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TURKISH” 

 

Elza SEMEDL�•••• 

 

Özet  

Bu çalı�mada, Ana Türkçede ve Köktürkçede uzun oldu�u var sayılan ve bu 
uzunlu�u sistemli �ekilde koruyan Türkmen, Yakut ve Halaç Türkçelerindeki asli 
uzunlukların Azerbaycan Türkçesindeki fonetik ve semantik izleri takip edilmeye 
çalı�ılacaktır. Aynı zamanda, Azerbaycan Türkçesindeki uzun ünlüler konusunda bilim 
adamlarının görü�leri incelenerek, özellikle son dönemlerde yapılan çalı�malarda O�uz grubu 
ve özellikle de Azerbaycan Türkçesindeki asli uzunluklar ile ilgili görü�ler üzerinde durularak 
ileri sürülen görü�ler de�erlendirilmeye çalı�ılacak ve Azerbaycan Türkçesindeki asli uzun 
ünlülü oldu�u dü�ünülen kelimelerle asli uzunlukların Azerbaycan Türkçesindeki fonetik ve 
semantik izleri di�er lehçelerle kar�ıla�tırılacaktır. Asli uzunlukların sebep oldu�u ünsüz 
yumu�aması, ünsüz ikizle�mesi gibi fonetik olaylarla, e�seslilik gibi semantik olaylar 
Azerbaycan Türkçesinden örneklerle incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Asli Uzun Ünlüler, Ünsüz Yumu�aması, Ünsüz �kizle�mesi, 
Ötümlüle�me, E�seslilik. 

Abstract 

This study is about original long vowels and their phonetic and semantic remains in 
Azerbaijani language and dialects. As is known long vowels have been preserved in a 
systematic manner in the Turkmen, Yakut and Khalach  dialects. In this article words  which 
are thought to be original long vowels in Azerbaijan Turkish are compared with Turkman 
Turkish. The scientists` opinions about long vowels in Azerbaijan Turkish also will be 
analyzed.  

The main aim is to present that along with primary long vowels, occlusive- unvoiced 
consonants p, ç, t, k have systematically been preserved in Yakut and Turkmen dialects but 
have mostly been sonorised in Azerbaijan Turkish.  In addition, sonorisation and consonant 
derivation in a few examples in  Azerbaijan Turkish have been compared with other Turkish 
dialects.  

                                                 

• Hazar Universitesi, E�itim Fakültesi, Azerbaycan. 
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Giri� 

Türk lehçelerini çe�itli �ekillerde sınıflandıran Türk ve yabancı Türkologların tasnifatında 
Azerbaycan Türkçesi genellikle Güney, Batı, Güney- Batı veya O�uz grubunda yer almaktadır (Eren 
1998: 7-20). Fakat, Bekir Cobanzade, E. Demircizade gibi Türkologlar Azerbaycan Türkçesinin O�uz –
Kıpçak kökenli oldu�unu kabul ederler (Azizov 1999: 55). Azerbaycan Türkçesinin hem yazı dili hem 
de diyalektleri, O�uz ve Kıpçak temelli olmakla birlikte, özellikle fonetik bakımdan Türk dilinin daha 
eski dönemlerin izlerini ta�ımaktadır. Nitekim, B.A.Serebrennikov, N.Z. Hacıyeva, T. Hacıyev, 
E.Caferov, E. Azizov gibi Türkologlar ara�tırmalarında bu izleri tespit etmi�lerdir (Haciyev 1983: 18, 
Azizov 1999: 65-67). Dolayısıyla Azerbaycan Türkçesi hem O�uz- Kıpçak, hem de Karluk grubu Türk 
lehçelerinin fonetik izlerini, ister yazı, isterse de konu�ma dillerinde devam ettirmektedir. Fonetik 
olarak, Orhun-Yenisey abidelerinde kullanılan 8 ünlü (a, e, ı, i, o, ö, u, ü) ve tartı�malı, Orhun –Yenisey 
abideleri arasında lehçe farkı olarak kabul edilen, kapalı é de Azerbaycan Türkçesinde sistemli �ekilde 
muhafaza edilmektedir. Kapalı é sesi ile birlikte 9 olan ünlülerin, Ana Türkçeden itibaren uzun 
�ekillerinin de varlı�ı Türkoloji`de artık genel kabul görmü� konulardandır. Eski Türkçede de varlı�ı 
kabul edilen bazı asli uzunlukların Azerbaycan Türkçesi yazı dilinde kısmen, konu�ma dillerinde ise 
daha sık devam etti�i  veya fonetik izler bıraktı�ı görülmektedir. Fakat ne var ki Azerbaycan 
Türkolojisinde, günümüze kadar yapılan çalı�malarda asli uzunlukların varlı�ından veya onların 
fonetik izlerinden bahsedilmemektedir. A.Ahundov, Azerbaycan Türkçesinde “umum Türk men�eli” 
uzun ünlü olmadı�ını ve bu durumun Azerbaycan Türkçesinin bütün geli�im merhalesinde 
muhafaza olundu�unu ifade eder. Edebi dilde bulunmayan asli uzun ünlülerin bazı konu�ma 
dillerinde korundu�unu ve onların da asli uzama oldu�undan �üphe etti�ini, asli uzunlukların 
fonem olu�turmadı�ını ve anlam de�i�ikli�ine sebep olmadı�ını söyler (Ahundov 1983: 19, 20, 572). 

Azerbaycan diyalektolojisinin kurucusu olarak bilinen M. �ireliyev, asli uzun ünlülerin çok 
zayıf da olsa bazı diyalektlerde muhafaza olundu�unu belirtmi� olmakla birlikte (�ireliyev 1962 A: 
24), asli uzun ünlülerin daha eski dönemlere ait oldu�unu ve bu durumun dilin sonraki geli�im 
tarihiyle açıklanamadı�ını ifade eder. �ireliyev, asli uzun ünlülerin varlı�ını kabul etmekle birlikte, 
bu ünlülere daha ziyade Yakut ve Türkmen Türkçelerinde tesadüf edildi�ini, Azerbaycan konu�ma 
dillerinde ise ikincil uzanmanın daha geni� yayıldı�ından bahseder. (�ireliyev 1962 B : 14). A.Veliyev 
ise bazı Göyçay a�ızlarında asli uzun a: ünlüsünün varlı�ını kabul ederek (qa:rı, sa:rı), bu ünlünün 
fonemsel öneminden bahseder. R. Rüstemov da Guba a�zında a, o, è ünlülerinde birincil uzamaya 
rastladı�ını söyler (Azizov 1999: 128-129). M. �slamov ise, Azerbaycan Türkçesi konu�ma dillerinde 
birincil uzama kaydedilmedi�ini ifade eder (�slamov 1968: 6). 

Azerbaycan diyalektlerindeki uzun ünlülerle ilgili görü�leri de�erlendiren E. Azizov, 
Azerbaycan Türkçesinde asli uzun ünlülerin “umum halk Azerbaycan diline has” özellik olmadı�ını, 
lakin onun izlerinin, bazı konu�ma dillerinde tek heceli kelimelerde, kaldı�ını ifade ederek, 
Gürcüstan`daki Dmanisi a�zını, �ran`ın güneyindeki Eynalı, Ka�gay a�ızlarını örnek verir (Azizov 
1999: 129-130). 

Türkoloji`de üzerine köklü tartı�maların yapıldı�ı bu konuda, asli uzunlukların sistematik 
olarak korundu�u Yakut ve Türkmen Türkçesi dı�ında, di�er Türk lehçelerindeki aslı uzunlukların 
da kısmen korundu�unu gösteren hayli çalı�malar yapılmı�tır ( Polivanov 1924, A�marin 1926, Ligeti 
1938, Korkmaz, 1953, Veliyev 1960, Sçerbak 1966, Tekin 1995). 

Bilindi�i gibi, O�uz grubu Türk lehçelerinden olan Türkmen Türkçesinde asli uzunlukların 
varlı�ı Rus Türkolog Y. D. Polivanov tarafından 1924`te ortaya konmu�tur. (Tekin, 1995:24) 
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Polivanov`dan sonra 1926`da N. �. A�marin ilk defa Azerbaycan Türkçesi diyalektlerinde (Nuha 
dialekti)  uzun ünlü varlı�ından bahseder ve  qa:rı, sa:rı, ba:rı, ya:zı kelimelerinin asli uzun ünlülü 
oldu�unu söyler (Azizov 1999: 128). O�uz grubunun di�er lehçelerindeki (Osmanlı, Azeri, Kırım) asli 
uzun ünlüleri sistemli �ekilde ilk ortaya koyan Macar Türkolog L. Ligeti olmu�tur (Tekin 1995: 29). 
Türkiye Türkolojisinde birincil uzun ünlülerle ilgili ilk çalı�malar ise A.Emre Cevat, Zeynep 
Korkmaz, O.Nedim Tuna ve Talat Tekin tarafından ortaya konulmu�tur. Tekin, bu çalı�masında 
Azerbaycan Türkçesinin bazı diyalektlerinde birincil uzunlukları da di�er Türk lehçeleriyle 
kar�ıla�tırmalı olarak ortaya koymu�tur (Tekin 1995).  Konuyla ilgili, son dönemlerde Türkiye 
Türkolojisinde bazı çalı�malar da yapılmı�tır.1  

Azerbaycan Türkçesi yazı dili ve diyalektleri asli uzun ünlü bakımından incelendi�inde yazı 
dilinde asli uzunlukların fonetik ve semantik izler bıraktı�ını, konu�ma dillerin de ise birçok 
ara�tırmacının kabul etmemesine ra�men, asli uzunlukları korundu�u ve fonetik izler bıraktı�ı 
görülmektedir. Azerbaycan Türkçesinde asli uzunlukların izleri Türkmen Türkçesi ve di�er asli 
uzunlukları muhafaza eden lehçelerde oldu�u gibi ya tek heceli kelimelerde (a:d, o:d, ya:d, bu:d vs.) ya 
da çok heceli kelimelerin ilk hecesindedir (ya:x�ı). Ayrıca, O�uz grubu lehçelerinde tek heceli 
kelimelerin sonundaki ötümlüle�meye ilk dikkat çeken Macar Türkolog L. Ligeti`nin ortaya attı�ı 
ötümlüle�me olayı özellikle Azerbaycan Türkçesinde görülür. O�uz lehçelerinde p, ç, t ve k 
ünsüzlerinin kök hecesinde asli uzun ünlüden sonra ötümlüle�erek b, c, d ve � (veya g) olması (Tekin 
1995: 29) kısa ünlüden sonra ise ötümlü kalması ve bununla birlikte uzun ünlülerin fonem olma, 
anlam farkı yapma özelli�ini de Azerbaycan Türkçesinde takip etmek mümkündür.  

“Ana Türkçede tek heceli kelimelerin sonundaki ötümsüz patlayıcı p, ç, t, k ünsüzleri, O�uz 
grubunda, kısa bir ünlüden sonra kendilerini korudukları halde asli uzun ünlüden sonra 
ötümlüle�ir.” (Tekin 1975: 179). Azerbaycan Türkçesinde tek heceli kelimeler kelime sonundaki 
ünsüzün ötümlü ve ötümsüz olması bakımından ikiye ayrılır. �öyle ki,  a:d, o:d, sa:c, a:c, ya:d, sü:d, ö:d, 
u:c, gü:c,gü:d-, a:�, ö:c, qa:b, di:b, a:nd,a:rd, qu:rd, yu:rd, di:nc, dö:rd, u:d, da:d, ya:d vs. gibi Türkmen ve 
Yakut Türkçelerinde uzun ünlülü olan ve Ana Türkçede uzun ünlülü ve kelime sonunda ötümsüz 
olan bu kelimelerin sonundaki ünsüz, Azerbaycan Türkçesinde ötümlü,  at, ot, saç, aç-, top, ip, sap, üç, 
ät (et), köç, yat- gibi kelimelerin sonundaki ünsüz ise ötümsüzdür. Azerbaycan Türkçesindeki bu 
ötümlüle�me, herhangi bir ses olayı (iki ünlü arasında kalma gibi) olmadan, uzun ünlünün etkisiyle 
gerçekle�irken, yine tek heceli, fakat kısa ünlülü kelimelerde p, ç, t, seslerinin ötümlü oldu�u 
görülmektedir. Bu durumda ötümlüle�me Azerbaycan Türkçesinde aslı uzunlu�un fonetik izi 
olmakla birlikte, bu kelimelerdeki ünlülerin bo�umlanma süresinin de di�erlerinden daha uzun 
sürede gerçekle�ti�i anla�ılmaktadır. �öyle ki sonu ötümlü olan tek heceliler ötümsüzlere kıyasla 
daha geç sürede bo�umlanmaktadır. Fakat bu durum birçok Türkolog tarafından kayda de�er 
bulunmamı� olacak ki, Azerbaycan Türkçesine ait dilbilgisi ve özellikle sesbilgisi kitaplarında 
bahsedilmemi� ve asli uzun ünlü varlı�ı kabul edilmemi�tir. Oysa, dilbilimindeki uzunluk ölçütü 
veya uzun ünlü tanımına bakıldı�ında uzun ünlü “bo�umlanma süresi normal bir ünlünün 
süresinden daha uzun olan yahut normal uzunluktaki iki ünlünün bo�umlanma süresini içine alan 
ünlü”dür (Korkmaz 1992: 156). Bu tanıma göre Azerbaycan Türkçesindeki uzun ünlülerin 

                                                 

1 Erdo�an Boz (2002). “Türkçe Asıllı Kelimelerde Son Ses ç,k, p, t Ünsüzlerinin Ötümlüle�me veya Ötümsüz Kalma 
Sorunu”, Türk Dili, S. 605, s. 447-455; Erdo�an Boz (2001). “Do�u Kökenli Kelimelerdeki Kelime Sonu (B, 
C,D,G)Ünsüzlerinin Türkiye Türkçesinde Ötümlüle�me Sorunu”, Türkbilig Türkoloji Ara�tırmaları, 2001/2, s.11-22, Suzan 
Tokatlı (2003).. “Türkiye Türkçesinde Son Seste Tonlula�ma ve Uzun Ünlü Üzerine Bir �nceleme”, Erciyes Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 15, 2003/2,s.141-150; Cahid Ba�da� (2007). “Türkiye Türkçesinde Asli Uzunluk Belirtileri”, 
Turkish Studies , V.2/2 Spring 2007, s. 89-101; Mehmet Dursun Erdem (2008). “Birincil Ünlü Uzunlukları ve �male”, Turkish 
Studies, Volume 3/6 Fall 2008, s. 251-276. 
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bo�umlanma süresinin normal bir ünlünün bo�umlanma süresinden daha uzun oldu�u, Türkmen, 
Yakut ve Halaç Türkçelerindeki uzun ünlülerin bo�umlanma süresinin ise normal uzunluktaki iki 
ünlünün bo�umlanma süresi kadar oldu�u söylenebilir. 

Genellikle, ötümlüle�me olayı, kelime ba�ında, kelime içinde ve sonunda tarihi ve günümüz 
O�uz lehçeleri ile Eski Türkçe dönemi arasındaki temel fonetik farklılıklardan biri olarak kabul 
edilmektedir. Ötümlüle�menin ise asli uzunlukların kaybolurken bıraktı�ı fonetik belirti gibi 
de�erlendirildi�i anla�ılmaktadır (Ba�da� 2007: 94). Ancak, Azerbaycan Türkçesindeki asli 
uzunlukların Türkmen Türkçesiyle kar�ıla�tırılması ötümlüle�me ile asli uzunluk arasında direk bir 
ba�lantının olmadı�ını gösterir:  

Az. di:b, Trkm. düyp,   Az. ga:b, Trkm. ga:p, 

Az. a:c, Trkm. a:ç,    Az. gü:c, Trkm. güyç, 

Az. u:c, Trkm. u:ç,   Az. ge:c, Trkm. gi:ç, 

Az. ö:c, Trkm. ö:ç,    Az. ya:d, Trkm. ya:d, 

Az. da:d, Trkm. da:t,   Az.u:d (yutmak), Trkm. yuvut-, 

Az. yu:rd, Trkm. yu:rt,   Az. a:rd, Trkm. a:rt 

Az. bu:d, Trkm. bu:t,   Az. o:d, Trkm. o:t, 

Az. a:d, Trkm. a:t,    Az. sa:c, Trkm. sa:ç, 

Az.güd-, Trkm. gü:t-   Az. a:�, Trkm. a:k  vs. 

Azerbaycan Türkçesinde asli uzun ünlülerin fonetik izleri dı�ında e�sesli kelime kökleri 
arasında anlam  ve tür farkını (da:�\ da�-, ya:z\ yaz-, qa:z\ qaz-, da:l “a�acın kolu”\ dal-, a:rı “böcek”\ arı 
“saf, temiz”,) veya ikili kökler (a:c, ac-) arasındaki tür farkını belirleyici unsur olarak da semantik ve 
gramatik izler bıraktı�ını da söylemek mümkündür. �öyle ki, yukarıdaki örneklerden de anla�ılaca�ı 
üzere, asli uzun ünlüler, kelimede anlam de�i�ikli�ine sebep oldu�u gibi, kelimenin gramatik 
kategorisini belirleme özelli�ine de sahiptir. Bu anlamda asli uzun ünlülerin modern lehçelerde 
anlambilimsel bir kategori olan e�seslilerin ortaya çıkmasında önemli bir etken oldu�u da 
söylenebilir. Asli uzunlukların en iyi �ekilde muhafaza olundu�u Türkmen Türkçesindeki asli uzun 
ünlülü kelimeleri ara�tırmacılar tarafından farklı �ekillerde sınıflandırılır. genellikle onları üç grupta 
toplar.  

1. “Kısa kar�ılı�ı fiil olan uzun ünlülü isimler, (ak-\ aak “beyaz”, öl- \ ööl “ıslak”, yol- \ 
yool”yol”vs.) 

2. Kısa kar�ılı�ı isim olan uzun ünlülü isimler, ( da� “dı�”\ daa� “ta�”, gor “ayran”\ goor 
“kör”vs.)  

3. Kısa kar�ılı�ı fiil olan uzun ünlülü fiiller, (gal- “kalkmak”\ gaal- “kalmak”vs.)” (Kara 2007: 
238-239) . 

Türkmen Türkçesindeki birinci grup asli uzun ünlülü kelimeler Azerbaycan Türkçesinde 
e�sesli olarak nitelendirilmekte ve bu kelimelerden isimlerin kök ünlüsünün daha uzun telaffuz 
edildi�i dikkat çekmektedir:  

ya:z (mevsim,isim) \  yaz- (fiil), 

 qa:z (isim) \ qaz- (fiil), 

 a:c (isim) \  ac-(fiil), 

 ya:d (isim)\ yat-(fiil), 
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 da:� (isim)\ da�- (fiil), 

 da:l (isim)\ dal- (fiil), 

 sa:rı (sıfat), sarı (edat), 

 yan (taraf, isim) \ ya:n-, (fiil) 

 yo:l(isim) \ yol- (fiil) vs.  

Ayrıca, asli uzun ünlülerin kısalırken bıraktı�ı fonetik izler arasında ötümlüle�me dı�ında, 
ikizle�me, diftong, ünsüz türemesi, ünlü geni�lemesi gibi fonetik olaylara sebep oldu�u 
bilinmektedir. Azerbaycan Türkçesinde addım, yèddi, säkkiz, doqquz, älli vs gibi kelimelerde ve sayı 
adlarındaki ünsüz ikizle�mesine asli uzun ünlülerin kısalırken bıraktı�ı izler olarak bakılabilir. �öyle 
ki adım, sekiz ve dokuz  kelimeleri Türkmen Türkçesinde uzun ünlülüdür (ä:dim, se:kiz, do:kuz). Bu 
kelimelerdeki asli uzunlukların Azerbaycan, Uygur ve Özbek Türkçelerinde ünsüz ikizle�mesine, 
Tatar, Ba�kurt, Kazak ve Kırgız Türkçelerinde ise ünsüz yumu�amasına (sigiz, higiz, segiz, to�uz, tu�ız)  
sebep oldu�u dü�ünülebilir. 

Sonuç 

Azerbaycan Türkçesi yazı dilinde asli uzun ünlülerin belirgin ve yaygın olmasa da belirli 
sayıda kelimede belirli ölçüde kendini  muhafaza etti�i ve belirli kelimelerde de fonetik izler bıraktı�ı 
söylenebilir. Asli uzunluklar izlerini Azerbaycan Türkçesinde hem fonetik, hem anlam hem de tür 
belirleyici özellikleriyle korumaktadırlar. �öyle ki, asli uzunluklar Azerbaycan Türkçesinde, yukarıda 
örneklerini inceledi�imiz e�sesli kelime köklerinde anlam ve tür belirleyici unsur olarak ortaya 
çıkmakta ve aynı zamanda bulundu�u tek heceli kelime köklerinde uzunlu�unu kaybederken 
kendinden sonraki ötümsüz ünsüzü ötümlüle�tirmektedir.  

Fakat unutulmamalıdır ki bugün Azerbaycan Türkçesi yazı dilindeki asli ünlüler Türkmen, 
Yakut ve ya Halaç Türkçelerindeki fonetik uzunlu�a sahip de�iller. Bu e�anlamlı kelime kökleri  eski 
uzun ünlülerin anlam belirleme izlerini ta�ımakla birlikte, aslında bo�umlanma süreleri de normal 
ünlülerden uzun sürede gerçekle�mektedir. Sesbilgisel ölçütler bakımından normal uzunluktaki 
ünlülerle aralarındaki uzunluk farkı ilgili bilim adamları tarafından kayda de�er görülmese de bu, 
asli uzunlukların Azerbaycan Türkçesinde olmadı�ı anlamına gelmez. Yazı dilinden farklı olarak 
konu�ma dilleri bu uzunlukları daha belirgin bir �ekilde muhafaza etmektedir.  

Asli uzunluklar, Türkçenin tarihsel sesbiliminin alfabeden kaynaklanan birçok problemli 
konularından biridir. �öyle ki di�er birçok fonetik özellikler gibi, ünlü uzunlukları da Türkçenin 
hiçbir döneminde sistemli �ekilde alfabeye yansıtılmamı�tır. Hatta, asli uzun ünlüleri en iyi koruyan 
Türkmen Türkçesinde bile bu uzunlukların yazıya yansıtılmadı�ı ve asli uzunlukları tespit etmek için 
sözlük ve konu�ma dillerine ba�vurmak gerekti�i anla�ılmaktadır. Fakat alfabeye yansıtılmamı� 
olmak, o sesin ta�ıdı�ı de�erin olmadı�ı anlamına gelmemelidir. Bu durumda, ya eskiden oldu�u 
gibi bu fonetik özellik reddedilecek, ya da asli uzunluklar ve onların bıraktı�ı izler tespit edilerek, asli 
uzunlukların sebep oldu�u birçok fonetik, morfolojik, semantik ve hatta etimolojik olaylara açıklık 
getirilecektir.     
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