
iKumu 10001'g:iıs'l

8;13. 3'1-36, 1995

ILETIŞIMDE ANADiL SORUNU

Söylem, düşüncenin hizmetçisı

de~, anasıdır.

KARL KRAUS

Öğr. Gör. Ahmet CEMAL

Önce düşü1nıdüğümüz, sonra da düşündüğümüzü dilıin kalıplarına

döktağ'ümüzgörıüşü geçeriıiğin! yltlrelıi epeyoldu. En geç yüzyılırruz

felsefesinin öncülerınden olan Ludwig Wittg1enstein'ln başyapıtı

"tractatus loqlco-phlloaophtous'tundan bu yana, dururnun bu gelenek
se'l görüşün tam-teral olduğunu, başrka deyişlıeancak dilimiz ölçü·
sünde dıüşünebild~iğimiz'l bllme'kt'ey,ız.

Erişilmesi yüzyllla'ral1aıngeJ'lçekler, rklmi zaman Insanı şaşırtacak

ve ertşllmest bunca/ zaman ,aldığı li,çin bi'r tür aşağılık kompleksine
itecek kadar yalmdır. Ancak dilimiz ölçüsünde düşün~bildlğ'lmlz g'er
çeği de böyle bi.r yalınlığı sıergner, bu bağlamda bir sınama yaprnek
Içlrı birkaç sa1nliye, hi,çbii1r sözcük ve ad kullanrnadan düşünmeye ça
lışmamız, yeterlıdlr. Böyle bill' sınama, örneğin: "ıBugün kendime bir
kltapaldsm" ,gibi çok sıreden blrcümley! bilre kafamızda, o oümleyt
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kuran sözcüklerdensoyutlarmuşolaraik kurarnayacaüırmz), dolayısıyla

bugün kitaıpaldığımızı düşünemeyeceğ'imizi 'bize kaortlayacektır.

ıBugerçeğıin bHinciiıne varılması, d:H bilme'n1jınl ne demek olduğuna

Hişkin 'öliç'ütle,riın de değlşmeslne yolaçrruştrr, Günlük yaşamımızda,

özelllide biıl" yabancı dilin bi·llinmesi söz 'konusu olduğunda, "az. orta,
iyıi, çokIy!" g,iibi değerl'endilimel'eııin yapılması :biır a,lışkanlığa, dahası

lyloe kökleşmiş bir uyqularnaya dönüşmüştür. Ge,lg'eleHm bir dilin
bilinme gösterg:es'i olarak, "o dilde düşünebilme yetisf' alındığında,

'gel'eneks'el değ'erl'end'irmenıin yerini, mantık gereğli, yalnızca bilme
ve bilmeme konumterielecaktır. Başka deyişle bir dilin ibil.indiğ'i, an
cek bu bllmenıeı düzeyi o dilde düşünebilmenin yoğunluğuna varabll
mişse söylenebllecektle.

ii

Elbet 'bu 'kural, çoğu k'ez biliındiği varsayılaraık, özelllkle ülkemlz
de, üzerinde :bu açıdan pek durutmayan anadil, yani Türkçe 'İçin de
g,eçerlidir. Aslında süreklt tşlerunedrkçe rayından çıkıp yozlaşmaya

yargılı bir olgu olan dilaçısından bilindiği ya da biliınımes·i gerektiği

versayımı. belki de tehltkelenrıen büyüğüdür. Çünkü böyle bir var
sayım sonucu söz konusu olan dil, ancak ortaöğretimin sonuna ka
dar deıvameden -çoğu kez de "blçlrnsel" olmaktan Ileri gitmeyen
bir eğitim sürecjrslrıardmdanartık "ıkendi hal'iıne'~'~:\bırakflır,ülkemizde
ortaöğretlrnln sonuna 'kadar uzanan süreçte öğrencHe:re ne yazık ki
blr dil bilinci de aşılanmadığından, başka deyışı,e dilin düşünceyle

bağlarrtıs: hemen hlç ıkurulmadığından, hele düşünce oluşturueu Işle

vinden -felsefeyl günlük yaşarn uygulamasının dOğ,ElI' btr perçası kıl

mamış bütün ortamlarda görüldüğü üzere ~lkesinUıkl'e söz 'edilmedi
ğtnden, öğrıencil:er lise öğ:rıenlıminianadHI'e,riınli blldiklerl varaayırmyia

bltlrrnekte ve sözüedilen IblHnç' .eks'i1kl<iğ,inıden ötürü, bu varsayımı

llerde denetleme gereks,lınimlnl dıuY'mamaktadl'r1,ar.

Günümüzde bu durumunsonucu, lünNersıi;tel'erimi~e her yl'l g,lde
rek artaını seyıdaarıadlllertclenTÜ'rkç'eyli b.ildiklerinıi senan, ama g'er
çekte bilmeyen ıg'sn-çl'e,rtin;'g'elmesi elmaktadır. Ülkemizde ortaöğretim

s.istemi ne yazık 'ki düşüıidürtmeyedeğil, fakat halıa ezberietmeye
yönel'iık olduğundan, bağımsız .dıü ş'ünce üretme .eylemine yabancı ka
falarda blr dil biHnc'İ'nin bulunma'sı birkat daha güçleşme:kt·ed1ir.

Anadıilini belH düzeyde bir dlH 'bil;iınıclnin~ehıbe'rl:iğinde kullanmayı

öğ'renmemiş ün1iıv,ersite öğ'rencHerinin; böyle zayıfb'ir temelm üstüne
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seçttklert dalların özel termınolojılertnt ve özel dHl1erıLni oturtma ça
baları, doğal olarak Qoğunl1uıkl·a trajik deneonecek sonuçlar vermekte
dir. Örneği1n bütünıüylıekendlne ·öZ!gü btr mantığı bulunan hukuk dalını

seçen biır .öğIJ'lencl,g'eIJ'le1k bu mantığın, gerekse hukuk dUInlln kuralla
rıyla karşılaştığında, kerşılaşılen sorunlara neden olarak hep hukuk
öğrenLminlin güçlüğü g.österilmektedir. Oysa burada sorunların gerçek
kayınıağmı, birincil olaırak aınadiHaracllığıyla dünyayla iletişim "kurma
sını başaramamış bır insanın, kökenterıra encak bu Hk Iletişim biçi
minde bulabll ecek, ancak böyle bir bemele dayanabllecek başka ile
tişim araçlarını öğrenme yükümlülüğü altına girmesi oluşturmakta

dır. Yetersiz anadiltyle yarataibildiğl düşünce ufku son derece dar
olan bir hukuk öğre1nıcisli, salt düşünce üretme temeline dayanan hu
kuk mantığını nasıl edinebilecektir? Aynı 'konumdaki bir felsefe bö
lümü öğrencis1i, iıçerLği yalnızca: düşünce olan bir dalda nasıl başarıya

ulaşabllecekttr? Sanatalanında yüksek öğrenime başlayan bir g'eın.ç,

anadilinin yeterslz olması durumunda, sanatm ancak düşünce ürete
rek ulaşabileoeği kavramlanndan nasıl yararlanabilecektir? Ve son
olarak, adı "İletlşlm Blllmleri" olan blr fakülreye girmiş olan "anadil
özürlü" bir öğrenci, daha kanuşma ve yazma düzeylrıde yetersiz bir
iletişim konumundayken, Hetişimin başkaca alanlarında nereye vara
bllecekttr?

iii

Güınıümüzde bu sorularm sorulduğuna. başka deyışle sorunların

kaynağının bu noktada arandığma pek rastlamryoruz. Bundan ötürü,
aslında anadil kayneklı sorunlarm çözüml'erinin başka düzlamlerde
aranması gibi boşımaçebalenm haroandığınıa tanık oluyoruz. Her so
runun ancak ıkendi kaynağı bağlamında kestn çözüme kavuşturulsbl

leoeğ:I geııçeğLnin yeterlnce di1kkate elmmaması. konumuz çerçeve
sinde lletlşlrn özürlü 'gençl,erin ya1nılış yönlendlrmelerl sonucunu do
ğurmaktadır. Bu yanlış yönl'endLrmel'e,riaçlğa ,kavuşturmaık ,için, dıil'in

lletlştrn süreclndek! 'rolü 'Üz·erinda kısaca durmaik ve bu arada, bazı

tarnrnlarnalara değinmek, senmz y1aıra1rlı olacektır.

DHbilıimc i Theodor Lewandowski, ünlü OilbHim Sözl'üğ'Ü'nde, dil
bilimin temel ıkarvraml,arıından olan Hetlşlme elt şu tanımlemalan ve
rir (1): "lnsenlar-arası enlaşma, düşünce temeMnde'kii dilsel eylem,

(1) Theeder L'ewandows1k:lı: Lln.gulstlches Wörterbuch 2, UT:B, He'ldelbe'rg-Wılesibaden.

4. bas'lm19815, S. 5311 ~
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'gösterg1elerlnihe'r şeydenönce dil aracılığıy'la uıuslerarast düzlernde
aktanrm, beı.ııı bjremeca ve hedefe yönelik olarakqerçekleştirllen,

taraflanrı bilincinI etkileyen. bu aradaeylernde bulunanıını bilincinde
de değişimlere yol açan eylem... " Bu tanımlardıa konumuz açısmdan

önem taşıyan nokta, dil aracılığıyla oluşan düşünme eylemine yaprlarn
g'Öi1de,rmel ıerdir. Vurıgulıanmasıgereken bir ikinci nokta da, tanımlarda
"bilincin etkllenmeslne'' değinilmiş olmasıdır. OH öğesii1ndeıki olası

aks,aıklııkların yanlış etkilerneye yol açacağr, Ibu durumda kendiliğ;inden

ortaya çıkmaktadır,

Daha yalın seyılebllecek blr başka tanımlama, iletişim süreci'ne
Hişkindir1(2) : "İletlşlm süreci (process of communication), blr düşün

cerıln. bir yönerirnin, dileğin ve duygunun blr-klştden bir başkasına

aktarımrdır." Dlkkatedlllrsaeğer,bu tanımda dil öğesine yer v'eril
memesinin nedeni, bu 'öğenıin önemsenmemesi değil, fakat lletlşlm

süreci kavramının daha ge'nıiş bk bağlernda ele alınmış olmasıdır. ıBu

tanım doğrultusunda lletielm süreci,örneğiın g'ö-rsel dil'i de kapsa
maktadır.

LV

Iletişim eğitimi bağlamında görsel dilden sözedtlmest, şöyle bir
soruyu çağrıştırabiHr: Aracıgörsel dilolan bi.r sınema-televızyon

bölümü öğrenoisinin anadil özürlü olması, uğ'raşı açısından bir engel
sayılaıbilir mi? Başarısı, dünyayı kafasında görsel lmqelerle cenian
dırabllrne yetisine bağlı bir sanatçıadayı için de anadrl, bu yazının

girişinde vurgulanan önemi taşır mı?

Işe görseHiğıin karışması nedeniyle, Ilkanda "hayır'ıa daha yakın

olerı yanıt, aslında "evet"tir. Çünı~ü ıkafada canlandırılan 'göırsel im
gıenin de, yine zihinde ve yine sözcükleraracı'lığıyla gerçekleştirne

cek ad1,8i1dırma eylemi olmeksızın görülebilmesi, söz konusu değil

dir (3). Slnemacı, bildiğiini giÖrsel 'irtı,gel-ere dönüştürür; bu eylem sıra

sında, lmqelerln blrblrlnl doğurması nedeniyle, yeni ,öğre1ndiklerini

de yine zihinde adlandı~maa.racılığıyl,a,öğrenmıiş olur. Leonardo da

(2) Gurevltch and Roberts: Issues In the Study of Mass Communicatlon and Soclety,
p.12. ,A.lıntılayan: Stuart Prlce: Medla Studles, Pitman PubHshing, Londra 1993,
s.a,

(3)1 Burada bir kcrşıeoru olaraık, örneOln görme ve lşttme özürlülerln "nasıl bile
ıbildIklenl" sorulabilir. Ancok bu klşj,fe~ln bllmelertntn de özel bir eOıltimle soO
Iandığı, unutulmamalıdır,
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Vinci'ınin: Evrende 'öz ya daeylem nıitelıiğ.iyJ.ene varsa, ya da lmqelern
düz·l'emiınıde bulunanların tümü, ressamın önce düşüncelertnden, sonra
da 'ellerinden y,aınsır... "(4) blçtrnındekieöylernlde. bu düşüneeye ya
bancıdeğHdlr. Inglillz portre resssrm Jonatkan Rh:hardson'ın (1665
1745) şu sözü ise, ıgiörs'el dil: !bağliamınd:a üzerinde durduğumuz nok
tayı neredeyseekaekstz özetlemektedtr : "Kimsenin, ınıasılolmaları

ger,ektiğini bilmediği takdlrde, nesnelert nasıl Iseler. öyle göremediğl

!~esindir." (5) Bilme'nindıüşüınmeyl, düşünme'nin ise di i 'ıl gıereksin

diğini yenideını ammsayacak olursak, görsel lmqelerle çalışmanın

ötekl dili dışlamadığını, teretne yine koşulıkıldığm: daha kolay 'kav
rarız. Optlk üzerine çalışmalanyla tanınan ünlü Arap 'bilgini lbnü'l
Heysem 1(965-1038) tarafından ortaya etilan vegün'Ü'müzde hala betlm
lemenıin pslkolojls! bağlamında bir temel ularak kalbuledilen ilke de,
bilme'nin gö'rselalanda~i önceliğin1i çok açık blçımde dHegıet.irir:

"Işığın ve rerrklerlrı dışında, görünenleırin htçblrl yalnızca görme du
yusu aracılığıyl'a algılanamaz." (6)

v

Şımdı yine başa dönüyorua, Bugün ülkemlzde, llse öğ reın1imini
tamamlayan ,gıençlerln önemll bır bölümünün ürılverstteye anadil
özürfü elerak gelmel,erinin nedenlerı. bu yazının ıkapsamıınıı aşan, ayrı

bir Inceleme konusudur. iB~iz bu son bölümde, üolverslteye ekslk dü
zeyde anadil bHglsiylıe gelenlıer !bağlamında yapılabtlecek Ibiır şeyler

olup olmadığını Irdelemek istlyoruz.ÇI(jnkü kanımızca bu konuda
belıki heınıüz yaygın biçimde uyqulemaya konmarmş, amaetkin olabl
lecek önlemler bulunmaktadır. Şunu da hemen baştan belirtelim 'ki,
buönlemler ya dıa çözümler, birincH olarak ünlversttelert Türkçe bi
lenlerln, dolayrsryla düşünebiımen'in en önemli areçlennden biır1iınıe

sahiıp olanlann bltlrmeslnl sağlamaamacına yöneHkt.ir; üniversite
lere ıgelen bütün öğ,re1nic.i'Jıeırıe yoğun ıbk .anadH ıeğ'itimi uygul:amak,
ünıvers it'elıerin göre~i olamaz,

Dıüş'ÜlnmelbHecekç'özüml1e1rl, ünivers.iteye Iglj'J1mezden önoe ve gir
dikten sonra olmak üzere, ,iıki bölümde elealacağız.

(4) 'Rober,t 'Goldwo,tet cnd Mareo Treves: Artls,ta on Art from the 14t h to the 20t h

Century. John Murrao/. Hong Kong 1990. s.49.
(5). lE. ,H. Gomibrleh: Sanat ve Yanılsama. Tü~koe'sl: Ahmet Cemal.Rem~1 K'iıtobevi.

,Istanbul 1992. 'S. 27.
(6), !Eo H, ,Gombrloh~ o.g.y .• s.29.
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1.) Oniverslteye girmezden önce: ,Bu aşamada,

a) Ünlversırteye gkiş sınavlannda,

bl [lettşlm bi Hml'eıril ve güz,el sanatlar faı~ültel'eri g,ibi, bir seç
me .smavı daha 'Uygulayan ikurumların bu sınavlarında,

adayların sıkı bir Türkçe sınavını başanyla tamamlamalarının

ya da genel sınav içersinde Türıkçe puenlanrnn yüksekliğinin

koşul sayılması. Böyle bir önlem, ünlversltenln eğ'itim düze
yiınıi • sorumluluğu üniversitede olmaksrzm- düşürebllecek bir
nedeni daha başlangıçta ortadan kaldıracaktır. Üsteliık böyle
bir önlemin uZUlnı vadede Türkçe eğitiminin ortaöğrenim dü
zeyinde daha ciddi 'gerçekleştirilmes!inekatkıda bulunması da
düşünülebilir.

2.) Onlverslteye girdikten sonra: Bu aşamada ise, karurmzca et
kin olabılecek tek bir önlem söz konusudur: Eğ'itim dalının

konusu ne olursa oleun. yazı 1,1 ve sözlü smavlarla, her türlü
tez ve proje çalışmasında lürkçekullanımındaki yanlışların

belli birpuan yitimine yolaçması ve öğrencHerineğitimin

her aşamasında kullandıkları dlle duyarlı olmalerı 'konusunda
uyarılmaları. Bu çözümün etkiın olabilmesininen temel ko
şulu ise, öğretim elemanlannın bu uygulamanın gereklil1iğ'i ko
nusunda bir consensus'a verrnalandır, çünkü bu çözümü« bazı

derslerde uygulanıp, bazı derslerde uygulanmama'sı, hiç uy
gulanmamasıyl,a hemen hemen eşanlamlıdır.

Görüldüğü gibi, yukardan beri ele ,almayaçalıştığımız sorunlar
bağlamında ünlversttede de yapılacak şeyl.e'r va,rdı'r.

'B'ütün dallar bakımından önem'taşıdlğınalhaınıdlğımızbu önlem
ler, adında "Iletlşlrn" sözcüğünün bulünduğufaıkülteler açısından

kanımızca doğal ya da onsuz olunarnu bir koşul sayılmalıdır.
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