TURKÇENİN nÜNÜ, BUGÜNÜ ve YARıNı
Efraslyap GEMALMAZ*

Türkçe nedır? Bu sorunun cevabını heplmız b1l1yoruı. Evet.
Türkçe, herşeyden önce bır dlldlr. O halde, Türkçenın dününü,
bugününü ve yarınını anlatmadan önce dil denUen şeyin ne olduguna
bir göz atmak yerinde bır davranış olacaktır.
ı.

Dil nedir, ne degildir?

önce bır avactanJık, bır i1eUaJnmıdır. DU ded1g1m1z
duruma göre seslerden, duruma göre harflerden
oluşturulmuş cıletlerlnl (kel1melerln.I, eklerlnı, edatlarını) usulüne
(gramerine) göre kullanarak biribirimizle haberleşiriz. Bırlbırımız
üzerinde etkıu oluruz. Şu salonun kapısını açık/kapalı konuma
getirmenin şu anda benim IÇin ıkı yolu vardır: Birincisi, benim
bulundugum bu yerden ayrılıp, gidip elimle kapıyı Istedlglm konuma
getirmek; ıkincisi Ise, sızlerden birisine kapıyı ıstedigım konuma
getirmesini söyleyerek Istedıgımsonucaulaşmaktır. İlk durumda, kapıyı
istediglm konuma getirmek için kendi ayaklarımı, ellerimi ve kapının
elcegini; tldncisinde ise, seslend1rme organlarınıı kullanarak aranızdan
b1r1sinin ayaklannı, ellerini ve yine kapının elcegini kullanmış olurum.
Dll her

bu

şeyden

takımın

Her avadanlıkta, her Aletin kendisine özgü -kullanım klavuzunda
belirtUen- bir yapısı ve kullanımı vardır. Bir avadanlık olarak ele
aldıgımız d1lln de her Ö8l'Sinln -bundan böyle dtlln Aletlerinden her
birini ~ olarak adlandıracagız.- kendisine özgü bır yapısının ve
kullanımının olması tablidir. Bır dtltn ögelerini kullanmayı, bir
zanaatın aletlerini kullanmayı ögrendıgımız gıbı ya sınama yanılına
yoluyla ya da kullanım kılavuzunu -d1l1n gramerlni- adım adım
• Atatürk Ütıiversitesi ögretim üyesi

izleyerek ögrenlriz. Bu yollardan Ukine anadUimizi. ikincisine ise daha
çok bir yabancı dill ögrenirken baş vururuz; ve muhakkak bir çıraklık
(ögrencillk) devresi geçirtrlz. Çok küçük yaşlarda anadUimizi ögrenlrken
de bol bol sınama yanılma imkanı buldugumuz bir çıraklık devremiz
vardır. Çevremizde bize göre usta sayılabUecek anamız, babamız, belki
abUertmiz, ablalarımız, hısım, akraba, aUe dostlarımız, herhangi bir
şekllde tanıdıklarımız, tanımadıklarımız bulunur. Bunların dll
dedlgimiz avadanIıgın ögelerini kullanma tarzlannı, aldıklan sonuçlan
gözlemler ve bu ögeleri onlar gibi kullanabilmek için çabalar dururuz.
Bütün bu çabalanmızın sonunda, biz d~, yerine göre, çatalı, bıçagı;
yerine göre, tası, taragı; yerine göre, keseri, kerpeteni kullanmayı
ögrendigimız gibi, dU ögelerini de edinip ve kullanmayı ögrenip ustalar
arasında yertmlzi almaya çalışını. Onu bir ölçüde kendimize özgü kılar;
özelleştlrtrlz. "Üslup", "dlll kullanım tarzı" dedlgımlz şey de budur işte.
Bir dili kullanmada her isteyen ustalıgın en yukarı mertebesine
ulaşamaz. Bu yüzden her zanaatta oldugu gibi, dUl kullanmada da
ustalık çeşitli ölçütlere göre derecelendirUlr. Çogumuzun ustalıgı
anadillmiz konusunda da amatörlük seviyesini aşamaz. Aramızdan
bazıları, doguştan getirdikleri dıu ögrenme ve kullanma yeU1erlnl
geliştirerek, bu alandaki ustalıklarını zanaatkarIık seviyesinden
sanatkAr'lık seviyesine yükseltirler. Yani dill kendUerine özgü kılmalan,
özelleşttrme tarzları lnsanlar arasında bunlara bır ayncalık kazandırır.
Bunlar, söz konusu dıun hatipleri. şalrlert, yazarlarıdır. Bir dU, bu
sanatkArlar sayesinde itibarlı ve kullanımda olur. Sıradan olmayanlar,
sıradan olmayan lhtlyaçlannı karşılamak Için dm geliştirirler; ona yeni
ögeler (Aletler) katarlar; onun ögelerinı alışılmışın dışında kullanmanın
yollarını bulurlar.
BUdigimlz kadarıyla, yüksek seviyede bir dill kullanmak insana
özgüdür. İnsan dogar, yaşar ve ölür; çünkü canlıdır. DU ise, LIk Insanla
beraber bır kere dogmuştur: belki son Insanla beraber bir kere de
ölecekttr. Dünyaya gözünü açan her saglıklı lnsan onu hayatta bulur;
özelleşttr1r; gözünü kapayan her lnsan da onu hayatta, terekeslnin en
kalıcı parçası olarak bırakır. Bır bakıma, dU ölmez; ebedidlr. O, lnsanın
degU, bütün insanIıgın malıdır.

-80

İnsanlar yeıyüzünde dagıldıkça, farklı

ortamlardan kaynaklanan
farklı Metlere ve Aletlerin farklı kullanımına Ihtiyaç duyduklan gıbı,
farklı dU ögelerine ve dU ögelerinin farklı kullanımlarına da Ihtiyaç
duymuşlar ve duymaktadırlar. Bu ıhtiyaçlar, zamanla, Aletler ıçın
degışik avadanlıklann oluşturulması gıbı, dll ögeleri ve kullanımlan
bakımından da degişik dlllerin oluşmasına yol açmış ve açmaktadır.
Sanki her lnsan kendilhtiyacıolan avadanlıklannıoluştururken. kendı
dillerlnl de oluşturur. Evet. her insanın, degışik ortamlarda, degişik
durumlarda kullandıgı bırden fazla dlH oldugunu söylemek yanlış
olmaz.
İnsanlar

dünya üzerlne serplştlrHmlş bagımsız adalar gibidır.
Ancak, avadanlıklar ve dlller sayesinde, bır ölçüde bagımsızlıklarını
yitirmelerlne karşılık birleşerek güç oluştururlar. Bu yüzdendir kı,
ınsanlar ve Insan topluluklan arasındaki sınırlar kesin bir şeklIde
çlzUebUse bUe. dlller arasında böyle sınırlar çlzmek pratik açıklamalar
getirme dışında pek mümkün görülmemektedir. Nihayet. günümüz
dünyasında. devletlere ve bır ölçüde mmetlere Iyi kötü bırer sınır
çlznebnmlş. ancak dlllerln kullanımına sınır çlzllememiştlr. Bu
bakımdan, dll birltgını. mtllet olmanın şartı degU. bir ıhtıyacı olarak
görmek daha dogru olur.
Dll bır sllAh gıbıdır. SllAhla. nasıl bır düşmanla savaşablllr. hem
de kendlmlzl öldürebl11rsek; dllle de. hem birleşip. güçlenlp millet
olabıur. hem de böıünüp. güçsüzleşip. daha güçlü toplumlara yem
olablllrlz.
Son zamanlarda, mahalli dmeri. agızları ön plana çıkarmak
isteyenler. ya bUerek ya da bllmeyerek mensubu veya düşmanı olduklan
toplumlan bölmeye. güçsüzleştırmeyeçalışmaktadırlar. Mahalli dlller ve
agızlar elbette dünya durdukça olacaktır. Ama. unutmayalım kı,
küçülen dünyamızda. Insanlıgın tek ve ortak bır dlle ihtlyaç duydugu
bır sırada. ınsanları, dil farklılıgını Ueri sürerek kabUe hayatına dogru
sürüklemek Istemenin. haklı bır davranış oldugunu düşünmek, pek
akıllıca bır tutum olmasa gerek.
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Mahalli dıneri ve agızları elbette araştıracagız ve yeterince
ögrenecegiz; bunlar bize zevkli anlar yaşatacak bır takı, bır parförn. bir
süs eşyası gibi lükslerımıZ arasında yer alabilir. .t.ncak. hayatın})?ı.
kolaylaştınnakta kullanmayı düşündügürnftz bil" <:şya~ll ahrk"c:J nn:,nl.
geliştirilmiş ve yaygın bir standart anyorsak, dünyaca·~p a:rındm;
ülkece- tanınmış markalara Ihtıyaç duyuyorsak; etkin bir :hayat
yaşayabilmemlz Için, daha yaygın kullanılan standart dmere de
Uıtıyacımız vardır. Türkiye ıÇın söylüyorum. Toplumun bır kesımt, d>ına
genış ufuklu, daha etkın bır hayat sürmek ıçın. SIT'nl; hatta. daha
zengın bır bilgı blrlklml sundukları ıçın ,başta Amerikan ingııızcest
olmak üzere diger gelişmlş kültür dJllertnt ögrenmege çabalarken, diger
bır kesımını kimlik kazandırma bahanesiyle en yüce kimlik olan ınsan
olma kimliglnden çıkarıp bölerek etnik degerler Içerisine hapsetmeyi
Isternek haksızlık degıı mldtr?l Kaldı kı. bır kimsenin etnik kökenini
somut delillerle kanıtlamak bugünün genettk bmmının en gelışmış
teknolojisiyle bile lmkfmsızdır. Bu bakımdan. mlllet olmak ıçın etnik
köken olgusunun degeri, bir masaldan. bır efsaneden, bır duygusal
eglltmden fazla deglldlr. Şimdi sOTacaksınlZ. ""Mmet. olmak için, önçe.
dil bırllgi yetersizdir." dediniz. uŞ~mfH de. ;..~tnik kôkcnilı Ise h~~ ÖIle'm~
yoktur." diyorsunuz. Peki, mUkt olmak için sizce g:crc1ill olan ı ••xUı:T'
Evet. günümüz dünyasında. aklı başında kimselere, bir ÜH~enl.rl.
vatandaşı oldugunu kabul etmek, o ülkenIn vatandaşlanyla (j.,;:
koşulsuz dayanışma ıçınde olmak. o ülkeyi yaşandacak en iyi, en
gelişmlŞ ülke haline gettrmek Için çalışmak bir millet olmanın gereldl ve
yeter şartı olmalıdır.
Dillerın deglşim ve gelişimınde bir

yandan. somut düzeyde. maddi
olurken; diger yandan, soyut düzeyde, manevi
hayatın, yanı toplumların degişen sosyokültürel yapılannm da oldukça
derın etkileri görülür. Dünyamızda, birkaç yüzyıl öncesine kadar.
manevi hayat. toplumların benimsedıgı d1nle belırlenirken, daha sonra,
daha çok dünya hayatını düzenlemeyi amaç edinen sosyal ve politik
akımlann etkı alanına girmiştir. Dlnin etklli oldugu devtrde okur
yazarlık ve bllim dın adamlarının tekellnde bulundugu ıÇın dili de daha
çok dtn adamlan yönlendırıp gelıştirtyorlardı. Bır örnekle açıklarsak.
Avrupada. bır yandan KatoUk klliseslnln dlli olan La-Unce, Batı
Avrupadaki HırısUyanlıgm KatoUk mezheblni seçen halkların dUınt
hayatın gelişmesi etkill
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etkilerken; Ortodoks kilisesinm dm sayılan Grekçe de, Ortodoks olan
Dogu Avrupa halklarının dillerlni etkilemekteydL Bu yüzden,
Galyalıların dili hızla degişerek LllUn kökenli dil ögelerlnin agırlıklı
oldugu bugünki Fransızcayı meydana getinnlştı. Dogu Avrupanın Slav
kavtmlerinin kullandıgı K1rU harflerl Grek alfabesinden uyarlandıgı gibi,
Grekçe de bu kavimlerin dilleri üzerinde etkili oımuştu. Tabii,
Hıristiyanlık öncesinde. Grekçenin. Lc\tince üzerindeki etkisi de yine
inanç sıstemlerlnin geçişiyle açıklanabmr.

2.

Türkçenındünü:

Bu uzunca girişten sonra. artık asıl konumuza başlayabUiriz.
Önce. Türkçenin dününü. yani ilk yazılı metinlerlnden günümüze
gelinceye kadar olan gelişme sa1halannı imkAnlanmız elverdigi ölçüde
ele alalım. Bu konuda ana başlıklanmızşunlar olacaktır.
ı.

2.

3.

4.

1. Derilme Devresı (Köktürk Kaganlıgı; Şaman kültürü;
Köktürk yazı dili ve alfabesi.)
1. Dagılma Devresi (Uygur Devletl; Budlst. Maniheist.
Brahmı. Zerdüşt, HırIsttyan ve diger inanç sıstemlerıyle ilgili
kültürler; Uygur yazı dilleri; Sogot-Uygur, Manl. Brahmi.
Estrangelo. Süıyani. Tibet ve diger alfabeler.)
2. DerilmeOevresi (Karahanlı, Selçuklu. çagatay. Osmanlı
gibi Türk İslc\m devletleri; İslc\m kültürü; Sözkonusu
devletlerin biribirleriyle ilişkili yazı dilleri; Arap alfabesi.l
2. Dagılma Devresı (Gerileme dönemi Osmanlı. Türkiye
Cumhuriyeti. Sovyet Türk Cumhuriyetleri devletleri; degişik
sosyal. siyası kültürler; birtbirinden hemen hemen habersiz
gelişen yazı dUleri; Arap. Utln. Kiril alfabeleri.)

1. DerUme DeVlm:
Orta Asyanın Altay kavimlerinden olan Türklerin dUine gelince.
elımızde dogrudan Türkçe yazılmıŞ kaynak bulunmayan devrelerl ister
istemez bir yana bırakarak diyebiliriz ki; 7. yüzyılda. son defa, Kutlug
(İlteriş) Kaganın öncüıügüyle. daha önce birkaç defa dagıdıklanm
bildigimlz Türk dilli halklar toplanarak Köktürk Devletini yeniden
kurduklan zaman, bunlanp kendilerıne has Şamanlık diye anılan tek
tanrılı bır dinleri vardı. Türkçe, yogun kültürel ve siyasi Ilişkiler Içinde
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bulundukları başta

ÇlnlUer olmak üzere çevre ülkelerde yaşayan
kaVImlerin konuşmakta olduklan dillerinden etkileniyor ve büyük bir
ihtimaııe onlan da etkillyordu. Ancak, Bu devrede Türk dUl, Türklerin,
tek bır merkez (Ötükenl etrafında toplanımş olmaları. tutarlılıgı
tartışmalı da olsa, Köktürk alfabesi dedigfmlz ve kullanım tarzmdan en
az bın yıllık bır geçmişi olabileceglnl tahmın etUgımız bır alfabeyle
yMılan tek bır yazı dm sergıIlyordu.

1........... ne..esI:
8. yüzyılın ortalanna dogru Uygurlar Kölltürk hAkımiyetlne son
verdUer. Türk dilli halklann önemlı bır' ke8IRH artık ~ebeUgı ve
Öttiken'l terk et.mlŞ, Tanm havmsındaşehirler lnırarak yer~ hayata
geçmiştl. Başta Budhtzm (Burkancılık) olmıdr üzere Mani, Zerdüşt,
Hırlsttyanbk gıbi çeşltU dlnler Türkler arasında yayılmaya başlamıştı.
Her gelen din kendı termlnoloJlsınl, hatta kendı alfabesini de
beraberlnde getlı1yordu. Köktürk harflerl he~ hemen unutulmuş.
Sogotia.rdan alınan Uygur alfabesi dedtgımız alfU.be başta olmak üzere
Mant. Brahmı. Estrangelo. Süryani. Tlbet alfabeleri kullanılarak
çogunlukla çeşıtll dlnt eserler Türkçeye çevrlllyor; bu çevlrllerle
Tilrkçeye, yüzlerce kavramı karşılayan kellme gtrtyor. Bunların önemU
bir kısmına Türkçe karşılıklar bulunmuş olsa b1le dilin sadeUgln1n
kayboldugu açıkça görülüyordu. Alıntılar bazan 8Özdizlml düzeytne bUe
ulaşıyordu.

2.1JerIlme Devıetd:
10. yüzyıldan ltlbaren Türkler arasında İslAmiyet hızla yayılmaya
başladı. Batıdan. Hırlstlyanlık ve Zerdüştlük gıbı İran üzerinden gelen
İslAmiyet. bugün de sürmekte olan Türklerin Batıya, yönellşini
ba1fııtmış oluyordu. İslAmiyettn Ilk termtnoloJlsl, Tiirklerden önce
İslAmiyeti kabul etmiş olan Farslardan abndı. Daha sonra. Araplarla
tanıştldı. İsIAmtyettn kabulüyle Türk edebiyatının dili Farsçanın,
bIL1mInIn dm Arapçanm etktslne gırdı. Bu lkl dilden yapılan ahntılar da
zaman zaman Türkçenın sözdizımını etkileyecek düzeye ulaşmıştır. 10.
yüzyıldan bert kullanılmakta olan Arap harfiert 20. yüzyıla kadar Türk
dUnyasınm ortak alfabesini oluşturdu. Anadotanun fethiyle Türkçeye
başta Ramea: olmak üzere Anadoludaki tophıluklann dtllerlnden de
~ttmeler girmeye başladı. Özellikle deniz ve deniz ürünlerlyle ngm
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kell-rneIer Hmncadan ;:ümdL (k,iC;;,;j':t! ,~f)2,I"y,iratoduga dönüşünce
ulaştlgı h.Gr yerden
kavramA;;).:: \c:;'ziıJarnak üzere yeni kelimeler
Tüırkç-=ye akmaya bal,ıladL OSE ~ınh donanması İtalyancadan,
diplomasis! Franm.zcadan bhçok kelimenila Türkçeye ginnesine kapılan
açtL 20. yüzyıla gelindigmde, tesbiti güç bır kelline hazinesi ve içinden
çıkılmaz sözdizimlyle Osmanlı Türkçesi bütün Türk dünyasında
agrrhgını koymuş bulunuyordu. İstanbul'da basılan bır kitap Üsküp'te,
Kahlre'de, Semerkant'ta, Belli'de müşteri buluyordu.
~. DAgJ1ma Devresi:

Dünya Savaşı, Osmanlı
İmparatorlugunun sonunu noktaladı. Türk Dünyası dagılmış, Türkiye
cumhuriyeti dışında kalan Türkler ya uzak ülkelerde haklan koronamaz
azınlık durumuna düşmüş; Yugoslavyada, Macaristanda, Kıbrısta
oldugu gibi; ya da Türkiye Cumhuriyetinin varlıgım kendisi için bir
tehlike olarak gören komşu ülkelerde baskı altına alınmıştı;
Sovyetlerde, Yunanistanda, Bulgaristanda, Suriye. İrak ve İranda
oldugu gibi. Artık, her Türk toplulugu kendi kaderiyle başbaşaydL Tek
bagıffisız Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti dışındaki Türklere,
kendi diHerinde egitim ve ögretipı yapma hakkı bile, onları geri
bırakacak şartlardan birisi olarak verıuyordu. Bulundukları ülkelerIn
standart dtlinde ögretim görmeleri sınırlanıyor. BiribirleIi.yle temasta
bulunup üst düzeyde egitim ve ögretım kurumları kurmalan,
biribirlerine kitap, dergi. gazete. ögrencl ve ögreum üyesi gönderrneleıi
yasaklanıyor; özellikle o güne kadar yazı dUl olarak gelişmemiş mahalli
dilleri bir lütufmuş gibi yazı dm haline getirilerek önlerine konuluyor;
onları kabile düzeyine indirmek için insan hakklan adı altında
mümkün olan herşey yapılıyordu. Böylece dünyaya açılmaları, özellikle
Türkiye cumhuriyetiyle H1şkiye girmeleri sözde etnik kimliklerini
koruma bahanesiyle önleniyordu. Her biri degişik anlayışlarla
düzenlenmiş Arap. Latin ve Kiril harfli alfabelerle basılmış yayınlar, bir
topluluktan digerine kazara ulaşsa b:l.1e, okunması özel bir bilgi
gerektirdigi için bir işe yaramıyordu. ÖzelUkle, biz, Sovyet Türk
Cumhuriyetlerindeki yazarları, İngııızce. Fransızca, Almanca gibi Batı
dillerinden; onlar bizim yazarlarımızı Rusçadan bulabildigimiz
kadarıyla okuyablliyorduk.
20.

yüzyılın

başlarında,I.
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3.

Tü,ltkçenin bımgüni~ı.:

3. Derilme Devresi (Türkiye Cumhuriyeti, Kıbns Türk Federe
Cumhuriyeti. Orta Asya Bagımsız Türk Cumhurtyeticli; İslam
kültürünü demokratık ve Ldİk bır anlayışla yorumlama; ortak
bır yazı d1l1 geUştlIme egtlimi; lAtin alfabesine yöneliş.)
3. DerDme Devresi:
Şu sıralarda 20. yüzyılın

son çegregini tüketmek üzereyiz. Gelişen
haberleşme ımkfinlan bllgnenmeye konulan bütün engelleri tek tek
yıkıp devirmekte. YasakSıZ. gerçek bır yanşın başla komutu verUdi bile.
Türkçe dünya üzerınde konuşulmakta olan 30oo'i aşkın dU arasında,
oldukça zengin bir kütüphanesi olan. bilinenI500 yıllık kesintisiz
tarihiyle. altı kıtadan ikisine yayılmış sayılı konuşma ve yazı dillermden
birtdir. Aralarındaki sosyokültürel ve ekonomik ilişkileri sınırlayan
siyasi engenerin hemen hemen ortadan kalkmış olmasıyla. bugün
Türkçe konuşanlar, Türk dilli halklar biribirlerini görme, duyma ve
dinleme ImkAnına sahip oldular. Ortak bir Türkçe. en azından ortak bır
yazı dm oluşturmak için. ortak bir alfabenin ve OTtak bir sözlügün
oluşturulmasınaçalışıyorlar. Bin yıldan beri yüzde doksan! aşkınının
benlmsedigı İslam kültürünü çagdaş bir şekilde, demokratlk ve la.ık bır
anlayışla yorumlayarak kültürel yakınlaşmanın temellerini atıyorlar.

4.

Türkçenin yaruu:

Türk dilli halkların bu çabaları başanya ulaşırsa, bu sadece
kendilerinin yararına dagll, bütün insanlıgm yararına olacaktır.
Hangisi olursa olsun, iyi kullanılan dil dostluklan ve dayanışmaları
kurmanm en Iyi aracıdır. İnsanlık yüzyıllardan beri ögrenilmesı ve
kullanımı kolayortak bir dil arayışı içindedir. Esperanlo, Volepuk,
InterUngua gibi suni dillerle karşılaştınldıgmda, özeıukle, Stadart
~ (STI') tabii bır dil olarak böyle bir dil olmaya adaydır.
O, karmaşık bogumlanma özellikleri gerektiren ara ses]ere hemen hiç
bilgi yüklememiş yalın bir fonolojinin sahibidir. Türkçey1 ögrenmlş
yabancıların. onu ne kadar bozuk telaffuz ederlerse etsinler.
söyledlklerini oldukça kolay anlamamızm sebebi budur. Sözdizlml.
"belirten öge bir anlam ögesiyse belirttlgi anlam ögesinden önce;

-86

belirten öge bir görev ögesiyse belirttigi anlam ögesinden sonra getirilir:
ancak, görevi işaretli arUZam ögelerinin biribiriyle yer degiştirmesine

tarif edeceglmlz basıt bir temel kurala
(postülata) baglanmıştır. Btribirinl tamamlayan bu sesbl1lmsel
(fonolojlk) ve sözdlzimsel (sentaktlk) iki yapı özelltgi, her düzeydeki
uyumları azaltmış ve basitleştlrmlştir. Cinsiyet, kemiyet, keyfiyet
uyumlarının en alt düzeyde oluşu, dU olarak Türkçenin kavranmasım
kolaylaştırmıştır. Bu dtlln, her dilden kolayca kelime alablllr ve
aldıklarını fazla degişlklige ugratmadan kullanıma sunablllr olması da
bır dünya dlllnden beklenecek en önemli özelllgidir. Doguşundan
günümüze kadar, hemen hemen Avrasyanm bütün dillerinden çeşıtll dU
ögeleri almış olmasına ragmen lık günkl canlılıgını ve tazeItgini
yiUrmemlştlr. Görev ögelerinin, yani ek ve edatlarının yazımına
getirilecek basitleştlrlci birkaç standartla yazı dtll olarak da hızla
müsaade edtllr.·

şeklinde

gellşme lmkfmmı bulacaktır.

Sözlerimi günümüz Azerbaycan şairi Bahtlyar Vahabzade'nin
Vahahzade Türkçe Için şöyle diyor:

nusralarıyle bltlrlyorum.

Dil açanda ilk deje "ana" söyleyirtk btz,
"Ana dUi" adlanIT btzim ilk dersliyimtz.
İlk mahmmız laylam anamız öz südüyle
içirir ruhumuza bu dilde gile-gile.
Bu dil - bizim ruhumuz, eşgimtz, cammızdır,
Bu dU - birbirimIZle ehdi-peymammızdır.
Bu dil- tamtmış btze bu dünyada her şeyi
Bu dil - ecdadımızln btze miras verdiyi
Giymetli xezinedir... onu gözlerimtztek
Goruyub, nesUlere btz de hediyye verek.
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