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Türk Dil Kurumunuñ sözlüklerine bakıldığında Azeri ve Azerbaycan Türkü kavramlarınıñ
éşdeğer kullanıldığı göze çarpmaktadır. Nitekim, Türk Dil Kurumunuñ ağ yérliğinde bulunan Büyük
Türkçe Sözlük içerisinde Azeri sözcüğü açıldığında aşağıdaki añlamı görünmektedir:

öz. a. (a:zeri:) Azerbaycan Cumhuriyeti'nde ve Güney Azerbaycan'da (İran'da) yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse.
Öte yandan Güncel Türkçe Sözlük içerisinde aynı sözcük, “özel, isim Azerbaycan Türkü” olarak
bélirtilmektedir. Azerbaycan Türkü maddesinde ise Azeri maddesine çapraz gönderme bulunmaktadır. Aynı şekilde azerice maddesi de bu añlamıyla geçmekte ve Azerbaycan dili de ona gönderme
içermektedir.
Kısaca Azeriler ile Azerbaycan Türkleri aynı gösterilmiştir.
Oysa bu sözcükler, hem añlam bilimi açısından hem de tarihî açıdan geçersiz olduğu gibi, ayrıca Azerbaycan Türkleri açısından da bu tür geçersiz añlam içerikleri, geçirdikleri olaylar nédeniyle
onur kırıcı algılanmaktadır. Nitekim, bu sözcükleriñ bélirttiği halkıñ ve diliñ Azerbaycan Türkleriyle ve
Türkçesiyle bir bağı bulunmamaktadır.
Dérneğimiz, başta aramızdaki Azerbaycan kökenli üyelerimiziñ de duyarlılığı
soñucunda bu yazıyı kaleme alma géreği duymuştur. Dérneğimiz TDK’niñ bu koñuda
bizimle aynı duyarlılığı sérgileyeceğine inanmaktadır.
Elbette, böyle yañlış bir kullanımıñ istemeden de olsa yıllardır teşvik édilmesi, halkımızda böyle
bir añlamıñ oluşmasına da ortam oluşturmuştur. Ancak bunuñ eskileriñ déyimiyle galat-ı meşhur olması,
aşağıda ayrıntıları yazılan gérçeği değiştirmemektedir. Öyle ki, TDK’niñ sözlüklerine göndermede
bulunarak birçok kişi, kurum veya makale, bu yañlışlığıñ sürmesine aracı olmuştur. Eğer Türk Dil Kurumu bu yañlışı düzeltirse, atfédenler de TDK’yi takip éderek yañlışlığı telafi étmeye başlayacaktır. Bu
nédenle dérneğimiz, TDK’niñ tutumunu öñemsemektedir.
TDK tarafından ilgili maddelere gérekli düzeltmeleriñ yapılabilmesi için aşağıda Azeri ve Azerice sözcükleriniñ sözlüklerdeki añlamlarınıñ geçersiz olduğunuñ gérekçeleri, ayrıntılı olarak bélirtilmiştir.
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Dilden Kaynaklı Gérekçeler
• Azeri sözcüğü; İran’da M.Ö. 11.-4.yy’da yaşamış, Yunanlarca Antropatenalılar diye adlandırılmış,
Azerbaycan Türkleriyle ilgisi olmayan eski bir etnik azınlığıñ adıdır1.
• Azeri sözcüğü, Farsçada ateş añlamına gelen azer sözcüğüne Arapça +î ekiniñ getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu söz, özünde ateşe tapan añlamına gelmektedir. Sözü geçen etnik azınlık, ateşe taptığı
için onlara azeri dénmiştir. Böyle bir sözü, günümüzdeki Azerbaycan halkı için kullanmak doğru
değildir.

Tarihten Kaynaklı Gérekçeler
• Azeri sözcüğü, ilk kéz 1937’de kullanılmaya başlanıp dönemiñ Sovyet yönetimi, Azerbaycan Türkleriniñ kökeni olarak Medya-Antropatena savı olarak bilinen bir açıklamayı ortaya atmıştır2 . Sovyet yö netimi buna direnen Hüseyin Cavit, Ahmet Cevat gibi öñemli şair ve yazarları sürgün ettirmiş veya
astırmıştır. Türkiye ile sıkı bağları olan Azerbaycan Türkleri bu olaylarıñ soñucunda koñuya duyarlı
olmuşlardır.
• Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Turfan Gündüz gibi tarihçiler, özet olarak türlü açıklamalarında
Azerbaycan Türkleri ile Azerileriñ iki ayrı topluluk olduğunu, karıştırılmasınıñ çok yañlış olduğunu
ve bu durumuñ siyasî nédenlerle oluşturulduğunu söylemişlerdir3.

Yasalardan Kaynaklı Gérekçeler
• Öñcelikle Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası adıyla añılan Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasında Azeri sözcüğü geçmez. Onuñ yérine anayasada Azerbaycan halkı dénir.
• Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası’nıñ 21. maddesi: Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan
dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
• Uluslararası metinlerde Azerbaycan halkı için Azeri sözcüğü veya beñzerleri kullanılmaz. Bunuñ
yérine İngilizcede ve Almancada Azerbaijani, Fransızcada Azerbaïdjanais, Rusçada
Aзербайджанец4 ifadeleri kullanılır, ki bunlarıñ tümü Azerbaycanlı biçimindedir.

Bu gérekçeler ışığında dérneğimiziñ öñerdiği çözüm aşağıdaki gibidir.

1

Elnur Ağaoğlu, "Azerbaycan'ın Etnik ve Demografik Yapısı", Türkler, C. 19, 2002, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara
ISBN 975-6782-52-8, s.218-219.
2

Adı geçen yapıt, aynı sayfalar.

3

İlgili TV izlenceleri: 28 Kasım 2011 günü Bloomberg HT'de yayınlanan Zaman Kaybolmaz izlencesinde Prof. Dr. İlber Ortaylı, ayrıca 29 Nisan 2015 günü TRT1’de yayınlanan Gündem Ötesi izlencesinde Prof. Dr. Tufan Gündüz; özetle Azeri sözcüğünüñ 1925-30’larda siyasi amaçlarla Azerbaycan Türkleriniñ başka bir etnik bir azınlıktan geldiğini savunmak için ortaya
çıkarıldığını, bunuñ yañlış olduğunu bélirtmişlerdir.
4 Latin harflerle Azerbaydjanets olarak yazı çevrimi yapılabilir.
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Çözüm
Dérneğimiz; Türk Dil Kurumunuñ sözlükçülük üzerinde yaptığı sayısız çalışmanıñ iş yükünüñ
bilincindedir. Bu nédenle dérneğimiz halkıñ içindeki kullanımı da göz öñüne alacak şekilde bilimsel bir
titizlikle Güncel Türkçe Sözlük’te ve dolayısıyla Türk Dil Kurumunuñ diğer sözlüklerinde aşağıda dizilenleri gérçekleştirmesini ummaktadır:
•

Azeri maddesiniñ “İran’da ateşe tapan eski bir etnik azınlık” olarak düzeltilmesi

•

Azerice maddesiniñ “İran’da ateşe tapan eski bir etnik azınlığın konuştuğu Kuzey Batı İrancasının bir
kolu olan dil” olarak düzeltilmesi

•

Azerbaycan Türkü maddesindeki Azeri göndermesiniñ kaldırılması

•

Azerbaycan dili maddesindeki Azerice göndermesiniñ kaldırılması

Saygılarımızla
Türk Dili Dérneği
Yönetim Kurulu
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