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Yeni Uygurcanın Kumul Diyalekti Üzerine (1) 

Ayet Goca 
(İstanbul) 

Hazirki Zaman Uygur TilinilJ l,(umul Şevisi (Çağdaş Uygur Dilinin Kumul 
Diyalekti) adlı bu eser, tanınmış Uygur dilcilerinden Prof. Mirsultan Osma

nof önderliğindeki Kumul diyalekti araştırma grubu tarafından hazırlanmış 
olup Kumul İli, Azınlıkların Eski Eserleri, Dil-Yazı İşleri Bölümü tarafından 

1997 yılında yayımlanmıştır. '" 
Eserin ön kısmında ünlü Uygur dilcilerinden İbrahim Mutii'nin eser hak

kındaki sunuş yazısı yer alır. Mutii, Uygurca açısından değerli bulduğu bu 

eserin Uygur diyalektolojisi alanında önemli bir boşluğu doldurduğunu ve dil 

araştırmalarına çok yararlı olacağına inandığını ifade eder. 
Eser, giriş, Kumul diyalektinin ses özellikleri, dilbilgisi özellikleri, Kumul 

halk edebiyatından örnekler, Kumul diyalekti sözlüğü ve ek bilgiler olmak 
üzere altı bölümden oluşmaktadır. 

i. Giriş 
Giriş bölümü, Kumul diyalektini araştırma çalışmalarının düzenlenmesi, 

araştırma noktaları ve kaynak kişilerin seçilmesi olmak üzere iki konudan 

oluşmuştur. 

Kumul Diyalektini Araştırma Çalışmalarının Düzenlenmesi 
Bu bölümde ilk olarak Kumul diyalektinin ı 9. yüzyılın sonlarından itibaren 
bazı Rus ve Avrupalı bilim adamlarının dikkatini çektiği, onların dolay lı veya 
dolaysız bir şekilde bu diyalekt üzerinde birçok araştırmalar yaptığı, bunların 
içinde Rus bilimadamı N. F. Katanov, Macar bilimadamı V ambery, Alman 

'" Hazirki Zaman Uygur Tilinil) ~umul Şevisi, ŞincaI) pen-te.g.nika sehiye neşriyati, 
Ürümçi, 1997, 242 S.; yukarıdaki değerlendirme, Kumul diyalekti üzerine yapılan 
çalışmaları tanıtmayı, değerlendirmeyi amaçlayan makalenin ilkidir. Devamı Türk 
Dilleri Araştırmaları'nın ileriki sayılarında yer alacaktır. 
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bilimadamı A. Le Coq ve Rus Türkolog S. Ye. Malov gibi isimlerin önde 

geldiği dile getirilmiştir. 
İkinci olarak, Kumul diyalekti araştırmalarında en çok emeği geçen S. Ye. 

Malov'un bu diyalekt üzerindeki çalışması hakkında bilgi verilmiştir. 
Malov'un 1914 yılında Kumul'un Koray, Hotuntam, Şopul, Ayar (Akyer), 

Taşar, Karmukçi gibi yerleşim birimlerine giderek araştırmalar yaptığı ve 

1954 senesinde Eski Sovyetler Birliği, Fenler Akademisi tarafından Uygur 

Dilinin Kumul Diyalekti adında bir kitap yayımladığı, bu kitapta o zamanki 

Kumul halk ağızlarından derlenen çeşitli halk edebiyatı (koşuk, beyit, masal, 

bulmaca) ürünlerinden bahsettiği, birçok cümlenin transkripsiyonu ile Rusça 
tercümesinin yapıldığı, 3000' e yakın kelimenin Rusça anlamının verildiği 

anlatılmaktadır. 

Üçüncü olarak, S. Ye. Malov'un Uygur Dilinin Kumul Diyalekti adlı ese
rinin önemi, ayrıcalıkları ve eksiklikleri üzerine örnekler vererek ayrıntılı bilgi 

verilmiştir. 

Dördüncü olarak, Kumul diyalekti üzerinde Çin' de yapılan çalışmalar, 

bilhassa Arslan Abdullah'ın araştırmaları ve Kumul diyalekti hakkında yazdığı 

makalesinden bahsedilmiş, makalesinin önemi dile getirilmiştir. 

Beşinci olarak, Kumul diyalekti üzerinde yukarıdaki araştırmacıların 

bugüne kadar değerli araştırmalar yapmış olmasına rağmen yine de daha 

kapsamlı ve geniş araştırmanın gerekli olduğu, bu yüzden Kumul diyalektini 

araştırma faaliyetinin düzenlendiği ve 1996 yılında 17 Mayıs - i Temmuz 

tarihleri arasında Kumul iline bağlı Tömürti, Toşo gibi yerleşim birimlerinde 
araştırma yapıldığı belirtilerek Kumul diyalektinin önemi vurgulanmıştır. 

Araştırma Noktaları ve Kaynak Kişilerin Seçimi 
Bu kısımda, ilkönce bu diyalektin saflığını koruyan, yazı dilinden uzak, ula
şımı zor, yaşam şartlarının güç, hatta elektriği bile bulunmayan, teknolojinin 
imkanlarından çok az yararlanan Tömürti köyü ile Toşo'nun araştırma nok

tası olarak seçildiği belirtilmiştir. Kaynak kişilerin seçiminde mümkünse 

okuma-yazma bilmeyen veya ilk öğretim seviyesindeki kişilerden yarar

lanıldığı belirtilmiştir. 

İkinci olarak, kitabı hazırlarken S. Ye. Malov, Arslan Abdullah ve Gulam 

Gopur gibi araştırmacıların eserlerinden faydalanıldığı belirtilmiş ve bu kişilere 

duyulan minnettarlık dile getirilmiştir. Kitap hakkında Kumul' daki tanınmış 
dilci ve edebiyatçıların görüşlerinden yararlanıldığı, kitaba sadece Kumul di

yalektine özgü bilgilerin alındığı, yazı diliyle aynı olan özelliklerin çıkar-

http://www.turkdilleri.org/



YENİ UYGURCANIN KUMUL DİYALEKTİ ÜZERİNE (1) 201 

tıldığına yer verilmiştir. Burada, kitabı hazırlarken emeği geçen herkese ve 

kurumlara teşekkür edilmiş ve kitapta görülen yanlışlıkların kendilerine 

belirtilmesi istenmiştir. 
Son olarak Tömürti köyünün genel durumu ve Taşa mahallesinin durumu 

kısaca ek bilgi olarak verilmiştir. 

II. Kumul Diyalektinin Fonetik Özellikleri 
Bu bölüm, Kumul diyalektindeki sesler ve Kumul diyalektindeki ses değiş

meleri olmak üzere iki konudan oluşmuştur. 

1) Kumul Diyalektindeki Sesler 
Bu kısımda Kumul diyalektinde kullanılan ünlü ve ünsüz seslerin Çağdaş 

Uygur yazı dilindeki seslerle aynı olduğu belirtilmiştir. 

f sesinin Kumul diyalektinde sadece yansıma kelimelerde görüldüğü ifade 

edilmiştir. 

j sesinin sadece aydınlar tarafından kullanıldığı, okuma-yazması olma

yanların bu sesi c olarak telaffuz ettiği ifade edilmiştir (örneğin aydınlar 

jornal derken, okuma-yazması olmayanlar kelimeyi cornal olarak telaffuz 

eder). Bundan başka j sesinin genelde yansıma kelimelerde geçtiği ifade 

edilmiştir. 

2) Kumul Diyalektindeki Fonetik Değişmeler 
Bu kısım A) ünlüler, B) ünsüzler, C) ses uyumu gibi üç açıdan, ayrıntılı 

olarak ele alınmıştır. 

Burada Kumul diyalektinin en belirgin fonetik özelliklerine örnek olarak 

ünlülerde e > i, e > i değişimi, ünsüzlerde n sesinin düşmesini kısaca gös

terebiliriz. 

e>i 
Yazı dilinde açık e bulunduran tek heceli kelimeler, i sesiyle başlayan ek 

. alarak açık hece durumuna geçtiğinde, e ünlüsü yazı dilinde kapalı e'ye 
dönerken, Kumul diyalektinde i'ye döner (s. 23 ve ötesi). 

Yalın biçim Kumul diyalekti Yazı dili Türkçe (Ekli biçim) 

men minin meni1J benim 

kel- kitip kelip gelip 

teş- tişitip teşitip delinip 

gep gipi gepi sözü 

bel bili beli beli 
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Az sayıda örnekte e kendisini korur (s. 25). 

Kumul diyalekti 

tem temi 

çem çemi 

dert de(r)di 

e >i 

Yazı dili 

temi 

çemi 
derdi 

Türkçe 
Tadı 

kösele 
derdi 

Yazı dilinde ı. hecede kapalı e bulunduran çok heceli kelimelerdeki e 
ünlüsü, Kumul diyalektinde i'ye dönüşür (s. 25). 

Kumul diyalekti 

çiçek 

işek 

kisel 

yinik 

nime 

Yazı dili 

çeçek 

eşek 

kesel 

yenik 

neme 

Türkçe 

çiçek 
eşek 

hasta 
hafif 
ne 

n ünsüzünün düşmesi 
Kumul diyalektinde tek ve çok heceli kelimelerin sonunda yer alan -n 

ünsüzü (yapım ve çekim ekleri ile sıfatfiil eklerinin sonundaki n ünsüzü) 
genelde düşer. Bu kural hem Uygurca hem de yabancı kelimeler için 
geçerlidir (s. 34 ve ötesi). 

a ünlüsünden sonra gelen n ünsüzünün düşmesi: 

Kumul diyalekti 

na (n) 

ca (n) 

~a(n) 

Kumul diyalekti 

amaen) 

ilaen) 

azaen) 

ÜNSÜZ-ÜNLÜ yapısındakiler 

Yazı dili Türkçe 

nan ekmek 

can can 

~an kan 

ÜNLÜ-ÜNSÜZ-ÜNLÜ yapısındakiler 

Yazı dili Türkçe 

aman esen 
ilan ilan 
ezen ezan 
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ÜNLÜ-ÜNSÜZ-ÜNSÜZ-ÜNLÜ yapısındakiler 

Kumul diyalekti Yazı dili Türkçe 
uslç,a( n) usti1Jan kemik 

ilma(n) 

amda(n) 

ilman 

obdan 

ÜNSÜZ-ÜNLÜ-ÜNSÜZ-ÜNLÜ yapısındakiler 

ılık, ılıman 

iyi 

Kumuldryakkti YaDwli Türkçe 
samarn) 

guma(n) 

saman 

guman 

saman 

şüphe 

ÜNSÜZ-ÜNLÜ-ÜNSÜZ-ÜNSÜZ-ÜNLÜ yapısındakiler 

Kumul diyalekti Yazı dili Türkçe 
harma(n) 

çolpa(n) 

hayga(n) 

harman 

çolpan 

hayvan 

harman 

çoban yıldızı 

hayvan 

ÜNSÜZ-ÜNLÜ-ÜNSÜZ-ÜNLÜ-ÜNSÜZ-ÜNSÜZ-ÜNLÜ yapısındakiler 

Kumul diyalekti Yazı dili Türkçe 
segizga(n) segizxan saksağan 

Bunun dışında n sesinin e, o, Ö, U, Ü, i ünlülerinden sonra düşmesi de 

yukardaki a sesinden sonra düşme olayı gibi ayrıntılı olarak anlatılmıştır (s. 57 

ve ötesi). 

Sıfatfiil ekinin sonundaki n sesinin düşmesi 

Kumul diyalekti Yazı dili Türkçe 
tu tlç,a ( n) tutlç,an tutan 

a(g)riydiga(n) agriydigan ağrıyacak, ağrıyan 
: 

ke*e( n) ketken giden 

Yapım ekinin sonundaki n sesinin düşmesi 

Kumql diyalekti Yazı dili Türkçe 
tir,şça( n) tirişçan çalışkan 
çayda(n) çaydan termos, büyük çaydanIık 

~M~ ~~ ~fu 
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Çekim ekinin sonundaki n sesinin düşmesi 

KumuZ diyaZekti Yazı dili Türkçe 
kimde ( n) kimdin kimden 

III. Kumul Diyalektinin Dilbilgisi Özellikleri 
Bu bölümde Kumul diyalektinin dilbilgisi özellikleri, isimler, sıfatlar, zamirler, 

eylemler, ulaçlar, ilgeçler, yapım ekleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. 

Bunların içinde en çok dikkat çeken özellikler şunlardır: 

i) Kumul diyalektinde ilgi durumu eki -nil) ve -ni şeklinde karışık olarak 

kullanılır. 

KumuZ diyaZekti 

Yazı dili 

Türkçe 

KumuZ diyalekti 

Yazı dili 

Türkçe 

KumuZ diyaZekti 

Yazı dili 

Türkçe 

Asmandiki yultuzni sani yo1ç,. 
Asmandiki yultuz!1İ!J.. san i yo1ç,. 
Gökteki yıldızın sayısı yok. 

Tağni kari eriptu. 

Tağ!1İ!J.. kari eriptu. 
Dağın karı erimiş. 

mi!1İ!J.. vile(n) r-' mine(n) baramse(n)? 

me!1İ!J.. bilen baramsen? 
Benimle gelir misin? 

Araştırmacılar bu özelliği Eski Türkçeye bağlarlar. Ancak öteki diyalektlerde 

benzer bir gelişme olup olmadığı karşılaştırılmalı, tarihı dillerden çağatay

cadaki benzer biçim de göz önünde tutulmalıdır; -nil) ekinin Kumul diya

lektinde -nul), -nül) şekli de vardır. 

2) Ayrılma durumu eki -din'in sonundaki n sesinin düşerek -de şeklinde 

de kullanıldığına dikkat çekiliyor. 

KumuZ diyalekti Öyde(n) talağa çiktim. 

Yazı dili 

Türkçe 

KumuZ diyalekti 

Yazı dili 
Türkçe 

Öydin talağa çiktim. 
Evden dışarıya çıktım. 

Nernaside(n) keldim. 

Nernasidin keldim. 
Öteki taraftan geldim. 
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3) Me(n), se (n), u gibi kişi zamirleri yaklaşma durumu eki aldığında 

aşağıdaki gibi bir g türemesi görülür: 

Kumul diyalekti Yazı dili 
mGlJga 
sa1)ga 
a1)ga 

ma1)a 
sa1)a 
uni1)ga 

Türkçe 
bana 

sana 

ona 

4) Şimdiki zaman eki yazı dilinde -vati şeklindedir. Kumul diyalektinde 

ise değişik seslerin düşmesiyle -ytti şeklindedir. 

Kumul diyalekti Yazı dili 
oylayttime(n) 

körüyttise( n) 

yuluyttu 

yimiyttimiz 
satmayttıse(n) 

~i( i )yttamdu 

oylavatimen 

körüvalisen 

yuluvatidu 

yemeyvatimiz 
satmayvatisen 

~ılivatamdu 

Türkçe 
düşünüyorum 

görüyorsun 

kopartıyor 

yemıyoruz 

satmıyorsun 

yapıyor mu 

5) Çokluk birinci kişinin emir şekli art ünlülü gövdelere -ayni1), -yni1) / 

-ayni, -yni ekleri getirilerek, ön ünlülü gövdelere ise -yni1) , -yni ve -iyni1), 

-iyni ekleri getirilerek yapılır. 

Kumul diyalekti Yazı dili Türkçe 
ma1)ayni1) 

~oyayni 

içiyni1) '" içiyni 
yiyni1) '" yiyni 
solayni1) 

ma1)ayli 

koyayli 

içeyli 
yeyli 
solayli 

ıv. Kumul Halk Edebiyatından Örnekler 

yürüyelim 

koyalım 

içelim 

yiyelim 

hapsedelim 

Bu bölümde çeşitli masallar, koşuklar, atasözleri ve deyimler, bulmacalar, 

konuşma dilinden alınan cümleler gibi Kumul halk (sözlü) edebiyatından 

tipik örnekler yer alır. 

Toplam 6 masal, 36 Koşuk, 72 atasözü ve deyim, 19 bulmaca, 49 ko

nuşma dilinden alınan cümle, i beyit (düğünde geline verilen öğüt), 11 ta

mamlanmamış cümle yer almaktadır. 

v. Kumul Diyalekti Sözlüğü 
Bu bölümde Kumul diyalektine özgü 1614 kelimeye yer verilmiştir. Bu 
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kelimelerin bir çoğu Çağdaş Uygur yazı dilinde bulunmayan kelimelerdir. 
Eski Türkçeden gelen kelimeler de az değildir; bu kelimeler bazı ses de
ğişikliklerine uğramıştır. Bunlara örnek olarak şunları gösterebiliriz (s. 126-
233): 

Kumul diyalekti Yazı dili Eski Türkçe Türkçe 
asix payda, nep asıg (ED 244b) fayda 
tiş çiş tiş (tış ED 557a) diş 

bozo mozay buzagu (ED 391a) buzağı 

bülö biley bilegü (ED 341b) bileği taşı 

kösö kösey közegü (ED 759a) maşa (ateş için) 
tişi çişi tişi (ED 560b) dişi 

çigmen çimen çimgen (ED 423a) çayır, çimen 

tOIJUZ tOIJguz tOIJuz (ED 527b) domuz 

uşma~ cennet uşma~ (ED 257b) cennet 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Kumul diyalekti Çağdaş Uygur yazı di
linde, diğer Uygur diyalektlerine oranla daha farklı bir yere sahiptir. Bu di
yalekt zengin ses bilgisi, dilbigisi, sözlük yapısına sahiptir. Çağdaş Uygur 
yazı diline göre daha çok Eski Türkçe özelliği barındırmaktadır. Çalışmayı 
gözden geçirenler bunu kolaylıkla farkedecektir. 

ED: elauson, Gerard, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth
Century Turkish. Oxford 1972. 
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