnu iﬂte kõr. Do. –E
[Az eli aﬂta, çok eli iﬂte gör. ]
* Azn› bisínmegen kõpten kuru kal›r. Do.
Azn› begenmegen kõpten kuru kal›r. E.
[Az› be¤enmeyen, çoktan mahrum kal›r. ]
-B* Bahﬂ›ﬂ at›ñ tíﬂíne karalm›z. Do.
Bakﬂiﬂ at›n tíﬂíne karalmaz. E.
[Bahﬂiﬂ verilen at›n diﬂi say›lmaz. ] Do.
[Bahﬂiﬂ verilen at›n diﬂine bak›lmaz. ] E.
* Bal tutkan parmag›n calar.Do. –E.
[Bal tutan, parma¤›n› yalar. ]
* Bala eﬂítmese aytmaz. ‹t kõrmese ürmez.Do. –E.
[Çocuk iﬂitmese söylemez,it görmese üremez.]
* Bala oyundan tentek c›y›ndan b›kmaz. Do.
–E.
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[Çocuk oyundan, hovarda toplant›dan b›kmaz.]
Balaban baﬂ›ñ balaban dertí . Do. –E.
[Büyük baﬂ›n büyük derdi.]
Balaban bal›k kíﬂkene bal›kn› cutar. Do.
–E.
[Büyük bal›k, küçük bal›¤› yutar.]
Balaban kap›n›ñ balaban tepkísí bolur. Do.
–E.
[Büyük kap›n›n büyük sürgüsü olur.]
Balal› üyde öﬂek bolmaz. Do.-E.
[Çocuklu evde, dedi-kodu olmaz.]
Balas›z üy suvsuz tirmenge uﬂar. Do.-E.
[Çocuksuz ev susuz de¤irmene benzer]
Balaban lokma kap balaban lap etme. Do.
–E.
[Büyük lokma kap, ama büyük laf etme.]
Balabanga sayg› kíﬂnege süygu ata õgutu .
Do.
Balabanga sayg› kíﬂkenege süygü ata õ¤ütü. E.
[Büyü¤e sayg›, küçü¤e sevgi. Ata ö¤üdü.]
Bal›k baﬂtan sas›r.Do. –E.
[Bal›k baﬂtan kokar.]
Bar bolsa aﬂ›ñ raatt›r baﬂ›ñ
Bar bosa as›ñ raatt›r baﬂ›ñ
[Varsa aﬂ›n, rahatt›r baﬂ›n.]
Bargan ceriñde bal cala, turgan cer›ñde tuz
cala. Do. –E.
[Vard›¤›n yerde bal yala. Oturdu¤un yerde
tuz yala.]
Bargan cer›ñ sokur bolsa bír kozuñ k›m.
Do.
Bargan cer sokur bolsa bír kozüñ k›m. E.
[Vard›¤›n yer kör ise. Bir gözünü kapa.]
Barl›n›ñ kiyp› kelgeﬂi carl›n›ñ can› ﬂ›gar.
Do.
Barn›ñ kiypi kelgeﬂi, yokmuñ can› ﬂ›gar. E.
[Varl›kl›n›n keyfi gelinceye kadar yoksulun
can› ç›kar.]
Barman dep kuvanma cokman dep c›lanma. Do.
Barman dep kuvanma yok man dep c›lanma. E.
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[Varl›kl›y›m diye övünme,yoksulum diye
yak›nma. ]Do.
[Varl›kl›y›m diye sevinme, yoksulum diye
yak›nma.] E.
Barn›ñ üyü kerem üyü, cokmuñ üyü verem
üyü. Do.
Barn›ñ üyü kerem üyü, yokmuñ üyü verem
üyü. E.
[Varl›kl›n›n evi kerem evi, yoksulun evi verem evi.]
Bast›r›ks›z tahtan› cel al›r cel almasa el
al›r. Do.
Bast›r›ks›z taktan› cel al›r cel almasa el
al›r. E.
[Bast›r›lmayan tahtay› yel al›r, yel almasa
el al›r.]
Baﬂ kayaka ketse, ayak o yaka keter.Do.
–E.
[Baﬂ ne yöne giderse, ayak da o yöne gider.]
Baﬂ bol da so¤an baﬂ› bol. Do. –E
[Baﬂ ol da, so¤an baﬂ› ol.]
Baﬂ sawl›g›, dünya barl›g›. Do.
Baﬂ savl›g› dünya barl›g›. E.
[Baﬂ sa¤l›¤›, dünya varl›¤›]
Baﬂ kes fidan kesme. Do.
Baﬂ kes pidan kesme. E.
[Baﬂ kes, fidan kesme.]
Baﬂ car›lsa börk íﬂínde kol s›nsa cen íﬂínde.
Do. –E.
[Baﬂ yar›lsa kalpak içinde, kol k›r›lsa yen
içinde.]
Baﬂ›man ketken ayag›man kelír. Do. –E.
[Baﬂ›yla giden, aya¤›yla gelir.]
Baﬂka öskeníñ bavuru katt›. Do.
Baﬂka ösken bavru katt›. E.
[Ayr› büyüyen, kalpsiz olur.] Do.
Bay k›z› erinﬂek bolur. Do. –E.
[Zengin k›z›, haylaz olur. ]Do.
[Zengin k›z›, üﬂengeç olur.] E.
Bayga toy yasamak ne íﬂkar? Do.
Bayga toy yasamak ne ﬂíkâr? E.
[Zengine dü¤ün yapmak iﬂten midir?]
Bayl› bike t›raﬂa bays›z bike k›d›rﬂa. Do.
Bayl› apakay t›raﬂa bays›z apakay k›d›ra.
E.

Milli Folklor

Y›l: 13 Say›: 50

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

[Kocal› kad›n zorlan›yor. Kocas›z kad›n geziniyor.]
Berme camanga keter yabanga. Do.
Berme yamanga keter yabanga. E.
[Verme kötüye, gider yabana.]
Berme koluñdak›n elge, urars›n baﬂ›ñ cerge. Do. –E.
[Verme elindekini ele, vurursun baﬂ›n› yere.]
Besle kargan› oysun kozuñnu. Do.
Besle kargan› oysun kozûñü. E.
[Besle gargay›, oysun gözünü]
Bilmemek uyat tuval, üyrenmemek uyat.
Do.
Bilmemek ay›p tuvul, uyrenmemek ay›p. E.
[Bilmemek ay›p de¤il, ö¤renmemek ay›p.]
Bin bilseñ de gene bír bílgenge dan›ﬂ. Do.
Bin bilseñ de kene bír bílgenge tan›ﬂ. E.
[Bin bilsen de, gene bir bilene dan›ﬂ.]
Bir deli kuyuga bír taﬂ atar, k›rk ak›ll› ﬂ›garamaz. Do.
[Bir deli kuyuya bir taﬂ atar, k›rk ak›ll› ç›karamaz.]
Bír burﬂege k›z›p corkan ca¤›lmaz.Do.
Bír burﬂege k›z›p yorkan ca¤›lmaz. E.
[Bir pireye k›z›p yorgan yak›lmaz.]
Bíreví aﬂar bíreví karar, k›yamet ondan kobar.Do.
Bírev aﬂar bírev karar, k›yamet ondan kobar. E.
[Biri yer, biri bakar,k›yamet ondan kopar.]
Bír ﬂeﬂekmen caz bolmaz. Do.
Bír ﬂeﬂekmen yaz bolmaz. E.
[Bir çiçekle yaz olmaz.]
Bír f›ncan kaven›ñ k›rk c›l hat›r› bar. Do.
Bír pincan kaveniñ k›rk c›l kat›r› bar. E.
[Bir fincan kahvenink›rk y›l hat›r› var.]
Bir koltukka ekí karb›z s›ymaz. Do. -E
[Bir koltu¤a, iki karpuz s›¤maz.]
Bír m›k bír naln›, bír nal bír atn› kurtar›r.
Do. –E.
[Bir çivi,bir nal›; bir nal, bir at›, kurtar›r.]
Borç ödemekmen col cürmekmen. Do. –E.
[Borç ödemekle, yol yürümekle.]
Boﬂ meti bek lang›ndar.Do.
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Boﬂmetiy bek lang›ndar. E.
[Boﬂ f›ç›,çok ses ç›kar›r.]
Boﬂ ﬂuval ayakta turmaz. Do. –E
[Boﬂ çuval, ayakta durmaz.]
Bugâlmagan koln› öp te baﬂ›ña Sal. Do. –E.
[Bükemedi¤in kolu, öp de baﬂ›na koy.]
Bugünüñ cumartas› yar›n›ñ tavugundan
hay›rl›d›r. Do.
Bugûnun cumurtas› yar›n›n tavugundan
kay›rl›d›r. E.
[Bu günün yumurtas›, yar›n›n tavu¤undan
hay›rl›d›r.]
-CCang›zga cala kõp bolur. Do.
Cang›zga íptira kõp bolur. E.
[Yaln›za, iftira çok olur.]
Caﬂ bala beﬂíkte, caman kíﬂí eﬂikte. Do.
Caﬂ bala beﬂíkte, yaman kíﬂi eﬂíkte. E.
[Genç çocuk beﬂikte, kötü kiﬂi eﬂikte.]
Cavanl› avan›ñ yukusu, cellí avan›ñ kuytusu. Do. –E.
[Ya¤murlu havan›n uykusu, yelli havan›n
kuytusu.]
Cav›nmannadas topra¤›ñ can›d›r. Do. –E.
[Ya¤murla nadas, topra¤›n can›d›r.]
Cerinden ayr›lgan yedi catka hor bolur. Do.
Cerinden ayr›lgan edi katka hor bolur. E.
[Yerinden ayr›lan,yedi kat yabanc›ya hor
olur.]
Cetimn›ñ akk› cerde kalmaz.Do. –E.
[Yetimin hakk›, yerde kalmaz.]
C›lamagan balaga emﬂek berilmez. Do.-E.
[A¤lamayan çocu¤a, meme verilmez.]
C›g›lgan küreﬂke toymaz. Do. –E.
[Y›k›lan, güreﬂe doymaz.]
Coldaki bal íﬂer üydeki zeher íﬂer. Do. –E.
[Yoldaki bal içer, evdeki zehir içer.]
Colda tapsañ say›p al. Do. –E.
[Yolda bulsan say›p al.]
Cuwaﬂ at›ñ tekmesi katt› bolur. Do.
Cuvaﬂ at›ñ tekmesi katt› bolur. E.
[Yavaﬂ at›n tekmesi, kat› olur.]
-DDeli cíbímen kuyuga tüﬂülmez.Do.-E.
[Deli ipi ile kuyuya inilmez.]
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* Delí özün, ak›ls›z k›z›n maktar.Do. –E.
[Deli kendisini, ak›ls›z k›z›n› över.]
* Deñiz dalgas›z k›s sevdas›z bolmaz.Do.-E
[Deniz dalgas›z k›s sevdas›z olmaz. ]
* Deñizge tüﬂken c›langa sar›l›r. Do. –E.
[Denize düﬂen, y›lana sar›l›r.]
* Dinsísiz akk›ndan imans›z kelir.Do. –E.
[Dinsizin hakk›ndan imans›z gelir.]
* Do¤ru aytkann› tokuz köyden kuvarlar. Do.
–E.
[Do¤ru söyleyeni, dokuz köyden kovarlar.]
* Dos baﬂka duﬂman ayakka karar.Do.-E.
[Dost baﬂa, düﬂman aya¤a bakar.]
* Dost kara künde bellí bolur.Do.-E.
[Dost, kara günde belli olur.]
* Dünyada mekân ahrette iman.Do.-E.
[Dünyada mekân, ahrette iman]
* Dünyas›ndan tõñulgen Azrailn› k›d›r›r.Do.
Dünyas›ndan b›kkan Azrailn› k›d›r›r. E.
[Dünyas›ndan b›kan, umudunu kesen kiﬂi
Azraili arar.]
-E* El at›na míngen ﬂalt tüﬂer. Do. –E.
[El at›na binen, çabuk iner.]
* El kõzumen k›z alma, keﬂe kõzumen böz alma. Do.
El kõzumen k›z alma, keﬂe kõzumen bez alma. E.
[El gözü ile k›z alma, gece gözü ile bez alma.]
* Elge kalgan›ñ kara künge kalkan›ñd›r. Do.
–E.
[Ele kald›¤›n, kara güne kald›¤›nd›r.]
* Erte turgan col al›r,erte üylengen döl al›r.
Do.
Erte turgan col al›r, erte üylengen töl al›r.
E.
[Erken kalkan yol al›r, erken evlenen döl
al›r.]
* Erte turgann›ñ k›smeti aﬂ›k. Do.-E.
[Erken kalkan›n k›smeti aç›k.]
* Et kírgen cerge dert kírmez. Do.-E.
[Et giren yere, dert girmez.]
* Et píﬂmese bet píﬂer. Do.-E.
[Et piﬂmezse, yüz piﬂer(k›zar›r)]

28

* Et t›rnaktan ayr›lmaz.Do. E.
[Et t›rnaktan ayr›lmaz.]
* Etken›ñmen maktanma. Do.-E.
[Yapt›¤›nla övünme]
* Hareket bolgan cerde bereket bolur. Do.
Areket bolgan yerde bereket bolur. E.
[Hareket olan yerde, bereket olur.]
* Hayvanlar koklaﬂ›p insanlar konuﬂup anlaﬂ›r.Do.
Ayvanlar koklaﬂ›p insanlar konuﬂup anlaﬂ›r. E.
[Hayvanlar koklaﬂarak, insanlar konuﬂarak anlaﬂ›r.]
* Her koraz özün ﬂöplü¤ünde ﬂak›r›r.Do.
Er koraz özün ﬂöplügünde ﬂak›r›r. E.
[Her horoz, kendi çöplü¤ünde öter.]
* Her kõrgen sakall›n› babañ sanma. Do.
Er kõrgen sakall›n› babañ sanma. E.
[Her gördü¤ün sakall›y›, baban sanma.]
* Her cerge murnuñ t›kma. Do.
Er cerge murnuñ t›kma. E.
[Her yere burnunu sokma.]
* Her kuﬂuñ etí aﬂalmaz. Do.
Er kuﬂuñ etí aﬂalmaz. E.
[Her kuﬂun eti yenmez.]
-‹* ‹nsan tuvgan cerínden bek, toygan cerín k›d›r›r. Do. –E.
[‹nsan do¤du¤u yerden fazla doydu¤u yeri
arar.]
* ‹nsan ne boldum dememeli ne bolacakman
demeli. Do. –E.
[‹nsan ne oldum denmemeli, ne olaca¤›m
demeli.]
* ‹nsan sözünden õ¤uz müyüzünden tutulur.
Do.
‹nsan sözünden õ¤uz muynuzundan tutulur. E.
[‹nsan sözünden, öküz boynuzundan tutulur.]
* íﬂkí ocam böhrünün, Do.-E.
[‹çki, ocak söndürür.]
* íﬂsíz íﬂlínín íﬂínden kald›r›r. Do. –E.
[‹ﬂsiz, iﬂliyi iﬂinden kald›r›r.]

Milli Folklor

Y›l: 13 Say›: 50
-F* Fukara tavugun bay at›n maktar. Do.
P›kara tavugun bay at›n maktar. E.
[Fakir tavu¤unu, zengin at›n› över.]
-G* Garíp kuﬂuñ yuvas›n› Tañr› yasar. Do.
Karíp kuﬂuñ yuvas›n› Tañr› yasar. E.
[Garip kuﬂun yuvas›n›, Tanr› yapar.]
* Göñül kartaymaz tok s›ylanmaz. Do.
Gõñül kartaymaz tok s›ylanmaz. E.
[Gönül ihtiyarlamaz, tok kiﬂi yedirilmez.]
* Gulun suygen tefeneg›ne katlan›r. Do.
Gulûn suygen tefenegine katlan›r. E.
[Gülünü seven, dikenine katlan›r.]
* Guvenme barl›kka tüﬂersín tarl›kka. Do.
–E.
[Güvenme varl›¤a, düﬂersin darl›¤a.]
* Güzelíñ taliyi ﬂírkín bolur. Do. –E.
[Güzelin talihi, çirkin olur.]
* Güzelge toyulur iygíge toyulmaz. Do.-E.
[Güzele doyulur, iyiye doyulmaz.]
* Güzelge ne caraﬂmaz.Do.-E.
[Güzele ne yak›ﬂmaz.]
-H* Hac› bolmaycakn› tüye üstünde c›lan ﬂagar.
Do. –E.
[Hac› olamayaca¤› deve üstünde (iken) y›lan sokar.]
* Hamamga kírgen terler. Do.
Amamga kírgen terler. E.
[Hamama giren terler.]
-‹* ‹ﬂlegen temir ›ﬂ›ldar. Do. –E.
[‹ﬂleyen demir ›ﬂ›ldar.]
-K* Kalbí do¤ru kíﬂí laf›n üstüne kelir. Do.
Kalbí do¤ru kíﬂí lap›n›ñ üstüne kelir. E.
[Kalbi do¤ru kiﬂi laf›n›n üstüne gelir.]
* Kann› kanman cuvmazlar, kann› savman
cuvarlar. Do.
Kann› kanman cuvmazlar, kann› suvman
cuvarlar. E.
[Kan› kanla y›kamazlar, kan› suyla y›karlar.]
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* Kayt demege koca cok, oyt demege ata cok.
Do.
Kayt demege koca yok, oyt demege ata yok.
E.
[Dön demeye koca yok, hey demeye ata
yok.]
* Kel›nge kocañ ﬂírkín degenler, babam›ñ
üyünde o da cok edí degen. Do.
Kel›nge kocan ﬂírkín degenler, bubam›n
üyünde o da yok edí degen. E.
[Geline kocan çirkin, demiﬂler, babam›n
evinde o da yoktu, demiﬂ.]
* K›m›rskadan örnek al cazdan k›ﬂka az›rlan. Do.
K›m›rskadan örnek al yazdan k›ﬂka az›rlan. E.
[Kar›ncadan örnek al, yazdan k›ﬂa haz›rlan.]
* Kol s›nsa ceñ íﬂínde, baﬂ carn›lsa bõrk íﬂínde. E.
[Kol k›r›lsa yen içinde,baﬂ yar›lsa kalpak
içinde.]
* Korkulu tüﬂ kõrmekten yav catmak aruv.
Do.
Korkulu tüﬂ kõrmekten yanuk catmak
aruv.
[Korkulu düﬂ görmekten, uyan›k yatmak
iyi.]
* Kõp laf baﬂ avurtur. Do.
Kõp lap baﬂ avurtur. E.
[Çok söz, baﬂ a¤›rt›r.]
-L* Laf degen›ñ lastíkke uﬂar kayaka tartsan o
yaka uzar. Do.
Lap degen›ñ lastíkke uﬂar kayaka tartsan o
yaka uzar. E.
[Lâf dedi¤in lâsti¤e benzer, nereye çekersen
o yana uzar.]
* Meyval› tereg›ñ baﬂ› íyík bolur. Do. –E.
[Meyveli a¤ac›n baﬂ›, e¤ik olur.]
* Müsapìr müsapìrn› süymez, konakbay alay›n süymez.Do.
Sapìr sapìrn› süymez, konakbay alay›n süymez. E.
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[Misafir misafiri sevmez, ev sahibi hiçbirini
sevmez.]
-N* Namazda kõzu coknuñ ezanda kulag› bolmaz.Do.
Namazda kõzu yoknuñ ezanda kulag› bolmaz.
[Namaz k›lmaya niyeti olmayan›n, ezânda
kula¤› olmaz.]
-O* Oylanganga aytt›m oyland› bíldí, oylanmaganga aytt›m ﬂak›ldad› küldu. Do.
Tüﬂüngenge aytt›m tüﬂündü bíldí, tüﬂünmegenge aytt›m ﬂak›ldad› küldu. E.
[Düﬂünene söyledim,düﬂündü bildi, düﬂünmeyene söyledim, kahkaha ile güldü.]
-Ö* Õgúzge müyüzü avurluk etmez. Do.
Õgúzge muynuzu avurluk etmez. E.
[Öküze boynuzu a¤›rl›k etmez.]
-P* Paras›z Pazar kefínsíz mezar. Do.
Paras›z Pazar kepinsiz mezar. E.
[Paras›z Pazar, kefensiz mezar.]
-S* Sañg›r eﬂitmese de uydurur. Do.
Sag›r eﬂitmese de uydurur. E.
[Sa¤›r iﬂitmese de uydurur.]
* Senden süyer kíﬂim cok bundan art›k aﬂ›m
cok. Do.
Senden süygen kíﬂím yok bundan baﬂka
aﬂ›m yok.E.
[Senden (daha gazla) sevdi¤im yok, bundan
ziyade aﬂ›m yok.]
-ﬁ* ﬁekíge míngen ›ﬂekke cukmaz. Do.
ﬁekíge míngen kursakka cukmaz. E.
[Çekiye binen, kursa¤a faydal› olmaz.]
-T* Taﬂ ast›nda bolmas›n taw art›nda bolsun.
Do.
Taﬂ ast›nda bolmas›n da¤ art›nda bolsun.
E.
[Taﬂ alt›nda olmas›n, da¤ arkas›nda olsun.]
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-V* Vak›ts›z ﬂak›rgan korzan› soyarlar.Do.
Vak›ts›z ﬂak›rgan korazn› soyarlar. E.
[Vakitsiz öten horozu keserler.]
-Y* Yar›m alma göñül alma. Do.
Yar›m alma kõñúl alma. E.
[Yar›m elma, gönül alma.]
* Yerinden ayr›lgan ydí kat cakta kor bolur.
Do.
Cerinden ayr›lgan ydí kat yabanc› kor bolur. E.
[Yerinden ayr›lan, yedi kat yabanc›ya hor
olur.]
-Z* Zarar› tiymegen c›lan bíñ yaﬂas›n. Do. –E.
[Zarar› dokunmayan y›lan, bin yaﬂas›n.]
* Zarar›n kayerinden kaytsañ kazanç say›l›r.Do.
Zarar›n kayerinden kaytsañ kazanﬂ say›l›r.
E.
[Zarar›n neresinden dönsen kazanç say›l›r.]
DEY‹MLER
-A* Akman karan› seﬂt›. Do.
Akman karan› ﬂeﬂti. E.
[Akla karay› seçti.]
* Akl›ñ baﬂ›ña topla. Do. –E.
[Akl›n›, baﬂ›na topla]
* Ald› kolga sald colga. Do.
Ald› kolga sald› colga. E.
[Ald› ele, koydu yola.]
* Ana kuzusu. Do.
Ana kozusu. E.
[Ana kuzusu]
* Asl› pasl› cok. Do.
Asl› pasl› yok. E.
[Asl› fasl› yok.]
-Ç* Çeçleri üre turd›. K.
ﬁaﬂlar› timtík turd›. E.
[Saçlar› dimdik oldu.]
-E* Efendi kíﬂí. Do.
Ependi kíﬂí. E.
[Efendi kiﬂi.]
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* Efendíme aytay›m. Do.
Ependíme aytay›m. E.
[Efendime söyleyim.]
* Etíkten cogarga ﬂ›kt›. Do.
Etíkten yokarga ﬂ›kt›. E.
[Çizmeden yukar› ç›kt›.]
-F* Fesat kuyusu. Do.
Pesat kuyusu.E.
[Fesat kuyusu]
* Fidan boylu. Do.
Pidan boylu. E.
[Fidan boylu.]
* Fílan fíﬂmekân. Do.
Palân peﬂmekân. E.
[Filan fiﬂmekân.]
* Fukara babas›. Do.
P›karâ babas›. E.
[Fukara babas›]
-G* Gumur cil kibik üte.K.
Ömür cel kibi geﬂe. E.
[Ömür, yel gibi geçiyor.]
-H* Ha degende. Do.
A degende. E.
[Ha deyince.]
* Hakk›ndan kelmek. Do.
Akk›ndan kelmek. E.
[Hakk›ndan gelmek.]
* Haram bolsun. Do.
Aram bolsun. E.
[Haram olsun.]
-‹* Ît îtke, ît kuyrukka. K.
Ît îtke, ît kuyrukga. E.
[‹t ite, it kuyru¤una.]
-K* Kafan› ﬂekmek. Do.
Kapan› ﬂekmek. E.
[Kafay› çekmek.]
* Kafeske kírmek. Do.
Kapeske kírmek. E.
[Kafese girmek.]
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* K›ymege ﬂtam cok baﬂ›na feslegen takkan.
Do.
K›ymege ›ﬂtan› yok baﬂ›na peslegen takkan. E.
[Giymeye iç donu yok baﬂ›na fesle¤en takm›ﬂ.]
* Kõzu cogarda. Do.
Kõzu yokarda. E.
[Gözü yukarda.]
* Kanma tuz sald›. K.
Carama tuz ekti. E.
[Yarama tuz ekti.]
* Kaﬂ›¤› blen bire, sab› blen küzni c›gara. K.
Kaﬂ›g›man bere, sab›man köznü ﬂ›gara. E.
[Kaﬂ›¤› ile veriyor, sap› ile gözü ç›kar›yor.]
* Kuyann›ñ surpas›n›ñ surpas›.K.
Koyann›ñ sorpas›n›ñ sorbas›.E.
[Tavﬂan›n çorbas›n›n çorbas›.]
-T* T›ﬂ› küle, içi y›l›y. K.
T›ﬂ› küle, íﬂí c›lay. E.
[D›ﬂtan gülüyor, içten a¤l›yor.]
* Tili blenkuﬂ tutar. K.
Tílímen kuﬂ tutar. E.
[Dili ile kuﬂ tutar.]
* Y›lan kibik çaga.K.
C›lan dayna ﬂaga. E.
[Y›lan gibi sokuyor.]

Kazan Türkleri ile Eskiﬂehir K›r›m Türklerinin Dili aras›ndaki Farkl›l›k ve benzerliklerin Kelimelerle Tesbiti.
ATASÖZLER‹9
-A* Açka kazan ast›rma, üﬂügenge ut yakt›rma. K.
Aﬂka kazan ast›rma, üﬂügenge ot cakt›rma.
E.
[Aça kazan ast›rma, üﬂümüﬂ olana ateﬂ
yakt›rma.]
* Aç kiﬂiniñ acuw› yaman. K.
Aﬂ kíﬂínín aﬂuv› yaman. E.
[Aç adam›n öfkesi fenad›r.]
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* Açn›ñ halin tuk bilmes. K.
Aﬂn›ñ halin tok bilmez.E.
[Aç›n hâlini , tok bilmez.]
* Açn›ñ küzi ikmekte, tukn›ñ küzi hikmette.
K.
Aﬂn›ñ közü ökmekte tokn›n közú hikmette.
E.
[Aç›n gözü ekmekte, tokun gözü hikmette.]
* Anlam›y söylegen aw›rmiy üler. K.
Anlamay aytgan awurmay ölür. E.
[Anlamadan söyleyen. Hastalanmadan
ölür.]
* Arzann›ñﬂulpas› tat›mas. K.
Ucuz etin sorpas› tatmas. E.
[Ucuz etin çorbas›, tat vermez.]
-B* Balan›ñ bir küzi suk›r, yalç›n›ñ iki küzi de
ﬂuk›r. K.
Balan›ñ bir kõzü sokur, k›zmetçinin iki kõzü de sokur. E.
[Çocu¤un bir gözü kör, hizmetçinin iki gözü
de kör.]
* Bal tutkan barmak yalar. K.
Bal tutgan parmak calar. E.
[Bal tutan, parmak yalar.]
* Birew ülmiy birew kün kurmiy. K.
Birew ölmiy birew kún kormiy. E.
[Birisi ölmeden öbürü iyi gün görmez]
* Birlik tirliktir. K.
Bírlík tírliktir. E.
[Birlik dirliktir.]
-D* Dus baﬂka, duﬂman ayakka ba¤ar. K.
Dos baﬂga dúﬂman ayakga karar. E.
[Dost baﬂa, düﬂman aya¤a bakar.]
-H* Haramdan kilgen haramga kite. K.
Aramdan kelgen aramga kete. E.
[Haramdan gelen, harama gider.]
-K* K›z›m s›ña eytem, kilinim sin t›ñla.K.
K›z›m saga aytaman, kelinim sen d›ñla. E.
[K›z›m sana söylüyorum, gelinim sen dinle.]
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* Kunak kunakn› süymes; üy iyesi birsin de
süymes. K.
Sapír sapírm süymez, üy saybí birsin de
süymez. E.
[Konuk konu¤u sevmez; ev sahibi hiçbirini
sevmez.]
* Kul yaras› tüzelir,til yaras› tüzelmes.K.
Kol caras› túzelir, tíl caras› tüzelmez.
[El yaras› düzelir, dil yaras› düzelmez.]
-N* Ni söylegeniñni kulag›ñ iﬂitsin. K.
Ne aytgan›ñn› kulag›ñ iﬂitsin.E.
[Ne söyledi¤ini,kula¤›n iﬂitsin.]
-S* Sab›r itken murad›na yitken.K.

*

*

*

*

*

Sabretkeñ murad›na cetken. E.
[Sabretmiﬂ, murad›na ermiﬂ.]
-TTatl› til, y›lan›n üninden ç›gara. K.
Tatl› til, c›lanñ› teﬂiginden ﬂ›gara. E.
[Tatl› dil, y›lan› deli¤inden ç›kar›yor.]
-ÜÜlim hak, miras helâl. K.
Ölüm ak, miras elâl.e.
[Ölüm hak, miras helâl.]
Üzi y›g›lgan y›lamas. K.
Özü c›g›lgan c›lamaz. E
[Kendi düﬂen a¤lamaz.]
-YYañg›zl›k tik Allah’ga yaraﬂ›r. K.
Cañg›zl›k tek Alla’ga caraﬂ›r. E.
[Yaln›zl›k, tek Allah’a yak›ﬂ›r.]
Y›lamagan balaga imçek birmiyler. K.
C›lamagan balaga emﬂek bermezler. E.
[A¤lamayan çocu¤a, meme vermezler.]

DERLEME Kayna¤›: Filiz SEZEROL
Eskiﬂehir-Mahmudiye Hamidiye Köyü’nden
derlenen bir masal›n Türkiye Türkçesine aktar›lmas›.
NAR KAMIﬁ
Bír zamanda bar eken,bir zamanda yog
eken pukara bír akayn›ñ bír de apakay› bar
eken. Olar insan barmagan bír adada yaﬂay
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ekenler. Onlar›n›n bír k›z ekí de o¤lanlar› bar
eken, amma dúnyada olarn›ñ k›z› kibi bùlber
k›z yog eken.
Kùnlarn›ñ bírinde k›zlar›n›ñ kartay›p
kalmamas› iﬂüñ, öz aralar› sözleﬂip k›zn› balaban o¤lanlar›na bermek karar›na keleler.
Bu kararn› k›zn›ñ kiﬂkene kardaﬂ› eﬂitip ablas›na bara.
-Ablam, anamman, babam sení balaban
agama kocaga bermek istiyler. Der.
K›z nege ogragan›n› bilmegen, öz özünden utangañ. Bu k›z cerden eline suv taﬂ›gan
savutlar›ndan birini al›p ﬂeﬂmege kete. ﬁeﬂmenin baﬂ›nda balaban bir göl bar eken, gõlnin içersinde de kam›ﬂl›k õse eken. K›z, bu
kam›ﬂl›kn›n can›na alaya c›laya bar›p:
-Can›m kam›ﬂ, car›l kam›ﬂ, art›k meñ bu
dünyan›n yüzüni kormek istemiymen, dep
calbara. Kam›ﬂ car›la. K›z› kam›ﬂn›ñ içersine
k›re de:
-Cab›l kam›ﬂ, diy. Kam›ﬂ cab›la.
K›zn›ñagas› bekliy bekliy, kardaﬂ› kelmiﬂ. Oñ› karap ﬂ›ga. Lakin alamagan›ndan,
gayipten haber berice cad›ga bara. Cad› ona
kardaﬂ›n›n ﬂeﬂme baﬂ›ndaki gõlde ösken nar
kam›ﬂlardan birinin iﬂinde ekenini ayta.
“Bir zamanda varm›ﬂ, bir zamanda
yokmuﬂ. Fakir bir adam›n bir de kar›s›
varm›ﬂ. Onlar, insan gitmeyen bir adada
yaﬂ›yorlarm›ﬂ. Onlar›n bir k›z›, iki de o¤lanlar› varm›ﬂ, amma dünyada onlar›n
k›z› gibi dilber k›z yokmuﬂ.
Günlerin birinde k›zlar›n›n yaﬂlan›p kal›namas› için, öz aralar›nda sözleﬂip k›z›n› büyük o¤lanlar›na vermek karar›na geliyorlar. Bu karar› k›z›n küçük
kardeﬂi iﬂitip, ablas›na var›yor.
-Ablam, annemle, babam seni büyük
a¤ama kocaya vermek istiyorlar. Der.
K›z neye u¤rad›¤›n› bilmemiﬂ, kendi
kendinden utanm›ﬂ. Bu k›z yerden eline
su taﬂ›d›¤› kaplardan birini al›p çeﬂmeye
gidiyor. Çeﬂmenin baﬂ›nda büyük bir göl
varm›ﬂ. Gölün içerisinde de kam›ﬂl›k büyümüﬂ. K›z, bu kam›ﬂl›¤›n yan›na a¤laya
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a¤laya var›p:
-Can›m kam›ﬂ, yar›l kam›ﬂ, art›k
ben bu dünyan›n yüzünü görmek istemiyorum, deyip yalvar›yor. Kam›ﬂ yar›l›yor.
K›z, kam›ﬂ›n içerisine giriyor da:
-Örtül kam›ﬂ, diyor. Kam›ﬂ örtülüyor.
K›z›n a¤abeyi bekliyor bekliyor,kardeﬂi gelmiyor. Onu aramaya ç›k›yor. Lâkin bulup alamad›¤›ndan gaipten haber
verici cad›ya (gidiyor) var›yor. Cad› ona,
kardeﬂinin çeﬂme baﬂ›ndaki gölde yetiﬂen
nar kam›ﬂlardan birinin içinde oldu¤unu söylüyor.”
O¤lan nar kam›ﬂlar›n›n can›na kele. ﬁu
sözlemi ayt›p y›rlay:
Nar , nar kam›ﬂ, nar kam›ﬂ
Car›lsa da ﬂu kam›ﬂ,
ﬁu kam›ﬂn›ñ iﬂinde,
Menim yârim bar eken.
Kam›ﬂ iﬂinden k›z o¤a:
Nar, nar kam›ﬂ, nar kam›ﬂ
Car›lmas›n ﬂu kam›ﬂ,
Kardaﬂ›na yar degen,
Bu dünyada bar eken.
Dep, cevap ayta. Anas› da kam›ﬂn›n can›na kelip calbarmaga baﬂlay.
Nar, nar kam›ﬂ, nar kam›ﬂ
Car›lsa da ﬂu kam›ﬂ,
ﬁu kam›ﬂn›n iﬂinde
Caﬂ kelinim bar eken, diy.
K›z karﬂ›yl›k olarak:
Nar, nar kam›ﬂ, nar kam›ﬂ
Car›lmas›n ﬂu kam›ﬂ.
Balas›na kelin degen,
Bu dünyada bar eken, diy.
Anas›man agas› alay c›lay uyge kaytalar. Birazdan caﬂ›n› ﬂ›b›rt›p kiﬂkene kardaﬂ›
kele ve kam›ﬂka calbarmaga baﬂlay.
Nar, nar kam›ﬂ, nar kam›ﬂ
Car›lsa da ﬂu kam›ﬂ,
ﬁu kam›ﬂn›n iﬂinde
Menim ablam bareken, diy.
O¤lan, nar kam›ﬂlar›n›n yan›na geliyor. ﬁu sözleri söyleyip, y›rl›yor:
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Nar, nar kam›ﬂ, nar kam›ﬂ
Yar›lsa da ﬂu kam›ﬂ,
ﬁu kam›ﬂ›n içinde,
Benim yârim var imiﬂ.
Kam›ﬂ içinden k›z, ona:
Nar, nar kam›ﬂ, nar kam›ﬂ,
Yar›lmas›n ﬂu kam›ﬂ,
Kardeﬂine yar diyen,
Bu dünyada var imiﬂ.
Deyip cevap (veriyor) söylüyor. Anas›
da kam›ﬂ›n yan›na gelip yalvarmaya baﬂl›yor:
Nar, nar kam›ﬂ, nar kam›ﬂ,
Yarlsa da ﬂu kam›ﬂ,
ﬁu kam›ﬂ›n içinde,
Genç gelinim var imiﬂ, diyor,
K›z karﬂ›l›k olarak:
Nar, nar kam›ﬂ, nar kam›ﬂ,
Yar›lmas›n ﬂu kam›ﬂ,
Çocu¤una yâr diyen,
Bu dünyada var imiﬂ, diyor.
Anas›yla, a¤abeyi a¤laya a¤laya eve
dönüyorlar. Birazdan gözlerinin yaqﬂ›n›
döküp küçük kardeﬂi geliyor ve kam›ﬂa
yalvarmaya baﬂl›yor:
Nar, nar kam›ﬂ, nar kam›ﬂ,
Yar›lmas›n ﬂu kam›ﬂ,
ﬁu kam›ﬂ›n içinde
Benim ablam var imiﬂ, diyor.
Kam›ﬂ car›la. K›z kam›ﬂ íçerisinden ﬂ›ga. Kardaﬂ›n›ñ kolundan tut›p, ekiside o cerden ﬂ›k›p keteler. Kete kete bur suwga raskeleler. Kardaﬂ›:
-Ablam, ﬂu suwdan bir cutum iﬂiyim m›?
Dep soray,
ablas›:
Eger m›ndan suw iﬂseñ
Toru atka dönersin,
‹nsan bolup osmez de,
Bir ayvanga dönersn dep cevap bere.
Bala, ablas›n›n sözünden ﬂ›kmay ve collar›na devam eteler. Bir kop vak›t geﬂken son,
bír suwga raskeleler. Bala bek susay, ablas›n›n kuw iﬂmesine izin bermesini istiy.
Ablas›:
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Eger m›ndan suw iﬂseñ,
Ala kaﬂk›r bolursun,
Avc›lar›n kolundan,
Sopa aﬂap ölürsün, diy.
Bala bunu da dinl›y ve suw iﬂmemege
karar bere. Bíraz vakit geﬂken son, bir temiz
suwle yerge raskeleler. Kardaﬂ› suw iﬂmek
iﬂin, ablas›ndan tekrar raz›l›k istiy.
Ablas›:
Eger m›ndan suw iﬂsen,
Ak kozuga dönersin,
‹nsan bolup cürmezsin,
P›ﬂak aﬂap ölersin, diy.
Balan›n o kadar suw iﬂece¤i kele ki endi¤i dayanamay. Ablas› art›na karamay, tüﬂünceli bir alda ketgen de, bír kaç cumut suw
iﬂe. ﬁu arada bír kozuga dõne. Ablas›n›n art›ndan kozudayna bak›rmaga baﬂlay.
“Kam›ﬂ yar›l›yor. K›z kam›ﬂ içinden
ç›k›yor,kardeﬂinin elinden tutup, ikisi de
o yerden ç›k›p gidiyorlar. Gide gide bir
suya rastgeliyorlar. Kardeﬂi:
-Ablam bu sudan bir yudumsu içeyim mi? Diye soruyor.
Ablas›:
E¤er buradan su içsen,
Doru ata dönersin,
‹nsan olup yetiﬂmez de,
Bir hayvana dönersin, diye cevap veriyor.
Çocuk, ablas›n›n sözünden ç›km›yor
ve yollar›na devam ediyorlar. Bir çok vakit geçtikten sonra, bir suya rast geliyorlar. Çocuk çok susuyor, ablas›n›n su içmesine izin vermesini istiyor.
Ablas›:
E¤er buradan su içsen,
Ala kurt (canavar)bolursun.
Avc›lar›n elinden
Sopa yiyip ölürsün, diyor.
Çocuk bunu da dinliyor ve su içmemeye karar veriyor. Biraz vakit geçtikten
sonra, bir temiz sulu yere rastgeliyorlar.
Kardeﬂi su içmek için, ablas›ndan tekrar
raz›l›k istiyor.
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Ablas›:
E¤er burdan su içsen
Ak kuzuya dönersin
‹nsan olup yürümezsin
B›çak yiyip ölürsün,diyor.
Çocu¤un o kadar su içece¤i geliyor
ki art›k dayanam›yor. Ablas› ard›na bakmadan, düﬂünceli bir halde giderken,birkaç yudum su içiyor. Hemen bur kuzuya
dönüyor. Ablas›n›n ard›ndan kuzu gibi
ba¤›rmaya baﬂl›yor.”
Ablas›n›n kat›na bara,kardaﬂ›n›ñ kozuga döngeniñ korüp cana. Katsin, art›k eﬂ bir
çare kalmay. Kozu ablas›n›n art›ndan tak›lgañ.
Collar›na devam eteler ve bahﬂaga bar›p
ceteler. Bag içinde balaban bír terek kõre. Terekniñ tübünde de padan›n suw iﬂken çokrag›
bar ekeñ. K›z, kozuﬂukñ› terek tübüne otlatmaga cibere. Ozü ise terekniñ töbesine ﬂ›g›p
otura. Bíraz vak›ttan son pad›ﬂan›n kullar›ndan bírí koluna ekí balaban kapga al›p, suwga kele. O kul da bu yaﬂ›na kelgenine kadar
daa ozünü kormegen eken. O, ozünü suwda
gorüngen k›zn›n kolgesi gibi sun›p.
-Men bu kadar dülber olgan son, maga
pad›ﬂahga kul bolup, suw taﬂ›mak ne kerek
eken, dep tüﬂüne ve al›p kelgen kopkalar›n›
cerge urup, s›g›p kete. Pad›ﬂa bekliy bekliy,
amma kul kelmiy. Ekinci kulun› cibere, o da
bírincisi kibi, kopkalarn› parlay ve ﬂ›g›p kete.
Padiﬂa bekliy bekliy kullar›ndan eﬂ birisi
suwdan kaytmay. Son ne olgan›n bílmek iﬂin
ﬂeﬂmege bara. Padiﬂa gnolnün can›na kelip
suvga karay, karasa ne korsün; suvwiﬂinde
dülberden dülber uzun ﬂaﬂl› bír k›zn›n kõlgesin kore. Cüregi atmaya baﬂlay. Baﬂ›n› koterip karay, tereknin yukar› b›daklar› aras›nda
ayn›n on dörtü kibi dülber bír k›zn›n oturgan›n› kore. Ne yasayaca¤›n› bílmiy. Biraz tüﬂüngen son k›zga ﬂu sõzlerni ayt›p, culbara:
“Ablas›n›n yan›na var›yor. Kardeﬂinin kuzuya döndü¤ünü görüp üzülüyor.
Ne yaps›n,art›k hiçbir çare kalm›yor. Kuzu, ablas›n›n ard›ndan tak›lm›ﬂ.
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Yolar›na devam ediyorlar ve bahçeye var›p, ulaﬂ›yorlar. Ba¤ içinde büyük
bir a¤aç görüyor. A¤ac›n dibinde padiﬂah›n su içti¤i çokrag› varm›ﬂ. K›z, kuzucu¤u a¤aç dibine otlamaya gönderiyor.
Kendi ise a¤ac›n üstüne ç›k›p oturuyor.
Biraz vakitten sonra padiﬂah›n hizmetçilerinden biri, eline iki büyük kova
al›p,suya geliyor. O hizmetçi de bu yaﬂ›na
gelene kadar daha kendini görmemiﬂ
imiﬂ. O, kendini su da görünen k›z›n gölgesi gibi san›p;
-Ben bu kadar dilber olduktan sonra, bana padiﬂaha kul olup,su taﬂ›mak
ne gerekmiﬂ, diye düﬂünüyor ve al›p geldi¤i kovalar› yere vurup, ç›k›p gidiyor.
Padiﬂah bekliyor bekliyor, ama kul gelmiyor. ‹kinci kulunu gönderiyor, o da birincisi gibi kovalar›n› parçal›yor ve ç›k›p gidiyor. Padiﬂah bekliyor, bekliyor,
kullar›ndan hiç birisi sudan dönmüyor.
Sonra ne oldu¤unu bilmek için çeﬂmeye
var›yor. Padiﬂah gölün yan›na gelip suya
bak›yor, baksa ne görsün. Su içinde dilberden dilber uzun saçl› bir k›z›n gölgesini görüyor. Yüre¤i atmaya baﬂl›yor. Baﬂ›n› kald›r›p bak›yor, a¤ac›n yukar› budaklar› aras›nda ay›n on dördü gibi dilber bir k›z›n oturdu¤unu görüyor. Ne yapaca¤›n› bilmiyor, biraz düﬂündükten
sonra k›za ﬂu sözleri söyleyip, yalvar›yor:”
Tüﬂ, güzelim,sen m›nda,
Seni apakay›m yasar›m
Gül bahﬂañ›n iﬂinde
Bülbül dayna kararmam, diy.
K›z, oga:
Yok padiﬂam, tüﬂamam
Emriñ›zn› yasayamam
Gül bahﬂañ›n iﬂinde
Güzel bülbül bolamam, dep cevap bere.
Padiﬂan›n kozünden yaﬂlar ak›p baﬂlay.
O, kõz yaﬂlar›n› sürtüp:
Tüﬂ güzelim sen m›nda
Seni kelin yasarman
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Alt›n kapes iﬂinde
Laçin dayna kararman,diy.
K›z buna da raz› bolmay:
Yok padiﬂam, tüﬂamam
Emrinizñi yasayamam
Alt›n kapes iﬂinde
Laçinkuﬂu bolamay, dep cevap bere.
Padiﬂa:
Tüﬂ güzelim,sen m›nda,
Seni k›z›m yasarman
Yüksek saray iﬂinhde
Laçin dayna kararman, dep calbara.
K›z padiﬂahn›n bu sözüne raz› bola ve
terekten tüﬂe:”
“‹n güzelim, sen buraya.
Seni kad›n›m yapar›m
Gül bahçenin içinde
Bülbül gibi bakar›m,diyor.
K›z ona:
Yok padiﬂah›m,inemem
Emrinizi yapamam
Gül bahçenin içinde
Güzel bülbül olamam, diye cevap veriyor.
Padiﬂah›n gözünden yaﬂlar akmaya
baﬂlar. O gözyaﬂlar›n› silip:
‹n güzelim sen buraya
Seni gelin yapar›m
Alt›n kafes içinde
Laçin gibi bakar›m,diyor.
K›z ona da raz› olmuyor:
Yok padiﬂah›m, inemem
Emrinizi yapamam
Alt›n kafes içinde
Laçin kuﬂu olamam, diye cevap veriyor.
Padiﬂah:
‹n güzelim,sen buraya
Seni k›z›m yapar›m
Yüksek saray içinde
Laçin gibi bakar›m, diye yalvar›yor.
K›z padiﬂah›n bu sözüne raz› oluyor
ve a¤açtan iner.”
Padiﬂa k›zn›ñtüﬂgenine bek kuvana. K›z
ona özün baﬂ›na kelgenlerni ayta ve can›ñda-
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ki kõzuﬂukn› kosterip:
-Padiﬂam,m›nav kozuﬂuk menim dunya
ahretkardaﬂ›m, c›olda beir suw iﬂip, kozuga
döndü, diy.
Padiﬂa kozuﬂukn› kabul ete. Sarayga keleler,k›rk kün,k›rk keﬂe toy yasaylar.Padiﬂaman k›z sarayda yasamayga baﬂlaylar.Saray
kalk› onlarn› bek kûnliy.
Bír gún padiﬂa k›zga kelip:
-Men bu gún avga ketecekmen. Men ketgen son, kímsenin sozúne tan›p, t›ﬂga ﬂ›kma,
diy. K›z raz› bola.
Saray apakaylar› k›zn›n can›na keleler,olar:
-Deñiz yal›s›na ﬂ›g›p, biraz egleneyik,
diyler.K›z, raz› bolmaycak bola amma ﬂare tabamay. K›zlar zornan on› yal›ga al›p keleler
ve cuvañmaga baﬂlaylar. Padiﬂan›ñapakay›na
da:
“Cuven” dep calbaralar. O, k›zlarn›n calbarganlar›n› reddetmek Eistemiy. Ayag¤ndaki pabuﬂlar›n› ﬂ›gar›p bí ayag›n› cuva, ekíncisini cuvmuga az›rlanganda, Taz Davke oñ› denizge itep c›ga. K›z suwga batar batmaz oñ›
bír arram bal›k cuta. K›zlar sarayga kayt›p
keleler. Bu taz davke de bu k›zn›ñ urbalarn›
k›yip sarayga kele. Ozúne sogan kab›g›ndan
bí toﬂek t›ktíríp, töﬂekge kíríp cata.
“Padiﬂah, k›z›n indi¤ine çok seviniyor. K›z, ona kendi baﬂ›na gelenleri söylüyor ve yan›ndaki kuzucu¤u gösterip:
-Padiﬂah›m,bu kuzucuk benim dünya ahret kardeﬂim,yolda bid su içip, kuzuya döndü der.
Padiﬂah kuzucu¤u kabul ediyor. Saraya geliyorlar, k›rk gün k›rk gece dü¤ün
yap›yorlar. Padiﬂah ile k›z sarayda yaﬂamaya baﬂl›yorlar. Saray halk› onlar› çok
k›skan›yor.
Bir gün padiﬂah k›za gelip:
-Ben bu gün ava gidece¤im. Ben gittikten sonar, kimsenin sözüne kan›p, d›ﬂar› ç›kma diyor. K›z raz› oluyor.
Saray kad›nlar› k›zs›n yan›na geliyorlar. Onlar›:

Milli Folklor

Y›l: 13 Say›: 50
-Deniz yal›s›na ç›k›p, biraz e¤lenelim, diyorlar. K›z raz› olmayacak oluyor
ama çare bulam›yor. K›zlar, zorla onu yal›ya al›p geliyorlar ve y›kanmaya baﬂl›yorlar. Padiﬂah›n kar›s›na da “y›kan” diye yalvar›yorlar. O, k›zlar›n yalvarmalar›n› reddetmek istemiyor. Aya¤›ndaki pabuçlar› ç›kar›p bir aya¤›n› y›k›yor, ikincisini y›kamaya haz›rland›¤› zaman, Kel
Davka, onu denize ittirip y›k›yor. K›z suya batar batmaz onu bir haram bal›k yutuyor. K›zlar, saraya dönüp geliyorlar. Bu
kel Davke de, bu k›z›n elbiselerini giyip
saraya geliyor. Kendine so¤an kabu¤undan bir döﬂek diktirip, döﬂe¤e girip yat›yor.”
Bu Taz Davkeniñ kõzleri kok, ﬂaﬂlar›
k›ska, beti ﬂirkin bír k›z eken. Padiﬂa sarayga
keldeni gibi, apakay›n›ñ catkan odas›na k›re,
karasa ne kõrsün, toﬂekte ﬂirkin bír k›zn›ñ
catkan›n korüp ﬂaﬂa.
-Vay saga ne boldu? Degende taz davke
sesini ﬂ›garmay. Ozúnü pek esta kõsterip bír
yahtan bír yaha aylana. Taz davke tiﬂek iﬂersinde aylangan. Sogan kab›¤›ndan yasalgan
töﬂek ﬂ›t›rdamaga baﬂlay. Padiﬂa bu vakit töﬂek te catgan taz Davkege:
-Aytsa, saga ne boldu? O ﬂ›t›rdagan ne?
Diy. Taz Davke zorman:
-Kemiklerim ﬂ›t›rday padiﬂam, bek yaramayman. Men s›zn›ñ kelmeñ›zn› bekliy
bekmip kozlerim kogerdi, alaca kargalar ﬂaﬂlar›mn› ﬂokup, culkup p›tirdi. Kargalar da betimn› ﬂokudular diy. Padiﬂa:
-ne yasasam aruv bolursun? Dep, sara.
Bu vak›t Taz davke padiﬂaga
-aña bu kozuﬂuknu soyup, onun et›ni
aﬂasam aruv bolurman, diy.
Padiﬂa:
-Sen,bu kozuﬂ›k menim dúnya ahret
kardaﬂ›m degen edin, degende Taz Davke:
-Men onu koy bellep, soymas›nlar dep
sizge yalan aytt›m,diy.
“Bu Kel Davke, gözleri mavi, saçlar›
k›sa, yüzü çirkin bir k›z imiﬂ. Padiﬂah sa-
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raya geldi¤i gibi kar›s›n›n yatt›¤› odas›na giriyor. Baksa ne görsün, döﬂekte çirkin bir k›z›n yatt›¤›n› görüp ﬂaﬂ›r›yor.
-Vay sana ne oldu? Deyince Kel Davke sesini ç›karm›yor. Kendini pek hasta
gösterip bir taraftan bir tarafa dönüyor.
Kel Davke, döﬂek içinde dönmüﬂ. So¤an
kabu¤undan yap›lan döﬂek çat›rdamaya
baﬂl›yor. Padiﬂah, bu vakit döﬂekte yatan
kel Davke’ye:
-Söylesene, sana ne oldu? O çat›rdayan ne? Der. Kel Davke, zorla:
-Kemiklerim çat›rd›yor padiﬂah›m ,
çok fenay›m. Ben sizin gelmenizi bekleye
gözlerim mavileﬂti (gö¤erdi), alaca kargalar saçlar›m› gagalay›p, yolup bitirdi.
Kargalar da yüzümü gagalad›lar, der.
Padiﬂah:
-Ne yapsam iyi olursun? Deyip soruyor.
Bu vakit Kel Davke, padiﬂaha:
-iﬂte bu kuzucu¤u kesip, onun etini
yersem, iyi olurum der.
Padiﬂah:
-Sen bu kuzucu¤a, benim dünya ahret kardeﬂim demiﬂtin, deyince Kel Davke:
-Ben onu, koyun san›p kesmesinler
diye size yalan söyledim. Der.”
Bu vakit padiﬂa vezirlerinden bírini ﬂag›r›p:
-Kasap Bolat’n› ﬂak›r›ñ›z, diy.
Vezir kasap Balat’n› ﬂak›rmalar›n› emrete. Kozuﬂ›kn› tu›p ayaklar›n› baylaycakken
kozucuk:
Ciber mení, Bolat akam
Yal› betke keteyim
Ömrünmün sonunda
Bír duaﬂ›k etiyim, dep calbara.
Bolat, kozuﬂukn›ñ ayaklarn› ﬂeﬂip cibere. Kozuﬂuk yal›ga kelip c›lay. Ablas›na:
Bolat p›ﬂak kayray
Bogaz›ma tayay
Taz davke aytt› “koy” dedi.
Ablas› kadaﬂ›n›n sesini tuyup
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Taz Davke aytt› “soy”dedi
Padiﬂa aytt› “koy” dedi, diy.
K›z ﬂu sözlerni eﬂitip kene de kardaﬂ›na:
Aram bal›k iﬂindemem,
Siya ﬂaﬂ›m t›ﬂ›nda,
On t›zimde sultan›m
Katip ﬂ›gay›m tuvgan›m, dep cevap be-

Aram bal›k iﬂindemem
Siya ﬂaﬂ›m t›ﬂ›nda
Xon can›mda sultan›m
Katip ﬂ›gay›m tuvgan›m, dep cevap bere.
Kasap koluna p›ﬂakn› alganda kozuﬂuk
XCiber meni bolat akam
Yal› boyu çapay›m
Songulukga ﬂu dúnyan›
Toya toya karay›m, dep calbara.
Bolat kozuﬂukn›n calbargan›na dayanamay, ayaklar›n› ﬂeﬂip cibere.
“Bu vakit padiﬂah vezirlerinden birini ça¤›r›p:
-Kasap Bolat’› ça¤›rmalar›n› emrediyor. Kuzucu¤u tutup ayaklar›n› ba¤layacakken kuzucuk:
b›rak beni Bolat a¤am
Yal› taraf›na gideyim
Ömrümün sonunda
Bir duac›k edeyim,diye yalvar›r.
Bolat, kuzucu¤un ayaklar› çözüp,
gönderiyor.kuzucuk yal›ya gelip a¤layor.
Ablas›na:
Bolat b›çak biliyor
Bo¤az›ma day›yor
Kel davke söyledi “kes “dedi
Padiﬂa söyledi “koyun2 dedi.
Ablas› kardeﬂinin sesini duyup:
Haram bal›k içindeyim
Siyah saç›m d›ﬂ›nda
Sa¤ yan›mda sultan›m
Nas›l ç›kay›m kardeﬂim (yak›n›m9 ,
deyip cevap veriyor.
Kasap eline b›ça¤› al›nca kuzucuk:
B›rak beni Bolat a¤am
Yal› boyu çapay›m(?)
Son kez ﬂu dünyaya
Doya doya bakay›m, diye yalvar›yor.
Bolat kuzucu¤un yalvarmas›na dayanam›yor. Ayaklar›n› çözüp, b›rak›yor.”
Kozuﬂuk yal›ga kelip ablasina calbarmaga baﬂlay:
Bolat p›ﬂak kayray
Bo¤az›ma tayay
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Kozuﬂuk bir daaa c›lay c›lay bolat’ka kele. Bolat onuñ ayaklar›n› baylay, baﬂ›n› tutup
bo¤az›na p›ﬂakn› yak›nlaﬂt›rganda kozuﬂuk:
Cibermeni Bolat akam,
Yal› boyu kezeyim,
ﬁu bahﬂan›n iﬂersinden
Men bír gulﬂük koreyim, dep calbara.
Bolat kuzuﬂuknu ac›p, bír daa cibere.
Kozuﬂuk kap›dan ﬂ›g›p ketgen de padiﬂa: “Bar›p karay›m, ﬂu ayvan kayda kete eken? Dep,
kozuﬂuknun art›ndan kete.
Kozuﬂuknuñ dooru yal›ga ketgenni kore.
On›n art›nda yavaﬂ yavaﬂketip, dinliy. Padiﬂa,
kozuﬂuknun c›lay, c›lay ablas›na:
Bolat p›ﬂak kayray
Bo¤az›ma tayay
Taz Davke aytt› “soy”dedi
Padiﬂa aytt›” koy” dedi,
Degenini eﬂite.
“Kuzucuk yal›ya dönüp ablas›na
yalvarmaya baﬂl›yor:
Bolat b›çak biliyor
Bo¤az›ma day›yor
Kel Davke söyledi “kes” dedi
Padiﬂa söyledi “koyun” dedi, diyor.
K›z ﬂu sözleri iﬂitip gene de kardeﬂine
Haram bal›k içindeyim
Siyah saç›n d›ﬂ›nda
Sa¤ yan›mda sultan›m
Nas›l çakay›m kardeﬂim (yak›n›m),
deyip cevap veriyor.
Kuzucuk bir daha a¤l›ya a¤l›ya Bolat’a geliyor. Bolat onun ayaklar›n› ba¤l›yor, baﬂ›n› tutup, bo¤az›na b›ça¤› yak›nlaﬂt›rd›¤›nda kuzucuk:
B›rak beni Bolat A¤am,
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Yal› boyu gezeyim
ﬁu bahçenin içerisinden
Ben bir gülcük göreyim, deyip yalvar›yor.
Bolat, kuzucu¤a ac›y›p, bir daha b›rak›yor. Kuzucuk kap›dan ç›k›p giderken
padiﬂah: “Var›p bakay›m ﬂu hayvan nereye gidiyor imiﬂ? Deyip kuzucu¤un ard›ndan gidiyor.
Kuzucu¤un do¤ru yal›ya gitti¤ini
görüyor. Onun ard›ndan yavaﬂ yavaﬂ gidip, onu dinliyor. Padiﬂah kuzucu¤un a¤laya a¤laya ablas›na:
Bolat b›çak biliyor
Bo¤az›ma day›yor
Kel Davke söyledi “kes” dedi
Padiﬂah söyledi “koyun” dedi.
Dedi¤ini iﬂitiyor.
“Soñ denizden k›zn›ñ da:
Aram bal›k iﬂidemen
Siya ﬂaﬂ›m t›ﬂ›nda
On tiz›mde sultan›m
Katip ﬂ›gay›m tuvgan›m,
Degenini eﬂite.
Padiﬂa bu sõzlerni eﬂitken,bar›p kozuﬂukn› kuﬂaklap ala ve bir daaa y›rlamas›n› istiy. Kozuﬂuk bír daa y›rlay. Padiﬂa k›zn›ñ sesini dinliy, sarayga kayt›p öz memleketinde
bolgan dal›c›lar›na aram bal›kn› tab›p ﬂ›garmaga emirbere.
Dal›c›lar denizge dala, aram bal›kn› tab›p ﬂigalar. Bal›kn› ortadan caralar da on›n
iﬂinden k›zn› sag-selamet ﬂ›garalar. Padiﬂa
sarayga kele ve kozuﬂkn› soydurmak istegen
Taz Davkeni özünin yalanc› apakaylar›n› atlarn›n kuyruklar›na baylata da, süyretip öldürte.
“Sonra, denizden k›z›n da:
Haram bal›k içindeyim
Siyah saç›m d›ﬂ›nda
Sa¤ yan›mda sultan›m
Nas›l ç›kay›m yak›n›m
Dedi¤ini iﬂitiyor.
Padiﬂah bu sözleri iﬂitmiﬂ, var›p kuzucu¤u kucaklay›p al›yor ve bir daha y›r-
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lamas›n› istiyor. Kuzucuk bir daha y›rl›yor. Padiﬂah k›z›n sesin dinliyor, saraya
dönüp kendi memleketinde olan dal›c›lar›na haram bal›¤› bulup ç›karmalar›
emrini veriyor.
Dal›c›lar, denize dal›yorlar, haram
bal›¤› bulup ç›kar›yorlar. Bal›¤› ortadan
yar›yorlar da, onun içinden k›z› sa¤-selamet ç›kar›yorlar. Padiﬂah, saraya geliyor
ve kuzucu¤u kestirmek isteyen Kel Davke’yi , kendisinin yalanc› kad›nlar›n›, atlar›n kuyruklar›na ba¤lat›yor da, süründürüp öldürtüyor.”

KISALTMALAR VE ‹ﬁARETLER
DO. : Dobruca
E.
: Eskiﬂehir
K.
: Kazan
ñ
: Nazal n
í
: ›-i aras› ses
õ
: o-ö aras› ses
h
: G›rtlaktan ç›kan h›r›lt›l› h
w
: u-f –v aras› ses

Notlar:
1

Müstecip Ülküsal, Dobrucadaki K›r›m Türklerinde Atasözleri ve Deyimler. S. 8. TDK Yay›nlar›,
Ankara Üniversitesi Bas›mevi-1970
2
DKTAD. age . s. 9.
3
Zühal Yüksel; Polatl› K›r›m Türkçesi A¤z›. S.
9. Türk Kültürünü Araﬂt›rma Enstitüsü Yay›nlar›:
99 Ankara–1989
4
Zekeriya Kurﬂun. Unuttu¤umuz Dobruca.ss.
16-17 , Tarih ve Medeniyet Mart-1996, Ca¤alo¤lu‹stanbul.
5
T.ve M.a.g.d.. 19,
6
Opr.Dr.Yalç›n Bektöre, Tepreﬂ ss. 7-8 Eskiﬂehir K›r›m Folklor Derne¤i Yay›nlar›-1990, Eskiﬂehir.
7
T.A.g.e.s.8
8
DKTA. Ve D.A.g.e.(genel)
9
Abdullah Battal Taymas, Kazan Türkçesinde
Atasözleri ve Deyimler. (Genel ) Türk Yay›nlar› Ankara Üniversitesi Bas›mevi-1968

39

