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Kuzey Azerbaycan’da Bakü, Tebriz’in yerini almýþtýr. Rus istilâsý ayrýca Güney ve
Kuzey Azerbaycan arasýnda zamanla dil ve
edebiyatta iz býrakan belli ölçüde kültür
ayrýþmasýna yol açmýþtýr. Nitekim 1930’da Ýran’da Farsça’nýn tek resmî dil olarak
kabul edilmesi üzerine ülkedeki Türkler bu
tarihten sonra ana dilleriyle öðrenim göremedikleri gibi eser de yayýmlayamamýþtýr.
1979 Ýran Ýslâm devriminden sonra Âzerî
Türkçesi’yle yayým izne baðlanmýþtýr (bu
konuda geniþ bilgi için bk. Gökdað-Heyet,
bibl.). Âzerî Türkçesi bugün Kuzey Azerbaycan, Gürcistan ve Kafkasya’da yaklaþýk 10 milyon, Ýran’da 20-25 milyon kiþi tarafýndan kullanýlmaktadýr.
Âzerî Türkçesi’nin tarihî devreleri þu þekilde sýralanabilir: a) XIII. yüzyýl Batý Türk-

çesi içinde teþekkül dönemi; b) XIV-XVII.
yüzyýllar yazý dili olarak geliþme dönemi;
c) XVIII. yüzyýl ve XIX. yüzyýlýn birinci yarýsý mahallî özelliklerin dile geçiþi ve millî
dilin oluþma süreci; d) XIX. yüzyýlýn ortalarýndan günümüze kadar modern Azerbaycan yazý dili dönemi. 1920’li yýllardan
sonra standart yazý dili haline gelen Âzerî
Türkçesi’nin bugünkü aðýzlarý þunlardý: 1.
Doðu grubu (Kuba, Bakü, Þemâhî [Þemahý], Mugan bölgesi / Sâlyân, Lenkeran). 2.
Batý grubu (Kazak, Karabað / Þuþa, Gence ve Ayrým boyu). 3. Kuzey grubu (Nuha /
Þeki, Kutkaþen, Zakatala, Gah, Derbent).
4. Güney grubu (Nahcývan, Ordubâd, Tebriz, Urmiye, Erdebil, Hemedan). Bunlarýn
dýþýnda Irak, Suriye, Doðu ve Güneydoðu
Anadolu’nun bazý bölgeleriyle Ýran’da (Kaþkaylar, Aynalýlar gibi) Âzerî Türkçesi’nin
çeþitli aðýzlarý kullanýlmaktadýr. Âzerî Türkçesi XX. yüzyýlýn baþlarýnda Türkiye Türkçesi’yle bütünleþme sürecine girmiþse de
1926-1927 yýllarýndan sonra Rus etkisiyle
yeniden Azerbaycan aðýzlarýna dönülmüþtür. Ancak Sovyetler Birliði’nin daðýlmasý
ve Türkiye’den yapýlan uydu yayýnlarý, Âzerî Türkçesi’nin yeniden Türkiye Türkçesi’yle bir yakýnlaþma dönemine girmesine kapý aralamýþ görünmektedir. Bugünkü Âzerî Türkçesi’nde otuz iki harf vardýr; bunlardan üçü Türkiye Türkçesi’nden farklýdýr: Kapalý e: “é”, art damak tonlu ünsüzü
g: “q”, art damak tonsuz ünsüzü h (  ):
“x”. Türkiye Türkçesi’ndeki normal e sesi
“«” ve k (kef) ön damak ünsüzü alýntý kelimeler hariç sadece ince ünlülerle birlikte kullanýlýr.
Âzerî Türkçesi’nin Baþlýca Özellikleri
Þunlardýr: a) Ses Bilgisi. 1. Arapça, Farsça

kelimelerde kýsa ünlüler inceltilir: sabr >
s«br, Arab > «r«b, suhan > süx«n, sofra >
sürfe. 2. Arapça “müfâale” kalýbýnda olan
kelimeler “müfâile” þekline çevrilir: mükâleme > mukâlime, müsâdere > müsâdire. 3. Türkçe kelimelerdeki bütün ka’lar q
veya x’ya dönüþür: ayak > ayax, bakýþ >
baxýþ, korkak > qorxaq, karanlýk > qaranlýq. 4. v’den önce gelen a, e düz ünlüleri
yuvarlaklaþýr: avuç > ovuc, av > ov, kavuþ- > qovuþ-, mevt > mövt, zevk > zövq.
5. Bazý Arapça kelimelerde kelime baþýndaki i sesi uzun bir kapalý e’ye çevrilir: i’tirâf > e’tirâf, i‘lân > e’lan, ihtiþam > ehtiþam; Farsça kelimelerde: piþe > péþe “iþ”.
6. b ~ m: Bazý kelimelerde ilk seste: ben >
m«n, bin > min, boncuk > muncuk. 7. Kelime baþýnda p / b karýþýktýr: parmak / barmaq, boz- /poz-, balçýk / palçýq. 8. Bazý
kelimelerde ilk seste g yerine k kullanýlýr:
geç- > keç-, göç- > köç-, gönül > könül.

b) Þekil Bilgisi. 1. Ünlü ile biten isimlerin belirtme durumu -ný/-ni, -nu/-nü ekiyle yapýlýr: qapý-ný, ölü-nü, d«li-ni. 2. Özellikle Güney Azerbaycan aðýzlarýnda çoðul
ikinci kiþi iyelik eki için -z kullanýlýr: eliniz > «livüz > «lüz, yüzünüz > üzüvüz >
üzüz. 3. Ýsimden isim yapma eki +çý/+çu
ünsüz uyumuna girmez: alverçi “tacir”,
odunçu, yazýçý “yazar, kâtip”. Üçüncü sýra
sayý sýfatlarý “-ýmcý/-imci, - umcu” ekleriyle yapýlýr: birimci, b«þimci, altýmcý, doqquzumcu. 4. “-çan/-ç«n, -yaçan/-y«ç«n” eklendiði kelimeye “e kadar” anlamý verir:
öl«n«ç«n, n« vaqtaçan, g«l«n«ç«n, d«r«y«ç«n.

Türkiye Türkçesi’nden farklý olan baþlýca taký ve zarf yapýlarý þunlardýr: a) Takýlar: t«k, t«kin, kimi “gibi”; sarý “için, ötürü”; mahsus “ayrýca”; gabag “karþý”; axý
“peki, ama”. b) Zarf yapýlarý. 1. -aký/-«ki:
yanaký “bitiþik, yandan, yanda olarak”, ç«p«ki “çabukça, acele”, yanaþý “birlik, birlikte”, 2. -yana: dostyana “dostcasýna”,
saymazyana “saymayarak, aldýrýþ etmeyerek”. 3. -c«k: köyn«kc«k “gömlekli halde”,
sevinc«k “sevinçli olarak”. 4. -lýgda /-likd«,
-lükd«: ikilikd« “ikili olarak”, ayrýlýxda, üçlükd« “üçlü halde”. Zaman zarflarý: Ýmdi
“þimdi”, h«miþ« “her zaman”, haçan “ne
zaman”, ha vaxt “ne zaman”, býldýr “geçen sene”, dünen “dün”, sabah “yarýn”,
günorta “öðlen”, bayax “az önce”, qabaxca
“önce”, haçandan haçana “ne zamandan
ne zamana.” Ora-bura “oraya buraya”, hara “nereye”, yan “taraf, yön”, o tay “o taraf”, bu tay “bu taraf”, qýrax “kenar” ise
Türkiye Türkçesi’nden farklý olarak kullanýlan yer zarflarýdýr (ayrýca bk. DÝA, XXXIII,
323-324).
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ÿ Yavuz Akpýnar

Âzerî Edebiyatý. Azerbaycan sözlü edebiyatý bir yandan Türkler’in tarih sahnesine çýkýþýna, diðer yandan Türkistan’da-
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ki genel Türk kültürüne, bu bölgelerdeki
yazýlý edebiyat ise XIII. yüzyýldan itibaren
Oðuzca yazý diline baðlýdýr. Baþlangýçta bu
edebiyatýn yazýlý örnekleri Anadolu Türkçesi’yle ortaktý; XIV-XV. yüzyýllardan sonra ayrýþma baþlar. Azerbaycan edebiyatýnýn muhteva itibariyle Akkoyunlu, Karakoyunlu dönemlerinde kýsmen, Safevî döneminde ise daha belirgin þekilde Anadolu edebiyatýndan farklýlaþmaya baþladýðý
görülmektedir. Ancak Dede Korkut hikâyeleri, Erzurumlu Darîr, Kadý Burhâneddin, Nesîmî, Habîbî, Hatâî gibi eser ve þahsiyetleri dönemin ortak edebiyatý içinde
deðerlendirmek gerekir. Nitekim Nesîmî,
Hatâî ve Fuzûlî’nin Anadolu ve Balkanlar’daki etkisi günümüzde de kendini hissettirmektedir. Hatta Nesîmî ve Hatâî, Azerbaycan’dan ziyade Anadolu ve Balkanlar’da özellikle Alevî ve Bektaþî çevrelerinde
sevilerek okunmuþtur. Azerbaycan edebiyatý zengin bir halk edebiyatýna sahiptir.
Eski Türk destanlarýnýn kalýntýlarýyla Dede Korkut ve Köroðlu hikâyeleri, Âþýk Garip, Kerem ile Aslý, Þah Ýsmâil gibi hikâyelerin ilk defa bu bölgede ortaya çýkmasý
bu zenginliði gösterir. Bazý edebiyat tarihçileri Azerbaycan yazýlý edebiyatýnýn önce Arapça ve Farsça olarak baþladýðýný,
Türk asýllý Nizâmî-i Gencevî, Katrân-ý Tebrîzî ve Hâkanî-i Þirvânî gibi isimlerin ilk
þairleri olduðunu ileri sürer. Azerbaycan
Türkçesi’yle yazýlan eserler söz konusu olduðunda XIII. yüzyýlýn sonu ile XIV. yüzyýlýn baþlarýnda yaþayan ve sadece iki Türkçe
gazeli bulunan Hasanoðlu mahlaslý Þeyh
Ýzzeddin Asfarayânî ilk þair sayýlabilir. Kadý Burhâneddin, Erzurumlu Darîr ve Nesîmî XIV. yüzyýlýn en önemli simalarýdýr. Hurûfîliði ile tanýnan Nesîmî Hatâî, Habîbî,
Fuzûlî gibi birçok þairi etkilemiþtir.
XV. yüzyýlda Karakoyunlu ve Akkoyunlu
saraylarýnda birçok Âzerî þairi yetiþtiði gibi Karakoyunlu Cihan Þah, “Hakîkî” mahlasýyla Türkçe þiirler yazmýþtýr. Divan’ý ve
tasavvufî mesnevileri ile Dede Ömer Rûþenî, Yûsuf u Züleyhâ adlý bir mesnevisi
bulunan Hatâî ve Habîbî bu yüzyýlýn belli
baþlý þairleridir. Þirvanþahlar ve Safevîler
döneminde halk þairlerine önem verilmiþ,
bunlarýn saraylarýnda Azerbaycan Türkçesi’yle eserler yazýlmýþtýr. “Hatâî” mahlasýyla hem klasik þiir hem halk þiiri tarzýnda
manzumeler yazan Þah Ýsmâil’in Türkçe
bir divaný, Dehnâme ve Nasîhatnâme
adlý mesnevileri vardýr. Hece vezniyle sade ve etkili bir dille yazdýðý manzumelerinde Hurûfîliðin, Þiî-Alevî inançlarýnýn telkin
edildiði görülür. Sahanýn ilk âþýðý olarak
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bilinen Kurbânî de bu dönemde yaþamýþtýr. Kaçarlar devrinde âþýk edebiyatý daha
da zenginleþerek olgunluk çaðýna kavuþmuþtur. XVI. yüzyýlýn ilk yarýsýnda Azerbaycan edebiyatý Fuzûlî ile klasik döneme girmiþtir. Türkçe divaný, Leylâ vü Mecnûn
adlý mesnevisi ve diðer eserleriyle Fuzûlî,
Türk edebiyatýnýn her üç dairesinde (Osmanlý, Azerbaycan, Çaðatay) sevilerek
okunmuþ büyük bir sanatkâr olduðu gibi
XVIII. yüzyýlýn sonuna kadar bütün Azerbaycan þairlerini büyük ölçüde etkilemiþtir. XVII. yüzyýlýn en önemli þairleri arasýnda yer alan sebk-i Hindî üstadý Sâib-i Tebrîzî’nin on yedi Türkçe þiiri günümüze ulaþmýþtýr. Mesîhî’nin Varaka ve Gülþah,
Dâm u Dâne, Zenbûr u Asel adlý mesnevilerinden son ikisi ele geçmemiþtir. Kavsî Tebrîzî mistik duygulardan çok dünyevî
hazlar, canlý hayat sahneleriyle dolu gazellerini sade bir dille kaleme almýþtýr. Bu yüzyýlda bayatýlarýyla meþhur Sarý Âþýk ile iyi
bir tahsil görmüþ olan ve adýna Abbas ile
Gülgez adlý bir hikâye tertip edilen Tufarganlý Abbas gibi halk þairleri yetiþmiþtir.
XVIII. yüzyýlda Azerbaycan Türkçesi bölgede ortak dil halinde kullanýlmýþ, Gürcü ve
Ermeniler arasýnda Türk halk edebiyatý
nevileri geniþ ölçüde yayýlmýþtýr. Miran ve
Sayat Nova gibi Ermeni “aþug”larýn Türkçe þiirleri vardýr. Ayrýca Köroðlu gibi halk
hikâyeleri, bazý âþýk þiirleri ve bayatýlar Ermeni ve Gürcü alfabeleriyle yazýya geçirilmiþtir. Bu yüzyýlýn bazý þairleri, hece ile
aruzu birlikte kullanmak suretiyle hem klasik hem âþýk þiiri tarzýnda manzumeler
yazarak Azerbaycan edebiyatýnýn karakteristik niteliklerinden birini ortaya koymuþtur. Nitekim Molla Penah Vakýf her iki
þiir dairesini birleþtirip kendi adýyla anýlan bir edebî mektep oluþturmuþtur. Sade
bir dille halk edebiyatý nazým þekillerine
sadýk kalarak þiirler söyleyen çaðdaþý Vidâdî’nin Musîbetnâme adlý manzum eseri
ahlâkî, içtimaî-siyasî bir taþlamadýr. XVIIIXIX. yüzyýllarda dinî mevzular, özellikle Kerbelâ Vak‘asý’na hasredilen mersiyecilik zengin bir mektep haline gelmiþtir. XIX. yüzyýlda yaþayan Derbendli Kumrî’nin mersiyeleri Þiî-Türk coðrafyasýnda ve Anadolu
Alevîleri arasýnda Kumru Kitabý adýyla ün
kazanmýþtýr. Nebâtî ile Doðu Anadolu ve
Amasya civarýnda tanýnmýþ Karabaðlý Nigârî de önemli þairlerdendir. XVIII. yüzyýlda âþýk þiiri Hasta Kasým, Âþýk Valeh, Baba Þirvânî, Nigâristanlý Sâdýk, Âþýk Ertünü, Karacadaðlý, Þikeste Þîrin gibi temsilciler yetiþtirmiþtir. Bu yüzyýlda çoðu tercüme olmak üzere az sayýda mensur eser
de kaleme alýnmýþtýr. Yazarý bilinmeyen,

halk diliyle yazýlmýþ Þeyh Safî Menkýbeleri’nde Azerbaycan nesir dilinin geliþtiði
görülür. Bir halk hikâyesi olan Þehriyar
Dastaný da nesir dilinin en güzel örneklerinden biridir.
Modern Azerbaycan Edebiyatý. XVIII.
yüzyýldan itibaren Osmanlý ve Ýran merkezî yönetiminin Azerbaycan’daki etkinliði azalmýþ, Nâdir Þah’tan sonra çeþitli baðýmsýz hanlýklar ortaya çýkmýþtýr. XIX. yüzyýl baþlarýnda Aras nehrinin kuzeyi Ruslar’ýn eline geçince 1813 Gülistan ve 1828
Türkmençayý antlaþmalarýyla Azerbaycan,
Rusya ve Ýran arasýnda ikiye bölünmüþtür. Bu sebeple edebiyat yavaþ yavaþ iki
ayrý mektep haline gelmiþ, Güney Azerbaycan’da klasik edebiyat gittikçe zayýflayarak daha çok dinî içerikli eserler kaleme alýnmýþtýr. XIX. yüzyýlýn baþlangýcýna
kadar Azerbaycan edebiyatýnýn merkezi
olan Tebriz gerilerken önce Tiflis, daha
sonra Bakü öne çýkmýþtýr. Güney çökmeye devam etmiþ, Kuzey Azerbaycan’da Türkiye ve Rusya’nýn etkisiyle Batý kültürüne
yönelen modern bir edebiyat geliþmiþtir.
Rus okullarýnda öðretmenlik yaparken
Azerbaycan Türkçesi’nin ilk ders kitabý olan
Müntehabât’ý Ý. Grigoryev’le birlikte yayýmlayan (1851) Mirza Þefî Vâzýh’ýn lirik
þiirleriyle kazandýðý þöhret Rusya’yý aþarak Batý Avrupa’ya ulaþmýþtýr. General Ýsmail Bey Gutgaþýnlý’nýn kadýn haklarýný ve
modern eðitimi ele aldýðý Reþid Bey ve
Saadet Haným adlý hikâyesi 1835’te Varþova’da Fransýzca yayýmlandýðýndan yeni
edebiyatýn geliþmesinde pek etkili olmasa
da Azerbaycan’daki modernleþmenin vardýðý noktayý göstermesi bakýmýndan önem
taþýr.

XIX. yüzyýlýn fikir hayatý ve modern edebiyat açýsýndan en önemli temsilcisi modern tiyatro yazarý, materyalist ve pozitivist
düþüncelere sahip Mirza Feth Ali Ahundzâde’dir. 1850’de yazdýðý komedilerinden
bazýlarýnýn basým iznini alamadýðýndan
altý komedi ve Hikâyet-i Yûsuf Þah adlý eserleri 1959’da Temsîlât adýyla yayýmlanmýþtýr. Bu eserleriyle hem modern Azerbaycan edebiyatýnýn hem de yeni Azerbaycan nesir dilinin kurucusu sayýlýr. Ayrýca edebiyat nazariyesi, fikrî ve edebî tenkit konularýnda önemli makaleler yazmýþtýr. Klasik edebiyatýn zayýflayarak devam
ettiði bu dönemde hezeliyyât tarzýndaki
manzumelerin oldukça fazla olmasý dikkat
çeker. Mersiyecilik sahasýnda da canlýlýk
göze çarpar. Dâhil, Kumrî, Lâlî, Râcî, Dilsûz gibi þairler mersiyeleriyle; Bahâr Þirvânî, Ýsmâil Bey Nâkâm mesnevileriyle öne
çýkar. Klasik edebiyatýn bu çaðdaki en
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önemli temsilcisi Seyyid Azim Þirvânî, Farsça ve Türkçe þiirler yanýnda Türkiye, Ýran
ve Azerbaycan þairleri hakkýnda bir tezkire yazmýþ, Ekinçi ve Keþkül gazetelerindeki yazýlarýyla modernleþme hareketlerini desteklemiþtir. Âþýk þiiri bu asýrda büyük canlýlýk kazanmýþtýr. Dönemin en iyi
þairlerinden olan Kasým Bey Zâkir oldukça sade dille ve realist bir üslûpla lirik ve
samimi manzumeler, sosyal, siyasal, ahlâkî içerikli sert eleþtiri þiirleri yazmýþtýr.
Âþýk Hüseyin, Âþýk Hasan, Âþýk Nevrûz,
Âþýk Abbas, Âþýk Rýzâ, Bayatlý Abbas, Zeðenli Abbas ve ünü Azerbaycan’ýn dýþýna
taþan Âþýk Ali Asker (Elesger) bu dönemin
belli baþlý isimleridir. Modern edebiyatýn
temsilcilerinden Necef Bey Vezirli Müsibet-i Fahreddin (trajedi), Abdürrahim
Bey Hakverdili Aða Mehemmed Þah Kaçar (tarihî dram), Sultan Mecid Ganîzâde
Mektûbât-ý Þeydâ Bey Þirvânî (roman)
adlý eserleriyle yeni edebî türlerin ilk örneklerini vermiþtir. Neriman Nerimanof da
dramlarý, Bahadýr ve Sona adlý romanýyla modern edebiyatçýlar arasýnda önemli
bir yere sahiptir.
XIX. yüzyýlýn son çeyreðinden itibaren
basýn hayatý canlanmýþ, sadece Azerbaycan’ýn deðil Rusya müslümanlarýnýn da ilk
gazetesi olan Ekinçi 1875’te Bakü’de Hasanbey Melikzâde Zerdâbî tarafýndan çýkarýlmýþtýr. Tiflis’te Ziyâ (1879-1880), Ziyâ-yý Kavkaz (1880-1884) gazeteleri neþredilmiþtir. Celâl Ünsîzâde’nin yayýmladýðý
Keþkül (önce dergi, sonra gazete olarak
1883-1891) diðerlerine göre edebiyata daha çok yer vermiþtir. Mehmet Aða Þahtahtlý’nýn Þark-i Rus gazetesi (Tiflis, 19031905) bunlardan daha fazla Rusya müslümanlarýna sayfalarýný açmýþ ve geniþ bir
coðrafyada okunmuþtur. Gaspýralý Ýsmâil’in
Tercüman gazetesi, Azerbaycan Türkleri
arasýnda modern fikir ve eðitim faaliyetlerinin geliþmesinde çok etkili olmuþtur.
1905 Rus Meþrutiyeti’nin ardýndan hürriyet ortamýnda millî basýn üzerindeki sansür kýsa bir zaman için kalkmýþ, millî ve
dinî cemiyetler kurulmuþ, yeni gazete ve
dergiler yayýmlanmýþtýr. 1908’de II. Meþrutiyet’ten sonra Ýstanbul’da ortaya çýkan
fikir ve hürriyet atmosferi de Rusya Türkleri’ni büyük ölçüde etkilemiþtir. Özellikle
Türkiye’de öðrenim gören Azerbaycan aydýnlarýnýn bu etkiyi daha da geniþletmesiyle 1905-1918 yýllarý arasýnda Azerbaycan’da Hayat, Ýrþat, Füyûzât, Terakki,
Ýttifak, Molla Nasreddin, Yeni Füyuzat,
Güneþ, Mektep, Açýk Söz, Dirilik, Taze Hayat, Yeni Ýrþat, Seda, Sedâ-yý Vatan, Basiret, Þelâle gibi gazete ve dergi-

ler yayýmlanmýþ, bu arada kitap neþri de
artmýþtýr.
Türkiye’deki Ýslâmcýlýk-Türkçülük akýmýnýn Kafkasya’daki temsilcileri olan Aðaoðlu Ahmet ve Hüseyinzâde Ali modernleþme hareketlerine yeni bir ivme kazandýrarak bölgeyi dýþ dünyaya açmýþtýr. Hayat ve Füyûzât’taki makaleleriyle hem fikir hayatýnýn hem modern edebiyatýn geliþmesinde önemli rol oynayan Hüseyinzâde Ali, Ýslâm-Türk medeniyetinin parlak dönemleri ve þahsiyetlerini, Tanzimat
ve Meþrutiyet devri Türk fikir ve edebiyatýný, Avrupa felsefesi ve edebiyatýný, Türklük, Müslümanlýk, Avrupalýlýk þeklinde ifade ettiði bir senteze kavuþturmak için çalýþmýþtýr. Böylece bir yandan Azerbaycan
muhiti üzerindeki Rus etkisinin zayýflamasýný saðlayarak millî romantik edebiyat cereyanýnýn temelini atarken diðer yandan Gaspýralý Ýsmâil’in de etkisiyle ÝslâmTürk dünyasý için bilim ve edebiyat dilinin
Ýstanbul Türkçesi olmasý gerektiðini savunmuþ, Azerbaycan Türkleri’nin de bu
Türkçe ile yazmalarýný tavsiye etmiþtir. Bu
edebiyat ve dil anlayýþýný baþta Muhammed Hâdi, Hüseyin Câvid, Ahmed Cevat,
Abdulla Þâik gibi þair ve yazarlar olmak
üzere Aðaoðlu Ahmet, Mehmed Emin Resulzâde gibi siyasî þahsiyetler de benimsemiþtir. Azerbaycan edebiyatýnda ilk defa vatan, millet, hürriyet gibi kavramlarý
Muhammed Hâdi romantik bir bakýþ açýsýyla, Mirza Ali Ekber (Elekber) Sâbir ise oldukça etkili satirik bir dille iþlemiþ, Ali Abbas Müznib, Ýbrâhim Tâhir, Ahmed Cevat
Hâdi’yi daha sade bir dile yazarak takip
etmiþtir. Sovyet döneminden sonra Türkiye’ye kaçan ve ateþli anti-komünist, milliyetçi þiirleriyle tanýnan Elmas Yýldýrým’ý da
bu grubun içinde saymak gerekir.
Millî, romantik ve hümanist edebiyatýn
önde gelen temsilcisi Hüseyin Câvid ayný
zamanda þiirleri ve manzum piyesleriyle
devrin en büyük þair ve dramaturgudur.
Bahar Þebnemleri, Geçmiþ Günler adlý
þiir kitaplarý; Uçurum, Ýblis, Þeyh San’an,
Topal Timur, Siyavuþ, Peygamber, Ýblisin Ýntikamý gibi manzum piyesleriyle
Sovyet döneminde de etkisini sürdürmüþtür. Özellikle Bolþevik ihtilâlcilerinin insanlýðýn kurtarýcýsý þeklinde idealleþtirildiði bir
dönemde büyük bir cesaretle Peygamber dramýný yazýp Hz. Muhammed’i döneminde ýþýk yayan önder ve insanlýðýn
kurtarýcýsý olarak tasvir etmiþ, bu dramý
ve Âzer adlý manzum eseriyle komünist
ideolojiyi de eleþtirmiþtir. 1918 istiklâlini
ve Türkiye-Azerbaycan kardeþliðini anlattýðý heyecanlý þiirleriyle tanýnan, “Çýrpýnýr-

dýn Karadeniz bakýp Türk’ün bayraðýna”
adlý ünlü þarkýnýn güfte yazarý Ahmed Cevat, Dalga ve Koþma adlý kitaplarýyla millî edebiyat cereyanýnýn temsilcisidir. Mehmed Emin Resulzâde tarafýndan 1915’te
Bakü’de çýkarýlan Açýksöz gazetesi Türkleþmek, Ýslâmlaþmak, muasýrlaþmak düþüncesini savunarak Azerbaycan’ý istiklâle hazýrlamýþtýr. Arkadaþlarýyla kurduðu
Müsâvat Partisi, Türkiye’nin de yardýmý ile
28 Mayýs 1918’de Azerbaycan’ýn baðýmsýzlýðýný elde etmesinde büyük rol oynamýþ, fikir ve edebiyat hayatýnda Türkiye’nin etkisi iyice arttýðý gibi millî romantik
edebiyat anlayýþý güçlenmiþtir.
Önderliðini Celil Mehmedkuluzâde’nin
yaptýðý, Molla Nasreddin mizah dergisi
etrafýnda toplanan aydýnlarýn oluþturduðu realist demokratik bir edebiyat ekolü
de vardýr. Siyasal, sosyal, ahlâkî içerikli satirik yazýlarý, Ölüler, Anamýn Kitabý, Danabaþ Kendinin Mektebi gibi piyesleri ve küçük hikâyeleriyle Sovyet öncesi ve
sonrasý realist, demokrat Azerbaycan edebiyatýnýn en etkili ve sevilen yazarlarýndan biri Celil’dir. Bu ekol içinde sayýlsa da
aslýnda baðýmsýz bir þahsiyet olarak deðerlendirilmesi gereken þair M. Alekber
Sâbir, satirik-realist þiirleriyle halký derinden etkilemiþtir. Modern Azerbaycan þiirinin temellerini atan Sâbir’in Ýran, Türkiye, Tataristan ve Türkistan’da ilgiyle karþýlanan þiirleri ölümünden sonra Hophopnâme adýyla basýlmýþtýr. Onun yolundan
giden birçok þair arasýnda en meþhuru
Mirza Eli Möciz’dir. Sovyet döneminde tiyatro eserleriyle büyük baþarýya ulaþmasýna raðmen rejimin þiddetli baskýlarýna
mâruz kalarak genç yaþta hapiste ölen Câfer Cebbarlý, Azerbaycan tiyatrosuna Edirne Fethi, Trablus Muharebesi, Bakü
Muharebesi gibi piyesler; Solgun Çiçekler, Aydýn, Nasreddin Þah, Od Gelini,
Sevil gibi sosyal ve tarihsel konularý ele
aldýðý kuvvetli dram eserleri kazandýrmýþtýr. Kýz Kalesi adlý manzum hikâyesi meþhurdur. Fikir ve siyaset hayatýna gazetecilikle baþlayan Üzeyir Hacýbeyli Leylâ vü
Mecnûn, O Olmasýn Bu Olsun (Meþhedî Ýbad), Arþýn Mal Alan, Köroðlu gibi
operet ve operalarýyla dünya çapýnda þöhrete kavuþmuþ bir sanatçýdýr. Birkaç nesli öðretmenlik, didaktik þiirler ve yazdýðý
ders kitaplarýyla eðiten Abdullah Saik ayný
zamanda Asrýmýzýn Kahramaný, Ýblisin
Huzurunda, Ýdeal Ýnsanlýk gibi eserleriyle tanýnmýþtýr.
1920’de Sovyet yönetiminin kurulmasýndan sonra Azerbaycan edebiyatýnda
sosyalist-komünist içerikli ideolojik eser-
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ler gittikçe çoðalmýþtýr. Bu tarihe kadar
maarif ve medeniyet sahasýndaki bütün
birikim burjuva eseri diye ortadan kaldýrýlmýþ veya yok sayýlmýþtýr. Yazarlar komünist Rus edebiyatýný örnek alýp eserler yazmaya zorlanmýþ, böylece sosyalist realizmine dayanan güdümlü bir edebiyat oluþmuþtur. 1930-1945 yýllarý arasýnda iþlenen
konularýn en yaygýný II. Dünya Savaþý’dýr.
Resul Rýzâ, Samed Vurgun, Süleyman Rüstem, Mehmed Rahim, Ahmed Cemil, Osman Sarývelli, Mikâil Müþfik gibi þairler
bu dönemde en olgun eserlerini vermiþtir. M. Said Ordubadî, Abdulla Þaik, Süleymani Sâni Ahundof, Seyid Hüseyin, Yusuf
Vezir Çemenzeminli, H. Mehdi, Mir Celâl,
Mirza Ýbrahimof hikâye ve romanda; Samed Vurgun, Sabit Rahman, Ýlyas Efendiyef, Z. Halil, M. Ýbrahimof tiyatroda öne
çýkan isimlerdir. 1945-1954 arasýnda þiirde Aliaða Vahid, Bahtiyar Vahabzâde, H.
Hüseynizade (Hüseyin Ârif), Nebi Hezri Babayef, Mirvarid Dilbazi, Nigâr Refibeyli, Ý.
Gabil, K. Kasýmzâde, E. Kürçaylý, Ali Kerim, Ýslâm Seferli; hikâye ve romanda Manaf Süleymanof, Hasan Seyidbeyli, Salam
Gadirzâde, Yusif Azimzâde, Ali Veliyev, S.
Rahimof, Bayram Bayramof, Azize Câferzâde; tiyatroda Sabit Rahman, C. Mecnunbeyov, Settar Ahundov, Ýlyas Efendiyev, Enver Mehmedhanlý, Þýhali Gurbanof
gibi þairler yetiþmiþtir.
Stalin’in ölümünden (1953) sonra XX.
Komünist Partisi Kurultayý’nda alýnan kararlar edebiyat ve sanat hayatýný belli ölçüde kýþla sosyalizmi anlayýþýndan uzaklaþtýrmýþ, önce Rus edebiyatýnda görülen deðiþiklikler 1960’lý yýllarýn baþýndan itibaren Azerbaycan edebiyatýnda da kendini
göstermiþtir. Katý ideolojik yaklaþýmlar, sýnýf çatýþmasýna dayalý þablon eserler arka
plana çekilerek bir dereceye kadar demokrat, liberal yaklaþýmlar sonucunda edebiyatta yeniden insana, cemiyete dönüþ, millî konulara yönelme hareketi baþlamýþtýr.
1980’li yýllarýn sonlarýnda Gorbaçov döneminde daha da geniþleyen bu açýlým nihayet 1991’de Sovyetler Birliði’nin daðýlmasýnýn ardýndan Azerbaycan edebiyatýnda dünya ile bütünleþme yolunda önemli
geliþmelere yol açmýþtýr. 1960-2000’li yýllar arasýndaki edebiyattan kýsaca söz etmek zordur. Çünkü bu devir çok renkli,
sanatkârlara göre bir hayli deðiþiklik gösteren zengin bir yelpazeye sahiptir. Bu dönemde genel edebî cereyanlardan çok ayrý ayrý sanatçýlardan, farklý üslûplardan,
hayata, cemiyete, insana farklý yaklaþýmlardan, millî problemlere yönelmeden söz
edilebilir. Bunlar arasýnda öne çýkan sa504

natçýlar þunlardýr: Þiirde Memmed Araz,
Memmed Ýsmayýl, Halil Rýza Ulutürk, Abbas
Abdulla, Sabir Rüstemhanlý, Nusret Kesemenli, Fikret Goca, Fikret Sadýk, Mûsâ Yâkub, Neriman Hasanzâde, Ramiz Rövþen,
Vakif Samedoðlu, Vakif Bayatlý, Elekber Salahzâde, Rüstem Behrudi; hikâye ve romanda Ferman Kerimzâde, Ýsmail Þýhlý,
Îsâ Hüseyinov (Muðanna), Anar, Elçin, Ekrem Eylisli, Ýsi Melikzâde, Sabir Ahmedov,
Sabir Âzerî, Çingiz Hüseyinov, Rüstem ve
Maksut Ýbrahimbeyov kardeþler, Yusif Samedoðlu, Mevlüd Süleymanlý; tiyatroda Ýlyas Efendiyev, Altay Memmedov.
Kuzey ve Güney Azerbaycan edebiyatýnda dikkati çeken bir özellik de daha çok
II. Dünya Savaþý sýrasýnda Sovyet ordularýnýn Ýran-Güney Azerbaycan’ý istilâsý sýrasýnda Moskova yönetiminin siyasî menfaatler uðruna izin verdiði, fakat daha sonra millî bir ideale bürünen ve artýk “cenup mevzuu” olarak adlandýrýlan Güney
Azerbaycan probleminin yaygýn biçimde
iþlenmesidir. Bu ideal Ýran’daki Türkler’in
millî, demokratik haklarý, sosyal, siyasal,
ekonomik hayatýyla ilgili olduðu gibi Kuzey ve Güney Azerbaycan’ýn birleþtirilmesi gibi millî bir hedefe de yöneliktir. Sovyet döneminde bu ideali þiirde Memmed
Rahim, Süleyman Rüstem, Osman Sarývelli, B. Vahabzâde, Mehemmed Hüseyin
Þehriyâr, Bulud Karaçorlu Sehend gibi þairler; hikâye ve romanda Mirza Ýbrahimof,
Enver Memmedhanlý, Penahî Makûlu,
Hamid Mehemmedzâde; tiyatroda Ýlyas
Efendiyef gibi þahsiyetler ele almýþlardýr.
Bu konu günümüz edebiyatýnda daha serbest ve canlý biçimde iþlenmektedir.
XX. yüzyýl Güney Azerbaycan edebiyatý
hakkýndaki bilgiler Kuzey Azerbaycan’a nisbetle çok daha az ve yetersizdir. 1925’te
Ýran’ýn bir Türk devleti olma özelliðini kaybetmesi, ülkede Türk dilinin yasaklanmasý, siyasal ve kültürel baskýlarýn 1979’a kadar bütün þiddetiyle devam etmesi yazýlý
edebiyatý iyice zayýflatmýþtýr; ancak halk
edebiyatý ve folklor her zaman zengin ve
canlý kalmýþtýr. Ýran Ýslâm Cumhuriyeti’nde
yasaklarýn kýsmen hafifletilmesi, izinle de
olsa Türkçe kitap ve süreli yayýnlarýn basýlmasý edebiyatý önemli ölçüde canlandýrmýþtýr. Bunda Dr. Cevad Heyet’in yayýmladýðý ve yayýný otuz yýldan beri devam eden
Varlýk dergisi ve benzeri yayýnlarýn önemli
rolü olmuþtur (bk. Bilgehan A. Gökdað – M.
Rýza Heyet, sy. 30 [2004], s. 51-84). Dâniþmendân-ý Â×erbâycân adlý Farsça tezkiresinde belli baþlý kaynaklardan hareketle
Âzerî sanatkârlarý hakkýnda verilen bilgileri
bir araya getiren Muhammed Ali Terbiyet,

Güney Azerbaycan’daki fikir ve edebiyat
hayatýnýn çerçevesini çizmiþtir. XX. yüzyýl
baþlarýnda Mirza Eli Möciz, Habib Sahir,
Said Selmasî, E’timad gibi þahsiyetlerden
sonra Tebrizli Ali, Bulud Karaçorlu Sehend,
Samed Behrengi, Abbas Bariz, Kerîmî, Mehemmed Bîriya, Hâmid Nutki, Sönmez,
Savalan ve özellikle Þehriyâr Güney Azerbaycan’da yetiþen en önemli edebî þahsiyetler arasýnda sayýlabilir. Þehriyâr’ýn
“Heyder Babaya Selâm” adlý uzun manzumeleri Ýran, Türkiye, Irak ve Kuzey Azerbaycan gibi ülkelerde çok büyük ilgi görmüþ, Türk coðrafyasýnda çeþitli nazîreleri yazýlmýþtýr. Uzun zamandan beri kuvvetli bir eser vermemiþ olan Güney
Azerbaycan edebiyatý Þehriyâr ve Sehend’le canlanýp en yüksek seviyesine
eriþmiþtir. Yakýn dönem Güney Azerbaycan edebiyatýnda eski þiir gelenekleri bazý þeklî özelliklerini korusa da artýk realist, lirik, sosyal-siyasal problemlere ve insanýn iç dünyasýna açýk yeni bir þiir anlayýþý ortaya çýkmaya baþlamýþtýr. Günümüz Güney Azerbaycan edebiyatçýlarý,
bir yandan eski Doðu edebiyatýndan beslenirken diðer yandan Avrupa’daki göçmen edebî þahsiyetler vasýtasýyla Batý
edebiyat geleneklerini, Kuzey Azerbaycan ve Türkiye’deki çok yönlü cereyanlarý
yakýndan takip etmektedir. Bu bölgedeki
âþýk þiiri ve folklor yaratýcýlýðý da yaygýnlýðýný ve gücünü hâlâ korumaktadýr. Türkiye’de M. Fuad Köprülü, Ýsmail Hikmet
Ertaylan bir yana býrakýlýrsa 1920’-den
1980’li yýllara kadar Azerbaycan edebiyatýný tanýtan daha çok Azerbaycanlý mülteciler olmuþtur. Bunlar arasýnda Mehmed
Emin Resulzâde, Mirza Bala, Vahab Yurtsever, Ahmet Caferoðlu, Turhan Genceî,
Selim Refik Refioðlu, Hüseyin Baykara,
Haver Aslan gibi isimlerçeþitli neþirler
yapmýþtýr.
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ÿYavuz Akpýnar

Baþkýrtlar-Tatarlar. Dil ve Edebiyat. Baþkýrt Dili. Rusya Federasyonu’na baðlý Baþ-

kýrdistan Cumhuriyeti’nin Rusça’nýn yanýnda ikinci resmî dili olan Baþkýrtça, Türk
dilinin kuzeybatý kolunun Kuman-Kýpçak
grubundandýr. Kökleri Ýdil Bulgarlarý’na kadar uzanýr. Baþkýrtça bugün yaklaþýk 1,8
milyon kiþi tarafýndan konuþulmaktadýr.
Söz varlýðý ve dil bilgisi bakýmýndan bazý
morfolojik ve fonetik farklýlýklar dýþýnda Tatarca’ya çok yakýndýr. Alfabesinde dokuz
ünlü ve yirmi altý ünsüz, Rusça kelimelerin yazýmýnda kullanýlan yedi ayrý iþaretle
birlikte kýrk iki harf bulunmaktadýr. Baþkýrtça’da -lar/-ler’den baþka -tar/-ter, -dar/
-der, -zar/-zer ekleri de çoðul eki olarak kullanýlýr. Yaklaþma dýþýndaki durum ekleri de
çok þekillidir. Baþlýca ses özellikleri þunlardýr: 1. Türkiye Türkçesi’ndeki o ünlüsü
u’ya, ö ü’ye; u ünlüsü o’ya, ü ö’ye döner:
un “on”, yul “yol”, hüz “söz”; koþ “kuþ”,
kön “gün”. 2. Ýlk hecedeki e Baþkýrtça’da
i olur: timir “demir”, min “ben”, hin “sen”.
3. s’ler h olur: hýyýr “sýðýr”, alhýn “alsýn”, birihi “birisi”. 4. Türkçe kelimelerdeki z’ler
peltek z (c) olduðu gibi Arapça ve Farsça’dan alýnmýþ kelimelerde birçok d ile
bazý z’ler de peltek z olur: äzabiyat “edebiyat”, äzip “edip”. 5. Baþkýrtça’nýn önde
gelen özelliklerinden biri de ç’lerin s olmasýdýr: ös “üç”, sýkmak “çýkmak”, asýk “açýk”.
6. Kelime baþýndaki d’ler t olmuþtur: tuðýz “dokuz”, tuymak “duymak” (Þayhulov,
s. 1035-1046). Doðu, güney ve kuzeybatý
aðýzlarý, bunlarýn da alt gruplarý olmakla
birlikte çaðdaþ Baþkýrt yazý dili doðu (Ku-

vakan) ve güney (Yurmatý) aðýzlarýndan meydana gelir. T. Baiþev (Baþkirskie dialektý i
ýh otneþenii k literaturnomu yazýku, Moskova 1955), N. Maksutova (Dialektologiçeskiy atlas, Ufa 1983, Obraztsý narodnoy
reçi Baþkir, Ufa 1988, Baþkirskýe govor,
Ufa 1996), N. Ýþbulatov (Baþkort dialektologiyahý, I-II, Ufa 1979-1980), S. Mirjanova
(Yujnýy dialekt baþkirskogo yazýka, Moskova 1979, Severo-zapodniy dialekt baþkirskogo yazýka, Moskova 1991), K. Ahmerov (Orfografiçeskogo slovarya baþkirskogo literaturnogo yazýka, Ufa 1952), Ý. Galyautdinov (Baþkort edebi tilinin tarihi, Ufa
1993) ve Z. Uraksin (Rossko-baþkirskiy
frazeologiçeskiy slovar, Moskova 1989) Baþkýrt dili üzerine çalýþan bilim adamlarýndan bazýlarýdýr.

Kiril harflerine göre düzenlenmiþ otuz
dokuz harfli ilk alfabe Bukvar dlya Baþkir adýyla 1892 ve 1898 yýllarýnda Orenburg’da yayýmlanmýþ, ardýndan 2500 kelimelik ilk sözlükle 1900 kelimelik ikinci sözlük neþredilmiþtir (Orenburg 1898, 1900).
1907’de A. G. Bessenov, kýrk bir Kiril harfinden oluþan yeni bir alfabe hazýrlayarak
Bukvar dlya Baþkir adýyla bastýrmýþtýr
(Kazan 1907). Ünlü Türkolog Nikolay F. Katanov, Baþkýrtlar’ýn yoðun biçimde yaþadýðý Belebey ve Minzele bölgelerine yaptýðý geziler 1899 yýlýnda sonunda Azbuka
dlya baþkýrskogo yazýka adýyla otuz üç
harflik yeni bir alfabe düzenlemiþtir. Baþkýrtlar’ý hýristiyanlaþtýrmak için doðu ve
güney lehçelerine göre hazýrlanan ilk Ýncil
tercümesi 1902’de Kazan’da bu alfabeyle
yayýmlanmýþtýr. Kazan Üniversitesi Týp Fakültesi öðrencisi iken muhtemelen misyonerlerle tanýþarak dinini ve adýný Mstislav Aleksandroviç Kulaev olarak deðiþtiren
Muhammed Kulaev, Baþkýrtça üzerine ilk
araþtýrma yapan bilim adamlarýndan biridir. Katanov’la birlikte Sterlitamak, Orsk,
Katay, Karagay-Kýpçak bölgelerine seyahatler yaparak Baþkýrt þarký, hikâye, atasözü ve efsanelerini toplayýp Rusça’ya tercüme etmiþlerdir. Ayrýca Kiril harfleriyle
Baþkýrtça otuz dört harflik ilk alfabe kitabýný (Osnový zvukopraiznoþeniya i azbuka dlya baþkir) bastýrmýþtýr (Kazan 1912,
1919).
Baþkýrtça yazý dili 1924’te Ufa’da çýkan
Baþkortostan adlý günlük gazete ile Tatarca’dan ayrýlarak yeni bir kimlik kazanmýþ, Bilim (1924), Sesan (1927) gibi yayýn organlarý da bu yeni yazý dilinin geliþmesine katkýda bulunmuþtur. Bunlarý Baþkýrtça yazýlan otuz dört okul kitabý, tiyatro eserleri ve Rusça’dan yapýlan tercümeler takip etmiþtir. Ancak imlâ problemi çö-

zülemediðinden bu kitaplarýn bir kýsmý doðu ve güney bölgelerinin aðýzlarýyla, bir
kýsmý Tatarca basýlmýþtýr. 1923’te toplanan imlâ komisyonu Baþkýrtlar için ayrý bir
Arap alfabesi hazýrlamýþ, bu alfabe Ocak
1924’te Yaný Yul adlý dergide basýlarak
yürürlüðe girmiþtir. N. Tagirov doðu aðzýnýn ilk sözlüðünü yayýmlamýþtýr (Baþkort
Lügati, 1926). 1920-1940 yýllarý arasýnda
Baþkýrt bölgelerine on beþ ilmî gezi düzenlenerek aðýzlar / lehçeler üzerine ayrýntýlý
çalýþmalar yapýlmýþtýr. Baþkýrtlar 1928 yýlýna kadar Arap, 1940 yýlýna kadar Latin,
1940 yýlýndan itibaren Kiril harflerini kullanmýþtýr.
Baþkýrtça Baþkýrdistan, Tataristan, Komi, Yakut cumhuriyetleri, Perm, Samara,
Orenburg, Kurgan, Tümen, Çelyabinsk ve
Çitin bölgelerinde, ayrýca bazý eski Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði ülkelerinde konuþulur. 2002 yýlýnda yapýlan nüfus
sayýmýna göre Rusya Federasyonu’ndaki Baþkýrtlar’ýn sayýsý 1.673.389 kiþidir ve
bunlarýn 1.379.727’si Baþkýrtça’yý bildiðini ifade etmiþtir. 1926’da Baþkýrtlar’dan
Baþkýrtça’yý ana dili olarak kabul edenler % 53,8 iken bu oran 1989’da % 72’ye,
2002’de % 82,5’e çýkmýþtýr. Sovyet döneminde Baþkýrtça’nýn iþ hayatýnda, bilim ve
eðitim alanlarý ile yazýlý edebiyattaki iþlevi
sýnýrlý idi. Bu dönemde Baþkýrtça ilköðretim okullarýnýn onuncu sýnýfýna kadar, yüksek öðretimde ise yalnýz Baþkýrt Dili ve
Edebiyatý bölümlerinde öðretiliyordu. Günümüzde Baþkýrdistan’daki 2942 orta dereceli okulun 845’inde Baþkýrtça öðretim
yapýlmakta olup diðerlerinde de mecburi
Baþkýrtça dersleri vardýr. Ancak yüksek öðretim dilinin Rusça olmasý edebî dilin geliþimini ve yaygýnlaþmasýný engellemektedir. Ocak 1999 tarihinde anayasaya ilâve
edilen, “Baþkýrdistan’ýn resmî dili Rusça ve
Baþkýrtça’dýr” hükmü cumhuriyette ikinci
sýradaki etnik topluluk olan Tatarlar’ýn itirazýna yol açmýþtýr.
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