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Türk Hatkları ye Dilleri: 4
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oRTA
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1. oRTA çULIM, MRAss-yuıçARI ToM nöıçrsi vE HALKLARI

1.1,. Orta Çulım: Rusya Federasyonu içlnde, Ob ırmağınln en

olan Çulırn boyunda yaşayan Tütkler Çulım Tatarlan olarak biliniyor.
ve Orta Çulım olmak üzere iki büyük öbeğe aynlmış bulunan Çulım
toplam sayısı 1897 sayımına göre 1 1 .125'ti.

Bu yazıda ele alınacak olan yalnız Orta Çulım Türkleri ve dilleridir. Orta Çui
Türkleri, bu bölgede yaşayan Ket'lerin (Yenisey Ostyaklan), Türk halklan
kanşması sonucu ortaya çıkmış bir topluluktur. Ayrıca Sibirya Hanlığı'ıi

çökmesinden ionra doğuya göç eden Tatarlar ve |7. yüzyılda bölgeye geli

yerleşrniş olan Buharalılar da bu yapl içinde yer almışlardır.

18. yüzyılda resmen Hıristiyanlığı kabul etmiş. olan Çulım Türkleri için
ve balıkçılık en önemü gelir kaynaklandır.

|.2. Mrasş-Yukarı Tom: 1917'den başlayarak Şor adı altında topl

Türk boylan Mrass, Tom ve Kondom ırmaklan boylannda yerleşmişlerdi. Alg
Dağlan'nın kuzey eteklerinde, Kuznetsk Aladağı çevresinde yerlÖşmiş olan'ffi

boylardan Mrass ve Tom bölgesinde yaşayanlar ve onlann dilleri bu yazının ffi
inceleme konusunu oluşturmaktadır. Şor adr altında birleşen bu Türk boylaniü

saylsl |970 sayımıiıa göre 16.000'dİr.
En son etnografik araştfrnalar Şor adı altında birleşen boyların kültürlÜ

üzerinde Sibirya Ugorlannın (Ostyaklaı Vogullar) etkisi olduğunu, antropoloji

araştırmalar da bu boylann Samoyedlerle çok yakın olduğunu göstermiştir. 
.;j

aistik, ], Turkologie, 72-138, LeideıılKöln.

ÇULIM, MRASS-YUKARI TOM İÇİZLARI

'go yurı dili olmayan Çulımca'nın iki büyük diyatekti vardır: Aşağı Çulımca,

fu_Qrrr.",.,6rn',Şo.:ı1?,dilinin 'r,: Yi:::T"m ve Kondom olmak üzere iki

İrı. diyalekti vardı. 1927 'de Mrass diyT:kİ Uzerine kurulmuş bulunan Şo, yazl

lii;ıı^tm yazı dilinin ortaya çıkmasıyla 1946'da bir yazı dili olmaktan çıkmıştır.
Ş'iat Sovyetler Birliği' nin dağılmaslndan sonra, 1991'den başlay,arak, yine bir

[iİ., li * - o:' 
-' ":, ""j: ]T_:1'," J:-.ş " l:i 9T-:1P,, J "y*l "n 

maktadı ı (bkz.
Yı.larÇA, E. F. Çispiyakov). Sözü edilen bu yeni Şor yau dili ile Hakasça

ffiundaki ilışiiı*aul.i ilişki ve Şorcanln hangi ülkenin yandili olduğu konusu açık değildir.

iCulımcanın Orta Çulım ve çskİ Şor yazı dilinin Mrass-Yukarr Torn diyalektleri,.Çulım
fui v. Brtl Türkçe -d-, -d seslerini -z-, -z'ye değiştirmeleri nedeniyle, bu sesleri

[,i],'-y'y" değiştiren Aşağ Çulım ve eski Şor yazı diiinin Kondom-Aşağı Tom|rl_, .! !" uv6ıY!ı.vrı ı , v vğAı Yvı J4&ı uıılııllı rwrluuıIl-faşilğl r uIü

frilrırktlrrina"n aynlarak diğer iki -z- dili olan Hakasça ve San Uygurca'dan sonraiJiyale1

ffincü bir -z- gnıbu olarak değerlendirilmişlerdir.

ğŞf,prtu Çulımca, Hakasça'nın Kızıl diyalekti ile büyük benzerlik gösterir ve

İ,lftuiruç"ro, Puştakova, Novaya Derevnya, Tutalı, Tegul'det ve Tarlaganı
ıövlerinde konuşulur. ı

büyük kol iİ.urass-Yutan Tom diyalekti ise Yukan Mrass ırmağr kryılaırnda yaşayan Kıy,
Aşağı Çulı
Türkleri'

iuyrş, ,Kobıy, Keçin , Kızay, Aşağı Mrass
rlr, ile Tom kıyılarında yaşayan Çetiber ve

kıyılarında yaşayan Çetiber, Karga,

Çelqy boylannca konuşulur.

DoNin ZE. Ig46."IIropcKLıü ,I3bIK" , ,fl3bıKu Hcıpoöog cccp
iı1,1 II, mıopKcaue flabıKu 467-48]., Moskva
!i;,,:; 

II, mıopKcnue flabıKu 467-481, Moskva ("Şorskiy yazık").
ıÇİSPİYAKOV, E. F. 1992. Tpa$urca u opfiozpa$ua L fl3bııca,opfiozpa$ua wopcno?o

ffi. Kemerovsko (Grafika i orfografiya şor8ko8,9 yazıka ).
l'İ''iÇulım,..Çulım Türkled", Tfjrk Ansiklopedisi XII: 1 50_ 15 1 .,p

.UvU 
-La-a

w[oDcKi DIRENKOVA,. N. P. |94L. r,'Palflı4,amuKa wlopcKo?o fllbırcfl, Moskva-Leningrad,.

.İ.1ı, (G ramrnatilca şorsko 8 o yazıka ).

i'i;DUL,ZoN, A. P. 1966. "I{yıiıılcxo-troprcxuİı f,.3blK", fl,3bıKu napoöoa cccp II
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pnirsnK, o. 1959. "Das Abakan- und Çulımtiirkische und das Schorir.t,ğİİ

I,598-640, Wiesbaden. ,;
Iı JJLr-\ra|J, ll ıVrıJvEvY.'. 

_ !;.İ:

Rapı_oFF, v.V. 1882. Phonetik der nördlichenTürl<sprachen, Leipzig. 
:;İ

RnnıoFF, V.V. 1868. Proben der Volksliteratur der türkischen Stanİfl,

Sibiriens,i II. Theil = o1paaılbı ııapoÖnaÜ Jıumepamypbı *;!İ
rlJıeçüeHb,iııcuayıı4ulft 8b ıoycı+oü Cufupu u öaYıızaPcrcoü cmenu,'ii,

lTıpkıbasımı: South-Siberian Oral Literature, Turkic Texts, Volum, I, İİ
Universityı Publications, Lg71, Volume79/1, UAS, Bloomington. M;fi
Co. The Hague, Hollanda].

4. ALFABE ye y^ZTÇEVRİnlİ

1.gz7,de Mrass diyalekti üzerine kurulan Şor yaZL dilinin Kiril !
alfabesinde 35 işaret bulunuyordu. Burada verilen alfabe ise E. F. Çispiviİ
,kaynakçada gösterilen çaltşmaslndan alınmıştır. Bu alfabe A a (A e), P' (İ

, ğ (yo), K K (K, k) işaretlerinin eklenmiş olması nedeniyle 39 işaret lç:"n
^+ı-,ı^ -Aat^;t,-:.. ^l',.1,ır tıalnız iirliine cöze.fiklrırde hlllanllmnktİİ: (yıldız işaretiyle gösterilmiş olanlar ya|ınız ödünç sözcüklerde lÇullanılmaktı

' orta çulını diyalekti hiç bir zam an yazı dili olmadığı için bir alfabesi yo

Kx
Kr
JIı
M r*ı
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5. sEsBİıcİsİ
5.1. Ünstizler: oıta Çulım ve Mrass-Yukan Tom diyalektterinin en bel

sesbilgisel özellikleri, daha önce de belirtitdiği gibi, Ana ve Eski TürkÇe_İ

seslerini -z-, -z'yedeğiştirmiş olmalandır. Bu ıİedenle -d-, -d sesi ile baŞlıYö

"tavşan" > OÇ, M-YTom lçozan; ET lçııdrulç "kuyruk" > QÇ, M-YToın
i;lt, gT adğır "ayglr" > OÇ aslçır; ET ıd- "göndermek" > OÇ, M-YTom ,.ş-;

,ff{İ',,boy 
> M-YTom pozı "kendi" (3. kişi teklik iyetik ekiyle kalıplaşmş); ET

i%ı:, f1,|: i: Y:,:,^ff^u::o:--'::Y,] Y,]]"::::r!, _,,_,ı,ı: *y sesi her iki diyalektte de söz başında ç-'ye değişmiş, söz içi ve

Üakorunmuştur: ET yay "yaz" > OÇ, M-YTom çay; ET yol "yol" > OÇ,M-
'$ffi'çrl; ET yok "yok" > OÇ, M-YTom çok; ET yürhk "yürek" ,) M-YTom

İEr yüz "100" > M-YTom çı,ıs.WrUL 1-'ı i.

^llj" 
ı ı ı .ı .

]i,ı. *ç sesi söz başında, her iki diyalektte de f-'ye değişmiş, söz sonunda,

ğulımca'da korunmuş, Mrass-Yukan Tom'da yine -rf'ye değişmiştir: ET çLk-

oÇ üç,M-YTom üş; ET iç- "içmek" = OÇ iç-, > M-YTom jş-; Br kriç-
ii;k" = OÇ lr"iç-,> M-YTom köş-.

§triarvyjındır: ry,U"k"_*lr:ra" 
> Oq, yg:, W bin- "9TTek"> OÇ,M-

|Üİnün-; ET burun "burun" > OÇ muruıı, M-YTomporun ül bedük"büyük"
lrl'ı 

^\irıa..rUv^/

ğİki Türkçe'd.e söz içi ve sonund a *,b bulunduran sözcüklerden yahnız sub "su"
ğj;lİ'l--- )|.,nt^l-+l^--l^ L^l:-l^-^L:r_ j_ı.!- L_- a!^___ _ı-ı_ J ı . i t ı
iliiği Uu diyalektlerde belirlenebilmiştir ve bu örnekLe de -b sesi -ğ olarak
İlİimettedir: ET sub "su" > OÇ, M-YT om suğ.

İ1,5. 
*k, *k sesleri söz başl ve sonunda korunmuştur: ET lçudrulç "ktıyruk" >

lM-Vr om lçuzıtruk; ETkEl- "gelmek" = OÇ, M-YT oın köl-; ET /gııW lçırlç"4a" > OÇ;'- .

İgr yürflk "yürek" > M-YTom çürEk

İİİ.0. 
*8, *8 sesleri her'dunımda konınmuştur: ET uluğ "u[u" = oç, M-

[0=m 
uluğ; ET lçapığ "kap[" > OÇ lçabuğ; ET ağrığ "ağrı" = OÇ ağrığ; ET bot-

ffİilc "olduğundd" > OÇ, M-YTom pol-ğan-da;BT kEl-gdn..gelen'' = OÇ, M-
mkil-gcin;ET köI-g(i "göle" = OÇ, M-YTom kjl-gE.

İG- sesi fonetik yazımda, ünlüler arası dunımda ve l, y,fl, y ünsüzleri yanında

l:ğ- ile de gösterilmektedir.

Ş_.l..7. 
*ş ve, *' sesleri söz başı ve. sonunda korunmuştur: ET şaıı "seıl":ı.[l..|.r. 'J Ye, fr sesien sOz başı ve. sonunda korunmuştur: ET şaıı "Seıl" = OÇ,

;J,.Io* şEn; BT bas- "basmak" > OÇ, M-YT om paş-; ET şü, "süt" = OÇ, M-Ç, M-
'om şüü ET rıŞ- "düşmek" = OÇ, M-YTom tüş-; ET tap- "bulmak'' = OÇ, M-
'9Inp-; ET tut- "turmak" - OÇ, M-YTomtut-.

ffiŞ+.8. 
-, sesi ünlüler arası durumda korunmuş, ünsüz yanr ve söz sonu

!_!,$.1nda ötümsüzleşerek s'ye değşmiştir: ET kız'kız" > OÇ, M-YTom }ıs (fakat
i',,!...g); tr ör-möz"i-mez" > OÇ, M-YTom dr-mcis;BT biz''biz (çokiuk birinci
ışi adılı),, > oç, M-YTom piı Pİs-tö ''biz-de'' .
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5.1.1. BT-d-, -d > OÇ, M-YToırı -Z-, -z (ünsüz yanl ve söz

-s ):

"

$iiT:
.ı: fı ,:.

l3i',:ı
İ]:.*,
r::ll::.,'
j::1r.r.-,
iİ.]l ,.
&'. .'. _ _

\1!'j- ı
=İi,."-
İ.:ı:r.]ı,ı
JN|.: ,.-

s;:;;:..

9,

f,1;+. 
*b sesi söz başında çoğunlukla ötümsüzleşerek p-'ye değişmiştir: ET

*lv*rrak" > OÇ, M-YT om par-; ET bot- "olmak" > OÇ, M-YT om pol-; ET baş
ilİi'- ı^lr1 ]\zf-VTnrn nfıo. TlT' hin 331 " r a)n T\f Varan njg §x- L^^.--ı^ ı- \i OÇ, M-YTom paIç; ET bir " 1" > OÇ, M-YTom pir. Söz başınd a b- > m-

sonu durum
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5.1.9. *ş sesi ,söz sonunda, Orta

Tom'da -s'ye değişmiştir: E,T beş "5l'

OÇ, NI paş, YTom,pOş,
:

5.1.10 . *rJ sesi korunmuştur: BT kadırı
.,j#"; ,lç,"ioİi" 

^,,i_r,a; 
BT,bod_ıa,,(senin) boyun" > M_yTom poİİ

+,fi

,,kendin''(< pozı "kendİ").ilİulıı \\ rL"
5.1.1.1. Bütün ötümsüz ünsüzler ünlüler arası İT$il:j l; l"il,:iıfi).1,I l, ,l

ko m ş u lu ğun d a ö tü mlü l e ş m i ş l erd i r :. 

. F: ::" :! 

"',,j,,: 

l#ŞHj i 
jffi.l ç::İSl,;#,;tÇ;;i;il:ni;;EjihETeki"z">oç,M-yTom',:;pJ:Lİ

;",.'#J#,,TU İ_yTom öt_zğ-m;ET küç-üm"güc_ürn" > OÇ, M-Y}}
:ıl, ıı\.A-.filz" :. .l\,rf-\il

;*:tr;;;_İ,Ğİ;;başı" > oç, M-yT om paj-ı; ET köpük"köPük"' *-q
{i

köbtjk.';; üntüler: Mrass-yukan Tom diyalektinde Eski TürkÇenin ünlüleri
.ı . - -:1 '__-..-1.rL1 n- nn.l, Ş,3'L' L,,ııı 

ıcak büzülmeden İcaynatlanan ikincil uzunluklar Çok
olarak korunmuştur, Ancak büzuım 

ı .. .. .! __ / _7 ^ı_,__rın^'' finlii nlan

"ffi#;İ';;;;'Türkçe,nin 
sekiz ünlüsünün (dokuzuncu ünlü olan kaP

t.-. a F i; E ı i İa. ı :-ıi

;İ;#;;;;;rn uzun hem de kısa biçimteri vardır: 0, d,E, E, ı, 
',..lijflrTr _.a-^ *ngı 3C,.ıaeaııqn" İi

;:'; 
";,';,';,';;;.';+'İogrr,,bağır" > M-yTom pır;ET yaş a-ğan "YuŞaYan'l*

-]=. E'T ..iiı,ı-jr, ı(cenİn" > M-YT[
?Ş;3İ;i;;,' t "oio:;;;,"i"vi_ 

] *yTom 
aa{ ff :::-,:;Tl5; ] *:$I lom çuLurl' 9L wıuo 6' 

t-yTom dlpar-;üI tap-ıp "bulrP" 
'M-YTsia; ET al_ıp bar_ "götürmek" > M_y1,o* aıpar_; LL Lup,Ly L,u^rıı" 

.iğ

tilp;ET lçıragu",l<ırağı" > M-YT"1 k":,,i L)L 
'v*üı 

w6n

ünlü uzunluğ, r*emiktir. Anlam farkı Yaratır: M-YTom aI-

. "'gir',,ild;;;; 
- öl ,,oğur, < oğıt;iuı-vrom çtŞ "orman" < Y'Ş - Çr'f "Yı

i:.İ
..;{

< yı8üş-
Mrass ve Tom diyalektleri arasında, ilk hecede E - ı değiŞimi de görülür: Mr

s,..*

yı8üş -

,,girmek,, _ YT oml«ir_, M kijı"hşi" _ YTom kEjL

ilİ"n*. Ö, ;. ;;İffi r 

-, 
i,q,nda),_,lg:::i T::}:1.":^1§1İHİ:}i*i

ron 
jh ffiHj: ;,"'i,ffi ;; ;.l;rİ;, İ "ı ş tiı "karş ı1 aş t ı", s ö l ö df7'' s ö Yl edi' iı

]j:

"dedi" vb.

Diyalektler,de ünlülerin tümüyle düştüğü

silcir "slz" - şltir; lçırağu "krrah" - krd,

[ .." b;,ffi İ,,İİ"";; mu 
{ 

a u! uğ, y,,kT. :]i, *,; İ::*: ;:İ 
y q?"{,,

._ı.i- A..+,, (nrılırnne iinlİİ Seİ

,J;İ,:#;;;;||:fonem,*"_d:i:1T:T:i1T1ş:,:}Til*İ
:ffiİİffi#H'nİn hecede, diğ; diyalektlerdeki büzülmeden ı'avq4l

,.,,r1 aıııı -en önemlİle
ffi İ:lİ,hfıiii:'*;,dift ongbulundurmasıdlr.Budiftonglannenöne*ül-ç. -.-.a n _;i}i- 1.j,

ŞH| ;;:,il;,;*.^|ofu:,^,_-;;,;_,- 
_ oo u_ ; _ab a_, _ av a_, _ abıı_ ; _uva_. 2. _,!.u.: . -,l

t -_.:*l- 33l.^.*ıİlr" Z C'lveüi'dir: I.,,llO- < -agW-, -q9u-ı'UUü-ı'lIıJ'* ' 
w7w ' ,-';; --.;ı:ı.33ı,o.ıa 

' i

_ögü_, _örJö-, :öOü-; -öbi-,ö;. oç ua} "ufak" < uvak; oÇ süök "kemik" < J
j

OÇ sualç "soğuk') < soğık,

10

aldım'l < al-ğan mün, scin al-ğan-zırJ "aldln" < a1-8an -sın,

Çulım ve Mrass'da korunmuş, Yuk|

> OÇ, Mpaş, YTom pEs;ET boş "buşj

ı,

de görülebilir: plçal.c "blçak" -

.l.};ı, ,

l_r: -
ttt.ll, . . t

:il YaPIBILGISI
ft,:ı, İyelik Ekleriı Orta

İctl kişi ,(z)I (-zu yok);
Çulım: (teklik) birinci kişi- (I)m, ikinci kişi- (I)a,

(çokluk) birinci kişi -vIs, ikinci kişi -ıqııar/-irlncir,

+ çör- (< yorl- "yürümek") . ınEıı

E;ittı kişi -(z)I (-ztı yok),

iiirur,-yr}i,i ]:.*; 
(:*l'5] 

.oi"l:i.T'u]lT, 
,,",,:(,i",.,,I":i 

liui,-rJ, 
-?,(:'!,

lifietı kişi -(z)ı/-(z)i; (çokluk) birinci kişi -(ı)bıs/-(i)bis; ikinci kişi -larır1/-lErtry,

,rJçtarn1, 
-naı,ır1/-nıirja,üçüncü §ş: 

-ları,/!ari, -_tyr/+ar!, -narı/-nöri.

'.6',?,, 
^

i'.?,, Ld Çekim Ekleri: Orta Çulım, Mrass-Yukan Tom; ilgi ekL -ııfu, -DIa;[]§r.z, a0 Çeı(tm ğKıerI: Ufia Çullm, lvlrass-IuKan rom: 1lg1 eRlJ,nlv, -DlOi

ffiş,,g=-^t'j;]*ll,,T:::?::':[,t:}:i" j: j,,*r.,";}'lP,Ç};"*ı
ffiİİrom)-Da0, 

-nArJ;çokluk eki,lAr, -nAr, -tAr;4raç eki (OÇ) -r{, (M-yTom)

Adılları: Orta Çulım, Mrass-Yukan Tom: ıncin, sün, ol; pis, slEr -

r}İ,; grlern Çekimi: Orta Çutım, Mrass ve Yukarı Tom diyalektleri eylem

mı açısından çok zengindirler. Bileşik yapılar çoktur ve çoğu durumda

ğÜİ,nrlrr sonucu tanınamayacak kadar kaynaştıkları için büyük bir çoğunluğu
$ğrılrnrye çalışılmıştır. Ancak'sayılan faz|a olctuğu için, her çekimde, genellikle

İİrUlrinci kişi biçimi örnek olarak seçilmişür.,

İjJİİİ,l,Geniş-ŞimdikiZaman: (OÇ) -E * tur-ıı.r: mctn pilddim"biliyorum" <bit-
''İf_i, mEn. Olurnsuzu: ınöıı plörrönı "bilmiyonım" < biliör yolç-uın.

',4,7, Şimdiki Zaman: (M-YTom) -p + ça/-çat/;çar/-çır. ol uzupçıı, "uyuyor:'a
yat-ır.

1,3. Şimdik i Zaman: (M-YTom) -a/-ii + -dır/-dir, -tıı,/-tir, p.aradırıın
ü'örum" < bar-a tur-ur mön. i

i!İ,,4. Şimdiki zaman: (M-YT om)-a/-E

İŞayi* "yürüyonım"< b aı,- a yo rı- r m^cin.

4,5'GenişZaman:(oÇ)-p+tur(<tur-ıır).mdııturturu,?x..duruyorum,,<
,

(OÇ) -p + yat-. m4n kepyödim "gelirim" < kill-i-p yat-ır-

7.GenişZaman:(oÇ)-p+ot'-(<oItur-).mEnpdrvot'im<
'j;'İ Öltur-ur nuin. OrI-YTom)7+ odur- (< oltur-). ırırin parıp oduraın "giderim"
zrii:p oltur-ur mhn.
çlil?,+.'.

ğ]4.8. Geniş Zamtn: (OÇ) -p+ -b|l, -bil, -bul, -bfjl. mön bilibilim "bihiyorum"
İi.i, biı-i;.

,1:?: 
Geçmiş zaman: (OÇ, M-YTom) -Dı, -Di,. şılç-tı-ın "çıktlm" < çLlç-tı-ın.

,4,10." Uzak Geçmiş Zaman: (OÇ, M-YTom) -GAN, OÇ ınrjn u$Iünı
jg-d.Pm" 

< ulçIa-ğaıı ıwin; ot ulçIdn "uyudu"< ulçIa-ğan '\ıyudu", M-YT om mEn aI-i+if.i/ ir
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6.4.LL. Geçmiş Zaman: (OÇ) -p+ ıs- lçan (< ıd-ğan).mEn pd.rTslçam

par-ı-p ıs-Içaıı < bar,ı-p ıd-ğan.

6.4.L2. Geçmiş zaman: (OÇ) -a* dığaN/-digdN (< tur-ğan). f
"çıktım" < çrk-a tur-ğan,

6.4.L3. Geçmiş zarnan: (OÇ) yat- + -lçan. mbn par yatkan "gittim" < öar$

I.can,

6,4.L4, Henüz Gerçekleşmemiş Geçmiş Zaman: (OÇ) -P,alalç/-krlrk,' İjE

ütek. min uz-alalç-tm "düa uyumadım"< ııdu-ğalalç ınbn (M-YTom)-(a lotrı=

-ğatağ-göliik, uzu-ğalak "daha uyumadl"< udu- ğalalç, kör-gölak-piş ili

görmedik"< kör- gcilEk biz.

6.4.L5. Basit Geçmiş zaman: (OÇ, M-YTom)-ça7/-çEa-
"gittiniz" , pol-çarJ-ım "oldum".

6.4.16. Belirsiz Gelecek Zarnan: (OÇ, M-YTom)-ar/-Er, -ır/-İr.

"salacağrm".
6.4.L7.'Gelecek Zaman: (OÇ)-ruU-lük, -tuU-tük, -ruU-rük,

nük, -şuld şiik, - pulü-ptik, -yul.r/. tappo$, "bulacak" 1 tap-ur-lulç,

< yat-ur-lulç.

6.4.18. Gelecek zaman: (OÇ) -ğoÇ-kol{-söIü/-o{-ök. mEn

cağm" < ulçlagöm < uIçIa -ok -om.

6.4,L9. GelecekZaman: (OÇ) -r * yat-. mfln par yadarım"gideceğim"
yat-ar-ım.

6.4.20. Olasılık Gösteren Gelecek zaman: (M-YTom)-lçadığ/,I«idt8,

gEdig. mön parğadığım "gidebilirim, gitme olasıIığlm var".

6,4,ZL Koşul Kipi: (OÇ, M-YTom) -şA, -?A: polzam

çatsam "yatsam" < yat-sa-m.

6.4.22. İstek Kipi: (OÇ, M-YTom) -ğay/- kay, -gby/,ay, -y.

istiyorurn" ; ulçlay "uyumak istiyoı".
6.4.23. Buynık Kipi: (M_YTom) birinci kişi (teklik): -ayın/-öyin, yLü

kEt-Eyin "geleyim" (buyruk-istek), (çokluk) -dr7nar/-dr7nör. kEldrJnar "g9tj
ikinci kişi (ı:eklik): 1. eksiz: al! "al!";2. -sArJ/-?A7. kör-zEa!"bak!", (çokluk

lar, şığdr! "çıkın!"; üçüncü kişi (teklik): -sıü-sin, -zırı/-zin. par-zın "gi
(çokluk): ,sııı nar/-sinnEr, -4n7l.a,r/-ZinrıEr. parzınnar! "gitsinler!".

7. sÖz VARLIĞI

Orta Çulımca'da, Hakasça'nın Kızıl diyalektine
yüzyıldan başlay&f*, Rusça ödünç sözcüklerin saylsl
"patates" < Rus. Kapmofieııa, OÇ üştöI "masa" < Rus.

Rus , 6ovKa, OÇ lapat "kürek" < Rus . Jıanama.

|2

Üİİ, Ç_rlri bölges'rİ:, Yaşayan Türkler, Ketler (yenisey ostyaklan) i
fuş olduklarından, dillerinde Ketçe bir alt tabaka vardır. Bugün , bazı or

t4r, yer adlarında bu KetÇe tabakanın izleri görüIür. Ör. ırmak adlarında
fİl:ra"r öğesi. SibirYa Hanlığl'nln yıkılmasıyla buraya göç edeıı Tatarlar
rl;i!İ: .rbici de vİne ırmak edlannd qlr.i -aıı },,i|o..o,.j_J^ -A-.ıı-.:-__
!İj.ı 

r§ 
: 

t 
.! :] lrjr t İ.,t.:: 9:* 

-şız til eş en i n,Ce gö ni ı u yo..

$r Çulrmca'da göÇebelikle ilgili terimler çok, tanmla ilgili terimle r azdff.
ffİl Şor yazl dilinin diyalektlerinde ise avcılıkla ilgili İerimır, **İ*r:PP.^' V-' '_- '-:_-"*':':"*\' 

ııJv 4vvlılA.ra lrğltr ttllfnrer genlŞ Yer tuta
üğ,öı,^VeRusçaödünçsözcüklerdeçoktur:M-YTomostol..masa,,<

ı:
i, :'"

,ff*rdi '.r:.trl .metin, Radlof'un Proben der Votkstiteratur der

slEr bar-ffi

-suU sük,:tl

çat-tulç "y'a

,-ı-uKılom

ait sözcükler çoJ.tü[
artmaktadır: OÇ kE\

cmoJl, OÇ poçkL |'.|,

ı-,İ Y Y

icxix }pHyıury,
i:ı. v

;ı, napva3bl ö!AY,
brıak Tymy,

COULuap,
!f .! .. . ıı
;IHXH TOH aTTlJIaP,

ıhk rocrıı.
,it..

$ak air.ı44uıp:

[Höprö ıııE at xilpör,
aT .üoryI."

Oğlak alnap şıbtı,
toğus tİt urnÜştÜ,
attı, parçazı öldÜ,
onı oğlak tutrÜ,

ilnlinİb-aldı.
FFııı Y'L'drdzın soydıIar,

t,

tiiriizinö4 ton attilit,
vJ

2idin çidiliir,
kursa§ tostı.
Oğılça[< ayt çadır:
"Münörgö mE at Biiriik,
mında at çoğul."
Oğl^k uzup çadır,
turup kd|zd,,
'ajikke 

şıhtı,
at fur çadır ejiktii,
azdr çoğul,
çügiin çoğul,

türkische,
yer alan v

Delikanlı avlanmaya çık
Dokuz geyikle karİılaştı
Attı, tünrü öldü,
Delikanlı onları tuttu,
omuzuna aldı.
Derisini soydular,
Derisinden elbise yaphla
Etini yediler,
Kannları doydu.
Delikanlı şöyle diyor:
"Binmek için bana at gerr
Burada at yok".
Delikanlı uyuyof,
Kalkıp gelerek,
I(apı önüne çıktı,
At kapıda duruyot,
Eyer(i) yok,
Yular(ı) yok,

'iiime Süd-Stbiriens, IL Thei,t adlı kitabında (bkz. K4yNAKçA)
$'İ'diyrlektine ait Oğtak $. 331-342) adlı şiirin kısa bir bölümüdür.

İİi aqnrn ıın,flç,1,51,

r.4,ak y3yn ıIaAbIp,

İiyn xiiısii,
aa

a [IbIKTbI,

flyp 
ıIa[blp öxiı<rii,
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