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DOU TÜRKSTAN’DA KONUULAN UYGUR AIZLARI ÜZERNE MALZEMELER
Sergey E. MALOV

Aada sralanan folklorik malzemeler, 1909-1911 ve 1913-1915 yllar arasnda Çin’de
derlenmiti. Ele alnan konu tamamyla dil bilgisi meseleleri ile ilgili olduu için, aada sralanan
metinlerin, oldukça deerli olmasna ramen (baz azlardaki malzemeler ilk kez yaynlanmaktadrlar),
edebî veya tarihî yönlerden eletirisini yapmak niyetinde deilim.
Burada ben, Çin Türkistan’nn ya da bir baka deyile Dou Türkistan’n Türk diyalektleri
derken, Uygurcay kastetmekteyim. Sebebi ise udur: 1921 ylnda Takent’te düzenlenen kurultayda
Kagarl ve Tarançllar için, “Bundan sonra onlarn ve Dou Türkistan’da yaayan bütün Türk
halklarnn Uygurlar ismi ile anlmalarna karar verildi” eklinde ifade edildi.1 Zamannda V.V.
Bartol’d, bu karara pek olumlu gözüyle bakmad.2 Ben de, bir yönden Dou Türkistan’da yaayan Türk
halknn dileini, dier yönden ise daha evvel meydana getirilen ilmî gelenei göz önünde bulundurarak,
Dou Türkistan’da yaayan Türk halklarnn dilini, Uygurlarn dili olarak kabul edeceim.3 Gelenee
baklrsa bu öyledir: J. Klaproth’a göre Uygurlarn dili, Tanr Dalar etrafnda bulunan ülkelerde
korunmutur; Klaproth bir Turfanl ile karlat zaman, onun Uygur olduunu düünüyor. Abel’
Remüza (Recherches sur les langues tartares. Paris, 1820) Uygur dilini, Kagar ile Hami arasndaki
ehirlerde yaayan halkn dili olarak kabul ediyordu.4
G. Rakuette’ye göre, Kagar-Yarkend diyalekti, Uygurcadr.5
1930 ylnda Alma-ata’da yaplan Uygurlarn II. mlâ Konferans’nda, Tarançllarn Çin
Hükümeti’ne kölelik yaptn hatrlatan “taranç” kelimesinin kullanmndan atlmas (16 Mays) ve bu
kelimenin yerine, genel “uygur” isminin “ilelik” kelimesiyle birlikte, yani “liy Uyguru” eklinde
kullanm önerildi.6
Uygur Diyalektlerinin Baz Genel Fonetik Özellikler Üzerine
1. Geni ünlülerin erimesi, daralmas ve palatallemesi,
a) kelimede vurgunun yer deimesinden;
b) , i, u, o ünlülerin geri doru çekilmesinden,
c) iki seçenein birlikteki etkisinden meydana gelir.7

S. E. Malov’un “Materialy po ujgurskim nareçiyam Sin’-dzjana” adl makalesi, 1934 ylnda Leningrad’ta yaynlanan Sergeju
Fedoroviçu Ol’denburgu, Sbornik statej adl eserinin 307-322 sayfalar arasnda yer almaktadr.
1
Bu kurultayda Dunganlar da bulunmaktayd.
2
V. Bartol’d, storiya izuçeniya vostoka v Evrope i Rossii. zd. 2-e, L., 1925, s.240.
3
A. Muhammediy, Uygurca yeñi bilim. Samarkand, Takent, 1929, s. 222-223.
4
D. Pozdneev, storiçeskiy oçerk uygurov (po kitayskim istoçnikam), Spb., 1899 (1900), s. XIII, XX.
5
G. Rakuette, The Easten-Turkestan dialekt, Helsingfors, 1909, Yourn. De la Soc. Fino-Ougr., XXVI, S); kr. Dr. W. Radlof:
Phonetik der nördlih Türksprachen, Leipzig, 1882, S. XXV-XXVI (Tarançllarn hakknda).
6
Bu konferansn hakknda bkz. 2. Uygur Til-mla Kenpirinsiyasinin, toxtamliri 13-18 V 1930; TsKNTA tarafndan düzenlenen
II. Genel Uygur lmi-mla Konferansnn kararlar ve malzemeleri. K-Orda, 1932. R(rap) Malup. Uygurlaniñ, edebiy tili,
Kembegeller avazi 12 Nisan 1930, NO: 19 (326). Ayn makalem “2. Uygur Til-mla Kenpirinsiysinin, toxtamliri”de tekrar
yazld. R. 27-28 Profesör Malov Uygur ilmi Kenpirinsisi aldida. Kemb. Avazi 6 Nisan 1930, No: 18 (325), S.Malov. Uygur
konferans düzenlendi. “Sovetskaya Step’”, 15 Mays1930, No: 106 (1888), s.3, Almaata. Conan ul’ Telçan. Oygur emle
kenperesesinin kor’t’ndas’, Bkz. Sana Mektep, 1930, No: s. 15-17.
7
Kr. Dr.W.Radlof, Phonetik, Leipzig, 1882, s. 63-65. V. Munkacsi. Rec na W.Bang. “Osttürkische Dialektstudien” und “Der
Komanische Marienpsalter”, bkz. Keleti Szemle, XV (1914-1915). s. 318-330.
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a//é
at + i > éti “ad”
sat + p > sétip “satp”
bara + do > barédo “varyor”
bala + a > baléa “balaya”
bala + si > balési “balas”
uxla + ma + dm > uxlmédim (liyce) “uyumadm”
e//é
daînek + i > daînéki (liyce) “dirsei”
sike + si > sikési (liyce) “aka”
e(r) + i > éri “kocas”
e//i
ete + si > etisi “ertesi”
tile + ip > tiliip “srp”
nime + leri > nimiliri “neleri”
a//
bara + do > bardo “varyor”
ata + s > ats (Kag.) “babas”
bolsa + ma > bolsma (Ar.) “olsa da”
alta + uîru > alt –uîru “ksa kuyruklu”
a//i
bala + si > balisi “balas”
ata + si > atisi “babas”
tala + sa > talisa “talasak”
baa + men > baimen “bakyorum”
bara + sen > barisen “varrsan”
bola + do > bolidu “yeter”
tapal + maan > tapalmian “bulamad”
bala + an > balian “balayan”
bara + do > barido “varyor”
a//u
bola + men > bolumen “olurum”
bara +do > barudo “varyor”
tura + du > turudu “duruyor”
tutma + sun > tutmusun “tutmasn!”
ula + m > uluum “kulam”
oîna + du > oînudo “oynadk”
e//ü
cürek + im > cürügüm (liy.) “yüreim”
a//o
uma + dm > uxmodum (liy.) “anlamadm”
oal + bala > oalbola (Kag.) “genç”
a//u (a-u//o-u)
(xatun) // xotun “kadn”
(yaru) // yoru “k”
(aruk) // oruk “zayf, clz”
(azu) // ozu “a, yiyecek”
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e//ü (e-ü//ö-ü)
(yetü) // yötü “erime”8
2. Tam tersi: u, o dar ünlüler, özel ifadenin güçlü etkisinden (vurgu, gerginlik) dolay deiime
urar veya geni a ünlüyle deiir; ü, ö ünlüleri ise e ünlüsüyle deiir.
u//a
opup > opap “kalkp”
boldum > boldam “oldum”
(Kag., Yark. muyut boldam “örenciydim”)9
bolup > bolap “olup”
boyun > boyan “ensen”
oul > oal “oul”
oluñ > olañ “kolun”
otun > otan “odun”
ü//e
ölüpto > ölepto “ölmü”
yürüñ > yüren “yürü”
özüm > özem “kendim”
közüm > közem “gözüm”
Yukarda sralanan tüm ünlü deimeleri, Lobnor diyalektinin dnda, Dou Türkistan’n bütün
azlarnda görülmektedir.
3.  ünlüsünün arka damak ünsüzlerle dahi ön vokal olma olasl oldukça yüksektir. ( > ï > i)
x // ïx // kix “krk”
z // ïz // iz “kz”
4. r ünsüzünün baka bir sesin yerine kullanlmas. r ünsüzünün dümesi sonucunda önceden
gelen ünlü uzun olur. Mesela; Kelime sonunda:
baz ba mo? (Turf.) “pazar var m?”
Ünsüzden önce:
besün < bersün “versin”
bî < bir “bir”
nesé < nerse “eya”
bd < bard “vard”
töt < tört “dört”
Lobnor diyalektinde r ünsüzünün yerine y veya î ünsüzleri kullanlr; dier Uygur diyalektlerinde
ise r ünsüzü, y ile ancak ünlülerin arasnda deiir (gerçi Kag.-Yark. biî “bir”).
5. v ünsüzü, Arapça kelimelerde ( ) Uygur diyalektlerinin pek çounda g eklinde telaffuz edilir.
Mesela;
  ge-pis-samageti eklinde telaffuz edilir (bkz. N.F.Katanov; Primet i poveriya…, s.
31); Lobnor diyalektinde  güzeî;   öglüya.
6. i ünlüsü, baz kelimelerde araya giren š ünsüzüyle yan yana kullanlr; kelime sonunda i
ünlüsünün telaffuzunda ses akm için engelsiz geçit darlar ve i ünlüsüne szc š ünsüzü gelir.10
išké “iki”
kištap “kitap”
Kr. Sar Uygurlarn dilinde šké (iki) ve Salarcada išké (id.)11

8

Kr. N.F.Katanov, Primet i poveriya, Sbornik statey uçenikov prof. Bar. V.R.Rozena, Spb., 1897, s. 31.
M.Hartman, Die Geschichte von den Vierzig Leibern. MSO Spr., VIII, (1905), s. 32.
10
G.araf, Palyatogramm zvukov tatarskogo yazka sravnitel’no s russkimi, Vest. Nauçn. Ob. Tatarov., 1927, No: 7, s. 84 ve
90.
9
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Ben, Kagar12 ve liy (Taranç) diyalektleri üzerinde daha evvel çalld için bu diyalektleri ele
almadan Turfan, Hami, Kuçar, Aksu, Hotan ve Lobnor diyalektleri üzerine bilgilerimi aktaracam.
II. Turfan Diyalekti
Ben, Turfan diyalekti ile ilgili Prof. N.F. Katanov13 ve A.von Le Coq’un yapt çalmalarnda
oldukça kaliteli malzemeler verildii için burada kendi notlarm aktarmayacam. Bunun yerine 1914
ylnda ele aldm, ancak yaynlatamadm raporumda birtakm ifadeleri dile getirmek istiyorum. Bu
rapor, A.von Le Coq’un Sprichwörter und Lieder aus der Turfan14 makalesi üzerine “Hami, Turfan ve
Lobnor” (Orta ve Dou Asya incelemeleri için Rus komisyonuna) yazlan yazdr.
Atasözü No: 75 (b.17):
     
Men lurmén otuz
      
Xudanim lur touz.

“Ben yaparm otuz,
Tanrm yapar dokuz.”

A.von Le Coq’un tercümesi: “ch mache Dreissig (Dinge). Mein Gott Uzehliges.” Buna ilaveten:
Radloff übersetzt hier toquz mit neun, das Wort hat aber in diesem Sprichwort die Bedeutung von
”sansiz“ ”.
Akademisyen Radlof, kelime kelime tercümesini verdi: “ch mache dreissig. Gott macht die
neun.”15 Ayn ekilde buna benzer Özbek atasözünü N.P.Ostroumov da tercüme etmiti.16 Bana göre,
atasözün anlam u ekilde olmal: “Ben otuz yapmay düünüyorum, Tanrm ise bana ancak dokuz
veriyor.” Bu atasözü ve onun yukardaki son tercümesini ben, daha evvel Turfan vahasnda duydum.
Ancak bütün bunlara ramen, A.von Le Coq’un tercümesini hem Turfanllarn anlama açsndan hem de
Türk leksikoloji sonuçlar açsndan doru buluyorum: kr. Yakut dilinde toosun “snrsz, saysz”.17
No: 164 (b. 28-29):
    !  

Teñir ilsaniñ tañla itar.

“Universtanden: vielleiht teng giri (r.) Sparsamkeit: Sinn alsdann: wenn du Sparsamkeit übst
genügt es morgen schon (bist du morgen schon reich)”.
Benim tercümem öyledir: “Eer sen (birini) knarsan, (bil ki) yarn (bu knaman sana da)
dönebilir”; Turfanca teñir  “knama, sitem, dedikodu” (< Ar. "#$ + r). Buna benzer liy Uygurlarnn
atasözünün doru tercümesi, N.N.Pantusov tarafndan yaplmtr:     !    Tan umaniñ tañla
itar. “Ayplama, yarn senin bana da gelir.”18
Sayfa 72-73, 59:
 %    %& '   *  =
Açi dikan hormas ‘tibar dur bu fali.
A.von Le Coq’un tercümesi: “dies Geld açe genant. (………?) hat Geltung.” Ben ise öyle
tercüme ediyorum: “Gümü paralara snr yok, bu paralarn büyük deeri var.”: Turfanca hor- “bitmek,
tükenmek (para kastedilmektedir)”
11

S.E.Malov. Rets. Na: G.G.E. Mannerheim. A visit to the Sarö and Shera Yögurs. Helsingfors, Journ. De la Soc. Fino-Ougr.,
XXVII, 1911; bkz. Jivaya starina, XXI, 1912, s. 219.
12
Kagar diyalekti üzerine son çalma udur: Gunnar Jarring. Studien zu einer Osttürkischen Lautlehre. Lund-Leipzig, 1933. Bu
kitap hakknda bir yazm “Bibliografiya Vostoka” adl dergige yaynlanmtr.
13
S.Ol’denburg: Russkiye arxeologiçeskiye issledovaniya v Vostoçnom Turkestane. Kazanskiy muzeyny vestnik, 1921, No: 1-2,
s.26.
14
Baessler-Archiv. Beiheft I, Leipzig und Berlin, 1910-1911. Zamannda bu kitap üzerine u makaleler yaynland: V. Munkacsi
(Keleti Szemle, XII, r. 340-343, Ed. C(havannes); Toung Pao XI, 1910, r. 695, W.Bang’a (Bull. De I’Acad. Roy. De Belgique.
Class. Des lettrs etc., 1911, r. 405-416) ve R.Gauthiot (Bull. De la Soc. De ling. De Paris, XVIII, r. CLI).
15
V.Radlof, Obrazts narodnoy literatur, Ç. VI. Spb., 1886, s.3. Proben, VI, No: 39, s.3.
16
N.P.Ostroumov, Sart, Vp. Tretiy. Takent, 1895, s. 3. Makaleler Kitab’ndaki rvan Tatarlarn atasözüyle karlatrn, Tiflis,
1898, vp. 24, otd. , s. 14.
17
E.K.Pekarskiy, Slovar’ yakutskogo yazka. 2703.
18
N.N.Pantusov, Obrazts tarançinskoy narodnoy literatur, Kazan, 1909, s. 118, No: 285.
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Sayfa 74-75, 92:  (dinma) Çince bir kelimedir; anlam ise “rehber, yolcunun korumas”dr.
Sayfa 74-75, 96:
"    @  % Q  @ %
Biz halayi irab basa adimi and ki
Burada en ( ) bence “eski zamanlarn vakainamesi” anlamna gelir; Turfan diyalektinde bu
kelime genellikle en danza “not defteri, defter” eklinde kullanlmaktadr; kr. Altn Yaruk’ta an bitig
“önceden belli etme kitab”. Tercümesi öyledir: “Biz halk vakayinamesinin üstesinden geldiimizde…”
Sayfa 76-77, 123:
Burada atmaîdur yerine atnaîdur eklinde okumamz gerekir. Dolaysyla tercümesi de u
ekilde olur: “(Astana’dan Murtuk’a kadar) 30 yol, o (yani A.von Le Coq) oraya kadar ve geriye bir
günde gider gelir”. Kr. RW, II, 296-297. A.von Le Coq, bu yeri u ekilde tercüme editor: “Die etwa 30
Li Weges nach Murtuk reitet (?) er nicht alle Tage (hin und zurück)”.
Sayfa 76-77, 127:
Q  "     *  "= *
On niçe kün fütudum ezme il dep.
A.von Le Coq’un tercümesi: “Etwa zehn Tage habe ich geschrieben, az mail (??) sagend.”
Benim tercümem ise öyledir: “On nice gün ben (yazdm) bitirdim (bu kasideyi), derken; bak (iyi
mi kötü mü yazdm)”. Kr. Turfanca ezme “anlama, düünme” (<Fars.)
III. Hami Diyalekti
Hami diyalektiyle yazlm metinler hemen hemen yok.19
Aada verilen metinlerle ilgili 1914 ylnda “Rus komitesine yazm olduum raporumdan bir
özeti dile getiriyorum: “(Ocak 1914) Hami vahasna geldiim zaman, ekonomi skntlarndan dolay,
Maksut Prens’e kar çkan yerel devrim hareketi bastrld ve Hamililerin lideri Halfa, Urumç ehrinde
idam edildi. Hami vahasnn halk ezildi, korkutuldu ve prense verilecek olan vergiler yine gücünü
kazand, yani “snrszd”.
1. Tömür
Tömür [oraîda tuup (<toup). [oraîdaçoñ wolup, r sekiz yata ceñ ilp xutaî dud ötürgen.
Üzé mucan gadaî hi alwan maan edem.
“Timur, Koray (kasabasn)da dodu. Koray’da yaayp o, krk sekiz yanda kar çkp Çin
“dudu”yu öldürdü. Kendisi marangozcuydu, fakirdi. Hiç de vergi ödemezmi.”
2
Bata ylanda bu Tömür Köötüde cintéî keldi Tömürni süîl l keldi; cintéî kiw édi, ciñtéîn
ötürüp, Tömür, Uur, Niyaz, bu ü xelpe bulup-la (bolup-la), \añ20 aîtt: aîwan ulmañlar maa, yé ma
opmañ-la dise, umumaî, bu i kii unumaî, yé opup, \añnñ, étini minip, oîn stip, ötürüp, yep zota
lp aln ança miñ taar aln yüdürüp kétti. Yep kétti, unda yurtlar zotalap, xanniki ança
çérigini ötürüp saldi. Kiin Ürümçidin bir tüngen darin tüüp süîli lp, Tömürni Ürümçia élip çiip
Tömürni ötürdi. ]uur poan [omulda tutuw élip [omulda ötürdi. u!
“En bata bu Timur (hemfikirlilerle) topland zaman Köötü’ye vali-general geldi. Timur’u
yakalamak için geldi. Vali-general geldii zaman, vali-generali yakalayp öldürdüler. Vali-general
öldürdüü zaman üç lider vard: Timur, Uur ve Niyaz. Hami prensi dedi; “Bana vergi vermeyin, ama
isyan da etmeyin”. (Onun) bu sözlerine bu üç kii raz olmad, yine isyan ettiler. Prensin atlarna binip
19
20

Kr. A.von Le Coq, Osttürkische Gedichte und Erzeblungen, Keleti Szemle. XVII, 1918-1919, s. 78.
Burada \ ünsüzü, szc ünsüzü deil, patlayc arka damak ünsüzüdür.
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koyunlarn satp, kesip, isyan edip aç insanlara binlerce çuval ekmek yedirdiler. Yedirip, yurtlarnda
isyan ettiler. Böylece ne kadar hükümet askerini öldürdüler. Sonra Urumç’dan bir Dungan general çkp
geldi. syan bastrp Timur’u alp Urumç’ya götürdü, orada öldürttü. Uur Kursakl’y Komul’da
yakalayp Komul’da öldürdüler. te!”21
3. Timur Halif Hakknda iirler
Tömür xelpe er ike(n),
Nérin dégen (//digen) ye(r) ike(n)!
On ikké taa (<ta+a) ba volan
Tömür xelpe er ike(n),
[orayoli (< [oraî +yoli) heîbetlik,
Éniñ içi zeretlik!
Muradia yetmegen
Ciñtéî kapir rexmetlik
Çin \añ zozan xat bedi:
Cuñzanlan besun, dep!
Temür xelpe xat bedi:
Sundapurni asun, dep!

“Timur Halife er iken,
Narn adl yer imi!
On iki dan arasnda
Timur Halif er imi,
Kara yolu darmadan,
Onun içi mezarlk!
Muradna ermedi
Rahmetli kafir vali
Hami Prensi emir verdi:
Devrimcileri versinler, diye!
Timur Halif emir verdi:
Kendisi alsn, diye!

4. Masallarn Genel Sonucu
undin opup yénip kelgen (veya: u uyede ald, men bu yege yénip kéldim); iigimi (<iak + im
+ ni) añ\ltp toxmoumn tañ\ltp, bir yénia muz tup, bér (<bir) yénia tuz tp, tuzni ssam (<satsam)
tétiîdo, muzn ssam, iriîdo eñ asdn tügiîdo! Dñ, rdñ!
“Oradan kalkp dönüp geldim (veya: o orada kald, ben de buraya geldim); çubuumla vurarak
eeimi anrttm. Bir tarafna buz yükledim, bir tarafna tuz yükledim. Tuzu koysam lezzetli oluyor, buzu
koysam eriyor. Sonunda her ey biti! Dngrdn!”
IV. Kucar Diyalekti
Kuçar diliyle yazlm metinler, A.von Le Coq (Keleti Szemle, XVIII, 1918-1919, b. 50-78) ve
S.E.Malov’da (ksa bir metin, bkz. DAN-V, 1928, s. 131-135) bulunmaktadr.
1. ark
Seme östüñ (//üsteñ)22 buyda!
Meme üsteñ buyda!
Zürekémni köîdürge(n)!
Laîs östeñ buyda
[ona térisam, xad wopto!
Kires térisam, xad wopto!
Sadatxann men assam,
Wañ-loyé xapa wopto!
Biyil bodaî bek bopto!
Azen isile Sadatan!
Çéxo bala yaratmaîdo,
Pedes sula Sadatan!

21
22

Sen de kanaln kenarndasn!
Ben de kanaln kenarndaym!
Yüreimi yaktn!
Küçük kanaln kenarnda
Dar ektim, çubuklar çkt!
Pamuk ektim, çubuklar çkt!
Sadathan’la evlenirsem,
Van Luy kzacak!
Bu yl buday pek olmu!
Ucuza vermeyin Sadathan!
Arabac gençler (sizi) sevmiyorlar,
Makyaj yapn Sadathan!

Metin 1914 ylnda Kotun-tam kasabasnda kaleme alnd.
Kagar: Ötsen.
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2. Komalar
Babam benim, anam benim
(Beni) arabac yaparlar m?
Arabac iken ölürsem
Kum tepesini bulurlar m?

Atam méni, anam méni
Çéxo la-mo? (Turf.: lur-ma)
Çéxoluta ülüp (<ölüp) késse(m)
[um düñ tapa-mo?!
(Turf.: [umda oyur-ma?)
3. Tarihî-Devrimcî arklar

Han validen yaz geldi,
Altm gümü versin, deyip!
Yan-Tunlun’dan23 emir geldi:
Mo Bey’i öldürsünler, diye!
Mo Bey adn kald,
Kitapta yazlarn kald.
Yazlarn okuyup sayg duyuyorum,
Be çocuun yetim kald!

Xan dostéîdin xat keldi,
Atmi yamba basuñ, dep!
Yañ tunluñnñ xat keldi:
Mo (<ma?) darinn çapsun dép!
Mo darin étiñ ald,
Dañzida xétiñ ald.
Xatiñni oup (//up) pasam,
Bé (veya ike) balañ yétim ald!
4. Ivr Zvrlar

a) Âsalsam aléiküm! T (<tnç) tuduñ mu! Tzlu? Bala waa tnç mo. Ö_ waa séremsan tzl
mo?
“Selamun aleyküm! yi yayor musun? Huzurlu mu? Çocuklarn iyi mi? Aile halk iyi mi?”
b) Örürgélé (//örülgélé) tas tas ald.
Tügülüp kétti.
“Devrilmeye az kald. (Çay) döküldü.”
c) Bé misal xatlep oisi (<oisa).
“Be “miskal” (gümü) yazmak gerek.”
d) Xanñ usa assa (<açsa) assun, méniñ usam ama_do (veya: to).
“Halkn kursa aç ise, aç olsun; benim kursam toktur.”
e) Ettigende issi boaça, bassa tösse kérek.
“Sabah erken çkp karanlk, çökmeden gitmek lazm.”
V. Aksu Diyalekti
aman Metinleri
1
Çira béiimiz, bér (<bir) çinia su oyup xasa çinia su oyumuz; çininñ yenida einek
uyums. Andin zize çira yurutup oyumuz. Anékin aptola ürükçisini çékip mezini oçada kö_dürüp
yétti yatéki ya z ya oul bizirim, tas émes, sa bala bolsun, u baléniñ trma u mezini, uçaxta
kö_dürüp, sula_mis, kuziga hem sula_miz. Eléki uian su, u bala ala_do. Xo!
“Mum falna bakarz. Bir kaba su koyup özel kaba (da) su koyarz; kabn yanna da ayna koyarz.
Sonra mumu yakp öylece koyuyoruz. Daha sonra eftali çekirdeini ikiye ayrp atein üstünde
kzartyoruz. Yedi yandaki ya kz ya oul, salkl, hasta deil, salkl çocuk olsun, o çocuklarn
trnaklarna u çekirdei atete stp sürüyoruz, hem de gözlerine sürüyoruz. te o doldurulan suya o
çocuk bakyor.”

23

Devrimci. Önce Külci’deki, sonra Kagar’daki ordunun lideriydi.
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2
Oñ tarapi agrsa, at allasia u_ms, képilap u_ms. Piané arsa sési tuxuma u_ms. Sol
térapi arsa, i()t allasia u_ms, kéiné dukas arsa, adem allasia u_ms.
Sa taraf arsa, atn kafasna okuruz, kefene sarp. Aln arsa bozulmu yumurtaya okuruz. Sol
taraf arsa, köpein kafasna okuruz. Ense arsa, insan kafasna okuruz.”
3
Alwasus on iké kimsisi we. Adem sürétida hém boludo. tiñ sürétida boludo. Üçünçisi isekniñ
surétida boludo. Tötinçisi o_niñ, ösküniñ sürétida boludo cinniñ arésida diwe, dép, bir nerse bâ, uniñ
sürétida boludo. Bu özé u çöl yéde bar (bold mo); xo emdé. Bold!
“Alvasko (yaratk) on iki ekilde var. nsan eklinde olan da vardr. Köpek eklinde vardr.
Üçüncüsü eein klfnda. Dördüncüsü koyun, keçi klfnda vardr. Dediklerine göre, cinlerin arasnda
bir ey var. Onun klfnda da vardr. Rengarenk on iki tür vardr. Gösü köpein gösü gibi bir birine
benziyor. O kendisi u çölde yayor; hoça kaln. Bu kadar!”
VI. Hoten Diyalekti
1. (aman) Türküleri
Alla! Yérim, bérméñ küñel
Yaxi yamana!
Bo_lek oal téya bodu
Paklan cuwana!

1.
Allah! Yarim, verme gönlünü
yilere kötülere!
Baka genç hazrland
Kuzu gibi genç kza!

Alla! Yarim, xiyaliñni
Bilgélé bolma_to!
A_da_ yüziñni, çolpan közüñni
Tonuilé bolma_to!

2
Allah! Yarim, hayallerini
Bilmek mümkün deil!
Tanyamayz yüzünü, yldz gözünü
Sabah yldz gibi.

3
Mulla aa piri altun mara bilen, çaxs altundin, utisi zümürattin, mepasia atan aamani
Duldul bilen kéleto.
“Molla akak Pir altn fayton ile, altn tekerlekli, zümrütten merdivenli; faytonunu süren
faytoncu Duldul ile geliyor.”
2. Deri letmesi
Tére alato, téreni élip oöaka alap sla_to, oçaa alaan watda yumap, daslap, suga çilap
yumatato. Andid kîn kigétini éliv étip oata balap bazaa âçiip satato. Satan adem ütek tikip bazaa
âçiip, bülek ademge satato.
“Deriyi alrlar. Deriyi alp ocakta kuruturlar, ocakta kuruttuu zaman yumuar, kazyarak
temizleyip suya batrrlar, yumuatrlar. Ondan sonra iç tarafnda kalan etlerden temizlerler, bçakla
kaztp pazara sata götürürler. Satn alan adam ayakkab dikip pazara çkarp ve baka adama satar.”24

24

Hotan diyalekti hakknda ksa bilgiler için bkz. M. Hartman, Caghataisches, Heidelberg, 1902, XIII. s. 35. Aliyeva’nn (X.
Eliyup ad altnda “Bura”) Hotan azyla yazlm Gilémci znñ zar iirine bkz. Enseri, Tañ nurliri, Sanarkand-Takent,
1930, s. 33-34.
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3. Lobnorlularn Hakknda
Ey baln kuyruunu yiyen
Kalmuklar!
Ey baln gübresini yiyen
Kalmuklar!
Ey kamn köklerini yiyen
Kalmuklar!

Béliniñ oñini yégén almala!
Béliniñ poini yigén almala!
[omumuñ yildizini yigén almala!

VII. Lobnor Diyalekti25
Lobnor Diyalektinin Morfolojik Özellikleri
1. Ksaltlm ismin -i hali
séni “seni”
güllü “gülü”
méni “beni” sizi “sizi”

otunni “odunu”

2. Gelecek zaman
tutanimén “tutacam” unama_liwis “raz olmayacaz”
yazaliwis “yazacaz”
Lobnor Diyalektinin Fonetik Özellikleri
1. Deimeler
l // t,d,z
Lobnorca
tatap “atp, frlatp”
tlda- “küfür etmek”
at “ekinler”
atar “atlar”
Loptu “Lobnor”
Bouzza- “boazn kesmek”

Uygurca
talap
tllaali
atlar
Lopli
bouzla-

zzarm “kzlarm”
müükti “kediyi”

izlerim
müükni

baspad “basmad”

basmédi

n / /t

m // p
Bu özellikler Lobnor diyalektini Kazak Türkçesine yaknlatryor.
2. Lobnor diyalektinin di ünsüzlerinde benzeme yoluyla deimeler epey gelimitir. Dier
Uygur azlarnda bu tür deimeleri görmek mümkündür; ancak, az sayda.
z // t
bot to_o_ “turgay” < boz + to_o_
tit ta_tu “diz sargs” < tiz + ta_tu
söt tatadi “söze balad” < söz + tatadi
otutça “otuzca” < otuz + ça
 // t
bét çéyék “be uzun” < bé çéyék
25

Kr. S. E. Malov. zuçeniye jivh turetskih nareçiy Zapadnogo Kitaya. Vostoçnye zapiski (Sergeyu Fyodoroviçu Ol’denburgu).
C. I, Leningrad, 1927, s. 170.
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t // s
unussa “unutsa” < unut + sa
as salma_do “isim vermiyorlar” < at + salma_do
assuyup “asp” < asturup
 // s
tas salip “ta atp” < ta + salip
l // s
assa “kalsa” < kal + sa
issam axun “slam Axun” < slam axun
s // l
bollo “olsa” < bol + sa
d // z
zza “kzdaki” “kzdaki” < z + da
3. Dier deimeler
n // l
güllü “gülü” < gül + ni
tu_alla “duranlar” < tu_an + la
kéigéllé “giyenler” < kéigén + la
n // 
oloo “ola” < olo + ni
Burada Lobnor diyalekti hakknda bilgiler ve metinler ilk kez verilmektedir. Bugüne kadar
Lobnor diyalekti Türkologlar için aina deildi.
Masal
lgeri (//ilgeyi) mu_nasida26 bi_ pata wa_ éken. Patani bi_ kiçik balasi wa_ éken. Bi_ küni gö yép
pltuyup padiani galia (kr. aada: alnda) sönök tuyup aldi. Néméndin ça_din bölek né_sé ötmedi.
Töbip xökümlani yidi, héç alencisi bolmodo. Uzata bi_ xöküm ba_ éken. Alip kéldi o xöküm, âkélep
dédi: balañni maña bé_-gén, mén balañni öltüya_, oni anini isseñ, saat tapado, - dédi. Déw idi, balasini
bé_di, béyiw idi. Balasini olua aliw bolup, maña bi_ olo tapip béyiñ-la, dédi. Eléki tébip oloo alip
ögüzégé27 çiti. Çiiw édi padiani tünlükke kélép tu_, padia, dédi. Dew idi pata tünlükka kéldi. Kéliw
idi xeléki oloo put oluni tuadi. Oloo bouzla_, dép, basiw idi. Olo att üni bilen meyédi.
Meyép idi ize, padia dédi: wa_ balam, dép, towolodo. Towolow idi, u towoloonda xaléki ustuan
çaçiep çikétti. Padia tataâ çiti. Xeléki tébip ögüzédin töstö (//tötü). Yé_ge tüip, padiani a_waniâ
ki_di. Ki_sé eléki bala o_naw yüyi_do. Yüyiw idi, tébip balani oludin tutup, padiani aldia alip ki_di. É_
padia-i além, bala u! Mén oloo öltü_düm. Bala dégén üyékké yayip çiado, balasini öltüye_
dégénim, tünlük tüwige kél-gén digenim: bala üyékki yayip çiado, oloo towolossom balam dép,
padia atti ün bilen çya_. ol zatin séz alnda ustuani çamodu, dép, u iyal iliw édim. Xuda
sâtini bé_di, dédi. Padia ani oñ ol güzé_ (<vezir) ildi.

26

Kr. Kag., Turf., liy. burna; Kaz. Murna kün (üçüncü gün), kr. RW. IV. 2194; W.Bang. Vom köktürkischen… 4, s. 12-13;
G.Rakuette. Teyi bile Zohra. Lund-Leipzig, 1930, S. 45, 53, 106.
27
Kr. RWI, 1200-1201. A.von Le Coq, Sprichwörter und Lieder, s. 83; G. Raquette, Teyi bile Zohra, S. 35; G. Raquette.
Engish-Turki Dictionary, 1927, s. 99.
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Padiahn yilemesi28
“Eski zamanda bir padiah varm. Padiahn bir küçük çocuu varm. Bir gün et yerken
padiahn grtlana bir kemik kaçm. Çaydan baka boazndan hiçbir ey geçmiyordu. Bütün tp
hekimlerini toplad, ancak hiç yardmlar dokunmad. Uzaklarda bir hekim varm. Davet edilen o hekim
gelip dedi: “Çocuunu bana ver, çocuunu öldüreceim. Onun kann içersen iyileirsin”, - dedi.
Dedikten sonra (padiah) çocuunu verdi. Çocuu kucana ald ve dedi: “Gidin bana bir olak getirin.”
Böylece hekim ola alp evin çatsna çkt. Evin çatsna çkarak padiaha dedi: “Bacann kenarnda
durun, padiah”, - dedi. Dedikten sonra padiah bacann kenarna geldi. Geldikten sonra öteki olan
kollarn, bacaklarn balad. Olan kafasn kesmek için basmaya balad. Olak var gücüyle ses
çkarmaya balad. Meledikten sonra padiah: “Ey balam!” diyerek bard. Bard ve bardktan
sonra boazndaki kemik çkverdi. Padiah tahtna oturdu. O hekim ise evin çatsndan indi. Aaya inip
padiahn huzuruna geldi. Girerken çocuu da oynamaktayd. Girdi ve hekim çocuu kolundan tutup,
padiahn önüne geçti. “Ey dünyann padiah! Bu senin çocuun. Ben ola öldürdüm. Gelelim çocua.
Yürein dayanmaz diye çocuunu öldürecektim. Evin çatsna çkaym, ola öldürürken çocuun
diyecektim. Padiah sert bir sesle haykrsn istedim. Böylelikle boazndaki kemik çkacakt. Böyle bir
plan düündüm. Tanrm yardmc oldu.” – dedi. Padiah onu sa kol vezir yapt.”29
Olu otutça (<otuz+ça) bolsun!
[z tö_t bé bolsun!
Kii adlnda salemsiz ötmesin!
Kélitik kélg”stik bolsun!
Olu tous (//tous) bolsun!
[z bi_ bolsun!
Uyat çoñ bolsun!
Tüwen bat bolsun!
Mübeyek bolsun!30
Yigit (veya oyos) kéldi iékke,
Çik maiyan, ya_, ya_!
Köögégé bassoyup,
ziñ alsun, ya_, ya_!
Cañ xazizim bayadu,
Xoîlümöñlo, ya_, ya_!

Düün Tebrikleri
Oullar otuz kadar olsun!
Kz dört be olsun!
nsann karsna selamsz çkmasn!
Güler yüzlü, tatl dilli olsun!
Oullar dokuz olsun
Kz bir olsun!
Ar ball çok olsun!
Gözleri hep yere baksn!
Mübarek olsun!
Düün arks
Damat (veya horoz) geldi eie,
Çk tavuk, yar yar!
Örtünün arkasna saklanp,
zin kalsn, yar yar!
Benim canm gidiyor,
Üzülmeyin, yar yar!31

N.F.Katanov’un Almanya’da bulunan Uygur diyalektleriyle ilgili fonetik notlar umarm piyasaya
çkar. Özetleyecek olursak unu söyleyebiliriz: Dou Türkistan’dan batya doru, yani Gan-su’ya
yönelirsek tamamyla bilinmeyen Sar Uygurlarn diliyle ve az bilinen Salarlarn diliyle karlarz. imdi
sra onlarda.
(1933)
Çeviren: Minara ALYEVA ESEN

28

Oldukça sradan bir masal: Boazna kemik kaçan padiahn iyilemesi, çocuunu öldürmesiyle gerçekleir. Padiah, çocuu
ölecek diye üzgün. Derin nefes alr ve kemik dar çkar. Bkz. J.Darmestetter, Chants populaires des Afghans, Paris, 18881890, Jivaya starina, 1890, II. Bask, s. 191-193.
29
Metin, 1914 ylnda Çarhlk reyonunda kaleme alnmtr.
30
Metin, 1914 ylnda Miran reyonunda kaleme alnmtr.
31
Metin, Miran reyonunda yaayan Niyazi Bak anya’nn azndan kaleme alnmtr (Güz, 1914). “yar yar” kelimeleri
“arkadalar” eklinde de tercüme edebiliriz. Kr. A.A.Divaev, O svadebnom rituale kirgizov Srdaryinskoy oblasti, Kazan,
1900, s. 22-29. F.Fielstrup, Svadebnye jlia turetskih narodnostey, (Material po etnografii,) C. II, I. Bask, Leningrad, 1926,
s. 117-120.

139

