YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE SES UYUMU ve SES OLAYLARI*
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Hece ve kelimelerdeki sesler
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arasında birtakım

uyumlar

vardır.

Bu uyumlar,

hece ve kelimeleri oluşturan ünlü ve ünsüzlerin birbirlerini kurallı bir şekilde etkileyerek benzeşmeleri neticesinde ortaya çıkar. Yani; ses uyumu demek, kelime kök ve gövdelerindeki seslerin ancak çeşitli bakımıardan birbirlerine yakın
olanlannın

bir arada bulunması demektir.

Yeni Uygur Türkçesindeki ses

uyumlannı

üç ana

başlık altında

incelemek

mümkündür.
1.1. ÜNLÜ UYUMU
1.2. ÜNLÜ-ÜNSÜZ UYUMU
1.3. ÜNSÜZ UYUMU

1.1. ÜNLÜ UYUMU
1.1.1.

Kalınlık

- incelik uyumu - Büyük ünlü uyumu

Yeni Uygur Türkçesinde kalın ünlüler a, o, u ünlüleri, ince ünlüler e, ii, Ö, Ü
ünlüleridir. Büyük ünlü uyumunda kalın ünlü kalın ünlüyü, ince ünlü ince ünlüyü takip eder. Ancak, Yeni Uygur Türkçesinde tam bir kalınlık-incelik uyumundan bahsedilemez. Kalınlık-incelik uyumuna sahip kelimeler mevcut olmakla
beraber, kalınlık-incelik uyumuna uymayan birçok da kelime mevcuttur. Bu
uyumsuzluk, genellikle ekler ve kökler arasında daha çok görülmektedir.
Yeni Uygur Türkçesinde
yahşi, assiğ /

Kalınlık

kalınlık

incelik

uyumsuzluğuna

örnekler:

kim-du, sal-di, qo/-i, buz-di

incelik uyumuna örnekler:

qaçan, kayak / kör-giin-diik, bir-si, hiimmi-si,
*
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1.1.2. Düzlük - yuvarlakIık uyumu - Küçük ünlü uyumu
Buna göre, a, ii, e, i ünlüleri düz ünlü;

0,

ö, u, ii ünlüleri yuvarlak ünlü; u, ii

ünlüleri dar-yuvarlak ünlü; ii, cl ünlüleri, düz-geniş ünlülerdendir. e ünlüsü ise
yarı dar bir ünlüdür. Küçük ünlü uyumunda yuvarlak ünlüleri, dar-yuvarlak veya düz-geniş ünlüler takip eder. Ancak, Yeni Uygur Türkçesinde tam olarak bir
düzlük-yuvarlaklık

uyumundan bahsedilemez. Düzlük-yuvarlaklık uyumuna
uyan kelimeler olduğu gibi, uyuma uymayan pek çok da kelime mevcuttur.
Düzlük-yuvarlaklık

uyumtma uymayan kelimelere örnekler: sözlimük, susiri-

maq, körümsiz

Kelimelerle çekim ekleri

arasındaki düzlük-yuvarlaklık uyumsuzluğuna

ör-

nekler: buz-di, yüz-i
Düzlük - yuvarlaklık uyumuna uyan kelimelere örnekler: sepil, sunmak, yiikkd, pastlik

Kelimelerle çekim ekleri
kör-düm,

arasındaki düzlük-yuvarlaklık

uyumtma örnekler:

avaz-ım

1.2. ÜNLÜ-ÜNSÜZ UYUMU
Ünlü-ünsüz uyumu, q, it, x ünsüzlerinden sonra, kalın ünlüler olan a, u, o ünlü1erinin ve k, g, h ünsüzlerinden sonra ince ünsüzler olan
nin gelme

olayıdır.

q, it, x ünsüzlerinde ünlü-ünsüz

a,

e, i, ii, ö ünlüleri-

uyumumı ii, e,

i ünlüleri; k,

g, h ünsüzlerinde ise ünlü-ünsüz uyumunu, a, o, u ünlüleri bozarlar:
Ünlü-ünsüz uyumtma uyan kelimelere örnekler: qarmaş, qat, qatar, qatmaq,
qoritan, qoruq, quruq, kiiliş, kütmük, kimlik, kikirdük, kiiz, küymak, közçe, küçük.
Ünlii-ünsüz uyumuna uymayan kelimelere örnekler: kalla, kaska, ko/aş, kosa, kumuta, qapüz, qiidir, qayiirdü, qeriş, qezi, qimiL, qimiz

1.3. ÜNSÜZ UYUMU
Kelimelerde yan yana gelen ünsüzlerin,
uyuşması olayına ünsüz uyumu denir.

titreşim bakımından

Yeni Uygur Türkçesinde tonlu ünsüzler b, d, c, g, it, l,
süzleri, tonsuz ünsüzler ise

ç,'ı;

h, x, k, q, 17, s,

ş,

nı, 11, ii,

t linsüzleridir.

birbirleriyle

r, v,

Z,

j, Y ün-
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Yeni Uygur Türkçesinde

karşılıklı

Tonlu ünsiiz

b

c

d

g

Tonsuz ünsüz :

p

ç

t

k

ünsüzleri,

karşılıksız

ünsüzler ise

ünsüzler
if v z j

x
nı, 11,

f

s

ş

I, r, y, ii, q, h ünsüzleridir.

Arapça ve Farsçadan Yeni Uygur Türkçesine geçen ve ünsüz uyumsuzluğu
olan kelimelerin bazılarında ünsüz uyumu sağlanırken, bazılarında ise ünsüz
uyumu sağlanamamıştır. Türkçe kelimelerde ünsüz uyumu mevcut olmakla birlikte, bazen kök ile ekler arasında uyumsuzluklar görülmektedir:
Ünsüz uyumuna örnekler: ispat, küriişçi, pişkal1, satkuçi
Ünsüz uyumsuzluğuna örnekler: ciibhii, liihcii, nisbiit, musbiit, miichul, miqdar

Türkçe kelimelerde, kelime kök ve gövdeleriyle ekler arasında görülen ünsüz
uyumsuzluğuna örnekler: yurt-daş, ırq-daş, meslek-daş, mis-ger "bakırcı", çekgülük "çekilecek"
2. SES

OLAYLARı

Bu böIUmde,

eş

ve art zamanlı olarak yapılan

araştırma sonuçlarına

yer veril-

miştir.

Art zamanlı olarak yapılan çalışmalarda, kelimenin Eski Türkçedeki
Yeni Uygur Türkçesindeki şekli karşılaştırılmıştır.

şekli

ile

Eş zamanlı

olarak yapılan çalışmalarda, Ar. (Arapça) ve Far. (Farsça) şeklin
de kısaltmaların bulunduğu örneklerdeki Arapça ve Farsçadan girmiş olan kelimelerin orijinal şekilleriyle Yeni Uygur Türkçesinde kazandıkları yeni şekiller
arasında; kısaltma ağz. (ağız) şeklindeyse, Yeni Uygur Türkçesi ağızlarıyla Yeni Uygur Türkçesi edebi dili arasında mukayeseler yapılmıştır. Yanlarında hiçbir kısaltma bulunmayan kelimeler ise edebi dile aittir.
2.1.

BENZEŞME

Kelime içindeki bir sesin; titreşim ve ton, boğumlanma noktası, ses yolu ve
ses uyumları bakımından yan yana veya aralıklı duran bir başka sesle benzer veya eş duruma getirilmesi olayıdır. Bu tanıma uygun olarak, benzeşmeyi niteliği
bakımından aşağıdaki gibi bir sınıflandırmaya tabi tutabiliriz:

Yorıl.

f)oç. f)1'. \lo/koli
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1. İlerleyici benzeşme
1.1.

İ1erleyici yakın benzeşme

ı .1.1. İlerleyici yakın

yan benzeşme

1.1.2. İlerleyici yakın tam benzeşme
1.2.

İlerleyici

uzak

benzeşme

1.2.1. ilerleyici uzak yan benzeşme
1.2.2. İlerleyici uzak tam benzeşme
2. Gerileyici

benzeşme

2.1. Gerileyici
2.1.ı.

yakın benzeşme

Gerileyici

2. ı .2. Gerileyici
2.2. Gerileyici uzak

yakın yarı benzeşme
yakın

benzeşme

2.2. ı. Gerileyici uzak yan

benzeşme

2.2.2. Gerileyici uzak tam

benzeşme

Benzeşme h~klisesini

2.1.1. Ton ve

baqqa <

dört ana

başlık altında

incelemekteyiz.

titreşim benzeşmesi:

bağ+qa

(GerHeyici

tuqqan < tuğ+qan

"kardeş,

yakın

tam benzeşme)

akraba" (Gerileyici

akkan < ag+kan (GerHeyici
2.1.2.

benzeşme

tam

yakın

yakın

tam

benzeşme)

tam benzeşme)

Boğumlanma noktası benzeşmesi

Bu örnekte,
benzeşmesi
qımmat

boğumlanma noktası benzeşmesinin yanında,

ses ve hava yolu

de mevcuttur.

< Ar.

~ıymet "kıymet"

2.1.3. Ses yolu

(Gerileyid yakın tam

benzeşme)

benzeşmesi

ağz.

a11i < aldi "önii" (İlerleyici yakın tam benzeşme)

ağz.

össön < östiin "ırmak" (İlerleyici yakın tam benzeşme)

soo
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2.1.4. Hava yolu
2.1.4.1.

Olayları

benzeşmesi

Ağız benzeşmesi

süyak < sönak "kemik" (İlerleyici uzak yarı benzeşme)
2.1.4.2. Geniz
ağz.

Benzeşmesi

könnak < köynak (Gerileyid

yakın yarı benzeşme)

2.1.S. Ünlü uyumu benzeşmesİ
2.1.S.1.

Kalınlık-İncelik benzeşmesİ

kasat < Ar. kesact "durgunluk" (Gerileyid uzak tam
sekin < Ar. sakin (Gerileyid uzak yarı
2.1.4.2. Düzlük - yuvarlaklık
çarşa

benzeşme)

benzeşme)

benzeşmesİ

< F. çarsu "kare" (İlerleyici uzak tam benzeşme)

tülka < ET. tilkü (İlerleyici uzak yarı benzeşme)
2.2. BENZEŞMEZLİK
Bir kelimede yan yana veya birbirine yakın duran ve boğumlanma noktası
bakımından birbirinin tıpkısı veya benzeri olan iki ünsüzden birinin, başka bir
ünsüze dönüşmesi olayıdır.
Ağz.

kaxlik < kaklik

"keklik"

2.3. GÖÇÜŞME
Kelime içindeki
yamğur

< ET.

komşu

veya uzak seslerin yer değiştirmesi

olayıdır.

yağmur

nalat < Ar. la'net
xoşna

< ET.

~onşı

qilva < qibla
ağz.

qilbinama < qiblinama "pusula"

ağz. naşqa

2.4.
Ayrı

"kıble"

<

naxşa

KAYNAŞMA

"şarkı"

- KONTRAKSIYON

hecelerdeki iki ünlünün bir tek ünlüde veya birden çok hecedeki sesle-

rin tek hecede
görülür.

toplanması olayıdır.

Bu durum daha çok kelime

birleşmelerinde
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apparmak < elip bermek
apçiqmaq < elip çiqmaq
ap < elip
aşu

< ana

aşundaq

"işte şu"

şu

< ana

"şöyle"

şundaq

avu < ana + bu

"işte

munu < mana + bu

"mana+bu"

< mana

yer

"işte burası"

şu

"burada"

maşa

maşada

< mana

maşadin
maşaga

şu

< mana

< mana

yerde

şu

şu

bu"

"buradan"

yerdin

"buraya"

yerge

mavu < mana + bu

"işte

maya < mana bu yer

"işte burası"

mayada < mana bu yerde

"burada"

mayaga < mana bu yerge

"buraya"

moşu

"işte şu"

< mana şu

moşunça

< mana

"şu

şunça

"şuraya"

< şu yarga

moşundaq

< mana

kadar"

"öteye"

naraq < nariraq
şayga

bu"

"işte şöyle"

şundaq

"buna"

ağz.

mufia <

ağz.

qobbardi < qoyup bardi

"salıverdi"

ağz.

kabdük < kelip iduq

"gelmiştik"

ağz.

sabdük < selip iduq

"salmıştık"

2.5. HECE

munufiğa

YUTULMASı

- HAPLOLOJI

Bir kelimede ses bakımından birbirine benzer veya eşit seslerden oluşmuş iki
heceden birinin zamanla eriyip kaybolması olayıdır.
as ta < Far. ahesle

"yavaş"
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tarat < Ar. taharet

"taharet"

junda < juvundi

"bulaşık

mör < möhür

"mühür"

soğ

suyu"

"soğuk"

< soğuq

kaniz < kanizak

"saraydaki köle"

kiçkina < kiçikkina

"küçücük"

ma < mina

"beyin"

ağz. ğirğul

< qirğavul

"sülün"

ağz.

qayda < qayarda

"nerede"

ağz.

qiq < qİriq

"kırk"

ağz. quğa

ağz. qullaş
ağz.

qovurğa

"kaburga"

< qulunlaş

"kilitleme"

<

sünca < süyünç~i.

"müjde"

2.6. ÜNLÜ DÜŞMESİ
2.6.1. Ortada ünlü

düşmesi

Son hecelerinde dar ünlü bulunan kelimelerin bir grubu isim çekim veya iyelik ekleri aldıklarında, vurgunun isim çekim veya iyelik ekli heceye kayması nelicesinde, iç hecede kalan dar ünlülerİn
ismi < isim-i;

şekli

Bazı alıntı yabancı
k~i.ptar

düşmesi olayıdır.

< şekil-i
kelimelerdeki ünlüler de

< Far. kebliter

düşer.

"güvercin"

2.7. ÜNSÜZ DÜŞMESİ
2.7.1.

Başta

ünsüz

düşmesi

Kelime başında y gibi ünlüleşme ve akıcılaşarak erime özelliği taşıyan ünsüzlerin kaybolması olayıdır.
üzük < ET. yüzük
ipar < ET.
ağz.

yıpar

usul < hosul

"ürün, verim"

Yarlı'
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2.7.2. Ortada ünsüz

düşmesi

Kelime içinde bir ünsüzden önce gelen r, n gibi

akıcı ünsüz1eı1n kaybolması

olayıdır.
gağa

< ET.

garğa

enak < ET. ingak
döHü < Ar. devlet
sodigar < Far. sevda-ger
gügüt < güfigiit < güfigürt

"kibrit"

köpa < körpa

"pamuklu

küşkitiş

"kışkırtma"

< küşkürti.iş

ağz.

kariva < kahriva < Far. kehruba

ağz.

kipik < kirpik

ağz. köküti.iş

< köksüti.iş

ağz.

könak < köynak

ağz.

köydagi < küydürga

ağz. gaçuğu

< garçiğa

"gösterme"
"şarbon"

"Aladoğan"

ağz. gaği

< Rus. kajul

"işlenmiş

ağz. gasİ

< gaysi

"hangisi"

ağz.

parica < paranca

"peçe"

ağz.

sarimag < sayrimaq

"ötmek"

ağz.

sövat < söhbat

ağz. Uğuy

<

döşek"

keçi derisi"

Uyğur

2.7.3. Sonda ünsüz

düşmesi

Genellikle kelime sonundaki akıcı r sesinin düşmesi olayıdır. Bu olaya genelliklc

ağızlarda rastlanır.

inşaalla

< Ar.

in-şa' Allah

görka < Far. gür-ken
işara

< Ar.

işaret

gün < gant
ağz.

"mezarcı"

kuza < kömzek

"kent"
"tepsi"
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ağz.

küma < kömür

"kömür"

ağz.

quta < qo tur

"uyuz"

ağz.

muxpi < muxbir

"haberci"

ağz.

naga < nagah

"rastgele"

ağz.

ula < ular

"onlar"

ağz.

üçü < üçay

"barsak"

ağz.

vax < vaxt

"vakit"

Olayları

2.8. ÜNLÜ TÜREMESİ
2.8.1.

Başta

Yabancı

ünlü

türernesİ

kelimeleri

Türkçeleştirmek

için, kelime

başına

ünlü getirilmesi ola-

yıdır.

istil < stil

Fransızca

2.8.2. Ortada ünlü

style "tarz, stil"
türernesİ

Genellikle, oktmuşları kısa olan
qorqunuçsiz < ET. l):orlpnçsız

yabancı

kelimelerde görülür.

ariz < Ar. ' arZ
eyip < Ar. 'ayb
eqil < Ar. ' al):l
möhür < Far. muhr
apiyon < Yunanca afyon
qarmuş

< qarimuç

"karabiber"

2.8.3. Sonda ünlü türernesi

Ünsüz ile biten bir kelimenin sonuna bazen fazla bir ünlü getirilmesi olayıdır.
ağz.

mehri < mehr

"sevgi, dostluk"

2.9. ÜNSÜZ TÜREMESİ
2.9.1.

Başta

ünsüz türernesi

Ünlü ile başlayan bir kelimenin başına fazladan ve kelimenin aslında olm;ı
yan bir ünsüz gelmesi olayıdır:
yirik < ET. irig

Yemı'
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yipak < ET. ip ak
yiraq < ET. ıra~

2.9.1. Ortada ünsüz
dır.

türemesİ

Kelime iç seslerinde kelimenin aslında olmayan bir ünsüzün türemesi olayıBu olay genellikle ünlü çarpışmasını (hiatus) gidermek için gerçekleştirilir.
nayrafi < Far. nirefi
"oyun, hile"
komediya < Fransızca comedie "komedi"
ağz. güraykaş < görökaş
"tefeci"
ağz. kayki < kaki
"balta"
ağz. oymu < oma
"şekil"

2.9.3. Sonda ünsüz

türemesİ

Son sesi nispet i' si (1) ile biten kelimelerde nispet i 'sİ
süzü türer.
macaziy < Ar. mecazi
macburiy < Ar. mecbUri
madiniy < Ar. medeni
komitat < Rus. komita
ağz. kalligir < kalligi
"ökçe"

2.10.

kısalır

ve sonda y ün-

Tekleşme

Arapça kelimelerdeki ikiz ünsüzlerin tek ünsüze
hakimiyat < Ar.

hakinıiyyet

cümhüriyat < Ar. cunıhüriyyet
ağz. lavay < Hibbay
ağz. naqşi < naqqaş
Bazen,

dönüşmesi olayıdır.

alıntı yabancı

"buyrun"
"nakkaş"

kelimelerdeki ikiz ünlülerden birinin de

düştüğü

görü-

Iür:
koperatip (kooperativ) < Fransızca cooperativc

2.11. İkizleşmc
İç seste iki ünlü arasında bulunan bazı ünsüzleıın, sese döniişmeleri esnasın

da tekrarlanma

olayıdır.

Yeni Uygur Türkçesinde Ses UyUJ/lU ve Ses Oloylor!
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ikki < ET. iki, eki
ottuz < ET. otuz
togguz < ET. tol):.uz
mazza < Far. meze
işttik < iştik
ağz. uddul < udul

"lezzet, tat"
"hızlı, çabuk"
"doğru,

düz"
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