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Özet: Canlı bir organizma gibi doğup gelişebilen dil, yaşaması için 
uygun şartlar ortadan kalkınca varlığını devam ettirme şansını yiti-
rir. Çin devleti tarafından uzun zamandır uygulanan politikalar ne-
ticesinde, Doğu Türkistan’da yaşamakta olan Türklerin bir kısmı 
anavatanlarını terketmek zorunda kalmıştır. Bir kısım Uygur Türkü 
de, Türkiye’ye gelerek Kayseri’ye yerleşmiştir. Bu çalışma 1965 yı-
lından beri Kayseri’de yaşamakta olan bu küçük Türk toplumunu 
ve konuştukları ana dillerini, dil ölümü bağlamında incelemektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Uygur Türkçesi, Uygur Türkü, Doğu Türkis-
tan, Kayseri, Dil Değiştirme, Dil Ölümü  

 

Giriş 
1995 yılında İngiltere’de temelleri atılan Tehlikedeki Diller İçin Kuruluş 
(Foundation for Endangered Languages), çıkardığı gazetenin ikinci nüsha-
sında, dünyadaki dillerin içinde bulunduğu durumu tespit ettikten sonra, 
şöyle bir özelteme yapar. “Dünya dillerini tetkik eden dil bilimciler dünya 
dillerinin  yarıdan fazlasının can çekişen (moribund) yani etkin ve sağlıklı bir 
şekilde gelecek kuşaklara aktarılamayan diller, sınıfına dahil olduğunu tespit 
etmişlerdir. Biz ve çocuklarımız öyle bir zamanda yaşıyoruz ki büyük bir 
ihtimalle iki nesil sonra pek çok dil ölmüş olacaktır (Crystal 2000: Vİİİ). 

Bir kaynaktan çıkmış olan toplumların dilleri, farklı mecralarda gelişip farklı 
sözlüklere sahip olunca ve ses, şekil ve cümle yapılarında farklılıklar oluşun-
ca, karşılıklı anlaşılabilirlik oranı önemli ölçüde düşer. Dillerde yaşanan de-
ğişim, bölünme ve zayıflamalar, toplumların sosyo-ekonomik ve siyasî yapı-
larında meydana gelen değişmelere paralel olarak gerçekleşir. Tarih içinde, 
yeryüzündeki dillerde görülen ayrışma ve farklılaşmalar devam ederken, 
bazan aynı kaynaktan doğup, uzun süre birbirinden uzak kalmış olan diller, 
tekrar karşılaşmış, birbirleriyle temas kurarak karşılıklı etkileşim içerisine de 
girmiştir.  
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İnsanlar tarih içinde, savaş, soykırım ve kuraklık gibi afetlerden; ticaret veya 
yeni yerler keşfetme arzusu gibi nedenlerden dolayı, çoğu zaman bulundukları 
yerleri terk etmişler, farklı kültürlere komşu olarak veya onların bünyelerine 
yerleşerek yaşamayı seçmişlerdir. Bulundukları topraklardan göç etmek zorun-
da kalan topluluklardan biri de Doğu Türkistan Türklerinden olan Uygur Türk-
leridir.1 Çin’in işgalci ve baskıcı uygulamaları sonucunda, bubölgede yaşayan 
Uygur Türklerinden bir grup insan, anavatanlarını terk ederek, Türkiye’de 
ikamet etmek durumunda kalmıştır. Şüphesiz bu küçük topluluk, ana bünye-
den kopan canlı bir organizma gibi, bütün aslî özelliklerini (yerli kültürü ve 
onun taşıyıcısı olan ana dilini) de beraberinde taşımıştır.  Ancak bu göç hare-
keti aynı zamanda ana dili adına sonun başlangıcı anlamına da gelmektedir. 
Çünkü, “yeryüzünde bir kültür taşıyıcısı olan ve bölünüp küçülen her dil büyü-
yüp serpilme, yeniden güçlü dil haline dönme imakanına her zaman kavuşa-
mamıştır.” (Craig 1993: 21)  

Bu çalışma, evrensel bir gerçek olan dil ölümü2 olgusu ışığında, Kayseri’de ika-
met etmek durumunda kalan Uygur Türk toplumunu incelemektedir. Asya’da, 
yüzyıllarca tek bir dil halinde yaşamış ve tarihî-coğrafî sebeplerden dolayı, son-
raki yüzyıllarda bölünerek Genel Türk Dili’nin lehçeleri durumuna gelmiş olan 
Türkiye Türkçesi (TT)3 ve Uygur Türkçesi (UT)4, Anadolu’da farklı şartlarda 
yeniden karşılaşmıştır. Bu karşılaşma ve meydana gelen birliktelik, hiç kuşkusuz 
yüzyıllar öncesinde olduğundan farklı şekilde gerçekleşmiştir. Bu olay, ayrılmış 
ve birbiri ile uzun yıllar temas kurmamış, bu yüzden bazı önemli değişimlere5 
uğramış iki kardeş dilin buluşması şeklinde cereyan etmiştir. Bu yüzden ortaya 
çıkan durumdan ve gelinen sonuçtan, dil ölümü gerçeğine ulaşmak biraz zor ve 
dramatik olacaktır.6 Bugün Doğu Türkistanda konuşulan UT, kendinden kop-
muş bir parçayı, TT’nin bünyesinde eritme gibi bir durum ile karşı karşıya gel-
miştir.7 Bu durum elbette bütün Uygur Türk dili varlığını ve topyekün Uygur 
Türklerini içine almamaktadır. Biz özel olarak, Kayseri’ye yerleşen topluluğun 
beraberinde getirdiği dilin, nasıl ve hangi koşullarda tehlikeye düştüğünü ve bu 
dili ne tür bir sonun beklediğini göstermeye çalışacağız. Amacımız her zaman-
kinden daha çok önemsediğimiz Türk dili ailesinin maruz kaldığı bazı özel du-
rumlara dikkat çekmektir. Evrensel bir kabul olduğu için bu çalışmada Uygur 
Türk lehçesi yerine doğrudan Uygur Türkçesi kavramını kullanacağız.  
Çalışmamızda üç alana vurgu yapacağız: 1. Dil ölümünün evrensel boyutu, 2. 
Dil teması ve neticede gelen dil değişimi ve dil ölümü hadisesi, 3. Kayseri Uy-
gur toplumunun sosyo-kültürel ve ekonomik yapısı ve bunun ana dile etkisi. 
Bir toplumun tarihî, sosyal, siyasî ve ekonomik yapısına sıkı sıkıya bağlı olan 
dil olgusu, elbette bu dil dışı unsurlardan soyutlanamaz ve bunlardan bağımsız 
tahlil edilemez.8 Bu yüzden Uygur Türklerinin ve diğer toplulukların dillerini, 
birtakım dış ve iç sebepleri tespit ederek incelemekte ve bazı özel şartları irde-
lemekte yarar olduğu kanaatindeyiz.  
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Dil Ölümünün Evrensel Boyutları 
Yüzyıllardır insanoğlu pek çok yeni dilin doğuşuna ve mevcut dillerin bölüne-
rek farklı dil ve lehçelere dönüşmesine şahit olmuş,9 bu arada kendisi de bu 
değişim ve dönüşümlerde birinci derecede rol almıştır. Mevcut dillerdeki bu 
değişmeler ve sonuçta meydana gelen bölünmeler, dünya dillerinin sayısını 
artırmış, yeni dil gruplarının ve dil ailelerinin oluşmasına zemin hazırlamıştır. 
Eğer belli bir dile dışarıdan müdahale edilmezse ya da mevcut bir dili konuşan 
insanların sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasî yapılarında bir değişme meydana 
gelmezse, o dil, büyük ölçüde yaşamaya devam eder. Her zaman ve zeminde 
diller ve o dilleri konuşan toplumlar, doğal seyrine bırakılmış olsalardı dünya 
dillerinin mevcut sayısı değişmezdi veya dillerin sayısında her geçen zaman 
diliminde sürekli bir artış görülürdü. Fakat genelde toplumlar durağan değil, 
değişken bir yapıya sahip oldukları için, canlı bir organizmaya benzeyen dil de 
değişmek zorunda kalmaktadır. Başka bir deyişle, her ne kadar yeryüzünde 
yeni doğan lehçelere (geleceğin müstakil dillerine) şahit oluyorsak da kaybolan, 
yok olan dillere de rastlıyoruz. Dilin doğuş sürecinde karşımıza çıkan doğal 
veya insan kaynaklı etkenler, dilin kaybolma sürecinde de başka boyutlarda ve 
başka şekillerde karşımıza çıkmaktadır.  
Sosyal hadiseler genelde sebep-sonuç ilişkisi ile birbirine bağlanır. Bu an-
lamda bazı soruları hem ayrı ayrı hem de birbiriyle bağlantılı bir şekilde 
sormak ve cevaplamak gerekmektedir. Dil ölümü ile neyi kastediyoruz? Bir 
dilin ölmesi için gerekli olan şartlar nelerdir? İnsanoğlu konuşmayı unutma-
dığına veya terketmediğine göre nasıl oluyor da dil, canlı bir organizma gibi 
ölebiliyor veya artık kullanılmaz hâle gelip unutulabiliyor? Dil ölümü ile dil 
değişimi arasındaki ilişki nedir? Dil ölümü ile kültürel kimlik ve toplumsal 
bilinç kaybı arasında nasıl bir bağ vardır?  

Yeryüzünde belli bir süre varlığını sürdürmüş olan bir dilin, değişik sebeplerle 
ortadan kalkması olayına, dil ölümü adı verilmektedir. Dil bilimciler, bir dil 
“doğal konuşanı ölürse ortadan kalkar.” (Trask 1996: 324) veya herhangi bir 
sebeple bir dil, “hiç kimse tarafından konuşulmuyorsa ölür.” (Crystal: 2000, 
p.1) yargısında bulunuyorlar. “Bir dilin ölmesi, o dili kullanan toplumun 
konuşmayı unutması ile değil, toplumsal ve siyasal sebeplerden dolayı o dilin 
(eski dilin) başka bir baskın dil (yeni dil) tarafından zaman içerisinde yavaş 
yavaş kullanım dışına itilmesi ve etkisizleştirilmesi ile açıklanır” (Aitchison 
1981: 209). Yani herhangi bir dilin ölmesi için iki şart gereklidir: ya o dili 
konuşan herkesin ortadan kalkması, yani ölmesi (biyolojik ölüm); ya da 
insanların başka bir dili doğal iletişim ve anlaşma aracı olarak tercih etmesi 
(language shift) gerekmeketir. Dil teması (language contact) neticesinde ger-
çekleşen ikinci hadise, baskın bir dilin zayıf bir dili etkileyerek zamanla orta-
dan kaldırmasıyla neticelenir. Peki bu nasıl gerçekleşir? Johanson bu ikici 
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durumu şöyle özetler: “Diller, kendilerine ihtiyaç duyulmadığı; yani ailelerin 
bu dili kendi çocuklarına aktarmak için çabalamalarını gerektirecek yeterli 
sosyal işlevleri kalmadığı zaman yok olup giderler” (Johanson 2002: 42). 
Johanson, bunun sonucu olarak genç kuşağın ana dili yerine baskın veya 
prestijli dili tercih edeceği, genç kuşağın öğrenmediği dilin zamanla ortadan 
kalkacağı uyarısını da yapar.10 Bu kaçınılmaz ölümler bu tür genel nedenler-
le birlikte, pek çok bölgesel yani özel nedenlere de dayanmaktadır. Biz bu 
kısa çalışmamızda bütün genel ve özel sebepleri elbette sayamayız, ama bazı 
bölgesel saptamalarda bulunabiliriz.  

Dil Ölümü Sürecinin İşleyişi 
İçerisine insan unsurunun karıştığı dil ölüm süreci iki türlü işler. Her iki du-
rumda da en az iki kültürün karşılaşması gereği vardır.11 Birincisinde savaşlar 
ve işgaller sonucunda ortaya çıkan sosyo-kültürel, siyasî ve askerî çatışma, 
ikincisinde dışarıdan gelen baskılar nedeniyle veya değişik türde tezahür 
eden etkenler sonucunda meydana gelen göçler ve farklı dillerle ilerleyen 
oranda meydana gelen sıcak temaslar söz konusudur.12 Yani “iki farklı dil 
birbirine bitişik bölgelerde konuşulduğu zaman, bu iki dilin üyeleri birbirleri-
nin dillerine vakıf olabilirler ve hatta akıcı bir şekilde birbirlerinin dillerini 
öğrenebilirler. Bir başka durumda işgaller veya göçler neticesinde iki veya 
daha fazla dilin üyeleri tek bir topluluk içerisinde karışıp yaşayabilirler” 
(Trask 1999: 150). Bütün bunlar neticede büyük çaplı sosyal değişmelere ve 
demografik dönüşümlere sebep olabilir. 

Bu iki sürecin ilkinde (işgalci veya düşman toplumların saldırısında) karşı-
laşma beklenmedik bir anda ve çok kısa bir sürede gerçekleşir. Karşılaşma-
nın bu şekilde hızlı ve ani olması nedeniyle meydana gelen çatışma, yenik, 
zayıf ve alıcı kültürün aleyhinde sonuçlanır ve alt dilin ölümü çok kısa sürede 
gerçekleşir. İkinci süreç ise daha çok göçler ve yer değiştirmeler sonucu orta-
ya çıkan kültürel temas ve dil teması ile şekillenir ve birinciye göre daha 
yavaş ve uzun zamanda gerçekleşir. Bu karşılaşmanın sonucu, başlangıçta 
alt dil aleyhinde olacak şekilde tahmin edilse de bazan farklı bir şekilde de 
olabilir. Ancak, dünya dilleri ile ilgili elimizdeki verileri incelediğimizde, her-
hangi bir bölgede çoğunluğu oluşturan hâkim toplumların, zamanla azınlık 
durumunda olan zayıf toplumların kültürlerini ve dolayısıyla dillerini silip 
attığını ve onların yerine yerleştiğini görürüz. 13  

Dil ölümlerini tetikleyen bu etkenleri dil bilimciler, iki ana başlık altında toplu-
yorlar: a) dış etkenler: savaşlar, soykırımlar, doğal afetler ve bunların destekle-
yicisi siyasî, ekonomik, sosyal nedenler, b) iç etkenler: dış etkenler sonucunda 
ortaya çıkan sosyo-psikolojik durum.14 Doğal yapıları itibarıyla bu iki etken pek 
çok alt etkenleri içermekle birlikte asıl konumuz bölgesel ve Uygur Türk toplu-
muna özel olduğu için, biz burada, çalışma alanımız ile ilgili olan- 
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ları sıralamaya çalışacağız. Yine de, tarihî olaylara baktığımız zaman ‘yeryü-
zünde bir zamanlar var olan topluluklar neden yok oldularsa, diller de büyük 
oranda o yüzden yok olmuştur’ gibi bir genel saptama yapabiliriz. Bu yok 
oluşların dış ve iç sebepleri tarihçiler, sosyal bilimciler ve dil bilimciler15 tara-
fından ayrıntılı olarak inceleme konusu yapılmıştır. 
Toplumda meydana gelen bazı sosyal olaylar (toplumsal bilincin değişime 
uğraması, kimlik çatışmaları veya şehirleşme gibi olgular), ekonomik bazı 
gelişmeler ve değişmeler (işsizlik, kuraklık, şehre göç (urabanization), ülkede-
ki ekonomik darboğaz gibi etkenler), bazı kültürel olgular (değişen âdetler, 
fert ve toplumun yeni kimlikler edinmesi, üst kültürün alt kültürü hâkimiyeti 
altına alması ve baskı kurması gibi) ve politik yaklaşımlar (bazı devlet politi-
kaları, yönetim anlayışında meydana gelen değişmeler, veya siyâsilerin kişi-
sel çıkarları gibi) toplumu değiştirip dönüştürürken dili de etkilemekte ve 
sonuçta dili öldürmekte ya da dil değişimi sonucunda, dil intiharı gerçekleş-
mektedir.  

Dil Değişimi (Language Shift)  
Sosyo-kültürel ve siyasî temaslar sonucunda topluluklar, komşu veya dış 
kültür dillerinden ödünçlemeler yaparlar. Bu, dünyada konuşulan bütün 
diller için geçerlidir ve kaçınılmazdır. Dil ödünçlemeleri doğal seyri içerisinde 
güçlü toplumların dillerinden zayıf toplumların dillerine doğru olur. Yani, pek 
çok bakımdan baskın olan toplumlar, zayıf toplumların dillerini etki altına 
almaya başlarlar. Bu etkileşim birincil olarak kelime alış-verişi şeklinde ortaya 
çıkar. Dil bilimciler buna ödünçleme (borrowing) adını verirler.  Ana dilinin 
varlığına kayıtsız kalan insan, bir de onun önemini bilinç altında sıfırlama 
noktasına gelirse, ana dili, üst dilin (prestij dil veya itibarlı dil) kaçınılmaz 
baskısı sonucunda tanınamaz hale gelecektir. Ödünçlenen kelime sayısı ana 
dili tehdit edecek seviyeye gelirse, ödünçleyen dil (ana dili) için yabancı bir 
iklimde yaşama mecburiyeti ortaya çıkar, ki bu da sürgünde yaşayan bir 
toplumun hayatı algılamadaki hürriyeti kadardır. Başka bir deyişle kendi 
sosyal hakimiyet alanı içinde (kendi mahalle, köy, şehir, ülkesi v.b. içinde) 
sürgünü yaşmaya mahkum edilen dil, varlık sahnesinden çekilme gibi bir 
tehlike ile karşı karşıya kalır. Kelime ödünçlemeleri sonucunda dilin cümle 
yapısında da büyük ölçüde değişme meydana gelebilir. Buna bir de sosyal 
işlev eksikliğinden dolayı, ailelerin ilgisizliği eklenince sonuç kaçınılmaz ola-
rak zayıf dilin aleyhine olur. Dil bilimcilerin önemle vurguladıkları bir gerçek 
şudur: “Tehdit altındaki dillerin hepsi, yabancı yapısal özelliklerin yoğun 
biçimde kopyalanması sonucunda ortaya çıkmış değişmeler sergilemektedir-
ler. Fakat, zayıflıklarının sebebi, kopyalamadan kaynaklanan yapısal bozul-
ma değil, sosyal işlev kaybıdır” (Johanson 42: 2002). Baskın kültürün dilin-
den ödünçlenen kelime sayısının çokluğuna, daha önce vurguladığımız gibi, 
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genç kuşağın doğal iletişim aracı olarak prestijli dili seçmesi eklenince, 
ödünçleme yapan dil (alıcı dil), kaynak (verici dil) dile dönüşür. Hem Türk 
tarihi hem de dünya tarihi bu tür dönüşümler yaşamış diller ve toplumlarla 
doludur. Aitchison (1981) bu şekilde meydana gelen olguya dil ölümü yerine 
dil intiharı (language suicide) adını vermektedir.16 Türk tarihinde bugünkü 
Bulgaristan’da, Tuna dolaylarında yaşamış olan eski Bulgar Türklerinin bas-
kın Slav kültürünün tesiri sonucunda ortadan kalktığını tarih kitaplarımız 
yazmaktadır. Bu durum büyük ölçüde dil teması (language contact) netice-
sinde ortaya çıkan bir olgu olarak karşımızda durmaktadır.  
Evrensel olarak, dil teması sonucunda ‘dillerin birlikteliği’ ve zamanla konu-
şucular arasında oluşan ‘iki dillilik’ (bilingualism) veya ‘çok dillilik’ 
(multilingualism) 17 ortaya çıkar. Toplumun fertleri arasında birden fazla dili 
ana dili seviyesinde bilme oranının artması, ana dilin sosyal hayatın dışına 
itilmesine sebep olur. Bu da baskın dil lehine tek dillilikle neticelenen bir dil 
değişimi ve anadili aleyhine gerçekleşen bir dil ölümü hadisesidir. Şematik 
olarak, bir dilin yok olmasına neden olan dil değişimi ve dil ölümü süreci 
şöyle özetlenebilir. 

Tablo I (biyolojik ölüm süreci) 18  Tablo II (dil değişimi süreci) 19 

i.A dili (tek dillilik süreci) i. A dili (tek dillilik süreci)  

 ii.B dili A diline baskı yapar ii.B dili A dili ile temas kurar 

iii. A↔B dilleri (kısa süreli sınırlı dil teması) iii.A↔ B dilleri (uzun süreli sınırlı dil teması) 
 iv. A dili hayatın dışına itilir  iv. A ve B dili eşit oranda kullanılır 

v. B dili hâkim dil olur (A dili ölür) vi. AB dilleri (uzun süreli sıkı dil teması ve çift 
dillilik) 

vii.A dili hayatın dışına itilir 

 viii.B dili hâkim dil olur (A dili ölür) 

Dil ölümü ile neticelenen biyolojik ölüm ve dil değişiminin evrensel boyutuna 
değindikten sonra bu sürecin Kayseri Uygur toplumunun dili için nasıl işledi-
ğine bakabiliriz. 
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GÖÇLE BAŞLAYAN HAYAT  VE YENİ VATANDA ANA DİLİNİN      
GELECEĞİ 

Anavatanda Durum ve Göçün Sebepleri 
Savaş ve işgaller bir toplumu yok edebilir veya sürgünde yaşamaya zorlayabilir 
demiştik. Yaşamak için dışa (yabancı bir ülkeye) doğru yapılan yer değiştirme-
ler veya göçler, çoğu zaman ekonomik değil siyasîdir ve bazı durumlarda mut-
lak sûrette gerçekleşmesi gerekebilir. “Dünyanın bazı bölgelerinde bir toplumun 
ani bir şekilde yok olması veya topraklarını terketmesi ekonomik değil politik 
nedenlerden kaynaklanabilir. Yıkım, bir sivil savaş veya milletlerarası sıcak 
çatışmalar sonucunda ortaya çıkabilir” (Crystal 2000: 75). Güçlü toplumların 
siyâsi, ekonomik ve askerî ihtirasları yüzünden yerlerini terketmek zorunda 
kalan zayıf toplumlar,20 kendileri için meçhul ve uzak diyarlarda yaşama mü-
cadelesini başka boyutlarda vermeye devam ederler.  

18. Yüzyıldan itibaren, Çin ordusunun saldırılarına21 uğrayan Doğu Türkistan 
Türkleri,22 gittikçe artan oranda baskı ve sindirme politikalarına maruz kaldılar. 
Sistemli uygulanan politikalar ve Çin ordusu ile yapılan mücadeleler sonucun-
da,23 bu topraklarda eskiden beri yaşamakta olan Türk kökenli halkların sayı-
sında azalmalar oldu, kalanların bir kısmı ise Çin hakimiyetinde yaşamak yeri-
ne, başka topraklara göçmeyi tercih ettiler. Özellikle 1949 yılından itibaren 
baskılar artmış, Çin ordusu ile çatışmaya giren pek çok Uygur Türkü ölmüş, 
yaşama veya özgürlük için mücadele etme imkanı bulamayan ve (geleceği bu 
topraklarda) karanlık gören bazı Doğu Türkistan Türkü, başka topraklara göçü 
çare olarak seçmiştir.24 Baskılar Türk dili ve kullanılan Arap kaynaklı alfabenin, 
dolayısıyla eğitimin üzerinde yoğunlaşmıştır. 1950’li yılların ortalarından itiba-
ren, Çin Komünist Partisi, Türkleri daha fazla sindirmeyi (Çinlileştirmeyi) politi-
ka olarak benimsemiştir. Bu da en başta eğitim alanında olmuştur.25 1950’li 
yılların sonlarına doğru Sovyetler ile arası açılan Çin devleti baskıyı daha da 
artırmış, Doğu Türkistan’daki yüksek eğitim kurumlarında eğitim dilinin Çince 
olmasını zorunlu hale getirmiştir. Üstelik, Türklerin kullandığı Arap kökenli 
alfabe yerine, Çincenin fonetik sistemine uygun Latin alfabesine geçilmesini 
şart koşmuş, buna itiraz eden Türk eğitimcilerin işlerine de son vermeye başla-
mıştır. “Çin Komunist Partisi yönetimi binlerce Uygur, Kazak ve diğer öğretim 
görevlilerini Sovyet yanlısı, hatta “Sovyet casusu” diye suçlayarak okuldan 
uzaklaştırıp, mecburi çalışma kampına göndermiştir. Ardından “Büyük Sıçra-
ma” hareketini başlatmış, öğrenciler bile bu harekete dahil edilmiştir (Köni 
2003: 5). 1966 yılına kadar Uygur Türkleri kendi ana dillerinde eğitim 
yapabiliriken, bu tarihten sonra milliyetçilik hareketlerine yol açtığı gerekçesiyle 
ana dilinde eğitim yasaklanmıştır. Bu tarihte “ilk, orta ve yüksek öğretimde 
eğitim dili tamamen Çinceleştirildi” (Alptekin 1978: 148-49). Bununla birlikte 
“1983 Sinkiang-Uygur Muhtar  
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Bölgesi Halk Hükümeti tarafından alınan bir kararla, tekrar bugün kullanıl-
makta olan Arap alfabesine dönülmüştür” (Kaşgarlı 1992: 43-44). 

Göç ve Yeni Topraklarda Sosyo-Ekonomik Hayat  
Anavatanı terkeden Türk topluluklarının başında Uygur Türkleri ve Kazak 
Türkleri gelmiştir. Göçün başlarında binlerce insandan oluşan kafilelerden 
ancak küçük gruplar istedikleri yerlere ulaşabilmişlerdir. Bugün Kayseri’de 
Ahmet Yesevi Mahallesi’nde26 yaşamakta olan Doğu Türkistan (Uygur) Türk-
leri işte bu büyük göç dalgasından arta kalan insanlar ve onların çocukları ve 
torunlarından oluşmaktadır.27 

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye ilk göç dalgası 1954 yılında İsa Yusuf Alpte-
kin28 ve Mehmet Emin Buğra29 önderliğinde gerçekleşmişti. Bugün Kayseri’de 
yaşayan Uygur Türkleri ise 1965 yılında Kayseri’ye ulaşmışlardır. Doğu Tür-
kistan’ın Yarkent, Kaşgar ve Kulca bölgelerinden gelen bu kafile, yaklaşık 
354 kişiden (110 aile) oluşmakta idi. 1967 yılında Kayseri’ye yaklaşık 70 
kişilik bir kafile daha gelmiştir. Her iki kafile de, kendilerine önerilen Suudi 
Arabistan, Kanada ve Almanya seçeneklerini kabul etmeyerek, “dili, dini ve 
kültürü aynı köke dayanan insanların yaşadığı ülkeyi”,30 yani Türkiye’yi 
tercih etmiştir. Daha sonraki bölümlerde görüleceği gibi, bu durum onların 
yeni coğrafyaya uyum süreçlerini ve dillerinin geçirdiği değişimi de farklı bir 
şekilde etkilemiştir. Bugün Kayseri’de küçük bir nüfusa sahip olan Uygur 
Türk toplumu, dil ölümü sürecini de kendilerine özgü şartlarda yaşamak 
durumunda kalmıştır. Dil değişimi ve dil ölümü sürecini daha iyi tahlil ede-
bilmek için, öncelikle bu toplumun nüfus dağılımı, sosyo-kültürel ve ekono-
mik yapısı üzerinde durmakta yarar var kanaatındayız.  
Mayıs 2004 itibarıyla Uygur toplumunun nüfusu 700 civarındadır.31 İlk gelen 
354 kişilik ve sonra gelen 70 kişilik kafile içerisinden yaklaşık 120 civarında 
Uygur Türkü, Kayseri’de vefat etmiş, çok az sayıda insan da İstanbul’a (15-
20 aile) ve Ankara’ya göç etmiş durumdadır. Birkaç kişilik bir grup ise yurt 
dışına gitmeyi tercih etmiştir. Kayseri’de kalan nüfusun yaklaşık olarak 
%53’ü kadın, %47’si ise erkeklerden oluşmaktadır. Toplam nüfusun yaklaşık 
%60’nı 0-30 yaş grubu, %30’unu 30-50 yaş grubu, %10’unu 50 ve üzeri yaş 
grubu oluşturmaktadır. İlk, orta ve lise okul çağındaki çocukların tamamı 
okumaktadır. Buna karşılık yüksek okula giden öğrenci sayısında, orta öğre-
time nazaran düşüş gözlenmektedir. Halihazırda 15 civarında Uygur genci 
üniversitelerde okumaktadır, bunların çoğunu ise kız öğrenciler teşkil etmek-
tedir. Bugüne kadar geçen yaklaşık 40 yılda üniversitede okumuş ve mezun 
olmuş yaklaşık 25-30 kişilik bir gruptan bu arada bahsedebiliriz. Üniversiteli 
sayısında her yıl düzenli bir artış da gözlenmektedir.  

1965’ten bugüne kadar 40 yıl içerisinde sayı 700 civarına gelebildiğine göre 
nüfus, ölenler ve göç edenler göz önüne alındığında, yaklaşık %2,2 ile dura- 
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ğan-üstü bir artış hızına sahiptir. Yani ilk ve ikinci kafile ile gelen yaklaşık 
400 kişilik nüfus 300 kişilik artışla 40 yıl içinde 700 olmuştur. Bu da senede 
yaklaşık 10 artış ile ölümler göz ardı edildiğinde yaklaşık 400 yapar, ki bu, 
sürgün psikolojisi içinde yaşayan, erime tehlikesini yakından hisseden bir 
topluluk için çok da hızlı bir artış sayılmaz. Bununla birlikte özellikle 
1990’lardan sonra, toplumda çoğunlukla ekonomik sebeplerden dolayı az 
çocuk sahibi olma eğilimi hâkim olmaya başlamıştır. Kültürün ve dilin muha-
fazası noktasında nüfus sayısının önemli olduğu bilinen bir gerçektir. Bütün 
bu sayısal veriler ışığında baktığımız zaman kaçınılmaz bir şekilde hâkim 
nüfus içerisinde32 erime tehlikesini derinden yaşyan bir yan kültür (alt değil) 
ile karşı karşıya bulunmaktayız.  
Aynı kaynaktan çıkıp farklı coğrafyalarda gelişen, aslî unsurların pek çoğunu 
hâlâ ortak bir şekilde devam ettiren bu iki kültür gerçekte farklı kültürleri 
oluşturmazlar. Farklılık yüzeyseldir ve ayrıştırıcı değil zenginleştiricidir. Bun-
dan dolayı Uygur Türkleri’nin kültürü için alt kültür yerine yan kültür kavra-
mını, alt dil yerine yan dil kavramını kullanmak daha doğru olacaktır. Türki-
ye’de Etnik Gruplar isimli eserinde Peter Andrews 1965 yılı nüfus sayımı 
verilerine dayanarak, Uygur Türklerini, Kazak, Kırgız, Özbek, Azeri, Türkmen 
ve Yörük Türkleri ile birlikte etnik grup olarak değerlendirir ve onları Türki-
ye’deki diğer gruplar (Rum, Alman, Yahudi, Arap, Rus v.d.) ile aynı katego-
riye dahil eder (1992, s. 9-10). Etnik Sosyoloji isimli eserinde Orhan 
Türkdoğan (1999, 17) ve Türkiye’nin Etnik Yapısı isimli eserinde Ali Tayyar 
Önder (2002: 22-31) Andrews’un Türk asıllı küçük grupları etnik kimlik al-
tında değerlendirmesine karşı çıkarlar ve dil, din ve aidiyet duygusu yönle-
rinden bakıldığında Uygur ve diğer Türk unsurlarının farklı bir kategoride 
değerlendirilmesi gerektiğini vurgularlar.  

Türkdoğan ve Önder’in vurguladığı üzere ırk, dil ve din etnik yapıyı belirleme-
de önemli ve belirleyici roller üstlenir. Bu nedenle aynı kökten gelen, Türk 
ırkına mensup olan, genel Türk dilinin bir kolunu konuşan ve aynı dine inanan 
insanlar, sosyolojik anlamda aynı kültürü oluştururlar. Uygur Türkü ile Türkiye 
Türkü uzun yıllar ayrı yaşadığı için, kültürel anlamda bazı değişmeler ve farklı-
laşmalar da şüphesiz olmuştur. Ancak, Andrews’un iddiasının aksine, Uygur 
kültürü ile Türk kültürü arasındaki ortak noktaların çokluğu bu kültürün bir alt 
kültür olmasını engellemektedir. Bu nedenle, bu çalışmada biz yan kültür (ben-
zerliği ve eşitliği ifade etmesi nedeniyle) kavaramını benimsedik. 

Dil değişimi ve dil ölümü sürecini doğru tahlil edebilmek için, toplumun nü-
fus ve eğitim yapısının yanında diğer bazı istatistikî bilgilere de ihtiyaç vardır.  
Doğu Türkistan’da daha çok hayvancılık ve tarım alanında yetenek ve bilgi 
sahibi olan ilk göçmen gruplar, geldikleri ilk yıllarda, daha çok sanayide vasıfsız 
işçi olarak çalışmak zorunda kalmışlardır. Çalışabilecek grup üyelerinin  
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bazıları, ilk yıllarda devlet kanalıyla yerleştirildikleri küçük sanayi kuruluşla-
rında çalışma imkanı bulurken, bazıları ise zaman zaman Doğu Türkis-
tan’dan getirdikleri bilgi ve becerilerle deri ve ceket imalatı ile uğraşmışlar-
dır.33 Bütün bunlar şunu göstermektedir: Bu insanlar ilk yıllarda, bir an önce 
topluma ve yeni hayat tarzına uyum sağlayabilmek için mücadele verirken, 
eğitim konusunda çok fazla kendilerini geliştirememişlerdir. Bu da gelecekte 
(yani bugün) bu alanda önemli bir eksiklik olarak ortaya çıkacaktır. Yukarı-
da, üniversite mezunu veya halihazırda üniversetede okuyan öğrenci sayısı 
ile ilgili verdiğimiz oranların düşüklüğü bu nedenle olsa gerektir. Ekonomik 
güç bakımından, hâkim unsur içinde oldukça zayıf durumdadırlar. İçlerinden 
bazıları iyi bir eğitimle devletin yüksek kademelerinde görev alırken ya da 
ekonomik olarak güçlenirken, çoğu değişik kuruluşlarda işçi olarak çalışmaya 
devam etmektedir. Bu oran çalışan nüfüsun %60-70’ini oluşturmaktadır. 
Memuriyeti seçen kişi sayısı çalışan nüfusun %3’ünü teşkil ederken, kendi 
işini kuran ve serbest çalışan kişi sayısı çalışan nüfus içinde %2 kadardır.  
Çalışan nüfus içersinde kadınların oranı ise %2-3 civarındadır, bu ise genel 
nüfus içerisinde yaklaşık olarak 20-25 kadın demektir. Bununla birlikte, ka-
dınlarda artan oranlarda hâkim kültür ile bütünleşme çabaları gözlenmekte, 
bu da aşağıda görüleceği üzere, çocuklarla iletişim kurmada ana dilin aleyhi-
ne bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Ana dili, anadan öğrenilen dildir ve 
çocuk ilk olarak hangi dili öğreniyor ve kullanıyorsa o dil onun ana dili olur. 
TT’de akıcı konuşmaya başlayan kadınlar, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde 
baskın dilin kullanımını evin içerisine (özel alana) kadar böylece taşımış 
olmaktadırlar. 

Kültürün ve neslin muhafazası konusunda Uygur Türkleri’nde kayda değer bazı 
faaliyetlerin ve gayretlerin olduğu gözlenmektedir. Geleneklere sıkı bağlılık ve 
onları yaşatma gayretleri yanında, Uygur kimliğini muhafaza etmek için benim-
senen evlilik anlayışı oldukça önem arzetmektedir. 1965 yılından bu yana 
dışarıya kız vermeme veya dışarıdan kız almama konusunda oldukça kararlı 
davranan Uygur Türkü, iç evlilik (endogamy) anlayışını genç nesilere de ak-
tarmış gözükmektedir. Bu yüzden dış evlilik hadiseleri %3-5’lik oranla hemen 
hemen yok gibidir. Bu da onların kapalı bir toplum olması noktasında önemli 
bir işlev görmektedir. Kültür ve dil değiştirmenin en önemli tetikleyicilerinden 
biri de farklı kültür grupları arasında meydana gelen dış evlilik (exogamy) olgu-
sudur. Tarih bu tür sosyo-kültürel ilişkiler sonucunda değişen, başkalaşan top-
lulukların isimleri ile doludur. İki farklı kültüre, dolayısıla iki farklı dile sahip 
olan çiftlerin doğan çocukları ilerleyen yaşlarda ikisini birden taşıyamamakta, 
kaçınılmaz olarak baskın olanı tercih etmektedir. Bu nedenle dış evlilik konu-
sunda hassas olan eski kuşak Uygur Türkü, bunu genç kuşaklara da benim-
setmeyi başarabilmiştir. Bu anlayış, dünyanın başka bölgelerinde dil ölümü 
sürecini yaşayan toplumlardaki gibi, hâkim  
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kültüre olan düşmanlıktan ve nefretten değil, nüfus erimesi sonucunda, asıl 
hedeften sapma ve Doğu Türkistan’a özgürlük davasını devam ettirememe 
endişesinden kaynaklanmaktadır. Boşanma neredeyse yok gibidir, tek eşlilik 
ise aile kurma ve yaşatmada esas olarak kabul edilmiştir. İç evliliğe ek olarak, 
geldiklerinden beri, sahip oldukları millî kültürle yaşama anlayışı ve bunu mu-
hafaza etme gayretleri de kimliğin devamı için önemli rol oynamaktadır. 
Dış evlilik ileri boyutta olmadığı için (hâkim topluma nadiren kız verme söz 
konusu iken, kız alma yok gibidir) hemen hepsi akraba durumunda olan 
Uygur topluluğu düğün-dernek, bayramlaşma, ölüm gibi toplu törenlerde 
mümkün olduğu kadar bir araya gelme ve öz kültürü en azından bu zaman-
larda genç kuşaklara tanıtma ve anlatma fırsatı bulmaktadırlar. Bu anlamda, 
Doğu Türkistan’dan getirilen tören ve adetlerin önemli bir kısmının biraz 
değişmiş olsa da, devam etmekte olduğunu söyleyebiliriz. Törenlerde özel 
giysilerin (dobba ‘Uygur takkesi’ ve çapan ‘bir çeşit ceket giyme gibi) giyil-
mesi, millî yemeklerin (Türkistan pilavı, lağmen, mantu, samsa, çöşüre gibi) 
yapılması, millî çalgıların (dombura) çalınması34 gibi otantik adetler, kültürün 
ve kimliğin devamı için kullanılan muhafız araçlar olarak algılanmaktadır. 
Bütün bu kültürel faaliyetlere ek olarak, öz kimliğin korunması ve Doğu Tür-
kistan’ın sesinin dünyaya duyurulması için eğitim, basın-yayın ve dernek-
leşme-vakıflaşma gibi faaliyetleri de sayabiliriz.  

Kayseri’deki Uygur toplumunun arasında ilk dernekleşme çabalarının 1973-
77 yılları arasında yani göçten yaklaşık sekiz sene sonra olduğunu görüyo-
ruz. Bu sürenin uzun mu, yoksa kısa mı olduğunu sosyal bilimciler daha iyi 
değerlendirecektir. 1980’de gerçekleşen ihtilal neticesinde Türkiye’deki diğer 
derneklerle birlikte Doğu Türkistanlılar Derneği de kapatılmıştır. Bu olay 
kendi kimliğini muhafaza etmeye çalışan bu yan kültür için oldukça ağır bir 
darbe olmuştur. Uzun bir süre kendilerini ifade edebilme, kültürlerini tanıtma 
ve yaşatma noktasında bir duraklama dönemine girmişlerdir. 1989 yılında 
ise dernek yeniden faaliyete geçmiştir. Kayseri merkeze bağlı olmak üzere 
daha sonraki yıllarda başka şehirlerde de dernek ve vakıflar kurulmuş, çalış-
malara hız verilmiştir. Bütün bu çalışmalar bütün Türkiye Uygurlarını hatta 
Doğu Türkistan Türklerini bir çatı altında toplamak, aradaki kopukluğu gi-
dermek ve Doğu Türkistan’ın sesini dünyaya duyurmak içindir. Dernek ve 
vakıflara ilave olarak 1994 yılında yayımlanmaya başlanan Gökbayrak isimli 
dergi ile seslerini duyurma ve kimliklerini muhafaza etme çabaları artmıştır. 
İki ayda bir çıkan dergi Mayıs 2004 itibarıyla 57. sayıya ulaşmış bulunmak-
tadır. Dergicilik yanında fuarlara katılma, sergiler açma, Türklük kurultayları-
na ve şenliklere katılma, önemli yerlerde çadırlar açma ve Uygur Türkçesi’ni 
Uygur çocuklarına öğretmek için kurslar açma, derneğin ve Uygur toplumu-
nun önemli faaliyetleri arasında yer almaktadır.  
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KAYSERİ UYGUR TÜRKÇESİNİN ÖLÜM SÜRECİNİN  İŞLEYİŞİ 
“Bir topluluğun yaşadığı yerlerden sürülmesi durumunda, ya-
şamayı başaran sürgünlerin çoğu bir başka topluluğun merke-
zine doğru kayarlar. Burada bunların çoğu fakirlik ve zayıflık 
içerisinde yavaş yavaş kendi kültürel kimliklerini kaybederler. 
Yaşayabilmek için, yapabildikleri kadar kısa zamanda yeni dili 
öğrenirler…Eğer ilk nesil ortadan kalkarsa, kendi yerel dilleri 
bir nesil ileriye gitme eğilimi göstermez” (Crystal 2000: 75).  

Yukarıda bahsettiğimız, tarihî-siyasî olaylar ve sosyo-kültürel değişimlerle 
ilintili bakıldığında, Kayseri Uygur toplumunun ana dilinin, üç aşamada 
değişim ve ölüm sürecine girdiğini görüyoruz.  

I. Aşama (Doğu Türkistan Yılları) 
Dil ölümü süreci, Doğu Türkistan yıllarında kendini hissettirmeye başlar. İlk 
aşamada, bugünkü Kayseri Uygur Türklerinin yaşlıları dil kullanımı konu-
sunda en azından devlet dairelerinde kısıtlamalar ile karşılaşmışlardır. Ama 
yine de ana dili bilme ve öğrenme konusunda herhangi bir eksiklik söz konu-
su olmamıştır. Yani ana dili kaybı anavatanda henüz gerçekleşmemiştir. 
Fakat bu sürecin halihazırda orada yaşayan Türkler aleyhine işlediğini be-
lirtmekte yarar vardır. Göçle birlikte bir grup Uygur Türkünün hayatında yeni 
bir safha açılmıştır. Bu ilk safhanın ardından Uygur Türkçe’sinin küçük bir 
kolu, Anadolu’da yeni bir döneme girmiştir.  

II. Aşama (Türkiye Yılları: 1965’ten 1980’lerin Ortalarına Kadar 
Geçen Süre) 
Çalışma konumuzu teşkil eden Kayseri UT, 1960’ların ikinci yarısında, kar-
deş dil olan TT’nin bünyesine yerleşmiş olarak ikinci aşamaya girer. “İnsan-
lar yaşayabilir, fakat dilleri yine de ölebilir. Dil ölümüne neden olan ikinci 
grup etmenler doğrudan insanların fiziki güvenliği ile ilgili olmayabilir. Toplu-
luk üyeleri canlı ve sağlam kalabilir (çoğu zaman kendi topraklarında da 
kalabilirler), fakat bununla birlikte konuştukları dil çöküşe geçebilir ve sonuç-
ta başka bir dil onun yerini alabilir” (Crystal 2000: 77). İşte bu ikinci aşama 
Crystal’ın burada dikkat çektiği dil değişimi hadisesi ile ile büyük ölçüde 
örtüşmektedir. 

1965 ve 1967 yıllarında iki kafile halinde Kayseri’ye gelen Uygur Türkü’nün 
dili, önce TT ile sınırlı oranda temas kurar. Yukarıda evrensel anlamda dil 
ölümünden bahsederken ilk olarak kültürlerin temas ettiğini, bunun doğal 
sonucu olarak dillerin karşılıklı etkileşime girdiğini belirtmiştik. Dil teması 
(language contact) dediğimiz bu süreçte, iki dilin sürekli bir mücadele içinde 
olduğu görülür. “En ileri durumlarda, temasın etkileriyle, bir dilin konuşucu-
ları diğer dil üzerinde ezici bir üstünlüğe sahip olabilir ve dil ölümü sürecinde 
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o dili tamamıyla ortadan kaldırabilirler.” (Trask 1999: 152)  Ancak Uygur 
toplumu bağlamında, bu kaçınılmaz temasın, dünyanın diğer bölgelerinde 
olanlardan farklı şekilde cerayan ettiğini belirtmemiz gerekmektedir. Yani 
hem ilk karşılaşmada, hem de sonrasında bir kültür çatışması (cultural clash) 
olmamış, bilakis hâkim unsurun şefkat kanatları bu yan kültür için her zaman 
açık olmuştur. İki eski kardeş dilin karşılaşması şeklinde cereyan eden bu ilk 
temasta, bazı küçük anlaşmazlıklar dışında (eş sesli kelimelere farklı anlamlar 
vermekten doğan bazı özel durumlar gibi), genel anlamda bir çatışmadan 
bahsedemiyoruz.35 Hâkim dilin ve kültürün bu sığınmacı toplumun diline 
yakınlığı, zaman içerisinde ana dili adına, aşağıda görüleceği üzere, hem 
olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğurmuştur. 

1965’ten 1980’li yılların ortalarına kadar devam eden bu aşamada, görsel36 
ve işitsel medyanın37 Uygur toplumu üzerinde etkisi sınırlı kalırken, genç 
nesil eğitim ve öğretim alanında yeterli imkana sahip olamamıştır. Okullaş-
manın, özellikle orta ve ileri yaş arasında yok denecek kadar az olduğu ger-
çeğine, yabancı bir diyarda yaşmanın verdiği sosyal ilişkilerdeki çekingenlik 
de eklenince, hâkim ve yan kültür arasında temas bu dönemde düşük sevi-
yede seyretmiştir. Temasın sınırlı olması ve Uygur toplumu üyelerinin ancak 
iş yerlerinde ve alış veriş merkezlerinde üst kültür üyeleri ile iletişim kurmaları 
sayesinde, UT bu dönemde varlığını çok fazla değişmeden olduğu gibi de-
vam ettirebilme imkanı bulmuştur. Başka bir deyişle, bu dönemde UT aley-
hine bir dil bulanması (dil kirlenmesi değil) olgusu ile henüz ileri seviyede 
karşılaşmıyoruz. Bu dönemde, erkeklerin sınırlı oranda gerçekleşen dış çevre 
ile temasına karşın, kadınlar (özellikle yaşı 40’ın üzerinde olanlar) arasında 
üst kültür ile temas yok denecek kadar az olmuştur. Kadınlar bu dönemde 
çoğunlukla evde veya kendilerine ait özel alanda (private domain) yaşıyor-
lardı, yani mahalle dışında üst kültürün insanları ile temasları pek yoktu. 
Durum böyle olunca TT’yi öğrenme ve çocukları ile bu dilde temas kurma 
gibi bir anlayışa ve imkana sahip olamadılar. Bu dönemde annelerin, TT’yi 
iyi bilmedikleri için, evde çocukları ile ister istemez UT’de temas kurmaları 
sayesinde, TT’yi iyi derecede bilen çocukların, ana dillerinde herhangi bir 
tehlikeli gelişmeye şahit olmuyoruz.38 Kadınlar (her zaman nüfusun çoğunlu-
ğunu oluşturmuşlardır) sadece çocukları ile değil, bir araya geldiklerinde de 
UT’yi kullanıyorlardı. Böyle yapmaları hem millî kimliğe olan hassasiyetle-
rinden, hem de yukarıda değindiğimiz gibi TT’yi bilmemelerinden kaynakla-
nıyordu. Ancak bu dönemde Uygur kadınları tamamıyla dış dünyaya kapalı 
da değillerdi. Özellikle bu dönemin genç kuşak kadınları, yeni hayata ve üst 
kültüre karşı ilgisiz kalamamış, zaman zaman mahalle dışına çıkarak baskın 
kültürü yakından tanıma ve bu kültürün bazı unsurlarını kendi hayatlarına 
taşıma eğilimi içersinde bulunmuşlardır. Bugün yaşları 40’ın üzerinde olan bu 
kadınlar, düşük oranda da olsa çalışma sahasında yer almışlar, TT’yi ileri sevi-



bilig, Güz / 2005, sayı 35 

 

30 

yede öğrenmişler, bunun yanında kendi dillerini de akıcı bir şekilde konuşa-
bilmişlerdir. 1970’li yılların, Türkiye’de hem ekonomik olarak hem de siyasi 
olarak çalkantılı geçmiş olması, Uygur toplumunu da yakından etkilemiş, onla-
rın bir süre daha kendi içlerine kapanık yaşamalarına neden olmuştur.  

III. Aşama (1980’lerin Ortalarından Günümüze Kadar) 
Kayseri Uygur toplumunun dili için üçüncü aşama 1980’li yıllarda başlar. 
Bu, Uygur çocukları arasında okullaşmanın hızlandığı, topluluk üyelerinin 
hakim unsur ile daha yakın ve kesintisiz temaslarının başladığı ve özellikle 
televizyonun hayatın her alanına girdiği bir dönemdir. 1965’ten 1980’li yılla-
rın ortalarına kadar devam eden ikinci aşamada, kelime ödünçleme şeklinde 
gelişen dil teması ve yavaş gerçekleşen kültürel entegrasyon, bu üçüncü 
aşamada kaçınılmaz bir şekilde hızlanmış, böylece dil teması tamamıyla dil 
aktarımına (code switching)39 veya bazan dil karışımına (code mixing) 40 
dönüşmeye başlamıştır. Yaşları 50’nin üzerinde olan topluluk üyeleri, 
1980’lerde ve 1990’lı yıllarda bu dil aktarımı olayını daha çok kendi dilleri 
lehinde gerçekleştirmeye çalışırlarken, yaşları 30 ve altında olanlar, TT lehi-
ne bir aktarımdan yana olmuşlardır.41 Yani ebeveynler, çocuklarının hem 
kendi aralarında hem de aileleri ile konuşurken TT’yi tercih etmelerine, ya 
da UT ile konuşurken birden TT’ye dönmelerine, ilk olarak 1980’li yılların 
sonlarına doğru şahit olmaya başladılar. 2000’li yıllara gelindiğinde dil akta-
rımı olgusunun yeni yetişen nesil için artık söz konusu olmadığı gibi bir du-
rum ortaya çıkmıştır. Yani, yeni nesil, dil aktarımı yapmak yerine, doğrudan 
TT’yi kullanmakta, UT’de sorulan sorulara TT ile cevaplar vermekte, ihtiyaç-
larını bu dille karşılamaktadır.  
1980’den sonra meydana gelen sosyo-kültürel ve siyasi değişmelere, eko-
nomik gelişmeler de eklenince, hâkim Türk kültürü yeni bir mecraya girmiş-
tir.42 Hakim kültürde meydana gelen bu değişmeye paralel olarak, Uygur 
kültüründe de bazı değişmeler olmuştur. 1960’larda ve 1970’lerde ağır işle-
yen kültür ve dil teması, bu yıllarda hız kazanmış ve geriye dönülmez bir 
süreç (çift dillilik süreci) böylece başlamıştır. Aynı ailede birden fazla bireyin 
iş hayatında yer alması ve çocukların hâkim unsurun çocukları ile birlikte 
baskın dilde eğitim yapmaları, televizyon kültürünün gelişmesi, evde de gide-
rek artan oranda TT’nin tercih edilmesine sebep olmuştur. Daha iyi ve rahat 
bir hayat için, üst kültür ile bütünleşme ihtiyacı ve bunun gerekli görülmesi-
nin bilinç altına yerleşmesi, neredeyse tüm topluluk üyeleri arasında yaygın-
lık kazanmıştır. Bütün bunlara hâkim kültürün bu yan kültüre olan yakınlığı 
ve bu yakınlıktan doğan dayanılmaz cazibe de eklenince, Uygur toplumunun 
genç nesli arasında bir gevşeme ve ana diline karşı bir kayıtsızlık 
başgöstermiştir. Ayrıca, Çin’de uygulanan politikaların aksine, burada hâkim 
unsurun siyasi olarak baskı yerine, höşgörü ve yardımı seçmesi, hâkim kültü-
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rün üyelerinin de yönetimi bu anlamda destekleyici tavırlar sergilemesi, iki 
unsur arasını açmak yerine yakınlaşmayı sağlamış, bu yakınlık ise yan kültü-
rün dilinin kolay bir şekilde sosyal hayatın dışına itilmesine sebep olmuştur. 
Durum böyle olunca Uygur toplumu arasında çift dillilik (bilingualism), 
1990’lı yılların başından itibaren TT lehine tek dillik (monolingualism) şek-
linde tezahür etmeye başlamıştır.  
Bu süreçte, dış etkilerden mümkün olduğu kadar uzak olan bir ortamda, 
kendilerine ait özel bir mahallede yaşıyor olmaları, UT’nin lehine olmaya 
devam etmiştir. Mahalleye ve kendi toplumuna olan aidiyet duygusu (bir 
bakıma hissedilen sürgün veya azınlık psikolojisi), başka mahalle ve semtlere 
dağılmayı engellemiştir. Bu da kimlik erimesinin büyük bir ölçüde yavaşla-
ması anlamına gelmektedir. Aynı mahallede, beraber yaşama arzusunun bir 
diğer nedeni de Doğu Türkistan’a (ana vatana) duyulan özlem ve orada 
yaşayan soydaşlara karşı duyulan mesuliyet duygusudur. Bütün bunlara 
rağmen, yeni yetişen nesil 1990’ların sonunda ve 2000’lerin başında dil 
bakımından yeterince bilgili ve bilinçli yetiştirilememiştir. Bu anlamda özellik-
le Doğu Türkistan Derneği bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler, kültürün ve 
dolayısıyla dilin muhafazası için büyük önem arzetmektedir.  Buna karşın, 
çoğu zaman ana dilinde yapılmayan kültürel bazı törenler, formalite niteliği-
ne bürünmeye başlamıştır. Yapılan faaliyetler ana dilinde yapılmadığı zaman 
beklenen etkiyi gösterememektedir. 

Bugün her ne kadar beraber getirdikleri bazı kültürel değerleri bildikleri 
ve yaşatmaya çalıştıkları gözlense de, dil ölünce ve buradaki insanlar 
başka mahalle veya şehirlere göçtükçe kimliğin de yok olacağı gerçeğin-
den kaçamamaktadırlar. Gerçekte dili olduğu gibi muhafaza etmek ol-
dukça zordur. Büyük ve baskın bir dilin bünyesinde, ana dilini daha uzun 
süre gelecek nesillere aktarmak, gerçektirilmesi zor bir görevdir. Dil adına 
pozitif gelişmelere neden olan düşünce yapısı, bir ölçüde Doğu Türkistan 
ile kurulan manevî bağ ve oradaki insanların bağımsızlığa kavuşması 
arzusudur. Davayı devam ettirmek, varlığın yegâne gayesi olunca, kimliği 
muhafaza etmek mümkün hâle gelmektedir. Ancak, bütün çabalar Doğu 
Türkistan davası etrafında yoğunlaşınca, dil bir ölçüde ikinci pozisyona 
itilmiş gibi görünmektedir. Kimliğin ve kültürün zırhı ve taşıyıcısı olan dil 
öldüğü zaman, davanın da öleceği gerçeği bir ölçüde gözardı edilmiş 
gibidir. Bunun bir göstergesi, göçten bu yana özellikle 1980’li yıllardan 
sonra, UT’yi öğreten bir kurumun oluşturulmaması, uzun süreli ve ciddi 
dil kurslarının açılmaması, evde çocuklarla UT ile konuşulması için yete-
rince çaba harcanmamasıdır.43 Sistemli ve sürekli bir şekilde aileden baş-
layan bir dil bilinci ve dil öğretimi anlayışı yerine, doğal seyrine bırakıl-
mış bir dil öğretimi anlayışı ebeveynler arasında  
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yaygınlık kazanmıştır. Doğal seyrine bırakılmış bir dil, hiç bir zaman genç 
kuşaklar tarafından cazip bir iletişim aracı olarak görülmez, çünkü hâkim 
unsurun dili onlara daha faydalı ve çekici gelmektedir. 

Sonuç 

Dil değişimi ve dil ölümü olgusunun evrensel boyutlarına dikkat çektikten 
sonra gördük ki, Kayseri’de küçük bir topluluk tarafından sınırlı oranda kul-
lanılan UT, kaçınılmaz olarak, TT ile önce kısıtlı daha sonra ise ileri seviyede 
temas kurmuştur. Bu süreçte, sınırlı oranda başlayan dil değişimi sonucunda 
zayıf dilin, doğal olarak, güçlü dilin karşı konulamaz girdabı içersinde giderek 
artan oranda erimeye başladığını gördük. Gerçekte UT bugün itibarıyla he-
nüz dil ölümü sürecini tamamlamıştır diyemiyoruz. Yukarıda vurguladığımız 
gibi, dil ölümünden bahsedebilmemiz için, dilin hiç kimse tarafından ana dili 
olarak konuşulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılmaması şartı vardır. Bu-
gün Kayseri Uygur toplumu içersinde, yaşları 40 ve üzeri olanlar, büyük 
ölçüde çift dilli (bilingual) durumdadırlar. Çift dilliliğin, zayıf dil aleyhine bir 
dönüşüme sebep olacağını daha önce belirtmiştik, nitekim bu çift dilliler 
günlük hayatta daha çok TT’yi tercih etmektedirler. Yaşları 20-40 arasında 
olanlarda, çift dillilik, önemli oranda TT lehinde gelişmektedir. Yaşları 20’nin 
altında olan nüfusun çoğunda ise UT birkaç cümle ve birkaç kelimeden iba-
ret gözükmektedir. Üçüncü kuşak tarafından öğrenilmeyen dilin ölmek üzere 
(endangered) olan diller sınıfına dahil olduğunu daha önce vurgulamıştık.  

Bütün bu gelişmeler ve dönüşümlerden hareketle, Kayseri Uygur toplumun-
da görülen dil ölümü sürecini olumlu veya olumsuz yönde etkileyen dış ve iç 
etkenleri ve sonuçlarını aşağıdaki gibi yeniden özetleyip bir sonuca bağlaya-
biliriz. 

Dil Ölümünü Tetikleyen ve Hızlandıran Dış Etkenlere Genel Bir Bakış 
1. Savaş, soykırım ve sonuçta gelen göç; 2. Göç esnasında verilen insan 
kaybı ve az bir nüfusla güçlü bir dilin bünyesine yerleşmek; 3. Başka bir dilin 
bünyesinde sığınmacı (bir nevi sürgün) hayatı yaşamak zorunda kalmak; 4. 
Ulaşanların bir kısmını yaşlıların, kadınların ve vasıfsız insanların oluşturma-
sı; 6. Azınlık psikolojisinin tesiri ile sürgünde yaşanan paradoks; 6. Fakirlik ve 
işsizliğin getirdiği yaşama zorluğu ve ekmek kazanma davasının daha önemli 
olması; 7. Baskın dilin, iş bulmak ve iş çevrelerinde tutunabilmek için öğre-
nilme ve kullanılma gereği; 8. Eğitim ve medya dilinin baskın dilde olması; 
9. Ana dilini öğretmede karşılaşılan maddi zorluklar (okul ve kuruluş eksikli-
ği); 10. Baskın dilin dayanılmaz cazibesi.  
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Dil Ölümünü Yavaşlatan ve Uygur Türkçesinin Lehinde Olan Etkenlere  
Genel Bir Bakış 
1. Konuşulan dilin pek çok yönden hâkim dil ile benzerlik arz etmesi ve mut-
lak surette yeni dili öğrenme gereğinin az hissedilmesi. Yani, ihtiyaçların UT 
ile de bir ölçüde giderilebilmesi; 2. Daha ilk günden itibaren Türk devletinin 
ve halkının sıcak temasının ve yakın ilgisinin, yabancılık çekme ve ‘diğeri’ 
olma psikolojisini geciktirmesi. 3. Devlet tarafından işe yerleştirilmeleri ve 
kendileri için özel bir mahalle kurularak, burada kapalı bir cemaat halinde 
yaşamalarının temin edilmesi; 4. Siyâsi ve sosyo-kültürel baskının olmaması, 
asimilasyon faaliyetine tâbi tutulmamaları, hatta kültürel zenginliklerini de-
vam ettirebilmeleri için gereken önlemlerin alınması; 5. Aradan geçen 40 yıla 
rağmen bir çok geleneğin (düğün, ölüm, bayram gibi) büyük ölçüde devam 
ettirilmesi ve bunun için özellikle yaşlıların toplum içindeki saygın yerinin 
korunması; 6. Kapalı bir toplum özelliğine sahip olunması ve bunu devam 
ettirmek için mücadele edilmesi; 7. Ciddi bir cemaatçilik anlayışıyla, dışarıya 
kız verme ve dışarıdan kız alma konusuna soğuk bakılması. Dış evliliğin 
oldukça az olması, dış etkinin azalmasına ve toplumun baskın kültürün bün-
yesinde erimesine engel olmaktadır; 8. Doğu Türkistan davasının yegane 
gaye yapılması ve bu davanın devamı için kültürün ve bu arada dilin de 
muhafaza edilmesi gereğine inanılması; 9. Doğu Türkistan’da bir çoğunun 
akrabasının ve tanıdığının olması ve onlarla irtibat kurmak için UT’nin unu-
tulmaması gereğinin her zaman akılda tutulması; 10. Bir gün Doğu Türkis-
tan’ın kurtulacağına ve oradaki soydaşlarla yeniden irtibata geçeceklerine ve 
hatta oraya tekarar döneceklerine inandıkları için özellikle orta ve ileri yaş 
arasında dilin mutlak surette muhafaza edilmesi gerektiğine inanılması; 11. 
Doğu Türkistan’daki Uygur Türkleri ile (özellikle telefonda) UT ile konuşma-
nın oradakiler için büyük moral olduğuna, onların yalnız olmadıklarını hatır-
lattığına inanılması. 

Uygur Türkçesini Olumsuz Etkileyen Bazı Özel Durumlar 
1. İçgüdüsel olarak Türkiye Türklerinin kardeş ve TT’nin kardeş dil kabul 
edilmesi ve UT’yi, TT’nin lehine terketmenin gerekliliğine inanılması; 2. 
TT’nin bir kardeş dil olması nedeniyle pek çok ortak noktanın bulunması, 
bunun diller arası geçişi çok kolay hale getirmesi, bu geçişlerin Uygur toplu-
mu üyeleri tarafından çoğu zaman farkedilmemesi ve bunun alışkanlık haline 
gelmesi; 3.  Ekonomi, siyaset, eğitim ve medya dilinin dayanılmaz baskısını 
ve cazibesini yakından hissetmeleri; 4. Kardeş bir ülkede yaşamanın sebep 
olduğu rehavet; 5. Yeni yetişen nesillere ana dilinin öğretilmesi için yeterince 
gayret gösterilmemesi veya az çaba ile yüksek verim elde etmeye çalışma 
arzusu; 6. Baskı ve zorlama ile dil öğretilemez düşüncesi ile hareket etme ve 
buna bağlı olarak evlerde dahi UT yerine ebeveynlerin çocukları ile TT ile 
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konuşması, dil seçimi konusunda çocuklara serbestlik tanıma; 7. Zamanında 
Uygur kültürünün muhafazası için kurumsallaşılmaması, mevcut dernek ve 
çıkarılan dergi dışında kurumsal bazda pek çok eksiğin bulunması; 8. Asıl 
hedefin sadece Doğu Türkistan’ın sesini dünyaya duyurmak olarak belirlen-
mesi, hedefe ulaşmak için dile olan ihtiyacın yeterince farkedilmemesi; 9. 
Ana dili ve millî kültür konusunda ilgisi ve bilgisi olmayan öğrencilerin tam 
olarak motive edilememeleri, dil bilincinin yeterince genç beyinlere nakşedi-
lememesi, okulda ve medyada üstün dili öğrenen genç beyinlere cazip gel-
meyen cılız nitelikteki UT kurslarının önemsiz kalması; 10. Aile ortamında 
anlaşma dili olarak hâkim dilin tercih edilmesi; 11. Dünyanın başka yerlerin-
de, hâkim kültürün insanları tarafından, yanlış dil kullanımları ve aksanlı 
konuşmalarından dolayı alt kültür insanlarının alaya alınmasına ve dışlan-
masına karşın, Kayseri Uygurları için birkaç küçük istisna dışında bu duru-
mun söz konusu olmaması. Fakat yine de özellikle çocuklar, dalga geçilme, 
aşağılanma, iş bulamama veya özellikle okullarda toplum dışına itilme kaygı-
sı ile ana dili yerine TT’nin kullanılmasını, iç dünyalarında daha doğru ve 
yararlı saymaktalar, bu da ana dili adına ileri yaşlarda bir dil cehaletinin 
doğmasına neden olmaktadır. Nitekim bugün 20 yaş altı genç ve çocuklar 
arasında yüzde 80 civarında bir oranla bu anlayış hâkim olmuş ve sonuçta 
ana dilini iyi bilen genç nesilde oran ancak yüzde 15-20 civarında kalmıştır. 
Görüldüğu gibi, dış etkenler sonucunda ana dilinin kullanım alanının iyice 
daralması, yani sosyal hayattan dışlanarak önemsiz hale gelmesi, alt kültürü 
(veya yan kültürü) oluşturan fert ve toplumların bilinç altlarını olumsuz yön-
de etkilemekte, bu da, iç etkenlere dönüşerek, ana dili bilgisi ve bilincini şuur 
altında sıfırlamakta ve dilin yeni kuşaklara aktarımını engellemektedir. Yeni 
kuşaklar tarafından öğrenilmeyen dil, can çekişen (moribund) diller arasına 
girmiş ve yok olmaya doğru bir adım daha atmış olmaktadır. Yukarıda üze-
rinde durduğumuz noktalar ışığında baktığımızda gördük ki, Kayseri Uygur 
toplumunun dili bu son aşamaya gelmiş, tehlikeyi en yakında hissetmeye 
başlamış olan diller ile aynı kaderi paylaşmaya başlamıştır. 

Açıklamalar 
1  Doğu Türkistan’da Uygur Türkleri dışında başka Türk unsurları da bulunmak-

tadır. Kazak, Özbek, Kırgız ve Tatar Türklerinin oluşturduğu Türk kültürü, Öz-
kan’a göre daha çok Uygur Türkleri ve kültürü etrafında şekillenmektedir. 
“…dil ve kültür bakımından bütün Doğu Türkistan Türkleri Uygur Türkçesi ve 
kültürü etrafında bütünleşmiş görünmektedir.” (Özkan 2004: 255) 

2  Dorian (1981, 1)’ın ifade ettiği gibi, dil ölümü veya dilin yok olması dünya 
dilleri tarihinde her devirde rastlanan olağan bir olgudur. Böyle olmakla birlik-
te özellikle tarihsel dil bilimcilerin çok fazla ilgisini çekmemiştir. Bu anlamda 
Vendryes (1934/1952) ve Terracini (1957)’yi dil ölümü üzerinde çalışma ya-
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panların öncüleri sayabiliriz. Dorian’ın 1973: 1977 ve 1978 yıllarında yazdığı 
makaleleri topladığı Language Death (1981) (Dil Ölümü) adlı eseri bu alanda 
yazılmış önemli eserlerdendir.  

Günnar Jarring’in 90. doğum yılı dolayısıyla, Lars Johanson’un, 1997’de 
yapmış olduğu konuşması (orijinali: Discoveries on the Turkic Linguistic Map, 
Swedish Research Institute in Istanbul, Publications 5. Stockholm: Swedish 
Research Institute in Istanbul; çevirisi: Nurettin Demir ve Emine Yılmaz 
(2002), Türk Dili Haritası Üzerine Keşifler), Türk dilinin konuşulduğu bölgele-
rin ve yapılan alan çalışmalarının dil değişimi (language shift) ve dil ölümü 
(language death) bağlamında incelenmesi açısından oldukça önemlidir. 
Johanson, burada, alan çalışması ile, ölmekte olan dillerin söz varlığının tespit 
edilip kaydedilmesini ve dilin varlığını devam ettirebilmesi için gerekli tedbir-
lerin alınmasını öngörür. Benzer şekilde Johanson’un Mainz Türkoloji araş-
tırmaları çerçevesinde yapmış olduğu araştırmaları ve Güneydoğu Anadolu 
ve Batı İran’da konuşulan Türk dilleri hakkında hazırlamış olduğu projeleri 
burada zikretmemiz gerekir. Bölgesel tipoloji açısından dilsel varyantların 
oluşma ve gelişmesine ışık tutmayı amaçlayan bu çalışmalardan, Structural 
Factors in Turkic Language Contacts (2002) oldukça önemlidir. 

3  Bundan sonraki kullanımlarda Türkiye Türkçesi, TT kısaltması ile gösterile-
cektir. 

4  Bundan sonraki kullanımlarda Uygur Türkçesi, UT kısaltması ile gösterilecek-
tir. 

5  “Yaşayan diller için en önemli gerçeklerden biri de sürekli değişim içinde olmala-
rıdır. Yeni kelimeler, yeni telaffuzlar, yeni dil bilgisel biçimler, kelimelerin kazandı-
ğı yeni anlamlar ve eskilerinin yerine dile giren yeni kelimeler her zaman olağan 
bir durum olarak ortaya çıkar. Yaşayan bir dil için değişimden kaçmak kesinlikle 
mümkün değildir.” (Trask 1999: 149) 

6  Kayseri Uygur Türk dili özelinde olaya baktığımız zaman, aynı kökten gelen iki 
dilden birinin yok olması, önemli bir değerin yok olmasıdır ve dramatiktir. 
Johanson, Türk dillerinin haritasını çıkardığı ve ölmek üzere olan Türk dillerinden 
bahsettiği eserinde “İyi de dillerin yitiminin yasını neden tutalım? Gereksiz farklı-
lıkların ve varyasyonun sınırlanmasını memnuniyetle karşılamamızı gerektirecek 
nedenler yok mudur? Ekonomik açıdan zayıf, küçük yerel birimleri kapatma zo-
runluluğu karşısında endişelenmek de nesi?” (Johanson 2002: 43) sorularını sor-
duktan sonra, “insanlığın sahip olduğu en değerli unsurlardan birisidir” diyerek, 
dili, hem insancıl olarak hem de bilimsel olarak önemsememiz gerektiğini vurgu-
lar. Bu önemli çalışmada, dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi, Türk dili harita-
sı içinde küçük gruplar tarafından konuşulan dillerin (Şorca, Fuyü Türkçesi, Sarı 
Uygurca ve Salarca, Eynu Türkçesi, Karaim Türkçesi gibi) sahip oldukları özel 
şartları ve onları bekleyen tehlikeleri yakından görmüş oluruz.  
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Dilin bir değer olduğunu ve mutlak surette önemsenmesi gerektiğini vurgulayan 
bilim adamlarından biri de Crystal’dır. O, bilim adamlarını göreve çağırırken as-
lında olayın dramatik olduğunu vurgulamak ister gibidir.  

Bu bağlamda, Èva Csató’un Ukrayna’da yalnızca altı yaşlı Türk tarafından konu-
şulan Haliç Karaimcesi üzerine yapmış olduğu çalışmayı, dil ölümü tehlikesini ve 
dramatik yok oluşu vurgulaması açışından burada zikretmemiz gerekir. 

7  Kuşku yok ki, biz burada Uygur Türkçesi’nin tamamen yeryüzünden silinmesi 
gibi bir olgu ile karşılaşmıyoruz. Bir üst dilin bir parçası veya lehçesi herhangi 
bir yerde varlığını devam ettiremeyebilir. “Bir yerel lehçenin belli bir bölgede 
ortadan kalkması, o dilin tamamen ölmesi anlamına gelmez. O lehçenin bağlı 
olduğu dil başka bir yerde yaşamaya devam edebilir.” (Ramat 1983: 495). 
Bu bakımdan biz bu çalışmamızda gerçekte Doğu Türkistan’da konuşulan 
Uygur Türkçesinin bir lehçesinin (Kaşgar, Kulca ve Yarkent dolaylarında ko-
nuşulan dilin Türkiye’deki parçası) ölümünden bahsediyoruz. 

8  Bu konuda geniş bilgi için bkz., (Wurm 1991: 1-17 ve 1996: 1-24), (Trask 
1996 ve 1999) 

9  Dillerin bölünerek alt gruplara ayrılması ve bir dil ailesine dönüşmesi olayının 
teorik zemine oturtulması ve yeni bir dilin ortaya çıkmasının sebep ve sonuç-
ları için bkz., (Dixon 1997: 49-53 ve 58-66) 

10 Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Biz dil ölümü kavramını kullanır-
ken bir dilin zaman içinde değişikliğe uğrayarak başka bir ad altında başka coğ-
rafyalarda kullanılmasını kast etmiyoruz. “Örneğin Latince bazan ölü bir dil ola-
rak kabul edilmektedir, çünkü artık kullanılmamaktadır. Fakat gerçek anlamda 
ölmüş değildir. Sadece görünüşünü ve adını değiştirmiştir, nitekim Fransızca, İs-
panyolca, İtalyanca ve Sardinyaca doğrudan Latincenin torunlarıdırlar” 
(Aitchison 1989: 209). Bu anlamda bakınca biz Göktürkçenin, Eski Uygurcanın, 
Karahanlıcanın, Çağataycanın öldüğü sonucuna varmıyoruz. Bu diller sadece 
biçim ve ad değişikliğine uğrayarak günümüze kadar gelmişlerdir ve değişik böl-
ge ve ülkelerde kullanılmaktadırlar. “Bizim dil ölümü ile kastettiğimiz bir dilin 
aşamalı olarak bazı değişikliklere uğraması değil, bir dilin kökten ortadan kalk-
ması, yok olmasıdır.” (Aitchison 1989: 209) 

11  Wurm dil ölümü ve yok olmasını tetikleyen sebepler üzerinde dururken kültür 
teması ve çatışma (Culture contact and clash) olgusunun çok önemli olduğu-
nu vurgular. (Wurm 1991: 4) 

12  Bu iki sürecin işleyişini ve özelliklerini tablolar halinde açıklamalı bir şekilde 
aşağıda vereceğimiz için burada bu iki farklı süreçten kısaca bahsetme gereği 
duyduk.  

Dil ölümü sürecinin işlemesi için farklı dillerin birbirine komşu olması veya iç 
içe yaşaması gereği büyük ölçüde önemini korumakla birlikte; halihazırda ya-
şadığımız televizyon, bilgisayar ve internet çağının güçlü dilleri (başta İngilizce 
olmak üzere) uzak mesafeli etki alanı oluşturabilmekte ve bölgeler üstü etki 
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mekanizmasını çok iyi kullanabilmektedir. Bugün küresel bir tehdit olarak kar-
şımızda duran İngilizcenin bir çok yerel dil üzerinde kurduğu kültürel baskı bü-
tün dünyayı aynı anda etkilemektedir. Bu da dil ölümü gerçeğinin canlı bir 
şekilde karşımızda durduğunu, yerel dillerin her zaman tehlike altında bulun-
duğunu, tek dil tek kültür baskısının her an hissedildiğini gösterir.  İngilizcenin 
küresel bir tehdit olma gerçeği konusunda geniş bilgi için bkz.,(Kılıç 1999: 21-
29); ayrıca İngilizcenin Türkiye’deki etkisi için bkz. (Acar 2004: 1-11), 

13  Bazı durumlarda ise sayıca az, fakat askerî ve siyasî olarak güçlü olan küçük 
topluluklar, bulundukları coğrafyada kendi dillerini, dolayısıyla kültürlerini ço-
ğunluğa kabul ettirebilirler. “askerî ve ekonomik üstünlükten dolayı, büyük bir 
nüfusa sahip olmadan, küçük bir topluluk, diğer kültür üzerine baskı kurabi-
lir….sonuçta bu baskın kültürün dili ülkenin resmî dili konumuna gelebilir.” 
(Crystal 2000: 77) Nitekim Memluk Kıpçak Türkleri’nin tarihte böyle bir olayı 
gerçekleştirdikleri görülmüştür. Orta Asya’dan çoğunlukla köle olarak getirilen 
Türkler zaman içerisinde, özellikle devlet kademelerinde güçlenerek ve yükse-
lerek, yönetimi ele geçirmişler ve Kıpçak Türkçesini (Memluk Kıpçakçası) 
Memluk Devleti içerisinde önemli dilllerden biri yapmış ve bu dille pek çok 
önemli eser vücuda getirmişlerdir. 

14  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. (Crystal 2000: 68-90); ve (Dorian 1981: 
69).  

15  Bazı diller birtakım doğal afetler, hastalıklar ve ölümcül dalgalar sonucunda 
ortadan kalkmıştır. Bilinen bir diğer gerçek ise, dili konuşan insanların başka 
güçlü komşular (topluluklar) tarafından son kişi dahil öldürülmüş olmalarıdır. 
Johanson, baskın kültürün dilini katil dil, zayıf kültürün dilini ise kurban dil 
olarak adlandırır ve “çoğu ‘kurban diller’ Avrupa kökenli olmayanlardır” sap-
tamasında bulunur. (Johanson 2002: 43) Yeryüzünde bugüne kadar yüzlerce 
dil ölümü hadisesi yaşanmıştır. Güney ve Kuzey Amerika’da, Afrika’da ve 
Avustralya’da Avrupalı kolonist toplulukların yerli halka yaptıkları, Orta As-
ya’da Rusya’nın Türklere yaptıkları buna örnek olarak gösterilebilir. “Avrupalı 
kolonistler Amerika’ya gelmeden önce, nüfus yüz milyonun üzerinde tahmin 
edilmektedir.” (Crystal 2000: 72), fakat yaklaşık iki yüzyıl sonra toplam yerli 
nüfus bir milyon civarına gerilemiştir. Bu gerileyişin sebeplerinden biri Avru-
palıların getirdiği yıkıcı ve yok edici hastalıklar olmakla birlikte asıl neden be-
yaz adamın aç gözlü ve acımasız davranışları ve soykırıma varan faaliyetleri-
dir. Örneğin, “Meksika’da önemli oranda pek çok yerli dil yok olmuştur. Bu 
yok oluşların bir kısmı işgal sırasında ve işgalden sonra yapılan soykırım, ve 
önemli bir kısmı da işgalin getirdiği bazı sonuçlardan dolayı olmuştur (Wurm 
1996: 23). Başka bir deyişle Meksika’da 1520 yılında yaklaşık 25 milyon olan 
Kızılderili nüfus 1601’de bir milyon civarına gerilemiştir. “Bugün Meksika’da 
yaklaşık olarak 100 farklı dil konuşulmakta, bunlardan bir düzineden fazlası 
can çekişen (moribund) dil durumundadır.” (Wurm 1996: 23). Benzer du-
rumlar Tanzanya’da, Avustralya’da, Yeni Gine’de, Kazakistan’da, Kırım’da  
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ve pek çok yerde de meydana gelmiştir. Bugün benzer durumlar neticesinde 
ve dünyanın giderek büyük teknolojik köye dönüşmeye başlaması ve özellikle 
İngilizcenin dayanılmaz baskısı ve cazibesi karşısında, diller geçmişten daha 
hızlı ve dramatik bir oranda yok olmaktadırlar. “Tahminlerimize göre, 5.000 
ile 6.000 civarında olan yeryüzü dillerinin yaklaşık yarısı (yani 3.000 kadarı) 
değişen derecelerde tehlike içerisindedirler.” (Wurm 1996: 4). Dünyada ko-
nuşulan ve tehlikeyi yakından hisseden dillerin bölgelere göre dağılımları, sa-
yıları ve kendilerini bekleyen tehlikelerle ilgili olarak bkz., (Wurm 1996: 9-24) 

16  Dil bilgisel ödünçlemeler (grammatical borrowings) ve ödünçleme biçimleri  
hakkında bilgi için bakınız (Trask 1996: 308-337).  

17   İki dilli (bilingual) veya çok dilli (monolingual) kavramları duruma göre birey-
ler için kullanılabildiği gibi, toplumlar için de kullanılır. Genel anlamda en az 
iki dili ana dili seviyesinde konuşan insan veya toplum için iki veya çok dillilik 
kavramları tercih edilir. “Bugün yeryüzünde yaşayan toplam nüfusun yarısının 
iki dilli olduğu tahmin edilmektedir.” (Grosjean 1982: 57) 

18   Burada toplumun biyolojik veya fiziksel olarak ortadan kaldırılması sürecinin 
dil ölümüne etkisi ve ana dilin bu süreçte geçirdiği aşamalar gösterilmiştir. (A) 
dili ana dili, (B) dili baskın dil olarak sembolize edilmiştir. Buna göre ana dilini 
konuşan altkatman (substratum) toplumun (azınlık veya yenik kültürün) dili 
(A), işgalden veya soykırımdan önce tek başına doğal iletişim aracı olarak her 
birey tarafından konuşulmaktadır. İşgalci toplumların dili (B), yerli veya yenik 
toplumun dili ile bir süre yan yana yaşar. Bu birliktelik esnasında temas son 
derece sınırlıdır ve süre çok kısadır. Bu kısa sürede ve kısıtlı temas neticesinde 
herhangi bir ödünçleme ya da dil değişimi olmaz, yenik ve azınlık toplum bi-
yolojik olarak kısa süre sonra ortadan kaldırıldığı için işgal edilen topraklarda 
hâkim kültürün dili konuşulmaya başlar, yerli dil ise ölmüştür. 

19  Bu tabloda dil değiştirme ve neticede meydana gelen dil ölümü süreci göste-
rilmiştir. Başlangıçta alt kültürün (yenik toplum, azınlıkta kalan toplum, 
altkatman toplum, Uygur Türkleri için yankatman toplum) dili (A), temastan 
önce yegane doğal iletişim aracıdır. Hâkim kültür ile kurulan ilk temas netice-
sinde iki dilin (A ve B dili) aynı bölgede yan yana yaşamaya başlaması 
sözkonusudur. Bu aşama bir bakıma karşılıklı birbirini tanıma aşamasıdır. 
Gerçekte ise bu ilk temaslar büyük ölçüde ve kaçınılmaz olarak baskın dil le-
hinedir. Uzun süren bu aşamada karşılıklı ilişki yavaş yavaş baskın dil lehine 
bozulmaya başlar. Alt kültürün fertleri kendi ana dilleri yanında baskın dili de 
öğrenmeye başlar. Bir sonraki aşamada ise alt kültür üyelerinin çoğu, hâkim 
kültürün dilini ana dili seviyesinde öğrenmeyi ve doğal iletişim aracı olarak 
kullanmayı tercih ederler. Bu aşama dil ölümünün gerçekleşmeye başladığı, 
alt kültürün dilinin sosyal hayattan, hatta aile fertlerinin ev içinde iletişim dili 
olma işlevinden uzaklaştığı ve yerine hâkim dilin (B) ikame edildiği aşamadır. 
Bu aşamadan sonra artık tek bir dil vardır, o da, (A) dili değil (B) dilidir. Yani 
kişinin kendi ana dili değil, başkasının dilidir.  
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20   Örneğin “birçok Pasifik ve Hint Okyanusu toplumları II. Dünya Savaşı ve 
işgaller neticesinde (Adaman Adaları’nda olduğu gibi) dil ölümü hadisesine 
yakalanmıştır.” (Annamalia 1998: 23)  

21  “Yakup Han’ın Doğu Türkistan’da kurduğu Kaşgar Devleti, onun ölümü ile 
başsız kaldı. Çin kuvvetleri 1877 yılında Kaşgar’ı zabpt ederek işgali tamamla-
dılar. Bu işgal üzerine “Peking Gazette’si bütün Doğu Türkistan’ın Çin işgali 
altında olduğunu resmen açıkladı.” (Kuropatkin 253) (bu bilgi Saray 1995, s. 
156’dan alındı). Bu tarihten itibaren Uygur Türkü, Çin’in uyguladığı politika-
lara karşı mücadele etmektedir. 1884’te Çin devleti, Doğu Türkistan’a “Yeni 
Topraklar” veya “Yeni Eyalet” anlamına gelen “Sinkiang” adını verdi. Bugün 
de bu topraklar, Çin ve batılı kaynaklarda bu isimle anılmaktadır.  

22  Bugün Uygur Türklerinin nüfusu hakkında kesin rakam verilememektedir. 
Bunun nedeni, Çin kaynaklarının verdiği bilgilerin değişken olmasıdır denebi-
lir. Çin’in resmî kaynaklarından alınan bilgiler kesin olmayınca, yapılan çalış-
malarda nüfusla ilgili farklı sayılara ve oranlara rastlıyoruz. Genel bir fikir ver-
mesi açısından bu kaynakların verdiği bilgileri sıralamak faydalı olacaktır. 
“Doğu Türkistan Türklerinin nüfusu 1950 başlarında 8.000.000 idi.” Ayrıntılı 
bilgi için bkz., (Alptekin 1981: 215-246). Saray’a göre bugün nüfus 15 milyon 
civarında olmalıdır (Saray 1995: 161). Gömeç’e göre Doğu Türkistan’daki 
Türklerin toplam nüfusu 9-10 milyon civarında olmalıdır (Gömeç 1997: 83). 
Emir Necipoviç Necip’e göre de nüfus 10 milyon civarındadır. Erkin Emet’in 
verdiği bilgilere göre ise, 1986 yılında yapılan sayımda, Doğu Türkistan’ın 
toplam nüfusu 16 milyon civarındadır. Bu nüfusun yaklaşık 10 milyon kadarı 
Türk topluluklarından meydana gelmektedir. Uygur Türkleri bu Türk unsuru 
içerisinde 7.5 milyon civarındadır. Buna karşılık Doğu Türkistan’daki Çin nü-
fusu yaklaşık 6 milyon civarındadır. Diğer Türk topluluklarının nüfusu ve ay-
rıntılı bilgi için bkz., Emet, 1997, 278-79. Hasan Eren’in verdiği bilgiye göre 
ise 1982’de 6 milyon olan Uygur Türklerinin nüfusu, 1990 nüfus sayımına gö-
re 7.2 milyon civarındadır (1995, 351). Doğu Türkistan’ın 1949-1984 yılları 
arasındaki nüfus değişimi üzerine bir çalışma yapan İsmail Cengiz şu bilgileri 
veriyor: “% 2,5’luk nüfus artışıyla 1949 yılındaki 8.500.000 kişi, 1991 yılında 
24.047.000 kişi olur. Bu sayının % 95’i Türk asıllı olup, 19.860.000 kişi ile 
Uygur Türkleri ilk sırayı tutarlar” (Cengiz 1992: 31). Lyu Zişyav’ın verdiği bil-
giden (1982’de 5.957.112 kişi) hareketle, Öztürk (1997, 2) 1992 yılındaki nü-
fusu (% 2,5’luk artışla) 7.625.601 olarak tahmin etmektedir. Buna göre Cen-
giz’in verdiği bilgilerle, diğer kaynaklar arasında oldukça büyük bir fark gö-
zükmekle birlikte, Uygur Türk nüfusu ortalama 10-12 milyon civarında olsa 
gerektir 

23  1950’li yıllarda başlayan başka ülkelere göç dalgası, baskılar 1960’lı yıllarda 
artarak devam ettiği için, daha da hızlanmıştır. Bunlardan bir grup ise çalış-
mamıza konu olan Kayseri Uygur Türkleri olmuştur. Uygur Türklerine ilave 
olarak başta Kazak Türkleri olmak üzere pek çok Türk Doğu Türkistan’ı terk 
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etmek zorunda kalmıştır. Doğu Türkistan’dan gelip Türkiye’ye yerleşen Kazak 
sığınmacıların kimlik ve kültür mücadeleleri ile yaşadıkları sosyal değişme için 
bkz. Svanberg, 1989.  

24  “Uygur Türkleri 1933 yılından itibaren vatan için vatandan göç etmeye baş-
lamışlardır. Göçler, Hindistan, Pakistan, Afganistan gibi ülkelere oralardan da 
Türkiye ve Arabistan’a yapılmıştır. Göç edenlerin sayısı bugün 75 bine ulaş-
mıştır.” (Alptekin 1990: 5-27). Türkiye’ye gelen Uygur Türkleri Kanada ve 
Sudi Arabistan’dan gelen tekliflere rağmen Türkiye’yi tercih etmişler ve başta 
Kayseri olmak üzere İstanbul, Kahramanmaraş, Ankara, Konya, Niğde, Adana 
ve İzmir’e yerleşmiştir. Bu arada Suudi Arabistan ve Avrupa ülkelerine giden 
Uygur Türkleri de olmuştur. Bugün dil ölümü gerçeği onlar için de söz konu-
sudur. 

25  Çin Halk Cumhuriyeti’nin Doğu Türkistan Türklerine uyguladığı eğitim politi-
kaları konusunda ayrıntılı bilgi için bkz Köni, 2003, 4-6, ayrıca Uygur Türkleri 
tarafından kullanılan alfabeler ve Uygur Türkçesi konusunda bkz Öztürk, 
1994, 1-2.  

26  Kayseri’nin Yeni Mahalle semtinde şehir fuarı bölgesine yakın bir yerde bulu-
nan bu mahalle, önceleri Vedat Dalokay olarak adlandırılmakta idi. Halk ara-
sında Türkistan Evleri olarak da bilinen bu mahalle, Ahmet Yesevi gibi aynı 
topraklarda neşet ettikleri için ve ona olan saygı ve bağlılıktan dolayı bu ismi 
almıştır 

27  Doğu Türkistan’da uygulanan politikalar ve yaşanan büyük göçler hakkında 
geniş bilgi için ayrıca bkz. Alptekin, 1985 ve Kazakbalası, 1980. 

28 İsa Yusuf Alptekin ve Mehmet Emin Buğra önderliğinde başlayan göç hare-
ketleri büyük kayıplarla Türkiye’de noktalanmıştır. 1949’da başlayan göç dal-
galarından ilk kafileler 1954 yılında Türkiye’ye ulaşmıştır. “Kızıl Çin kuvvetle-
rine karşı koyacak yeterli güçleri olmadığından İsa Yusuf Alptekin, 
Urumçi’den ayrılmış ve 21 Ekim 1949’da gurbet hayatı başlamıştır. Uzun ve 
çetin mücadelelerden sonra İsa Yusuf Alptekin 1954 Haziran’ında Türkiye’ye 
yerleşmiştir.” (Yaman, Bolaç ve Esatoğlu 1998: 189) 

29 M. Emin Buğra, esir toprakları terkederek önce Hindistan’a (1952) sığınmış, 
sonra da Türkiye’ye gelmiştir. Bu önemli şahsiyet hakkında ayrıntılı bilgi için 
bkz, Yaman, Bolaç, Esatoğlu, 187-198. 

30 Görüştüğümüz Uygur toplumu ileri gelenleri bu nokta üzerine sık sık vurgu 
yapmışlardır. 

31 Bu makalede kullandığımız istatistiksel bilgiler, Mayıs 2004’te Doğu Türkistan-
lılar Derneği başkanı sayın Seyit Tümtürk, genel başkan yardımcısı sayın Ok-
tay Bozkurt ve Gökbayrak Dergisi yayın sorumlusu sayın Abdulhakim Sel-
çuk’la yapılan görüşme ve Uygur toplumunun önemli bir kesimi ile yapılan 
anket çalışmasından elde edilmiştir. Elde ettiğimiz verilerde % 5-8’lik bir ya-
nılma payı bulunmaktadır. 
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32 Bugün Kayseri’nin nüfusu yaklaşık 700 bin, Türkiye’nin nüfusu ise 70 milyon 
civarındadır. 

33 Doğu Türkistan’da dericilikte mahir oldukları için, İstanbul’a göç eden ailele-
rin hemen tamamını bunlar oluşturmuştur 

34 Düğünlerde karışık adetlerin (Türk-Uygur) uygulanmaya başlandığı gözlen-
mektedir. Yine de erkek ve kadınlar ayrı ayrı toplanmaktadır, çalgı artık ça-
lınmamaktadır. İlk gelen kafile içerisinde çalgı çalmayı bilenler öldüğü ve yeni 
nesil geleneksel çalgıları çalmayı bilmediği için bu adet terk edilmiştir. 

35 Bu konuda bilgi kaynağımız, 1960’larda Türkiye’ye gelen ilk neslin ileri gelen-
leri olmuştur. Yaşları 40’ın üzerinde olan (özellikle 60 ve üzeri olan) toplumun 
erkek üyelerinin verdiği bilgiye göre dil yönünden bir kaç ufak tatsız olay dı-
şında hâkim unsurun üyeleri ile herhangi ciddi bir olay yaşamamışlar, aksine 
her zaman hoşgörü ve yardımseverlik ile karşılanmışlardır.   Bu hoşgörü ve 
kardeşçe yaklaşım hayatın kolaylaşması adına olumlu iken, dilin muhafazası 
noktasında rehavete sebep olduğu için olumsuz bir etkiye sebep olmuştur. 

36 1970’li yıllarda ve 1980’lerin ilk yarısında, tek kanallı televizyonun (gerçekte 
bu dönemde televizyonu olan ev sayısı oldukça sınırlı idi), günün ancak belli 
saatlerinde yayında olması ve işlediği konular noktasında bu misafir topluma 
(özellikle genç kuşaklar yönünden) çok cazip gelmemesi nedeniyle, dile olan 
etkisi oldukça sınırlı kalmıştır. Daha sonra, televizyonun renklenmesi, yeni ve 
özel kanalların yayına başlaması, Uygur toplumunun dili için yeni ve tehlikeli 
bir aşamanın başlaması anlamına gelecektir. 

37 Televizyon başta olmak üzere, medyanın günlük acımasız baskısı tarafından 
güçlendirilen baskın kültürün dili hayatın her alanına sızar.” (Crystal 2000: 78). 

38 Bugün yaşları 45-50 civarında olan Doğu Türkistan Derneği başkanı Seyit 
Tümtürk, genel başkan yardımcısı Oktay Bozkurt ve Gökbayrak Dergisi so-
rumlusu Abdulhalim Selçuk küçük yaşlarda gelmiş olmalarına rağmen, o yıl-
larda anne ve babalarının Uygur Türkçesindeki yetkinlikleri sayesinde ve Tür-
kiye Türkçesindeki yetersizlikleri nedeniyle bugün Uygur Türkçesini akıcı bir 
şekilde konuşabilmektedirler. 

39  “Bir konuşma esnasında sürekli olarak iki dil arasında gidip gelmek ve her iki 
dili duruma göre kullanmak demektir.” (Hamers and Blanc 35). “Bazı konu-
şucular konuştukları kişiye veya topluma göre, bulundukları yere göre ve 
konuştuları konuya göre iki dil arasında gidip gelebilirler. İşte bu dil atlaması-
dır (code switching).” (Trask 1999: 37). 

40  “Bir konuşma esnasında bir dilin unsurlarını, özellikle isim soylu kelimleri, 
başka bir dilin unsurları ile karıştırmak demektir.” (Hamers and Blanc 1989: 
35) 
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41 Bu dönemde yaşlılar, konuşma TT’de gerçekleşiyorsa, hemen UT’ye dönmeyi 
tercih ederken, ikinci nesil gençler tam tersi bir yaklaşımla UT ile yapılan bir 
sohbette atlamalar  yaparak TT’yi kullanmaktadırlar 

42 Geçmişten günümüze Türk toplumunda meydana gelen sosyal değişmeler ile 
ilgili pek çok çalışma bulunmaktadır. Çalışma konumuz Türkiye’de sosyal de-
ğişmeyi özel anlamda içermediğinden, konu ile ilgili daha geniş bilgi için Tür-
kiye’nin toplumsal yapısını inceleyen çalışmalara bakılabilir. Türkiye 
1980’lerde hiç kuşkusuz farklı bir sosyo-kültürel ve ekonomik safhaya girmiş-
tir. Türk toplumunda meydana gelen sosyo-kültürel değişmeler için bkz., Gü-
venç, 1976, Erkal, 1984, Erkal, 1990, Türkdoğan, 1972, Gümüşoğlu, 2001; 
ayrıca sosyal değişmenin değişik boyutları için bkz., Malinowsky, 1954, Vago, 
1980, Schmidt & Hersh, 2000. 

43 Kur’an kurslarında zaman zaman küçük çaplı UT öğretimi ve 2001 yılında 6-
12 yaş arası çocuklar için açılan UT kursu sayabileceğimiz faaliyetlerdendir. 
Gerçekte, 40 yıllık süre içinde, sadece 2001 yılında açılan üç aylık yegane UT 
kursuna, başlangıçta 60 civarında öğrencinin ilgi göstermesi, kursun sonlarına 
doğru bu sayının üçte bir oranına düşmesi, dil ölümü hadisesinin gerçekleş-
mekte olduğunu açıkça göstermektedir. Üstelik bu kurs sadece 6-12 yaş arası 
çocuklara yönelik olmuş, basit kelimeleri ve basit cümle yapılarını içermiştir. 
Yani bu kurs, ileri seviyede dil öğretimini ve UT’yi akıcı bir şekilde doğru kul-
lanmayı hedeflememiştir. Bu anlamda şehirde bulunan Üniversite ile temas 
ve işbirliği sınırlı kalmış, her iki tarafın bu bağlamda ihmali olmuştur. 1990’lı 
yılların başlarında Üniversitenin yakın ilgisi olmuş, bazı paneller düzenlenmiş-
tir, fakat bu hiç bir zaman yeterli olmamış, bir süre sonra da ilgi ve ilişki ta-
mamen kesilmiştir. 
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Уйгурско Турецкое общество, проживающее в Кайсери в 

связи с омертвлением языка. 
Помощник Доцента, Доктор Ферхат 
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Резюме: Язык рожденный и развивающийся как живой организм, 
не имея подходящих условий для продолжения теряет своё 
существование. В результате политики, проводимой долгое 
время Китайской Республикой, часть турков проживающих в 
Восточном Туркестане была вынуждена покинуть родину. Часть 
Уйгурских Турков предпочла жить в достатке на других землях, 
нежели в неволе на родине и приехав в Турцию, поселилась в 
Кайсери. Эта работа рассматривает это маленькое турецкое 
общество проживающее с 1965 года в Кайсери и их родной язык 
в связи с омертвлением языка. 
 
Ключевые слова: Уйгурский Турецкий язык, Уйгурский Турок, 
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