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TUVALAR VE TUVACA

MEHMET ÖLMEZ

1. KısACA TUVA TARİHİ VE TUVALAR
Esas olarak] 990'lara değin eski SSCB içinde, Rusya ÖSSC'ne bağlı Özerk Tuva

Bölgesinde yaşayan Tuvalar, birliğin dağılmasından sonra yine aynı sınırlar içerisinde,
Rusya Federasyonuna bağlı olarak yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu sınırların dışında

Moğolistan Halk Cumhuriyeti- (Hövsgöl ve H o v d aymakları) ve Çin Halk
Cumhuriyetinde yaşayan Tuvalar da vardır. Tofalar (Karagas) adıyla anılan Tuvalarsa
İrkutsk bölgesinde yaşarlar.

Yüzölçümü ]71.300 m2 olan Tuva yönetim olarak II yönetim bölgesine (rayon)
ayrılmıştır. Esas olarak dağlık bir bölge olan Tuva' da ortalama yükseklik 2500
metredir. ]989 sayımlarına göre eski SSCB' de Tuvaca konuşanların toplam sayısı 200
binin üstündedir. Buna Buryat Özerk bölgesi, Moğolistan ve Çin'de yaşayanlar da
katılmalıdır. Çin'in Uygur Özerk bölgesinde yaşayanlarsa kendilerini Deba, aynı

bölgedeki Kazaklar Kôkmunçak, Moğollarsa Zuanghay diye adlandırırlar.

Tuva'nın başlıca doğal kaynakları, madenleri arasında altın, gümüş, uranyum,
platin, kömür, asbest ve tuz sayılabilir.

Nüfusunun % 90' a yakınİ okuma yazma bilen Tuvada bugün Kiril asıllı bir alfabe
kullanılmaktadır. i 930'lara değiuse aydınlar arasında yazı dili olarak Moğolca ve
Moğol yazısı kullanılrnaktaydı. i 930-40 arası Latin esaslı bir alfabe kullanılmışsa da
1940' lardan bu yana artık bugün yürürlükte olan alfabe kullanılmaktadır.

Moğol kültürü ile sıkı sıkıya iç içe olan Tuvaların çoğu Lamacı olsalar da
Şamanizrne ve Ortodoks Hıristiyanlığabağlı olanları da vardır.

Kimi tarih kaynaklarında ve bilimsel araştırmalarda Tuvalara Uryanghaylar,
Soyotlar. Soyonlar ve Tannu-Tuvalar denildiğini görürüz. Uryanghay adı Çin
kaynaklarında geçen ~·4P1)ji')z: wo-lang-ga (veya ıLıtl11E!i3)z: wo-niang- gaiı adından

kaynak lanı r. B ugünse Tuvalar kendi leri ni Tı va kiji veya Tı valar olarak
adlandırmaktadırlar.

Tarih boyunca çeşitli kavimlerin, Çinlilerin, Moğolların, Mançuların yönetimi
altında kalan Tuva, bu yüzyılın başından itibaren Rus nüfuzu altına girmeye başlamış

ve 1944'te yapılan küçük hural (kurultay) sonucu SSCB 'ye katılmıştır.Tabii Tuvaların

bir dönem Çini yöneten Tobaların (ttitft tuo-ba 5-7. yy.) torunları olduğunu da ayrıca

belirtmek gerekir.

2. TUVACA
Ses özellikleri, sesbilgisi açısından Eski Türkçeye oldukça yakın olan, eskicil

10



özellikler gösteren Tuvaca, bugün ET söziçi ve sözsonu d seslerinin durumu açısından

ele alındığında Yakutçaya, ET y- sesinin ç- sesine gelişimi açısından ise hemen komşu

bir Türk dili olan Hakasçaya yakındır denebilir.
Tuvaca araştırmalarının tarihi geçen yüzyılın sonuna, hatta ortalarına değin gider.

Konuy la i19iii olarak Fin-Ugor di Ileri araştırıcısı Castren 'in Koibalischen und
karagassischeıı Sprachlehre (Koybalea ve Karagasça Dilbilgisi. St. Petersburg) adlı

kitabı, sonra Radloffun Türk Halk Edebiyatı Örnekleri'nin 9. cildi, Katanov'un
Uryanhay Dili Üzeriııe Denemeler ve Türkçe Kökenli Diğer Dillerle Akrabalık Ilişkisi

(1903) adlı kitapları sayılabilir. İlk Tuvaca sözlük ise 1955 'te yayımlanmıştır. Bunu
dilbilgisi kitapları ve öteki çalışmalar izlemiştir.
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5. SESBİLGİSİ
5.1. Ünlüler: Tuvacada sekiz ünlü vardır. Yazıda kapalı e, açık ii ayrımı yoktur.

Eski Türkçeye göre Tuvacanın ünlüleri aşağıda gösterilmiştir:

5.1.1. Tuvacada a ünlüsü Eski Türkçede olduğu gibidir, ancak bir kısım sözcükte
Yakutçada olduğu gibi ilk heced~-"a- > -1- değişmesi görülür. Fundamenta'da (PhTF)
"Soyonca ve Karagasça" başlığı altmda şu sözcüklerdeki değişiklikler yer alır: tıp- <
tap- , tıbızık < tap-ız-ık çıp- < yap-, çıpşın- < yap-ış-ln-, tıra- < tara-, sıydak < saydak
kılın < kalın, çırık < yarık ET yaruk kımjıla- < kamçı-la-, tırt- < tart-, çıt- < yat- .

Bu örneklere ET balkaç - balçak "balçık, sıvı çamur" = Tuv. bılçak, '':A:1-v:cirzrlai1Ui.
:~~t~Eı·r,-r;ıatı,1·tE'27"~:r=tqı-a:;:21.ı:alnJ"aı:ı:ı.<cık":';', MK tara- "taramak" = Tuv. dıraar, buradan
dırarz.-"<"""tcıran-, dırgak, ET k alın "kalın, kalabalık" = Tuv. kı lı n, kılınnaar

"kalınlaşmak; derin olmak (kar için)", ET kanıçı "kamçı" = Tuv. kıınçı, MK sap "sap,
kulp"= Tuv. sıp sözcükleri de eklenebilir.

İlk heccdeki - a - > <l : değişmesi dışında ET muntag sözündeki -a- ünlüsü
benzeşrneye uğrayarak daralır, öteki durumlarda a ünlüsü kendini korur: ET muntag
"bunun gibi, böyle" = Tuv. mındıg,

5.1.2. ET ı ünlüsünde değişiklik olmamıştır: AT * bu "bit" = Tuv. bıt, ET lt "it,
köpek" = Tuv. lt, AT *fs "is, duman" = Tuv. ıs, ET bış- "pişrnek" = Tuv. bıjar /bIŞ-/,

ET ıgaç "ağaç" = Tuv. ıyaş, ET tıl "dil, lisan" = Tuv. dıl. dı/çı "dilci"; ET bm sayısında

ı ünlüsünün yuvarlaklaştığı görülür: ET bın "1oda" = Tuv. nıuıj.

Söziçinde i ünlüsü bağlama görevinde ise ünlüyle başlayan bir ekten önce düşer,

öteki durumlarda kendini korur: Tuv. salçır /salış-Z, sal- "koymak", Tuv. sıstır /sızın-Z

"sızmak", sıylır Isıyıl-I "kırılmak".

5.1.3. ET o ünlüsünde değişiklik görüımez: ET ol "o" = Tuv. ol, ET on "on, 1O"=
Tuv. on, ET ot "ad, ateş" = Tuv. on, ET tokuz "9" = Tuv. tos, ET vok "yok" = Tuv. çok,
ET oyun "oyun" = Tuv. oyun, ET tO{J -"donmak" = Tuv. doıjar /don-r.

5.1.4. ET u ünlüsünde pek bir değişiklik görülmemekle birlikte çeşitli durumlarda
daralma görülür: ET bulıt "bulut" = Tuv. bulut, ET kulun "kulun" = Tuv. kulun, ET kuş

"kuş" = Tuv. kuş; ET munça "bunca, bu kadar" = Tuv. mınça. ET nıuntag "bunun gibi,
böyle" = Tuv. mındıg, ET nıuygak "dişi geyik" = Tuv. mıygak, ET kaşuk "kaşık" =
Tuv. kajık, ET yaru- "parlamak" =Tuv. çın-. .

5.1.5. ET e ünlüsünde değişiklik göze çarpmaz: ET edgii "iyi" = Tuv. eki, ET egin
"omuz" = Tuv. egin, ET elik "karaca" = Tuv. elik, ET em "ilaç" = Tuv. em, ET er "er,
erkek" = Tuv. er, ET ert- "geçmek" = Tuv. ert-, ET kel- "gelmek" = Tuv. kefil' /kel-Z,
ET semiz, "semiz, besili" = Tuv. seınis, Tuv. semiriir Isem iti-Z,

5.1.6. ET i ünlüsünde değişiklik yoktur: ET bil- "bilmek" = Tuv. bilir Ibil-I , ET
bilig "bilgi" = Tuv. bilig, ET iç- "içmek" = Tuv. ijer, ET im "işaret, parola" = Tuv. im
"işaret, marka", ET silig "temiz" = Tuv. silig, ET tişi "dişi" = Tuv. diji.

Orta hecesi ünlüsünün vurgusuzluktan düştüğü görülür: Tuv. kirjir /kiriş-Z kir- 'ten,
Tuv. ergizer /ergis-r eri-'ten, Tuv. emtirer /emzir-, emizir-I em-'ten.

5.1.7. ET ö ünlüsünde değişiklik görülmez: AT * 8t "öd, safra" = Tuv. öt, ET ôgsu:
"öksüz, annesiz" = Tuv. ösküs, ET öl] "renk" = Tuv. ôı), AT * bôri "kurt" = Tuv. bôrii,
ET ôgret- "öğretmek" = Tuv. 8redir 18ret-l, ET öt- "geçmek" = Tuv. öder löt-/, MK
kôpriig "köprü" = Tuv. koviiriig,
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5.1.8. ET il ünlüsünde esas olarak değişiklik görülmez, ancak aşağıdaki kimi
örneklerde görüldüğü gibi düz-dar i ünlüsünc değişebilir: ET edgii "iyi" = Tuv. eki, ET
ıeşük "deşik, yank" =Tuv. dejik, ET üç "üç" =Tuv. iiş, ET küç "güç" =Tuv. kiis, ET
kül "kül" =Tuv. hill, ET kii: "güz" =Tuv. kiis, ET süt "süt" =Tuv. süt.

5.2. Ünsüzler: Tuvacanın öteki Türk dillerine ve Eski Türkçeye göre belirleyici
yönlerinden birisi, yukarıda da değindiğimiz gibi ET söziçi ve sözsonu d ünsüzlerini
korumasıdır. Bir başka önemli özellik ise çok hece li sözcüklerin sonundaki -g
ünsüzlerinirı korunmasıdır.

5.2.1. Sözbaşı b ünsüzü niL) ünsüzleriyle komşu değilse ET'de olduğu gibi korunur:
ET bulun "yön, cihet" =Tuv. bulun, MK balıg "yaralı" =Tuv. balıg, ET bulıt "bulut" =
Tuv. bulut; n/ıj komşuluğunda: ET burun "ön, önce" = Tuv. murutı - burun, ET boyın

"boyun" =Tuv. moyun, ET bın "bin, 1000" =Tuv. muıj; ET ben "ben" =Tuv. men.
5.2.2. Tuvacada GT ç ünsüzleri Ş olurken, söz içinde iki ünlü arasında -ş- üzerinden

j olur. ç. cyleyici adı yapan +çıl+çi eklerinde. bir ünsüzlc bir ünlü arasında kendini
korur: (Çin. ~ zhen » ET çın "gerçek" =Tuv. Şl!1, ET çöl "kır" = Tuv. şôl, ET çağ

"çağ, zaman, devir" = Tuv. şag; ET kiiç "güç" buradan Tuv. kiijenig "gayret, çaba", ET
uç- "uçmak" = Tuv. ujar /uş-Z, MK biçek "bıçak" = Tuv. bijek, ET üç "üç" =Tuv. iış,

ET ıgcu: "ağaç" =Tuv. ıyaş "ay."
+ÇlI+çi: ET tt! "dil, lisan" buradan Tuv. dılçı "dilçi", MK eınçi "doktor, hekim"

buradan Tuv. emçi, ET oyun "oyun" buradan Tuv. oynakçı "oyuncu", (Çin, » ET çuı

"gerçek, doğru" buradan Tuv. ŞtnÇI "gerçekçi".
5.2.3. ET -d-, -d ünsüzü Tuvacada söz içinde iki ünlü arasında kendini korur, ancak

bir ünlü bir ünsüz arasında ve söz sonunda ötümsüzleşerek-t ünsüzüne döner: ET ıd

"göndermek" =Tuv. ıdar, ET ıduk "kutsal" =Tuv. ıdık, ET kıdıg "kıyı, kenar" =Tuv.
kıdıg, ET yıdıg "kötü koku, kokulu" = Tuv. çıdıg "çürük, bozuk", ET adak "ayak" =
Tuv. adak, ET adır- "ayırmak" = Tuv. adırar /adır-Z.

ET sözsonu d ünsüzleri ise ötümsüzleşerek t'ye dönüşürler, buna en iyi örnek
eylemlerin yalın halidir: ET bad "boy, kavim" = Tuv. bat "öz, nefis", ET ynı "koku,
rayiha" = Tuv. pt; ET ked- "giymek" = Tuv. keder fakat Iket-I, ET tod- "doymak" =
Tuv. todar fakat Itot-I, ET yad- "yaymak" =Tuv. çadar fakat /çat-r.

5.2.4. ET g ünsüzü söziçinde bir ünsüzden sonra "Ve sözsonunda kendini korurken
söziçinde bir ünlüden sonra, iki ünlü arasında düşerek kendinden önceki ünlünun
uıamasına neden olur: ET ıgla- "ağlamak" = Tuv. Uar If/a-I, ET .Vf.g- "yığmak,

toplamak" =Tuv. çir IÇıg-l, çfş "toplama" < *yıgıŞ, MK ((ugu "kuğu' =Tuv. kü, ET
sıgun "maral" = Tuv. sin, ET ögret- "öğretmek" = Tuv. oredir ıoret-I.

Söz sonlarında: ET ılıg - yılıg "ılık, sıcak" =Tuv. çılıg; ET eınig "meme" =Tuv.
emig "hayvan memesi", ET uluğ "ulu, büyük" = Tuv. ulug, ET sürüg "sürü" = Tuv.
siiriig, ET silig "temiz" =Tuv. silig, ET sarıg "sarı" =Tuv. sarıg .

5.2.5. GT k-Zk- Tuvacada bir kısım sözcükte kendini korur: ET kuş "kuş" = Tuv.
kuş., MK k ırıl- "yoksullaşmak" = Tuv. kırılır /kırıl-r "soyu yok edilmek. kınlmak.

tüketilmek". ET kum "kum" = Tuv. kum.
Bir kısım sözdikte ise sızıcilaşarak h- sesine dönüşmüştür: ET kol "el, kol" = Tuv.

hal, ET kar "kar" =Tuv. har, ET (can "kan" =Tuv. han. ET ~111 "kın" =Tuv. lun, GT
kiireş "güreş" = Tuv. hüreş, ET kiin "gün" = Tuv. hüıı.
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GT -k-Z-k- ünsüzleri Tuvacada iki ünlü arasında ötümlü -g- ünsüzüne dönüşür: MK
kirik- "kirlenrnek" = Tuv. lıiriger /hirik-Z, MK kôker- "göğermek" = Tuv. kögerer
Iköger-I, MK suk- "sokmak, delmek" = Tuv. sugar /suk-Z.

5.2.6. ET söz içi .ı . ünsüzü, komşu bulunduğu ünsüze bağlı olarak çeşitli

berızeşmelere uğrar: ET vıdla- "koklamak" = Tuv. çıttaar, ET tap- "bulmak" buradan
Tuv. tıptır /tıvıl-Z "bulunmak", ET YWJaf( "yanak" buradan Tuv. çiiktıg < * yaıjaklıg,

MK yaz- "çözmek" buradan Tuv. bustur Ibuzu/-I "bozulmak".
ET l ünsüzü ın ve n ünsüzlerinderı sonra ilerleyici benzeşmeye uğrayarak sırasıyla

ya m ya da n olur: ET tınlıg "canlı" = Tuv. tınnıg, ET em/e- "tedavi etmek" = Tuv.
etnneer /emne-Z; kendinden. l ünsüzünden sonraysa d'ye dönüşür: ET yıllık "yıllık" =
Tuv. çıldık, ET fal "kıl, saç" ve buradan Tuv. hıldıg "kıllı".

ET bilig "bilim; bilgi" = Tuv. bilig , ET bul uıj "yön, taraf" = Tuv. bulun
örneklerinde görüleceği üzere söziçinde iki ünlü arasında kendini korur.

5.2.7. ET m ünsüzü söziçinde genizsilliğini yitirerek -v- ünsüzürıe dönüşür: ET
saman "saman" = Tuv. savaıı, ET ermez "değil" = Tuv. eves, ET te- "demek,
söylemek". buradan Tuv. dives

4
"demez , söylemez":

Söziçinde bir ünlü bir ünsüz arasında, ötümsüz ünsüzlerin yanında -p-, ötümlü
ünsüzlerin yanında -17- ünsüzüne dönüşür: MK vet- "yedmek, yedeğinde götürmek"
buradan Tuv. çetpes < * yetmez; KB kiilmi: "karaca" = Tuv. kiilbiis.

5.2.8. ET -n- ünsüzü Tuvacada söziçinde bir ünlü bir ünsüz arasında komşu

bulunduğu ünsüze göre benzeşmeye uğrar: ET egin = Tuv. ekti < * eg(i)n-i, ET sız

"sızmak" buradan Tuv. sıstır/sırin-Z; iki ünlü arasında büzülmeyle kaybolduğu da
görülür: ET menin "benim" =Tuv. meıj, ET ınuııuıj "bunun" =Tuv. ınôıı,

5.2.9.ET LJ ünsüzünün çoğu örnekte korunduğu görülür: ET teıj "denk, eşit" =Tuv.
den, ET au <eı; "en, üstünlük" = Tuv. eıj, ET O?} "sağ" = Tuv. nu, ET öU "renk" = Tuv.
ÖU, ET SOl) "son" = Tuv. son, ET tan "tan, şafak" = Tuv. daıj.

Bir örnekte g, bir başkasında b olduğu, kimi örnekte de kaybolarak önceki ünlüyü
uzattığı görülür: MK ernek ~ ernek "parmak" = Tuv. ergek; ulug ergek, ET tırnak

"tırnak"=Tuv. dırbak, ET yanı "yeni" =Tuv. çü.
5.2.10. ET -p- ünsüzü iki ünlü arasında ötümlü-sürekli -v- ürısüzüne dönüşür, bir

ünlü bir ürısüz arasında ve sonda kendini korur: MK çap- "dövmek" = Tuv. şavar /şap

/. GT kepenek "kepenek" =Tuv. hevenek, ET kepek "kepek" =Tuv. hevek, ET tep
"tepmek, vurmak" = Tuv. tever "ay." buradan devig "oyun, dans"; ET tüp "dip" = Tuv.
dup, AT kap "kap, kese" = Tuv. hap.

5.2.11. ET r ünsüzü söziçinde Tuvaca iki ünlü arasında düşer ve komşu

uzatır, ayrıca er- eyleminde de düşer: ET kör- "görmek" = Tuv. kor Ikör-I, ET
"gitmek" = Tuv. bar i bar-I. Söz sonunda tüm örneklerde korunur.

5.2.12. ET s ünsüzü Tuvacada söz içinde iki ünlü arasında ötümlüleşerek z
ünsüzüne dönüşür: ET isig "sıcak, ılık" = Tuv. irig; ET küse- "dilemek. istemek"
buradan Tuv. küzel "istek, arzu", ET ısır- "ısırmak" = Tuv. ızırar /ızır-Z. ET as
"asmak" = Tuv. azar /as-Z.

Sözbaşında ise kendini korur: MK sınuk "kırık" = Tuv. sınık, MK sap "sap"
buradan Tuv. sıptaar "sap yapmak" < sap-s la-,

5.2.13. ET söziçi Ş ünsüzü iki ünlü arasında ötümlüleşerek j ünsüzürıe dönüşür; söz
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sonunda ise kendini korur: ET tık- "tıkmak" buradan Tuv. dıgıjar /dıgış-Z "ukışmak",

GT yaşıt "yaşıt. akran" = Tuv. çajıt, MK yaşut "gizli" = Tısvçajıt "sır", ET teşük

"deşik. delik" = Tuv. dejik, ET yaş "yaş.nem" = Tuv. çaş "ay." fakat karak çajı "göz
yaşı".

r ünsüzünün komşuluğunda yine j olur: MK yarış- "yanşrnak" = Tuv. çarjır /çarış

I. MK kurşag "kuşak" = Tuv. kurjag.
i ünsüzünün komşuluğunda ç olur: ET bil- "bilmek" iştaş şekli Tuv. bilçir /bilşir

i, ET bol- "olmak" iştaşı Tuv. bolçur /boluş-Z"araya girip savunmak".
Sonda kendini korur: ET eş "eş, arkadaş" = Tuv. eş, MK kiş "samur" = Tuv, kiş,

ET yaş "yaş, nem" = Tuv. çaş .
5.2.14. ET t ünsüzü Tuvacada söz başında bir kısım sözcük te ötümlüleşerek d

olur, bir kısmında ise kendini korur: ET tan- "ekip biçmek" = Tuv. tarıır /tarı-Z. ET tar
"dar" = Tuv. tar, MK teve "deve" = Tuv. teve, ET taş "taş" = Tuv. daş, ET ıag "dağ" =
Tuv. dag; ET ııl "dil.Tisan" = Tuv, del, ET tiş "diş" = Tuv. diş.

Söziçinde -ı- sesi iki ünlü arasında ötümlüleşerek kurallı olarak Tuvacada -d- olur:
ET satıg "alış-veriş" = Tuv. sadıg, ET tut- "tutmak" = Tuv. tudar /tut-Z, ET tut- ye
buradan = Tuv. tudum "tutam, demet", ET katıg "katı" = Tuv. kadıg, ET kôtiir
"kaldırmak,yükseltmek"= Tuv. kôdilrer Iködür-I, ET ata "baba" = Tuv. ada.

Bir ünlü bir ünsüz arasında ötümlüleştiği görülür: ET altun "altın" = Tuv. aldın,

Söz sonunda GT -ı sesi kendini korur; eylemlerin mastar eki kaldırıldığında,

yukardaki örneklerde de görüldüğü gibi -t herhangi bir değişikliğe uğrarnaz: ET but
"but" = Tuv. but.

5.2.15. ET y ünsüzü sözbaşında kura11ı olarak ç- 'ye dönüşür: ET ya "yay" = Tuv.
ça, ET yag "yağ" = Tuv. çag, ET yaşut "gizli" = Tuv. çajıt "sır", ET yaıjku "yankı" =
Tuv. ça?7gl, ET yarım "yarım" = Tuv. çarım. ET yem "yiyecek, yem" = Tuv. çenı "azık,

yemek", ET yit- "kaybolrnak" = Tuv. çider /çit-r, ET yitig "keskin, yiti" = Tuv, çidig ;
ET yok "yok" = Tuv. çok, ET yürek "yürek" = Tuv, çiirek. .

ET y ünsüzü Tuvacada söziçinde ye sözsonunda kendini korur: ET yay- "yaz
mevsimi" ye buradan Tuv. çayın "yazın, yaz mevsiminde", MK oy- "oymak" ye
buradan Tuv. oyuk "oyuk", MK yay- "sallamak" = Tuv. çavar i çay-I, MK kay
"kaymak, meyletmek", Tuv, hak < * kayak.

5.2.16. ET z ünsüzü söziçinde iki ünlü arasında "kendini korur, ancak bir ünlü bir
ünsüz arasında ötümsüzleşerek s'ye dönüşür: ET serik "sezme, şüphe" = Tuv. serik,
ET uzak "uzak" = Tuv, uzak, ET uzun "uzun" = Tuv. uzun, ET sız- "sızrnak" ye buradan
Tuv. sıstır /sızuı-Z, ET köz "göz" ye buradan Tuv. kôskii "ileri gelen, gözde", ET özge
"başka, diğer" = Tuv. öske. .

Söz sonunda ötümsüzleşir:ET kunduz "kunduz" = Tuv. kundus, ET biz "biz, çokluk
l. kişi zamiri" = Tuv. bis, ET iz "iz, işaret" = Tuv. is, ET kü: "güz, sonbahar" = Tuv.
kiis, ET semiz "semiz, yağlı" =Tuv. semis, ET söz "söz.Takırdı" = Tuv. sös.

6. YAPmİLGİsİ
6.1. Söz Yapımı: Sözcük türeten belli başlı ekler arasında +çaklçek, -v çık/çik;

-vçıgaş/w çigeş. +ÇlI+ çi, +taşl+teş, +/zk/+lik, +dınk/+duruk, +!tgl+lig, +sıgl+sig, -g,
-k, -ş, -gu/ıgii, -111, -n, +a-/+e-, +!a-I+le-, +sa-I+se-, -t-, -ıır-Z-tir-, -Ş-, -11-, -f:- ekleri ile
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bunların yan biçimleri sayılabilir. Tuvacada Moğolcadangeçme +tan/+ten, -l, -lga/ılge,

-mal/ı-mel ekleri de önemli bir yer tutar: kulunçuk "kulun, küçük tay" < kulun; aalçı

"konuk" < aal "köy; ev"; attaş "adaş" < at "ad"; ottuk "çakmak" < ot "ateş" -s-luk:
lııldıg "kıllı"; dussug "tuzlu, tuzlumsu"; asla "askı" < as-gıt; bijimel "yazı, belge" < Mo.
biji-: arıg "temiz, arı" < arı-g,

Yapım ekleri dışında birleştirme yoluyla türetilerı sözcükler de vardır: dil ertemi
"dilbilimi", demir-oruk "demiryolu", ujar-heme "uçak ('uçar gemi')".

6.2. Durum Ekleri:
6.2.1. Yalın Durum: Adın yalın, eksiz biçimidir.
6.2.2. İlgi Durumu: Sözcüğün son sesine göre 12 ayrı değişik biçimi vardır,

örnekler: {+DXı)), {+nX1)} ottuıj "ateşin, odun", inektin "ineğin", hattın "rüzgarın";

holdun "elin", şöldüU "sahanın, meydanın"; nemnun "kitabın", harnın "karın", hiinniin
"güneşin".

6.2.3. Verme Durumu: {+gA}, {+kA} iııekke "ineğe", daşka "taşa", ôôrenikçige
"öğrenciye", stolga "masaya". 4

6.2.4. Belirtme Durunıu: {+nI}, {DI} h.ar nı "karı", ıaidı "dalı", zavodtu
"fabrikayı", kattı "kuşüzümünü".

6.2.5. Bulunma Durumu: {+DA} ejikte "kapıda", hölde "gölde".
6.2.6. Çıknıa Durumu: {+DAn} ulustan "halktan", pôşten "sedirden", hemden

"koldan (ırmak)", dagdan "dağdan",

6.2.7. Yönelme Durumu: {+çe}, {+je}, {DXvA} inekçe "ineğe doğru", şınaaje

"vadiye, vadiye doğru", inektive "ineğe", kijidive "insana, kişiye doğru".

6.3. Adıllar: Kişi adıllannın çekimi sırasıyla aşağıdaki gibidir:
Yalın men sen ol bis siler olar
İlgi ıııeeıj see U ooıj bistin silernin olarnın

Verme meıjee-mee senee-see oıjaa biske silerge olarga
Belirt. nıenı seni onu bisti si/emi olarnı

Bulun. menıle sende mda biste silerde o/arda
Çıkma menden senden oon bisten si/erden o/ardan
Eşitlik ıııençe sençe olçe bisçe silerje olarje

- mendive - sendive - olduva - bistive - silerdive - olardıva

Öteki adillar. soru, işaret, bclirtme ve dönüşlülük adıllan da benzer şekilde

çekilirler. kımnın "kimin", ınoon "bunun", boduın "kendim" gibi.

6.4. Ad Çekimi: Ad çekiminde de Tuvaca eskicillik gösterir. Çekim eki yerine kişi

adıllarının kendisi, ekleşmerniş olarak kullanılır: men ôôrenikçi men "ben öğrenciyim",

sen ôôrenikçi sen "sen öğrencisin", ol ôôretıikçi ol "o öğrenci", bis ôôrenikçi bis "biz
öğrenciyiz".

6.5. İyelik Ekleri: Tekil: ı. {+(1)m} ıneeıı ııomuııı "kitabım. 2. {+(1)1)} [seeıj J açan
"(senin) baban", 3. {+(z)i} a't bajı "at başı"; çoğul: ı. {+(I)vls} ejivis "arkadaşımız",

2. {+(ı])Ar} ejiıjer "arkadaşmız". 3. {+(z)I} eji "eşi, arkadaşı".
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6.6. Eylem Çekimi
6.4.1. Bilinen geçmiş zamanın çekimi Eski Türkçcde olduğu gibidir: al-dı-m

"aldım", kcl-di-m "geldim", uş-tıı-ın "uçtum", ôs-tii-m "büyüdüm"; olumsuzu ise -ha-I
he, -pa-I-pe- ile kurulur: al-ha-dı-ın, kcl-be-di-m, uş-pa-dı-m, os-pe-di-m.

6.6.2. Şimdiki zaman ise -a(ı)l-e(y) ile kurulur: ayııra-dır men "soruyorum", köre
dir men "görüyorum", bedav-dırmen "düşünüyorum".

Eylem çekimi oldukça zengin olan Tuvacada verilen örneklerin dışında geçmiş

zamanı gösteren değişik biçimler vardır.

7. SÖZ VARLIGI
Tuvaca sözvarlığı açısından da oldukça eskicil bir dildir. Orhon Türkçesine ait çoğu

sözcük, Orta Türkçe metinlerde görülen kimi sözcükler bugün neredeyse eski
şekilleriyle Tuvacada yaşamaktadır: azıg "azı diş", buş "baş", beş "5", hat "kendi" <
ET had, çıdıg "çürük, kokmuş" < ET yıdıg, kuduruk "kuyruk" < ET kudruk, ört "ateş,

alev" < ET ört, silig "temiz" < ET silig, torgu "ipek" < ET « ?), orun "yer" < ET
örneklerinde olduğu gibi.

Tuvacanın sözvarlığında Moğolca öğeler, son yıllarda da Rusça sözcükler belirli bir
paya sahiptir: alban "iş" < Mo., aıjgı "sınıf" < Mo. angi, azıra- "beslemek" < Mo.
asra-, dôrbelçin "kare, dörtgen < Mo. dôrbelcın; zav od "fabrika" < Rus., ju.rnal
"dergi" < Rus.

8. METİN
IIIbIHrA AIIITbıprAH XAAH

IIIbUIaH aM. Eypynryuyıı xrypnyuna, TCBC KYI~YPYY nepre nozcernm, TC MbIMbI3bI
U33pre maIIIThII'bIll Typap marrta rtopren 6I1p yraannur xaan ıropyrrryp 00.

Ynyr-ôııne xona-xvpsormr, ynyr-6M1IC rrasıa-xyypax'rırr', xaaıı Kypy3yHyH xepoan
y3yn IlIMI1UCP UOpT ıı'fTylIJIC UOpT yrıyr nymıyn Uy.IKyMeTTMr, xaan öony raaxrn.ı-naa

TbıpTI1aC, apara-rıaa mnrıec, yrıyr yraan 3pTCMI-IMr, XyIUlyH-HC KOm.:l-Xyp333MHHI-~

QM3e-;:~aH3bI3hIH KbLJ1I)Ip MbIHllhır xaaıı lIYBC3M MprMH.

~

ŞINGA AŞTIRGAN HAAN
Şıyaan am. Burun gurıuıj murnunda, teve kuduruu çerge döjelip, te mıyızı deerge

şaştıgıp turar şagda dörten bir ugaannıg haan çoruptur 00.

Ulug-biçe koda-hüreelig, ulug-biçe lama-huuraktig, haan kürüzünüıj hereen üzüp
şiider dört çügünde dört ulug çunduıj düjümettig, haan bodu taakpı-daa tutpas. araga
daa işpes. ulug ugaan ertemnig, hünnüıj-nc koda-hüreeziniıj çize-danzızın kılır mındıg

haan çüvezi irgin.
GERÇEGE ULAŞAN HAKAN tJ&"c.-

İşte ?öyle! Çok eskiden, deve kuyruğunun yere yayılıp, teke boynuzunun 6}ltw:&in:
de3~Jğ~ çağda kırk bir yaşmda bir hakan yaşannış.

Irili ufaklı topluluğu, manastın, büyüklü küçüklü lama topluluğu olan hakan.
hükümetinin işini gücünü düzenleyip, dört yönde dört büyük Çundun memuru (ilc),
tütün de içmez, içki de içmez bir halde. büyük bir bilgi ve zekaya sahip olarak, günü
gününe topluluk ve manastınnın yazımını-çizimini yapartrmş), böylesi bir hakan imiş.

17


