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Türkiye ve Azerbaycan Yazı Dillerinin Tarihine Kısa Bir Bakış   
Dr. Elza SEMEDLI1 

  
Тцрк дилинин ве бу дили конушан milletin чок зенэин бир тарищи вардыр. 

Тцрк дилинин тарищини белэелейен, Ески Тцркче деврине  аит олан ве дил 
билими тарищине руник абиделер адыйла эирен Орщун–Йенисей йазылы 
абиделеринин щер бири ески Тцрк Каьанлыьынын деьишик заманларына аиттир. 
Бу абиделер ВЫЫ.–ВЫЫЫ.йй.’да йазылmышtыр. Орщун–Йенисей йазылы 
абиделеринин мцкеммел алфабесине, отурмуш сес ве дил билэиси йапысына, 
капсамлы келиме щазинесине, kelime guruplarının iğretileme yoluyla 
kullanımına, dilin işlenmişliyine ве о дюнемде дащи lehчe юзелликлеринин 
варлыьыны щиссеттирмесине дайанарак Тцрк дилинин тарищини чок даща 
юнжеки йцзйыллара эютцрмек мцмкцндцр. Айрыжа цзеринден йцзйыллар 
эечмесине раьмен Орщун – Йенисей йазылы абиделеринин дилийле чаьдаш 
Тцрк лещчелеринин дили арасында кюклц фарклылыклар эюрцлмемеси, деьишимин 
аз олмасы Тцркченин бу йазылы абиделерин йазылдыьы дюнемден чок даща 

ески дюнемлерде yazı dili hâline geldиьини ve yazı dili hâline geçmeden 
önce uzun yıllar sadece konuşma dili olarak kullanıldığını эюстерир. 

Bilindiği gibi,Orhun abidelerinin dili Oğuz, Uygur, Kırgız, Kıpçak vs. 
lehçelerinin ortak edebi dili gibi kullanılmış ve bu ortak edebi dil ufak tefek 
farklılıklarla bir tek yazı dili şeklinde, Müşterek Orta Asya Türkçesi olarak 
XIII. yy.`a  kadar devam etmiştir.  Bu ortak edebi dile rağmen tabii ki her 
kabilenin gündelik hayatta kullandığı kendi dili vardı. Mesela, Oğuz ve 
Kıpçakların y- dili ( ayak, koy-), Uygurların d- dili (adak, kod- ), Kırgızların 
–z- dili (azak, kaz)2          

Тцркийе, Азербайжан (Эцней Азербайжан да дащил), Ырак 
Тцркменлери, Тцркменистан  ве Эаэавуз Тцрклеринин ортак аталары олан 
Оьузlara da ilк кез Кюктцрк дюнемине аит тарищî белэелерде 
rastlamaktayız.3 Орщун–Йенисей йазылы абиделеринде Оьуз ады "Токуз 
Оэуз будун кентц будунум ерти" шеклинде эечер.4  

                                                   
1 Hazar Universitesi, öğretim üyesi, esemedova@khazar.org 
Khazar University, dean School of Education 
2 Bk. E.R.Tenişyev, Eski Türklerde Yazı Dili Var Mıydı?, TDAY-BELLETEN, 1982-1983,s. 157-161 
3 Бк. Ф.Сöмер, Оьузлар (Тцркменлер), ТДАВ йай., 5. Баскы, Истанбул 1999, с.19-20  
4 Бк. Щ.Н.Оркун, Ески Тцрк Йазытлары, Ы.Ж., Истанбул 1936, с.48 (Ы.Ш.4) 
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Х. йй.’da ise artık Тцрк дцнйасыны темсил еден en önemli бойлардан 
бири  Оьуз Тцрклери иди. Bu dönemde yukarıda da belirtildiği gibi, Oğuz 
Türklerinin kendilerine özgü bir yazı dilleri mevcut olmamıştır. 
Oğuzların konuşma dillerine ait bilgileri Çin kaynaklarından ve 
Кâшэарлы Мащмуd’un есериндеn elde etmekteyiz. Çin kaynaklarında 
Batı Köktürklerin konuştukları dilin Doğu Köktürklerin dilinden farklı 
olduğunun gösterildiğini belirten ve Oğuzların Batı Köktürk 
Devletindeki on boydan biri olduğunu kabul eden F. Sümer bu farkı 
Oğuz Türkçesinin temsil ettiği görüşündedir.5   

Оьуз Тцркчесинден бащседен Кâшэарлы Мащмут, Оьузларын 
диллеринин доьудаки Чиьил, Тощсы ве Йаьмалар’ын дилинден айрылдыьыны 

белиртир.6  Ayrыca Кâшэарлы Мащмут есеринде Тцрк диллеринин ен йеьни 

(щафиф) лещчесинин Оьуз Тцркчеси олдуьуну сюйлер.7  

Eski Törkчe dюneminde bile lehчe ayrыlыklarыnыn olmasы eski Törk 
yazыtlarы özerinde чalышan W.Radloff, S.E.Malov, A.v. Gabain gibi bilim 
adamlarыnыn da dikkatini чekmiştir. Nitekim Rus Törkolog S.E.Malov 
Yenisey ve Orhun abidelerindeki lehчe ayrыlыklarыna ve eski kuzey 
Oüuzcasыnыn varlыüыna iшaret etmiшtir. 8  Bu sebeple Орщун-Йенисей 
йазылы абиделери, бцтцн Тцрк лещчелеринин olduüu gibi Оьуз Тцркчесинин 
de ески йазылы белэелери арасында эюстерилебилир. Кâшэарлы Мащмут’un 
eseri de Oüuzlar ve Oüuz Törkчesi özerine verdiüi bilgiler 
bakыmыndan Oüuz Törkчesi iчin юnemli kaynaklardan biridir.  

XI.-XIII. yy.’lar arasında Oğuzların Anadolu ve Azerbaycan’a yoğun bir 
göçü yaşanmıştır. 24 Oğuz boyunun hemen hemen hepsinin bu bölgeye 
gelmiş olması, bu boyların ve burada diger Türk boylarının da aralarında 
bazı ağız ayrılıklarının bulunması kurulacak olan yazı dilini de 
etkileyecekti. 9  Bu yazı dili XIII.-XV. yy.’lar arası her iki bölgede ortak 
kullanılan dil Oğuz Türkçesidir.10   Bu dönemde ortaya konan ve Oğuz 
Türkçesi ile yazılan eserler arasında Anonim Kur’an Tefsiri, 

                                                   
5 Бк. Сцмер, аэе., с.46 
6 Bk. DLT, I.C., s.30 
7 Бк. DLT, I.C., s.30 
8 Bu konunun geniş özeti için bk. Z. Korkmaz, Törkiye Törkçesi Grameri ( Şekil Bilgisi), TDK yay., Ankara 
2003, s.LXXXI   
9 Bk. А.Б.Ержиласун, Тцрк Дцнйасы Цзерине Инжелемелер, Акчаь йай., Анкара 1999, с. 81, Korkmaz, 
age.,s.XCI-XCVI 
10 Türkiyeli coğu dil bilimci tarafından kullanılan Eski Anadolu Türkçesi tabiri bizce yeteri kadar geniş 
değildir ve bu ifade Azerbaycan ve eserlerin ortaya konduğu diger bölgeleri kapsamadığı için kısır bir tabirdir. 
Eski Anadolu Türkçesi yerine kullanılan Tarihi Türkiye Türkçesi ifadesinin de dar bir tabir olduğu 
görüşündeyiz.  
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Hasanoğlu’nun gazelleri, Kadı Burhaneddin Divânı, Kitâb-ы Gözide, 
Шеййat Щамза’нын mesnevîsi, Hoca Dehhanî’nin шiirleri, Nesimi’nin 
gazelleri, Âшыk Paшa’nыn Garipnâmesi, Gölшehrî’nin Mantыku’t-tayr’ы, 
Ahmedî’nin İskendernâme’si, Fahrî’nin Hüsrev-ü Шîrin’i, Hoca 
Mes’ud’un Söheyl ö Nevbahar’ы, Fakîh’in Yusuf ve Zeliha’sы, Деде 
Коркут щикâйелери, Оьузнаме gibi yözlercesi vardыr. Бу есерлер даща 
чок, мцштерек Оьуз Тцркчеси йадиэâрларыдыр. 

Oğuz Türkçesine özgü dil özellikleri XV. yy.’ın ikinci yarısına kadar 
uzansa da bu dönem daha çok Osmanlı Türkçesine doğru bir geçiş 
dönemidir. Osmanlı döneminde Arapça ve Farsçanın itibar kazanıp 
Türkçenin yetersiz görülmesiyle Osmanlı Türkçesinde yabancı kelime ve dil 
bilgisi kurallarının yoğunlaşması Türkçenin gerilemesine sebep olmuştur. 
XV. yy.’ın ikinci yarısı ve devamında Osmanlı Türkçesi süslü, sanatlı ve ağır 
bir dil hâline gelmiştir.11 

Bu dönemden itibaren темели Оьуз Тцркчесине дайанан Тцркийе ве 
Азербайжан Тцркчелери ики йюнде эелишмиштир. “Бунун себеби, Доьу 
Оьуз эрубуну олуштуран Азербайжан, Доьу ве Эцней-Доьу 
Анадолу иле Кузей Ырак'ын айры сийасî чатылар алтында топланмасыйды. 
Румели иле Орта ве Баты Анадолу Османлы ичинде топланыркен, 
Анадолу'нун доьусу ве Азербайжан чешитли кцчцк бейликлер ве Тимур 
щâкимийетинден сонра ХВ. asırdan önce Каракойунлу, сонра 
Аккойунлу Тцрк девлетлери ичинде йер алмышты.”12 

 Osmanlı Türkçesi bu durumdayken Azerbaycan’da oluşturulmaya 
çalışılan yazı dili Arapça ve Farsçanın etkisine rağmen daha saf, duru bir 
Türkçe idi. Şah İsmail Hataî’nin sarayında kurulan “şairler meclisi” ana 
dilini himaye eden bir faaliyet içinde bulunmuş ve bu sayede saf, duru halk 
Türkçesiyle yazılan eserlerin sayısı artmıştır.13 

Fakat XV.-XVIII. yy.’lar arası her iki bölgede ağız farklılıklarına rağmen  
ortak bir yazı dili kullanılmıştır. Her iki bölgedeki eserler iki tarafta da 
yayılmış, okunmuştur.14  

 ХВЫЫЫ. йй.’ын орталарына доьру Азербайжан баьымсыз щанлыклара 
айрылмыштыр. 1805-1828 йылларында бу щанлыклар Русйа тарафындан бирер 
бирер ишэал едилмиш ве 1828 Тцркменчай Антлашмасыйла Арас’ын 
кузейинде калан Кузей Азербайжан Русйа Импараторлуьу щâкимийети 

                                                   
11 Bk. Korkmaz, age., s.CI, Ercilasun, age., s.39    
12 Bk. Ercilasun, age., s.39  
13 Bk. T. Hacıyev, Azerbaycan Edebî Dili Tarihi, ADU, Bakı 1976, s.119  
14 Bk. Ercilasun, age., s.40 
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алтына эирмиштир. Бу йцзден ХЫХ. йй.’ын орталарындан итибарен 
Азербайжан йазы дили, Осмanlı Тürkçesinден бираз даща узаклашмыштыр. 

Bu dönemden itibaren kelime hazinesinde Rus ve Avrupa kökenli 
kelimeler görülür ve giderek de artar. İlmî üslûbun şekillenmesi ve ilk 
örnekleri görülür. 15  Bir yandan Rus şarkiyatçılarının teşviki; bir yandan 
matbaanın, gazetenin ve tiyatro gibi yeni edebî türlerin ortaya çıkışı, 
Azerbaycan şair ve yazarlarını halk diline doğru yöneltir. Azerbaycan 
Türkçesi ağızlarından pek çok unsur yazı diline girer. Bu durum İstanbul 
Türkçesiyle Azerbaycan Türkçesini biraz daha birbirinden uzaklaştırır. 

 XIX.yy. Tanzimat döneminde sadeleştirilmeye çalışılan Osmanlı 
Türkçesi, Servet-i Fünûn ve Edebiyat-ı Cedide döneminde iyiden iyiye 
ağırlaştırılmıştır. Bu durum XX.yy.’ın başlarından itibaren Türkiye 
Türkçesinin temelini kuran Yeni Lisancıların “millî bir edebiyat ancak millî 
bir dille yaratılır” görüşünden hareketle dili sadeleştirme çabalarına kadar 
devam eder.16  

İki yazı dilini birleştirme yolundaki ilk çabalar olarak gösterebileceğimiz 
faaliyetler 1910’lu yıllarda Azerbaycan’da görülmektedir. Azerbaycan’da 
özellikle 1910.- 1918. yıllarda İstanbul Türkçesi yazı dili olsun diyenlerle 
mahallî Azerbaycan ağzı yazı dili olsun diyenler arasında sıkı tartışmalar 
yaşanmıştır. İstanbul Türkçesinin yazı dili olarak kabul edilmesinden sonra 
1918’de gramerler, derslikler ve pek çok yazarların eserleri İstanbul 
Türkçesiyle yazılmıştır. Bu durum 1930’lardaki represiya (durgunluk) 
dönemine kadar devam etmiştir.17 

Bu dönemden sonra ise Türkiye ve Azerbaycan yazı dilleri birbirinden çok 
farklı iki dil gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Aslında Türkiye Türkçesi yazı 
diline özellikle 1950’lerden sonra Batı dillerinden girmiş ve adeta Türkiye 
Türkçesini istilâ etmiş Avrupa menşeli kelimeler ve öztürkçelik adına 
uydurulmuş yüzlerce yeni kelime bu iki yazı dilini birbirinden iyice 
uzaklaştırmıştır. Bu kelimeler sadece Azerbaycan Türkçesiyle değil, bütün 
Türk dünyasının birbiriyle anlaşmasına engel oluşturmaktadır. Bu 
kelimelerin dışındaki Türkiye Türkçesi ise hepimizin severek okuduğu 
Mehmet Akıfler’in, Reşat Nuriler’in, Peyami Safalar’ın, Sait Faikler’in, 
Faruk Nafızlar’ın, Orhan Veliler’in, Nihal Atsızlar’ın, Arif Nihatlar’ın pırıl 
pırıl, canlı dilidir. Bu büyük şair ve yazarların dili, Osmanlı Türkçesine 

                                                   
15 Bk. Hacıyev, age., s.57 
16 Bk. Korkmaz, age., s.CII 
17 Bk. Ercilasun, age., s.86-87 
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özgü fonetik ve morfolojik özellikler dışımda, Azerbaycan Türkşesinden 
farklı değildir.  

Zaten Türk lehçelerinin kelime hazinesindeki temel kavramları karşılayan 
kelimeler aynıdır. Yapılan araştırmalar Türk lehçelerindeki organ adlarının, 
tabiatla, yönlerle, zamanla, akrabalık ilişkileriyle ilgili kelimelerin, temel 
isimlerin, fiillerin, sayıların, sıfat ve zarfların, zamirlerin, soru 
kelimelerinin, edat ve bağlaçların, temel renklerin  çok büyük bir oranda 
aynı olduğunu ortaya koymaktadır.18 
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