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A Grammar of Modern Uyghur "Yenİ Uygurcanın Oraıneri" adlı eserden 
bahsetmeden önce eserin yazarı ile ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. 
Utrecht Üniversitesi'nde islami Diller ve Kültürler Kürsüsü'nün başında 
bulunan Frederick De Jong, Arapça ve İslam kültürü uzmanıdır. Bektaşilik 
ile ilgili çalışmaları ile tanınan Frederick De Jong'un başlıca Suji Orders in 
Attoman and Post-Ottoman Egypt and the Middle East (200 ı) ve (Bemd 
Radtke ile birlikte çıkardığı) Islamie Mysticism Contested: Thirteen Centu
ries of Controversies and Polemfes (1999) adlı çalışmaları bulunmaktadır. 
Yeni Uygurca üzerine yaptığı çalışmalara baktığllnızda ise A Grammar of 
Modern Uyghur adlı çalışmadan önce yayımlanmış olsa da onu tamamlayıcı 
nitelikte olan Uyghur. A Manual for Conversation (Muhemmetrehim Sayit 
ve Reyhangül Ehmed ile birlikte, 2005) adlı eseri görmekteyiz. 

Frederick De Jong, kitabının teşekkür kısmında çalışmasının büyük 
ölçüde şekillendiği yerin Milletler Merkezi Üniversitesi (Pekin) olduğunu 
belirtmektedir. Bu üniversitenin Uygur Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde birkaç 
dönem çalışan De Jong teşekkür kısmında burada görev yapan ve gramerine 
büyük ölçüde katkıda bulunan akademisyenlere -Profesör Muhemmetrehim 
Sayit, Litip Tobti ve diğerleri- ve öğrencilere değinmiştir. De Jong, özellikle 
Litip Tobti 'nin yayımlanmamış olan "Yeni Uygurca Dersler" adlı çalışma
sının Yeni Uygur gramerinin değişik yönlerini anlamasında faydalı olduğunu 
dile getirmektedir. Bu arada De Jong'un gramerine düzeltileri ve önerileriyle 
katkıda bulunanlar arasında Marcel Erdal da yer almaktadır. 

De J ong, eserinin önsözünde Çince ve Rusça birtakım çalışmalar dışında 
eğitim ve öğrenim amaçlı Yeni Uygurca üzerine yapılmış başlıca iki ça
lışmanın var olduğunu belirtmektedir: Bunlar Reinhard Hahn'ın Spoken 
Uyghur adlı eseri ile Michael Friederich'in Uyghuriseh Lehrbueh adlı 

eseridir. Bu arada De Jong'un bahsettiği Michael Friederich'in Uyghuriseh 
Lehrbueh adlı eseri aslında tam bir ders kitabı değildir. Hem Michael 
Friederich'in hem de De Jong'un eğitim ve öğrenim amaçlı yazdıkları 

gramerler modem dil öğretim tekniklerinin kullanıldığı kitaplar olmaktan 
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çok gramer bilgilerinin sıralandığı referans kitabı diyebileceğimiz türden 
eserlerdir. Bu arada elbette ljemit Tömür'ün Hazirl):i Zaman Uygur Tili 
Grammatikisi (Morfologiya) / Modern Uyghur Grammar (Morphology) adlı 
eseri türünden bir referans kitabı değillerdir. Zaten, De J ong büyük ölçüde 
ljemit Tömür'ün bu eserinden faydalanmıştır. Hem bu eser hem de Michael 
Friederich'in adı geçen eseri De Jong'un gramerinin yapısının oluşumunda 
ve gramer sınıflandırmalarında önemli rol oynamışlardır. Yalnız, Tömür'ün 
gramerinde kullandığı bazı dilbilimsel kategorilerin yeniden ele alınıp iş

lenmesinin eserin değerini artıracağını söyleyebiliriz. 
De Jong yine önsözde, eseri için "İlk İngilizce temelli Yeni Uygurca 

öğretici gramerdir" demektedir. Burada gramerin İngilizce temelli olma
sından kasıt eğer gramerin yazıldığı dil ise De Jong'un kaynakçasında yer 
almayan (Michael Friederich'te de yoktur) Robert Barkley Shaw'a ait A 
Sketch of the Turki Language as Spoken in Eastern Turkistan (Kashghar and 
Yarkand) adlı 1878 yılında yayınlanmış Yeni Uygurca gramerini anmak ge
rekir. Bugün bile büyük bir değer taşıyan bu eserde De Jong'un ve 
Frİederich'in gramerinde yer almayan sözdizimİ konusu (ve okuma par
çaları) dahi bulunmaktadır. 

Aynı bölümde De Jong, gramerinin Tömür ile Frİederich'in eserlerinin 
ötesinde olduğunu, onların değinmediği Uygur gramer yapılarını da kapsa
dığını belirtir. Standart yazı diline girme yolunda olan diyalekt yapılarına da 
yer verdiğini belirten De Jong, eserinin bir referans grameri olmadığını, 
fakat oluşturulacak böylesi bir gramere katkıda bulunduğunu belirtir. 

De Jong'tan ve yararlandığı eserlerden bahsettikten sonra eserin içeriğine 
bakmak gerekir. Uygurcaya uyarlanmış Arap alfabesinde löl, lül ve lel 
seslerini karşılayan .:U, Jı, Jı yazıbirimleri için De Jong kitabında Latin harfli 
gösterimde sırasıyla oe, ue ve ae yazıbirimlerini kullanmıştır. Batı yazınında 
bazı ünsüzler için sıkça kullanılan -örneğin kh, sh, ch vb.- yazıbirimlerini bir 
tarafa bırakırsak böylesi bir gösterirnin bir dilin öğretimini hedef alan gramer 
kitabı için çok kullanışlı olduğu kanısında değilim. Her bir ses için 
gerekmedikçe tek bir harfin gösterimi her zaman için idealolandır. Zaten löl 
ve lül fonemleri için Türkoloji yazınında yaygın olarak kullanılan 

yazıbirimler mevcuttur; löl için Ö, fJ ve IÜ/ için ü. Bunun yanında /id sesi için 
kullanılan e yazıbiriminin löl ve IÜ/ fonemlerini göstermede kullanılan ikincİ 
bir unsur olması da karışıklığa yol açabilir -en azından Yeni Uygurcanın 
morfofonolojisi ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılmadığı sürece-o 

22 bölümden oluşan gramerin ilk bölümünü 'Uygur Alfabesi' oluş

turmaktadır. 'Uygurcanın Sesleri' adlı ikinci bölüm, Frederick De Jong'un 
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Uyghur. A Manual for Conversation adlı çalışmasının telaffuz kıs~ının 
değiştirilip genişletilmiş halidir. Burada Uygur alfabesindeki sesler tek tek 
örneklerle ele alınmış ve yeri geldiğinde sözcük içinde meydana gelen ses 
değişimleri ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. Bu bölümde 'Ünlüler' başlığı 
altında Yeni Uygurcadaki ünlüler dilbilim ölçülerine göre -boğumlanma 
noktası, dudakların konumu, boğumlanma sırasında ağzın açıklığı vb.
verilmiştir. Verilen listede art ünlüler kategorisinde lal, 101 ve LU! sesleri ile 
birlikte Iii 'yi görmekteyiz. Ön ünlüler kategorisinde lel, löl, lül ve lel sesleri 
ile birlikte Iii sesini görmekteyiz. Yine, yüksek ünlüler kategorisinde lül ve 
LU! ile birlikte iki adet Iii görmekteyiz. Ünlüler ile ilgili verilen listenin 
altında bir cümleyle Yeni Uygurcada yazımda li/'nin ön ve art çeşitleri 

arasındaki farkın gösterilmediği belirtilir. Hem art ünlü kategorisinde hem de 
ön ünlü kategorisinde aynı yazıbirimin kullanılması dilbilimsel açıdan 

karışıklığa yol açmaktadır. Çünkü iki ayrı boğumlanma noktasından oluşan 
sesler aynı yazıbirimle gösterilmez. Bunlar her ne kadar Yeni Uygurcada 
imlada gösterilmese de ayrı sesler olup ünlüler için verilen listede art ünlüler 
kısmında lil'nin bir çeşidi olarak gösterilen Iii fonemi yerine /ıl yazılması 

gerekirdi. Eski Türkçe /ıl sesi Yeni Uygurcada li/'leşme eğiliminde olsa da 
telaffuzda /ıl sesi bazı sözcüklerde görülür: y9 Jpz 'kız', y.d Jpmzz 'kımız', 
c:91..J.J§ JplmaI( 'yapmak', çılpnalf 'çıkmak' vb. (fi/'nin bir çeşidi olarak 
gösterilen) /ıl'nın hangi durumlarda görüldüğü Iii sesi açıklanırken 

verilmiştir. 

De Jong, üçüncü bölümden itibaren sırasıyla şu konuları işlemiştir: 'Ünlü 
ve Ünsüz Uyumu', 'Ad', 'Eklerle Söz Yapıını', 'İkilemeler', 'İyelik Ekleri', 
'Durum Eki Kategorileri', 'İlgeçler', 'Sıfatlar', 'Belirteçler', 'Adıllar', 
'Sayılar', 'Günler, Aylar, Tarih ve Zaman', 'Eylem', 'Ad-Eylem', 'Sıfatfiil', 
'Ulaçlar', 'Yardımcı Hareket Eylemleri', 'Bağlaçlar', 'Takılar', 'Ünlemler'. 

'Ünlü ve Ünsüz Uyumu' bölümünde Yeni Uygurcadaki ünlü ve ünsüz 
uyumu ile ilgili kurallar sıralanarak Yeni Uygurcadaki artlık-önlük ve dudak 
uyumunun varlığına işaret edilmiştir. Dördüncü bölümde 'Ad' konusu ele 
alınarak Yeni Uygurcada adlarda cinsiyet, belirlilik ve çokluk konuları iş
lenmiştir. Yeni Uygurcada dilbilgisel cinsiyetin ve sözcüklerde belirlilik 
ifade eden herhangi bir takının (İngilizce the gibi) bulunmadığı belirtilmiştir. 
'Eklerle Söz Yapımı' bölümünde Yeni Uygurcadaki bütün söz yapımı ek
lerinin sıralanması yerine en çok kullanılanlar verilmiştir. Söz yapım ekleri 
'Adlardan Ad Yapan Ekler', 'Sıfatlardan Ad Yapan Ekler', 'Eylemlerden Ad 
Yapan Ekler', 'Sıfatlardan Sıfat Yapan Ekler', 'Adlardan Sıfat Yapan Ekler', 
'Eylemlerden Sıfat Yapan Ekler', 'Belirteçlerden Sıfat Yapan Ekler', 'Adlar 
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ve Sıfatlardan Eylem Yapan Ekler', 'Sıfatlardan Eylem Yapan Ekler', 
'Adlardan Belirteç Yapan Ekler', 'Sıfatlardan Belirteç Yapan Ekler' baş
lıkları altında ele alınmıştır. 

'Eylemlerden Sıfat Yapan Ekler' başlığı altında verilen eklerden biri de 
ijemit Tömür'de olduğu gibi -liql-likl-luqı-ıük'tür. Bu eklerle ilgili açık
lamada ise şöyle denilmektedir: '-ş ile biten ad-eyleme ya da -arı-er ile biten 
sıfatfii! ekine eklendiğinde ortaya çıkan sıfat, bu eylemsi tarafından ifade 
edilen niteliği gösterir'. Örnek olarak da ye- 'yemek' > yeyiş 'yiyiş' > 
yeyişlik 'lezzetli' ve eçin- 'üzülmek' > eçinar 'üzülünen' > eçinarliq 'üzücü' 
vb. verilmiştir. Bu örneklerde bahsedilen ek, baş1ıkta belirtildiği gibi ey
lemden sıfat yapan değil eylemsiden yani bir yönüyle addan sıfat yapan ek
tir. Ayrıca 'Adlar ve Sıfatlardan Eylem Yapan Ekler' başlığı altında yalnızca 
adlardan eylem yapan eklerle ilgili örnekler verilmiştir. Daha sonra yeniden 
'Sıfatlardan Eylem Yapan Ekler' başlığı konarak bir önceki baş1ıkta verilen
lal-le, -laşl-leş, -lanl-len ekleri ele alınmıştır. 

'İkilemeler' bölümünde Yeni Uygurcada yedi çeşit ikilemenin (til-ede
biyat, yemek-içmek vb.) bulunduğundan bahsedilmiştir. Yedinci bölüm 'İye
lik Ekleri' başlığını taşımaktadır. Burada iyelik ekleri sıralanmış ve istisnai 
durumlara (su sözcüğüne iyelik ekinin gelmesi ile oluşan yapı gibi) yer 
verilmiştir. İyelik ekleriyle ilgili bir iki sözcük örnek olarak verilmiş olsa da 
sonu ünlü ile biten ve sonu ünsüz ile biten birer sözcüğün iyelik ekli bütün 
biçimlerinin örnek verilmiş olması elbette okur için daha anlaşılır olurdu. 

'Durum Eki Kategorileri' bölümünde Yeni Uygurcada adın on durumu 
olduğu belirtilmiştir: 1) Yalın Durum; 2) ilgi Durumu; 3) Yaklaşma-Verme 
Durumu; 4) Belirtme Durumu; 5) Bulunma Durumu; 6) Niteleyici Bulunma 
Durumu; 7) Ayrılma Durumu; 8) Karşılaştırma Durumu; 9) Eşitlik Durumu; 
10) Sınırlayıcı Durum. < 

Altıncı ad durumunda niteleyici bulunma durumu eki olarak -dikil-tiki 
(örn. iştiki ademler 'işteki insanlar') verilmiştir. Bu durum için ayrıca "Ad 
gibi işlev gösteren bir oluşum da kurabilir" diye bir açıklama verilmiştir. 
Örnek ise kaçidikiler 'sokaktakiler' sözcüğüdür. Öncelikle iştiki sözcüğü iş 
adına -te bulunma durum ekinin ve -ki aitIik ekinin getirilmesi ile oluştu
rulmuştur. Aslında burada, durum ekleriyle ilgili Türkiye' deki dilbilimsel 
geleneğe göre yeni bir ad durumu kategorisi yoktur. Onun yerine -ki ekinin 
eklendiği sözcüğü sıfatlaştırdığını görmekteyiz. Eğer iştiki sözcüğü cümle 
içinde niteleyici durumda kullanılmıyorsa bu sözcüğün türü için ad diye
biliriz. Örnek olarak verilen kaçidikiler addır ve bir durum eki üzerİne çoğul 
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ekinin getirilmesi Türk dillerinin morfolojisine aykırıdır. Örneğin eveler, 
arabayzlar diyemeyiz. 

'İlgeçler' bölümünde Yeni Uygurcada en çok kullanılan ilgeçler veril
miştir. Bu yapılırken hangi ilgeçlerin, bağlı oldukları sözcük gruplarında 
hangi durum eklerini gerektirdikleri de sınıflandırılarak verilmiştir. İlgeçler 
üç grup halinde verilmiştir: 1) adın yalın durumu ile kullanılan ilgeçler 
(arqiliq 'aracılığı ile' vb.); 2) adın yaklaşma-verme durumu ile kullanılan 
ilgeçler (da 'ir 'dair, ilgili olarak' vb.); 3) adın ayrılma durumu ile kullanılan 
ilgeçler (burun 'önce' vb.). Onun cu bölümde 'Sıfatlar' başlığı altında Yeni 
Uygurcadaki sıfat türü incelenmiştir. Burada sıfatlarda asli,büyültme, 
küçültme, üstünlük ve sevgi derecelerinden bahsedilmiştir. 

'Belirteçler' bölümünde özellikle belirteç yapımı üzerinde durulmuştur. 
Başlıca belirteç yapım yolları şu şekilde verilmiştir: 1) 3. tekil kişi iyelik 
ekinin zaman bildiren adlara sıkça getirilmesi (keçisi 'geceleyin, akşamleyin, 
kündüzi 'sabahleyin' vb.); 2) -lap/-lep, -çe gibi çeşitli eklerin belirli ad ve 
sıfatlara eklenmesi (künlep 'günlerdir' vb.); 3) -mu ekiyle tekrarlanmış bazı 
ad birleşikleri (öy mü öy 'evev, evden eve' vb.). 

'Adıllar' bölümüne kitapta genişçe yer verilmiştir. Yeni Uygurcadaki 
adıllar yedi kategoride incelenmektedir: kişi adılları, işaret adılları, soru 
adılları, dönüşlülük adılları, kapsamlı adıllar, olumsuz adıllar ve belirsiz 
adıllar. Kişi adıllarının durum ekli biçimleri de verilerek dönüşIüIük adılı 
olan öz (+iyelik eki)ün ve işaret adıllarının bütün ad durumları ile çe
kimlendiği belirtilmiştir. Bu bölümde verilen kapsamlı adıllar (barliq 
'bütün', pütün, pütkül 'bütün', her 'her', h erqays i 'her, her bir' vb.) ve 
olumsuz adıllar (heç 'hiç', heçbir 'hiçbir, hiç kimse' vb.) aslında belirsizlik 
taşıyan adılIardır. Bu yüzden ayrı bir kategori başlığı altında değil de belirsiz 
adıllar başlığı altında ele alınmaları ayrıntıya girmeyi önlemek açısından 
belki daha yerinde olabilirdi. 

'Sayılar' bölümünde sayma sayıları, sıra sayıları, kesir sayıları, üleştirme 
sayıları, topluluk sayıları, adıl sayıları ve tahmin sayıları verildikten sonra 
matematikteki dört işlemin Yeni Uygurcada nasıl ifade edildiği örneklerle 
açıklanmıştır. On dördüncü bölüm olan 'Günler, Aylar, Tarih ve Zaman'da 
Yeni Uygurcada gün adlarının iki şekilde ifade edildiği belirtilmiştir: ı) 

heptinil) birinci küni / heptinil) biri 'Pazartesi' vb. (sıra sayısının birer ar
tırımı ile gün adları elde edilir); 2) Farsça gün adları (düşenbe (küni) 'Pa
zartesi', seyşenbe (küni) 'Salı' vb.). Ay adları da iki biçimde ifade edile
bilmektedir: 1) Sıra sayısı ile ay sözcüğünün kullanımı (birinçi ay 'Ocak' 
vb.); 2) Rusça ay adları (yanvar 'Ocak' vb.). Tarih yazımında yıl, ay, gün 
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sırasının be lirtilmektedir. 'Zaman' 
Yeni Uygurcada nasıl ifade edildiği anlatılmıştır. 

bölümünde öncelikle Yeni Uygurcada 
likleri verilmiştir. Daha sonra şahıs 'olmak' bar ve yoq söz
cüklerinin kullanımı, emir kipi, bir tür dilek-istek kipi, dilek-istek kipi, amaç 
eylemleri, aktarmalar, geniş (şimdiki)-gelecek zaman, belirsiz geniş 

(şimdiki)-gelecek zaman, şimdiki zaman, geçmiş-geniş (şimdiki) zaman, 
öznel geçmiş zaman (yani öğrenilen geçmiş zaman), bağlı geçmiş zaman, 
geniş zamanın hikayesi, şimdiki zamanın hikayesi, çatı kategorileri, ye
terlilik, şart kipi başlıkları altında eylem konusu işlenmiştir. Bu böıümde 
gereklilik kipi ele alınmamış ve diğer bölümlere göre şart kipine ise epeyce 
bir yer ayrılmıştır. 

On altıncı ve on yedinci bölümlerde sırasıyla 'Ad-Eylem' ve 'Sıfatfiil' 

konuları işlenmiştir. Yeni Uygurcadaki sıfatfiiller kategoride incelen-
mektedir: 1) bitmişlik bildiren sıfatfiiller; 2) zaman sıfatfiilleri; 3) 
bitmemişlik bildiren s ıfatfi i ller. 'Ulaçlar' Yeni Uygurcada 
kullanılan çeşitli ulaç ekleri listelenip örneklerle açıklanmıştır. 'Yardımcı 
Hareket Eylemleri' bölümünde Yeni Uygurcada kullanılan yardımcı ey
lemler (-et-, -al-, ber- vb.) üzerinde durulmuştur. Yirminci bölümde 'Bağ
laçlar' konusu, yirmi birinci bölümde ise 'Takılar' konusu ele alınmıştır. 

Yeni Uygurcada sıkça rastlanılan takıların (-al-e) -çu, -de vb.) her zaman 
sözcük sonunda bulunduğu, yani hiçbir ekin ona eklenemediği vur
gulanmıştır. Gramer 'Ünlemler' konusu ele alınarak tamamlanmıştır. 

A Grammar of Modern Uyghur yukarıda belirttiğimiz bazı eksiklikler 
dışında Yeni Uygurcayı öğrenmek isteyenler için önemli bir çalışmadır. De 
Jong, gramerinde sıkça kullandığı sayfa altı notlarıyla okuyucunun konuya 
yoğunlaşmasını sağlamaktadır. Kitabın kullanımını kolaylaştırmak için 
gramer öğelerinin bir indeksini de veren De J ong eserinin sonuna İngilizce
Yeni Uygurca bir sözlükçe de eklemiştir. Konuları işlerken akademik bir dil 
kullanmaktan kaçınarak yalın bir dil ile konuları kısaca veren De Jong oku
run sıkılmasını da önlemektedir. Elbette bu tür eserlerin Yeni Uygurca ile 
ilgili gramer çalışmalarına ,önemli katkıları olacaktır. 

Fikret Yıldırım 
(İstanbul) 
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