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Uygurca'nın Yazı Dili Olarak Gelişmesi 
ve Uygurca Sözlükler 

Kurtuluş Öztopçu 
(Los Angeles) 

İngilizce, Almanca, Fransızca gibi gelişmiş batı dilleriyle karşılaştınldıkla

nnda Türkçe ı de dahilolmak üzere Türk dillerinin oturmuş yazı dili gelenekle

rine ve yazım kurallarına sahip olduklan söylenemez. Bu özellikle bazı Türk 

dillerinde daha da bariz bir şekilde belli olmaktadır. Halihazırda Çin Halk 
Cumhuriyeti'nin özerk bir bölgesi olan Şincang-Uygur Özerk Bölgesi 'nde 
(Doğu Türkistan'da) konuşulan ve bu bölgede resmi dilolarak kuııa:rulan'Uy
gurca2 da bu tür dillerden biridir. 

Uygurca büyük çoğunluğu Şincang-Uygur bölgesinde yaşayan 7-8 mil
yon kışi tarafından ana dili olarak konuşulmaktadır. Uygurca Türk dilleri 
içinde en eski ve sürekli bir yazı dili geleneğine ve edebiyata sahip olmasına 

rağmen özellikle son yüzyıl içinde geçirdiği değişiklikler yüzünden bugün 

hala tam olarak oturmuş ve gelişmiş bir yazı dili sayılmaz. Bunun sebeplerine 

geçmeden önce Uygurca'nın yazı dili olarak tarihi gelişmesi üzerinde biraz 

durmak yerinde olaqıktır. 

1 Bu alanda Türkçe diğer Türk dillerinden çok daha oturmuş sayılsa bile yine de batı dilleri 
kadar belirginleşmiş ve yaygınlaşmış yazım kurallarına sahip değildir. Bunun sebepleri 
arasında batı dillerinin daha az değişen siyasi düzenleri olan ülkelerde kullanılması, alfabe -
değişikliği geçirmemiş olmaları, <> ülkelerde okuma yazma oranının bize göre daha yüksek 
olması, bilimsel araştırmaların bizden çok daha ileri düzeyde olması ve yazım kurallarının 
bazı bilimsel kurumlar tarafından yansız olarak saptanması ve uygulanmasının kontrolu 
ve buna benzer daha başka sebepler bulunmaktadır. Türkiye'de tirajları milyonlara varan 

basın-yayın organları hala 'dahi' anlamına gelen da, de'yi doğru olarak yazamamaktadırlar. 

Şu anda değişik kurumların çıkardığı ve bazı açılardan birbirleriyle çelişen üç değişik 
yazım kılavuzu bulunmaktadır. Hala iftçeltıne işareti 'A' kullanılsın mı, kullanılmasın mı 
tartışmaları yapılmaktadır. Buna benzer daha pekçolLörnek verilebilir. 

2 Bazı modern kaynaklarda Uygurca'yı Tarihi Uygurca' dan ayırmak için Yeni Uygurca veya 
Modem Uygurca adları da kullanılmaktadır. 
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Uygurca ilk olarak: VIII. yüzyılda Uygur devletinin kurulmasından-sonra 
yazı dili olarak kullanı~aya başlandı. Göktürk anıdanndaki dille hemen he

men aynı olan bu dili Uygurların devlet içinde hakim unsur durumuna 

geçmelerinden dolayı Uygurca olarak: adlandınn~ yerinde olacaktır. O 

dönemden bu zamana kadar da Uygurca hemen hemen hiç kesintisiz yazı diii 

olarak kullanılmıştır. Eski Uygurca devresinde Köktürk, Brahmi, Tibet, Sogd 

ve Mani eserlerin çoğu Sogd yazısından geliştirilen ve 
Uygur yazısı adıyla bilinen alfabeyle yazılmıştır. Bu alfabe İslamiyet'in Kara
hanlılar döneminde (X. yüzyılın sonları) kabulünden sonra yavaş yavaş 
önemini yitirerek XV. yüzyılın sonuna kadar sürmüştür. Eski Uygur dilinin 
bugün konuşulan ve yazı dili olarak kullanılan Uygurca'dan oldukça farklı 
"olduğunu da burada belirtmek gerekir. 

İslamiyet 'le birlikte kullanılmaya başlanan Arap alfabesi XX. yüzyılın 

başına kadar bu bölgede tek alfabe olarak kullamlmıştır. Yaklaşık olarak: X. 

ve XX. yüzyıllar arasında kullanılan ve Arap alfabesiyle yazılan bu yazı dilini 
ise yalnızca Uygurların değil, fakat Orta Asya ı da yaşayan bütün Türk kökenli 

halklarınortak yazı dili olarak kabul etmek gerekir.3 1920'lerden sonra Ka
zanıdan Kaşgar'ailcadar değişik coğrafi bölgelerde konuşulan Türk dilleri/ 
dialektleri üzerine kurulan edebi dillerin oluşmaya başlamasıyla birlikte Doğu 
Türkistan 'da da bugünkü edebi dilin başlangıcı sayabileceğimiz ve canlı bölge 
ağızlarına dayalı bir yazı dili oluştu. Merkezı ağızlardan Urum çi ağzı4 temel 
alınarak geliştirilen bu yeni Uygur yazı dili de 1936 yılına kadaf X. yüzyıldan 

beri hiçbir değişikliğe uğramayan Arap alfabesiyle (kona yeziq) yazıldı. 

1936' da bu alfabede bazı değişiklikler yapıldı~, t ve ~ gibi harfler eklendi.6 

3 Hatta hazı dönemlerelç Tatarca gibi Orta Asya dışında konuşulan bazı diller de bu edebi dili 
kullanmıştır. 

4 XX. yüzyılda Uygur dialektolojisiyle uğraşan türkologlar Uygur ağızlarını az da olsa bir
birlerinden farklı olarak sınıfhmdırmışlardır. Son zamanlarda ise E.Tenişev'in 1965 
yılında ileii sürdüğü ağız gruplaması genelolarak yaygın bir şekilde kabul görmektedir, 
bkz: R.F.Hahn: "Modern Uighur Language Research in China: Four Recent Contribu
tions Examined\ Ceniral Asiatic Journal 30 (1986) s.37. Bu konuda ileri sürülen 
görlişlerin genel bir değerlendirmesi ve Uygur ağızlarının ayrıntılı bir araştırması için 
bkZ: Mirsultan Osmanov: Hazirqi Zaman Uygur Tili Di' aıektliri. Urumçi 1990. Eski 
Sovyetler Birliği sınırları-içindeki Uygur yazı dili ise "ni ağzını esas olarak almıştır. 

5 Bkz.Nesrulla: Hazirqi Zaman Uygur Tili. Urumçi 1981, s.49 ve S.M.Kaşkarlı Modern 
Uygur Türkçesi Grameri. İstanbul 1992, s. 43. R.F. Hahn ise bu tarihi 1937 olarak ver- ' 
mektedir, bkz. R.F.Hahn: Spoken Uyghur. Seattle-London 1991, s.93. 

6 Nesrulla, a.g.e., s.49 ve Kaşkarlı,~ a.g.e., s. 43 
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1951 yılında da yeni bir düzenleme ile Uygurca'da bulunmayan sesleri temsil 

eden ../Q , .b , t ' ~ , ~ ,~ 'c:. ,~ ,1 gibi harfler alfabeden çıkarıldı. Bu 
değişiklikler de yeterli olmadığı için 1952-1954 yıllarında da bazı yeni harfler 

alfabeye katıldı. Arap alfabesindeki en son değişiklikler ise 1985 yılında 

yapılarak ~ ~ ~ ve ~ harflerinin o,u,ü, ve ö seslerini temsil etmesi karar

laştırıldı. 

1950'lerde Sovyetler Birliği'nde yaşayan Uygurlarla yazı birliğini sağla

mak için bazı Uygur aydınları Kiril alfabesini kullanma teşebbüsünde bulun

dular, ama 1957'den sonra Sovyetler Birliği ile Çin hükumetinin arasının 

açılması bu teşebbüsün henüz bir sonuca ulaşmadan ortadan kalkmasına yol 
açtı.7 Bununla birlikte gerek Kiril alfabesi, gerekse Sovyetler Birliği 'ndeki 
Uygur'ların daha önce 1930-47 arasında kullandıkları Latin alfabesi Doğu 
Türkistan' da sınırlı da olsa bir kullanım alanı bulmuştur. 8 

Alınan idari kararlarla Çin Halk Cumhuriyeti sımrları içinde yaşayan tüm 

uluslann dillerini yazmada "pinyin" transkripsiyon sistemi esas alınarak 

hazırlanmış bir tür Latin alfabesinin kullanılması 1960'ların başında karar

laştırılmıştır. Bu gelişmeye paralelolarak Uygurca için de bazı eklernelerle 

düzenlenen yeni bir Latin alfabesi (yengi yeziq) geliştirilmiş ve 1965 yılında 

bastınlmıştır.9 1966-73 yılları arasında kültür devrimi dolayısıyla bu alfabenin 

bütün toplumda kullanılması ertelenmiştir. 1974 yılında kullanılmaya başlanan 
Latin alfabesi Arap alfabesinin yerine Uygurca için 1983 yılına kadar kul
lanılmıştır. Uygurlar tarafından tam olarak hiç bir zaman kabul edilmemiş 10 

olan bu alfabe daha sonra yerini yine tümüyle Arap alfabesine bırakmıştır. II 

Bununla birlikte on yıla yakın bir süre içinde bir nesil okullarda bu Latin al

fabesini öğrenmiş ve daha sonra tekrc1r--Arap alfabesine dönülmesi yolunda 

7 Kaşkarlı, a.g.e., s. 43 
8 E. Allworth: Nationalities of the Soviet East: Publications and Writing Systems. New 

york 1971, s. 373-374. 
, 9 G. Jarring: "The New Romanized Alphabet for Uighur and Kazakh and Some Observa

tions on the Uighur Dialect of Kashgar", Central Asiatic Journal 25 (1981) s.232. 
10 Uygurlar gerek İslam dinini, gerekse Arap alfabesini bir din ve yazı olarak kabul etmenin 

ötesinde, Çin Halk Cumhuriyeti içindebir azınlık olarak yaşadıkları için onları ulusal 
kimlikler~nin sembolleri saymaktadırlar. Benzer yorumlar için bkz. l.Beller-Hahn 
"GünümUzün Doğu Türkistan'ında Dil ve Kültür", Doğu Türkistan' ın Sesi 4, No: 15 
(1987) s.17. 

11 1974-83 yılları arasında çoğunlukla Latin harfleri k~llanılmakla birlikte, Arap alfabe
siyle de kitap ve dergilerin yayımı sürmüştür, bkz. K.Öztopçu: Uygur AtasQ,zleri ve De
yimleri. lstanbul1992, s.23. 
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karar alındığında sadece Latin alfabesi ile yetişen bu gençler buıSiurumdan pek 

de memnun 0lmamışlardır. 12 Uygurların kullandığı Arap alfabesine dayalı 
yazıda, özellikle ünlüler için Arap alfabesinde bulunmayan bazı yeni işaretler 
bulunmakta, yukanda da belirttiğimiz gibi Arap alfabesinde kullanılan bir 
kısım harfler de hiç kullanılmamaktadır. Uygurlar ayrıca Arap alfabesindeki 
sayıları değil, bizİm de halihazırda kullandığımız sayıları kullanmaktadırlar. 

Uygur diliyle uğraşanların çoğu ifade zenginliği ve gelişme açısından 

Modern Uygurca 'yı, tarihi devirlerdeki yazı dillerinden çok daha ileri ve 

gelişmiş bir dil olarak kabul etmektedirler. Bununla birlikte Uygur asıllı bir 

türkoloğun da belirttiği gibi onu "halihazırda gelişme çabası içinde olan bir 

dil" olarak tanımlamak da pek yanlış değildir. 13 Bu "gelişme çabası" yazı dili

nin ve yazım kurallarının oturtulması ve yaygınlaştırılması çalışmaları için de 
geçerlidir. Doğu Türkistan'da Uygurca yayınların son zamanlarda, özellikle 
80 'li yıllarda büyük bir artış göstermesi, ve aşağıda ayrıntılı dökümünü ve
receğimiz sözlük ve yazım kılavuzlarının dışında başta Uygur Klasik Edebiy

atı'nal4 ait olmak üzere klasik ve modem her alanda yüzlerce kitabın Uygurca 

olarak yayınlanması bu çabaların önem ve aciliyetini arttırmıştır .15 

Özellikle 19S0'lerden sonra oldukça ciddi çalışmalar yapılmasına rağmen 
Uygurca'nın yazı dili olarak otunnası ve yazım kurallarının yaygınlaşması an

cak son on yıl içinde daha tutarlı ve başarılı sonuçlar vermiştir. Bu gecikme

nin sebepleri arasında: bu yüzyılın başında Doğu Türkistan'da yazı diline tem
el teşkil edecek tek bir kültür merkezinin ve bölge ağzının olmaması,Is coğrafi 
bölgenin büyük olması ve ulaşım araçlarının ilkelliği, kültür ve okuma yazma 
düzeyinin çok düşük olması, basın-yayın araçlarının yetersizliği, azınlık ola
rak yaşamanın verdiği dezavantajlar; Uygurlann dil, basın-yayın V.s. gibi 

konularda kendi istekleri doğrultusunda karar alamamaları ve bu tür kararlarda 

her zaman Çin hükUmetine bağlı olmaları, şimdiye kadar birden çok alfabe 

değişikliği olması ve aynı alfabede yapılan değişikliklerin bile yazı dilinde ve 

121.Beller-Hahn, a.g.e., s. 15. 
13 Kaşkarlı, a.g.e., s. 9. 
14 Bunlar arasında Divanu Lugat' it-Türk, Qutadgu Bilik ve Ali Şir Nevaı'nin eserleri 

sayılabilir. 

15 Son yıllarda Uygurca basılan kitapların sayısını tam olarak bilmiyoruz, fakat 1991 
yılında basılan bir katalog Uygur Edebiyatı Tarihine ait büyük çoğunluğu 1980'den son
ra yayımlanmış dört binin üstünde kitap ve makaleyi kaynak olarak göstermiştir. bkz. 
Tursunmuhe~med Sawut: Uygur Edebiyatı Tarihi Materiyallar Katalogi. Urumçi 1991. 

16 Bu işlevi daha sonraları Urumçi üstlenecektir. . 
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yazım kurallarında yeniden standartlaştırılmaya gitme ihtiyacı doğurması, 17 

okuma yazmanın yüksek olmadığı toplumda yazı dilinin değil, bölge ağız

larına dayalı konuşma dilinin önemli roloynaması, politik kararların dil ve 
yazıyla ilgili konuları da etkilernesi sayılabilir. 

Uygur yazı dilinin ve yazım kurallarının standartlaştırılmasıyla ilgili 
çabalar arasında öncelikle a) yazım kılavuzlan ve yazım sözlüklerinin, sonra 
da b) diğer Uygurca sözlüklerin yayımlanma çabaları belirtilmelidir. MeseHi 
1990'da yayımlanmaya başlayan ve şu ana kadar iki cildi çıkan Uygur Tilin
ing lzah1iq Lugiti 'nin önsözünde sözlüğün yayımlanınasının amaçlarından biri 
olarak da kelimelerin yaz~ındaki standartlaştırmaya yapacağı katkı gösteril

miştir. 18 1950 'lerde başlayan bu çabalara göz atıldığında, özellikle son on yıl 

içinde hem tekrar Arap harflerine kesin olarak dönülmesinden, hem de 

1985'teki son yazım değişikliklerinden sonra Uygurca kelimelerin yazımı ve 
yazım kurallarının uygulanması açısından daha önemli sonuçlar alındığı 

gözlenebilir. Şimdiye kadar Uygurca'nın 1954, 1963, 1973 ve 1983 yılla
rında olmak üzere 4 yazım kılavuzu ve 1957 (1000 kelimelik), 1965-66 (3000 
kelimelik), 1976 (8000 kelimelik) ve 1985 (SO .. OOO'in üstünde kelimeY9 
yıllarında olmak üzere 4 tane de yazım sözlüğü yayımlanmıştır. Bunlardan en 
ayrıntılı olanı hiç şüphesiz 1985'te yayımlanmış olan son sözlüktür. 

Uygur yazımının yerleşmesi ve yaygınlaşmasında ikinci önemli etken olan 

nonnal ve açıklamalı Uygurca sözlüklerin de tarihine burada kısaca bir göz at

mak yerinde olacaktır.Gerçi Doğu Türkistan dışında Uygur dil araştırmaları 

ile sözlükçülük çalışmalarının tarihi oldukça eskilere, XIX. yüzyılın son

larına20 kadar gider, ama bunların yazım kurallarının ve kelimelerin yazımının 

standartlaşmasına fazla bir etkisi olmadığı için burada Doğu Türkistan' da 
yayımlanan sözlükler konu edilecektir. tık Uygurca sözlük Burhan Şehidi'nin 

17 Mesela Arap alfabesine değişik dönemlerde yapılan ekleme ve çıkartmalar en azından al
. fabedeki harf sıralarının değişmesine neden olmalcta ve sözlükler de dahilolmak üzere" 
basılı bir eseri bir anlamda yetersiz kılmaktadır. 

18 Uygur Tilining Izahliq Lugiti. L.cilt. Pekin 1990, s. 4. 
19 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Abliz Yaqup "Luget Tüziştiki Bezi Mesililer", Türki 

Tillar Tetqiqati I, Pekin 1982 s. 213-253, ve H azirqi Zaman Uygur Edebiy Tilining ImZa 

Lugiti, Urum çi 1985, s.3. 
20 Uygurca'nın ilk sözlüğü olarak, hacmi pek büyük olmasa da, R.B. Shaw'un 1878'de 

bastırdığı Uygurca-lngilizce sözlüğü kabul etmek gerekecektir.R.B.Shaw "A vocabulary 
of the Eastem Turkestan" Journal of the Asiatic Society of B enga i (1878) 1-208. Sov
yetler Birliği ve Batı'da basılan Uygurca sözlüklerin en bellibaşlılarım da şöyle 
sıralayabiliriz: G.Raquette: English-Turki Dictionary, based on the dialects of Kasghar 
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hazırladığı ve 1953 'te basılan 12. 000 kelimelik Uygurçe-Henzuçe-Rusçe 
Luget' tir. 21 Daha şonra Çince-Uygurca Kısa Sözlük,22 Çince-Uygurca Söz
lük,23 Çince-Uygurca Kısa Sözlük,24 Çince-Uygurca Deyimler Sözlüğü,25 Uy

gurca-Çince Sözlük,26 İngilizce-Uygurca Sözlük,27 Türkçe-Uygurca Sözl~ 
ve Uygurca'nın Telaffuz Sözlüğü!! yayımlanmıştır. En son olarak da 1990 
yılında Uygurca'da kullanılan 60 OOO'den fazla kelimeyi açıklamalı olarak 
verecek olan Uygur Dilinin Açıklamalı Sözlüğü'nün yayımı başlamıştır.30 

Bunların dışında Til Lugiti, Fizika Lugiti, Matematika Lugiti, Tibbiy 

Luget, Ormançiliq Lugiti, N6fit Lugiti, Himiye Lugiti, Tenterbiye Lugiti, 

Bi' ologiye Lugiti, Elektir Tegı1ikisi Lugiti, Soda Lugiti gibi değişik meslek ve 

uğraşı uzmanlarının kullanacağı küçük sözlükler ile Siyasi İqtisad Lugiti, 
Uygur Tilining İzahliq Fraze'ologiyilik Birikmiler Sözlügi, Uygur Şiviliri 

Sözlügi, Uygur Klassik Edibiyatidin Qisqiçe Sözlük, Edebiyat Atalguliri 
Lugiti, Hazirqi Zaman Uygur Tilidiki Tilşunasliq Atalgularining İzahliq 

and Yarkand. Lund 1927, N.A.Baskakov-V.M.Nasilov: Uygursko-Russkiy Slovar'. 
Moskova 1929, T.R.Rahimov ve diğerleri: Russko-Uygurskiy Slovar'. Moskova 1956, 
Ş.Kibirov, Y.Tsunvazov: Uygursko-Russkiy Slovar'. Alma-Ata 1961, E.N.Necip: Uy
gursko-Russkiy Slovar'. M~skO"v~~1968, G.Jarring: An Eastem Turki-English Dialect 

Dictjonary. Lund 1964'. Yakında basılması planlanan Uygurca sözlükler arasında da Dan
iel St.John'ın hazırladi~ı ve Doğu Türkistan'da basılacak olan Uighur-English-Turkish 

Dictionary ve Türkiye'de basılacak olan Uygurca-Türkçe Sözlük bulunmaktadır. 

21 Burhan Şehidi: Uygurçe-Henzuçe-Rusçe Luget. Pekin 1953. (12000 kelime) 
22 Henzuçe-Uygurçe Qisqiçe Luget. Ururnçi 1963. (12000 kelime) 
23 Henzuçe-Uygurçe Luget. Urumçi 1974. (47000 kelime) 
24 Henzuçe-f1ygurçe Oisqiçe Luget. Urumçi 1976 (5600 kelime) 
25 Henzuçe-Uygurçe Turaqliq lbariler Lugiti. Pekin 1979. 
26 Uygurçe-Henzuçe Luget. Urumçi 1982. (Latin hanfleriyle basılmıştır ve 30 000 'den faz
... la maddeyi içermektedir.) 
27 lnglizçe-Uygurçe Luget. Urumçi 1988. 
28 TÜfkçe-Uygurçe Luget. Pekin 1989. 
29 Hazirqi Zaman Uygur Edebiy Tilining Teleppuz Lugiti. Pekin 1988. 
30 Uygurca'nın şimdiye kadarki en büyük sözlüğü olan Uygur Tilining lzahliq Lugiti'nin 

ön çalışmalarına 1978'de Şincang Uygur Aptonom Rayonluk Milletler Til-Yeziq 
Hizmiti Komiteti tarafından başlandı. Daha sonra 1980 yılında sözlük bölümü kuruldu 
ve kitap taraması ve kelime derlernesi çalışmaları başlatıldı. Beş yüz binden çok 
cümlenin kartlara geçirilmesi sonucunda altmış binin üzerinde kelime tesbit edildi: Uy

gur Tilining lzahliq Lugiti i. Pekin 1990, önsöz. İlk cildi 1990'da, 2. cildi ise 1991 'de 
yayımlanan bu sözlüğün 3. cildi de bu yıl çıkacaktır. Eserin tamamının 5 veya 6 cilt 
olacağı sanılmaktadır. İlk iki cildinde bazı eksiklikler bulunmasına rağmen, bu önemli 
kaynak kitabın önümüzdeki 4-5 yıl içinde tamamlanması hem Uygurca'yı kullananlara, 
hem de Uygurca ile uğraşanlara büyükkolaylıklar sağlayacaktır. 
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Lugiti, Henzuçe-tnglizçe-Uygurçe Turaqliq tbarller Lugiti, Uygur Tili Fra

ze'ologiyisining İzahliq Lugiti, Qedimki Uygur Tili Lugiti, Qisqiçe Tilşu
nasliq Lugiti gibi daha büyük çaplı açıklamalı sözlükler de özellikle son on yıl 

içinde yayımlanmışur.31 Bundan başka bir Doğu Türkistan Ansiklopedisi 'nin 

de hazırlandığı bildirilmektedir.32 

Uygurca'nın standartlaştırılması çalışmalarını güçlendiren nedenler 
arasında yazı dilinin temel alındığı merkezı ağızların bazı bakımıardan birbirin
den ayrılması, yine merkezı ağızlar ile özellikle güneyağızları arasında bazı 

önemli ses ve söyleyiş farklılıklarının bulunması, bazı seslerin değişik ağızlar

da farklı olması; -w- ,-.; -g-, y- protezi, t- > ç-, -g, -g > -q, -k, -e- > -i -, Uy

gurca'mn önemli ses olaylarından olan gerileyici benzeşme, ünlü ve ünsüz 

benzeşme si gibi özelliklerin ancak bazı ağızlarda ve edebi yazı dilinde bulun

ması, yabancı kökenli kelimelerin eski yazdış şekillerinin yeterli görülmemesi 

gösterilebilir. İşte bu durumlar gözönünde bulundurularak 1985'te getirilen 

değişikliklerle hem Uygurca, hem de yabancı kökenli kelimelerin yazılış 
şekillerine yeni bir düzen getirilmek istenmiştir. Bu değişikliklerin herkes ta
rafından olumlu karşılandığı söylenemez 33 Yeni değişikliklerin genelolarak 
hem yazım kuralları ve hem de kelimelerin yazılışlan açısından bir standart

laşma getirdiği ve getireceği kuşkusuz olmakla birlikte bazı bakımlardan keli

melerin asli yazım şekillerine geri dönülmekle yazı dili ile konuşma dili 

( ağızlar) arasındaki farkları da 1;>üyüttüğü de bir gerçektir. 34 Ama en azından 

geniş kapsamlı bir yazım sözlüğünün çıkarılması ve yeni yazım kılavuzunun 

bastırılması kaynak sıkıntısı çekilen bir dil olan Uygurca'nın standart-

31 Siyasi lqtisad Lugiti. Urumçi 1983, Uygur Tilining lzahliq Fraze' ologiyilik Birikmiler 
Sözıügi. Urumçi 1984, Uygur Şiviliri Sözıügi. Pekin 1986, Uygur Klassik Edibiyaiidin 
Qisqiçe Sözlük. Pekin 1986, Edebiyat Atalguliri Lugiti. Pekin 1988, Hazirqi Zaman 
Uygur Tilidiki Tilşunasliq Atalgularining lzahliq Lugiti. Urumçi 1989, Henz!lçe - ~ 

lnglizçe-Uygurçe Turaqliq lbariler Lugiti. Urumçi 1990, Uygur Tili Fraze' ologiyisining 
lzahliq Lugiti. Urumçi 1991, Qedimki Uygur Tili Lugiti. Urumçi 1989, Qisqiçe 
Tilşunaliq Lugiti. Urumçi 1991. 

32 İ.Beller-Hahn, a.g.e., s. 18. 
33 Bazı önemli eleştiriler içİn bkz. R.F. Hahn: Spoken Uyghur. Seattle-Londra 1991, s. 

91-93. 
34 Bu hem Uygurca kökenli, hem de özellikle Rusça' clı\.n geçen yabancı kelimeler içİn ileri 

sürülebilir. Yazımlarında değişiklik yapılan kelimelerden bazıları şunlardır: qapaqwaş > 
qapaqbQ§, hozur > huzur, umurtqa> omurtqa,etiwar > etibar, welikizina > welidizina, 
tiransiport > transport. Bununla birlikte bunun aksine örneklere de rastlamak 
mümkündür: qomuş> qomuç, hile> hiyle, ücme> üjme gibi. 
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laştınnasını hızlandıracaktır. Bu değişikliklerin uygulanmasının belirli bir za
man alacağı da gözden uzak tutulmamahdır. 1985'ten sonra çıkan bazı eser

lerde bazı kelimelerin hala 1985 öncesi yazılışlarına göre verilmesini görmek 

de bu bakımdan mazur görülebilir.35 

Son on yıl içinde büyük aşamalar yapılan yazım kuralları ve kelimelerin 

doğru yazılışı alanındaki bu çalışmaları önümüzdeki yıllarda Uygurca'yı otur-

muş bir yazı· dili getirecek güçlü ve önemli "U-JLJLJl.'ıu" ...... 

görebiliriz. Bundan önceki yıllarla, özellikle de 1970 öncesi durumla 
karşılaştırıldığında bugün artık süreli ve süresiz Uygurca yayınların çokluğu 
inkar edilemez bir gerçektir. Ayrıca televizyon ve radyo yayınlarının gelişmesi 
ve bu araçların insan hayatında önemli bir yer tutması, ve Doğu Türkistan'da 
okuma yazma oranının eskiye oranla büyük ölçüde artması gibi nedenler de 

yazı dilinin oturmasını ve yaygınlaşmasını çabuklaştıracaktır. Bununla birlikte 

daha önce bazı olumsuz etkileri görülen isabetsiz politik kararların, bölgeye 

akını devam eden çok sayıda yeni Çinli göçmenin Uygurların azınlık duru

munda ortaya çıkaracağı değişik olayların,36 Uygur Dil ve Edebiyatı 'nın 

gündemini belirleyen Uygur aydınları arasında gelişebilecek olan muhtemel 

yeni akımların37 yazı dilindeki bu ileri gidişi önlemesi veya en azından 
yavaşlatması da mümkündür. Ayrıca Orta Asya ve Kafkaslarda kurulan yeni 
Türki devletlerden bazılarının halihazırda alfabe değişikliğine gitmesi ve bir 
kısmının da bunu ciddi olarak düşünmesi, başta Kazakistan olmak üzere eski 
Sovyetler Birliği içinde yaşayan Uygur kökenli grubun da bu alfabe değişik

liklerinden etkilenip etkilenmeyeceği gibi durumların da Uygur yazı dili ve al

fabesi üzerinde bazı dış etkilerde bulunması uzak bir ihtimal değildir. 

35 Mesela lnglizçe-Uygurçe Luget. 
36 Son zamanlarda özellikle aydınlar arasında çocuklannın ÇinIilerle eşit duruma gelmeleri 

ve ileride daha iyi meslek edinebilmeleri için onları sadece Çince eğitim veren okullara 
göndermek gibi bir akım göze çarpmaktadır. Ayrıca Doğu Türkistan'a gidenlerin 
gözünden kaçmayacak bir gerçek de genç Uygurların Çin dil ve kÜltürüne yavaş yavaş 
asimile olmaya başlamaıarıdır~ Bunlardan bazıları Çinceyi Uygurcadan daha iyi okumak
ta ve yazmakta, bazı aileler ise kendi aralarında bile Çince konuşmaktadırlar. Ayrıca 
özellikle Urumçi'de Çin dil ve kültürünün baskısını duymamak mümkün değildir. Çince 
bilmeden yalnız Uygurca konuşarak şehir içinde otobüse bile binrnek imkansızdır. 
Urumçi'de 2-3 tane Çince yayın yapan televizyon kanalı bulunurken, sadece 1 kanaldan. 
Uygurca yayın yapılmaktadır. O da belli saatlerde, ve genellikle Çince Programların 

. üstüne Uygurca ses montajı şeklinde olmaktadır. 
37 Mesela bazı yazarlann Uygur dilinin Farsça ve Arapça kelimelerden daha fazla temizlen

mesi gibi görüşleri bulunmaktadır. B~. L.Beller-Hahn, a.g.e., s. 17. 

http://www.turkdilleri.org




