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İRAN (AZERBAYCAN) AĞIZLARINDA BELİRTME
DURUM EKLERİ
Meltem GÜL 1
ÖZET
Profesyonel meslek yaşamında çalışanların meslek üyelerinin tümü tarafından kabul
İran bölgesi Türk dili ve kültürü yönünden oldukça önemli bir bölgedir. Bugün İran
bölgesinde Osmanlıcayla birlikte Batı Türkçesi kolundan gelen Azeri Türkçesinin
konuşulduğu bölgeler bulunmaktadır. Türkiye Türkçesiyle aralarında daha çok ses,
telaffuz ve fonetik ayrılıklar bulunmaktadır. Morfolojik ayrılıklar ise yok denecek
kadar azdır. Bu farklılıkların belirlenmesi hususunda Türkiye’de bu alanda yapılan
çalışmalar şu an için oldukça yetersiz durumdadır. Türkiye’de Azerbaycan ağızlarıyla
ilgili birkaç yüksek lisans ve doktora tezi yapılmıştır. Eski Oğ
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THE ACCUSATIVE CASE SUFFIXES IN IRAN
(AZERBAIJAN) DIALECTS

ABSTRACT

Iran is a very important region in terms of Turkish language and culture.
Today, there are some areas where the Ottoman and Azeri Turkish, which are
branches of western Turkish, are spoken in Iran region. There are pronunciation and
phonetic differences among them and Turkey-Turkish. The morphological differences
are negligible. Studies in Turkey on determination of these differences are insufficient
at the moment. A few master and doctoral theses have been written on Azerbaijan
dialects in Turkey. Old Oghuz sound and shape properties live in Iran dialects.
Therefore, the different grammatical structures appear in spoken languages in a
remarkable way. In Turkey Turkish designator suffix is created by using + I for
vowels and using + sI for constants. In Iran's Azerbaijan dialects the different uses of
this suffix is seen. In this study, the accusative case suffixes created by + I, + n, + nI
in Iran’s Hamedan and Salmas regions presented. In addition, this study also put
forward similar and differing aspects of the accusative case suffixes withTurkeyTurkish. Therefore, firstly the accusative case suffixes in Azerbaijan dialects were
examined and exemplified. Similar uses and the different uses were specified and
exemplified. Studies on Azerbaijan dialects in Iran will be a very important step for
the studies on Oghuz. Studies in this field will contribute Turkish Language. This
study will contribute the studies on the Comparative Turkisho -3 (u(j)(w))c.56 0 r-2 re W nt2 ( -1 () 2 () -1 ( e) -)c.
d o -3 (u(j)(
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olarak Tebriz ağzına dayanıyordu. Ağırlık kuzeye geçtikten sonra, bu güney
ananesine başlıca Bakü, Karabağ ve Tebriz ağızları üçgeni ile genel Batı Türkçesi
oluşumuna dayanmaktadır diyebiliriz. Kuzeyde bugün kültür merkezi Bakü, hakim
edebi dil Karabağ-Bakü konuşma dilidir (Ergin, 1981: IX-X ).
Azeri Türkçesi bugün Kuzey Azerbaycan’da münferit eserlerde kalmak üzere
de güney Azerbaycan’da ve Kerkük’te yazı dili cephesi ile yaşamaktadır. Bu
bölgelerle birlikte güney Kafkasya ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise sadece
konuşma dili olarak büyük bir ağızlar topluluğu halinde yaşamasına devam
etmektedir. Doğu Anadolu’nun konuşma dili Azeri, yazı dili Türkiye Türkçesidir.
Azeri ve Osmanlı sahaları arasındaki temas ve birleşme noktaları Anadolu’dadır.
Bazı noktalar bir çizgi değil iç içe geçmiş bir derinlik oluşturur. Azeri Türkçesinin
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Türkiye Türkçesinden farklı olarak ünlüyle biten kelimelerden sonra
yükleme hali eki +nI şeklinde getirilir. ( Buran vd. 2009: 84 ) Eski Türkçede
zamirlerden sonra gelen belirtme eki olan –nı, -ni Batı Türkçesinde bugün Azeri
sahasında ünlüyle biten isimlerden sonra kullanılmaktadır. ( Ergin, 1991: 449 )
kuzını senden gayrını; bu eşyânı, lampanı yandırdı, almanı yedi, gülü aldı, hekayΣni
oxudu, odunu àırdı, dΣftΣri. ( Ercilasun, 2007: 195 )
+n: 3. kisi iyelik ekleri üzerine gelir. İyelik eklerinden sonra gelen n
belirtme eki de Azeri Türkçesinde kullanılmaktadır. ( Ergin, 1981: 109 ) İran
Azerbaycan ağzıyla yazılan Hikayat adlı eserde bu kullanımın örnekleri
bulunmaktadır. meyin (253b/4); cânın (259a/11); èiãyân dükkânın (271b/10); dürr
dükkânın (278a/5); cânın vėren (278a/6); yamanın (14a/4). ( Gül, 2012)
+ı: Mustafa Canpolat bu ekin +ıg / +ug ekinden geldiği görüşüne karşıdır.
Çünkü ı eki eğer bu eklerden türemiş olsaydı g seslerinin sonucunda ı sesi
yuvarlaklaşıp u ya dönüşmesi gerekecekti. Bu ekin zamirlere gelen belirtme ekinden
türediğini düşünmektedir. ( Canpolat, 1992: 9-11 ) devrânı (259b/2); her işi (1b/1);
şânı (275b/12); küfr ü îmânı (276b/6).
Yükleme halinin eksiz olarak da karşılandığı görülür. gül ver-, ağaç kΣs-,
yazı yaz-.
( Ercilasun, 2007: 195 )
İran Azerbaycan ağızlarındaki belirtme eki örneklerinin bulunduğu HΩyder
Baba şiirinden bölümler verilmiştir.
HΩyder Baba
HΩyder Baba, ildırımlar şaòanda,
SΩller, sular sakàıldayup aòanda
Kızlar ona sef bağlıyup baòanda,
Selâm olsun şovketüze Ωlüze,
Menim de bir adım gelsün dilüze

HΩyder Baba,kehliklerün uçanda,

www.idildergisi.com

44

İDİL, 2013, Cilt 2, Sayı 8, Volume 2, Number 8

-

Kΰl dibinnen dovşan galòup gaçanda,
Baòçalarun çiçeklenüp açanda,
Bizden de bir mümkün olsa yad Ωle,
Açılmayan ürekleri şad Ωle

Bayram yΩli çardaòları yıòanda,
Novruz güli, gar çiçeği çıòanda,
Ağ bulutlar köyneklerin sıòanda
Bizden de bir yad Ωliyen sağ olsun
Derdlerimiz koy dikkelsün dağ olsun.

HΩyder Baba, gün daluvı dağlasın,
Üzün gülsün, bulaòlarun ağlasun,
Uşaòlarun bir deste gül bağlasın
YΩl gelende vΩr getirsin bu yana
Belke menim yatmış beòtim oyana.

HΩyder Baba, senün üzün ağ olsun,
Dört bir yanun bulağ olsun bağ olsun
Bizden sora senün başun sağ olsun
Dünya gazov-àeder ölüm itimdi,
Dünya boyı oğulsuzdı, yΩtimdi.
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HΩyder Baba, yolum sennen kec oldı,
Ömrüm gΩçdi, gelemmedim gΩc oldı
HΩç bilmedim gözellerün nΩc oldı
Bilmezidim döngeler var, dönüm var,
İtginlik var, ayrılıò var, ölüm var.

HΩyder Baba, iğit emek itirmez.
Ömür gΩçer, efsus bere bitirmez,
Nâmerd olan ömri başa yΩtirmez,
Biz de vallah unutmarıò sizleri,
Göremmesek helal Ωdün bizleri

HΩyder Baba, Mir Ejder seslenende
Kend içine sesden küyden düşende
Âşıò Rüstem sazın dillendirende
Yadundadı ne hövlesek gaçardım
Guşlar tekin ganad çalup uçardım

Şengülava yurdı, âşığ alması,
Gâh da gΩdüp orda gonaò galması
Daş atması, alma hΩyva salması
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Galup şirin yuòı kimin yadımda,
Eser goyup ruhumda, her zadımda.

HΩyder Baba Gurı Gölün gazları,
Gediklerün sazaò çalan sazları,
Ket kövşenin payızları, yazları,
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İnsan olan òencer bΩline taòmaz
Amma hΩyif kör tutduğun buraòmaz,
BΩhiştimiz cehennem olmaòdadur.

Òezan yΩli yarpaòları tökende,
Bulut dağdan yΩnüp kende çökende,
Şeyòelislam gözel sesin çekende,
Nisgilli söz üreklere deyerdi,
Ağaşlar da Allaha baş eyerdi.

Biçin üsti sünbül biçen oraòlar,
Ĕyle bil ki zülfi darar daraòlar,
Şikarçılar bildirçini soraòlar,
Biçinçiler ayranların İçeller
Bir huşlanıp sondan durup biçeler

Garı nene gΩce nağıl diyende
Külek galòup gap bacanı döyende,
Gurd gΩçinin şengülisin yiyende,
Men gayıdup bir de uşağ olΩydim
Bir gül açup ondan sora solΩydim.
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Emme Can’ın bal belesin yiyerdim
Sondan durup üs donumu giyerdim,
Baòçalarda tiringini diyerdim,
Ay özümi o ezdiren günlerim,
Ağaç minüp at gezdiren günlerim.

Heçi òala çayda patlar yuvardı
Memmed Sadıòdamlarını suvardı
HΩç bilmezdik dağdı, daşdı, duvardı.
Her yana geldi şıllağ atup aşardıò
Allah ne òoş àemsiz àemsiz yaşardıò

Şeyòelislam münacatı diyerdi,
Meşed Rehim lebbâdeni giyerdi,
Meşdâceli bozbaşları yiyerdi,
Biz òoşuduò òΩyrat olsun, toy olsun,
Ferà Ωlemez her nolacaò àoy olsun.
……………
Şehriyar
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Sonuç
Oğuzca araştırmalar için çok önemli bir merkez olan İran hala yeterince
çalışılmamış bir alan olarak kalmaktadır. Türkiye’de Azerbaycan ağızlarıyla ilgili
birkaç yüksek lisans ve doktora tezi çalışmasının dışında çalışma yapılmamıştır.
İran’daki Azerbaycan ağızlarında belirtme eklerinin Türkiye Türkçesinden
daha farklı bir şekilde kullanıldıkları tespit edilmiştir.
Belirtme hali Türkiye
Türkçesinde +I ekile karşılanırken İran Azerbaycan Ağızlarında +I, +n, +nI
biçimlerinde kullanıldığı görülmüştür. +I Türkiye Türkçesiyle ortak bir kullanıma
sahiptir. Fakat +n, +nI biçimlerinin şu an Türkiye Türkçesinde kullanımı söz konusu
değildir.
+I ekinin kullanımı Türkiye Türkçesine benzemektedir. Ünsüz ile biten
kelimelere getirildiği görülmüştür.
+n: 3. kişi iyelik eklerinden sonra kullanılmıştır. Bu ekin kullanımı İran
Azerbaycan ağzına has bir kullanım şeklidir. Türkiye Türkçesinde görülmemektedir.
Muharrem Ergin Azeri Türkçesi adlı eserinde +nI ekini Azeri Türkçesine
diğer Türk şivelerinden geçen Osmanlı sahasında görülmeyen Oğuzca dışı unsur
olarak nitelendirmiştir. Bu anlamda bu ek bahsedilen diğer iki belirtme ekinde daha
farklı kalmaktadır. Türkiye Türkçesinde bu ekin kullanımının karşılığı +yI ekiyle
sağlanmaktadır.
İran’daki Azeri ağızlarıyla ilgili çalışmalar yapılması Oğuzca araştırmalar
çok önemli bir adım olacaktır. Bu alanda yapılan çalışmalar sadece Azeri ağızlarına
değil Türk Dili alanına da katkılar sağlayacaktır. Ayrıca bu çalışmayla
karşılaştırmalı Türk grameri çalışmalarına, Türk boylarının ağızları sözlüğüne
önemli katkılar sağlanacaktır.
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