YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE ÜNLÜLERİN

SINIFLANDIRILMASI ve ÜNLÜ DEGİşMELERİ*
Y ARD. Doç. DR.

VOLKAN COŞKUN

Yeni Uygur Türkçesinde 32 ses ve sesleri karşılayan 32 işaret vardır. Bu işa
retler şunlardır: a, b, p, t, c, ç, h, x, d, r, z, j, s, ş, k, q,.f; g, g, n, e, I, y, I, m, n, v,
0, Ö,

u, ü,ii

Doğu

Türkistan'da Arap alfabesiyle

mevcuttur. Bunlar; a, ii, e, i,

0, Ö, U, Ü

yazılan

Yeni Uygur Türkçesinde 8 ünlü

ünlüleridir.

1. ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASI

Ses yolunda bir engele çarpmadan dudaklar ve dilin hareketleriyle oluşan ünlüler, dört ana grup
1.1.

Çıkış

Çıkış

altında

incelenir:

yeri ve dilin durumuna göre

yeri ve dilin durumuna göre ünlüler,

ikiye ayrılır.
ka yarısında

kalın

ve ince ünlüler olmak üzere

Kalın

ünlüler ağız boşluğunun art bölümünde, dilin ve damağın aroluşur. Kalın ünlülerde dilin arka tarafları kabararak arka yani sert

damağa yaklaşır.

Dilin kabaran yerleri her ünlüyc göre

farklıdır.

Yeni Uygur Türkçesinde kalın ünliiler; a, 0, ıt ünlüleridir. Dilin kabararak damağa yaklaşması en çoktan en aza doğru şöyledir: u, 0, a. En az kabarıklık a ünlüsünde olur.

ıt, 0, II

ünlülerinin

oluşum noktası,

dilin

arkasıyla

art damak ara-

sındadır.

İnce

ünlüler, ağız boşluğunun ön bölümünde, dilin ve damağın ön yarısında
oluşur. İnce ünlülcrele dilin ön taraİları kabararak ön yani sert damağa yaklaşır.
Dilin kabaran yerleri her ünlüye göre farklıdır. Yeni Uygur Türkçesinde; ii
e), e (kapalı e), i,

(açık

ünlüleri ince ünlüdür. Sırasıyla, I, Ü, e ünlülerinin oluşum
noktası dilin ön taraf1yla ön damak arasında, ii ve ô ünlülerinin oluşum noktasıy
sa biraz daha arkadadır.
Makalenıizde,

be

Ö, Ü

Sürekli Türk Dili

kuııanılnıı~tır.

Kurultayının

5

Mayıs

i 992 tarihinde tasdik

ettiği

34 harfli çerçeve alfa·

Yar{ı'
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göre

göre ünlüler,

geniş (açık)

ünlü ve dar (kapalı) ünlü diye iki-

ye ayrılır. Geniş ünlülerde dil ile damak arasındaki açıklık fazladır. Yeni Uygur
Türkçesinde geniş ünlüler, genişten en genişe doğru şöyle bir sıra takip ederler:
ii,

Ö, 0,

a.

Dar ünlülerde dil ile damak
de dar ünlüler, en dardan dara
1.3.

Dudakların

Dudakların

rılır.

arasındaki açıklık azalır.
doğru şöyle

bir

sıra

Yeni Uygur Türkçesin-

takip ederler: i, ii, u, e.

durumuna göre

durumuna göre ünlüler, düz ünlü ve yuvarlak ünlü diye ikiye ay-

Düz ünlülerin

oluşumları esnasında

düz bir

şekil alır.

Yeni Uygur Türkçe-

sinde düz ünlüler şunlardır:a, ii, i, e.
Yuvarlak ünlülerin oluşumları esnasında dudaklar yuvarlak bir şekil
ni Uygur Türkçesinde yuvarlak ünlüler şunlardır: 0, ii, ıt, ii.

alır.

Ye-

2. ÜNLÜ DEGİşMESİ
Türkçe kelimelerin köklerinde ve eklerindeki bazı ünlüler,

birtakım

tesirlerle

araştırma sonuçlarına

yer veril-

değişikliğe uğramaktadır.

Bu bölümde,

eş

ve art zamanlı olarak yapılan

miştir.

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

olarak yapılan

çalışmalarda,

şekli

Ar. (Arapça) ve Far. (Farsça)

ile

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.
2.1. Daralma
Geniş

ünlülerin

daralması olayıdır.

Bu olayda düz ünlülerle düz ünlüler, yu-

varlak ünlülerle yuvarlak ünli.iler yer değiştirir ve sonuçta küçük ses uyumunda
bir bozulma görülmez. Küçük ses uyumunda bir bozulma meydana getirmeyen
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Nlli

olayı,

daralma
niş

Yeni Uygur Türkçesinin bir tercihidir. Türkiye Türkçesinde, ge-

seslerin tercih

edildiği

yerlerde, Yeni Uygur Türkçesinde genellikle dar ses-

ler tercih edilmektedir.
İ<e

kiyim < ET. kedim
sirak < ME. seyrek
cida! < Ar. cedel

"kavga"

muamiHi < Ar. mu' amelc

"muamele"

tarcima < Ar. terceme

"tercüme"

Yeni Uygur Türkçesinde iki veya daha çok heceli
aldıklan

çekim ekleri
kürişi

zaman, kelimenin son

bazı

heccsİndcki

kelimeler, sonlanna

e ünlüsü i'ye

dönüşür.

< küreş

İ<a

yiğlimaq

< ET.

ağlamak, yığlamak

atimaq < ET. atamak

"zikretmek"

hulğimaq

"kirletmek"

< ET.

bulğamak,

xilvat < Ar. balvet

"kuytu, gözden

xislat < Ar.

"nitelik,

başlet

ırak"

vasıf'

canivar < Far. can-aver
Ağz.

imraq < amraq

"sevgi"

Yeni Uygur Türkçesinde iki veya daha çok heceli
ya yapım ckleri aldıklannda çekim veya
ünlüsü i 'ye dönüşür.

yapım

bali-si < bala
tarİpidin

< Ar. taraf

halviçi < halva

"helvacı"

almisi < alma

"elma"

buliği

< bulaq

"çeşme"

bazı

kelimeler, çekim ve-

ekinden önce gelen hecedeki a

) 11"<1. /)oç. /)r. Volka/1
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e<a
ğerip
İ

< Ar. garib

< li

Yeni Uygur Türkçesinde ünlü veya ünsüzle biten iki veya daha çok heccli bazı

kelimeler,

sonlarına

ii ünlüsü i 'ye

çekim ekleri

aldıkları

zaman, kelimenin son hecesindeki

dönüşür.

munasiviti < münasiyat < Ar. münasebet
İ<a

cafigivar < Far. ceng-aver

e<a
etak < ET. atak
çeçak < ET. çaçak
tez~ik

yemiş

< ET. tazak

< ET.

yamiş

bezaklik < ET. bazaklik "resimli, süslü"
eşak

aşgak

< ET.

kerak < ET. kargak
Ünsüzle biten tek heceli bazı kelimelerin sonlarına bir ünlü eklendiği z~man,
hece içindeki ii ünlüsü e 'ye

dönüşür.

yeli < yal
meni < man
seni < san

e<a
qelin < ET.

~alın

qerin < ET.

~ann

eğil

< ET.

ağıı

Ünsüzle biten bazı tek heceli kelimeler, sonlarına ünlü aldıklarında tek heceli kelimedeki (l ünlüsü e 'ye
ler için geçerli değildir.

dönüşür.

Fakat; bu durum, bütün tek heceli kelime-
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eti < at
beşi

< baş

yeşi

< yaş

e<a
çedir < Far. çader

u<o
u < ET. ol
tuğ-

< ET. tog-

xuş

< Far.

boş

"hoş"

ü<ö
yütiil (yötiil) < ET. yötül
2.2.

"öksürük"

Genişleme

Kelime içindeki dar ünlülerin

genişlemesi olayıdır.

Bu olayda düz ünlülerle

düz ünlüler, yuvarlak ünlülerle yuvarlak ünlüler yer değiştirir. Küçük uyumunda herhangi bir bozulma meydana getirmeyen genişleme olayı, Yeni Uygur
Türkçesinin bir tercihi olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Türkçesinde, dar
seslerin tercih edildiği yerlerde, Yeni Uygur Türkçesinde genellikle geniş sesler
tercih edilmektedir.

e<i
ye- < ET. yinemiit < Ar. ni'met

"nimet"

mehman < Far. mihman

"misafir"

dev ii < Far. div

"dev"

heç < Far. hiç

"hiç"

ii < i

yigirma < ET. yigirmi
kiibi < ET kib
biir- < ET. bir-

Yu,.,/' f)oç. f)r. Volka/l

813

Coşku/l

iirkak < ET. irkek
yar < ET. yir
nayrafi < Far.

nıreng

"hile, oyun"

ciihat < Ar. cihet
a <i

< ğicak

ağz. ğadik

"müzik aleti"

a<ü
yütiil (yörül) < ET. yöti.il
0<0

zor < Far. zur
ğoza

< Far.

"zor"
"koza"

ğuze

dost < Far. dust
abroy < Far.

ab-ı

"dost"
ru

"itibar, hürmet"

gol < Far. gUl

"saf adam"

goya < Far. guya

"sanki, güya"

koça < Far. kôçe

"sokak"

ö<u
göş

< Far.

guşt

"et"

gödak < Far. gudek

"tıfıl"

gör < Far. gur

"mezar"

ö<ü
göhar < Far. güher

"inci"

hörmat < Ar. l)ürmet
töhpa < Ar. tuI}fe

2.3.

"hediye"

Düzlcşme

Bir yuvarlak ünlünUn, düz ünlüye dönüşmesi olayına düzleşme denir. Bu olayın meydana gelmesinde, Yeni Uygurlar Türkçesindeki kelimelerin küçük ses
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8/4

uyumıma

uydurulmak istenmesinin çok büyük rolü

Yeni Uygur Türkçesine
da küçük ses

yabancı

dillerden

geçmiş

vardır.

Bu olay neticesinde,

kelimeler, birkaç istisna dışın

uyumıma uydurulmaktadır.

i<u
çubu~,

çiviq < ET.
ayriq < ET

çubik

adru~

meyip < Ar. ma'yub

"yank, çatlak"
"sakat"

a<ü
tulka < ET. tilkü

a<u
buğa

< ET. bugu

bayraq < ET.

"geyik"

badru~

taraza < Far. tcrazu

"terazi"

çarsa < Far. çarsu

"kare"

ğoraz

"horoz"

< Far. norus

u<o
suraq < DLT sorug
i <ü

bari < ET. berü

2.4.

Yuvarlakiaşma

Kelimede ön ve iç ses durumundaki düz ünlülerin
ü <1

gügi.it < Far. gugird

"kibrit"

görüstan < Far. guristan

"mezarlık"

ö<a
öy < ET. iib
ötük < ET. atük

"çizme"

öçkü < açkü

"keçi"

örük <

"crik"

~iri.ik

yuvarlaklaşması olayıdır.

Yıırd /)0(".
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o<a
ov < ET. aw
oçuq < ET. açul}
ıoşqan

< ET.

lawışl}an

ü<a
büyük < ET. bMük
ağz.

ögüy < ögüy

"üvey"

ağz.

ördög < ördiik

"ördek"

ü<e
di.igat < Ar. devat

"mürekkep

hokkası"

2.5. İncelme
k ve li gibi

bazı

ince ünsüzlerin etkisiyle kelimede türlü hecelerde

de bulunan ünli.ilerin incelmesi hadisesidir.

a<a
anç~i

< ET. ança

barçii < ET. barça
qüHim < Ar. l}alcm

e<a
sekin < Ar. sakin

ü<u
cUmhUriyat < Ar.

cumhfıriyyet

cüma < Ar. cum'a

ü<"
cüca < Far.

cfıce

casi.ir < Ar. cesur
dinühiy < Ar.

cenfıbi'

"civeiv"

kalın

hal-
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i <i
ayğir

< ET.

bağliq

< ET.

qil- < ET.
2.6.

adgır
baglıg

~ıl-

Kalınlaşma

Bu olay,

istisnaı

durumlar dışında büyük ses uyumunu

sağlamak

için gerçek-

leştirilir.

a<e
tilla < Far. tille

"altın

şaptul

şeft-alU

"şeftali"

cafigal < Far. cengal

"orman"

2.7.

< Far.

para"

Kısalma

Arapça ve Farsça

alıntı

kelimelerdeki uzun ünlüler Yeni Uygur Türkçesinde

kısalır.

cari < Ar. carl

"yürürlük, uygulama"

cay < Far. cay

"yer"

cinaza < Ar. cenaze
casarat < Ar. cesaret
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