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Azarbaycan dilinin dialektoloji atlası [A3dpoajı:ıaH ,llHJU1HHH ,llHalIeKTO

lIO)l(H aTlIacbI]. Azarbaycan ssr elmlar akademiyası Nasimi adına 

dilçilik institutu. MJ. İslamov, E.G. Agayev, S.M. Behbudov, T.M. 

Ahmadov, N. ij. Mammadov, B.M. Tagıyev, z.A. Hasıyev. Bakı-Elm 
1990. 

Bir söz: Azarbaycan dilinin dialektoloji atlası Azarbaycan SSR EA 

Nas.imi adına Difçilik lnstitutu dialektologlarının 17 illik gargin amayinin 

natieesidir. Atlası tartiba asasan 1958-ci ildan başlanmışdır. Türkologiyada bu 

sahada tiierübii olmadıgından birdan-birii dilinin bütün dialekt va 

şivaliirini ahatii edan ümumi atlas tartib etmiik çatin idi. Odur ki, tiicrüba alda 

etmiik magsadila iivvalca dialekt vii şivaliirimizin bir grupuna (şarg grupuna)' 

aid atlas hazırlandz.1965-ci tlda tamamlanmış bu atlas 50 hiiritiidan ibaratdir 

(tartibçilari M.rlslamov, T.B. Hamziiyev va R.E. Kerimovdur). 
Evet, Kuzey Azerbaycan dilinin elimizdeki bu görkemli dil atlasımn 'bir 

neça söz' başlığıyla kaleme alınan ön sözü böyle başlıyor. Asıl bu atlas için 

toplanacak malzemeye 1966 yılında başlanır. Girişte, eski SSCB 'de diğer 

Türk dil ve lehçeleri üzerine hazırlanan dil adasıarına ve bunlar arasında Azer

baycan dilinin lehçebilim adasının önemine değinilir. Malzemenin toplandığı 
bölgeler (rayon) 5-16. sayfalar arasında tek tek sıralamr ve bu bölgelere bağlı 
yerleşim birimlerinin adları, malzemenin toplandığı yıl, kaynak kişiler ve mal

zemeyi toplayarun adı belirtilir. Buna göre, toplam 63 bölgeden malzeme top

lanmıştır. 

19-22. sayfalar arasında "Azarbaycan dilinin dialektoloji atlasımn 
üçün toplanan materiallann programı"na yer verilir. Örneğin /onetika 

kısmında ele alınan 56 ölçütten bir kısmını sıralayacak olursak, bu ölçütler 

şunlardır: 

',' 1. Sözün birinci hecasında a yonsa ii sasi talaffuz olunur? galın, yonsa 

giilin; gamış, yonsa gamiş ... yaşıı, yonsa yaştl ... 

13. Sözün ikinci va ya üçüncü hecasında 1, yonsa u sasi talaffuz 

yarpzz, )ronsa yarpuz; sabın, yonsa sabun . .. 
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39. Sözün ortasında y, yolJsa g sasi talaffuz olunur? iyna, yolJsa igna; 
düyü, yogsa dügü; düymii, yolJsa dügma." 

57-91. maddeler arasında moifologiya başlığı altındadyapım ve çekim 

özellikleri ele alınır: 
"58. Sizda nıansubiyat kategoriyasının takinda tarkibdaki ikinci söz neca 

işlanir? manim gızım, yolJsa manin gız; sanin gızln, yolJsa sanin gız; onun 
gızı, yolJsa onun gız ... 

73. Fe'llar nagli keçmiş zamanın üçüncü şans takinda hansı şakilçilari 
gabul adir? gaçıb(dır), yolJsa gaçlj(dır), gaçıp(dır), gaçıtdı; yazıbrdır), yolJsa 
yazljr dır), yazıpr dır), yazıt~ı,' ... " 

92-102. maddeler arasında sintaksis başlığı altında sözdizimi özelliklerine 
yer verilir. . 

1 03-197. maddeler arasında da leksika başlığı altında söz varlığına ait so

rular İçİn kullanılan sözcüklere yer verilir. Bu kısım kendİ arasında üç başlıkta 

ele alınır: 

"I. Sizda buna na dayirlar? 104. Atanın bacısına: bimi, mama, hanışira. 
105 Validanİn gızların\n anna: kürakiin, göy, giyav . ... 126. Özünü üstün tu

tan adama: dabba, taşabor, ıoga, dambat, zagar, dangaz. 
II. Sİzda bu sözlarİn hansı İşlanir? 135. goz, caviz II cövüz, girdiikan 

... 157. yulju, tüş, viiyga. 158. taz, şıdırgı, vecid, cald ... 
III. Sizda bu söz işlaninni va hansı me 'nada? 172. Ijırsız - güc!ü?, ko-

b d? g? 197···· h? d·;.F,··?" u ., oru. ... . oyna - va~t., aJa. 
25-283. sayfalar arasında 128 'adet harita üzerinde sözü edilen özellikler 

gösterilir. Sayfanın sağında harita solunda da kullanılan ölçütler, sözcükler ve 

sözcüklerin, özelliklerin yer aldığı yerleşim birimlerinin numaraları yer alır. 

Haritada ise her morfemin, fonemin, sözcüğün farkı ayn ayn işaretlerle belir" 

tilmiştir. Yine::atlasın her yaprağı konularına göre farklı renklerle birbirlerin
den ayrılır: örneğin sesbilgisine ait kısınılar açık kahverengi-sarı, sözdizimine 
ait kısınılar sarı, söz varlığına ait kısımlar da yeşil renktedir. Bu özelliklere 
göre herhangi bir sayfayı açıp bakacak olursak (s. 62): "harita No 18, pro

granıın 24-cü sualının materialı asasında tartib olunmuş bu harita ö > ü fonetik 

hadisasina hasr edilmişdir. Hamin sualden soruşulur: sözün birinci hecasında 

ö, yolJsa ü sasi taıarfuz olunur? gözal, yolJsa güzal; körpü, yogsa kürpü; 
öküz, yo1].sa üküz ... " devamla tek tek göziil, güziil, körpü vb. söylenişlerin 

kullanıldığı yörelerin numaraları verilir. 
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Birden fazla özellik bulunan kısımlarda hepsine uygun ayırıcı işaretler kul

lanılır, bu da okuyucunun daha ilk bakışta yörelere göre özelliklerin dağılışını 

kolayca görmesini sağlıyor. 

Kimi özellikleri kısaca gözden geçirecek olursak, Kuzey Azerbaycan'ın 
(Nahçıvan dahil) hemen tümünde Genel Türkçe ilk hece 1 sesi korunur: gız, 
gızıl gibi; i'li söyleyişlere sadece 5-10 yerleşim biriminde, en kuzeyde Guba, 
Gusar gibi bölgelerde rastlanır (44-45). 

Hemen tüm Azerbaycan'da ilk ve ikinci hecelerde geniş-yuvarlak ö ünlülü 

şekiller yaygınken (kösöv, köyşan, tövla gibi) Nahçıvan bölgesinde a'li 

şekiller yaygındır (kösav, kavşan, tiivUi) s. 60-61. 

Azerbaycan'ın batı bölümünde -ıf, if-, üf'lü şekiller yaygınken batıda 

(Bakü dahil) -ıb, -ib, -ub, -üb'lü şekiller yaygındır. 

Genelolarak bölgesel farklılıklara değinmek gerekirse, en keskin fark 

doğu-batı veya, Azerbaycan-Nahcıvan olarak görülür. Atlasın içinde ayrıca 
bölgelerin adlarıyla birlikte numaralarım içeren bir film yer alır. Söz konusu 
film haritaların üzerine konularak yerleşim birimlerinin, özelliklerin hangi 
bölgeye ait olduğunu bulmayı kolaylaştınyor. 

Mehmet Ölmez 

(Göttingen) 
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