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Dil ve Diller 
Dil, insan-varlık ilişkisinde bilme, insan-insan ilişkisinde 
bildirişme aracıdır. Bildirişimi sağlayan her türlü gösterge, 
her türlü araç dil sayıldığı için F. De Saussure dili, 
“bildirişimi sağlayan göstergeler dizesi” olarak 
tanımlamıştır. Dil, varlığın insan algısı içindeki bilgisini 
işaret eder ve toplumların eşyayı, varlığı algılama, 
anlamlandırma ve anlatma özelliklerine göre değişiklikler 
gösterir. İnsan varlığı beş duyusuyla algılar. Dolayısıyla 
beş duyunun her biriyle saymaca bir dil sistemi yaratmak 
mümkündür. Bu diller, göz dili (görsel göstergeler), kulak 
dili (işitsel göstergeler), burun dili (kokuyla ilgili 
göstergeler), dil/tat dili (tat almayla ilgili göstergeler), ten 
dili (dokunmayla ilgili göstergeler) şeklinde 
adlandırılabilir. Dilleri oluşma biçimlerine, kullanılma yeri 
ve işlevlerine göre, doğal, yapay ve özel diller şeklinde 
gruplara ayırmak mümkündür. Toplum dilbilimsel açıdan 
diller, ölçünlü, bölgesel, toplumsal ve işlevsel dil türleri 
biçiminde sınıflandırılabilir. Dilleri yazı dili olup 
olmadıkları bakımından da yazı dilleri ve konuşma 
dilleri biçiminde tanımlayabiliriz. 

Dilin kökeni ile ilgili görüşler iki temel anlayış içinde 
değerlendirilir. Bunlar tek kökenlilik ve çok kökenlilik 
kuramlarıdır. Tek kökenliliğe göre başlangıçta tek dil 
vardı ve daha sonra bu dilden ağızlar, lehçeler, doğmaya 
başladı ve farklılaşma ilerledikçe bu lehçeler yeni diller 
haline geldiler. Çok kökenliliğe göre ise, insanlar farklı 
coğrafyalarda farklı gruplar halinde yaşamaya başladığı 
için her grup ayrı bir dil oluşturdu ve daha doğuş 
aşamasında diller farklıydı.                                                                          

Türk Dili / Türkçe 
Türkçe, Türklerin konuştuğu dilin adıdır. Türkçe dil 
adları, kavim adlarının sonuna getirilen +cA / + çA ekiyle 
yapılır (Türkçe, İngilizce, Almanca). Türkçe, Türk 
kelimesinin kavram alanı içinde yer alan bütün boy, soy, 
oymak ve aşiretlerin konuştukları ortak dilin adıdır. 
Aradaki farklılıklar lehçe / uzak lehçe, şive / yakın lehçe 
ve ağız terimleriyle ifade edilir. Bunlar bir dilin çeşitli 
sebeplerce oluşmuş alt kollarıdır. Türk dilinin üç uzak 
lehçesi vardır. Bunlar Yakutça, Çuvaşça ve Türkçedir. 
Türkçe kolu kendi içinde üç ana gruba ayrılır: 

1. Kıpçak / Kuzey grubu: Kırgız, Kazak, Başkurt, 
Tatar, Nogay, Kumuk, Karaçay-Balkar, Karaim 
Türkçeleri 

2. Karluk / Doğu grubu: Özbek ve Uygur Türkçeleri 
3. Oğuz / Batı grubu: Türkiye, Azerbaycan, 

Türkmen ve Gagavuz Türkçeleri 

Türkçe dar anlamda Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmî 
dili, geniş anlamda ise dünya üzerindeki bütün Türk soylu 
halkların değişik coğrafyalarda, çeşitli lehçeler halinde 
konuştukları dilin adıdır. Türk Dili / Türkçe terimi ile 
ifade edilen anlamları, en dar olanından en geniş olanına 
doğru şöyle sıralayabiliriz: 

1. Türkçe, Türkiye’de yaşayan Türklerin ana dilidir. 

2. Türkçe, Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmi 
dili olması nedeniyle, Türk kökenli olan ve 
olmayan bütün Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarının ortak dilidir.  

3. Türkçe, Anadolu ve civar sahalarda; Irak, İran, 
Suriye, Kıbrıs, Yunanistan, Bulgaristan, 
Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Sırbistan, 
Hırvatistan ve ayrıca Almanya başta olmak üzere, 
çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin 
konuştuğu dildir. 

4. Türkçe, Çuvaşça ile Yakutça (ve kimilerine göre 
Halaçca) dışında kalan Türk lehçelerinin ortak 
adıdır. 

5. Türkçe, Çuvaşça ve Yakutça da dâhil, 20’si yazı 
dili toplam 50 civarında, tarihi ve çağdaş Türk 
lehçesinin ortak adıdır. 

Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri 
Bir dilin dünya dilleri arasındaki yeri ve değeri; dünya 
çapındaki yaygınlığı, diplomasi dili, uygarlık dili, geçer 
bölge dili, resmî dil, ulusal dil ve yazı dili olmasıyla 
ölçülür. Bu ölçütlerin yaygınlığı, eskiliği ve geçerliliği bir 
dilin diğer diller arasındaki yerini, konumunu, 
işlevselliğini ve değerini belirler. Türkçe günümüzde 
edebiyat ve bilim dalı olarak kabul edilen birçok dünya 
dilinden daha eskidir ve daha eski yazılı metinlere sahiptir. 
Ural ve Altay dilleri arasında en eski yazı dili Türkçedir. 
Türkçe başta Göktürk, Uygur, Arap, Latin, Kiril alfabeleri 
olmak üzere, 10’dan fazla alfabe ile yazıya geçirilmiş, 
yazılı metinleri dünyanın çok değişik coğrafyalarında çok 
sayıda kütüphanede ve müzede saklanan bir dildir. Dünya 
dillerini değerlendiren “Nostratik Teorisi” Hami, Sami, 
Kartvel, Hint-Avrupa, Ural, Altay, Dravid dil ailelerinin 
aslında aynı kökten geldiğini ve bu dillerin daha eski bir 
dilden türediklerini savunur. “Avrasyatik Teorisi” ise, 
Ural, Altay, Hint-Avrupa, Gilyak, Kore-Japon-Aynu, 
Çukçi, Eskimo-Aleut dillerinin aynı kökten geldiğini 
savunmaktadır. Dünya dillerinin bilinen yaygın tasnifleri 
ve Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini kısaca şöyle 
tespit etmek mümkündür: 

• Yapıları Bakımından Diller ve Türkçe 
 

a. Tek Heceli Diller: Çince, Tibetçe, Vietnamca, 
Siyamca, Endonezyaca, Baskça 

b. Eklemeli Diller: Türkçe, Moğolca, Mançu-
Tunguzca, Korece, Japonca, Fince, Macarca, 
Ugorca, Permce, Estçe, Eskimoca, Kızılderili 
dilleri, Gürcüce 

c. Bükümlü / Çekimli Diller: 
Kök bükümlü ve gövde bükümlü olarak ikiye 
ayrılır. Almanca, Flemenkçe, İngilizce, 
İskandinav dilleri, Latince, Fransızca, İspanyolca, 
İtalyanca, Portekizce, Rumence, Rusça, Bulgarca, 
Sırpça, Lehçe, Yunanca, Arnavutça, Keltçe, 
Litvanca, Hititçe, Hint-İran dilleri, Sanskritçe, 
Avestçe, Ermenice, Akadca, İbranice, Arapça, 
Bantu dilleri 
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• Kökenleri Bakımından Diller ve Türkçe 
 

A. Altay Dilleri 
 

1. Türk Dilleri:  
Tarihi Türk Lehçeleri: Orhun / Göktürk, Peçenek, 
Kuman / Kıpçak, Eski Uygur, Çağatay, Bulgar, 
Hazar 
Çağdaş Türk Lehçeleri: Türkiye Türkçesi, 
Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi, 
Gagavuz Türkçesi, Kırım-Tatar Türkçesi, 
Karaçay-Balkar Türkçesi, Kumuk Türkçesi, 
Nogay Türkçesi, Karaim Türkçesi, Tatar 
Türkçesi, Başkurt Türkçesi, Altay Türkçesi, Şor 
Türkçesi, Hakas Türkçesi, Tuva Türkçesi, Uygur 
Türkçesi, Dolgan Türkçesi, Kazak Türkçesi, 
Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi, Karakalpak 
Türkçesi, Yakut Türkçesi, Çuvaş Türkçesi 

2. Moğol Dilleri: 
Moğolca, Buryat, Kalmuk 

3. Mançu-Tunguz Dilleri: 
Sibir Kolu: Evenkçe (Tunguzca), Even (Lamut) 
Mançur Kolu: Mançur, Çjurçjen 
Amur Kolu: Nanayca (Goldca), Udeyce 
(Udegeyce) 

4. Uzak Doğuda Hiçbir Gruba Dâhil Olmayan 
Diğer Diller: 
Japonca, Ryukyus, Korece, Ayn 

B. Ural Dilleri: 
 

1. Fin-Ugor Dilleri: 
Ugor Kolu: Macarca, Mansiy (Vogul), Hantıy 
(Ostyaç) 
Baltık-Fin Kolu: Fince, Estonca, İcor, Karel, 
Vepss, Vod, Liv, Saam (Lopar) 
Perm Kolu: Komi-Zıryan, Komi-Permyaç, 
Udmurtça 
Voljsk Kolu: Mari (Çeremis), Mordov 

2. Samoyed Dilleri: 
Nene (Yurak-Samoyed), Nganasan (Tavgiy), 
Eneç (Yenisey-Samoyed), Selkup (Ostyak-
Samoyed) 
 

C. Hint-Avrupa Dilleri: 
 

1. Avrupa Kolu: 
Germen Dilleri: Almanca, Flemenkçe, İngilizce, 
İskandinav dilleri 
Roman / Latin Dilleri: Fransızca, İspanyolca, 
Portekizce, İtalyanca, Rumence 
Slav Dilleri: Rusça, Bulgarca, Sırpça, Lehçe, 
Çekçe, Slovakça, Yunanca, Arnavutça, Keltçe, 
Litvanca, Hititçe 

2. Hint-İran Kolu: 
Tarihi Sanskritçe, Avestçe, eski, orta ve yeni 
Farsça, Tacikçe, Urduca, Bengalce, Ermenice 
 

D. Sami Dilleri: 

Akadca, İbranice, Arapça, Aramice, Fenikece 
 

E. Çin-Tibet Dilleri: 

 Çince, Tibetçe, Tayca, Dunganca 

F. Bantu Dilleri: 
Orta ve Güney Afrika’da konuşulan çok sayıda 
dilden oluşur. 
 

G. Kafkas Dilleri: 
Abazaca, Adigece, Çeçence, İnguşça, 
Kabartayca, Gürcüce, Avarca, Lezgice 
 

Türk Dilinin Yaşı ve Tarihi Gelişimi 
Sümerce bugün yaşamamakla birlikte, bilinen en eski 
yazılı metinler Sümerceye aittir. Osman Nedim Tuna, 
Sümer ve Türk dillerinin tarihi ilgisini inceleyen 
makalesinde Sümerler ve Türkler arasında dil bakımından 
tarihi bir ilgi bulunduğunu tespit etmiş ve bunun sonucu 
olarak da “Bugün yaşayan dünya dilleri arasında, en eski 
yazılı belgeye sahip olan dil Türk dilidir.” sonucuna 
varmıştır. Bir dilin zenginliği, onun eskiliği, sürekliliği, 
edebiyat ve bilim dili oluşuyla söz konusu edilebilir. Türk 
yazı dilinin ilk metinleri olarak bilinen Göktürk 
yazıtlarında tespit edilen kavram alanı-kelime ailesi 
ilişkileri, soyut kavramların kullanılışı, oturmuş, düzenli 
bir işleyişin varlığı, bu dilin uzun bir süre işlenmiş 
olduğunu göstermektedir. Yenisey yazıtlarında görünen 
sözcükler, Orhun yazıtlarındaki söz varlığı, Türkçenin 
hemen o dönemde oluşmuş bir dil olmadığını, çeşitli 
gelişmeler ve anlam olaylarıyla çok daha eskiye, birkaç 
bin yıl öncesine uzanan gelişmiş bir dil niteliği taşıdığını 
göstermektedir. Türkçenin ilk yazılı metinlerini MS VII. 
yüzyılın sonu olarak (Çoyr/ 687-692) kabul etsek bile, 
Türk dili, bugün edebiyat ve bilim dalı olarak kabul edilen 
birçok dünya dilinden daha eski yazılı metne sahip bir dil 
durumundadır. Ural ve Altay dil aileleri içinde Türkçeden 
daha eski yazılı metne sahip bir dil bulunmadığı gibi, 
Yunan-Latin dillerini hariç tutarsak, Avrupa’da bugün 
Türkçeden daha eski yazılı metne sahip herhangi bir dil 
yoktur. 

Bir dilin tarihini yazı dili öncesi ve yazı dili dönemi 
biçiminde ikiye ayırarak incelemek gerekir. Diller önce 
konuşma dili olarak var olur, daha sonra yazı dili haline 
gelirler. Yazı dili öncesi dönem, belgelerle incelenemediği 
için özellikleri hakkında tam ve kesin bilgiler vermek 
mümkün değildir. Türkçenin ilk sözlü edebî ürünlerinin 
hangi tarihe ait olduğunu belirtmek de mümkün değildir. 
Türk dilinin kökeni hakkında iki önemli görüş vardır. 
Bunlardan birincisi, Türk dilinin Altay dil ailesine mensup 
olduğunu ve Ana Altayca denilen bir ana dilden türediğini 
savunan görüştür. Bu görüşe göre Altay dilleri; Türkçe, 
Moğolca, Tunguzca, Mançuca, Nanayca, Japonca, Korece 
ve Aynucadır. İkinci görüşe göre, Türkçe Ana Hun Dili 
adı verilen bir ana dilden doğmuştur. Bu görüşe göre, Türk 
dilleri kendi başına bir aile oluştururlar. Doğup geliştikleri 
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Ana Hun Dili, milattan önceki yıllarda üç lehçeye 
ayrılmıştır. Bu lehçelerden, Batı Hun Lehçesi bugünkü 
Çuvaşçayı, Kuzey Hun Lehçesi Yakutçayı, Doğu Hun 
Lehçesi de Türk-Tatar dillerini, yani diğer Türk lehçelerini 
doğurmuştur. Altay dilleri teorisinin kurucusu 
Ramstedt’dir. P. Aalto, Kore dilini de Altay dilleri ailesine 
dâhil etmiştir. Amerikalı dilci Street ise bu dillere Japon 
ve Aynu dillerini de eklemiştir. K. Grönbech, Benzing ve 
özellikle de Alman asıllı G. Doerfer ile İngiliz asıllı Sir 
Gerard Clauson bu teoriye karşı çıkmışlardır. Onlara göre 
Altay dilleri arasındaki yakınlık, bir akrabalık ilgisinden 
çok karşılıklı ödünçlemelerden ibarettir. 

Türk yazı dilinin bugün için bilinen en eski yazılı belgeleri 
Göktürkler dönemine aittir. Ancak, özellikle Orhun 
metinlerinde görülen dil, oldukça işlenmiş, mükemmel bir 
ifade yeteneğine ulaşmış bir dildir. Bütün uzmanların 
ortak kanaati, bu dilin mutlaka birkaç asır işlenmiş olduğu 
yönündedir. Türkler VII-VIII. yüzyıllardan başlayarak 
XIII. yüzyıla kadar uzanan dönemde tek yazı dili halinde 
yaşamıştır. Bu ilk dönem kendi içinde Göktürkçe ve 
Uygurca olarak ikiye ayrılır. Eski Türkçeden sonraki 
devrede, Türkçe farklı yazı dillerine bölünmüştür. 
İslamiyet’in kabulüyle birlikte birçok yeni kavramın 
toplum hayatında yer alması ve yeni bir yazının 
kullanılması gibi dış sebepler ile Türkçenin kendi 
içyapısında meydana gelen doğal değişmeler ve gelişmeler 
farklı lehçelerin ve yazı dillerinin ortaya çıkmasına sebep 
olmuştur. Böylece Türk dili, XII.-XIII. yüzyıldan itibaren 
Kuzeydoğu Türkçesi ve Batı Türkçesi şeklinde iki kola 
ayrılmıştır. Kuzeydoğu Türkçesi XIII. ve XIV. 
yüzyıllarda, eski Türkçenin yeni bir devamı gibi yaşamış 
ve eski ile yeni arasında geçiş görevi üstlenen bir devir 
olmuştur. Batı Türkçesi XII. yüzyıldan itibaren oluşmaya 
başlamış ve ilk yazılı eserlerini XIII. yüzyılda vermiştir. 
Türklüğün ve Türk dilinin en çok işlenmiş, en verimli yazı 
dilidir. Batı Türkçesinin ilk dönemi XIII ila XV. yüzyılın 
sonu arasındaki dönemi kapsayan Eski Türkiye / Eski 
Anadolu Türkçesidir. Batı Türkçesi XVII-XVIII. 
yüzyıllardan itibaren kendi içinde farklılaşarak iki ayrı 
yazı dili haline gelmiştir. Bunlardan doğuda olanına 
Azerbaycan, batıda olana Osmanlı veya Türkiye Türkçesi 
adı verilmektedir. 

Türk dilinin tarihi gelişmesini iki ana döneme ayıran 
araştırmacılar, genellikle başlangıcından XIII. yüzyıla 
kadar olan döneme Eski Türkçe, XIII. yüzyıldan 
günümüze kadar olan dönemine de Yeni Türkçe 
demektedirler.  

Ahmet Caferoğlu başta olmak üzere birçok araştırmacı da 
Türk dilinin tarihi gelişimini yazı dili öncesi ve sonrasıyla 
birlikte şöyle tasnif etmektedir: 

1. Altay Devri 
2. En Eski Türkçe Devri 
3. İlk Türkçe Devri 
4. Eski Türkçe Devri 
5. Orta Türkçe Devri 
6. Yeni Türkçe Devri 

7. Modern / Çağdaş Türkçe Devri 

Türk Dünyası ve Türk Dili 
Türk dünyası dediğimiz ve Türklerin tarih boyunca 
yaşadığı coğrafya, 20-29 doğu boylamları ile 33-65 
kuzey enlemleri arasında yer alır. Türk dünyası en 
çok kabul gören tasnife göre dört bölüme ayrılır.  

1. Altay-Sibirya Türkleri 
2. Batı Türkleri 
3. Doğu Avrupa Türkleri 
4. Türkistan Türkleri 

Yönlere göre yapılan tasnife göre Türkler; Doğu 
Türklüğü, Kuzey Türklüğü ve Batı Türklüğü 
şeklinde gruplandırılır. Kabaca, Hazar denizinin 
doğusunda kalan Türklere Doğu Türklüğü, kuzeyinde 
kalanlara Kuzey Türklüğü ve bu sınırın güneyi ile 
batısında kalanlara da Batı (Güneybatı) Türklüğü 
denmektedir.  

Türk dili, dünya dilleri arasında konuşulduğu 
coğrafyanın büyüklüğü bakımından birinci, ana dili 
olarak üçüncü ve konuşan insan sayısı bakımından 
beşinci sıradadır. Bugün Türkler, ana hatları ile 
Balkanlardan Büyük Okyanus’a, Kuzey Buz 
Denizi’nden Tibet’e kadar olan sahada yaşarlar. 
Bütün bu alanda Türk nüfusu yer yer farklı 
yoğunlukta bulunmakta ve Türkçe farklı lehçeler 
halinde konuşulmaktadır. Zengin söz varlığı, yaygın 
kullanımı, bilimsel alanlara ait terminolojisi, soyut 
kavramları karşılamadaki üstün yeteneği, zengin 
deyimleri, çok düzenli yazım, ses ve şekil yapısıyla 
Türkçe dünyanın önde gelen bilim ve edebiyat 
dillerinden biridir. Türkçe, Göktürk, Uygur, Arap, 
Latin, Kiril alfabeleri başta olmak üzere, 10’dan fazla 
alfabe ile yazıya geçirilmiş bir dildir. Günümüzde 
Türk dünyasında Latin, Arap ve Kiril alfabeleri 
kullanılmaktadır. Farklı lehçeler halinde de olsa, 
Türkçe bugün Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, 
Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 
Türkiye gibi yedi bağımsız devletin resmî dilidir. 
Bütün bu alanlarda yaşayan Türkler şu üç lehçeden 
biri ile konuşmaktadırlar. 

1. Türkçe (y grubu) 
2. Çuvaşça (r grubu) 
3. Yakutça (t grubu) 

Çuvaşça ve Yakutça yüzyıllar boyunca konuşma dili 
olarak yaşmış, ancak XIX-XX. Yüzyıllarda yazı dili 
haline gelmiştir. Çuvaşlar, Moskova ile Kazan 
arasında İdil (Volga) ırmağı boylarında yaşarlar. 
Yakutlar Sibirya’da Katanga, Ölenek, Lena ve 
Kamçatka’da Kelima ırmakları çevresinde yaşarlar.  

Türkçe kolundan doğmuş yakın lehçeleri de konuşan 
nüfus sayısı ile birlikte de şöyle tasnif edebiliriz: 

• Batı / Güneybatı Türkçesi: 
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1. Türkiye Türkçesi: Türkiye, Irak, Suriye, 
Kıbrıs, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, 
Hırvatistan, Bosna-Hersek, Kosova ve 
Almanya başta olmak üzere Türkiye 
Türklerinin bulunduğu ülkelerde ( Toplam 
69.000.000 kişi) 

2. Gagavuz Türkçesi: Moldova, Ukrayna, 
Romanya ve Bulgaristan (247.164) 

3. Azerbaycan Türkçesi: Kuzey Azerbaycan, 
İran, (Güney Azerbaycan), Gürcistan ve 
Türkiye (24.791.106) 

4. Türkmen Türkçesi: (Türkmenistan, İran 
(Horasan), Afganistan ve Pakistan 
(4.018.297) 

• Kuzeydoğu / Doğu Türkçesi: 
1. Özbek Türkçesi: Özbekistan, Kazakistan, 

Kırgızistan, Afganistan, Tacikistan ve 
Pakistan (21.000.000) 

2. Uygur Türkçesi: Çin (Doğu Türkistan) 
(17.000.000) 

3. Karakalpak Türkçesi: Özbekistan 
(Karakalpak özerk bölgesi) (600.000) 

4. Kazak Türkçesi: Kazakistan, Moğolistan ve 
Doğu Türkistan (11.000.000) 

5. Kırgız Türkçesi: Kırgızistan ve Doğu 
Türkistan (3.300.000) 

6. Kazan (Tatar) Türkçesi: Tataristan ve 
Başkurdistan (16.000.000) 

7. Nogay Türkçesi: Kuzey Kafkasya ve Rusya 
(300.000) 

8. Başkurt Türkçesi: Başkurdistan, Tataristan 
ve Rusya (2.500.000) 

9. Kırım Türkçesi: Kırım, Özbekistan ve 
Romanya (16.000.000 Kazan Türkçesi ile 
birlikte) 

10. Karaçay Türkçesi (Kuzey Kafkasya ve 
Rusya) (400.000) 

11. Malkar Türkçesi (Kuzey Kafkasya ve Rusya) 
(200.000) 

12. Kamuk Türkçesi: Kuzey Kafkasya ve Rusya 
(282.178) 

13. Altay Türkçesi: Rusya ve Altay Özerk 
Cumhuriyeti (180.000) 

14. Hakas (Abakan) Türkçesi: Rusya, Hakas 
Bölgesi, Çin’in Karasu eyaleti (150.000) 

15. Tuva Türkçesi. Rusya, Tuva bölgesi ve 
Moğolistan 

16. Karay Türkçesi: Polonya ve Litvanya 

Diğer ülkelerdeki 8.900.000 kişiyi ve 4.300.000 Çuvaş ile 
1.000.000 Yakut’u eklersek tahmini Türk dilini konuşan 
nüfus 190-200 milyon kişi civarındadır. 
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Türk Lehçelerinin Oluşumu ve Gelişimi 
 

Türk lehçebilimin kurucusu sayılan Wilhelm Radloff başta 
olmak üzere, Lazar Budagov, P.M. Melioransky ve J. 
Nemeth gibi yabancı kökenli Türkologlar Türk dilinin 
kolları için lehçe karşılığında “dialekt” ya da “nareçie” 
terimlerini kullanmışlardır. Bolşevik İhtilali ve Radloff’un 
ölümünden sonra (1918), Rus Türkologlar lehçe terimi 
yerine “dil” anlamına gelen “yazık” terimini kullanmaya 
başlamış ve Türk dilinin her bir kolu ayrı bir dil olarak 
değerlendirilmeye alınmıştır. Bu kullanım daha sonra 
Avrupalı Türkologlarca da benimsenmiş ve 
Fundamenta’da da “Türk Dilleri” terimi yer almıştır. 
Günümüzde, İngilizcede Turkish kelimesi Türkiye 
Türkçesini, Turcic ise bütün Türk dillerini karşılamak için 
kullanılmaktadır. 

• Lehçe, dilin yazılı metinlerle takip edilemeyen 
çok eski bir döneminde ayrılan ve önemli 
sesbilgisi ve şekilbilgisi farklılıkları gösteren 
koludur. 

• Şive, metinlerle takip edilebilen dönemde ayrılan 
ve lehçeye göre daha az sesbilgisi ve şekilbilgisi 
farlılıkları gösteren koludur. 

• Ağız ise, bir şive, bir yazı dili alanı içinde mevcut 
olan farklı konuşma biçimleridir. 

Çuvaş ve Yakut lehçeleri dışında kalan Türk dili, VII. 
yüzyıla kadar tek yazı dili hâlinde yaşamıştır. Ancak bu 
tek yazı dili, farklı ağızların yokluğu anlamına gelmez. 
Göçler, savaşlar ve diğer siyasi-sosyal olaylar sonucunda 
coğrafya değiştiren ve birbirlerinden uzaklaşan Türk 
boyları, kendi hâkimiyet bölgelerinde, kendi ağız 
özelliklerine dayalı yazı dilleri oluşturmaya 
başlamışlardır. İslamiyet’in kabulü dolayısıyla dil ve 
kültürde meydana gelen büyük değişmeler, yeni alfabe ve 
karşılaşılan farklı kültür çevreleri gibi dış etkenler, dilin 
içyapısında bazı küçük farklılıkları destekleyerek onları 
yazı diline doğru hazırlamıştır. Bu arada her boy kendi 
ağız özelliklerini geliştirirken, diğer boylara ait özellikleri 
de yavaş yavaş terk etmiştir. 

Konuşma dillerinin yazı diline dönüşmesi “seçilme, 
standartlaşma, yaygınlaşma ve kabul” aşamalarından 
geçmesiyle mümkündür. Bu geçiş iki şekilde olabilir. 
Birincisi “dil mühendisliği” diyebileceğimiz bir planlama 
ile ortak bir dilin yaratılmasıdır. Diğeri ise, seçilme, 
standartlaşma, yaygınlaşma ve kabul aşamalarının kendi 
doğal şartları içinde oluşmasıdır. Bu, dilin doğasına uygun 
bir oluşumdur ve dünya dillerinin hemen hemen hepsi bu 
yolla yazı dili, ölçünlü dil olmuşlardır. 

Bir dil coğrafyasının yönetim, ticaret, siyaset, bilim ve 
edebiyat merkezi durumunda olan şehrinin ya da 
bölgesinin ağzı, genellikle yaygınlaşır, diğer ağız 
bölgelerinin mensuplarınca da benimsenir ve toplumun 
ortak dili haline gelir. Ortak dil durumuna gelen ağız, 
kendi özgün söyleyişinden, telaffuzundan ve kelime 

kadrosundan bir dereceye kadar sıyrılır ve diğer ağızlardan 
uygun bulduğu dil malzemesini alır. Böyle olduğu içindir 
ki, ortak dil diğer ağızlara göre daha büyük bir zenginliğe 
ve daha iyi bir anlatım yeteneğine sahiptir. Bunun en 
güzel ve en yakın örneği Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan 
Türkçesidir. Eski Anadolu Türkçesi döneminde görülen 
küçük ağız farklılıkları, zamanla belli doğrultularda 
gelişmiş veya körelmiş, buna coğrafi ve siyasal faktörler 
de eklenince, Azerbaycan Türkçesi ayrı bir yazı dili olarak 
ortaya çıkmıştır. Dilin dış tarihi ile ilgili olmakla birlikte 
buna, bazı bölgesel etkileri, boy farklılıklarını, tarihî, 
siyasi ve kültürel faktörleri de ekleyebiliriz. Bütün bu 
şartlar bir araya gelince lehçeler oluşup gelişmiş ve yazı 
dili durumuna gelmişlerdir. 

XIX-XX. yüzyıla kadar, kendi tabii çizgisinde oluşup 
gelişen üç temel yazı dili kolu mevcut iken Sovyetler 
Birliği’nin takip ettiği “böl-parçala-yönet” siyaseti ile bu 
sayı yirmiyi aşmıştır. Sovyet yönetimi kendi temel 
felsefesine aykırı olarak Türk boyları arasında mikro 
milliyetçiliği teşvik etmiş ve boyların ağızlarını yazı dili 
durumuna getirmiştir. Türk ağız ve lehçelerini yazı dili 
durumuna getirme düşüncesinin teorisyeni İlminskiy’dir. 
Dildeki bu parçalanma ise, bugün Türk dünyasının 
önündeki en büyük sorundur. 

Türk Lehçelerinin Tasnifi 
 

Türk boyları ve lehçeleri arasındaki karışma ve geçişmeler 
dolayısıyla, lehçeleri bütünüyle birbirinden ayırmak 
oldukça zordur. Türk lehçelerinin tam ve bilimsel bir 
tasnifinin yapılabilmesi için: 

1. Her lehçenin dilbilgisi bakımından ayrıntılı 
olarak incelenmesi, 

2. Lehçelerin bütün yönleriyle karşılaştırılması, 
birleşen ve ayrılan yönlerinin ortaya konması, 

3. Lehçelerde görünen dil özelliklerinin, o lehçeyi 
konuşan boya ait olup olmadığının, tarihî ve 
etnolojik araştırmalarla tespit edilmesi, 

4. Her bir lehçenin en eski ve en yeni dil 
malzemesinin karşılaştırılması ve böylece, o 
lehçenin tarihî gelişimi ile eğiliminin tespit 
edilmesi gerekir. 

Türk lehçeleri ile ilgili ilk eser, Kaşgarlı Mahmud’un 
Divanü Lugati’t-Türk’üdür. Kaşgarlı’dan sonra Türk 
lehçelerinin tasnifinden topluca bahseden kişi İ. N. 
Berezin (1848) olmuştur. Reşit Rahmeti Arat, bütün bu 
tasnif denemelerini incelemiş ve 1953 yılında, Türkiyat 
Mecmuasında “Türk Şivelerinin Tasnifi” adlı uzun 
makalesinde, dil özellikleri ile birlikte tarihî-kavmi-
coğrafi esasları da göz önüne alarak önemli bir tasnif 
ortaya koymuştur. Arat’tan sonra önemli bir tasnif de 
Talat Tekin tarafından yapılmıştır. Tekin, kendisinden 
önce yapılmış olan tasnifleri değerlendirmiş, eksik yönleri 
ortaya koyduktan sonra kendi tasnifini vermiştir. Tekin’in 
tasnifinde Halaç Türkçesi, Çuvaşça gibi eski bir lehçe 
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olarak kabul edilmekte ve Türk lehçeleri on iki ana gruba 
ayrılmaktadır. 

Türk lehçe gruplarını adlandırmak için çok değişik tabirler 
kullanılmıştır. Bunları gruplar halinde şöyle 
özetleyebiliriz: 

1. Coğrafi Yönlere Göre: Kuzey, Güney, Doğu, 
Batı, Kuzeybatı, Güneydoğu, Güneybatı, Orta, 
Merkez 

2. Coğrafi Adlara Göre: Abakan, Altay, Orta Asya, 
Sibirya, Türkistan, Volga, Volga-Ural 

3. Boy Adlarına Göre: Bulgar, Çağatay, Çuvaş, 
Hakas, Kıpçak, Kıpçak-Türkmen, Tatar, Asıl 
Tatar, Güney Tatarları, Moğol-Tatar, Saf Tatar, 
Kuzey Tatarları, Türk-Tatar, Türk, Asıl Türkler, 
Karışık Türkler, Türkçe konuşan fakat Türk asıllı 
olmayan kavimler, Türkmen, Kıpçak-Türkmen, 
Uyguz, Uz, Yakut 

4. Dil Özelliklerine Göre: d- grubu, r- grubu, s- 
grubu, y- grubu, ol- grubu, tav- grubu, tağlı 
grubu, tağlık grubu, Karışık, Orta, Türki, tulu 
grubu, tolu grubu, tawlı grubu,  

5. Tabirlerin Karışık Kullanılmasına Göre: 
Güneybatı (Türk), Güney Tatarları (Türkçe), 
Kuzey Tatarları (Asıl Tatarlar), Orta (Türkmen-
Kıpçak), Çağatay, Doğu (Türkistan) , Tatar-
Kuzey (Kıpçak), Türk, Batı, Hakas (Abakan), r-
grubu (Bulgar), d- grubu (Uygur-Kuzeydoğu), ol- 
grubu (Türkmen-Güneybatı), tav- grubu (Kıpçak-
Kuzeybatı), tağlık- grubu (Çağatay-Güneydoğu), 
dağlı-grubu (Kıpçak-Türkmen-Orta) 
 

• Türk Lehçelerinin Yönlere Göre Tasnifi 
 

1. Güneybatı Grubu: Anadolu ve civarındaki, 
Kafkasya, Azerbaycan, Türkmenistan ve Güney 
Kırım’da konuşulan lehçeler. 

2. Kuzeybatı Grubu: İdil havzası, Sibirya, Kuzey 
Kafkasya, Kuzey Kırım, Batı Türkistan, Doğu 
Türkistan’ın bir kısmı, Altayların bir kısmı ve 
Afganistan’daki bazı ağızlar. 

3. Güneydoğu Grubu: Doğu ve Batı Türkistan’ın bir 
kısmında konuşulan lehçeler. 

4. Orta Grup: Hive ve çevresinin bir bölümü 
5. Kuzeydoğu Grubu: Altayların bir bölümü 

 
• Türk Lehçelerinin Tasnifine Esas Olan Ses 

Özellikleri 
 

1. Asli veya gelişme yolu ile meydana gelen z 
sesinin korunması veya r sesine dönüşmesi 

2. t ve d sesleri ile d sesinin z veya y şeklinde 
gelişmesi 

3. Tek heceli sözlerin sonundaki  –g/-ğ sesinin 
korunması veya –v (-u) olması 

4. Birden fazla heceli sözlerin sonundaki –g /-ğ 
sesinin korunması veya sedasızlaşarak –k/-k 
olması yahut düşmesi. 

5. Çekim eklerinin başındaki g- / ğ- sesinin 
korunması veya düşürülmesi. 

6. Kelime başındaki y- / s- seslerinin durumu. 
7. ol- ve bol- söz farkı da zaman zaman 

kullanılmakla birlikte bu fiil, tasnifin esasına ait 
olmayıp daha çok, bir tek lehçe grubunu 
karakterize eder. 

8. –Gan sıfat-fiili de başındaki g- / ğ- sesi 
dolayısıyla tasniflerde kullanılmıştır. 

 

• Türk Lehçelerinin Ses Özelliklerine Göre Tasnifi: 
 
Uzak Lehçe Grupları 
 

1. r Grubu (r-z, ı-ş, s-y) (Çuvaş) 
2. t grubu (t-d, s-y) (Yakut) 

Yakın Lehçe Grupları 

1. d Grubu (adak, tağ, tağlığ, kalğan (Sayan) 
2. z Grubu (azak, tağ, tağlığ, kalğan) (Abakan) 
3. tav Grubu (ayak, tav, tavlı, kalğan) (Kuzey) 
4. tağlı Grubu (adak, tağ, tağlı, kalğan) (Tom) 
5. tağlığ Grubu (ayak, tağ, tağlığ, kalğan) (Doğu) 
6. dağlı grubu (ayak, dağ, dağlı, kalan (Güney) 

Türk lehçeleri üzerine yapılan tasnif çalışmalarından en 
önemlileri; Wilhelm Radloff, G. J. Ramstedt, Samoyloviç, 
ve N. A. Baskakov tarafından yapılmıştır. 
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Azerbaycan Adı 
Arap tarihçilerinin Arran ve Şirvan olarak adlandırdıkları 
Azerbaycan’ın ismi, Mehmed Emin Resulzâde’ye göre 
Makedonyalı İskender’in kurduğu Yunan – Bahter 
İmparatorluğu’na karşı bağımsızlığını ilan eden Satrap 
Atropet’in adından gelir. Bu isim ilk defa coğrafi ve siyasi 
bir terimle Atropetenye ve Atropet olarak anılmıştır. Bu 
kelime Ermenice’de Atropatokan, Farsça’ da Aterepata, 
Arapça’ da Azerbaycan şeklini almıştır. Ahmet 
Caferoğlu’na göre, Azerbaycan, Atar ve Patar 
kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Atar 
Farsça’ da ‘ateş’, pata ise ‘ülke’ demektir. Bu düşünceye 
göre Azerbaycan ‘ateş ülkesi’ demektir. Dr. Cemaleddin 
Fegihi, bu kelimeyi “kış rüzgârlarının estiği yer” olarak 
tanımlamıştır. E. Demircizade’ ye göreyse  “Aturpat” sözü  
“baş ateş Tanrısı” anlamına gelmektedir. R. Gurban da 
“Azerbaycan” sözünü  “ Az Erlerinin zengin ülkesi” 
olarak belirtmiştir. Şamil Cemşidov kelimeyi 
“Oderpatekan” olarak ele almış ve “sönmeyen odlar 
yurdu” olarak tanımlamıştır. Yazar kelimenin zamanla 
“Azerbaycan” şekline dönüştüğü görüşündedir. 

Azerbaycan Türklerinin Tarihi 
Azerbaycan’a ilk Türk göçleri MÖ I. Yüzyılda olur. 
İskitler ve Sakaların büyük göçleri sonrasında Türkler 
buraya yerleşirler. Kıpçak, Bulgar, ve Oğuz boylarından 
değişik Türk oymakları bu topraklara yerleşirler. XI. 
Yüzyılda Selçuklular, Azerbaycan’ ı Selçuklu topraklarına 
katmışlardır. 1086’ da Nesevi Muhammed bin Ahmet, 
Türklerin durumunu belirtmek için : “ Azerbaycan 
düzlüklerinde, dağlarında ve kalelerinde Türkler çekirge 
gibi yayılmışlardı.” Demektedir. Azerbaycan XII. – XIV. 
yüzyılları arasında sırasıyla Moğolların, Harezmşahların 
ve Timurluların hakimiyetine girer. Daha sonra sürekli 
Safevilerle Osmanlıların arasında el değiştirir.1805’ten 
1813’e kadar bölgede Rus-İran mücadelesi sonucu 
1828’de Türkmençay Anlaşması’yla  Aras nehri sınır 
olarak Azerbaycan Kuzey ve Güney olarak ayrılmıştır. 

Azerbaycan Türkçesi 
Anadolu’ya gelen Türkler arasında edebi dili bilenler 
vardı, ama daha önce buralara yerleşmiş olan Oğuz 
Türkleri, edebi dilden uzak olduklarından eser veren 
kişiler yeni bir ebedi dil yaratırken Oğuz Türkçesiyle 
edebi dili kaynaştırdılar. Azerbaycan Türkçesinin 
özellikleri XII- XIV. yüzyıllarda doğmaya başlar. 
Azerbaycan Türkçesi, Anadolu Türkçesiyle iç içedir. 
Azerbaycan Türkçesi 1828’ de Azerbaycan’ın ikiye 
ayrılmasıyla kesintiye uğramıştır. Yazı dili olarak merkezi 
Kuzey Azerbaycan’dır. Şireliyef, Azerbaycan edebî dilinin 
ağızlarını dört grup etrafında toplamaktadır. 

Doğu Grubu Ağızları:  Bakü, Şamahı, Guba dialektleri, 
Mugan grubu ve Lenkeran ağızları dâhildir. 

Batı Grubu Ağızları: Gazah, Karabağ, Gence ve Ayrım 
ağzı bu grubu oluşturur. 

Kuzey Grubu Ağızları: Nuha ve Zagalata- Gah ağızlarını 
içerir. 

Güney Grubu Ağızları: Nahçıvan, Ordubad, Tebriz ve 
Yerevan ağızları dâhildir.  

Azerbaycan Edebiyatı 
Azerbaycan Edebiyatı, ‘Doğu Oğuzca’ olarak tanımlanan 
Türk lehçesiyle oluşturdukları bir edebiyattır. Türkmen ve 
Çağatay Türk edebiyatlarını birbirine bağlayan bir 
köprüdür. Azerbaycan Türklerinin halk destanları dikkate 
değerdir. Azerbaycan’ da gazetecilik XIX. Yüzyılın ikinci 
yarısında başlar. Tiyatro alında Ahunzâde’ yi Necef Beg 
Vezirli ve Abdurrahim Bey Hakverdi takip eder. Musiki 
dalında ise Üzeyir Hacı Beyli’ dir. 1908 Meşrutiyeti ’nde 
Türkiye’de güçlenen Türkçülük akımı Azerbaycan 
edebiyatçıları üzerinde de etkili olur. Hüseyin Cavid’ in 
“Geçmiş Günler”, “Bahar Şebnemleri” şiir kitapları; 
“Ana”, “Maral”, “Şeyh Senan”, “Şeyda”, “Uçurum”, 
“İblis” adlı tiyatro oyunları ve “Peygamber”, “Topal 
Timur”, “Kinyaz”, “Telli Saz”, “Hayyam” adlı dramları 
oldukça önemlidir. 1920’li yıllardan itibaren sosyalist 
devir edebiyatı başlamıştır. Bu dönemin şair ve yazarları 
bir ortak Sovyet ekseninde komünizmi öven eserler 
vermişlerdir. Son yıllarda yaşanan milli varlık mücadelesi 
ve katliamlar da şiirde geniş yer tutmaktadır. Şekilde batı, 
muhtevada doğu geleneği ve Azerbaycan masal 
tefekkürünün cazibeli zemininde gelişen hikâye ve roman 
türü de Azerbaycan edebiyatında önemli bir yere sahiptir.  
Hemen hemen her alanda çok sayıda eser verilen ve 
oldukça işlenen Azerbaycan Türkçesi, bugün oldukça 
gelişmiş bir edebî dil haline gelmiştir. 

Azerbaycan Cumhuriyeti 
Azerbaycan, Kafkasya’nın en kurak kesimi olan Orta ve 
Aşağı Kura havzası ile Büyük Kafkas Dağları’nın 
güneydoğusu ve Küçük Kafkas Dağları’nın 
kuzeydoğusunda yer alır. Kuzeyden Dağıstan Özerk 
Cumhuriyeti, kuzeybatıdan Gürcistan, batıdan Ermenistan, 
güneybatıdan Türkiye ve güneyden İran ile çevrilidir. 
Kuzey Azerbaycan’ın nüfusu 8.922.000’dür. İran’da ise 
25 milyonu aşkın Azerbaycan Türk’ünün yaşadığı tahmin 
edilmektedir. Kuzey Azerbaycan'ın Güney Azerbaycan’a 
göre nüfus yoğunluğu daha fazladır. Kuzey 
Azerbaycan’da kilometre kareye 100, Güney 
Azerbaycan’da ise 60 kişi düşmektedir. 

Azerbaycan genel olarak subtropikal iklim kuşağında yer 
alsa da ülkenin değişik kesimlerinde farklı iklim 
özellikleri görülür.  

Daha önce SSCB’ye bağlı olan Azerbaycan 30 Ağustos 
1991’de bağımsız bir cumhuriyet olarak kurulmuştur. 
Azerbaycan’da %65 oranında sulu tarım yapılmaktadır. 
Pamuk, tütün ve ipekçilik önemli yer tutar. Sebze ve 
meyve üretiminde de önemli bir ülkedir. Dünyaca meşhur 
olan havyar üretiminin &80i de buradan çıkarılmaktadır. 
Üzüm ve şarap üreticisi olarak da Azerbaycan önemli bir 
ülkedir. Petrolle birlikte doğal gaz, demir, bakır, kurşun, 
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kükürt, çinko, kobalt ve tuz diğer yeraltı zenginlikleridir. 
Azerbaycan sanayisinin yarısını gıda, tekstil ve giyim 
eşyaları; geri kalanını da petrole dayalı sanayi 
oluşturmaktadır. 

Azerbaycan Türkçesi Grameri 
Ses Bilgisi 

Ünlüler: Azerbaycan Türkçesinde 9 ünlü bulunmaktadır: 
“a, e, é, ı, i, o, ö, u, ü”.  Örneğin ( S: 52 TABLO: 3. 1 )  

Ünlü Uyumları 
Büyük Ünlü Uyumu: Yalın veya eklerle uzatılmış Türkçe 
kelimelerde, ilk hecede bulunan ünlünün taşıdığı kalınlık- 
incelik niteliğinin diğer hecelerde de devam etmesi 
kuralıdır. Azerbaycan Türkçesinde kelime başında 
bulunan ı’lar i’ye dönüştüğü için bazı kelimelerde uyum 
bozulur. Türkiye Türkçesinde olduğu gibi bazı 
kelimelerde ve birleşik kelimelerde uyum yoktur. 

Küçük Ünlü Uyumu: Türkçe kelimelerin ilk hecelerindeki 
ünlülerin düz veya yuvarlak oluşlarına göre onu takip eden 
hecelerdeki ünlülerin, kelimenin ilk hecesi düz ünlü ise 
düz, yuvarlak ünlülü ise dar yuvarlak veya geniş düz 
olarak gelmesi kuralıdır. Türkiye Türkçesinde uyuma 
girmeyen bazı Türkçe ve yabancı asıllı kelimeler 
Azerbaycan Türkçesinde uyuma girerler. Yabancı 
kelimelerde bu uyum aranmaz. 

Ünsüzler 
Azerbaycan Türkçesinde 23 ünsüz vardır: b, c, ç, d, f, g, ğ, 
h, x, j, k, g, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z. Ünsüzlerin içinde 
sadece x ve ğ sesleri Türkiye Türkçesinden farklıdır. 

Azerbaycan Türkçesinde Ünsüzlerle İlgili Özellikler: 

1. Kelime başındaki bütün kalın k sesleri 
Azerbaycan Türkçesinde g olur. 

2. Birden fazla heceli kelimelerin sonundaki bütün 
kalın k sesleri de g olur. 

3. Kelime sonunda bulunan k sesi, iki ünlü arasında 
kalınca y’ye; kalın g ise ğ’ye döner. 

4. Türkiye Türkçesinde d ve t ile başlayabilen ekler, 
Azerbaycan Türkçesinde sadece d ile başlar. 

5. Kelime ortasında birbirini takip eden iki tonsuz 
ünsüzden ikincisi tonlu söylenir. 

6. Azerbaycan Türkçesinde kelime sonunda b, c, d, 
g sesleri bulunabilir. 

7. Türkiye Türkçesindeki bazı kelimelerin başındaki 
y sesi Azerbaycan Türkçesinde bulunmaz; y’den 
sonraki ı ise çok defa i’ye döner. 

8. Kelime içinde o’dan sonra gelen v telaffuz 
edilme; bunun yerine o uzatılır. 

9. Azerbaycan Türkçesinde bazı ünlüyle başlayan 
kelimelerin başında bir h sesi türemiştir. 

10. Bazı ön ses b’ler m’dir. 
11. Azeri Türkçesinde bol miktarda göçüşme olayı 

olur. 

12. Türkiye Türkçesinde bazı kelimelerin ön 
sesindeki p- Azerbaycan Türkçesinde b- olur. 

13. Türkçe kelimelerin sonundaki –ağı ses grubu 
Azerbaycan Türkçesinde –ov biçimine 
dönüşmüştür. 

14. Arapça ve Farsçadan Türkiye Türkçesine alınan 
kelimelerde iki ünsüz arasında ünlü türemesi 
görülürken; Azerbaycan Türkçesinde bu 
kelimeler, çoğunlukla asıl şeklini korurlar. 

Ünsüz Uyumu 
Kelime içerisinde ve eklenme sırasında kullanılan 
ünsüzlerin tonluluk- tonsuzluk bakımından gösterdiği 
uyumdur. Azerbaycan Türkçesinde ünsüz uyumu, Türkiye 
Türkçesinde olduğu gibi sağlam değildir. Azerbaycan 
Türkçesinde bildirme eki (-dır), bulunma hâli eki (-da), 
ayrılma hâli eki (-dan), görülen geçmiş zaman eki (-dı), 
zarf-fiil eki (-ıb) gibi ekler tek şekilli olduğu için bu uyum 
bozulur. Alıntı kelimelerde bu uyum aranmaz. 

Şekil Bilgisi 
Çekim Ekleri 

İsim Çekim Ekleri 

1. Çokluk Eki: Türkiye Türkçesinde olduğu gibi 
Azerbaycan Türkçesinde de çokluk eki -lar’dır. 

2. İyelik Ekleri:  Örneğin (S: 54 TABLO: 3. 2 ) 
3. Hâl Ekleri 
• Yalın Hâl: Azerbaycan Türkçesinde yalın hâl 

eksizdir. 
• İlgi Hâli: İlgi hâli eki ünsüzlerden sonra +ın, +un 

ünlülerden sonra ise +nın ve +nun’dur.  
• Yükleme Hâli: Yükleme hâli eki +ı ve +nı’dır. 
• Yönelme Hâli: Yönelme hâli eki ünsüzlerden 

sonra +a; ünlülerden sonra da +(y)a şeklindedir. 
• Bulunma Hâli: Bulunma hâli eki +da’dır. 
• Ayrılma Hâli: +dan’dır. 
• Vasıta Hâli:“ile”nin ekleşmesiyle oluşmuş +(y)la 

şeklidir. 
• Eşitlik Hâli: +ca’dır. 
4. Aitlik Eki: +ki’dir ve büyük ünlü uyumuna 

uymayan eklerdendir. 
5. Soru Eki: Daha çok tonlama ve vurgu ile 

belirtilir. Yine de Türkiye Türkçesinde olduğu 
gibi +mı, +mu eki kullanılır. 

Fiil Çekim Ekleri 

1. Şahıs Ekleri: Fiil çekimlerinde kullanılan ve 
şahsı gösteren eklerdir. Azerbaycan 
Türkçesindeki şahıs ekleri üç grupta toplanabilir: 

a. Zamir Kökenli Şahıs Ekleri 
b. İyelik Kökenli Şahıs Ekleri 
c. Emir Şahıs Ekleri 
2. Zaman Ve Şekil Ekleri: 
a. Bildirme Kipleri 
• Öğrenilen Geçmiş Zaman: Azerbaycan 

Türkçesinde öğrenilen geçmiş zaman iki şekilde 
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yapılır. Birincisinin eki -mış/ muş’tur. İkincisi ise 
-ıb/ -ub ekiyle yapılır. Ancak 1. şahıslar bu eki 
almaz. 

• Görülen( Bilinen ) Geçmiş Zaman: Türkiye 
Türkçesinde olduğu gibi -dı ekiyle yapılır. 

• Şimdiki Zaman: Eki -r, -ır’dır. Ünlüyle biten 
fiillerden sonra araya -y- ünsüzü gelir. Türkiye 
Türkçesinde olduğu gibi -magda/ -mekde ile 
şimdiki zaman ifade edilebilir. 

• Geniş Zaman:  Eki -ar’dır. 
• Gelecek Zaman: Eki -acag/-ecek’tir. 1. Şahıslarda 

ince ünlülerden sonra ek geldiğinde ekin 
sonundaki g; y’ye; kalın sıradan ünlülerden sonra 
ise g sesi ğ’ye dönüşür. 

b. Tasarlama Kipleri: 
• Şart Kipi: -sa ekiyle ifade edilir. 
• Gereklilik Kipi: Üç şekilde yapılır. Birincisi -

malı ekiyle, ikincisi –ası ekiyle, üçüncüsü ise 
“gerek” kelimesi ve –a istek ekiyle yapılır. 

• Emir Kipi: Emir kipinde her şahsın ayrı bir eki 
vardır. 

• İstek Kipi: Eki -a’dır. Ünlüyle biten fiillerden 
sonra araya -y- girer. 

c. Fiillerin Birleşik Çekimi: Azerbaycan 
Türkçesinde birleşik çekim; rivayet, hikâye ve 
şart olmak üzere üç çeşittir. 

• Rivayet: (-y)mış, -muş ekiyle yapılır. 
• Hikâye: Fiillerin hikâye şekli -dı ekiyle yapılır. 
• Şart: -(y)sa ekiyle yapılır. 
d. İmek Fiiliyle Yapılan İsim Çekimi: İsim 

çekiminin; şimdiki zaman, öğrenilen geçmiş 
zaman, görülen geçmiş zaman ve şart şekli olmak 
üzere dört kipi vardır. 

• Şimdiki Zaman: İsim çekiminin şimdiki zaman 
biçimi isimlerin üzerine zamir kökenli şahıs 
ekleri getirilerek yapılır.  

• Öğrenilen Geçmiş Zaman: -(ı)mış eki ile kurulur. 
• Görülen Geçmiş Zaman: -(ı)dı yardımcı fiiliyle 

yapılır. 
• Şart 

Yapım Ekleri 
1. İsimden İsim Yapan Ekler 
2. İsimden Fiil Yapan Ekler 
3. Fiilden İsim Yapan Ekler 
4. Fiilden Fiil Yapan Ekler 

Sıfat- Fiiller 
Sayı ve şahsa bağlı fiil çekimine girmeyen, fakat aldığı 
eklerle fiilin zamanına bağlı olarak taşıdığı kavramı 
sıfatlaştırdığından kendisinde sıfat ve fiil niteliklerini 
birleştiren fiil şekillerini oluşturan eklerdir. 

Zarf- Fiiller 
Cümlede yüklemin anlamını çeşitli yönlerden etkileyen, 
fiilden bazı eklerle yapılmış, şahıs ve zaman belirtmeyen 
zarf görevindeki yapılardır. 

Hareket Adları 
1. –(ı)ş/ -(u)ş 
2. –mag, -mek 
3. –ma 

Kelime Türleri 
Zamirler: Zamir, isimlerin yerini tutan isim soylu kelime 
türüdür. 

a. Kişi Zamirleri 
b. Dönüşlülük Zamirleri 
c. İşaret Zamirleri 
d. Belirsizlik Zamirleri 

Sıfatlar 
a. Niteleme Sıfatları 
b. Belirtme Sıfatları 
• İşaret Sıfatları 
• Sayı Sıfatları 
• Kesir Sayı Sıfatları 
• Üleştirme Sayı Sıfatları 
• Belirsizlik Sıfatları 
• Soru Sıfatları 

Zarflar 

• Zaman Zarfları 
• Yer- Yön Zarfları 
• Nitelik (Durum) Zarfları 
• Miktar Zarfları 
• Soru Zarfları 

Edatlar 

• Ünlemler 
• Bağlaçlar 
• Son Çekim Edatları 
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Azerbaycan Türkçesi Kiril Alfabesi 
Sayfa 81 

Azerbaycan Türkçesi Latin Alfabesi 
Sayfa 82 

Azerbaycan Türkçesi Metin Örnekleri 
 

ГУШУН КӨМƏЈИ 

Дејирлəр ки, бир гүн ел xырмaнынa јaнғын дүшүр. 
Јaнғындaн xəбəр тутaнлaр һaрaј сaлыб һaмыны көмəјə 
чaғырырлaр. Һəрə бир ишə əл aтыр. Ҹaмaaт xырмaны 
јaнғындaн гуртaрыр. Елə бу вaxт гөрүрлəр ки, сəрчə 
тез тез чaјa енир, aғзынa су aлыб јaнaн дəрзлəрин 
үстүнə төкүр. Һaмы бу ишə мaт гaлыр. Aдaмлaрдaн 
бири сəрчəдəн сорушур: 

--Aј сəрчə, гəтирдијин су дaмлa бојдa олмaз, бу су одa 
нејлəјə билəр, нијə өзүнү əлдəн-дилдəн сaлырсaн? 

Сəрчə дејир: 

-Xырмaн мəним дə чөрəјимди, гəрəк əлимдəн гəлəни 
əсиргəмəјим. 

 

Guşun Kömeyi 

Déyirler ki, bir gün él xırmanına yanğın düşür. Yanğından 
xeber tutanlar haray salıb hamını kömeye çağırırlar. Here 
bir işe el atır. Camaat xırmanı yanğından gurtarır. Éle bu 
vaxt görürler ki, serçe téz téz çaya énir, ağzına su alıb 
yanan derzlerin üstüne tökür. Hamı bu işe mat galır. 
Adamlardan biri serçeden soruşur: 

-Ay serçe, getirdiyin damla boyda olmaz, bu su oda 
néyleye biler, niye özünü eldendilden salırsan? 

Serçe déyir: 

-Xırman menim de çöreyimdi, gerek elimden geleni 
esirgemeyim. 

 

Kuşun Yardımı 

Diyorlar ki, bir gün halkın harmanında yangın çıkıyor. 
Yangını haber alanlar feryat edip herkesi yardıma 
çağırıyorlar. Her biri bir işe el atıyor. İnsanlar harmanı 
yangından kurtarıyor. O sırada görüyorlar ki, serçe tez tez 
çaya inip, ağzına su alıp yanan tahıl bağlarının üstüne 
döküyor. Hepsi bu işe şaşırıyor. Adamlardan biri serçeye 
soruyor: 

-Ey serçe, getirdiğin su damla büyüklüğünde değil, bu su 
ateşe ne yapabilir, niye kendini yoruyorsun? 

Serçe diyor: 

-Harman benim de ekmeğimdir (ekmek kapımdır), gerek 
ki elimden geleni esirgemeyeyim. 

БAXТЫМЫ 

Бaшынa дөндүјүм вaфaлы достлaр, 

Сиз Aллaһ, тeз тaпын итəн бaxтымы. 

Шəлaлəли дaғдa, ҝөј чəмəнликдə, 

Көксүз aғaч кими битəн бaxтымы. 

Дөрд бир јaным гaрaнлыгды, aдaды, 

Фəлəк тутуб голлaрымдaн будaды. 

Aмaн, гојмa, о дəрјaдa, судaды, 

Гəрг олуб дəрјaдa бaтaн бaxтымы. 

Мəн ону axтaрдым борaндa, гaрдa, 

Ҝөзүм aғлaр гaлды, ҹaн интизaрдa. 

Бир мəнə сөјлəјин, ҝөрдүнүз һaрдa, 

Чaғырын, aрaјын јaтaн бaxтымы. 

Бирјоллуг унудуб ҝүлүзлү јaры, 

Нөврəстə ҹaвaндым, eјлəдин гaры. 

Нaбaтaм, ҝəтирин бир ҝөрүм бaры, 

Мəни гүрбəтлəрə aтaн бaxтымы. 

 

BAHTIMI 

Başına döndüyüm vafalı dostlar, 

Siz Allah, téz tapın iten baxtımı. 

Şelaleli dağda, göy çemenlikde, 

Köksüz ağaç kimi biten baxtımı. 

Dörd bir yanım garanlıgdı, adadı, 

Felek tutub gollarımdan budadı. 

Aman, goyma, o deryada, sudadı, 

Gerg olub deryada batan baxtımı. 

Men onu axtardım boranda, garda, 

Gözüm ağlar galdı, can intizarda. 

Bir mene söyleyin, gördünüz harda, 

Çağırın, arayın yatan baxtımı. 

Biryollug unudub gülüzlü yarı, 

Növreste cavandım, éyledin garı. 

Nabatam, getirin bir görüm barı, 

Meni gürbetlere atan baxtımı. 

 

Şiirde geçen bazı kelimelerin karşılıkları: 

tap-: bulmak 
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it-: yitmek, kaybolmak harda: nerede 

göy: yeşil  biryollug: bir kez 

kimi: gibi  gülüzlü: gül yüzlü 

axtar-: aramak  növreste: Büluğ çağına ermiş ,
   genç 

 

ЧOБAНЛA МОЛЛA 

Бир чобaн гојунлaрыны јaјлaғa гəтирмишди. Јaјлaғын 
јaxынлығындa бир кəнд вaр иди. Чобaн бир геҹə бу 
кəнддə гaлыб, моллaјa гонaг олду. О гүндəн чобaнлa 
моллa достлaшдылaр. Гүнлəрин бир гүнү чобaн 
моллaјa дəди: 

-Моллa, мəн истəјирəм сəнə бир јaxшылыг елəјим. 

Моллa дeди: 

-Aллaһ aтaнa рəһмəт елəсин. Сəнин мəнə едəҹəјин 
јaxшылыг нə олсa, мəн əвəзиндə дуa елəрəм, Aллaһ 
сəни бaғышлaр, гүнaһлaрындaн кечəр. 

Моллa, мəним гојунум чоxду. Онлaрын јүзүнү сəнə 
тaпшырыб гедəҹəјəм. Јүз гојун бир ил сəндə əмaнəт 
гaлсын. Һəмин бир илин ичиндə гојунлaрын мəнфəəти 
сəнин олсун. Сүдүнү сaғыб јејəрсəн, aртығыны 
сaтaрсaн, јунуну дa гырxaрсaн. Бу бир илдə нə гəдəр 
гојунлaрын бaлaсы олсa, о дa сəнин. Ил бaшындa 
гəлиб јүз гојунуму aпaрaрaм. 

Моллa чоx шaд олду. Чобaн онa јүз гојун вериб гетди. 

Бəли, aз зaмaндa моллa гојунлaрдaн кефи истəдијини 
кəсди, сaтды. Ил бaшынa бирҹə гојун гaлды ки, ону дa 
өз һəјəтиндə бaғлaды. Бир гүн моллaјa xəбəр вердилəр 
ки чобaн јaјлaғa гəлиб. Моллa буну əшидəн кими 
һaмaн гaлмыш бирҹə гојуну дa кəсди, дəрисини бир 
күнҹə aтды, əтини дə говуруб бaрдaглaрa төкдү. 

Чобaн гaтырыны сүрүб моллaнын гaпысынa гəлди. 
Һəјəтдə гојунлaры гөрмəјип фикирлəшди ки, моллa 
гојунлaры чөлдə сaxлaјыр. Чобaн гaтыры һəјəтдə 
бaғлaды, отaғa гирди, сaлaм вериб əјлəшди. 

Моллa aрвaдынa деди: 

-Гəт гоншудaн бир кaсa гaтыг aл гəтир, гонaг јесин. 

Чобaн тəəҹҹүб елəди, фикирлəшди ки, моллa нијə 
гaтығы гоншудaн aлыр. 

Чобaн деди: 

-Моллa , гојунлaры һaрaдa сaxлaјырсaн? 

Моллa чобaнын лaп јaнындa əјлəшиб деди: 

-Чобaн гaрдaш, мəн дејим сəн һесaблa. Сəн мəнə јүз 
гојун вердин, дүздүрмү? 

-Бəли, дүздү. 

-Дејим, гулaг aс: 

Отузуну вердим гəссaбa, 

Отузуну гəтирмə һесaбa, 

Отузу дa гaјaдaн учду, 

Доггузу гaрнымa дүшдү, 

Јердə гaлды бириси. 

Чобaн aҹыглы-aҹыглы деди: 

-Һaны бириси? 

Моллa күнҹдəн дəрини гөтүрүб aрaлығa aтды. 

-Бу дa онун дəриси. Гaтыры дa үстə гојaҹaгсaн. О дa 
олaҹaг чобaн һaггысы. 

Чобaн сүфрəдəн гaтыг кaсaсыны гaпды, моллaнын 
бaшынa вуруб деди: 

-Моллa, сəн xəрифлəмисəн ки! 

Гaтыг моллaнын бaшындaн axыб үзүнə төкүлдү. 

Моллa диз үстə əјлəшди, əллəрини гөјə гaлдырыб 
деди: 

-Əј пəрвəрдигaрa шүкүр олсун сəнə, өлмəдим гaлдым, 
или бaшa вурдум, aғa илə һесaблaшдым, үзү aғ 
чыxдым. 

 

ÇOBANLA MOLLA 

Bir çoban goyunlarını yaylağa getirmişdi. Yaylağın 
yaxınlığında bir kend var idi. Çoban bir géce bu kendde 
galıb, mollaya gonag oldu. O günden çobanla molla 
dostlaşdılar. Günlerin bir günü çoban mollaya dedi: 

-Molla, men isteyirem sene bir yaxşılıg éleyim. 

Molla dédi: 

-Allah atana rehmet élesin. Senin mene édeceyin yaxşılıg 
ne olsa, men evezinde dua élerem, Allah seni bağışlar, 
günahlarından kéçer. 

Molla, menim goyunum çoxdu. Onların yüzünü sene 
tapşırıb gédeceyem. Yüz goyun bir il sende emanet galsın. 
Hemin bir ilin içinde goyunların menfeeti senin olsun. 
Südünü sağıb yéyersen, artığını satarsan, yununu da 
gırxarsan. Bu bir ilde ne geder goyunların balası olsa, o da 
senin. İl başında gelip yüz goyunumu apararam. 

Molla çox şad oldu. Çoban ona yüz goyun vérib gétdi. 
Beli, az zamanda molla goyunlardan kéfi istediyini kesdi, 
satdı. İl başına birce goyun galdı ki, onu da öz heyatında 
bağladı. Bir gün mollaya xeber vérdiler ki çoban yaylağa 
gelib. Molla bunu eşiden kimi haman galmış birce goyunu 
da kesdi, derisini bir künce atdı, etini de govurub 
bardaglara tökdü. 

Çoban gatırını sürüb mollanın gapısına geldi. Heyatda 
goyunları görmeyib fikirleşdi ki, molla goyunları çölde 
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saxlayır. Çoban gatırı heyatda bağladı, otağa girdi, salam 
vérib eyleşdi. 

Molla arvadına dédi: 

-Get gonşudan bir kasa gatıg al getir, gonag yésin. 

Çoban teeccüb éledi, fikirleşdi ki, molla niye gatığı 
gonşudan alır. 

Çoban dédi: 

-Molla , goyunları harada saxlayırsan? 

Molla çobanın lap yanında eyleşib dédi: 

-Çoban gardaş, men déyim sen hésabla. Sen mene yüz 
goyun vérdin, düzdürmü? 

-Beli, düzdü. 

-Déyim, gulag as:  

Otuzunu vérdim gessaba,  

Otuzunu getirme hésaba,  

Otuzu da gayadan uçdu,  

Dogguzu garnıma düşdü,  

Yérde galdı birisi. 

Çoban acıglı-acıglı dédi:  

-Hanı birisi?  

Molla küncden derini götürüb aralığa atdı.  

-Bu da onun derisi. Gatırı da üste goyacagsan.  

O da olacag çoban haggısı.  

Çoban süfreden gatıg kasasını gapdı, mollanın başına 
vurub dédi: 

-Molla, sen xeriflemisen ki! 

 Gatıg mollanın başından axıb üzüne töküldü.  

Molla diz üste eyleşdi, ellerini göye galdırıb dédi:  

-Ey perverdigara şükür olsun sene, ölmedim galdım, ili 
başa vurdum, ağa ile hésablaşdım, üzü ağ çıxdım. 

Metinde geçen bazı kelimelerin karşılıkları: 

kend: köy künc: köşe, bucak 

evez: karşılık bardag: testi  

tapşır-: havale etmek, emanet etmek 

gatıg: yoğurt apar-: götürmek 

götür-: kaldır birce: tek, bir, yalnız 

kasa: kâse  heyet: bahçe avlusu; ahır 

xerifle-: bunamak 
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Türkmen Adı 

Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, Jean Deny Armağanı’nda yer 
alan “Türkmen Adı, Manası ve Mahiyeti” adlı yazısında 
Türkmen kelimesi ilk olarak XI. asrın Türk asıllı müellifi 
Kâşgârlı Mahmûd’un büyük sözlüğü Dîvânü Lügâti’t-
Türk’te kullanılmıştır. Kaşgarlıya göre Türkmen adı, Türk 
kelimesine Farsça “manend” (benzer, gibi) kelimesinin 
getirilmesiyle oluşmuştur. Dolayısıyla Türkmanend 
(Türke benzer)sözünden Türkmen şekline dönüşmüştür. 
Kavramın büyük İskender’in karşısına getirilen 24 kişinin 
üstlerinde Farsça Türk’e benzer Türkmanend yazısını 
görür ve kavramın buradan geldiği rivayet edilir. 
 
Akka piskoposu J. V. Ariac’a göre, kelime, Türk ile 
Kuman sözlerinin birleşmesinden doğmuştur. Oskar 
Hanser de Türkmen kelimesinin genellikle “Türk” ve 
“Koman” kelimelerinin birleşmesinden meydana 
geldiğinin düşünüldüğünü belirtmektedir. Hüseyin 
Hüsameddin’e göre, men Türkçe büyüklük iki olup, 
Türkmen “büyük Türk” demektir. Necib Asım’a göre, 
kelime, Türk ile adam manasına gelen man’dan 
oluşmuştur ve“Türk eri” tabirinin tercümesidir. Saim Ali 
Dilemre de Asurca “tüccar” demek olan tuggar kelimesini 
Türk ile münasebete getirerek Türkmen’in “ticaret adamı, 
kervan adamı” olabileceğini söyler. Ama, bu görüş 
oldukça zayıftır.  
 
Ünlü Türkolog J. Deny’ye göre Türkmen kelimesi de 
“koyu Türk, saf kan Türk” anlamlarına gelmektedir. 
Deny’nin görüşü Türkçe kullanılan farklı kelimelerinde 
anlam olarak benzer etkileri vermesi nedeni ile en fazla 
rağbet görendir.  
 
Türkmen Türklerinin Tarihi 
 
Oğuzların büyük çoğunluğu X. yüzyılda İslamiyeti kabul 
edince, Müslüman olmayan Oğuzlara Türkmen adını 
vermişlerdir. Türkmenler Oğuz kökenlidir. Diğer Oğuz 
boyları XI. yüzyılda batıya göç ederken, Türkmenler 
doğuda kalmıştır. Türkmenler, Gaznelilerin idaresine 
girmek istememişler, 1040 yılında Tuğrul ve Çağrı 
Bey’lerin komutasında Gazneli Devleti’ni yıkınca 
Anadolu ve Azerbaycan bölgesinde kendi devletleri 
Selçuklu Devleti’ni kurmuşlardır. 
 
Büyük Selçuklu Devleti, doğuda Amu Derya’dan, batıda 
Akdeniz kıyılarına kadar geniş bir alana yayılmış. Batı 
coğrafyasında özellikle Bizans ve haçlılar ile yoğun olarak 
uğraştıkları için eski vatanları Türkmenistan ile bağları 
azalmış. Bu uzaklaşma Türkmenistan’da kalan 
Türkmenler ile Anadolu’ya ve Azerbaycan’a gelen 
Türkmenler arasında tarih ve kader olarak farklılıkların 
yaşanmasına sebep olmuştur. 
 
Maveraünnehir ve Horasan’da kalan Türkmenler, önce 
Moğol daha sonra da Timurlular hâkimiyetine 
girmişlerdir. 1693’ten 1855’e kadar yoğun mücadelelerle 

geçen sürecin sonunda Türkmenler, 1855’te Hive 
ordusunu, ardından da 1860’ta İran ordusunu yenerek 
Kuşid Han yönetiminde bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. 
 
Çok kısa bir süre 1860 ile 1873 yılları arasında nispeten 
rahat bir hayat suren Türkmen Türkleri, 1873 yılından 
itibaren Rus saldırılarına maruz kalmış ve uzun 
mücadeleler sonucunda 1884 yılında Rus hâkimiyetini 
kabul etmek zorunda kalmışlardır. Ruslara karşı uzun 
yıllar bağımsızlık mücadelesi veren Türkmenler, 1917’den 
itibaren Sovyetlerin idaresinde kalan Türkmenistan, 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 27 Ekim 
1991’de bağımsızlığını ilan etmiştir. Türkmen Türkleri 
bugün Çavdar, İmrili, Yomut, Göklen, Teke, Sarık, Salur 
ve Ersarı gibi başlıca yedi boydan oluşmaktadır. Bu boylar 
da kendi arasında çeşitli oymaklara ayrılmaktadır. 
 
Türkmen Türkçesi 
 
Türkmen Türkçesi, Oğuz grubu şivelerinin doğu 
kolundandır. Bundan dolayı Oğuz Türkçesinin özellikleri 
Türkmen Türkçesinin karakteristiğini oluşturur. Ayrıca, 
Doğu Türkçesinin etkisiyle Kıpçak ve Çağatay 
Türkçesinin özelliklerini de barındırır. Türkmen 
Türkçesiyle yazılmış en eski metinlerin, Ahmed 
Yesevi’nin şiirleri ve Ali’nin Kıssa-i Yusuf’u olduğu iddia 
edilirse de, aslında bunlar Türk dilinin müşterek dönemine 
ait eserlerdir. Türkmen Türkçesi ise asıl eserlerini XVIII. 
yüzyıldan itibaren vermeye başlamıştır. Türkmen 
Türkçesinin söz varlığının temelini Türkçe sözler 
oluşturur. Tarihi seyri içerisinde Moğolca, Farsça, Arapça 
ve Rusçadan kelimeler almıştır. 
 
Halen kullanılan Türkmenistan’da kullanılan yazı dili, 
1925’ten beri ‘Türkmen-Yomut’ ağzına dayanmaktadır. 
Türkmen Türkleri de, diğer Türk boyları gibi önce Arap, 
1927-28 yıllarından itibaren Latin, 1937 yılından sonra da 
Kiril alfabesini kullanmışlardır. Son yıllarda görülen genel 
eğilim doğrultusunda, Türkmen-Kiril alfabesinin 
değiştirilmesi veya tamamen terk edilmesiyle ilgili 
tartışmalar, 1990’lı yıllarda başlamış ve 12 Nisan 1993’te 
Türkmenistan Cumhuriyeti, Latin alfabesine geçiş 
kanununu onaylamıştır. Yeni Türkmen alfabesinde 30 harf 
bulunmaktadır. 1993’te kabul edilen bu alfabe 1999 
yılında bazı değişikliklerle yeniden düzenlenmiştir. Ancak 
bu alfabe, daha önce belirlenen 34 harfli ortak Türk 
alfabesinden bazı farklılıklar taşımaktadır. 
 
Türkmen Edebiyatı 
 
XVIII. yüzyıla kadar Türkmen edebiyatı daha çok sözlü 
edebiyata, dolayısıyla halk edebiyatına dayanır. Leyla ile 
Mecnun, Yusuf ile Züleyha, Tahir ile Zühre, Aslı ile 
Kerem gibi halk hikâyeleri her zaman, her devirde halk 
arasında yayılmıştır. Özellikle ‘Koroğlu’ destanı ve 
‘Şahsenem ile Garip’ hikâyesi Türkmen Türkleri arasında 
çok sevilen özel bir yere sahip olan hikâyelerdir. 
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Türkmen Türkçesi, Mahtımgulı (1730-1780)’nın şiirleri 
ile bir yazı dili haline gelir. Klasik edebiyat geleneğinden 
gelen Mahtımgulı, Çağatay Türkçesini çok iyi bilmesine 
rağmen, yerel Türkmen ağzını kullanarak yazı dili haline 
gelmesini sağlamıştır. Mahtımgulı’dan sonra Seydî, 
Gurbandurdı Zelilî, Mollanepes, Talibî, Miskin Kılıç gibi 
şair ve yazarlar oldukça ünlüdür. 
 
XIX. yüzyılın son çeyreğinde Türkmenistan’ın Rusya’nın 
egemenliğine girmesi; siyasi, askeri, iktisadi ve kültürel 
alanlarda olduğu gibi edebiyat alanında da Rus etkisinin 
yaşandığı bir dönemdir. XX. ise yüzyıl büyük sarsıntıların 
asrıdır. 
 
1920’li yılların edebiyatında, özellikle tiyatro türünde, 
tarihi temaya eğilim artar. O devir tiyatro eserlerinde tarih 
basit bir fon olarak ele alınmış, kahramanların tip 
özelliklerine değil de karıştıkları olaylara önem 
verilmiştir. Nesir turu gelişmiş, özellikle hikâye turu on 
plana çıkmıştır. Ancak bu devirde şiir, diğer türlerin 
önündedir. 
 
1930-1945 yılları arası edebiyatı daha çok siyasi baskılar 
ve zulüm yönlendirmiştir. Bu ağır şartlara rağmen 
edebiyat gelişir. Otuzlu yılların edebiyatında da şiirin 
üstünlüğü devam eder. Kısa ve uzun hikâye turu gelişir ve 
birçok roman yazılır. Hikâye ve romanlarda daha çok 
kolhoz ve köy hayatı temaları büyük bir yer tutar.  
 
1945-1960 yılları arsında edebiyatta savaş sonrasının 
getirdiği dil hâkimdir. Savaştan sonraki bu dönemde 
ekonomiyi canlandırıp geliştirme ve barışı pekiştirme gibi 
temalar çokça işlenir. Ata Govşudov, Berdi Karbabayev, 
Güseyin Muhtarov dönemin önemli kalemleridir. 
 
1960-1990 yılları arası edebiyatında özellikle hiciv 
türünün canlandığını ve bu alanda Berdi Gulov, 
Taçmammet Cürdekov ve Gurbangılıç Hıdırov gibi 
önemli kalemlerin yetiştiği görülür. Bu dönemin roman ve 
hikâyelerinde tarihi tema genişçe işlenir. 
 
Bağımsızlık devri edebiyatı, 27 Ekim 1991’de 
Türkmenistan’ın bağımsızlığını ilan etmesiyle başlayan 
devirdir. Bu dönem edebiyatı, bağımsızlık ve milli uyanış 
edebiyatı olarak adlandırılabilir. Bu devrin şiirlerinde 
bağımsızlık ve milli gurur gibi konular önemli bir yer 
tutar. Nesir türündeki eserlerde ahlaki meseleler ideolojik 
baskıdan uzak olarak işlenmektedir. Ayrıca milli tarihe 
yönelim oldukça güçlüdür 
 
Türkmenistan 
 
Sovyetler Birliği’nden ayrılan beş bağımsız Türk 
cumhuriyetinden biri olan Türkmenistan’ın başkenti 
Aşkabat’tır. Türkiye ile yaklaşık aynı enlemler arasında 
yer alan Türkmenistan topoğrafik olarak daha çukur bir 
arazi üzerinde yer almaktadır. Ülke topraklarının yaklaşık 
4/5’ini (350.000 km2) dünyanın büyük çöllerinden biri 

olan Karakum çölü oluşturur. Türkmenistan, Asya’nın iç 
kesimlerinde bulunduğu için tam bir kara iklimine 
sahiptir. Resmi dil Türkmen Türkçesi olup 24. 5. 1990’da 
resmi dil olmuştur. Ülke topraklarının %72 gibi büyük bir 
oranda alanı çöl olduğu için ekonomisi ağırlıklı olarak 
hayvancılığa dayanır. Toprakların kalan, kullanılabilen 
kısmında ise tarım yapılır. 
 
Türkmen Türkçesi Grameri 
 
Türkmen Türkçesinin ses bilgisindeki ünlüler: 9 ünlü 
vardır,  “a, a, e, ı, i, o, ö, u, ü”. Türkiye Türkçesinden 
farklı olarak Türkmen Türkçesinde iki e vardır. “Ə ə” (a) 
ile gösterilen ses, Türkiye Türkçesindekinden daha geniş 
ve acıktır, a ile e arasında bir sestir. Türkmen Türkçesine 
Arapça ve Farsçadan giren birçok kelime büyük ünlü 
uyumuna uydurulmuştur: bahana (bahane), caahıl (cahil), 
galandar (kalender). Küçük ünlü uyumu Türkiye 
Türkçesine göre, Türkmen Türkçesinde daha zayıftır. Yazı 
dilinin genel eğilimi, yuvarlak ünlüleri ilk hece dışında 
kabul etmemek yönünde olup kelimelerin ikinci heceden 
sonraki hecelerinde yer alan ünlüleri düzleştirmektedir. 
 
Türkmen Türkçesinde 23 unsuz vardır. Ancak alfabede 21 
işaret kullanılmaktadır: “b, c, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, n, p, 
r, s, ş, t, v, y, z”. Ünsüz uyumu, kelime içerisinde ve 
eklenme sırasında kullanılan ünsüzlerin tonluluk tonsuzluk 
bakımından gösterdiği uyumdur. Türkiye Türkçesinde 
yaygın olan bu uyum, Türkmen Türkçesinde 
görülmemektedir. Türkmen Türkçesinde birçok ekin 
ünsüzü daima tonludur. Bu yüzden söz konusu ekler, 
tonsuz ünsüzlerle biten kelimelere eklendiklerinde ünsüz 
uyumu bozulmaktadır. 
 
Türkmen Türkçesinde gelecek zamanın eki -cAk’tır. Diğer 
Oğuz grubu lehçelerinden farklı olarak -cAk ekinin 
üzerine şahıs eki getirilmez. Bu eki alan fiillerin şahıs 
kavramı, zamirlerle ifade edilir. Kesin bir gelecek zaman 
ifadesi taşır. 
men alcak (alacağım) men görcek (göreceğim) men gelcek 
(geleceğim) 
 
Zarf-Fiiller, şahsa ve zamana bağlı olmayan mücerret fiil 
şekilleridir. İsim-fiil ve sıfat-fiillerden farklı olarak isim 
çekim eklerini almazlar. Zarf olarak kullanılan bu şekiller 
bazen de yardımcı fiillerle birlikte birleşik fiil oluştururlar. 
Türkmen Türkçesinde kullanılan fiiller Türkiye 
Türkçesine göre daha azdır. 
-(I)ban: kullanılır: diyban (deyip), yıglışıban (toplanıp). 
-a/e(y)/-I,-U: (söyleyiver-), geliber- (geliver-), çekiber 
(çekiver-), düşüber- (düşüver-). 
-AlI: Türkmen Türkçesi eserlerinde on sesteki g unsuzunu 
düşürerek -alı/-eli şeklini almıştır: gelelimiz baari 
(geldiğimizden beri). 
-dIkçA/-dUkçA: okadıkca (okudukca), garadıkça 
(baktıkça), iişledikce (calıştıkca). 
-AndA: begenende (beğendiğinde), çıkaranda 
(çıkardığında). 
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-InçAA: Türkiye Türkçesinde olduğu gibidir: acılıncaa 
(acılınca), bolıncaa (olunca), 
galıncaa (kalınca).  
-Ip/-Up: açıp, anlap (anlayıp), berip (verip), gamcılap 
(kamcılayıp), gorkup (korkup), yorap (yürüyüp). 
-kAA: otırkaan (sen otururken), baryakaa (giderken), 
gitcekkaa (gidecekken), gelcekkaa (gelecekken). 
-mAAn: almaan (almadan, yaadamaan (yorulmadan). 
-mAzdAn: ölmezinden ön (ölmeden önce), garamazımdan 
ozal (ben bakmadan önce). 
 
Zarflar: a. Zaman Zarfları 
İş ve hareketin olduğu zamanı gösterir. Türkmen 
Türkçesindeki başlıca zaman zarfları şunlardır: indi 
(şimdi; artık), ertiir (yarın), agşam (akşam), yassıın (yatsı 
vakti), hemiişe (her zaman, daima), buu gun (bugun), 
duyn (dun), her gun, gışıın (kışın), giic (gec), giice 
(gece), gundiiz (gunduz), gunortaan (oğle, oğleyin), son 
(sonra), on (once), yanı (demin, biraz once, şimdi, yeni), 
kaate (ara sıra, bazen), iir (er, erken), ozal (daha once, 
evvel), bayak (once, daha once), entek (şimdi, şu anda). 
b. Yer-Yön Zarfları: Daşarı gatı ıssı. (Dışarısı cok sıcak). 
c. Nitelik (Durum) Zarfları: Ol ogrıın garap geçdi. (O, 
gizlice bakıp gecti). 
Gapını gayım yapdı. (Kapıyı sıkıca örttü). 
d. Miktar Zarfları: Men size cuda minnetdaar. (Ben size 
çok minnettarım). 
e. Soru Zarfları: hacan (ne zaman), 
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Türkmen Türkçesi Kiril Alfabesi 

 
 

Türkmen Türkçesi Latin Alfabesi 

 
 

Türkmen Türkçesi Metin Örnekleri 
 

  

 

 

KARINCA 

- Çok ince giyimli görünüyorsun 

Ey karınca, karınca. 

Kış soğuktur, üşürsün 

Giyinmezsen kalınca! 

 

-Sağ ol, düşüncen için 

Önceden hazırlandım kışa ben: 

Yazın sıcakta çok yandım, 

Artık kışta üşümem. 

 

Gurbandurdy - Zelılı (1780 - 1846) 

Zelili beýik watançy, gumanist, ökde lirik şahyr 
bolupdyr. Zelili Magtymgulynyň ýegeni, onuň progressiw 
ideýalaryny dowam etdirijidir. 

Gurbandurdy Zelili Gürgeniň Garaguzy obasynda 
1780-nji ýyl-da eneden bolýar. Zeliliniň önüp-ösen ýeri 
Etrek, Gürgen, Garrygala sebitleridir. 

Zelili oba mekdebinde, soňra bolsa Hywadaky 
“Şirgazy” medresesinde okapdyr diýen maglumatlar bar. 

Zelili-zelil, horlanan, ejiz düşen diýmekdir. Onuň 
bu lakamy ýaşaýşy-durmuşy bilen baglanşyklydyr. 
Zeliliniň esasy kesp-käri kümüş, demir ussaçylygy 
bolupdyr. Zelili öz güzerany barada şeýle ýatlaýar: 

Kyn boldy güzeran, düşdük bir hala, 

Kemdest bolduk niçe başyň içinde. 

Zelili Döndi diýen obadaş gyzy gowy görüpdir. 
Oňa bagyşlap “Döndi hanym”, “Janymyň jananasy” ýaly 
şygyrlar düzüpdir.Ýone Döndi öýlenmek Zelilä 
başartmaýar. Zelili Nury atly gyza öýlenip,onüň bilen 
ömrüniň ahyryna çenli ýaşaýar. 

Häzir Zeliliniň nebereleri Garrygala 
töwereklerinde ýaşaýar. Zeliliniň döwründe halky ezen, 
türkmenlsr babatda talaňçylyk syýasatyny ýöreden hanyň 
biri-de Muhammet rahýamdyr. Onüň hanlyk süren 
döwründe (1806-1825) türkmenleriň ýagdaýy agyr 
bolupdyr. Şu ýagdaýlaryň hemmesi diýn ýaly Zelilinyň 
döredijiligide öz beýanyny tapypdyr. 

Zelili ömrüniň ýedi ýylyny Hywada ýesirlikde 
geçirýär. Diňe Muhammetrahym han ölenden soň, 1826-
njy ýylda gökleň turkmenleri Hywadan Garrygala 
göçýärler. Zelili hem şolar bilen göçüp gelýär. 
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Özbek Adı 
Özbek adının 1313-1340 yılları arasında hüküm süren 
Altın Ordu hükümdarı, Özbek Han’dan geldiği en fazla 
taraftar bulan görüştür. A. A. Semyanov bu fikirlerin 
temelsiz olduğunu ileri sürerek “Özbek” adının Ak Ordu 
döneminde ortaya çıktığını ve hem İran hem de Orta Asya 
tarihçileri tarafından Ak Ordu devletinde Türk-Moğol 
kabilelerinin tamamı için kullanılan ortak bir ad olduğunu 
belirtmiştir. A. A. Semyanov, Özbek Han’ın Kök Ordu, 
yani Altın Ordu hükümdarı olduğunu ve sonradan 
Özbekler diye adlandırılan kabilelerin ona tâbi olmadığını 
belirtmektedir. H. Vambery’e göre Özbek kelimesinin tam 
anlamı “kendi kendinin beği, bağımsız, müstakil” demek 
olup kelime ‘Öz+bek’ şeklindedir. Denis Sinor’a göre 
Özbek sözü ‘Oğuz+bek’ kelimelerinin birleşmesinden 
çıkmıştır. Hasan Eren ise bu sözün ‘Özü+berk’ sözünden 
geldiğini söylemektedir. 

Özbek Türklerinin Tarihi 

Özbek Türkleri, Karluk, Kıpçak ve Oğuz Türklerinin 
birleşmesinden meydana gelmişlerdir. Batu’nun kardeşi 
Şeybânî neslinden gelen Ebu’l-Hayr Han (1428-1468), 
büyük dedesi Özbek Han’ın adını verdiği devleti 1428’de 
kurarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Ebu’l-Hayr’ın 
yönetimini beğenmeyenler, ayrılarak kuzeye çekilmiş ve 
daha sonra Kazaklar diye adlandırılmışlardır. Ebu’l-
Hayr’ın ardından tahta geçen Şah Budak Han’ın oğlu 
Şeybânî Han’ın Bâbür Şah’ı yenmesiyle Özbek Türkleri 
XVI. yüzyılın başında Timurluların hâkimiyetine son 
vererek, Türkistan’a yayılıp büyük bir güç hâline 
gelmişlerdir. Kendi aralarında yaşanan bölünmeler sonucu 
Özbek Türklerinin bir kısmı Yamud Türkmenleri ile Hive 
(Harezm) Hanlığı’nı devam ettirmişlerdir. 1924’ten 
1991’e kadar Özbek Türkleri Rus hâkimiyeti altında 
yaşamışlardır. Özbekistan 20 Haziran 1990 yılında 
egemenliğini, 1 Eylül 1991’de bağımsızlığını ilan etmiştir. 

Özbek Türkçesi  

Özbek Türkçesi, Türk dilinin üç büyük grubundan biri 
olan Doğu Türkçesi (Karluk) kapsamında değerlendirilir 
ve Çağatay Türkçesinin devamı olarak kabul edilir. Özbek 
Türkçesi, Çağdaş Türk lehçeleri arasında, Türkiye 
Türkçesinden sonra en çok konuşulan lehçedir. Özbek 
Türkçesi dört ağıza dayandırılır: 

1. Kıpçak Özbekçesi 
2. Kuzey Özbekçesi 
3. Güney Özbekçesi 
4. Türkmenceleşmiş Özbekçe 

Özbek Türkçesinin ağızlarını üç grup hâlinde tasnif etmek 
mümkündür: 

1. Y’lavçi (y’li) ağızlar/Karluk grubu 
2. C’lavçi (c’li) ağızlar/Kıpçak grubu 

3. Oğuz grubu 

Daha önce Arap alfabesi, Kiril alfabesi ve Latin alfabesi 
kullanan Özbekistan, 1995 yılında İslam Kerimov’un 
onayıyla daha kusurlu, eksik ve Türk fonetiğine uymayan, 
İngiliz-Latin alfabesi temel alınarak hazırlanan Özbek-
Latin alfabesine geçmiştir. Harf sırasında Türkiye 
Türkçesi yerine İngiliz alfabesinin, harflerin telaffuzunda 
ise batı dillerinin ve Rusçanın esas alınması, ayrıca h, x, k, 
q, g, ğ gibi ünsüzlerin kalın ve ince sıralı kelimeler için 
ayrı ayrı kullanılması ve Türkçenin temel ünlülerinden 
olan ı ve ü ünlülerini gösteren harflerin bulunmaması 
başlıca olumsuzluklardır.  

Özbek Edebiyatı 
Özbek Türkleri Karahanlı ve Çağatay edebiyatlarını tarihî 
bir devamlılık içinde izleyerek XX. yüzyıl başlarında bir 
Özbek edebiyatı ortaya koymuşlardır. Aynî, Niyâzî ve 
Fıtrat üçlüsünün önderliğinde başlayan Çağdaş Özbek şiiri 
üç döneme ayrılır: 

1. Cedit Edebiyatı Dönemi (1910-1938): Dönemin 
ve Çağdaş Özbek şiirinin en büyük temsilcisi 
Abdülhamid Süleyman Çolpan (1893-1937)’dır. 
Çolpan’dan başka bu dönemin diğer şairleri 
arasında Abdurauf Fıtrat, Elbek, Aybek, Batu, 
Şâkir, Süleyman, Aydın, Gayretî, Uygun, Hâmid 
Alimcan, Gafur Gulam sayılabilir.  

2. Suskunluk Dönemi (1938-1960): Stalin’in 
Çolpan, Batu, Elbek gibi Özbek aydınlarını 
sürgün ve cinayetlerle susturmasıyla başlayan bir 
dönemdir. 

3. Yeni Dönem: Stalin’in 1953’te ölmesinden sonra 
biraz rahatlama ve yumuşama başlamış, 1960’tan 
itibaren Özbek edebiyatında lirik şiir tekrar çiçek 
açmıştır. En önemli şairleri Erkin Vâhidov, 
Abdulla Aripov, Cemal Kemal, Aziz Abdürrezak 
ve Rauf Parfi’dir.  

Özbek edebiyatında Kâdirî’nin “Ötken Künler, 
Mehrabdan Çayan, Abid Ketman” gibi romanları; 
Aynî’nin “Buhara Celladları”; Aybek’in “Kutlug Kan, 
Nevâiy, Balelik, Ulug Yol” romanları önemlidir. 

Özbekistan 

Özbekistan, Türkistan’ın coğrafi ve kültürel merkezi olup 
bölgenin en önemli cumhuriyetidir. 447.400 km2 bir alana 
ve 22.000.000’u aşan bir nüfusa sahiptir. Kara iklimine 
sahip ülkede yazlar sıcak ve kurak; kışlar ise soğuk geçer. 
Ormanların alanı ülke yüz ölçümünün ancak % 1.2’si 
kadardır. Ülkenin en büyük şehri olan Taşkent, 2,5 milyon 
nüfusa sahiptir. Bugün 22 milyonu geçen Özbekistan 
Cumhuriyeti’nin nüfusunun % 88’ini Türkler (Özbek, 
Karakalpak, Kazak, Türkmen, Tatar, Başkurt) 
oluşturmaktadır. Özbekistan Cumhuriyeti içerisinde ayrıca 
özerk bir Türk Cumhuriyeti statüsünde olan 
Karakalpakistan Cumhuriyeti yer almaktadır. Tarıma 
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dayalı bir ekonomisi olup, hayvancılığın da önemli bir yeri 
olduğu söylenebilir. 

Özbek Türkçesi Grameri 

Özbek Türkçesinde 10 tane ünlü vardır. Ancak bu sesler 
alfabede 7 harfle gösterilir. a-ä, ı-i, o-ö, u-ü sesleri ortak 
birer işaretle gösterilir. Yuvarlak å ise, o harfi ile 
gösterilir. o harfi Rusça kelimelerde o sesini verir. Özbek 
Türkçesi kalınlık-incelik uyumu yönünden Türk Lehçeleri 
içerisinde en bozuk olanıdır. Özbek Türkçesinde küçük 
ünlü uyumunun kısmen işlediğini söylemek mümkündür. 
Küçük ünlü uyumu, ince-dar ünlünün yardımcı ünlü 
olarak tercih edilmesinden dolayı bozulur. Özbek 
Türkçesinde 23 ünsüz vardır. Kiril alfabesindeki 
sıralanışına göre bu ünsüzler şunlardır: b, v, g, d, c/j, z, y, 
k, l, m, n, p, r, s, t, f, x, ts, ç, ş, q, ğ, h. 23 tane ünsüz Kiril 
alfabesinde 27 ses işaretiyle gösterilmektedir. Türkiye 
Türkçesinden farklı olarak k, g ve h ünsüzlerinin kalın 
şekilleri olan q, ğ ve x sesleri kullanılmaktadır. Ayrıca ñ 
(ng) ünsüzü de ayrı bir işaretle gösterilmemesine rağmen 
kullanılmaktadır. Özbek Türkçesinde tonluluk bakımından 
uyumu “ç” ile başlayan ekler, tek şekilli olduğu için 
bozmaktadır. Tonsuzluk uyumu bakımından ise, Özbek 
Türkçesi daha çok uyumsuzdur. Çokluk eki +lär’dır. 
İyelik ekleri tek şekilli olup yuvarlak şekilleri bulunmaz. 
Yalın hâl eksizdir. İlgi hâli eki tek şekilli olup +ning’dir. 
Yükleme hâli +ni ekiyle yapılır. Yönelme hali eki +gä’dır. 
Bulunma hâli eki tek şekilli olup +dä’dir. Ayrılma hâli eki 
tek şekilli olup +dän’dir. Eşitlik, +çä ve ‘gibi’ anlamını 
veren teg > dek edatından ekleşmiş olan +däy, +dek 
ekleriyle sağlanır. Aitlik eki +gi ve +ki’dir. Soru eki 
olarak Yazılı dilde sadece mi şekli vardır. Türkiye 
Türkçesinde olduğu gibi, Özbek Türkçesinde de üç grup 
şahıs eki vardır. Bunlar: 

1. Zamir kökenli şahıs ekleri, 
2. İyelik kökenli şahıs ekleri, 
3. Emir kökenli şahıs ekleridir. 

Öğrenilen geçmiş zaman üç şekilde yapılır: 

• 1. tip öğrenilen geçmiş zaman: -(i)b(di) ekiyle 
yapılır. 

• 2. tip öğrenilen geçmiş zaman: -gän ekiyle 
yapılır. 

• 3. tip öğrenilen geçmiş zaman: -miş eki ile 
yapılır. 

Özbek Türkçesinde 1. tip görülen geçmiş zaman, -di 
ekiyle yapılmaktadır. İkinci tip görülen geçmiş zamanın 
yalnızca olumsuz şekli olup “-gän + iyelik eki + yoq” 
kalıbıyla kurulur. 

Özbek Türkçesinde şimdiki zaman çekimi dört şekilde 
yapılır: 

• 1. tip şimdiki zaman: -ä/-y ekiyle yapılan şimdiki 
- gelecek zamandır. 

• 2. tip şimdiki zaman: -yäp ekiyle yapılır. 
• 3. tip şimdiki zaman: -måqdä ekiyle yapılır. 
• 4. tip şimdiki zaman: -(ä)yåtir ekiyle yapılır. 

Gelecek zaman çekimi dört şekilde yapılır: 

• 1. tip gelecek zaman: -ä/-y ekiyle yapılır. 
• 2. tip gelecek zaman: İkinci tipi “kesin gelecek 

zaman”dır; -äcäk ekiyle yapılır. 
• 3. tip gelecek zaman: Üçüncü tipi “niyet ifadeli 

gelecek zaman”dır; -måqçi ekiyle yapılır. 
• 4. tip gelecek zaman: Dördüncüsü̈ öğrenilen 

geçmiş zaman kipinin ikinci tipinin süreklilik 
bildiren tur- yardımcı fiili ile kaynaşıp 
kalıplaşmış şekliyle yapılır. Ünsüzle biten fiillere 
-ädigän, ünlüyle biten fiillere ise -ydigän eki 
getirilir. 

• 5. tip gelecek zaman: Özbek Türkçesinde gelecek 
zamanın edebî metinlerde çok az rastlanan “-gü (-
ğu) + iyelik eki (+dir)” ile kurulan şekli de 
bulunmaktadır. 

Geniş zaman kipi gelecek zaman anlamını da verdiği için 
“belirsiz gelecek zaman” olarak adlandırılmakta ve -(ä) r 
ekiyle yapılmaktadır. Şart kipi -sä ekiyle kurulur. gereklik 
kipinin müstakil şekli yoktur; “keräk” kelimesi 
kullanılarak “fiil + (i)ş + iyelik eki + kerak” ve “-sä + 
şahıs eki + keräk” yapılarıyla ifade edilir. Emir çekiminde 
her şahıs için ayrı bir ek veya şekil vardır. İstek çekimi, 
emir çekiminin dışında başlıca iki şekilde ifade 
edilmektedir: 

• 1. tip istek kipi: -gäy (-käy, -qay) eki ile 
çekimlenir. 

• 2. tip istek kipi: İstek kipini karşılamak için “-gü 
+ iyelik eki +bår” kalıbı da kullanılır. 

Özbek Türkçesinde e- “i-” fiili kullanılmak suretiyle basit 
çekimlerin rivayeti yapılır. Bunun için de e- fiilinin üstüne 
-gän ve -miş ekleri getirilir. Hikâye şekli e- (imek) fiiline -
di ekinin gelmesiyle oluşan “edi” ekiyle yapılır. Şartlı 
birleşik çekim bol- (ol-) fiilinin üzerine şart ekinin 
getirilmesiyle oluşan “bolsä” yapısıyla meydana getirilir. 
İsim çekiminde şimdiki zaman veya geniş zamana kişi 
ekleri; geçmiş zaman ve şarta ise e- (imek) fiili getirilerek 
yapılır. Türkiye Türkçesiyle Özbek Türkçesinde kullanılan 
yapım ekleri büyük oranda aynıdır. Türkiye Türkçesinde 
olduğu gibi Özbek Türkçesinde de yapım ekleri dört 
çeşittir: 

1. İsimden isim yapan ekler 
2. İsimden fiil yapan ekler 
3. Fiilden isim yapan ekler 
4. Fiilden fiil yapan ekler 

Özbek Türkçesindeki sıfat-fiiller şunlardır: -(ä)yåtgän; -
(a/-y)digän; -äcäk; -är; -mäs; -ärli/-ärli; -gän, -kän, -qan; -
miş 
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Özbek Türkçesinde görülen zarf-fiiller şunlardır: -(i)b/(-
bån); -ä/-y; -gäç, -käç, -qaç; -gäni; -gäli; -gändä/-qandä; -
gäniçä; -günçä; e-kän; -mäsdän; -mäy 

Özbek Türkçesinde hareket adları (isim-fiiller) üç türlü 
ekle yapılır: 1. -(i)ş; 2. -måq; 3. -(U)v 

Özbek Türkçesinde kişi zamirleri şunlardır: men, sen/siz, 
u; biz, sizlär/ senlär, ulär. Dönüşlülük zamiri “öz”dür.  

Özbek Türkçesinde işaret zamirleri şunlardır: bu, şu, u 
(o), öşä (o), bulär (bunlar), şulär (şunlar), ulär (onlar), 
öşälär (onlar) 

Özbek Türkçesindeki belirsizlik zamirleri şunlardır: 
älläqaysi (herhangi bir, biri), ällänärsä (bir şey), ällänimä 
(bir şey), älläqançä (birkaç), ayrim (bazı, kimi), ba’zi 
(bazı), ba’zi birlär (bazıları, kimileri), biråv (biri, birisi), 
bir qançä (bir kaç), bir neçä (birkaç), bir närsä (bir şey), 
xämmä (hepsi), heç kim (hiç kimse), kimdir (biri, birisi), 
kimsä (kimse), qay bir (hangi bir), qaysi bir (herhangi 
biri), nimädir (bir şey, herhangi bir şey), här kim (herkes, 
her biri), bäri (hepsi), biri, barçä (hepsi, herkes). 

Özbek Türkçesindeki başlıca soru zamirleri şunlardır: 
qaysi (hangi), qaysiläri (hangileri), kim/kimlär (kim, 
kimler), nimä (ne), nimälär (neler), nimäni (neyi), qançäsi 
(ne kadarı), neçtäsi (ne kadarı), närsä (ne). 

Özbekçede kullanılan sıfatlar aşağıdaki gibi 
sınırlandırılmaktadır: 

1. Niteleme sıfatları 
2. Belirtme sıfatları 

a. İşaret sıfatları 
b. Sayı sıfatları 

i. Asıl sayı sıfatları 
ii. Sıra sayı sıfatları 

iii. Kesir sayı sıfatları 
iv. Üleştirme sayı sıfatı 

c. Belirsizlik sıfatları 
d. Soru sıfatları 

Özbekçede zarf çeşitlerinden zaman zarfları, yer-yön 
zarfları, nitelik (durum) zarfları, miktar zarfları, soru 
zarfları kullanılmaktadır. 

Edatlar tek başlarına anlamları olmayan, hiçbir nesne ve 
hareketi karşılamayan anlamlı kelimelerle birlikte 
kullanılarak onları destekleyen, gramer vazifesi gören 
kelimelerdir. Özbekçede ünlemler, bağlaçlar ve son çekim 
edatları olmak üzere üç çeşit edat bulunmaktadır. 

Ünlemler dört başlıkta incelenmektedir: 

1. Duygu ünlemleri 
2. Seslenme ünlemleri 
3. Gösterme ünlemleri 
4. Cevap ünlemleri 

Özbek Türkçesindeki başlıca bağlaçlar şunlardır: 

• Sıralama bağlaçları 
• Denkleştirme bağlaçları 

• Karşılaştırma bağlaçları 
• Cümle başı bağlaçları 
• Sona gelen bağlaçlar 

Özbek Türkçesinde görülen başlıca son çekim edatları 
şunlardır: 

• Yalın ve ilgi halinden sonra kullanılanlar 
• Yönelme halinden sonra kullanılanlar 
• Ayrılma halinden sonra kullanılanlar 
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Özbek Türkçesi ve Kiril Alfabesi 
Bu bölümde Özbek Türkçesi Kiril alfabesini Özbek 
Türkçesi Latin alfabesi ve Özbek Türkçesi ile yazılmış 
metinler yer almaktadır.  İzleyen bölümde harflerin 
karşılıkları yer almıştır. 

Harfler  TT ses 
karşılığı 

Harfler  TT ses 
karşılığı 

B, b b N, n n 

D,d d O’ o’ ö 

L l   

G g g S s s 

F f f R r r 

K k k Y y y 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Diğer harfler ve karşılıkları sayfa 186 da yer 
almaktadır. 

İzleyen bölümde özbek Türkçesine ilişkin metin 
örnekleri yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tår köçädä, qoşnimizning eski, şalåq eşigi åldidä mening 
çål båbåm öz ortåğı-uzun såqålli, yirik cüssäli, kär qulåq 
moysäfid bilän, nimälär toğrisidädir ezmälänib sözläşädi. 
Båbåm årıq, kiçkinä gävdäsini devårgä süyäb, çoqqaygän; 
hässäsini tizzäläri årasigä qadägän. Ortåğı esä qopål, eski 
sağri kävüş kiygän, uzun sertük åyåqlärini uzatib, åftåbgä 
ygğrinini tutgän håldä, yergä yånbåşläb otiribdi. Köçädän 
åt, ärävä ötmäydi; şåvqın-surån yoq. Siyräk ötkinçilär 
älbättä qol qåvuştirib “Ässälåm!” deb ötädilär. Çållärdän 
biri yåki ikkåvi birdän cävåb berädi: “Vääläyküm...” Men 
çållärning ätråfidä äylänämän. Däm båbåmning, däm 
ortåğıning gåvråndäy uzun hässäsini “åt” qılib minämän, 
topråqdä hässälär çizgän izgä qıziqıb qaräymän. Keyin bu 
quruq täyåqlärni täraqlätib ulåqtirämän. Båbåm åsıq 
qåşläri tägidä yåşiringän közlärini yålğåndäkä åläytirib, 
körsätkiç barmåğı bilän popisä qılädi, hässälärni tixirlik 
bilän egälärigä qaytärämän. Keyin båbåmning tizzäsini 
quçåqläymän, bir tutam såqålini uşläymän, åğzini åçişgä 
qıstäb, tişlärini qıdirämän. 
 
Çeviri biçimi de şu biçimdedir: 
Çocukluk  
Dar sokakta, komşumuzun eski, yıpranmış kapısı önünde 
benim ihtiyar dedem; arkadaşı-uzun sakallı, iri cüsseli, 
sağır kulak aksakal- ile, neler hakkındaysa, gevezelik edip 
konuşuyorlar. Dedem zayıf, küçücük gövdesini duvara 
dayayıp çömelmiş; bastonunu dizleri arasına almış. 
Arkadaşı ise kaba, eski çarık giymiş uzun, kıllı ayaklarını 
uzatıp, gü-neşe sırtını vermiş hâlde yere yanlamasına 
oturmuştu. Sokaktan at, araba geçmiyor; gü-rültü, 
bağrışma yok. Seyrekçe geçenler de âdet üzere ellerini 
kavuşturup “esselâm” diyerek geçiyorlar. İhtiyarlardan bir 
veya ikisi birden cevap veriyor: “Vealeyküm...” Ben 
ihtiyarların etrafında dönüyorum. Kâh dedemin, kâh 
arkadaşının sopa gibi uzun bastonunu “at” yapıp 
biniyorum, toprakta bastonların çizdiği ize merakla 
bakıyorum. Sonra bu kuru sopaları ‘tırrak’ diye 
fırlatıyorum. Dedem gür kaşları altında gizlenmiş göz-
lerini yalandan dikip işaret parmağı ile tehdit ediyor; 
bastonlarını nazlanarak sahiplerine geri getiriyorum. Sonra 
dedemin dizini kucaklıyorum, bir tutam sakalını 
avuçluyorum, ağzını açması için zorlayıp dişlerini 
arıyorum.       
İzleyen bölümde ünite içinde yer alan metinde geçen 
bazı kelimelerin karşılıkları yer almıştır: 
mehnät: emek taşlä-: atmak, fırlatmak  
yäkkä: bir tane, tek  
indä-: ses çıkarmak, seslenmek  
xop: peki, tamam  
mäslähätläş-: akıl danışmak  
toxta-: durmak  
oxşa-: benzemek  
qıyna-: eziyet etmek  
nimä: ne  
köçä: sokak 
 keçqurun: akşam üstü  
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ortåq: arkadaş  
xomrä-: somurtmak  
pul: para  
yeç-: çıkarmak, çözmek  
xursänd: memnun, şen  
däråmäd: kazanç, gelir 
 
                                                       


