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ran’õn Salmas !ehrinde ya!ayan Azerbaycan Türklerinin a"õzlarõ üzerine
hazõrlanmõ! olan çalõ!ma Giri , !nceleme (Ses Bilgisi), Metinler ve Sözlük
bölümlerinden olu!maktadõr.
Giri (s. 1-59) bölümünde !ran Türklerinde Kimlik Meselesi ba!lõ"õ altõnda
ran’daki Türk varlõ"õ, tarihî ve sosyo-kültürel çerçeve içinde ele alõnarak Azerbaycan
Türklerinin dil ve kültür sorunlarõ üzerinde durulmu!, millî kimli"in !ekillenmesinde
Varlõk dergisinin yeri belirtilmi!, daha sonra 1979-2003 yõllarõ arasõnda ran’da
çõkan dergi ve gazetelerin isimleri ile yine aynõ dönemde ran’da Türklükle ilgili
çõkan kitaplarõn bibliyografyalarõ verilmi!tir. Daha sonra Azerbaycan a"õzlarõnõ
konu alan çalõ!malardan hareketle ran’daki Türk a"õzlarõ üzerine yapõlan tasnißer
ortaya konmu!, !ran’da Türkçe Varyantlar ve Ba lõca Çalõ malar ba!lõ"õ altõnda
Azerbaycan Türkçesinin yanõ sõra ran’da konu!ulan Halaç, Türkmen, Horasan,
Ka!gay ve Sungur Türkçeleri hakkõnda kõsa bilgiler verilmi!, yapõlan ba!lõca
çalõ!malar de"erlendirilmi!tir. Yine Giri bölümünde Salmas !ehrinin tarihi ve
co"rafyasõ hakkõnda bilgiler verildikten sonra Salmas’ta Türkçenin Kullanõmõ ba!lõ"õ
altõnda Salmas !ehrinde konu!ulan Türkçenin anadil olarak kullanõm oranlarõ, Salmas
Türkçesine Farsçanõn tesiri vb. konular, bölgede yapõlan bir anketten hareketle ortaya
konmu!tur.
!nceleme (s. 63-170) bölümü ses bilgisi incelemesinden olu!maktadõr.
Ara!tõrmacõ, ses bilgisi incelemesinde Salmas a"zõnõ standart Azerbaycan Türkçesi ile
kar!õla!tõrmayõ esas almakla birlikte yer yer Anadolu ve di"er Azerbaycan a"õzlarõyla
kar!õla!tõrmalar da yapmõ!tõr. Yazar, kelimelerin anlamlarõnõ, Sözlük’te yer aldõ"õ için
inceleme bölümünde vermemi!tir.
Metinler (s. 173-249) bölümünde ço"unlu"unu masallarõn olu!turdu"u toplam 38
adet derlemeye yer verilmi!tir. Metinlerin ba!õnda kaynak ki!ilerin adõ, soyadõ ve do"um
tarihi belirtilmi!, ö"renim durumlarõ ve meslekleri hakkõnda bilgi verilmemi!tir.
Sözlük (s. 251-261) bölümünde metinlerde geçen kelimeler, alfabetik sõraya göre
ve Türkiye Türkçesindeki kar!õlõklarõ ile verilmi!tir.
Sonuç olarak Dr. Bilgehan A. Gökda" tarafõndan hazõrlanmõ! olan eser, ran’õn
Salmas !ehrinde konu!ulan Azerbaycan Türkçesi a"zõnõ gün yüzüne çõkaran özgün
bir çalõ!madõr. Eserin kapsamlõ hazõrlanmõ! olan Giri bölümü sayesinde okurlar
Salmas a"zõnõn yanõ sõra Güney Azerbaycan Türkçesinin genel durumu ile ran’da
konu!ulan Halaç, Türkmen, Horasan, Ka!gay ve Sungur Türkçeleri hakkõnda bilgiler
edineceklerdir. Bu çalõ!masõndan dolayõ Dr. Bilgehan A. Gökda"’õ tebrik eder,
çalõ!malarõnõn devamõnõ dileriz.
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