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Ana dilimiz haqqında 
 
…Dil bütövlükdə xalqa məxsusdur - onu xalq yaradır, xalq da inkişaf elətdirir. 

 
*** 

 
Millət ki başladı dil uğrunda mübarizəyə, demək, onun son anıdır - dili də əldən versə ölümə 
gedir. O  zaman (1960-80-də - tərtib.) biz də başlamışdıq dil uğrunda mübarizəyə. Bu, 
ölümdən qurtarmaq idi. Ona görə bizim yazıçılarımız da ancaq buna xidmət edirdi - millətin 
ölümünün qabağını almaq! 

 
*** 

 
…Hörmətli dilçi alimlərimiz! Azərbaycanın dili türk dilidir, onun "Azərbaycan dili" adlandırılması 
elmin nəticəsindən deyil, siyasətin nəticəsindən doğmuşdur. 

 
*** 

 
Bəli, xalqın "türk" adını "Azərbaycanlı" adı ilə əvəz etmək fikri elə Türkmənçay müqaviləsi 
bağlanan  andan  meydana  çıxmışdı.  Krım  müharibəsindən  sonra  imperiya  xalqımızın  və 
dilimizin adının dəyişdirilməsinə yönəlik cəhdini daha da artırdı. 

 
*** 

 
…Türkün taleyi kökdən onun dilinə və dil birliyinə bağlıdır. Bəli, budur bütün türklərin həyat 
talelərinin məhvəri! Bunu, bütün zamanlar olmasa da, türkün bir sıra hakim və alimləri 
görmüş  və bilmiş, bunu türkün ən qəddar düşməni rus imperiyası da görmüş, türkün dil 
birliyini pozmaq üçün hər cür siyasi, ideoloji, inzibati fırıldaqlar, təxribatlar, qətllər törətmişdir. 
Elə bu sonuncunun nəticələrindən biri də Azərbaycan türklərini "azərbaycanlı", onların dilini 
də "Azərbaycan dili" adlandırmaq olub… 

 
*** 

 
Çox qəribədir ki, öz adlarımızı (insan, yer, tayfa, el və s.) da yabançı qaynaqlarda yazılan kimi 
oxuyur, ya da elə tanıyırıq. Məsələn: 

 
Türk - turukku, turuki, turuxi; 

 
Quz (Oğuz) - qus, ğuz, quş, kuş; 

 
Qaz - kass, kas, kassit, kaspi, kasan, kaşan, kaş; 

 
Su - şu, çu, şuv; 

 
Alpərtunqa - Əfrasiyab; 

 
Dəmir - Tamara, Tomiris, Tomris; 

 
İldəniz - Eldəgiz, Eldəgəz. 

 
*** 
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…Rusiya türk torpaqlarını tikə-tikə, loxma-loxma udaraq hər tikəyə və o tikədə yaşayan türkə, 
onun dilinə ayrı-ayrı adlar qoymuş, "ayır-buyur" siyasətini həm barbar, həm də ustacasına 
yerinə yetirməklə imperiyaların ən murdar klassik nümunəsinə çevrilmişdir. 

 
*** 

 
İnsanlığın yaranış, yaşayış və gəlişməsində, dünənində, bugünündə türk insanı çox önəmli rol 
oynamışdır. Nə yazıq ki, türkün tarixi gərəyincə öyrənilmədiyi üçün onun dilinin tarixi də 
gərəyincə  öyrənilməmiş,  başqa-başqa  yerlərdə  türk  dilinə  hər  ötən  kəs  istədiyi  bir  adı 
vermişdir. […] Bunun… yalnız və yalnız rus imperiyasının siyasəti ilə bağlı olduğunu görərik. 

 
*** 

 
XX yüzildə dilimizin və xalqımızın adı beş dəfə dəyişilib: 1. tatar dili - tatar, 2. türk dili - türk 
(1918-1938), 3. Azərbaycan dili - azərbaycanlı (1938-1992), 4. türk dili - türk (1992-1995), 5. 
Azərbaycan dili - azərbaycanlı (1995'ci ildən bugünədək). 

 

 
 
*** 

 
Qur'anda söz var: "qulam", "qılman". Cənnətdəkilərə qulam'lar, qılman'lar və huri'lər xidmət 
edəcəklər. Qılman gözəl oğlan deməkdir, huri isə gözəl qız. Alimlər "qılman" sözünün ərəbcə 
olmadığını yazırlar, deyirlər, çox güman ki, hind sözüdür. Niyə? Axı bu, türk dilindədir, türk 
mədəniyyətidir! 


