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ÖZET 

  Azerbaycan a��zlar�; Bat�, Do�u, Kuzey ve Güney 
olmak üzere dört grupta ele al�nmaktad�r. Azerbaycan’da birçok 
ara�t�rmac�, farkl� dönemlerde, a��zlar üzerine çe�itli ara�t�rmalar 
yapm��t�r. Özellikle Sovyetler Birli�i döneminde sözü edilen 
çal��malar�n yo�unluk kazand��� dikkat çekmektedir. Bu 
dönemde belli bir plan dâhilinde yürütülen a��z çal��malar�, 
ülkenin tamam�na yay�lm��t�r. Bu çal��mada, Azerbaycan’da 
yap�lan ilk a��z çal��malar� ele al�nd�ktan sonra, Azerbaycan 
a��zlar�n�n genel özellikleri üzerinde durulmu�tur.  
          Anahtar Kelimeler: Azerbaycan,  Azerbaycan Türkçesi, 
Azerbaycan a��zlar�, a��z çal��malar�. 
 

 ABSTRACT  
  As being West, East, North, South Azerbaijan dialects 
fall into four groups. Many scientists did several researches on 
dialects at different period of time. Getting intensive the 
researches especially during the Post Soviet Union attracts more 
attention. The researches those were made at this period in one 
certain plan, spreaded all over the country. In these researches, 
after initial dialect works it was decided to stand on the general 
features of Azerbaijan dialects. 
  Key words: Azerbaijan, Azeri Turkish, Azerbaijan 
Dialects, Dialects Studies (Researches)   

 
 Bat� Türkçesi’nin bir kolu olan Azerbaycan Türkçesi, birçok etnik unsurun bir 
arada bulundu�u co�rafyada en önemli dillerden birisi olarak temayüz etmi�tir. Geni� bir 
sahada konu�ulan Azerbaycan Türkçesi geli�imini uzun sürede tamamlam��t�r.   
 Azerbaycan Türkçesi’nin özellikleri, XIII. ve XIV. yüzy�llarda do�maya ba�lar.    
Sözü edilen dönemlerde Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi birlikte mütalâa 
edilmektedir. Dil özellikleri yönüyle Anadolu Türkçesinden farkl� gibi gösterilen unsurlar 
asl�nda her iki Türkçe’de de ayn�d�r.1 Türkçe’nin iki büyük kolu olan Ça�atay ve Osmanl� 
Türkçeleri yan�nda Horasan’dan Anadolu’ya, Kafkaslardan Ba�dat’a kadar çok geni� bir 
sahada, XIV. as�rdan beri hâkim olan Azerbaycan Türkçesi, Osmanl� ve Ça�atay 
Türkçeleri kadar güçlüdür.2 
 Bölgedeki en güçlü dillerden birisi olan Azerbaycan Türkçesi, Kafkaslarda 
konu�ulan di�er dilleri etkiledi�i görülmektedir. Bu etkile�im sonucunda farkl� 
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milletlerden birçok �air ve yazar, bu dilde eserler verir. Bu co�rafyada ya�ayan milletlerin 
edebiyat�n�n �ekillenmesinde Azerbaycan Türkçesi önemli rol oynam��t�r. Ayn� zamanda, 
bölgedeki ticarî ve ekonomik faaliyetlerde de Azerbaycan Türkçesi milletleraras� anla�ma 
dili olarak kabul edilir. A.R. �ihsaidov’a göre, Lezgi �airlerin Türkçe eserler vermeleri 
kendi milli edebiyatlar�n�n geli�mesini engellemi�tir. Bunun yan�nda Lezgi edebiyat�n�n 
geli�mesinde Azerbaycan edebiyat�n�n etkisi oldu�u görülmektedir. Birçok Lezgi �air ve 
yazar duygu ve dü�üncelerini Azerbaycan Türkçesiyle ifade etmi�tir.3    
 Rutullar da Lezgiler gibi Azerbaycan Türkçesi’nden etkilenmi�lerdir. �airler 
kendi dilleri yan�nda Azerbaycan Türkçesinde de eserler vücuda getirir. Rutul �air, ��nar 
Hazarç�’n�n (1890–1963), Arap, Rutul ve Lezgi dillerinde yazd��� eserler, halk�n 
be�enisini kazan�rken, Azerbaycan Türkçesi’nde kaleme ald��� eserler de, Da��stan'da 
popüler olur, 1953 y�l�na kadar okullarda ders kitab� olarak okutulur.4 Ayn� zamanda 
birçok Ermeni �air de Azerbaycan Türkçesinde eserler vermi�tir.  
 Tarihte bu derece öneme haiz olan Azerbaycan Türkçesi, bugünkü Azerbaycan 
topraklar� d���nda birçok ülkede de konu�ulmaktad�r. Sovyetler Birli�i döneminde 
Ermenistan’da, bugün Gürcistan, Da��stan, �ran, Türkiye ve Irak’ta konu�ulan bir dildir.5  
 Türkiye’de özellikle Do�u Anadolu bölgesinde Azerbaycan a��zlar�n�n 
özelliklerine rastlanmaktad�r. A. Bican Ercilasun’un da belirtti�i gibi, Kars ve civar�ndaki 
yerle�im yerlerinde Azerî nüfus ço�unluktad�r. Kars Azerilerinin te�ekkül bak�m�ndan 
birkaç gruptan olu�tu�unu dile getiren Ercilasun, birinci tabaka olarak Sürmeli çukurunda 
eskiden beri oturan ahâliyi gösterir.  
 Bu bölgenin Türkmenlerle dolmas� Melik�ah dönemine kadar uzanmaktad�r. 
�lhanl�lar döneminde Azerbaycanla birlikte bu co�rafayan�n Türkle�mesi devam eder. 
Karakoyunlular devrinde Türkmenler Sürmeli çukurunda ve Revan bölgesinde nüfusun 
ekseriyetini olu�turur. Karakoyunlular�n büyük bir k�sm�n� te�kil eden en kalabal�k 
oymaklardan birisini de Sadlu çukurunda mesken kurarlar. Karakoyunlu ahâlisinden 
Alpavut oyma��n�n bir k�sm� da Safeviler devrinde Sad çukuruna yerle�mi�tir.  
 Azerîlerin Sürmeli çukurunun d���nda çok yo�un olarak bulunduklar� bölgelerden 
birisi de Arpaçay kazas�d�r. Bu kazan�n Ba�gedikler buca��n�n birçok köyü de 
Azerîlerden olu�maktad�r. Bunun yan�nda Kars’a ba�l� baz� köylerde Azerîler meskun 
bulunmaktad�r.6 Ayn� zamanda, Erzurum a��zlar�n�n da Azerî-Türkmen kar���m� 
oldu�unu Balhasano�lu, Kilis ve Besmi a��zlar�n�n özelliklerini ele ald��� çal��mada 
belirtmektedir. Erzurum a��zlar�n�n özelliklerini s�ralarken k sesinin kelimelerin ba��nda 
� sonunda da � �eklinde geldi�ini belirtmektedir. �alma�-�alma� gibi. �ah�s zamirlerinde 
yakla�ma halleri de �u �ekilde gelmektedir: bege, sege ya da "behen, sehen ohan". 
Geçmi� zaman çekimi Azerî a��zlar�na benzer �ekilde yap�l�r: gelmi�em, gelmi�sen, 
gelmi�, gelmi�ek, gelmi�sez, gelmi�ler.7      
 Kafkaslarda ve dünyan�n farkl� bölgelerinde farkl� a��z özellikleriyle konu�ulan 
Azerbaycan Türkçesi, bugünkü Azerbaycan topraklar�nda da dört farkl� a��zda ele 
al�nmaktad�r. Azerbaycan a��zlar�n�n tasnifinde co�rafî konumun önemli rol oynad��� 
görülmektedir. Azerbaycan’da a��zlar, �u dört grupta ele al�nmaktad�r:  

1. Do�u grubu: Bu gruba, Guba, Bakü, �amah�, Mugan ve Lenkeran a��zlar� 
girmektedir. Bakü a�z� bu grupta yer alan en önemli a��zlardan olup bütün 
Ab�eron yar�madas�na yay�lm��t�r. Kuzey taraftan H�z�, bat� taraftan �amah�, 
güney-bat� yönünden Ali Bayraml� rayonu, kuzey, do�u ve güney yönünden 
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de Hazar denizi ile çevrilmi�tir.8 Guba a�z� bu gruptaki di�er a��zlar�n 
özelliklerini ta��rken kendisine has vas�flara mâliktir.9    

2. Bat� grubu: Bu grubun içerisinde, Karaba�, Kazak, Gence ve Ayr�m a��zlar� 
bulunmaktad�r. 

3. Kuzey grubu: Bu grupta, Nuha, Zakatala ve Gah a��zlar� yer almaktad�. 
4. Güney grubu: Bu grupta ise, Nahcivan, Ordubad, Tebriz ve Yerevan a��zlar� 

ele al�nmaktad�r.10  
 Azerbaycan’da a��zlar üzerine ilk tedkikler, 1839 y�l�nda Mirza Kaz�mbey’in 
Kazan Üniversitesi’nde haz�rlad��� “Gramatika Turetsko-Tatarskogo Yaz�ka” adl� 
çal��mayla ba�lar. Eserde Guba ve Derbent a�z� ele al�n�r, bu a��zlardaki �imdiki zaman 
ekleri üzerinde durulur. Kaz�mbey, Derbent a�z� ile Azerbaycan Türkçesi edebi dilini 
kar��la�t�r�r.  
 Buna mütakip Alman ara�t�rmac� Karl Fol’un, 1903 ve 1904 y�llar�nda 
Almanya’da yay�mlanan "Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprache" adl� 
dergide iki makale kaleme al�r. Bu çal��malarda, Güney Azerbaycan, özellikle Tebriz ve 
çevresindeki a��zlar ele al�n�r.11  
 A��z çal��malar�, Do�u grubundaki a��zlar�n�n ara�t�r�lmas�yla devam eder. Bu 
grupta yer alan Ab�eron a�z� ilk defa ara�t�r�lan a��zlardan birisidir. N.�. A�marin, 
1920’li y�llarda Ab�eron a��zlar� üzerinde derlemeler yapar.   
 Azerbaycan’da a��z çal��malar� üzerine yap�lan kapsaml� çal��malar, Sovyetler 
Birli�i döneminde ba�lam��t�r. A�marin’den sonra 1930’a kadar farkl� a��zlardan kelime 
derleme faaliyeti ba�lar. Bu süreç içerisinde altm�� bine yak�n kelime derlenir. Derlenen 
kelimeler �Azerbaycan Türk Halk �iveleri Lügati�nde bir araya getirilir. �lk cildi, A 
maddesi, 1930’da, B maddesi 1931’de haz�rlan�r. 1932 y�l�ndan itibaren Azerbaycan 
a��zlar� birçok ara�t�rmac� taraf�ndan tercih edilen çal��ma sahas� olur.12 Bakü a��zlar� 
üzerine ara�t�rma yapan �iraliyev, Ab�eron yar�madas�ndaki a��zlar� iki gruba ay�rm��t�r. 
Birinci gruba �çeri�ehir, Bay�r, Ke�le, Emircan, Bilgeh, Hövsan, Türkan, Merdekan, 
�a�an bu a��zlar Bat� Ab�eron içerisinde ele al�n�r. �kinci grupta ise Novhan�, Corat, 
Hökmal�, Güzdek, Kobu a��zlar� yer almaktad�r. �iraliyev’den sonra 1952 y�l�nda A.H. 
Veliyev, Bakü a�z�n�n Bat� Ab�eron a��zlar�n� ele alm��t�r.13 
 �limler Akademisi bünyesinde yürütülen çal��malar farkl� y�llarda yap�lan 
çal��malarla devam eder, 1933 y�l�nda �amah�, 1934 y�l�nda Guba, 1935 y�l�nda da 
Zagatala ve Gah a��zlar� ele al�n�r.  
 Bu çal��malar�n seyri, 1945 y�l�nda �limler Akademisi bünyesinde Dilcilik 
Enstitüsü kurulmas�yla birlikte farkl� bir boyut kazan�r. Sözü edilen tarihten itibaren bu 
alanda yap�lan çal��malar h�z kazan�r. Bu süreçle birlikte a��z çal��malar� daha planl� 
�ekilde ele al�n�r. 1945 y�l�nda Zakatala, Gah a��zlar�, 1946’da Sabirabad, 1947’de Eli 
Bayraml�, 1948’de Saylan, 1949’ Pu�kin, 1950’de Ordubad, Çulfa, 1951 y�l�nda Nora�en, 
1953’de �ahbuz, 1954’de Nahcivan, 1956 y�l�nda A�stafa, 1957 y�l�nda Tovuz Kazah ve 
1958’de Borçal� bölgelerinde, M.�. �iraliyev, R. Rustemov, K. Ramazanov, B. 
�brahimov, T. Hemzeyev, R. Suleymanov, M. �smailov, R. Kerimov, G. Hesenov, A. 
Aslanov, H. Bayramov, E. Elibeyzade, A. Veliyev, Z. Tag�zade ve E. Mustafayev a��z 
çal��malar�nda bulunurlar ve bu bölgelerden birçok materyal toplan�r. 
 Azerbaycan �limler Enstitüsü’nün yapm�� oldu�u çal��malara Azerbaycan Devlet 
Üniversitesi de kat�l�r. Devlet Üniversitesi’nin katk�lar�yla 1947 y�l�nda �amah�, Aksu, 
�smailli, 1948 y�l�nda Mereze, 1949–1957 y�llar� aras�nda Göyçay a��zlar� ara�t�r�l�r.  



 4

 Bunun yan�nda, Azerbaycan �limler Akademisi’nde ve Azerbaycan Devlet 
Üniversitesi’nde baz� bölgelerin a��zlar� tez konusu olarak ele al�n�r. M.�. �iraliyev, 
1938–1940 y�llar� aras�nda Bakü, R. Rustemov 1947–1948 y�llar�nda Guba, B. �brahimov 
1947–1948 y�llar�nda Mereze bölgesi, � Hac�yev �smailli, 1949–1950 y�llar�nda A. 
Veliyev Ab�eron yar�madas�, A. Hüseyinov Varta�en bölgesi, P. A�ayev A�dam, H. 
Ceferov Tovuz bölgesi, K. Ramazanov Salyan a��zlar�n� ele al�rken, T. Hemzeyev 
Ordubad, M. �smailov 1955–1956 y�llar�nda Nuha, F. Zeynelov ve E. Ezizov da 1971 
y�l�nda Arpaçay a��zlar�n� incelemi�lerdir. 
 Ayr�ca M.�. �iraliyev, "Azerbaycan Dilinin Diyalektolojisinin Esaslar�" adl� eseri 
haz�rlamak için 1939 y�l�nda �u�a ve çevresindeki köylerden, 1941–1942 y�llar� aras�nda 
Nahcivan ve köylerinden, 1943 y�l�nda da Gence bölgesinden derlemeler yapar.14 1955 
y�l�nda �iraliyev, Rustemov, Ramazanov, �brahimov ve �slamov Nahcivan grubu a��zlar� 
üzerine ara�t�rmalar yapar. Nahcivan grubu a��zlar� ele al�nmadan önce ara�t�rmac�lar bu 
yörenin a��z özellikleriyle ilgili çe�itli derlemeler yapm��t�r. 1949 y�l�nda “Azerbaycan 
SSR �limler Akademisi Haberleri”nde �iraliyev’in “Nahcivan diyalekti” ba�l��� alt�nda 
çal��mas� yay�mlan�r. 1953 y�l�nda “Azerbaycan SSR �limler Akademisinin 
Haberleri”nde Hemzeyev’in “Ordubat Rayonu �ivelerinin Fonetik Hususiyetleri” adl� 
makalesi kaleme al�n�r. Yine 1953 y�l�nda “Edebiyat ve Dil Enstitüsünün Eserleri”nde 
Ramazanov’un “Hora�in Rayonu �ivelerinin Baz� Karekteristik Hususiyetleri Hakk�nda” 
makalesi yay�mlan�r. Süleymanov’un “Ordubat ve Culha Rayonu �ivelerinin Leksik 
Hususiyetleri” adl� çal��mas� 1957 y�l�nda “Edebiyat ve Dil Enstitüsünün Eserleri”nde 
gün yüzüne ç�kar.15 Tövfik Hac�yev de Bat� grubu a��zlar� içerisinde yer alan Cebrayil 
a��zlar�n� 1976 y�l�nda ele al�r.16  
 Bu çal��malar�n yan�nda, Azerbaycan Dilcilik Enstitüsü’nün, 1958 haz�rlamaya 
ba�lad��� ve 17 y�l süren bir çal��ma sonucunda ilim âlemine sunulan "Azerbaycan 
Dilinin Diyalektoloji Atlas�" bu alanda yap�lan en önemli çal��malardand�r. Atlas�n 
haz�rlanmas�na önce Azerbaycan a��zlar�ndan, Do�u grubu ele al�n�r. Do�u grubu 
a�z�lar�n�n ilk defa hazr�lanmas�n�n sebebi bu bölgediki a��zlar�n di�er a��zlara nazaran 
daha çok tedkik edilmi� olmas�d�r. Do�u grubu a��zlar�ndan 235 farkl� yerle�im yerinden 
malzeme toplan�r.  Bu bölüm, 1965 y�l�nda elli harita içeren bir çal��ma olarak 
tamamlan�r.  
 A��z haritalar�n�n haz�rlanmas�nda Rusya’da, Ukrayna’da, Belerus’ta, 
Romanya’da haz�rlanan diyalektoloji atlaslar�ndan faydalan�l�r. 1966 y�l�ndan itibaren 
bütün bölgelerde derleme faaliyetleri devam ettirilir. Azerbaycan’�n 500 yerle�im 
yerinden derleme yap�l�r. Her �ehirden ortalama olarak 7, 8 köy, baz� �ehirlerde de 10, 12 
köy a��z çal��mas� için seçilir. Derleme s�ras�nda köylerin co�rafî konumlar� da göz 
önünde bulundurulur. Köylerin birbirine olan uzakl��� 10, 15 km olarak belirlenir. Bazen 
sözü edilen uzakl�k co�rafi faktörlere göre de�i�iklik arz eder. Çal��man�n tamam� göz 
önüne al�nd���nda haritalarda 409 yerle�im yerinden derleme yap�lm��t�r. Diyalektoloji 
atlas�n�n haz�rlanmas�nda üç merhale söz konusudur: 
 

1. Dil malzemelerinin toplanmas� ve haritalar�n haz�rlanmas� için sözü edilen 
materyallerin i�lenmesi,  

2. Haritalar�n haz�rlanmas�, 
3. Haritalar�n �erh edilmesi. 
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 Harita haz�rlan�rken farkl� farkl� i�aretler kullan�lm��t�r. Bölgeler renkli dairelerle 
birbirinden ayr�lm��t�r. Sözü edilen çal��malar, M.�. �iraliyev, M.�. �smailov, K.T. 
Ramazanov, T. B. Hamzayev, S.M. Behbudov, E. G. A�ayev, Z. E. H�c�yev, R. E 
Kerimov ve E.�. Kerimov taraf�ndan yap�lm��t�r. A��z atlas�nda toplam 128 harita 
bulunmaktad�r.17 
 Sovyetler Birli�i döneminde Azerbaycan a��zlar� üzerine inceleme yapan merkez, 
Azerbaycan SSR �limler Akademisinin Nizami ad�na Edebiyat ve Dil Enstitüsüdür. 
Burada Azerbaycan a��zlar� üç istikamette ele al�nmaktad�r:  

1. Azerbaycan a��zlar� üzerine monografik ara�t�rmalar: Bu çal��malar 1956 
y�l�nda K. Ramazanov taraf�ndan haz�rlanan “Azerbaycan Dili Diyalekt ve 
�ivelerinin Monografik Tedkikine Aid Program” adl� eser örnek al�narak 
yap�l�r, 

2. Azerbaycan a��zlar� dilcilik co�rafyas� esas�nda ö�renilmesi: Bu alandaki 
ara�t�rmalar, M. �iraliyev ve R. Rüstemov taraf�ndan 1958 y�l�nda birlikte 
haz�rlanan “Azerbaycan Dilinin Diyalektoloji Atlas�n�n Tertibi �çin Toplanan 
Materyallar�n Program�” adl� eser k�lavuz olarak kabul edilmi�tir. Bu 
tarihlerde Azerbaycan Dilinin Diyalektoloji Atlas�n�n materyalleri toplan�l�r, 

3. Azerbaycan Türkçesi a��z sözlüklerinin haz�rlanmas�.18      
 
 Azerbaycan a��zlar� sözü edilen çal��malarla ele al�n�r. Bir dilin ana kayna��n� 
te�kil eden a��zlar, söz varl��� yönünden zenginlik göstermesi yan�nda di�er a��zlarla da 
farkl�l�k arz etmektedir. Dört grupta ele al�nan Azerbaycan a��zlar�, ele al�nd���nda 
ba�l�ca �u hususiyetler ortaya ç�kar:  

 
Do�u Grubu A��zlar�n�n Genel Özellikleri: 
 
1. "y" sesinin tesiriyle "a" sesinin darla�t��� görülür: geyçi, geysi, geymag gibi.  
2. Kelimenin birinci hecesinde dudak ünsüzleinden sonra "a" sesinin yerini "o" 

sesi gelir: boba, boça, borma�, popa� vb. 
3. Kelimenin ilk hecesinde "o" sesinin yerine "u"; "ö" sesinin yerine de "ü" 

ünlüsünün geldi�i görülür: �u�un, duda�, üküz, çürek, güdeg, urda, una vb. 
4. Sa��r � sesi Do�u grubu a��zlar�nda bulunmaz.  
5. Kelime sonunda sedal� seslerin bulunmas� dikkat çekmektedir: bo��ab, s�med, 

yarpa�, çöreg vb.  
6.   Kelime ortas�nda g sesinin yayg�nla�mas� söz konusudur: dügi, igd�, dügm�, 

degman, igid, sögüd vb. 
7. Kelime sonunda ve ortas�nda "v" sesi yerini muhafaza etmez: oçi, do�an, 

bizoo, oxloo vb. 
8. Ünlü uyumunun birçok kelimede bozuldu�u görülür: ayi, geytan, garaçi, ba�i, 

ba�daki, lampiy�, alt�nçi, ox�di, aleçeg, ba�diy�, aleydim, yaz�mm�di gibi. 
9. Eklerin ço�u zaman iki farkl� �ekilde gelmesi söz onusudur: gelibu-gelibdü, 

yatdux-yatdüx, �kdün-�kdüz gibi. 
10. �imdiki zaman eki K�pçak Türkçesi’ne benzemesi dikkat çekmektedir: yazadu 

"yaz�r", gededü "gedir". 
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11. Kesin olmayan gelecek zaman olumsuzunda I. �ah�sta –man, m	n; II. �ah�sta –
mar, -m	r eklerini gelmektedir: almanam, g�lm�n�m, aman��, g�lm�nig, 
�açmarsan, dem�rs�n, almarsuz, g�lm�rsüz gibi. 

12. Özellikler de Guba a��zlar�nda –uban, -üb	n, -uban�, -üb	ni, -�bannar�,   
üb	nn	ri, -ubannar�, -üb	nn	ri zarf-fiil eklerinin kullan�lmas� dikkat 
çekmektedir: gidüb�n, bürüb�n, i�diyüb�ni, �����r�bannar�, gidib�nn�ri, 
oxyubannar�, diyib�nn�ri vb. 

13. Do�u grubu a��zlar�na has kelimelere de �u örnekleri göstermek mümkündür: 
tu�, "bayrak", xaj "sakin hava", �o��uma� "oyundan kaçmak", x�r "bahçe", 
becid "çabuk, tez", h�ri "b	li", ��nb�r "çay ta��", mas�ura "küçük kasa", �b� 
"küçük çocuk", �b�ci "mama", uru�, co�acom "nesil", to�ay "orman", tab�r�a 
"göçmen", kürdi "susuz s�cak yer", ��t�l "yün çorap", g�yci "hasis", i��l�� 
"pencere". 19  

 
 Bat� Grubu A��zlar�n�n Genel Özellikleri: 
 
 Bat� grubu a��zlar� fonetik yönden birbirlerine çok benzemektedir. Bu 
grupta yer alan a��zlar kullan�lan kelimeler yönüyledir. Bunlar�n yan�nda di�er 
a��zlarla Bat� grubu a��zlar� kar��la�t�r�l�rsa Bat� grubu a��zlar�n�n özellikleri 
O�uz grubundaki Türk lehçelerinin özelliklerini ta��d�klar� görülmektedir:  

1. Sa��r � sesi Bat� grubu a��zlar�nda oldukça yayg�nd�r: d�m�rs��, öyü�, 
ç�xard��, üzü�ü, o�a, yeyi� gibi. 

2. Yuvarla�ma hadisesi Bat� grubu a��zlar�nda karekteristik bir özellik olarak 
görülmektedir. Edebi dilden farkl� olarak Bat� grubu a��zlar�nda ikinci ve 
üçüncü hecelerde de yuvarlak ünlülerin (o, ö) gelmesi söz konusudur: 
suloyjoyux, döylör, üydörüx:, tutor gibi. 

3. Bat� grubu a��zlar�nda Azerbaycan’�n di�er a��zlar�ndan ve edebi dilden 
farkl� olarak baz� kelimelerin ba�lar�nda "�" sesi eklenir: �lx�, �ld�r�m, �l�x, 
���x gibi. 

4. Bat� grubu a��zlar�nda kal�nla�ma hadisesi önemli ses hadisesidir: vatan, 
yan�, xavar, zeynaf, hasan, xarc, halak, vafat, sabr, heydar, tasd�x, ciyar, 
surat  vb. 

5. Bu gruptaki a��zlar�nda kelime ortas�nda b-v ve c-j de�i�ikli�i oldukça 
yayg�n �ekilde görülmektedir: bava, çovan, xavar, livas, divi, çivin, savax, 
�aval�t, baja, geje, baj�, aj�x vb. 

6. Bat� gruptaki a��zlarda kelime ba��nda b-p ve d-t de�i�ikli�i s�k kar��la��lan 
ses hadiselerindendir: piter, putax, pir�adir, p�çax, pi�mi�, tux:, tustax, 
tukan, t�far/tufar gibi. 

7. Bat� grubu a��zlar�nda birkaç kelime ba��nda "g" sesi yerine "q" sesinin 
geldi�i görülür: q�p, q��, q�p�l/q�f�l, qanun vb. 

8. Bu grupta yer alan a��zlarda baz� kelimelerin ba��ndaki "d" sesinin yerine 
"ç" sesi gelir: çi�, çi�i, çü� vb. 

9. Bu gruptaki a��zlarda dikkat çeken ses hadiselerinden birisi de kelime 
sonunda ve kelime ortas�nda "v" sesinin yerine "y" sesinin gelmesidir: 
doy�an, yoy�an, oy, öy, puxoy gibi. 
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10. Bat� grubu a��zlar�nda kelime ba��nda baz� kelimlerde "y" ve "h" sesinin 
dü�tü�ü görülür: umax, uxu, umurux/umrux, uxar�/oxar�, umuru, um�ax; 
örüll�r, örümcex:, ülkür, ��g�r�x vb. 

11. Yine bu grupta yer alan a��zlarda "d" sesinin tesiriyle "x" sesinin "t" sesine 
döndü�ü görülür: artdan-arxdan, qaltd�-qalxd�, qortd�-qorxd�. 

12. Bat� a��zlar�nda kelime ortas�nda ses türemesine rastlanmaktad�r: qorxumax, 
q�r�x-q�rx, umuru, umurux gibi.20          

 
Güney Grubu A��zlar�n�n Genel Özellikleri:  
1. "	" sesi Güney grubu a��zlar�nda daha aç�k telaffuz edilir: �v, b�n�, h�yl� vb. 
2. Baz� ünlülerin burundan te�ekkül etti�i görülür: cib�ã, d�dâ, �v��, �l�, köz	 vb.  
3. Kelimenin birinci hecesinde "a" sesinin yerine "	" ünlüsü gelir: ��r�, ��yi�, 

��mçi, �yax, n�zix:, ��çi vb. 
4. "e" ünlüsünün yerine baz� kelimelerde "	" ünlüsünün geldi�i görülür: p�nir, 

s�vgi, n�ft, d�yil, h�yb�, c��m�, ç�vir, v�r gibi. 
5. "i" ünlüsünün yerine baz� kelimelerde "ü" ünlüsü al�r: ��kül, bülür, büldür vb. 
6. "o" sesinin yerine baz� kelimlerde "a" sesi al�r: av, dav�an, yav�an, �av�rma, 

navr�z, pilav, alav, çilav gibi 
7. "ö" sesinin yerini baz� kelimelerde "	" ünlüsü al�r: �vlat, bül�v, kös�v, bi��v 

vb. 
8. Kelime ba��nda "ç" ünsüzünün yerine "ts" ünsüzü gelmektedir: tsay, tsad�r, 

tsaynix:, tsimirix: gibi. 
9. Baz� durumlarda eklerin ünlü uyumunu bozdu�u görülür: be�l�x, �kinçil�x, 

g�ld�xda, g�lmax, gedaçax, �liuz gibi 
10. �imdiki zaman ekleri –�r, -ir, ur, -ür ekleri yan�nda –iy, -io, -iri eklerinin de 

gelmesi söz konusudur: g�liy, g�dio, seviri gibi. 
11. Baz� dudumlarda Gelecek zaman II. �ah�sta –acak, -	c	k yerine –as, -	s ekleri 

gelmektedir: tutassan, g�l�ss�n, oturass�z, g�l�ssiz gibi.  
12. Güney grubu a��zlar�nda kullan�lan kelimelere ise �unlar� örnek verebiliriz: 

ayama "lakab", yey  "iyi", ar�al� "vah�i koç", gamrax "tela�", �at�x 
"kavurma, sonbaharda avrulup saklanan et", mavr� "kedi yavrusu", oyma 
"kad�n elbisesi", paraxl�x "ar� kovanlar�n�n korundu�u yer", xapan qalmaq 
"kimsesiz kalmak", �üv�n "sahipsiz", xudr� "bo�", yax�nge� "derin kap" gibi. 

 
Kuzey Gurubu A��zlar�n�n Genel Özellikleri:       
 

1. Kelimenin ilk hecesinde "	" yerini "e" sesi al�r: eyl��, bey, deyirman, eliyn�n, 
derman, mez�, ded� gibi. 

2. Sa��r � ünsüzünün Kuzey grubu a��zlar�nda ortadan kalkar yerini ünlüler al�r: 
�l�aã, �l��, did�z/did��z, balaãz� gibi.  

3. Baz� eklerin Güney grubu a��zlar�nda oldu�u gibi ünlü uyumunu bozdu�u 
görülür: be�l�x, yiyax, diyiça�d�, oynamiyax gibi. 

4. Ödünç kelimelerde ço�u zaman "f" sesinin yerini "p" ünsüzü al�r: p�r�, ��p�l, 
p�hl�, telpun, pundux, p�n�r gibi. 

5. I. ve II. �ah�s zamirlerinin mã, sã �ekinde kullan�ld��� görülür. 



 8

6. Duyulan geçmi� zaman III. Tekil �ah�sta –�f, -if ve –�td�, itdi ekleri gelir: 
qaç�f/qaç�td�, g�zif/g�zitdi gibi. 

7. Baz� zamanlarda �imdiki zaman�n eski �ekilleri görülür: k�l� turur, baxa turur 
gibi. 

8. Belirtisiz isim tamlamalar�nda bazen tamlanan iyelik eki almadan kullan�l�r: 
ba� a�r�, ayaq qab, menin göz gibi. 

9.  "ya…....ya" kar��la�t�rma edat� olumsuzluk anlam�nda kullan�l�r: ya yaz�r, ya 
oxiyir "ne yaz�yor ne de okuyor". 

10. Kuzey grubu a��zlar�na has kelimeler ise �unlard�r: tabun, �aqqa "aile, 
akraba", ��hr� "mahalle", qarqund� "m�s�r", qu�tuqur "pehlivan", yassar 
"tenbel", palank�� "süzgeç", tosar "ya� eritmeye yarayan kap", ataqar 
"orman" gibi.21 

  
  Azerbaycan a��zlar�, yukar�da da görüldü�ü gibi, bölgelere göre gerek ses, gerek 
�ekil gerekse mana bak�m�ndan farkl�l�klar göstermektedir. A��zlar�n ara�t�r�l�p ayr�nt�l� 
olarak ortaya konmas� bir22 dilin söz varl���n�n tespit edilmesi aç�s�ndan önem arz 
etmektedir. Ayn� zamanda Bat� Türkçesi içerisinde ele al�nan Azeraycan ve Türkiye 
Türkçesi’nin a��zlar� kar��la�t�r�ld���nda birçok unsurun birbirine benzedi�i görülecektir. 
Ortak dilin tart���ld��� günümüzde her iki Türkçe’nin a��zlar�ndaki ortak kelimelerin 
ortaya konulmas� ve edebi dile kazand�r�lmas� anla�ma aç�s�ndan katk� sa�layacakt�r. 
Bunun yan�nda, Azerbaycan a��zlar�, fonetik ve morfolojik özelliklerinden de görüldü�ü 
gibi, Türkiye’deki baz� a��zlarla parelellik arz etmektedir.  
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