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ÖZET
Azerbaycan azlar; Bat, Dou, Kuzey ve Güney
olmak üzere dört grupta ele alnmaktadr. Azerbaycan’da birçok
aratrmac, farkl dönemlerde, azlar üzerine çeitli aratrmalar
yapmtr. Özellikle Sovyetler Birlii döneminde sözü edilen
çalmalarn younluk kazand dikkat çekmektedir. Bu
dönemde belli bir plan dâhilinde yürütülen az çalmalar,
ülkenin tamamna yaylmtr. Bu çalmada, Azerbaycan’da
yaplan ilk az çalmalar ele alndktan sonra, Azerbaycan
azlarnn genel özellikleri üzerinde durulmutur.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Azerbaycan Türkçesi,
Azerbaycan azlar, az çalmalar.
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 bulunduu corafyada en önemli dillerden birisi olarak temayüz etmitir. Geni bir
sahada konuulan Azerbaycan Türkçesi geliimini uzun sürede tamamlamtr.
Azerbaycan Türkçesi’nin özellikleri, XIII. ve XIV. yüzyllarda domaya balar.
Sözü edilen dönemlerde Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi birlikte mütalâa
edilmektedir. Dil özellikleri yönüyle Anadolu Türkçesinden farkl gibi gösterilen unsurlar
aslnda her iki Türkçe’de de ayndr.1 Türkçe’nin iki büyük kolu olan Çaatay ve Osmanl
Türkçeleri yannda Horasan’dan Anadolu’ya, Kafkaslardan Badat’a kadar çok geni bir
sahada, XIV. asrdan beri hâkim olan Azerbaycan Türkçesi, Osmanl ve Çaatay
Türkçeleri kadar güçlüdür.2
Bölgedeki en güçlü dillerden birisi olan Azerbaycan Türkçesi, Kafkaslarda
konuulan dier dilleri etkiledii görülmektedir. Bu etkileim sonucunda farkl
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milletlerden birçok air ve yazar, bu dilde eserler verir. Bu corafyada yaayan milletlerin
edebiyatnn ekillenmesinde Azerbaycan Türkçesi önemli rol oynamtr. Ayn zamanda,
bölgedeki ticarî ve ekonomik faaliyetlerde de Azerbaycan Türkçesi milletleraras anlama
dili olarak kabul edilir. A.R. ihsaidov’a göre, Lezgi airlerin Türkçe eserler vermeleri
kendi milli edebiyatlarnn gelimesini engellemitir. Bunun yannda Lezgi edebiyatnn
gelimesinde Azerbaycan edebiyatnn etkisi olduu görülmektedir. Birçok Lezgi air ve
yazar duygu ve düüncelerini Azerbaycan Türkçesiyle ifade etmitir.3
Rutullar da Lezgiler gibi Azerbaycan Türkçesi’nden etkilenmilerdir. airler
kendi dilleri yannda Azerbaycan Türkçesinde de eserler vücuda getirir. Rutul air, nar
Hazarç’nn (1890–1963), Arap, Rutul ve Lezgi dillerinde yazd eserler, halkn
beenisini kazanrken, Azerbaycan Türkçesi’nde kaleme ald eserler de, Dastan'da
popüler olur, 1953 ylna kadar okullarda ders kitab olarak okutulur.4 Ayn zamanda
birçok Ermeni air de Azerbaycan Türkçesinde eserler vermitir.
Tarihte bu derece öneme haiz olan Azerbaycan Türkçesi, bugünkü Azerbaycan
topraklar dnda birçok ülkede de konuulmaktadr. Sovyetler Birlii döneminde
Ermenistan’da, bugün Gürcistan, Dastan, ran, Türkiye ve Irak’ta konuulan bir dildir.5
Türkiye’de özellikle Dou Anadolu bölgesinde Azerbaycan azlarnn
özelliklerine rastlanmaktadr. A. Bican Ercilasun’un da belirttii gibi, Kars ve civarndaki
yerleim yerlerinde Azerî nüfus çounluktadr. Kars Azerilerinin teekkül bakmndan
birkaç gruptan olutuunu dile getiren Ercilasun, birinci tabaka olarak Sürmeli çukurunda
eskiden beri oturan ahâliyi gösterir.
Bu bölgenin Türkmenlerle dolmas Melikah dönemine kadar uzanmaktadr.
lhanllar döneminde Azerbaycanla birlikte bu corafayann Türklemesi devam eder.
Karakoyunlular devrinde Türkmenler Sürmeli çukurunda ve Revan bölgesinde nüfusun
ekseriyetini oluturur. Karakoyunlularn büyük bir ksmn tekil eden en kalabalk
oymaklardan birisini de Sadlu çukurunda mesken kurarlar. Karakoyunlu ahâlisinden
Alpavut oymann bir ksm da Safeviler devrinde Sad çukuruna yerlemitir.
Azerîlerin Sürmeli çukurunun dnda çok youn olarak bulunduklar bölgelerden
birisi de Arpaçay kazasdr. Bu kazann Bagedikler bucann birçok köyü de
Azerîlerden olumaktadr. Bunun yannda Kars’a bal baz köylerde Azerîler meskun
bulunmaktadr.6 Ayn zamanda, Erzurum azlarnn da Azerî-Türkmen karm
olduunu Balhasanolu, Kilis ve Besmi azlarnn özelliklerini ele ald çalmada
belirtmektedir. Erzurum azlarnn özelliklerini sralarken k sesinin kelimelerin banda
 sonunda da  فeklinde geldiini belirtmektedir. ُalmaُ-ُalma هgibi. ahs zamirlerinde
yaklama halleri de u ekilde gelmektedir: bege, sege ya da "behen, sehen ohan".
Geçmi zaman çekimi Azerî azlarna benzer ekilde yaplr: gelmiem, gelmisen,
gelmi, gelmiek, gelmisez, gelmiler.7
Kafkaslarda ve dünyann farkl bölgelerinde farkl az özellikleriyle konuulan
Azerbaycan Türkçesi, bugünkü Azerbaycan topraklarnda da dört farkl azda ele
alnmaktadr. Azerbaycan azlarnn tasnifinde corafî konumun önemli rol oynad
görülmektedir. Azerbaycan’da azlar, u dört grupta ele alnmaktadr:
1. Dou grubu: Bu gruba, Guba, Bakü, amah, Mugan ve Lenkeran azlar
girmektedir. Bakü az bu grupta yer alan en önemli azlardan olup bütün
Aberon yarmadasna yaylmtr. Kuzey taraftan Hz, bat taraftan amah,
güney-bat yönünden Ali Bayraml rayonu, kuzey, dou ve güney yönünden
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de Hazar denizi ile çevrilmitir.8 Guba az bu gruptaki dier azlarn
özelliklerini tarken kendisine has vasflara mâliktir.9
2. Bat grubu: Bu grubun içerisinde, Karaba, Kazak, Gence ve Ayrm azlar
bulunmaktadr.
3. Kuzey grubu: Bu grupta, Nuha, Zakatala ve Gah azlar yer almaktad.
4. Güney grubu: Bu grupta ise, Nahcivan, Ordubad, Tebriz ve Yerevan azlar
ele alnmaktadr.10
Azerbaycan’da azlar üzerine ilk tedkikler, 1839 ylnda Mirza Kazmbey’in
Kazan Üniversitesi’nde hazrlad “Gramatika Turetsko-Tatarskogo Yazka” adl
çalmayla balar. Eserde Guba ve Derbent az ele alnr, bu azlardaki imdiki zaman
ekleri üzerinde durulur. Kazmbey, Derbent az ile Azerbaycan Türkçesi edebi dilini
karlatrr.
Buna mütakip Alman aratrmac Karl Fol’un, 1903 ve 1904 yllarnda
Almanya’da yaymlanan "Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprache" adl
dergide iki makale kaleme alr. Bu çalmalarda, Güney Azerbaycan, özellikle Tebriz ve
çevresindeki azlar ele alnr.11
Az çalmalar, Dou grubundaki azlarnn aratrlmasyla devam eder. Bu
grupta yer alan Aberon az ilk defa aratrlan azlardan birisidir. N.. Amarin,
1920’li yllarda Aberon azlar üzerinde derlemeler yapar.
Azerbaycan’da az çalmalar üzerine yaplan kapsaml çalmalar, Sovyetler
Birlii döneminde balamtr. Amarin’den sonra 1930’a kadar farkl azlardan kelime
derleme faaliyeti balar. Bu süreç içerisinde altm bine yakn kelime derlenir. Derlenen
kelimeler sAzerbaycan Türk Halk iveleri Lügatisnde bir araya getirilir. lk cildi, A
maddesi, 1930’da, B maddesi 1931’de hazrlanr. 1932 ylndan itibaren Azerbaycan
azlar birçok aratrmac tarafndan tercih edilen çalma sahas olur.12 Bakü azlar
üzerine aratrma yapan iraliyev, Aberon yarmadasndaki azlar iki gruba ayrmtr.
Birinci gruba çeriehir, Bayr, Kele, Emircan, Bilgeh, Hövsan, Türkan, Merdekan,
aan bu azlar Bat Aberon içerisinde ele alnr. kinci grupta ise Novhan, Corat,
Hökmal, Güzdek, Kobu azlar yer almaktadr. iraliyev’den sonra 1952 ylnda A.H.
Veliyev, Bakü aznn Bat Aberon azlarn ele almtr.13
limler Akademisi bünyesinde yürütülen çalmalar farkl yllarda yaplan
çalmalarla devam eder, 1933 ylnda amah, 1934 ylnda Guba, 1935 ylnda da
Zagatala ve Gah azlar ele alnr.
Bu çalmalarn seyri, 1945 ylnda limler Akademisi bünyesinde Dilcilik
Enstitüsü kurulmasyla birlikte farkl bir boyut kazanr. Sözü edilen tarihten itibaren bu
alanda yaplan çalmalar hz kazanr. Bu süreçle birlikte az çalmalar daha planl
ekilde ele alnr. 1945 ylnda Zakatala, Gah azlar, 1946’da Sabirabad, 1947’de Eli
Bayraml, 1948’de Saylan, 1949’ Pukin, 1950’de Ordubad, Çulfa, 1951 ylnda Noraen,
1953’de ahbuz, 1954’de Nahcivan, 1956 ylnda Astafa, 1957 ylnda 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. Tagzade ve E. Mustafayev az
çalmalarnda bulunurlar ve bu bölgelerden birçok materyal toplanr.
Azerbaycan limler Enstitüsü’nün yapm olduu çalmalara Azerbaycan Devlet
Üniversitesi de katlr. Devlet Üniversitesi’nin katklaryla 1947 ylnda amah, Aksu,
smailli, 1948 ylnda Mereze, 1949–1957 yllar arasnda Göyçay azlar aratrlr.
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Bunun yannda, Azerbaycan limler Akademisi’nde ve Azerbaycan Devlet
Üniversitesi’nde baz bölgelerin azlar tez konusu olarak ele alnr. M.. iraliyev,
1938–1940 yllar arasnda Bakü, R. Rustemov 1947–1948 yllarnda Guba, B. brahimov
1947–1948 yllarnda Mereze bölgesi,  Hacyev smailli, 1949–1950 yllarnda A.
Veliyev Aberon yarmadas, A. Hüseyinov Vartaen bölgesi, P. Aayev Adam, H.
Ceferov Tovuz bölgesi, K. Ramazanov Salyan azlarn ele alrken, T. Hemzeyev
Ordubad, M. smailov 1955–1956 yllarnda Nuha, F. Zeynelov ve E. Ezizov da 1971
ylnda Arpaçay azlarn incelemilerdir.
Ayrca M.. iraliyev, "Azerbaycan Dilinin Diyalektolojisinin Esaslar" adl eseri
hazrlamak için 1939 ylnda ua ve çevresindeki köylerden, 1941–1942 yllar arasnda
Nahcivan ve köylerinden, 1943 ylnda da Gence bölgesinden derlemeler yapar.14 1955
ylnda iraliyev, Rustemov, Ramazanov, brahimov ve slamov Nahcivan grubu azlar
üzerine aratrmalar yapar. Nahcivan grubu azlar ele alnmadan önce aratrmaclar bu
yörenin az özellikleriyle ilgili çeitli derlemeler yapmtr. 1949 ylnda “Azerbaycan
SSR limler Akademisi Haberleri”nde iraliyev’in “Nahcivan diyalekti” bal altnda
çalmas yaymlanr. 1953 ylnda “Azerbaycan SSR limler Akademisinin
Haberleri”nde Hemzeyev’in “Ordubat Rayonu ivelerinin Fonetik Hususiyetleri” adl
makalesi kaleme alnr. Yine 1953 ylnda “Edebiyat ve Dil Enstitüsünün Eserleri”nde
Ramazanov’un “Horain Rayonu ivelerinin Baz Karekteristik Hususiyetleri Hakknda”
makalesi yaymlanr. Süleymanov’un “Ordubat ve Culha Rayonu ivelerinin Leksik
Hususiyetleri” adl çalmas 1957 ylnda “Edebiyat ve Dil Enstitüsünün Eserleri”nde
gün yüzüne çkar.15 Tövfik Hacyev de Bat grubu azlar içerisinde yer alan Cebrayil
azlarn 1976 ylnda ele alr.16
Bu çalmalarn yannda, Azerbaycan Dilcilik Enstitüsü’nün, 1958 hazrlamaya
balad ve 17 yl süren bir çalma sonucunda ilim âlemine sunulan "Azerbaycan
Dilinin Diyalektoloji Atlas" bu alanda yaplan en önemli çalmalardandr. Atlasn
hazrlanmasna önce Azerbaycan azlarndan, Dou grubu ele alnr. Dou grubu
azlarnn ilk defa hazrlanmasnn sebebi bu bölgediki azlarn dier azlara nazaran
daha çok tedkik edilmi olmasdr. Dou grubu azlarndan 235 farkl yerleim yerinden
malzeme toplanr. Bu bölüm, 1965 ylnda elli harita içeren bir çalma olarak
tamamlanr.
Az haritalarnn hazrlanmasnda Rusya’da, Ukrayna’da, Belerus’ta,
Romanya’da hazrlanan diyalektoloji atlaslarndan faydalanlr. 1966 ylndan itibaren
bütün bölgelerde derleme faaliyetleri devam ettirilir. Azerbaycan’n 500 yerleim
yerinden derleme yaplr. Her ehirden ortalama olarak 7, 8 köy, baz ehirlerde de 10, 12
köy az çalmas için seçilir. Derleme srasnda köylerin corafî konumlar da göz
önünde bulundurulur. Köylerin birbirine olan uzakl 10, 15 km olarak belirlenir. Bazen
sözü edilen uzaklk corafi faktörlere göre deiiklik arz eder. Çalmann tamam göz
önüne alndnda haritalarda 409 yerleim yerinden derleme yaplmtr. Diyalektoloji
atlasnn hazrlanmasnda üç merhale söz konusudur:
1. Dil malzemelerinin toplanmas ve haritalarn hazrlanmas için sözü edilen
materyallerin ilenmesi,
2. Haritalarn hazrlanmas,
3. Haritalarn erh edilmesi.
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Harita hazrlanrken farkl farkl iaretler kullanlmtr. Bölgeler renkli dairelerle
birbirinden ayrlmtr. Sözü edilen çalmalar, M.. iraliyev, M.. smailov, K.T.
Ramazanov, T. B. Hamzayev, S.M. Behbudov, E. G. Aayev, Z. E. Hcyev, R. E
Kerimov ve E.. Kerimov tarafndan yaplmtr. Az atlasnda toplam 128 harita
bulunmaktadr.17
Sovyetler Birlii döneminde Azerbaycan azlar üzerine inceleme yapan merkez,
Azerbaycan SSR limler Akademisinin Nizami adna Edebiyat ve Dil Enstitüsüdür.
Burada Azerbaycan azlar üç istikamette ele alnmaktadr:
1. Azerbaycan azlar üzerine monografik aratrmalar: Bu çalmalar 1956
ylnda K. Ramazanov tarafndan hazrlanan “Azerbaycan Dili Diyalekt ve
ivelerinin Monografik Tedkikine Aid Program” adl eser örnek alnarak
yaplr,
2. Azerbaycan azlar dilcilik corafyas esasnda örenilmesi: Bu alandaki
aratrmalar, M. iraliyev ve R. Rüstemov tarafndan 1958 ylnda birlikte
hazrlanan “Azerbaycan Dilinin Diyalektoloji Atlasnn Tertibi çin Toplanan
Materyallarn Program” adl eser klavuz olarak kabul edilmitir. Bu
tarihlerde Azerbaycan Dilinin Diyalektoloji Atlasnn materyalleri toplanlr,
3. Azerbaycan Türkçesi az sözlüklerinin hazrlanmas.18
Azerbaycan azlar sözü edilen çalmalarla ele alnr. Bir dilin ana kaynan
tekil eden azlar, söz varl yönünden zenginlik göstermesi yannda dier azlarla da
farkllk arz etmektedir. Dört grupta ele alnan Azerbaycan azlar, ele alndnda
balca u hususiyetler ortaya çkar:
Dou Grubu Azlarnn Genel Özellikleri:
1. "y" sesinin tesiriyle "a" sesinin darlat 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 geldii görülür: uun, duda, üküz, çürek, güdeg, urda, una vb.
4. Sar  sesi Dou grubu azlarnda bulunmaz.
5. Kelime sonunda sedal seslerin bulunmas dikkat çekmektedir: boab, smed,
yarpa, çöreg vb.
6. Kelime ortasnda g sesinin yaygnlamas söz konusudur: dügi, igd, dügm,
degman, igid, sögüd vb.
7. Kelime sonunda ve ortasnda "v" sesi yerini muhafaza etmez: oçi, doan,
bizoo, oxloo vb.
8. Ünlü uyumunun birçok kelimede bozulduu görülür: ayi, geytan, garaçi, bai,
badaki, lampiy, altnçi, oxdi, aleçeg, badiy, aleydim, yazmmdi gibi.
9. Eklerin çou zaman iki farkl ekilde gelmesi söz onusudur: gelibu-gelibdü,
yatdux-yatdüx, kdün-kdüz gibi.
10. imdiki zaman eki Kpçak Türkçesi’ne benzemesi dikkat çekmektedir: yazadu
"yazr", gededü "gedir".
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11. Kesin olmayan gelecek zaman olumsuzunda I. ahsta –man, m n; II. ahsta –
mar, -m r eklerini gelmektedir: almanam, glmnm, aman, glmnig,
açmarsan, demrsn, almarsuz, glmrsüz gibi.
12. Özellikler de Guba azlarnda –uban, -üb n, -uban, -üb ni, -bannar,
üb nn ri, -ubannar, -üb nn ri zarf-fiil eklerinin kullanlmas dikkat
çekmektedir: gidübn, bürübn, idiyübni, rbannar, gidibnnri,
oxyubannar, diyibnnri vb.
13. Dou grubu azlarna has kelimelere de u örnekleri göstermek mümkündür:
tu, "bayrak", xaj "sakin hava", ouma "oyundan kaçmak", xr "bahçe",
becid "çabuk, tez", hri "b li", nbr "çay ta", masura "küçük kasa", b
"küçük çocuk", bci "mama", uru, coacom "nesil", toay "orman", tabra
"göçmen", kürdi "susuz scak yer", tl "yün çorap", gyci "hasis", il
"pencere". 19
Bat Grubu Azlarnn Genel Özellikleri:
Bat grubu azlar fonetik yönden birbirlerine çok benzemektedir. Bu
grupta yer alan azlar kullanlan kelimeler yönüyledir. Bunlarn yannda dier
azlarla Bat grubu azlar karlatrlrsa Bat grubu azlarnn özellikleri
Ouz grubundaki Türk lehçelerinin özelliklerini tadklar görülmektedir:
1. Sar  sesi Bat grubu azlarnda oldukça yaygndr: dmrs, öyü,
çxard, üzüü, oa, yeyi gibi.
2. Yuvarlama hadisesi Bat grubu azlarnda karekteristik bir özellik olarak
görülmektedir. Edebi dilden farkl olarak Bat grubu azlarnda ikinci ve
üçüncü hecelerde de yuvarlak ünlülerin (o, ö) gelmesi söz konusudur:
suloyjoyux, döylör, üydörüx:, tutor gibi.
3. Bat grubu azlarnda Azerbaycan’n dier azlarndan ve edebi dilden
farkl olarak baz kelimelerin balarnda "" sesi eklenir: lx, ldrm, lx,
x gibi.
4. Bat grubu azlarnda kalnlama hadisesi önemli ses hadisesidir: vatan,
yan, xavar, zeynaf, hasan, xarc, halak, vafat, sabr, heydar, tasdx, ciyar,
surat vb.
5. Bu gruptaki azlarnda kelime ortasnda b-v ve c-j deiiklii oldukça
yaygn ekilde görülmektedir: bava, çovan, xavar, livas, divi, çivin, savax,
avalt, baja, geje, baj, ajx vb.
6. Bat gruptaki azlarda kelime banda b-p ve d-t deiiklii sk karlalan
ses hadiselerindendir: piter, putax, piradir, pçax, pimi, tux:, tustax,
tukan, tfar/tufar gibi.
7. Bat grubu azlarnda birkaç kelime banda "g" sesi yerine "q" sesinin
geldii görülür: qp, q, qpl/qfl, qanun vb.
8. Bu grupta yer alan azlarda baz kelimelerin bandaki "d" sesinin yerine
"ç" sesi gelir: çi, çii, çü vb.
9. Bu gruptaki azlarda dikkat çeken ses hadiselerinden birisi de kelime
sonunda ve kelime ortasnda "v" sesinin yerine "y" sesinin gelmesidir:
doyan, yoyan, oy, öy, puxoy gibi.
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10. Bat grubu azlarnda kelime banda baz kelimlerde "y" ve "h" sesinin
dütüü görülür: umax, uxu, umurux/umrux, uxar/oxar, umuru, umax;
örüllr, örümcex:, ülkür, grx vb.
11. Yine bu grupta yer alan azlarda "d" sesinin tesiriyle "x" sesinin "t" sesine
döndüü görülür: artdan-arxdan, qaltd-qalxd, qortd-qorxd.
12. Bat azlarnda kelime ortasnda ses türemesine rastlanmaktadr: qorxumax,
qrx-qrx, umuru, umurux gibi.20
Güney Grubu Azlarnn Genel Özellikleri:
1. " " sesi Güney grubu azlarnda daha açk telaffuz edilir: v, bn, hyl vb.
2. Baz ünlülerin burundan teekkül ettii görülür: cibã, ddâ, v, l, köz vb.
3. Kelimenin birinci hecesinde "a" sesinin yerine " " ünlüsü gelir: r, yi,
mçi, yax, nzix:, çi vb.
4. "e" ünlüsünün yerine baz kelimelerde " " ünlüsünün geldii görülür: pnir,
svgi, nft, dyil, hyb, cm, çvir, vr gibi.
5. "i" ünlüsünün yerine baz kelimelerde "ü" ünlüsü alr: kül, bülür, büldür vb.
6. "o" sesinin yerine baz kelimlerde "a" sesi alr: av, davan, yavan, avrma,
navrz, pilav, alav, çilav gibi
7. "ö" sesinin yerini baz kelimelerde " " ünlüsü alr: vlat, bülv, kösv, biv
vb.
8. Kelime banda "ç" ünsüzünün yerine "ts" ünsüzü gelmektedir: tsay, tsadr,
tsaynix:, tsimirix: gibi.
9. Baz durumlarda eklerin ünlü uyumunu bozduu görülür: belx, kinçilx,
gldxda, glmax, gedaçax, liuz gibi
10. imdiki zaman ekleri –r, -ir, ur, -ür ekleri yannda –iy, -io, -iri eklerinin de
gelmesi söz konusudur: gliy, gdio, seviri gibi.
11. Baz dudumlarda Gelecek zaman II. ahsta –acak, - c k yerine –as, - s ekleri
gelmektedir: tutassan, glssn, oturassz, glssiz gibi.
12. Güney grubu azlarnda kullanlan kelimelere ise unlar örnek verebiliriz:
ayama "lakab", yey "iyi", aral "vahi koç", gamrax "tela", atx
"kavurma, sonbaharda avrulup saklanan et", mavr "kedi yavrusu", oyma
"kadn elbisesi", paraxlx "ar kovanlarnn korunduu yer", xapan qalmaq
"kimsesiz kalmak", üvn "sahipsiz", xudr "bo", yaxnge "derin kap" gibi.
Kuzey Gurubu Azlarnn Genel Özellikleri:
1. Kelimenin ilk hecesinde " " yerini "e" sesi alr: eyl, bey, deyirman, eliynn,
derman, mez, ded gibi.
2. Sar  ünsüzünün Kuzey grubu azlarnda ortadan kalkar yerini ünlüler alr:
laã, l, didz/didz, balaãz gibi.
3. Baz eklerin Güney grubu azlarnda olduu gibi ünlü uyumunu bozduu
görülür: belx, yiyax, diyiçad, oynamiyax gibi.
4. Ödünç kelimelerde çou zaman "f" sesinin yerini "p" ünsüzü alr: pr, pl,
phl, telpun, pundux, pnr gibi.
5. I. ve II. ahs zamirlerinin mã, sã ekinde kullanld görülür.
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6. Duyulan geçmi zaman III. Tekil ahsta –f, -if ve –td, itdi ekleri gelir:
qaçf/qaçtd, gzif/gzitdi gibi.
7. Baz zamanlarda imdiki zamann eski ekilleri görülür: kl turur, baxa turur
gibi.
8. Belirtisiz isim tamlamalarnda bazen tamlanan iyelik eki almadan kullanlr:
ba ar, ayaq qab, menin göz gibi.
9. "ya…....ya" karlatrma edat olumsuzluk anlamnda kullanlr: ya yazr, ya
oxiyir "ne yazyor ne de okuyor".
10. Kuzey grubu azlarna has kelimeler ise unlardr: tabun, aqqa "aile,
akraba", hr "mahalle", qarqund "msr", qutuqur "pehlivan", yassar
"tenbel", palank "süzgeç", tosar "ya eritmeye yarayan kap", ataqar
"orman" gibi.21
Azerbaycan azlar, yukarda da görüldüü gibi, bölgelere göre gerek ses, gerek
ekil gerekse mana bakmndan farkllklar göstermektedir. Azlarn aratrlp ayrntl
olarak ortaya konmas bir22 dilin söz varlnn tespit edilmesi açsndan önem arz
etmektedir. Ayn zamanda Bat Türkçesi içerisinde ele alnan Azeraycan ve Türkiye
Türkçesi’nin azlar karlatrldnda birçok unsurun birbirine benzedii görülecektir.
Ortak dilin tartld günümüzde her iki Türkçe’nin azlarndaki ortak kelimelerin
ortaya konulmas ve edebi dile kazandrlmas anlama açsndan katk salayacaktr.
Bunun yannda, Azerbaycan azlar, fonetik ve morfolojik özelliklerinden de görüldüü
gibi, Türkiye’deki baz azlarla parelellik arz etmektedir.
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