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lmleııüeriyle dil öInuzleşir.) DiIi ıısıaları ne oranda başarılı kullanırlarsa dil de öylesii|;,
kıIıcı olw. Soy yapıllar olarak gilsıeir kcndini. Soy yapıtları zaman eskiıemez.lns"nlİll
soy yapııları her okudukça degışik ıaılar alırlar. Bu, dilin zamına karşı direncirtı.
kanıtıdır. DiIi saııaısal firiine dflnüşı{iriilen, dilin eıkinliHerini gösıerenyazın erlerine ni
mııtlu. O nlar dil say e sinde unuı ulmazlı ğ ın ein ci ne ul aşmakt a.d ırlar ." Q)

Dile gönüt verenlerin sürdtirdilkleri savaşım, dil yaşadıkça bitmeyecektir. çtırıkii bÜ'İ
dile duyulan sevginin,,dile duyulan sorumluluğun bir göstergesidir. Ancak bu'#
sorumluluğu bir avuç dil ve yazın erinin omudanna yıkmak ne denli doğru olur? 'l:ıı

Biı|er de yeni sözcükleri yaşatarak, Aıaıürkiin "Bağı.msızkğını korumasını bilen'|Ş:, tl''lrark Üıusu, dilini de yüancı diıı"rin boyındııruğuııdan nırı*ıııi*r" buyruğuna b;ğh iıı' katarak, sorumluluğu paylaşm a7ıyız.

,.,;*İü@ Yüardaıı Bu Yanı Tilrkçeırıiz ve Çağ Atl,amak n, 
Çoğfuş Türk DiIi,Sryı 82 -i:i:

A- Cengiz Büker, 'Yeni Sözcükler Yeni lfuvrımt ır' , Çağdaş Tiırk Dili,§ayı 86
Ali tısan Beyhan, "Diliıniz-Aıasözlerirniz-Deyimlerimiz", Çağdoş Trrk Dill, Sayı 85

ı)
2,
3)

12
13

Türk Halkları ye Dillerij 5

AŞeĞı ÇULIM,
KONDOM-AŞAĞI ToM AĞt ZLAR.I

gıaiNnCEyLAN

1- ı.şnĞı ÇULIM, KoNDoM-aşaĞı ToM nöıcBsİ YEIIALKLARI
1.1. Aşağı Çulıın: ob ırmağının Çulınr kolunun

Türkler, Aşağı Çıılım Tatarları olarak biliniyor. orta
toplam sayıları L897 sayımına göre l 1.1 25'ti.

aşağı bölgesiııde yaşayan
Çul ırn Tatarlarıyla birlikte,

Aşağı Çulıın Tatarları, bu bölgede yaşamış olan selkupların (ostyak
samoyedleri) Türklerle karışması soııucu ol-uşmuş bir toptu|ukiur. orta ÇutımTatarları gibi, J8. yüzyıtda resmen Hıristiyanlığı kabul ennişterdir ve başlıca geçim
kayıakları avcılık ve balıkçılıktır.

1.2. Koııdom-Aşağı Tom:.l9l7'den başlayarak Şoı- adı a|tında toplanan
Türk boylarından Mrass ve yukarı Tom bölgesinde yaşayantar, rlizinin dördüncü
yazısında incelenmişti. kııznetsk Aladağı çevıesinde yerleşmiş olan bu boyJardan
kondom ve Aşağı Tonı bölgesinrie yaşayanlar ve onların dilleri ise bu yazn,,,.
inceleme konusudur.

z. ışaĞr çULIM, KoNrıoM-eşıĞr ronı aĞrzıanr

orta Çulıınca gibi Aşağı ÇuIıırıca da bir yazı d.ili cleğildir. kondonıca ise, eskj
şor yazı dilinin iki büyük diya|ektiııden biridir ve Şor yazı dili Mıass ağzına
dayaııdığı içiu Kondoınca da bir yazı dili değildir.

çulııncanın Aşağı Çulıın ye eski Şor yazı ditinin kondom-Aşağı Toın ağızları,
Ana ve Eşki Türkçe -ct-, -d seslerini -.y-, -y'ye değiştirmiş olma-ıan nedeniy|e, bu
sesleri -ı-. -ı'Ye değiŞtiı'miş olan Orta Çulıın ve eski Şor yazı diliniıı Mrass-yrıkarı
Tom ağızlarından ayrılaıak diğer y dilleriyle aynı gnıba ginnektedirler.



Baıaba Tiirkçesiyle büyi.ik bir yakınlık gösteren Aşağı Çulımca, Turgay, Eji,
Taıikova ve Burbino köyleriııde koııuşulur.

Kondom-Aşağı Tom Ağızları ise Sarı Şor, Kara Şor, Tayaş ve Çeteş boylarınca
konuşulur.
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4. sEsBİLGİsİ

4.1.Unsüzler: Aşağı Çulııı ye Kondom-Aşağı Tom diyalektleriııin en
belirleyici sesbilgisel özellikleri. Ana ve Eski Türkçe -d-, -d seslerini -y-, -y'ye
değiştirmiş olmalarıdır,

4.|.l. ğ"r-d-, -d > AÇ, K-ATom -y-, -y: E-l lçodaıı "tavşan" > AÇ, K-ATorn
f,oyan;ET lçııdrulç"kuyruk" > AÇ lçuyruS, K-ATom lçol,rulç;E'f adğır "aygır'' > AÇ
«yğır;ET biidiik"buyiik">K.piyik;El.adak"ayak" > AÇayalç;gT kfld- "giyınek''
> K kiy-.

4.|2. ET y sesi Aşağı Çulımcada lıer durumda korunmuş, Kondoın-Aşağı
Tom ağızlarında söz başında ç-'ye değişmiş, diğer duruınlaıda koruıımuştur. Ayrıca
söz başında dağıııık y -ç alterııasyonu da görülür: ğT ,-ny "yaz" = AÇ _vay, > K-
ATom çay ; ET yol "yol" = AÇ yol,> K-ATom çol; ET yi? "10O" > AÇ yru, K-

ATom çiis; ET yolç "yok" = AÇ yok,> K-ATom çok - yok; ET _yaı- "yatnrak'' = A_(
ycıt-,> K-AToın çat- -ya.t-iEf ay"ay" = AÇ a_y.

4.1.3. Eski Tiirkçe ç sesi, söz başı ve sonunda Aşağı Çutımcada ıs olmu.
(ünlülerarası durumda r/:), Kondom-Aşağı Tom ağzıııda ş 'ye değişmiştir. Dağınıl
ç *ş alternasyonrı da vardır: ET çna (< Çin, Ar. ?) "çan'l AÇ tsaq; ET iç- .'içmek'

> AÇ iıs-. K_ATom iç- - iş-;[i kiiç- "geçmek" > AÇ kiits-, K-ATom kciç- - l<ciş-
bu değişme eski bir Moğolca a|ıntı olaıı çida- "dayanmak, katlanmak" eyleminde dı
görüliir: K-ATom çıda- -şıcla-: ET rıç "aç" > K-ATom cıç -aş:,tr ç,k-..çıkmak'' >

AÇ rsıf,-. K-ATonı şıt-: ET kiizgiiç "ayna" > AÇ tıı::gı'irs.
4.1.4. Eski Tiirkçe b sesi söz başında çoğunluk|a öti.iınsüzleşerek p'yı

değişmiştir. Aşağı Çıılımcaııın Tıırgay ağzında b-> nı- değişinıi de görüliir: El l>cır

"varmak" > AÇ, K-ATom par-,.El bol- "olmak" , AÇ, K-ATom pot-; üT ba,
"baş"> AÇ, K-ATonı 7ıa,s: ET öokrı "kurbağa" > Turgay ıncığa;['| öın- .'biıımek'' 

>

Tıırgay nıiiıı-; E"| bıırııı "burun" > Turgay nıııruıı .

-abo,, ,abıç ses öbeği, Aşağı Çulııncanın Ki.ierik ağzında -ııa- ikiseslisinı
değişmiştir: ET yaörış "yavaş" > Kiierik yıcq; ET «bııç"avuç" > Ki.ierik ıcıs.

Söz soııu ö sesi ile ilgili olarak belirlenebileıı iki örnekte, bıı sesin 3, g seslerint
değiştiği göri.ilmektedir: Et tib "ev" > AÇ ,,,s; ET sııö "stı" > K-AToııı sıığ.

4.1.5. ET k, /< sesleri söz başı ve sonuöda korıınnıuştur: ET lçııdrı.ık "kuyruk' >

AÇ lçııl,ruk, K-AToın lçoyrııIçl.üI kırIç "kırk" > AÇ, K-ATonı lçırık..ü kiil
"$elmek"= AÇ, K-ATom ka:l-: E]T kıııı "gün" > AÇ, K-AToın kııjı.

4.1 .6. Eski Türkçe g, f sesleri her dtırı.ııııda kortınınuştuı,: E"l ıılıığ "ulı"ı" > =

AÇ, K-ATom ıılug,.Ftr kanıış-lığ "kamışlı" > AÇlçaıııuş-ıug:ET btı,r-ğaıı"vaıaı.ı
giden" > AÇ, K-ATonı pcır-ğaıı;Ef ağrığ "ağrı" = AÇ, K-ATom uğrığ;Ef kiçi1
"küçük" > AÇ lıidzig ( < kiısjg );a'sıılı-lığ "sulı,ı" > AÇ- K-AToın sıığ-lıığiE-r kiil
gdı "geleı,ı" = AÇ, K-ATom kiİ:t-giiıı.

Yazı diliııin dayaııdığı Mıass diyatektinde. iki üntti arasında g, ğ sesleri biizi,ilını
sontıctı kaybolurkeıı, Kondom diyalektinde çoğunlukla korunmuştur: ET yığıl- > iv

çıl-. K çığıI-:ET bağır "bağır" > M pdr. K pcı.ğır.
Fonetik yazııırda, i.inliiler arası duru'n,ıda ve /, r, n ünsüzleriuden soııri

bulunduğu durumda -g- sesi sızıcı -ğ- ile de gösterilıııektedir.
4.1.7. Eski Türkçe s ve ısesleri , söz başı ve sonı.ında korunııruştur. ET soğu

"soğuk" > AÇ, K-AToın sök,.ET.şri'ıı "sen" = AÇ, K-ATom siin;üT ıiı "köl:ek" >

K-ATom yit;E-t ba.ç- "basmak" > AÇ, K-ATom 7ıas-; ET /ori- "çekııek" = AÇ, K
ATom ıarı-.

4.1.8. Eski Türkçe: sesi , iinlüler arası durumda ve i.inlüdeıı sonra korunmuş
ünsüzden.sonra ve söz soııu duruııda ötiiınsilzleşıııiştir; ET yıTı "l00" > AÇ _yru
K-AToşİ ç.ı.f; ET biz"biz" > AÇ, K-ATom /ıu; ET kiizgiiç "ayna" > AÇ kiizgiits.
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4.1.9. Eski Türkçe ş sesi, söz sonunda ve söz içi-ünsüz yanı durumda
korunmuştur: E-I biiş "beş" > AÇ, K-ATom pr.ş;gT lçaınış "kamış" > K-ATom
lcanıuş; ET rrş "öğle; güney" > AÇ rdrş.

4.1.10. Eski Türkçe 7 sesi korunmuştur: ET çna (< Çin,Ar. ?) "çan" > AÇ
tsarl;El kadıg "kayınağacı" > AÇ kayııl;El igir "akşam" = AÇ ioir;E'f teyig
"sincap" > AÇ, K-ATom tiyir1,

4.t.Ll. Bütün ötümsüz ünsüzler, ünlüler .arası durumda ve l, r, ıı
ünsüzlerinden sonra bulundukları durumlarda ötümlüleşmişlerdir. Kondom
ağzında, /, r. ıı yanında ç sesinin korunduğu durumlar da vardır: üT at- "atmak" >
AÇadarğa" ıtmaya,atmak için"; E-l eki-nç-i"ikinci" > AÇ igindzi; Er iç- "içmek"
> AÇ idzivdp (itsivap ) "içip" (< iç-i-p al-ı-p);ET eşik "eşik" > AÇ, K-ATom ejıt
"kapı"; ET tjşı "kişi" > AÇ, K-ATom kiji;Ei köpiik"köplık" > Turgay körük (<

kEbilk); K-ATom kEbiik;Ei siiptirgd"süpürge" > Turgay siivürgii.
4.2.Ünlüter: Aşağı Çulım, Kondom-Aşağı Tom ağızlarında, Eski Türkçenin

sekiz ünlüsü genel olarak korunmuştur. Ayrıca büzülmeden kaynaklanan uzunluklar
nedeniyle her ünlünün uzun biçimi de vardır: a, ii, ii, ü, ı, |, i,|, o, ö, u, i, ii, İ.

Aşağı Çulımcanın Küerik ağzı. ikincil uzıınluklara karşı ikisesli bulundurması
açısından Orta Çulımca ile birleşir. Bu ikiseslilerin en önemlileri şunlardır: l --ııa- <-

tığu-. -oğu-, -o4ıı-i -aba-, -ava-i -uva-.2. -iiii- < - ögit-, -Egii-, -ölii-, -örlii.-; -öbit-.
Örn. Küer. ııa"ağu,zehir" < ağu,yuaıı"kalın" <yoğuıı, ıırıs"avuç" <abuç,yııaş
".1avaq" < vnlırı,s, iiitts "soltık borustı" < tirıciç, siicik "kemik" < siiryitk.

AŞagİ ÇuİlİİİuiıÜirht lil]ııLil Liı--il.Jİtıiı;*ıi, ;ı..:İ*. ,ı:,,ı...ıLı ıi._^..-..i....

yine kondoııı ağzında. Mrass ağzııı«laıı farklı olarak a yerine ı,rı yerine ıı
bulunabilir: K drı "oraya",M ıiro;K lçol,rıık "kuyruk'', M kıızıırııli. .

İkincil tıztınllıklar çoğunlukla bi.izii[ıııe so,rucu ortaya çıkıııışlaı.dır. Örııeğin
Turgay ağzında -p ulaç eki ve gelecek zaınan eki öııünde: kdp.'gelip'' < kiit-i-p.-
parrıık"gideceğiz" < lıar-ı-r-lıılç.

Turgay ağzıııda telafi uzı.ıuluğııı,ıa (taın ve yarı uzuııluk), ilk hece dışınclaki dar
iinlülerin zayıflaması soııtıcuııda da rastlanır: ag6z.ı "ağacı'' 

, pdrılı..varrp,,, nıe.ııi .

Del,ıl ,.ço.a[ sozu' .

Eklenme sırasında da çok sayıda ı.ızı.ın i.iııl[i oltışıır: Tıırgay fıırr?,işehire,, < tıır(ı._
ğcı; ırliiıııııı "şaİkı söylüyoruııı" < ırlcı-ğcııı ıııiı'ııi parııd.ıı "gitmiyor" < lıcır-nıcı-gtııı:
parğöııı "gideceğim" < parğoğıuıı < bcır-ğolç ıııiiıı... pıırğcı14ıı '.lıeııiiz gitmedim'' <
parğala.ğun < p«r-ğalak ıııciıı; lııriııı "durtıyortıın" <tıırı),ım < tıır-ı\ı ıııiiıı,

5. YAPIBİLGİSİ

Bu bölüm için bkz. "orta Çulıın. Mrass-Yuk-arı'I'oıı,ı Ağızları". Ç7D, sayı 88.
Haziran .l995; 6- l 3.

6. SÖZVARLIĞI

Aşağı Çulııncada Selkupça (Ostyaksirnıoyedçesi) bir alt tabaka vardır. Bazı Aşağı

ğ üD

'.-jüJ

, j'lı",

\ı,

. ] r!'ı

denk gelir: y1k"yanak" < yaılcılç (Hak. ndfi ). İki <lrnekte bu durum görülmez: AÇ
a.ğız"ağız" (Hak. ris ) ve ağrığ "ağrı".

Aşağı Çulımcanııı Turgay ağzında açık ıii söyleyişi yanında kö! hecede kapalı e

de işitilir.
Yine Turgay ağzında yarı öndamaksıl ri (< a ) sesi de vardır. Bu ses, ı,i, o, u

ünlülerİnden sonra ( ),ıkiıı "yıl^n" , toldıı "toz" , tonıılnıir "elbiseniz"), _ağ- hecesi
içinde (ıigrıg ) ve bazı eklerde bulunur (Ör. ulaç ekinde: -a-, koşul ekinde -zd- vb-)

Turgay ağzında -k- ve -g- sesleri komşuluğunda o (< ö ) ve ıi (< ı7 ) sesleri de
vardır: to'r- "görmek",tiıIgtı "tilki" vb.

Turgay ağzında, ı7 yeriııe ıı_y ikiseslisi de görülebilir: ııydulç - iidiik "küçük
delik".

Aşağı Çulım, Kondoın-Aşağı Tom ağız|arında dar üntüler çoğunlukla
kısalmışlardır: i,İ, il. ıİ.

Kondom ağzıııda dudak uyumu, yazı dilinin dayandığı Mrass ağzına göre
zayıftır: K pııruıığıı "önceki", M porıııığıı; K ponı "bunu", M poıııı; K çoıınig
"halkın", M çoıııııır1; K poyı - poyil "kendi", M pozııi K tiişti "düştü" ,.M lığfı'i.

J Lı .ıüicti üııda l-ııı SelkııpÇa tabakaıı ıİı İzleri görLili.ir. Ör,ıeğiıı , J rııiak
adlarındaki -vet, -lçı öğesi. Ayrıca, Çıılıınca ay ad|arı, çoğıı zaınan Selkııpça biçimin
çcvirisi durııırıuııdatlır. PeI,. çcık akrabalık adı da Selkı.ıpça asıllıdır.

Ayı,ıca bkz. "orta Çrılım. Mrass-Yı.ıkarı Toıı Ağızları". ÇTD, sayı 88. llaziran
l995:6-13.

7. METİN

Burada veri|en metin, A. P. Dul'zon'un (aynakça'da belirtilen ıııakalesiııin
sonı.ında yer alaıı Aşağı ÇuIımca öykti l)arçasının bir böli"imtidiir (s. 466). Buraya
alınan bölünıdeki sözcüklerin yazımında görülen tı.ıtarsızlıkl'ar ııretııin aslıııa aittir.

ksıpıık nep jıııla ı,ıiıı a:nuıı.ı 6ııcı ka:puıHAcx,:Xı,ııt 6ııa jöpi.,i:tııııı Taıina
ja:ııcın aflapI,a rurıı; !r4}ı na:p BepFa:Bıc öp-rö .nyıu.ryH uö:ı,ıre jegıın TapnKa3bıc
rö:ı,,ı«f aHAbıH jerrd,:sııc kaı,ıyıuı,yr ja:ııka or xoüqalrn kaüHa.rka:gııc qaü qaiı
ı,rA3nBa:n nalp ntprö:nııc ı,ıırdpii Ke:Lı Bapra:Buıc qaı6ak,ı,uı .rafira jara:eııırcı je:gın
koHra:suıc ı,rrı{HA3Lr r}ııgö na:p Bepra:Bbtc öprii,u ı,aüıı,aaaıa ıııriipii npa;rka:nuıc
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ı'cıl'ı'ıuıkaıı'l'ı,l}lıJ nı,ı3 a:ı,ışı ııcriin a,rka:ııı,ıc ı,ıırdlıii n;ıa:r.ka:aı,ıc.|.or,iılıJ napl.aıı yc
jo:ıy nııc aıııı c!prö:nııc ı.tHı{p noJıro:tr3o.....

Kırık ;ıer Yılda nıiüı 6ğını bila kaı,inclİıjinı lıila yörİııiın tayğa yiizlnp adarğa tiyiı.1
iiğdiln Pdr verğIivYs örtii ı.i.işt(in ts6ıııge yĞdip tartkavıs tİıııkti aııcıın yertİv;s
kaınuŞtıığ yiiyka ot koydziİp kaynatknvıs tsay tsay icJziv[lı piir vitıgİvis iygiirn köts
ı'arğı-ıvıs tsalbaktı ıaYğa yağiziıığıi yöclip lfonğivıs iginclzi gi.in<|ii p|ır vergiivıs ıirttıı
taYğavala iYgiirii prı-ıtk|tvıs toğaş\an tiyiş piz Iını istiip atkhvıs. iyg2irii priıtkivıs toğaş
piırğan i.is y6lu 1ıis anı siirgii-vis içir polğEıızi.....

tJeıı l94| Yılıııda balıaın ve kartleşiıııIe birlikte sincalı aytaınak için taygaya
gittiıı. Ögleclen soırıa evden çıkrık. Çulıııı'a varıp sigaıa içtik. .Soıııa sazlı lıataklığa
tılaŞtık. AteŞ yakılı cay kayııattık. Çayı içtikten sonia claha ilerilere ytiriidiik. Gcç
vakit geniş tayga yakasıııa ulaşıp koııakladık. ikincl giin tayganln dalra uzak
Yerlerine doğrtı Yi.iriidi|k. Bir sincaba ıasttaclık. Onun iziııi si.iri.ip ateş ettik. Sincarbın
iziııi si.irerken bir vaşak iziııe rasttaclık. Akşanı olııııcayıı kadar vaşak izini
sürdtik....

ÇAĞnaş TÜRK DİLİNİN, YAZIYLA
TANITIMILz\ MADDBSBL OLA}.IAI(LARLA

KATKIDA B ULUNACAK DOSTLARA
GEREKSİhIİMİ VAR.
BU DOST SİZ§İı,ıİzı
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