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Kitap, Azeri Türkçesi için pratik amaçlı, cep kitapları diyebileceğimiz 

boyda yayımlanmış pedagojik bir çalışmadır. Ses bilgisi ile birlikte 15 bö
lüm olup sonunda da ekler vardır. "Ses Bilgisi" (Lautlebre) adını taşıyan 
ilk bölüm numarasızdır, dolayısıyla numaralı bölüm sayısı 14'tür. 

Ses bilgisi (Lautlebre) kısmında Latin harflerine dayalı alfabe, ünlü ve 
ünsüz uyumlarına değinilir. 

"Suffixbildung" altında is ünlülerin kelime içerisinde sıralanışı ayrıntılı 
olarak ele alınır. İki heceli (ve dolayısıyla çok heceli) kelimelerin sonunda 
q (g) ve k seslerinin ğ ve y oluşlarına değinilir: köynek ~ köyneyim, otağ 

~ otağım. Yine çok heceli kelimelerde -t sesinin -d oluşuna yer verilir: 
eşit- ~ eşidir "duyuyor, işitiyor". -t ile sonlanan fiillerde ve tek heceli fiil
lerden get- ve et- fiillerinde de ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde t'nin d 
olduğu belirtilir: get- ~ gedir "gidiyor", et-~ edir "yapıyor, ediyor". Be
timleyici (tasvın) bir dilbilgisinin tam da burada olduğu gibi kuralları ve 
kural dışı şekilleri vermesi gerekir. Yani -I ünsüzleri ek .alınca -d olur 
denmemiş, çok hecelilerde ve şu iki kelimede -d olur denmiştir. 

eve (ünsüz+ünlü+ünsüz) şeklindeki ikinci hecedeki dar ünlülerin ke
lime ünlüylebaşladığında düşmesi olayı da tasvın bir bakışla ele alınmış
tır: ağız ~ ağzı, boyun ~ boynu, lesi! ~ testi, fikir --+ fikri. Tabii son iki 
örnekte, Hocam T. Tekin'in de derslerindevurguladığı gibi,bir ürilü 
düşmesideğil.de ·kelimenin . (Arapça ) aslına ··dönüş :sözkonusudur. 

İlk bölümde 'Substantiv' başlığı altında isimlere, durum ·eklerine ve 
bunların çekimli şekillerine yer verilir. Durum eklerihemörnekkelime
lerlehem de ömekcümlelerle ele alınır: ev: ev-e, ev-in, ev-i, ev-de, ev ... den 
vb. Burada Türkçemize göre en ·önemli fark, ünlü ile .biten kelimelerden 
sonra belirtme durumunun +nlolarSk .görülmesidir:ai/e --+ aile-ni 
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"aileyi". Kapalı e konusunda ayırt edici, anahtar diller arasında olan Azeri 
Türkçesinde ev örneğinde olduğu gibi aslında açık e'li olan kelimelerin 
kapalı e ile görülmesi dikkat çekicidir. 

İkinci bölümde sıfatlar ele alınır. Karşılaştınna, derecelendirme sıfat
ları, üstünlük sıfatları, pekiştirmeli sıfatlar örneklerle yer alır. Pekiştirme, 
güçlendirme bölümünde Türkçede bulunmayan veya daha farklı kullanılan 
şekiller de görülür: lap "tam" -+ lap yalJşı "en güzel"; berk -+ berk lJeste 
"çok hasta, ağır hasta" vb. 

Üçüncü bölümde belirteçler/zarflar ele alınır. Eski Türkçe amtı, burada 
indi şekliyle kulanılır (krş. Osmanlıca imdi, Kazakça endi). 

Dördüncü bölüm zamirlere ayrılmıştır. İşaret zamirleri, kişi zamirleri, 
zamirlerin iyelik bildiren halleri, dönüşlülük zamirleri, belirsizlik za
mirleri, soru zamirleri ayrı ayn ele alınır. Türkçeye göre en önemli fark 
ben yerine men, kendi yerine öz sözlerinin kullanımıdır. 

Beşinci bölüm sayıları, saat kullanımını, insanın yaşını, tarihlendir
meyi, kısacası sayılarla ilgili her şeyi ele alır. 

Altıncı bölüm edatlara ayrılmıştır: 
Yedinci bölüm "olmak" yardımcı fiili ile "var" / "yok" konularına 

ayrılmıştır: olmağ, var, yolJ. 
Sekizinci bölümde fiillerde zaman ele alınır 
Dokuzuncu bölüm isİm-fiillere ayrılmıştır. 
Onuncu bölüm zarf-fiilleri ele alır. 
on birinci bölüm sık kullanılan bağlaçları. 
On ikinci bölüm ki ele alınır. 
on üçüncü bölüm yapım eklerine ayrılmıştır. 
On dördüncü bölüm de "Wortfolge" başlığıyla kısaca söz dizimine ait 

konular ele alınır. IV yerine XIVolamsı gerekir. 
Anhang "ekler" bölümünde çeşitli ekler yer alır, bunu kısa sözlük ve 

kaynaklar kısmı izler. 
Almanca olarak Azeri Türkçesi hakkında genel ve kısa bilgi almak 

isteyenler için yararlı, kullanışlı bir kılavuzudur. 
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