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Press, Seatt1e and London, 1991,' xxii + 632 sayfa. 

Reinhard F. Hahn'ın yayınladığı Spoken Uyghur (Konuşma Uy
gurcası) adlı kitap son yıllarda Batı'da Uygur dil, edebiyat ve tar
ihine karşı gittikçe artan bir ilginin en son örneğidir. Bilindiği 
gibi Uygu.rlar, büyük çoğunluğu Çin Halk Cumhuriyeti'nin 
Şincang-Uygur Özerk Bölgesi'nde (Doğu Türkistan) yaşayan bir 
Türk topluluğudur. Bir kısım Uygur da SSCB'nin Kazakistan 
bölgesinde azınlık olarak yaşamaktadır. Bu topluluğun dili bi
limsel literatürde tarihi bir Türk lehçesi olan Eski Uygurca'yla 
karıştırılmaması için genellikle Yeni Uygurca veya Modern Uy
gurca olarak geçmektedir. Yeni Uygurcayı (bundan böyle burada 
yalnızca Uygurca olarak kullanılacaktır) konuşanların sayısı 6-
10 milyon arasındadır. Uygurca ayrıca Doğu Türkistan'da 
yaşayan azınlıklar tarafından da bir çeşit ortak dil olarak kul
lanılmaktadır. Uygurca Türk dil ve lehçeleri sınıflamasında 

Doğu veya çağatay grubuna girer. Yine aynı gruba giren 
Özbekçe Uygurca'ya en yakın olan dildir. 

Uygurca ile ilgili ilk bilimsel araştırma ve yayınlar 19. yy.'ın 
ikinci yarısında başladı. Radloff, Shaw, Pantusov, Katanov gibi 
bilim adamlarının yayınları Uygurca sahasındaki ilk modern 
çalışmalardır. 20. yy.'da da özellikle von Le Goq, Menges, Ra
quette, Jarring, Nasilov, Malov, Baskakov, Kaydarov, Nacip, Ra
himov, Sadvakasov, Talipov ve Tenişev gibi türkologların ko
nuyla ilgili değerli araştırmaları Uygurca'yla ilgili 
bilgilerimizi zenginleştirdi. Son on yıl içinde Doğu Türkistan'da 
da Uygur asıllı türkologlar önemli eserler ortaya koymak
tadırlar. Bütün bunlara rağmen üniversitelerde Uygurca 
öğretmek için Batı dillerinde yazılmış modern bir ders kitabı bu
lunmamaktaydı. Bu nedenle sayın Hahn'ın eseri herşeyden önce 
böyle bir ihtiyaca cevap verdiği ve önemli bir boşluğu doldurduğu 
için övgüye değer bir çalışmadır. Bundan önce yayımlanmış bu 
türden İngilizce kitaplar şu veya bu nedenle artık verimli olma-
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maktaydı. G. Raquette'in Mitteilungen des Seminars {ür 
Orientalische Sprachen dergisinde 3 bölüm halinde çıkan "Do~ 
Türkçesi Grameri" adlı çalışması 1912-14 yıllarında 

yayımlandıg,. için oldukça eski bilgileri ihtiva etmektedir: E. D. 
Ross tarafından 1934'te bastırılan Gezginlerin İIgilenecegi Konu
larda Hazırlanmış Dogu Türkçesi İle Konuşmalar adlı kitap hem 
küçük hacimli~ hem de eskidir. İçindeki .n.v ......... "i' ... uluu:ıu 
da dil ö~retimi için uygun değildir. L. R. Leinone'nin 1956 
yılında basılan Dogu Türkçesi'nin El Kitabı adlı eseri o zamana 
kadar İngilizce'de yayımlanmış en geniş kapsamlı Uygurca 
gramer olmasına rağmen, kitap A.B.D. Milli İstihbarat Teşkilatı 
için hazırlandığından kolayca elde edilmesi pek mümkün 
değildir ve kullandığı malzeme şu anda Do~ Türkistan'da kul
lanılan standart Uygurca'dan özellikle sesbilimi açısından 

farklılıklargöstermektedir. E. Nacip'in (Nadzhip) 1960 yılında 
Moskova'da İngilizce olarak basılan Modern Uygurca adlı kitabı 
daha önce Rusça olarak aynı adla yayımlanan kitabının 

İngilizce çevirisidir. Bütün iyi yayınlara rağmen Uygurca'nın 
sadece kısa bir grameri olan kitap dil öğretiminde kullanılacak 
bir ders kitabının özelliklerine sahip değildir. 

Sayın Hahn Konuşma Uygurcası kitabını eserin ön sözünde de 
belirttiği gibi Doğu· Türkistan'da konuşulan Modern Standart Uy
gurcayı öğrenmek isteyenlere öğretim malzemesi oluşturmak ve 
konuyla ilgili Çince, Rusça ve Uygurca yayımlardan haberdar 
olmayan dilbilimcilere tahlil edilmiş ve açıklanmış Uygurca 
malzeme sunmak amaçlarıyla hazırlamıştır. Bu nedenle kitap 
şimdiye kadar yapılan benzeri yayınlardan biraz farklı olarak 
ne tamamiyle bir ders kitabıdır, ne de tamamiyle bilimsel bir in
celemedir. Her iki tür okuyucu kitlesine hitap edebilmek için bu 
özelliklerin ikisini de bünyesinde barındırmaktadır. 

Konuşma Uygurcası üç bölümden oluşmaktadır. Daha çok dilbi
limcilere hitap eden 1. bölümdeUygurca'nın morfofonolojisi 
üzerinde durulmaktadır. Bu bölümde morfolojik yapı, hece yapısı, 
vurgu ve tonlama, Uygurca'da bulunan ünlü ve ünsüzlerle on
ların alofonları, Uygurca için kullanılan Arap, Kiril ve Latin al
fabe düzenleri ve bazı düzensiz çekim şekilleri yer almaktadır. 
Yine bu bölümde ses uyumu, ses düşmesi, ses türemesi, sa
dasızlaşma, ses benzeşmeleri (asimilasyon), ünlü uzunluğu gibi 
sesbiliminin içine giren konular. üzerinde de durulmaktadır. Uy-
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gurca'yı dig-er Türk dillerinden ayıran en önemli ses özellikleri 
olan gerileyici benzeşme ve darlaşma da bu bölümün konuları 
arasında yer almaktadır. _ 

Bu ses olayları anlatılırken bazı konularda yeni açıklama ve 
yorumlar getirilmiştir. Bir tanıtma yazısı içinde bunların hep
sine deg-inmek mümkün olamayacag-ından burada sadece ünlü 
türemesi bahsinde sayın Hahn tarafından ileri sürülen' bir iddia, 
üzeri~de durulacaktır. Ünlü türemesi bahsinde araştırmacı Uy
gurca'da bazı Türkçe kelimelerin yalın haldeki şekilleriyle bazı 
ekli şekilleri arasında görülen ve gelenekselolarak ünlü 
düşmesi olarak deg-erlendirilen durumlarda bu açıklamayı red
dederek bazı yabancı asıllı kelimelerde olduğu gibi bunu ünlü 
türemesi olarak görmektedir. Mesela Arapça ism 'isim, ad' keli
mesi Uygurca'daki heceleme ve ses kurallarına göre i 
türemesine sahne olur ve yalın halde isim 'isim, ad' şekline 
girer, halbuki aynı kelime ek alınca ismim 'ismim, adım' olarak 
asli i'siz şeklini korur. Buna benzer bir olay ogul 'oğul' gibi bazı 
Türkçe kökenli kelimelerde de görülür. Kelimenin ek almış, og
lum 'og-lum'şeklinde u düşer. Sayın Hahn aynı ism kelimesinde 
olduğu gibi kelimenin asli şeklinin ogl olduğunu ve yalın hal
deyken Uygurca heceleme kurallarına uygun olarak u eklenerek 

, o gul haline geldig-ini, ek aldıg-ı zaman ise yine asli şekline 

dönerek oglum 'og-lum' durumuna geldig-ini iddia etmektedir. Bu 
ses değişiklig-i ogul kelimesinden başka dig-er bazı keliInelerde 
(egiz 'ağız', könül 'gönül', burun 'burun', ba,gir 'ciğer', boyun 
'boyun" vs.) yalnız Uygurca'da deg-il, fakat Türkçe de dahil 01-' 
mak üzere birçok Türk dilinde görüldüg-ünden araştırmacının 

iddiası bu dilleri de ilgilendirmektedir . Yani araştırmacı bu 
kelimelerin (bu örneklerin hepsi belirtilmese de) asli 
şekillerinin o gl, agz, kölJ 1, burn, bagr, boyn oldug-unu 
söylemektedir. Tarihi ve Modern Türk dilleri araştırmalarında 

,bu kelimelerin asli şekilleri konusunda herhangi bir görüş 
ayrılıg-ı bulunmamaktadır. Türk dillerinde Türkçe kökenli ke
limelerde adların asli şekli daima onlar,ın yalın, yani ek al
mamış halleridir. Bütün bunları bir yana bıraksak bile, bilin
diği gibi Uygurca ve dig-er Türk dillerinde, araştırmacının 

kendisinin de kitabının 90. sayfasında belirttig-i gibi, Türkçe 
kökenli kelimelerin sonunda sadece beUi türden iki ünsüz arka 
arkaya gelebilir. Yukarıda verilen kelimelerin sonundaki gl, gz, 
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fa, rn, gr, yn türü ünsüz gruplarının Uygurca kelimelerin sonun
da bulunması mümkün de~ildir ve sonunda bu tür ünsüz gru
plarını bulunduran başka Uygurca kökenli kelime yoktur. 

Bu bölümde kullanılan dil ve terminoloji oldukça' köklü bir 
dilbilimi bilgisini· gerektirdiği için bu tür bir öwetim görmemiş 
ö~rencilerin kitabın bu bölümünden yeterince yararlanması güç 
olacaktır. Ayrıca bazı kısımlarda dil ö~retimini amaçlayan bir 
ders kitabında bulunmaması gerekecek kadar çok ayrıntı vardır. 
Uygurca'daki seslerin alofonlarının hepsini bilmenin, mesela 
/üfnün 5 çeşit, lu/'nun 6 çeşit alofonu oldu~u:nu bilmenin 
ö~rencinin işini zorlaştırmak ve kafasını karıştırmaktan başka 
bir yararı olmaz. Tabii tam tersine bu kısımlar dilbilimciler için 
büyük önem ve de~er taşımaktadır. 

Uygurca dil öwetiminde ders kitabı olarak kullanılabilecek 
olan kısım 2. bölümdür. Bu bölüm 15 dersten oluşan dil malzeme
sini içermektedir. Derslerin büyük ço~unıu~unda belli bir konu 
etrafında odaklanmış bir veya iki karşılıklı konuşma (bu 
konuşma metinlerininArapça orijinali ve Latin harfli translite
rasyonu), o derste geçen kelime, deyimlerin anlamları ile ekle
rin işlevlerini içeren yeni unsurlar kısmı, konuşmanın veya 
konuşmaların İngilizce çeviri,si, ö~renciye verilecek konuyla il
gili ek kelimeler ve yazarın konuşmalar için gerekli gördüğü 
dil ve kültürle ilgili notlar bölümleri bulunmaktadır. 

Konuşmalar son zamanlarda Batı'da yabancı dil öğretiminde çok 
kullanılan iletişimsel-durum sal metotla hazırlanmış izlenimini 
vermektedir. Her konuşma belli bir konu ve durumla ilgilidir. 
Bu konuşmalarda yabancıların Do~u Türkista'n'a gittiklerinde 
sıkça karşılaşabilecekleri durumlarda gerekli olan dil bilgisi ve 
şekillerine ağırlık verildi~i eserin önsözünde belirtilmektedir. 
Kitaptaki 15 konuşma şu konularla ilgilidir: kendini tanıtma, 
tanışma, misafir a~ırlama ve etnik gruplarla ilgili sohbet, arka
daş edinme, ev, yatakhane, gündelik meşguliyetler, alışveriş, 

telefon konuşması, postahanede, hastalanma ve tedavi, gezi ve 
veda toplantısı. Konuşmalar gündelik dilden alınmıştır. Pek çok 
dil ö~retme· kitabında sıkça görülen öğrencilere kolaylık 
sağlamak amacıyla dili basitleştirme ve dolayısıyla da gramatik 
olarak do~ru fakat gerçek hayatta kullanılmayan cümle ve de
yimlere yer verme hatasına düşülmemiştir. Konuşmaların büyük 
ço~nlu~nun oldukça uzun olması dil öğretimi açısından bir so-
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run teşkil etmektedir. Dil öğ'retiminde çok yararı görülen resim, 
şekil, çizim, karikatür gibi yardımcı unsurlara kitapta yer veril
memiştir. Konuşmaları takviye edecek ve konuşma' içinde geçen 
kelime ve yapıları pekiştirecek hiçbir metin ve alıştırmanın ol
maması bu bölümün ve genelde kitabın en büyük eksikliğ'ini 

oluşturmaktadır. Her konuşmayı takip eden yeni unsurlar 
. kısmında kelimelerin anlamları ile eklerin işlevleri veril
miştir. Ek kelime listesi hemen bütün derslerde yeterli ve hatta ( 
gereğ'inden çoktur. Dil ve kültürle ilgili notlardan bazıları: 
gereğ'İnden çok uzun veya bazan da gereksizdir. Mesela 1. derste 
assalamu'alaykum kelimesi ve kullanılışı ile ilgili bir sayfadan 
daha uzun bir açıklama verildiğ'i halde benzeri selamlaşma ke
lime ve deyimleri üzerinde hiçbir bilgi verilmemiştir. Kitabı Uy
gurca öğ'retmek için kullanacaklar konuşma metinlerini temel 
olarak alıp bazı yeni bilgi ve özellikle araştırmalar ekleyerek 
kullanılırlarsa, sanırız kitaptan çok yarar sağ'layabilirler. 

3. bölüm Uygurca-İngilizce sözlük, İngilizce-Uygurca sözlük, 
Uygurca'da kullanılan çekim -akleri ve yardımcı fiiller' 
kısımlarından oluşmaktadır. Uygurca-İngilizce sözlük bölümü 
bazı ufak tefek eklemeler dışında 1. ve 2. bölümde geçen kelime
leri, deyimleri ve ekleri içermektedir. Uygurca kelimeler 
'Latince transliterasyonlu şekilleriyle verilmiştir. İngilizce
Uygurca sözlük kısmı da yine aynı kelimeleri içermektedir. 
Çekim eklerinin verildiğ'i kısımda iyelik ekleri, hal ekleri, za
mir çekimleri, şahıs ekleri, zaman ekleri ile sayılar bulunmak
tadır. Verilen ekler ayrıca değ'işik örnek. kelimelerle birlikte 
kullanılarak çekimleri yapılmıştır. Bu bölümün sonunda al-, at-, 
baq-, bar-, bar-, bol-, çiq-, kal-, kat-, kör, oltur-, öt-, qal-, qoy-, sal-, 
taşla-, tur-, yat-, yür- fiillerinin yardımcı fiil olarak hangi an
lamlarda kullanıldığ'ı örneklerle anlatılmıştır. Bir başvuru 
bölümü olan 3. bölümden Uygurca'yla ilgilenen herkes ko
laylıkla yararlanabilir. 

Yukarıda da belirtildiğ'i gibi sayın Hahn'ın kitabı Uygurca 
araştırmaları ve dil öğ'retimi için' son yıllarda yapılan en 
önemli yayındır. Değ'işik amaçlarla kullanılabileceğ'i için çok 
sayıda kişinin ilgisini çekeceğ'ine inanıyor ve konuyla ilgili bu 
tür yayınların artmasını içtenlikle diliyoruz. Sayın Hahn 
Batı'da Uygurca'yla ilgili iki' yeni araştırmanın daha 
hazırlandığ'ını' kitabın önsözünde belirtmektedir. Bunlara ek ola-
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rak biz de Uygurca-tngilizce ve UygUrca-Türkçe olmak üzere iki 
kapsamlı sözlü~ün tarafımızdan hazırlandıg-tnı Uygurca'yla il· 
gilenenlere burada duyurmak isteriz. 

Kurtuluş Öztopçu 
(Los Angeles) 
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