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ÖZ
Ġran Türk ağızları genel Türk dili bakımından son derece önemlidir. Son zamanlarda bu
ağızlarla ilgili pek çok çalıĢma yapılmıĢtır. Ġran'ın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına
yayılan bu ağızlar son zamanlarda farklı açılardan değiĢime uğramıĢlardır. Bu ağızların birçoğu yok
olma tehlikesiyle karĢı karĢıyadır. Batı ve doğu Türkçesinin kesiĢtiği noktada yer alan Horasan Türk
ağızları yok olma tehlikesini daha fazla hissetmektedirler. Fonetik ve morfolojik bakımlardan değiĢik
özellikler gösteren Horasan ağızları, gerek Oğuz Türkçesi gerekse Ġran Türk ağızları içinde özgün
bir konumda bulunmaktadır. Bu çalıĢmada Horasan Türk ağızlarının güney koluna ait Cüveyn ağzı
ele alınmıĢtır. Cüveyn ağzının en önemli dilsel özellikleri örneklerle gösterilmiĢ, gerektiğinde Ġran
Türk ağızlarıyla karĢılaĢtırılmıĢtır. Cüveyn ağzında tespit edilen en önemli özellikler Ģunlardır: ö > é,
ü > i ve ŋ > y değiĢmeleri; çokluk üçüncü Ģahıs ekinin -län biçiminde olması; öğrenilen geçmiĢ
zaman ekinin -(i)pdir, -(u)pdur Ģeklinde kullanılması; gelecek zaman ekinin -AcAk ile değil -Ar ile
yapılması; -sA Ģart ekinin kullanımdan düĢmesi; şu iĢaret zamirinin kullanılması ve ad-fiilin -mAk
değil -dIq biçiminde olması. Bu değiĢimlerin birçoğu Farsçanın etkisiyle ortaya çıkmıĢtır. Farsçanın
etkisi sadece fonetik ve morfolojik alanlarla sınırlı kalmayıp cümlenin yapısı üzerinde de kendisini
göstermektedir. KonuĢuru az olan ve Farsçayla iç içe yaĢayan diğer ağızlar gibi Cüveyn ağzı da
koĢulların değiĢmediği takdirde yakın bir gelecekte yok olacaktır.
Anahtar Sözcükler: Ġran Türk Ağızları, Horasan Türkçesi, Cüveyn Ağzı
A STUDY OF THE TURKISH DIALECT OF JOVEYN IN KHORASAN
ABSTRACT
Turkish dialects of Iran have a special place in the Turkic languages as a whole. Recently,
there have been many studies devoted to these dialects. These dialects, which are spread all
across Iran, have gone through various changes. Many of these dialects are on the verge of
extinction. Khorasani Turkish which is the point where western and eastern Turkic meet is the one
more liable to extinction than the other dialects. Khorasani dialects which have their own
characteristic phonetics and grammatical structures have a special place not only in the Oghuz
languages but also in the other Turkish dialects in Iran. The present study aims at investigating the
dialect of Joveyn which belongs to the southern category of Khorasani Turkish. The most important
characteristics of this dialect have been provided with examples, and in case it is necessary,
comparisons have been made with the other Turkish dialects in Iran. The most important features
that are there in the Joveyn dialect follow. There are the following changes: ö > é, ü > i, and ŋ > y;
the third-person plural suffix is -län; the past perfect suffix is used as -(u)pdur or -(i)pdir; the future
tense suffix is made with -Ar rather than –AcAk; the conditional suffix -sA is not utilized; the
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demonstrative pronoun şu is utilized; infinitives are made with the suffix -dlq rather than -mAk. Many
of these changes have occurred through the influence of Persian. The impact of Persian is not
limited to phonetic and morphological aspects, and can be observed in syntax as well. If the present
conditions persist, the Joveyn dialect will die out in the near future like the other dialects with few
speakers in regions where Persian is also spoken.
Keywords: Turkish dialects in Iran, Khorasani Turkish, Dialect of Joveyn

1. GiriĢ
Horasan coğrafyası tarih boyunca çeĢitli kavimlerin, değiĢik etnik gruplarının
yaĢadığı bölge olmuĢtur. 10. yüzyıldan itibaren bu bölgede yaĢamakta olan milletlerden biri
de Türklerdir. Horasan'ın değiĢik bölgelerinde yaĢayan Türkler, Ġran'da yaygın Türk
ağızlarından daha farklı ağızları konuĢmaktadırlar. Yüzyıllar boyu Farsçayla aynı
coğrafyada varlık gösteren Horasan Türkçesi, Ġran Türk ağızları içinde özgün bir konuma
sahiptir. Söz konusu ağızlar, çağımızın koĢulları gereğiyle yok olma tehlikesiyle karĢı
karĢıyadır. Bu bölgede yaĢayan Türkler genellikle iki dillidirler, çocuklar ve gençler
Farsçaya daha hâkimdirler. Horasan Türklerinin Farsçayı akıcı konuĢmaları ister istemez
dillerinin hayatiyetini olumsuz yönde etkilemektedir. Farsçanın ağır baskısı altında olan
Horasan ağızları derin bir dil teması sonucunda farklı açılardan değiĢime uğramıĢtır.
Gittikçe artan bu değiĢimler ünlü değiĢmesinden sözdizimsel değiĢime kadar
görülmektedir.
Horasan ağızlarının bugünkü durumunu tespit etmek için yıllar önce yapılmıĢ
araĢtırmalara istinat etmek sağlam sonuçlar vermeyecektir. Son zamanlarda eğitim,
medya, iletiĢim araçları, teknoloji vb. etkenlerden dolayı söz konusu ağızların ne denli
değiĢime uğradığını saptamak için yeniden sahaya gidip malzeme toplamak Horasan Türk
ağızlarının durumunu daha net göstermiĢ olacaktır. Özellikle yeni nesillerin üzerindeki
eğitim ve medyanın ağır etkisi açık bir Ģekilde görülmektedir. Bu çalıĢmada kullanılan dil
malzemesi Cüveyn bölgesinden derlediğimiz ses kayıtlarına dayanmaktadır. Bu ses
kayıtları dikkate alınarak Cüveyn ağzının dil özellikleri tespit edilmiĢtir. Söz konusu ağzın
kısa bir dil bilgisini yazmak ve bu ağzın bugünkü durumunu göstermek bu yazının asıl
amacını oluĢturmaktadır.
Halaçça ve Ġran Türk ağızlarıyla ilgili çeĢitli çalıĢmaları bulunan Gerhard Doerfer,
Horasan Türkçesi üzerinde de ekibiyle beraber çalıĢmalar1 yapmıĢtır. Horasan Türkçesiyle
ilgilenen diğer bir araĢtırmacı Sultan Tulu olmuĢtur. ÇalıĢmalarının büyük bir bölümünü
Horasan Türkçesine ayıran Tulu, folklor derlemelerine dayanarak çeĢitli eserler
yayımlatmıĢtır2. Horasan Türkçesiyle ilgili diğer bir çalıĢma Fuat Bozkurt'un Doerfer ve
1

. Gerhard Doerfer ve ekibinin Horasan Türkçesiyle ilgili çalıĢmaları Ģunlardır: Doerfer,G.; Wolfram,
H., Chorasantürkisch: Wörterlisten, Kurzgrammatiken, Indices, Wiesbaden, 1993. / Doerfer, G.;
Wolfram, H., Türkische Folklore-Texte aus Chorasan, Wiesbaden, 1993.
2
. Sultan Tulu Horasan Türkçesiyle ilgili Ģu çalıĢmaları yapmıĢtır: Chorasanturkische Materialien aus
Kalat bei Esfarayen (Doktora Tezi), Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 1989. / Bocnurd'dan Folklor
Derlemeleri, Ankara: Ürün Yayınları, 2005. / Horasandan Masallar ve Halk Hikâyeleri, Ankara: Ürün
Yayınları, 2005. / Şehzade Kerem ile Aslı Han (Horasan Türkçesi Varyantı), Konya: Kömen

15

Dr. Öğr. Gör. Mehdi REZAEĠ - Dr. Öğr. Gör. Ghazaleh ESMAEĠLABADĠ

ekibinin derlediği seslere dayanarak Bocnurd ağzı üzerinde yaptığı doktora tezidir 3.
Konuyla ilgili son zamanlarda Talip Doğan da iki eser4 yayımlatmıĢtır. Ġran'da da Horasan
Türkçesi üzerinde birtakım çalıĢmalar yapılmıĢtır. Celal Kulîzâde Merzcî'nin Farsça kaleme
aldığı Horasan Türkçesine Giriş5 adlı eseri dil bilgisi alanında önemli çalıĢmalardan
birisidir. Yine Ġran Üniversitelerinde Horasan ağızlarıyla ilgili daha çok yüksek lisans tezi
olarak bazı çalıĢmaların yapıldığını biliyoruz.
Razavî Horasan iline bağlı Cüveyn ilçesi Aladağ ve Coğätay (Çağatay) dağlarının
arasında yer almaktadır. Söz konusu ilin etnik yapısı hakkında istatiksel veriler mevcut
olmasa bile gözlemlerimize dayanarak Cüveyn nüfusunun6 büyük bölümünün Türklerden
oluĢtuğunu söyleyebiliriz. Bu coğrafyada konuĢulan Türkçe Horasan ağızlarının güney
koluna aitttir. Yazımızın bu bölümünde söz konusu ağzın karakterisitik dil özelliklerini
sıralamaya çalıĢacağız.
2. Ses Bilgisi
Cüveyn ağzının ses özelliklerine baktığımızda birkaç husus dikkat çekicidir. Bu
hususlar Ģunlardır: ünlü uyumunun sağlam olmaması, ö > é / ü > i değiĢmesi ve ŋ > y
değiĢmesi. Bu özelliklerin yanı sıra sayılı sözcüklerde sözcük baĢı /b/ sesinin korunması
da ilgimizi çekmektedir. Söz konusu fonetik özellikler Horasan'ın diğer ağızlarında da
görülebilir, fakat burada bizim vereceğimiz örnekler Cüveyn coğrafyasına özgüdür.
2.1. Kalınlık-Ġncelik Uyumu
Cüveyn ağzında kalınlık-incelik uyumu sağlam değildir. Birinci ve özellikle ikinci
heceden sonraki hecelerde bulunan ünlüler genellikle incedir. "uykuda", yaninä "yanına",
yaşindäyam "yaĢındayım", yolä "yola", qaynädi "kaynadı", ataräk "atarız", astindä "altında",
otlädélän "yaktılar", qaçiylän "kaĢıyorlar".
2.2. Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu
Cüveyn ağzında düzlük yuvarlaklık uyumu tıpkı kalınlık-incelik gibi sağlam
değildir. Ġlk hecede bulunan yuvarlak ünlüleri genellikle düz ünlüler takip eder: yolémés
"yolumuz", qonşiys "komĢunuz", qoşdik "dizdik, koĢtuk", olıpdırdı "olmuĢtu". Bazı
durumlarda da tam tersi görülmektedir, düz ünlüden sonra yuvarlak ünlü gelmektedir:
gälibdu "gelmiĢ", ézom "kendim".
2.3. Ünlü DeğiĢmesi
Cüveyn ağzının karakteristik fonetik özelliklerinden biri ince - yuvarlak ünlülerin (ö
ve ü) kullanımdan düĢmesidir. /ö/ ve /ü/ ünlüleri ince - düz ünlülere dönüĢmüĢlerdir.
Yayınları, 2009. / Horasan Türklerinden Folklor Derlemeleri (Bocnurd Ağzı), Konya: Kömen
Yayınları, 2009. / Horasan Türklerinden Masallar ve Halk Hikayeleri, Konya: Kömen Yayınları, 2009.
3
. Untersuchungen zum Bojnurd-Dialekt des Chorasantürkischen, Göttingen, 1975.
4
. Geşeng Ginle - Horasan Türkçesi Üzerine Bir İnceleme. Ankara: Akçağ Yayınları, 2017. /
Horasan Türkçesi Metinleri - İreyimiŋ Sézleri (Yüreğimin Sözleri). Konya: Palet Yayınları, 2017.
5
. نشر دامینه: مشهد. آشنایی با زبان ترکی خراسانی.)٠٩٣١(  جالل قلیزاده مرزجی.
6
. Verilere göre Cüveyn nüfusu 55000'in üzerindedir (http://www.joveyn.ir).
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ö > é DeğiĢmesi: gérdim "gördüm", ézi "kendisi" (< özü), dért "döer", géz "göz".
ü > i DeğiĢmesi: gin "gün", diş- "düĢmek", iräk "yürek", ist "üst", iç "üç".
Cüveyn ağzının diğer bir ses özelliği /ı/ ünlüsünün kullanımdan düĢmek üzere
olmasıdır. Türkçeye özgü olan /ö/ ve /ü/ ünlüleri tam olarak kaybolduktan sonra sıra sanki
/ı/ ünlüsüne gelmiĢtir. Bu olay daha çok ikinci ve sonraki hecelerde görülür. Söz konusu
ünlü kendisini korumaya çalıĢsa da birçok örnekte yerini /i/ ve /é/ ünlülerine bırakmıĢtır:
baxiräm "bakıyorum", aşdik "açtık", satépdéräm "satmıĢım", sındérméräy "kırmazsın",
yaniydä "yanında", yığépdéräy "toplamıĢsın", buläré "bunları", çıxéräy "çıkarsın", astindä
"altında".
2.4. Ünsüz DeğiĢmesi
ŋ > y DeğiĢmesi: Cüveyn ağzında ünsüz değiĢmeleriyle ilgili en dikkat çekici olay
ŋ > y değiĢimidir. Ġran Türk ağızlarının birçoğunda görülen bu değiĢim Cüveyn ağzında da
görülmektedir. Teklik ikinci Ģahıs eki ve teklik ikinci Ģahıs iyelik ekinde düzenli olarak
kullanılır: bérdiy "verdin", gérdiy "gördün", adiy "adın", babay "baban".
r > y DeğiĢmesi: ġimdiki zamanın teklik üçüncü Ģahsında görülen bir ses
değiĢmesidir: baxiy "bakıyor", göriy "görüyor", gäliy "geliyor".
Sözcük baĢı b- ve y- durumu: Cüveyn ağzında ses bilgisiyle ilgili iki hususa daha
değinebiliriz. Bunlardan biri sayılı sözcüklerde kelime baĢı /b/ sesinin korunmasıdır. ver- ve
var gibi sözcükler doğu Türkçesinde olduğu gibi bér- ve bar Ģeklinde kullanılmaktadır.
Diğeri ise sözcük baĢı /y/ ünsüzüyle ilgilidir. Cüveyn ağzında bazı sözcüklerde değiĢik
durumları görebiliriz. Ġran Türk ağızlarının genelinde görülmeyen ancak birçok Türk
diyalektinde bulunan sözcük baĢı /y/ ünsüzü Cüveyn ağzında yulduz "yıldız" gibi önekte
görülürken Ġran Türk ağızlarında kullanılan yüz "yüz sayısı" sözcüğü Cüveyn ağzında iz
Ģeklinde kullanılmaktadır.
ĠkizleĢme: Ġran Türk ağızlarına baktığımızda Orta ve Güney Ġran ağızlarında
ikizleĢme hadisesini yaygın bir biçimde görebiliriz. Cüveyn ağzında da söz konusu olay sık
sık görülmektedir. ĠkizleĢme, genellikle ünsüz düĢmesi, uzun ünlülerin kısalması ve açık
heceyi kapalı heceye dönüĢtürme eğilimi sonucunda ortaya çıkmaktadır: qurru "kuru" (<
ḳuruġ), därri "deri", qärri "yaĢlı", ikki "iki", yéddi "yedi", arrıt- "temizlemek".
3. ġekil Bilgisi
3.1. Ġsim Çekimi
3.1.1. Çokluk Eki
Cüveyn ağzında çokluk eki tek baĢına eklendiğinde +lä Ģeklindedir: räfiqlä
"arkadaĢlar", çağalä "çocuklar", adämlä "insanlar", bulbullä "kelebekler". Ancak çokluk
ekinden sonra herhangi bir hâl eki geldiğinde söz konusu ek +lär biçimine dönmektedir:
yérläré "yerleri", killäri "külleri", sémāvärläri "semaverleri", çağälärinän "çocuklarla".
3.1.2. Ġyelik Ekleri

17

Dr. Öğr. Gör. Mehdi REZAEĠ - Dr. Öğr. Gör. Ghazaleh ESMAEĠLABADĠ

Cüveyn ağzında teklik birinci Ģahıs iyelik eki ünsüzle biten isimlere eklendiğinde
genellikle yuvarlak ünlü /o/ ile gelerek +om Ģeklindedir: gézom "gözüm", évom "evim".
Teklik ikinci Ģahısta ŋ > y değiĢimi sonucunda ek +(i)y olarak kullanılır: adiy "adın", babay
"baban", iziy "yüzün". Teklik üçüncü Ģahısta ek +i (+é) / +si (+sé) Ģeklinde kullanılmaktadır:
gézé "gözü", yarasé "yarası", säsé "sesi". Çokluk birinci Ģahıs için +(i)mis / +(é)més
kullanılır: qälämis "köyümüz", yolémés "yolumuz", babamés "babamız". Çokluk ikinci
Ģahısta yine ŋ > y değiĢimi sonucunda iyelik eki +(i)yis / +(i)ys olarak görülür: diliyis
"diliniz", qonşiys "komĢunuz". Çokluk üçüncü Ģahıs için kullanılan ek +läré ekidir: yérläré
"yerleri", çağaläré "çocukları".
3.1.3. Hâl Ekleri
Cüveyn ağzında incelik eğilimli uyumun olmasından dolayı hâl ekleri genellikle
ince ünlülerle beraber kullanılır.
Bulunma hâli eki: Bulunma hâli eki Cüveyn ağzında -dä Ģeklindedir: qälämizdä
"köyümüzde", irägindä "yüreğinde", āsmandä "gökte".
Yönelme hâli eki: Cüveyn ağzında yönelme hâli eki -(y)ä Ģeklindedir:
"bana", räfiğinä "arkadaĢına", musāfirätä "yolculuğa".

mänä

Çıkma hâli eki: Söz konusu ağızda çıkma hâli eki -dän'dir: mädräsädän "okuldan",
nérdän "nereden", dağdän "dağdan".
Belirtme hâli eki: Cüveyn ağzında belirtme hâli eki -i (-é) biçiminde görülmektedir.
duvärläré "koyunları", bulari "bunları", xälämäläré "kuzuları", izini "yüzünü". Ünlüyle biten
sözcüklere -ni (-né) Ģeklinde eklenir: fātimäné gérdom "Fatma'yı gördüm".
Vasıta hâli Eki: Cüveyn ağzında vasıta hâli eki -nän Ģeklindedir. birbirnän
"birbiriyle", kināriynän "kenarıyla", älimnän "elimle", atinän "atla"
Ġlgi hâli eki: Ġlgi eki ŋ > y değiĢiminden dolayı genellikle +(n)iy biçimindedir: éviy
éşigi "evin kapısı", déräxläriy bärgé "ağaçların yaprağı", déväniy därrésé "devenin derisi",
şāhiy qızé "Ģahın kızı", väziriy yānnä "vezirin yanına". Bazen +(n)in biçimini de görebiliriz,
bu da daha çok komĢu ağızların etkisi olarak düĢünülebilir. Ġlgi eki zamirlerle geldiğinde de
+(n)iy biçiminde kullanılır: meniy gézom "benim gözüm", seniy adiy "senin adın", oniy säsé
"onun sesi", biziy babamés "bizim babamız", siziy diliys "sizin diliniz", olariy inäkläré
"onların inekleri".
3.2. Eylemlerin Çekimi
3.2.1. Bildirme Kipleri
Görülen GeçmiĢ Zaman
Cüveyn ağzında görülen geçmiĢ zaman eki diğer Türk dilleri ve lehçelerinde
olduğu gibi -dI/-dU ekiyle yapılmaktadır. Teklik birinci Ģahısta son hecede genellikle
yuvarlak ünlü kullanılır: gérdom "gördüm". Çokluk üçüncü Ģahıs eki -lAr Ģeklinde değil hep
-län Ģeklindedir. +län ekinin kullanımı Cüveyn ağzı için tipik bir özelliktir.
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Teklik

Çokluk

1. Ģahıs

bérdom

bérdik

2. Ģahıs

bérdiy

bérdiys

3. Ģahıs

bérdé

bérdilän

ver-
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Teklik üçüncü Ģahsın son hecesinde bazen yuvarlak ünlü kullanılır; ancak bu
tutarsızdır. Aynı fiil bir örnekte yuvarlak kullanılırken diğer bir cümlede düz ünlü ile
kullanılmaktadır. Bu da düzleĢmeye doğru bir eğilimin göstergesidir: gétdu "gitti", yétirdu
"ulaĢtı", gérdé "gördü".
Görülen geçmiĢ zamanın olumsuz Ģekli -mä ekiyle yapılmaktadır. Kalın ünlüyü
içeren fiil köklerine de ek genel olarak ince Ģekilde eklenmektedir: yatmädom "yatmadım",
yatmädiy "yatmadın", yatmädé "yatmadı", yatmädik "yatmadık", yatmädiys "yatmadınız",
yatmädilän "yatmadılar".
Öğrenilen GeçmiĢ Zaman
Cüveyn ağzında öğrenilen geçmiĢ zaman eki Ġran Türk ağızlarının genelinden
farklılık göstermektedir. Ġran Türk ağızlarının büyük bir kısmında -mIş/-mUş ve -Ip/-Up (2.
ve 3. Ģahıslarda) ekleri kullanılırken (Karini, 2009:164; Doğan, 2010: 165; Pehlivan, 2011:
107; Rezaei, 2015: 188) Cüveyn ağzında -(i)pdir/-(u)pdur eki kullanılmaktadır. Bu ekin b'li
biçimi de görülmektedir: -(i)bdir/-(u)bdur. Teklik üçüncü Ģahıs çekiminde son ünsüzün
düĢmesi sonucunda ek -(i)pdé Ģeklinde kullanılır.
g

Teklik

Çokluk

1

gälipdirä
m

gälipdiräk

2

gälipdirä
y

gälipdiräys

3

gälipdé

gälipdillän

el. Ģahıs
. Ģahıs
. Ģahıs

Ünlü ile biten fillere ek -pdi(r) biçiminde eklenmektedir: bağläpdiräm "bağlamıĢım",
dépdé "demiĢ". Bu zamanın olumsuz çekiminde fiil ünlü ile bittiği için yine -pdi(r) eki
kullanılır: qalmapdé "kalmamıĢ", kitärmäpdiräm "getirmemiĢim".
Cüveyn ağzında fiillerin rivayet çekiminde -(i)pdir/-(u)pdur eki değil -miş eki
kullanılmaktadır: bérirmişlän "veriyorlarmıĢ", értirmişlän "götürüyorlarmıĢ", mindirirmişlän
"bindiriyormuĢlar", gédirmişlän "gidiyorlarmıĢ".
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ġimdiki Zaman (GeniĢ Zaman)
ġimdiki zaman Cüveyn ağzında -ir/-ur ekiyle yapılmaktadır. Teklik üçüncü Ģahıs
çekiminde ek -iy biçiminde kullanılmaktadır: tutiy "tutuyor", gäliy "geliyor", oliy "oluyor".
Çokluk üçüncü Ģahısta genellikle -irlän > -illän ünsüz benzeĢmesi görülmektedir. Bu Ģahıs
için -iylan biçimi de tespit edilmiĢtir: miniylän "biniyorlar", gäliylän "geliyorlar".
Teklik

Çokluk

baxirä

baxiräk

2

baxiräy

baxiräys

3

baxiy

baxillän

b
ak1
. Ģahıs

m

. Ģahıs
. Ģahıs
Cüveyn ağzında geniĢ zaman için kullanılan ek Ģimdiki zaman ekidir. Cümle
bağlamından fiilin hangi zamanda kullanıldığı anlaĢılmaktadır. Bu olay Farsçanın etkisiyle
ortaya çıkmıĢ olabilir. Farsça konuĢma dilinde her iki zaman için genellikle tek biçim
kullanılmaktadır. män här gin mädräsäyä gédiräm "ben her gün okula giderim", sän här il
rōzä tutiräy "sen her yıl oruç tutarsın", gédiräy bir yérä yétirräy "gidersin bir yere varırsın".
Gelecek Zaman
Batı Türkçesinin genelinde görülen -AcAk gelecek zaman eki Cüveyn ağzında
kullanılmamaktadır. Bu ağızda gelecek zaman aslında geniĢ zaman eki olan -Ar ile
yapılmaktadır. Ünlü ile biten fiillere de -Ar eklenir: sévliyäräm "söyleyeceğim", yéyäräm
"yiyeceğim".
konuĢ-

Teklik

Çokluk

1. Ģahıs

danişäräm

danişäräk

2. Ģahıs

danişäräy

danişäräys

3. Ģahıs

danişär

danişällän

3.2.2. Tasarlama Kipleri
Ġstek Kipi
Ġstek kipi Ġran Türk ağızlarının genelinde olduğu gibi (Karini, 2009:174; Doğan,
2010: 174; Rezaei, 2015: 193) Cüveyn ağzında da -A ekiyle yapılmaktadır. Teklik üçüncü
Ģahıs için -sén (-sin) eki kullanılırken çokluk üçüncü Ģahıs için de -sélän (-silän) eki
kullanılmaktadır.
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Teklik

Çokluk

1. Ģahıs

yazäm

yazäk

2. Ģahıs

yazäy

yazäys

3. Ģahıs

yazsén

yazsélän
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Emir Kipi
Emir kipi, üçüncü Ģahıslarda istek kipinden farklı değildir: qaçsén "kaçsın",
qaşsilän "kaçsınlar". Çokluk ikinci Ģahıs için iki Ģekil tespit edilmiĢtir: birisi ŋ > y değiĢimi
sonucunda qaçiy "kaçın" biçiminde, diğeri ise komĢu ağızların etkisinde kalarak qaçin
"kaçın" Ģeklinde karĢımıza çıkmaktadır. Teklik ikinci Ģahıs da diğer Türk diyalektlerindeki
biçime benzer: qaç "kaç".
ġart Kipi
Cüveyn ağzında, Türkçe Ģart eki -sA dil yozlaĢması sonucunda kullanımdan
düĢmüĢtür. Bölge halkı Ģart kipi için genel olarak Farsça ägär "eğer" sözcüğüyle istek
kipini birlikte kullanmaktadırlar. Bu kullanım resmî dil konumunda olan Farsçanın etkisiyle
ortaya çıkmıĢtır.
git-

Çokluk

Teklik

1. Ģahıs

ägär gédäm

ägär gédäk

2. Ģahıs

ägär gédäy

ägär gédäys

3. Ģahıs

ägär gétsin

ägär géssilän

Gereklilik Kipi
Cüveyn ağzında, gereklilik kipi istek kipine gäräk sözcüğünü eklemek suretiyle
oluĢturulur. Türkçenin tarihî metinlerinde gerek + şart kipi veya şart kipi + gerek biçimlerine
rastlamak mümkündür; ancak Cüveyn ağzında gäräk + istek kipi Farsçanın etkisiyle ortaya
çıkmıĢtır. Farsçada gereklilik kipi bāyäd "gerek" ile istek kipinin birleĢmesi sonucu
meydana gelir.
ağla-

Teklik

Çokluk

1. Ģahıs

gäräk yığlıyäm

gäräk yığlıyäk

2. Ģahıs

gäräk yığlıyäy

gäräk yığlıyäys

3. Ģahıs

gäräk yığläsén

gäräk yığläsilän

Yeterlik Fiili
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Cüveyn ağzında yeterlik fiili için iki biçim kullanılmaktadır. Birisi diğer Türk lehçe
ve ağızlarında olduğu gibi bil- yardımcı fiiliyle yapılmaktadır: gäläbildi "gelebildi", çıxabilläk
"çıkabiliyoruz". Bu tarz kullanımın olumsuz Ģekli de bil- fiiliyle yapılır: alabilmädé "alamadı",
oxuyäbilmiräm "okuyamıyorum", säbrédäbilmiräy "sabredemiyorsun".
Diğer biçim ise Farsçanın etkisiyle ortaya çıkmıĢtır. Farsçada yeterlik fiili
tävānéstän "baĢarmak" fiili ile istek kipinin birleĢmesi sonucu meydana gelir. Aynı yapıyı
Cüveyn ağzında da görebiliriz: başarräm gédäm "gidebilirim", başarräys danışäys
"konuĢabilirsiniz". Bu biçimin olumsuzu başar- ve başart- fiilleriyle yapılır: başarméräm
gédäm "gidemem", başartmiräm vuräm "vuramıyorum", başartmiräys yatäys
"yatamıyorsunuz".
3.3. Zamirler
Cüveyn ağzı zamirler bakımından bazen Ġran Türk ağızlarından farklılık
göstermektedir. Bu farklılıklar aĢağıdaki gibidir.
ĠĢaret Zamirleri: Ġran Türk ağızlarıyla ilgili yapılan çalıĢmalara baktığımızda şu
iĢaret zamiri kullanılmamaktadır; ancak Cüveyn ağzında söz konusu zamiri görebiliriz: dédi
şu şansimnändé "dedi Ģu Ģansımdandır", säniy şu babay "senin Ģu baban". onlar ve bunlar
iĢaret zamirleri yalın hâlde gelince bulä ve olä Ģeklinde kullanılır.
Soru Zamirleri: Ġran sahasında hara "nere, nereye, neresi" soru zamiri yaygınken
Cüveyn ağzında nére sözcüğü kullanılmaktadır: nérdän gäliräy? "nereden geliyorsun?".
Ancak Ġran Türk ağızlarında yaygın olan ha "hangi, ne" soru zamiri söz konusu ağızda da
görülmektedir: ha yérä "nereye", ha yoldan gédiräy? "hangi yoldan gidiyorsun?", ha
gordäydiy? "hangi kabirdeydin? (azarlamak amacıyla kullanılır)". ne soru zamiri Cüveyn
ağzında nämä "ne" biçimindedir: nämädän qorxuräy "neden korkuyorsun".
DönüĢlülük Zamiri: Ġran Türk ağızlarının genelinde olduğu gibi Cüveyn ağzında da
dönüĢlülük zamiri öz sözcüğüdür; ancak ö > é değiĢimi sonucunda sözcük éz Ģeklinde
kullanılmaktadır: ézom "kendim", éziy "kendin", ézi "kendisi", ézimis "kendimiz", éziyis
"kendiniz", ézläri "kendileri".
3.4. Sıfatlar - Zarflar
Cüveyn ağzını Horasan dıĢı Ġran Türk ağızlarıyla karĢılaĢtırdığımızda sıfatlar ve
zarflar bakımından da birtakım farklılıkları görebiliriz.
Cüveyn ağzında soru sıfatı ve soru zarfı olarak näcik "nasıl" sözcüğü
kullanılmaktadır. Türkçenin eski metinlerinde neçük "nasıl, niçin" Ģeklinde görülür. Bu
sözcüğün Ġran Türk ağızlarındaki karĢılığı nécä, nicä, necür sözcükleridir. toy tutdığ y z
näc k édé? "düğününüz nasıldı?", b d dédé näc g édäk? "sonra dedi, nasıl yapalım?",
näcik adam? "nasıl insan?".
Cüveyn ağzında değiĢik bir kullanımı sıra sayı sıfatında görmekteyiz. Bu ağızda
söz konusu sıfat -(i)mki ekiyle yapılmaktadır: birimki "birinci", ikkimki "ikinci", içimki
"üçüncü".
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3.5. Ad-Fiil
ġekil bilgisiyle ilgili tespit ettiğimiz farklı bir kullanım ad-fiillerde görülmektedir. Ġran
Türk ağızlarının genelinde kullanılan -mA ve -mAk ad-fiil eklerinin karĢılığı Cüveyn ağzında
-dIq (-déq) ekidir: gédirdim oynadığä "oynamaya gidiyordum", oynädiğ çağaniy oynädiğiydi
"oynamak çocuk oynamasıydı", éhtiram qoydiqläri "saygı göstermeleri".
4. Cüveyn Ağzı Üzerinde Farsçanın Etkisi
Ġran Türk ağızları üzerinde Farsçanın ağır bir etkisi görülmektedir. Doğal olarak
konuĢurları az olan veya Farsçayla aynı bölgede bulunan ağızlar bu durumdan daha fazla
etkilenmektedirler. Aynı durum Cüveyn ağzı için de geçerlidir. Temel sözcüklerin
değiĢimine kadar görülen bu etki, Cüveyn ağzının ileride hayatta kalabilmesine pek Ģans
tanımamaktadır. Söz varlığından cümle yapısına kadar görülen bu etki gittikçe daha
derinleĢmektedir. Yukarıda gösterdiğimiz dil özelliklerine baktığımızda da Farsçanın yıkıcı
etkisini birçok alanda görebiliyoruz. Bu bölümde, derlediğimiz sınırlı metinlere dayanarak
Farsçanın bıraktığı etkileri bazı durumlarda örneklerle göstermeye çalıĢacağız.
Cüveyn ağzının söz varlığına baktığımızda Farsçadan kopyalanmıĢ sayısız
sözcüğe rastlamaktayız. Bu sözcüklerin pek çoğu günlük konuĢmalarda kullanılan
sözcüklerdir. Örneğin āsman "gök", déräxt "ağaç", bärg "yaprak", tābéstan "yaz", däşt
"otlak", rudxänä "nehir" gibi sözcüklerin kullanımı dikkat çekicidir. Farsçanın etkisi fiiller
üzerinde de görülür. Türkçe fiillerin yerini Farsçanın etkisinde ortaya çıkan birleĢik fiiller
almaktadır: yol gét- "yürümek" (Farsça: rāh räftän), zindäganlığ et- "yaĢamak" (Farsça:
zéndégî kärdän).
Cümle yapısı birçok durumda Farsçanın cümle yapısına benzemektedir.
AĢağıdaki örnekte bu durumu net olarak görmek mümkündür. Farsça bilmeyen birisi söz
konusu cümleyi anlamakta zorluk çekecektir.
Cüveyn ağzı: çändin sāl omré bābäräkäté ossén ve başarsén bu yolda ké qädäm
qopdé bésälāmätî bu yolä idāmä bérsin.
Farsçası: çändin sāl omré bābäräkät dāşté bāşé vä bétūné där in rāhî ké qädäm
gozāşté bésälāmätî bé in rāh édāmé bédé.
Türkçesi: yıllarca bereketli ömrü olsun ve adım attığı bu yolu sağlıkla devam
ettirsin.
Yukarıdaki örnekte sözcüklerin diziliĢi tıpkı Farsçadaki gibidir. Üstelik Farsça
tamlamaların kullanımı cümleyi daha karmaĢık bir duruma sokmuĢtur. Ancak bütün bu
olumsuz geliĢmelere rağmen bazen de duru bir Türkçenin kullanıldığını görebiliyoruz. Bu
durum kiĢinin dil duyarlılığı ve konuĢtuğu alanla ilgilidir.
Cüveyn ağzında sayılar genellikle Farsça kullanılır: sālé häşdādé häşdédé
"seksen sekiz yılı idi", béş alt gélä ald g yék m lyun é sîsäd é xurdé yyä "beĢ altı buzağı
aldık bir milyon üç yüz kusura". Bazen küçük sayıların da Farsçası kullanılır: yék kilumétr
du kilumétr "bir kilometre iki kilometre", där häddé du métr "yaklaĢık iki metre".
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Cüveyn ağzında Farsçadan kopyalanmıĢ çok sayıda kelime grubu görülür. Bu
kelime gruplarının bazen bir ögesi Türkçe olabilir; ancak kelimelerin diziliĢ biçimi Farsçanın
etkisiyle oluĢturulur: tähé iräkdän "kalbin derinliklerinden (samimi olarak)", växdé gétdé
"gittiği zaman", altiyé sähäridi "sabah altıydı", dārāyé béş çağayam "beĢ çocuğum var".
Ġsim tamlamasının yanı sıra kalıplaĢmıĢ çeĢitli kelime grupları çoğu zaman aynen
Farsçadaki biçim gibi kullanılır: dästé rast "sağ el, sağ taraf", dästé çäp "sol el, sol taraf",
cāddéyé äslî "ana yol", bé näzäräm "fikrimce", växtäké "-dığı zaman", pîş äz växt "vakitten
önce", b d ké "-den sonra".
Farsça bağlama edatları Cüveyn ağzında da kullanılır. Cüveyn ağzında Türkçe
"de" bağlama ve kuvvetlendirme edatının yerini Farsça hem edatı almıĢtır: bir qız bār bir
häm oğlän "bir kız var bir de oğlan", oğlum häm éz yanımda "oğlum da kendi yanımda".
Farsçada ve bağlacından geliĢen o "ve" sözcüğü bölge ağzında kullanılmaktadır: çāy o
qänd "çay ve Ģeker", bér y o éz yäm "veriyor ve kendisi de".
5. Sonuç
Horasan ağızları Ġran Türk ağızları arasında ayrı bir öneme sahiptirler. Farsçanın
kıskacı altında bulunan bu ağızlar ciddi bir Ģekilde yok olma tehlikesiyle karĢı karĢıyadırlar.
Bu ağızların bugünkü durumunu tespit etmek için yıllar önce yapılmıĢ çalıĢmalara
dayanmak sağlam sonuçlar vermeyecektir, dolayısıyla yeniden sahaya gidip veri toplamak
gerekmektedir. Üzerinde durduğumuz Cüveyn ağzının bugünkü durumuna baktığımızda
Ģu hususları söyleyebiliriz: Cüveyn ağzına ait dil özelliklerini dikkate aldığımızda bu
diyalektin gerek Horasan gerekse Ġran Türk ağızları içindeki durumunu net olarak tespit
edebiliriz. Farsçayla yaĢadığı yoğun bir dil teması ve bu yoğun temasın sonucunda
kopyalanan çeĢitli kodlar Cüveyn ağzını ölüm tehlikesiyle karĢı karĢıya getirmiĢtir. Cüveyn
halkının iki dilli olması söz konusu dilin yok olma hızını artırmaktadır. Ailelerin çocuklarla
Farsça konuĢmaları Türkçenin gelecek nesillere aktarılmasını büyük ölçüde
engellemektedir. Ġki dilli olan anne ve babaların çocukları adım adım tek dilli olmaya doğru
gitmektedirler. Bu da yakın gelecekte dil ölümünü beraberinde getirecekti.
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Örnek Metin (Muhammed Taki Sâlehî - 75)
Masal
b r mämmäd xanıdı, b r näfärä häsab néykärédé, m ҫ n goväré otarérdé, mal
otarérdé. b d b r néҫä väx ki gétdé munin b r negé gälmädé. b d ärbab gétdé mun y nna
dédé baba bu géräy o kal maldä qaldé, bu yäm näcék bu yäm satıpdé. bu yäm déd baba
géräy kal maldä qalépdé, saba gédiräm gätérräm, muĢgil dägé, äybi yox. gänä bu bir gin
ké dédé män ké satépdéräm gédäm déyäm nämä. b d ağa bu b r g n äm gétdé dédé
bél xärä billäm gänä hay därrädä män yadımnän çıxdé gédäm saba bulläré gäzäm. b d
gécä k oldé nänäs n n y nnä gétdé. dédé nänä män déräm munnän gédäk, häk yät
munnän gédäg. nämä çin? didi män ir m istiy bir yérä gédäk dä. bulä gäldélän b r kk
tandır çéräg b Ģ rdélän, k k étdélän o bul gécä çıxdélän. gécä ké çıxdélän äz qäz o vax
bul gétdé gétdé. ävväl b r mämmäd xan äm bardé ké mun y Ģ h y qızénä Ģéğédé. bu
gétdé béläxärä b r yérdä z llä oldu, bu yäm qäsrin baĢindäydé. bäd dédé, gétdi gétdé dédé
nänä zéllä qaldik mundä yikimizi ataräk. b dé ké yikläriné atardélän. b d gérd ké b r säs
gäldu. déd baba xob näc g édäm. gérd ké b r qézdé, därçädän säsl y. déd mämmäd xan
bu yäm déd b lé. adı mämmäd x nédé. b d déd ké mämmäd xan, déd atä m n. déd xo
atım yoxdé män y. dédé odé at yan ydä. bu atä m ndé kämändé atardé, déd saxléy.
kämändé atardé m ndé mun dalésénä. dédé s r até. s rd s rdé, munä äl zatérdé Ģuxluğ
étsin. bu gérdi, dédi iĢiy nämädé? b d béläxärä bu Ģ ğ oldé, gérdé bu mämmäd xan dägé.
o mämmäd x n néré bu néré. b d péĢéyman étdé, b d dédé sir dä, até sir. dédi Ģu
Ģansimnändé, här nämä qésmätdé. b d bu gétdé bir déräxdin p lısındä oturdu. b d
yuxudä iç pärîzad gäldé déräxd n sd ndä oturdé. dédé bu k mdé? dédé b r mämmäd xandı
bu géd y nämäyä, munnän ké géd y ärz olsın b r yérä yét Ģ y k dév y mäk nıdı. mundä
häm xéylé zär zînät nämä ba. buläré yéğs n érts n éz ç n adam ol y. b d ağa bu gétdé wo
bir yérä yétirdu. gérdé bu réglärdän d Ģ bdé o bäd bu yığdé. dédé äcäb bulä nänäm n
qäylan ç n értäm. béläxärä yığdé nänäs n n qäylanı ç n. växdé gétdé, ağa Ģah n qızé ké
gérdé, déd gä mäné äğd ét. b d ké gétdé muné äğd étdé, gétdélän b r mäk nä. b d hamı
pärîzadlärdän biri gäldé dédé bulä nämädé? dédé bu cur nänämiy qäyl ni için yığıpdéräm.
dédi yō bulä nänäy qäyl ni için dägé, bulä nérdän yığıpdéräy? bäd dédé fälan yérdän. b d
bu k tärdé dédé mäné olmäs éz yä äğd édäy? dédé baba m x tınım bar. dédé yō nämäs
yoxdé, gäräg äğd édäy. mun yäm äğd étdé, oldu. b d gétdé munnän gétdé bir Ģährä o
yäm Ģ hin Ģähré. b d ağa Ģ hä xäbär bérdélän ké bélä bir näfärdé, mämmäd xandı, x téni
bärdé, ikki x téni, välî biré bé näzäräm Ģ hin qızıdé biyänd zä näcibdé. olmäs ké muni
s y ç n qäy rtäg o sän äm qäbul édäy. bu Ģah gäl y bax y o bu yäm tähé räkdän Ģéğ ol y.
b dé ké Ģéğ oldé b d o väx bu pärîz d muniy rädénä diĢiy. b d dédé o väx pärîzad ké
växdä gédiy mundä déiy bu qäylan yérläré gä gédäg gérsädäy. b d bu déyi näcik män
gédäm baĢarméräm gédäm ké, baĢarräm gédäm? b d dédi män bir räqäm édäräm gédäy.
dédé xob gédiräy sän gédiräy bir yérä yétirräy bir daĢdı, bir daĢdı sän bu daĢı kitärräy
muniy tähéndä bir ĢiĢädé, bu ĢiĢäyé omérdé, bir dévinkidé, muni kitärräy o sındérméräy,
mun Ģu k täräy dîv h zér ol y yan ydä. dév ké h zér oldé här nämä ké éstäräy bu
réglärdän nänäy ç n yığépdéräy bulä zär é zînätdé, buläré doldér k tä gäté. ağa k tärdé
buläré gétd dä, gétdé zéll oldé, män bîk räm mänä nämä bu Ģlä? bäd gänä gérdé ké

25

Dr. Öğr. Gör. Mehdi REZAEĠ - Dr. Öğr. Gör. Ghazaleh ESMAEĠLABADĠ

käfdär gäldé, oturdé dédé mämmäd xan växtäké turd fälan yérdä ké daĢdı gédäy k tätäräy
bu ĢîĢäné k täräy s nd rräy. béläxärä växdäké bu gétdé k tärdé o d Ģı Ģ Ģäné Ģu k tärdé
dév h zér oldé. dév ké h zér oldé här nämä étd bu ĢîĢäné alabilmädé. dowĢurupdé
pärîzad dowĢurupdé. b d ağa munä dédé här nämä st räy män qäbul édäm bu ĢîĢäné bé.
dédé bu réglärdän stéräm nänäm n qäyl n ç n yéğäm dä här nämä b r cuval kk cuwal
munä yéğ y o cuv lä sal y mun y st nä atar y guvvé guvvénän häräkät éd y. gäl y mundä,
växtäké gäl y mundä zär é zînätläré bér y. o väx bu Ģ hä xäbär bér y ké kk x téné bardé.
b r män y b r sän y, mun bälké éldéräk. gäl ylän o munä déylän Ģah sännän bu änd zä
zär o zînät stäbdé. ägä bérd y bérd y, bérmäd y x tın äl ynän baydérräy. bäd pärîzad déy
muĢg l dägé. sähär ké ol y bäd buläré adämä b r mäçmädä ért län zär o zînätlär éngénä,
bu yäm zär o zînätdé b zä häv lä bérépdé. b d gänä sähär ké ol y väz r gäl y yan nä. Ģah
déy y baba bu zär é zînät ké biz munä débdéräg gétdé gätérdé o väx gätérmädé aläk dä,
bu azdé nécikdé fälan. gänä bu Ģah väzirénä déyiy ké gét dé bélä bélä gätirsin. b d bu
gänä gédiy bir däfä dağan nämäséné ĢîĢäséné nämä édiy bu dév h zér oliy. gédiy gätiriy,
gédiy växdäké gédiy ondä gänä häm bélä p Ģéym n éd y. b d gänä ç mk käfdär gäl y
ç mk pärîzad gäl y. o vax ol y cufté, cufté ké ol y bu Ģ Ģäné ké nämä éd llän, bäd gänä dév
h zér ol y. bu stéy Ģ Ģäné bérs n, bu pärîzad qōm y. ç mk pärîzad qōm y. o kk s né äğd
édip évdädé. b d ké qōméy, bäd bu déy näc g édäm? pärîzad déy män äğd ét t män
cäryané sänä déyäm. déd xob nérdä äğd édäm? näc g édäm? déy sän Ģ y olmäs n sän
äğd ét mäné, béĢ kälam b r zad dé mäné äğd ét. béläxärä muné éz yanl ndä äğd éd y o
bu cuval nämäné y kléy o dévä m n ylän kkäläsé gäl ylän Ģährlär nä. Ģährlär nä ké gäl ylän
sähär ké oliy gänä väzir gäliy. gériy ké b lé ay gäl bdu gänä dästé rast yuldız k b r x tın
gäl bdu dästé çäp yäm, dästé çäp é dästé rast äm pärîzaddé x tındé. bäd ağa gédiy
väziriy y nnä déyiy Ģahi y nnä gédiy baba - ägä yäkî bud du ta, du ta sé ta şod digé - b d
dédé näc g édäk? väz rä déy olmäs ké muné näc g édäk muné ké b z çälä x tın mäs n
biri säni biri mäniy, Ģ hinki mäniy bulä yäm här biri siziy. bulä gänä rämm lé stéllän,
rämmal déy fäğät s z däsdur bér n ké géss n odun yığsın xärmän éts n, muné értäg o.
mäsälän b r yérdä nämä çay o däm o däsgah édäg o munu bälkä otläyäg bu yansén, b r
räğäm édäg o b z y räsmémés bélädé. bulä dédé äybé yoxdé. évä b r xärvar odun hokm
étdé gätérälän, b r yérdä xärmän étdélän. mämmäd xanä dédélän baba sän géd yox rdä
çay qoy tähdä b Ģä vur dä, b z y räsmémés bélädé. täx qäyérdélän o kénar géyĢä étdélän
o. bäd dédé äybé yoxdé, muĢgil dägé. bäd bu gäldi évä, dédé näc g édäg? gänä väz r bélä
bir näqĢä çäkipdé. bäd ké dédé bélä bir näqĢä çäképdé, Ģ hiy qızé ké bilmiy, o ké héç. bu
pärîzadlä dédé äybé yoxdu muĢgil dägé, sän gédiräy évä bir xärvar odun gätiriylän,
gédiräy yux rdä qäĢĢäy tämam zadläriné qäyérräy. tam m birini dävät édiräy. o växtäké
otlädélän buniy ézläré qaçiy otiy däménnän, qaçiylän. b d säné b z k tärräk qōméräg
yanäy. växtéké m yand y sähär pärîzad, Ģ h n täräf nnän gäl ylän buläré Ģor bér ylän.
birdän munnän çıxéräy bäd déräy mämmäd xan män mundäyäm. växdäké déd y, mun
yäm démädém ké mun pîĢ äz växt déylän sähär értä éz n gét. b d ağa bulä hokm bér y
géd y yux rdä dä, buläré pärîzadlä, Ģah n dōr o bäré muné päräsdarléğ éd län, xälğä Ģ rn
béréylän. b d ämr éd y ké otléy n, mämmäd xan äm yuxardä. bulä växdäké otléy bulä ké
q ç ylän dä bulä q ç län o b d mämmäd xani pärîzadlä kitäriy gédiy évä. b d ağa sähär
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gäliy bu killärin astindä bir yérdä. sähär ké oliy gäliylän déyilän mämmäd xan yandé dä,
bélä yandé élä yandé. b d ağa birdän mämmäd xan o yérdän çéx y. budu mämmäd xan
mägä män éld m mägä? adäm ké yandé él y? élm y ké, näc g étd y? män gétd m s z y
babay sdän sän y Ģu babay sän väz r dägéläy? babay dédé männän çağam gälmäpdé
xäbär aldéğä. bu väz r débdé gälmäpdé. här b r s gälläys gäl n mä ynän gédäg dä ta
babays y nnä értäm. babay s s zdän r z dägé k . bäd bulä déy äybé yoxdu päs. gänä
ämr éd ylän mäsälän évä b r xärvar odun kk xärvar odun gäld . bu käĢ kk xärvar odun
gäl y o. b d muné bélä qäĢĢäng qäyiriylän bu mämmäd xanä. déyi ägä qaçäys gäräg
gédäg o duny yä, mäiynän gäräg gäläy. b d bulä sähär k ol y mäsälän här nämä ké
särbaĢ ba mundä oturtd . sém värlär qoy y o b d çay bér y o éz yäm ké särboländédädé.
bäd duriy mäs n déy näft äm ték odunlä tussun dä. bäd bulä ké tut y o väx déy y otlä.
växdäké otléy bulä ké yanéy. bu mämmäd xan yäm bulä k tär y évä ért y. växdä évä ért y,
o väx mämmäd x n géd y évä, pärîzadlä déy näc k étd y? déy hämm élä k s z débd räys
étdim. dédé äybé yoxdé, sähär gédiräy muĢgil dägé, da olä y niy. bäd bulä ké otléy, bulä
ké y niylän bulä ké gédiy o duny yä. b d ké sähär géd y, géd ylän mämmäd xan mundä
durubdé dä, mämmäd xan mundä gäz y. h , näc k étd y mämmäd xan? särkärdälämésé o
väkîl väz ré näm étd y? dédé oläré értd m babaläri yanınä, täğrîbän bir aydän gälällän ya
durällän. béläxärä ämé ondä o väx bu gédiy Ģ hin qızıné ké qäb l étmiy. b d o vax géd y
bunun nämäs ndä ot r y o, mun yäm démäd m ké växdäké géd déy mäné bu k ğäz yäm
bérébdéllän ké gédäm Ģ hin täxtindä otéräm t gälsélän. bäd dä bu géd y p täxdä otér y,
hokm éd y bulärä vo géd bd o duny dän xäbär gätérs n. bélä b r mämmäd xan. vässälam.
häğîğät män yadémnän çıxébdé.
Sözlük: äğd ét- "nikah kıymak", ändāzä "ölçü, kadar", baydér- "kaybetmek", b d
"sonra", bîkār "iĢsiz", bu yäm "bu da" (< bu häm), çağa "çocuk", dägé "değil", dağan
"daha", dal "arka", därçä "delik", dōr o bär "etraf, çevre", dowşur- "emanet etmek" (krĢ.
tapşır- "emanet etmek"), éng "ön" (krĢ. öŋ "ön, ön taraf"), ért- "götürmek", goväré "inek
sürüsü", içälä "üçü de", ikkälä "ikisi de", käfdär "güvercin", kāk "kuru", kal "derin çukur", käş
"kere, kez", kitär- "kaldırmak", qäşşäy "güzel, iyi", qäyirt- "yapmak", qäylan "nargile",
mäçmäk "büyük tepsi", mundä "burada", munnän "buradan", näcik "nasıl", otlä- "yakmak",
pālı "yan, kenar", päräsdarléğ "bakımcılık", pärîzād "çok güzel kadın, peri", rég "kum, taĢ",
täh "dip", särbaş "lider", särboländ "baĢarılı", särkärdä "lider, yol gösterici", tur- "durmak",
zillä "yorgun".
Çeviri Yazı ĠĢaretleri
: uzun /a/ ünlüsü
ä: açık /e/ ünlüsü
: uzun /ä/ ünlüsü
é: kapalı /e/ ünlüsü
î: uzun /i/ ünlüsü
x: hırıltılı arka damak /h/ ünsüzü
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q: art damak /k/ ünsüzü
ō: uzun /o/ ünlüsü
: uzun /u/ ünlüsü
w: çift dudak /v/ ünsüzü
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