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Azarbaycan dilinin dialektoloji atlası [A3apoaj'tIaH ,[(I1JII1HI1H ,[(l1aJIeKTOJIO)l(I1 arnacsı]. 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. Baki-Elm
1990.

Bir neçd söz: Azarbaycan dilinin dialektoloji

atlası

Azarbaycan SSR EA
Ndsimi adına Dilçilik lnstitutu dialektologlarınin 17 illik giirgin iimdyinin
ndticesidir. Atlası ıarıibii asasan1958-ci ilddn başlanmişdır. Türkologiyada bu
sahada tdctübd olmadığından birddn-bird Azarbaycan dilininbütündialekt va
şivdldrini ahaui eddn ümumi atlastartib etmdk çiuin idi. Odurki, tacruba dldd
etmdkmagsiidila dvvdlcd dialektvii şivdldrimizin bir grupuna (şdrg grupuna) .
aid atlas hazırlandı. 1965-ci ilda tamamlanmış bu atlas50 haritadan ibariitdir
(tôrtibçilôri M. 1. Islamov, T.B. Hiimzdyev va R.E. Kerimovdur).
Evet, Kuzey Azerbaycan dilinin elimizdeki bu görkemli dil atlasının 'bir
neça söz' başlığıyla kaleme alınan önsözü böyle başlıyor. Asıl bu atlas için
toplanacak malzemeye 1966 yılında başlanır. Girişte, eski SSCB 'de diğer
Türk dil ve lehçeleri üzerine hazırlanan dil atlaslanna ve bunlar atasında Azerbaycan dilinin lehçebilim atlasının önemine değinilir. Malzemenin toplandığı
bölgeler (rayon) 5-16. sayfalar arasında tek tek sıralanır ve bu bölgelere bağlı
yerleşim birimlerinin adları, malzemenin toplandığı yıl, kaynak kişiler ve malzemeyi toplayanın adı belirtilir. Buna göre, toplam 63 bölgeden malzeme toplanmıştır.

19-22. sayfalar arasında "Azarbaycan dilinin dialektoloji at1asının tartibi
üçün toplanan materialların programı"na yer verilir. Örneğin fonetika
kısmında ele alınan 56 ölçütten bir kısmını sıralayacak olursak, bu ölçütler
şunlardır:

" ı. Sözün birinci hecasında a yohsa d sasi talaffuz olunur? galın, yohsa
galin;

gamiş,

yohsa giimiş ...

yaşıl,

yohsa yaşil ...

13. Sözün ikinci va ya üçüncü hecasında ı, yolısa u sasi talaffuz olunur? .
yarpız, yohsa yarpuz; sabın, yohsa sabun ...
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39. Sözün

ortasında y,

yohsa g sasi talaffuz olunur? iynd, yohsa ignd;

diiyü, yohsa dügü; düymd, yolısa dügmd:"
57-91. maddeler arasında morfologiya

başlığı altında-yapım

ve çekim

özellikleri ele alınır:
"58. Sizda mansubiyat kategoriyasınıntakinda tarkibdaki ikinci söz neca
işlanir? miinim gızım, yohsa miinin gtz; sdnin gızın, yohsa sdnin gtz; onun
gızı, yohsa onun gız ...
73. Fe 'llar nagli keçmiş zamanın üçüncü şans takinda hansı şakilçilari
. gabul adir? gaçıbtdır), yohsa gaçıf(dır), gaçıp!dır), gaçıtdı; yazıbtdır), yohsa

... "
92-102. maddeler aras;~da sintaksis başlığı altında sözdizimi özelliklerine

yazıf(dır), yazıp(dır), yazıtdı;

yer verilir. .
103-197. maddeler arasında da leksika başlığı altında söz varlığına ait sorular için kullanılan sözcüklere yer verilir. Bu kısım kendi arasında üç başlıkta
ele alınır:
"i. Sizda buna na dayirlar? 104. Atanın bacısına: bimi, mama, hdmştra.
105 Validanin gızlarının anna: kürlikiin, göy, giyiiv. ... 126. Özünü üstün tutan adama: ddbbii, tiişiibor, ıoga, dambat, zağar, dangaz.
II. Sizda bu sözlatin hansı işlanir? 135. goz, cdviz ii cövüz, girddkdn
... 157. yuhu, tüş, vdyğa. 158. tiiz, şıdırğı, vecid, cdld...
III. Sizda bu söz işlanirmi va hansı me 'nada? 172. hırsız - güclüt, koh? d·;.r,"?"
bud?., oğrıü
lU. ••• 197····
• 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 belirtilmiştir. Yine-atlasın her yaprağı konularına göre farklı renklerle birbirlerinden ayrılır: örneğin sesbilgisine ait kısımlar açık kahverengi-sarı, sözdizimine
ait kısımlar sarı, söz varlığına ait kısımlar da yeşil renktedir. Bu özelliklere
göre herhangi bir sayfayı açıp bakacak olursak (s. 62): "garita No 18, programın 24-cü sualının materialı asasında tartib olunmuş bu harita ö > ü fonetik
hadisasina hasr edilmişdir. Harnin sualden soruşulur: sözün birinci hecasında
Ö, yolısa ü sasi talaffuz olunur? gôzdl, yohsa güzdl: kôrpü, yohsa kürpü;
öküz, yohsa üküz..." devamla tek tek göziiI, güziil, kôrpü vb. söylenişlerin
kullanıldığı yörelerin numaraları verilir.
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Birden fazla özellik bulunan kısımlarda hepsine uygun ayırıcı işaretler kullanılır, 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 l sesi korunur: gtz,
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, kôvşan, tövUi gibi) Nahçıvan bölgesinde ii'li
şekiller yaygındır (kösdv, kiivşan, tiivHi) s. 60-61.
Azerbaycan 'ın batı bölümünde -if, 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-Nahcıvanolarak görülür. Atlasın içinde ayrıca
bölgelerin adlarıyla birlikte numaralarıili içeren bir film yer alır. Söz konusu
film haritaların üzerine konularak yerleşim birimlerinin, özelliklerin hangi
bölgeye ait olduğunu bulmayı kolaylaştırıyor.
Mehmet Ölmez
(Göttingen)

