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Uygurlar, Tü rk boyları içinde en
erken yerleşik hayata geçen ve
medeniyet ü reten bir toplumdur.
Bundan dolayı sadece Tü rk
kü ltü rü ne değ il tü m insanlığ ın
gelişimine de ö nemli katkılar
yapmıştır. Çü nkü medeniyet ilk
ö nce yerleşik hayatta ortaya çıkar,
gelişir ve sonraki kuşaklara miras
olarak aktarılır. Şimdiye kadar
Uygur kü ltü rü ve ö rf adetleri
hakkında
birçok
araştırma
yapılmış ve akademik makaleler
yayınlanmıştır. Ayrıca yapılan bu
bilimsel çalışmalara dayanarak
bazı gö rsel ve sesli dokü manlar da
oluşturulmuştur.

Gü nü mü zde Uygurlar Çin’in siyasi
sınırları kapsamında Uygur Ozerk
Bö lgesi olarak adlandırdığ ı bö lgede
yaşamaktadır. Bunun dışında,
Kazakistan,
Ozbekistan,
Kırgızistan,
Tü rkmenistan,
Afganistan, Avustralya, Avrupa ve
Amerika gibi ü lke ve bö lgelere de
farklı dö nemlerde gö ç eden
Uygurlar da bulunmaktadır. Genel olarak 2000’li yıllara kadar Uygur kü ltü rü ve gelenek
gö renekleri ile ilgili yapılan çalışmalar, kısıtlı imkâ nlara rağ men bü yü k oranda Uygur Ozerk
Bö lgesi’nde gerçekleştirilmiştir. Ancak gü nü mü zde Tü rkiye başta olmak ü zere farklı ü lke ve
bö lgelerde yaşayan Uygur araştırıcı ve bilim insanları tarafından Uygurların kü ltü rü ne,
tarihine, diline ve sanatına ilişkin çalışmalar dikkat çekmektedir. Bu çalışmalardan biri de
Kaşgar’da dü nyaya gelen ve yıllardır Londra’da yaşayan Uygur dilbilimci Memettursun
Zunun Oqya tarafından hazırlanan ve Uygur Tü rkçesi ile Qisqiçe Uyghur Örp – Adetliri
Qamusi (Kısaca Uygur Örf ve Adetleri Kamusu) adıyla 2019 yılında Londra Uygur Dili
Araştırmaları Merkezi tarafından yayınlanan 2 ciltlik eserdir.
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Bu çalışma, araştırıcının daha ö nce yayınlamış olduğ u Kısaca İngilizce Grameri1, Kutadgu
Bilig İndeksi2 ve Uygur Yilnâmesi3 gibi ü ç değ erli eserinden sonra yayınlanan hacimli ve
Uygur kü ltü rü ü zerine yapılacak araştırmalarda kaynak niteliğ inde bir çalışmasıdır. Eser,
yapısı açısından ansiklopedik bir sö zlü k ö zelliğ ine sahip oldukça hacimlidir. Içerik itibari ile
de konu ile ilgili daha ö nce yapılan çalışmaların yanı sıra halk arasında yaygın olarak devam
eden ancak daha ö nce herhangi bir yazılı kaynakta yer verilmeyen somut olmayan kü ltü rel
miras ü rü nleri esere dahil edilmiştir. Bu ö zelliğ iyle çalışma, daha ö nce yapılan çalışmaları
tamamlayıcı, daha detaylı ve açıklayıcı niteliğ e sahip olmuştur. Dolayısıyla bu çalışma,
kü ltü rel değ erlerin korunması, hatırlanması, sonraki kuşaklara aktarılması ve bu konularda
yapılacak araştırmalara malzeme ve yö ntem sunması açısından ö nem arz etmektedir. 5
bö lü mden oluşan eserin içeriğ ini şu şekilde ö zetlemek mü mkü ndü r:

Birinci Bölüm: Uygur kü ltü rü ile ilgili farklı kategorilere ait 165 fotoğ raftan oluşmaktadır.
Fotoğ raflar, Uygurların tarihi kü ltü rel mirasları (arkeolojik buluntular), yemekleri,
kıyafetleri, Çin’in iç bö lgeleri ve farklı ü lkelerin mü zelerinde muhafıza edilmekte olan
kü ltü rel mirasları, mimarı̂ ö rnekleri, camileri, ü nlü şahısların mezarları, ev –bahçe yapıları,
geleneksel mesleklere ilişkin fotoğ raflar, çalgı aletleri, dü ğ ün ve cenaze gelenekleri,
geleneksel spor aktiviteleri gibi kü ltü rel unsurları içermektedir ve her fotoğ raf ile ilgili de
yeterli bir açıklamaya yer verilmiştir.
İkinci Bölüm: On Sö z niteliğ inde beş alt başlıktan oluşmaktadır. Bu başlıkları maddeler
halinde şö yle ö zetleyebiliriz:
1.
2.
3.

4.

5.

Tanınmış Uygur antropolog Doktor Amir Seydulla’nın bu eseri bilimsel ve akademik
açıdan değ erlendirdiğ i ve ö nemi hakkında kaleme aldığ ı yazısı (s.35-s.39). Bu kısımda
çalışmanın Uygur gelenek ve gö renekleri ile ilgili yapılan en kapsamlı çalışma olarak
vurgulanması dikkat çekmektedir.
Kitabın yazarı Oqya’nın bu eseri hazırlamak için kullandığ ı yö ntem ve kaynaklar, yapmış
olduğ u literatü r ve saha çalışmaları ve bunun için sarf ettiğ i 10 yıldan fazla araştırma
ve derleme çalışmasının anlatıldığ ı kısım (s.43-s.49).

Uygur yazar Rehime Abdurahman’ın “Anamning suprisi” (Annemin Sofrası) adında kısa
bir hikâ yesine (s.51-s.53) yer verilmiştir. Bu hikâ ye ile bir milletin var olması ve kendi
varlığ ını sü rdü rebilmesi için kü ltü rel değ erlere nasıl sahip çıkılması ve sonraki
kuşaklara nasıl aktarılması gerektiğ i hakkındaki gö rü şleri, kısa ve zengin edebi bir
anlatımla kaleme alınmıştır.

Uygur araştırmacı Abdü şü kü r Muhemmetimin’in “Xinjang Tezkiresi” (Şincang
Tezkeresi) adlı derginin 1995 yılı 3. sayısında yayınladığ ı “Uyğ urlar ve Ularning Orp
Adetliri” (Uygurlar ve Onların Gelenekleri) adlı makalesine yer verilmiştir (s.55-s.62).
Oqya, bu makaleye eserde olduğ u gibi yer verme gerekçesini ö zetle şö yle anlatır: “Bu
makale, Uygurlar ve onların kü ltü rü nü , ö rf ve adetlerini topluca ve açıklayıcı biçimde
anlatmıştır. Bundan dolayı çalışmanın tamamlayıcı bö lü mü olarak kabul edilebilir”
(s.47).
Bu kısımda “Qeşqer toy adetliri” (Kaşgar dü ğ ün gelenekleri) başlıklı makaleye yer
verilmiştir (s.63-s.75). Bu makale toplam 15 maddeden oluşmaktadır ve Uygurların
dü ğ ün geleneğ i ilk hazırlıklardan dü ğ ün sonrası sü rece kadar ayrıntılı olarak
anlatılmıştır.

Bk. (Zunun, 1995).
Bk. (Oqya, 2012).
3 Bk. (Oqya, 2017).
1
2

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Sayı: 2020/15

223
Üçüncü Bölüm: Eserin ana kısmını oluşturan bu bö lü mde, Uygur kü ltü re ve ö rf adetleri ile
ilgili terimler alfabetik sıra ile verilmiştir. Sö zcü klerin lü gat manası, eğ er sö zcü k Uygurca
değ il başka dilden Uygurcaya kabul edilmiş sö zcü k ise hangi dilden olduğ u açıklanmıştır.
Devamında, bu sö zcü k ile ilgili gelenek ve ritü eller açıklanmıştır. Orneğ in “ab-ı çeşm” ifadesi,
Uygurların dü nyaca ü nlü mü zik hazinesi Oniki Mukam’ın hepsinde geçen bir bö lü mü n
adıdır. Eserde, bu “ab-ı çeşm” kelimesinin Farsçadan kabul edildiğ i, “pınar suyu”, “çeşme”
gibi anlamlar taşıdığ ı açıklanmıştır ve bu sö zcü ğ ün Uygur mü zik sanatının temeli olan Oniki
Mukam’ın her parçasında nasıl kullanıldığ ı detaylarıyla anlatılmıştır (s.79).

Eserde yer alan kelime ve terimler, ilk olarak Uygur dilinin açıklamalı sö zlü ğ ünde bulunan
anlamı ile açıklanmıştır. Ardından bu sö zcü k ile ilgili ya da bu sö zü temel alarak oluşturulan
kü ltü rel terimler açıklanmıştır. Orneğ in, Uygurcada bulunan “aş” sö zcü ğ ü için ö ncelikle
“yemek, pilav, tahıl” gibi sö zlü k anlamı verilmiştir. Sonra ikinci bir anlamı olan “deri işleme”
için kullanılan “aş” anlamı ö rnek ile anlatılmıştır (s.109). Sonra sırayla “aş kü pü ”, “aş suyu”,
“ aş mantı”, “aş tahta”, “aşsu”, “aşkazan (mide)”, “aş kö kü (yonca, bu bitki tarif edilmiştir.
Uygur mutfağ ında sebze yerinde kullanılır)”, “aşlaş (deri işleme)”, “aşlengpung (yemek, nasıl
yapılacağ ı tü m ayrıntıları ile anlatılmıştır)”, “aşlik (tahlil)” , “aşlik pazarı”, “ aşlik saklamak
(tahıl stok etmek, bozulmadan korunması ile ilgili geleneksel yö ntemler)”, “aşlik toplamak
(tahıl toplamak)”, “aşmanta (yemek olarak tarifi)” ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
Uygur kü ltü rü ve ö rf adetleri ile ilgili pek çok sö zcü k ö rneklerle anlatılırken uygulanmasına
ilişkin bilgiler de etraflıca açıklanmıştır. Orneğ in, Uygurların el yıkamada kullandığ ı “Aptuva
– Çilapça” anlatılırken, bunların hangi malzemeden yapıldığ ı, şeklinin nasıl olduğ u,
“aptuva”nın el yıkamada suyun dö kü ldü ğ ü malzeme, “çilapça”nın ise, el yıkarken dö kü len
suyun toplandığ ı hazine olduğ u, ancak “çilapça”nın gü zel, delik sü slü kapağ ı olduğ u, bundan
dolayı el yıkarken dö kü len suyun da doğ rudan kapak altından bir altta bulunan hazinene
toplandığ ı, el yıkarken genelde ü ç defa yıkandığ ı, sonra havlu ile kurulandığ ı anlatılmıştır.
Ayrıca el yıkadıktan sonra silkelenmemesi geleneğ i kü ltü rel bağ lamı ile anlatılmıştır. Bu
sö zcü kten hareketle Uygur kü ltü rü nde temizliğ e verilen ö nem, yemekten ö nce el yıkama
alışkanlığ ı ve bunun için ö zel olarak yapılan temizlik malzemesi, el yıkama, kaç defa
yıkanacağ ı, el yıkarken misafirlerin rahatsız olmaması için suların nasıl toplandığ ı, sonra
ellerin nasıl kurulanması gerektiğ i gibi ö rf ve adetler detaylıca aktarılmıştır (s.81).
Eserde, Uygurların mü ziğ i, sanatı, sporu, yemekleri, dü ğ ünleri, eğ lenceleri, kıyafetleri,
mimarisi, dü ğ ün ve cenaze gibi toplumun yaşamını kapsayan pek çok kü ltü rel geleneklere
detaylıca yer verilmiştir. Bazı yemeklerin yö relere gö re yapımında farklıkların olduğ u ve
bunların neler olduğ u etraflıca anlatılmıştır. Yine Uygur kü ltü rü nde ö nemli bir yer tutan
çocuk oyunları “at ü stü nde gü reş” (s. 87), “ak tirek- kö k tirek” (s.117), “çö çü re
oyunu”(s.141), el çekme oyunu (s.994) gibi oyunlar hakkında bilgi verilmiş ve oyunların
oynanış şekilleri tarif edilmiştir.

Dördüncü Bölüm: Bu bö lü m eserin hazırlanmasında yararlanılan 350’den fazla kaynaktan
oluşmaktadır (s.1792-s.1807). Uygur kü ltü rü çok geniş ve kapsamlı bir alanı oluşturduğ u
için araştırmacı, Uygur kü ltü rü ve ö rf adetleri ile ilgili bugü ne kadar yayınlanan bilimsel
makaleleri, kitapları, folklor çalışmalarını, halk ağ ız araştırmalarını, çeşitli gazeteleri
(kü ltü r, spor, eğ itim kurumları) ö zen ile taramış ve çalışmasında yararlanmıştır. Eserin
kaynakça kısmı, Uygur kü ltü rü ü zerine yapılan çalışmaların topluca listesini bize sunması
açısından da oldukça ö nemlidir.

Beşinci Bölüm: Uygur kü ltü rü nü n bir parçası olan Sarı Uygurlara ilgili bö lü mdü r (s.1777s.1790). Bu bö lü mde Sarı Uygurların yaşadığ ı bö lgeler ve tarihi, onların halk edebiyatı,
folkloru, dili, kü ltü rel ö zellikleri, dini inançları, yazılı edebiyatı, kullandıkları alfabe, mutfağ ı,
tü rkü leri gibi unsurlar ö zetle anlatılmıştır. Moğ ollarla olan ilişkileri ve orada bulunan,
kendilerini “Yuğ ur” olarak adlandıranların da aslında Sarı Uygurlarla aynı kavim olduğ u fikri
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ileri sü rü lmü ştü r (s.1780). Ayrıca, kitapta yine Sarı Uygurların çocuklara ad koyma geleneğ i,
evlenme, ö lü m ve cenaze tö renleri de detaylıca anlatılmıştır. Sarı Uygurların dilinin yok olma
tehlikesinde bulunan diller listesine dâ hil edildiğ i de ö nemle vurgulanmıştır.

Altıncı Bölüm: Uygur Ozerk Bö lgesi’nin gü nü mü zdeki haritasına yer verilmiştir. Bu
bö lü mde, Uygur Ozerk Bö lgesinin kendi içinde şehir ve kö ylere nasıl ayrıldığ ı, ulaşım ağ ları,
çevre illerle olan sınırları, dış sınır bö lgeleri ve gü mrü kler yer almaktadır.

Sonuç olarak bu çalışma Uygur folkloru, kü ltü rü , dili, antropolojisi, mü ziğ i gibi sosyokü ltü rel yapısı ü zerine araştırma yapanların temel başvuru kaynaklarından birini
oluşturacak mahiyettedir. Eserin alfabetik olması ve ansiklopedik bir sö zlü k niteliğ i taşıması
ise eserden yararlanmak isteyen araştırıcıların işini kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmasından
ö tü rü Memettursun Zunun Oqya’ya teşekkü r eder, yeni çalışmaları ile kö klü ve zengin Uygur
kü ltü rü nü n tanıtılması ve genç kuşaklara aktarılmasında katkılarının devamını dileriz.
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