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anlamad›n›z m

“E¤er ben bir sözcük kullan›yorsam”
dedi Humpty Dumpty, biraz da
küçümseyici bir tav›rla, “hangi anlama
gelmesini istiyorsam o anlamda
kullan›r›m. Ne bir eksik, ne bir fazla!”
“Ama sözcüklere bu kadar farkl›
anlamlar yüklemeye yetkiniz var m›?”
diye sordu Alice. “Mesele, hangisinin en
yetkin oldu¤una karar vermekte” diye
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yan›tlad› onu Humpty Dumpty. Alice’in
kafas› o kadar kar›ﬂm›ﬂt› ki, a¤z›n› aç›p
tek bir sözcük söyleyemedi. Humpty
Dumpty devam etti: “Sözcüklerin kimi
biraz kaprisli olur; özellikle yüklemler.
Onlar en ma¤rurlar›. S›fatlarla istedi¤ini
yapabilirsin, ama yüklemlerle, asla! Ama
ben... ben hepsiyle baﬂedebilirim tabii.
Anlaﬂ›lamazl›k! ‹ﬂte söylemek istedi¤im
bu!” “Anlayamad›m, ne demek istediniz?”
diye sordu yine Alice. “‹ﬂte ﬂimdi
ak›llanmaya baﬂlad›n” diye yan›tlad›
Humpty Dumpty kendinden çok memnun
bir ﬂekilde. “Demek istedi¤im, bu konu
yetti art›k!” (Alice Harikalar Diyar›nda /
Aynan›n ‹çinden, Lewis Carroll)
‹ﬂimiz Humpty Dumpty’e kalsayd›,
bakkaldan ekmek almakta bile zorlanacak, belki
elimizde ekmek yerine iki kutu ﬂekerle
dönecektik evimize. Ama Lewis Carroll’un
dünyas›ndan ç›k›p kendi dünyam›za
döndü¤ümüzde, Humpty Dumpty olmasa da
‘birilerinin’ anlamlar›n› önceden verdi¤i
sözcükleri kullanarak, üstelik bunlar› da
kural›na uygun ﬂekilde bir güzel s›ralayarak,
teklemeden konuﬂtu¤umuzu, as›l önemlisi

›? no problem!
baﬂkalar›yla sözlü iletiﬂim kurabildi¤imizi
görüyoruz. Bizi öbür canl›lardan ay›ran en
önemli özelli¤imiz de belki bu: Sözcüklerden
oluﬂan bir köprüyle, bir baﬂkas›n›n zihnine
ulaﬂabilmemiz, karmaﬂ›k etkileﬂim a¤lar›,
toplumlar kurabilmemiz.
Bu inan›lmaz beceriyi; anlaml› sözcükleri
s›n›rs›z say›da kombinasyonla, üstelik de
‘kural›na uyarak’ birbiri peﬂis›ra dizme yetisini
nas›l kazand›k? Bu kurallar bütünü nas›l oluﬂtu?
“Dil” ad›n› verdi¤imiz olgu, belki de tek bir
anadille yola ç›karak günümüzde konuﬂulan
binlerce farkl› dile nas›l ayr›ﬂt›? Ve tabii,
dili/dilleri gelecekte neler bekliyor?
Science Dergisi’nin, 27 ﬁubat 2004
say›s›nda geçmiﬂi, ﬂimdisi ve gelece¤iyle
irdeledi¤i bu olguyu, biz de sizlere aktarmak
istedik. Okudukça, ‘nas›l’lar› aç›klamaya uzun
süre hizmet etmiﬂ ve art›k kemikleﬂmiﬂ
kuramlar›n yavaﬂ yavaﬂ y›k›lmaya baﬂlad›klar›n›
anl›yoruz; ilk dillere iliﬂkin ilginç varsay›mlar
buluyoruz; dillerin toplum yap›s› ve kültürüne,
toplumlar›n oluﬂumlar›na etkilerini görüyoruz.
Dilin gelece¤ine iliﬂkin ilginç öngörü ve çal›ﬂmalar da var bu arada. Öyle görünüyor ki, oldukça artm›ﬂ ve artmakta olan nüfus hareketlili¤i ve uluslararas› iletiﬂim, yeni teknolojilerin de
devreye girmesiyle dünya dillerini ve ‘dil dinami¤ini’, ﬂimdikinden oldukça farkl› bir gelece¤e
sürüklemekte. Zaman›m›z›n bask›n dili
‹ngilizce, 50 y›la kalmadan yerini belki
de Çince’ye b›rakmaya haz›rlan›yor.
Yerel dillerin önemli bir bölümü kaybolma yolundayken, bir yandan da yeni melez diller ürüyor. Web sayfalar›
ve e-postalar, yaz›l› ve sözlü metinleri
birbirinden daha zor ayr›l›r hale getirirken, bilim dili de bir çekiﬂmenin ortas›nda. Bilimin geliﬂmesine paralel olarak say›lar› artan alt-alan-

lar, özelleﬂmeye baﬂlayan terminolojileriyle bir
yandan birbirlerinden ayr›l›rken, bir yandan da
birbirlerine giderek daha ba¤›ml› hale geliyorlar. Dil tarihinin bir dönüm noktas›n› yaﬂad›¤›m›z› söyleyen uzmanlara göreyse dilin kimli¤inden yitirdi¤i ortada. Ancak Tanr› kat›na yükselmek için gö¤ü delen bir kule yapmaya karar veren ve inﬂaat› k›sa zamanda yükseklere ulaﬂt›ran insano¤luna öfkelenen Tanr›’n›n, her iﬂçiye
ayr› bir dil vererek uyumlar›n› yok etti¤i Babil
efsanesinin öngörüsü de art›k geriye
dönmeye baﬂlam›ﬂ gibi. Yeniden birleﬂme e¤ilimindeki dünya k›talar›na benzer
ﬂekilde, yeniden tek bir dilde
buluﬂaca¤›m›z› söylemek biraz aﬂ›r›ya
kaçmak demek olsa da, her geçen gün
dildeki s›n›r ve duvarlardan birinin daha
y›k›l›p bizi bu bak›mdan yak›nlaﬂt›rd›¤› bir
sürecin içinde oldu¤umuzu biliyoruz.
Zeynep Tozar

@

‹lk Nas›l
nüllü bir konuma ulaﬂt›¤›n›, bu konumun da daha
sonraki dilsel beceri basamaklar› için beyine yeni
kap›lar açt›¤›n› düﬂünüyorlar.
Dili evrimle birlikte ele alan çal›ﬂmalar›n
1990’lardan beri h›zla artmas›na karﬂ›n, yeni bulgular da hâlâ dolayl› ve yoruma aç›k; tabii çeliﬂkilere de. California Üniversitesi’nden (Berkeley) beyinbilimci Terrence Deacon, “elimizde konuﬂma fosilleri olmad›¤›na göre, kendisine iﬂaret edebilecek
bütün parmakizleri silinmiﬂ olan dilin kökeninin,
daha bir süre esrar›n› koruyaca¤› kesin” diyor.

Sözcüklerle iletiﬂim gibi inan›lmaz bir beceri, ilk nas›l ortaya ç›kt›? Dilin nörolojik temelleri üzerindeki
araﬂt›rmalar›n› yo¤unlaﬂt›ran bilimadamlar›,
ﬂimdilerde mimikler ve hareket gibi, ilk
bak›ﬂta konuyla pek de do¤rudan
ilgiliymiﬂ gibi görünmeyen yeteneklere
odaklanm›ﬂ durumdalar.

Ne Zaman Konuﬂmaya
Baﬂlad›k?

1860’l› y›llarda, Britanya Akademisi (British
Academy) ve Paris Dilbilim Derne¤i (Société de
Linguistique de Paris), üyelerine dilin kökeni konusunda tart›ﬂmaktan kaç›nmalar› yönünde uyar›da bulunmuﬂlard›. Gerekçeyse, hem baﬂtanç›kar›c›
hem de spekülasyonlara oldukça aç›k olan konunun, sonu gelmeyecek, verimsiz bir kuramlar silsilesi tehlikesini bar›nd›rmas›. Bir yüzy›l› aﬂk›n zaman sonra bile, dilbilim konusunda son 50 y›l›n
en önemli isimlerinden olan Noam Chomsky, dilin
evrimi ve bar›nd›rd›¤› beyinsel mekanizmalara iliﬂkin bilgi birikiminin, o s›ralarda “ciddi bir sorgulamaya elverecek ölçüde olgunlaﬂm›ﬂ olmad›¤›n›”
söylüyordu.
Ancak ﬂimdi, bu yönde ciddi çabalara giriﬂmenin belki de tam zaman›. Son 10-15 y›ld›r, birçok
disiplinden araﬂt›rmac›lar konuﬂman›n kökenine de¤iﬂik aç›lardan yaklaﬂ›rken, yeni tekniklerden oldu¤u kadar yeni düﬂünce biçimlerinden de yararlan›yorlar. Dilin kökeni sorusu, Chomsky’nin uzun süren egemenli¤i alt›ndaki birçok dilbilimci için karanl›kta kalm›ﬂt›. Çünkü, Chomsky’nin gramer kal›plar›n›n do¤uﬂtan geldi¤i ve evrensel oldu¤u yolundaki kuram›, bu dil yetene¤inin nas›l ortaya ç›km›ﬂ oldu¤u sorusunu ister istemez d›ﬂl›yordu. Ancak evrimsel düﬂünce tarz›n›n, biyolojinin birçok
alan›nda esmiﬂ olan rüzgarlar›, nihayet 1990’da dilbilimcileri de ziyaret etti. Harvard’da biliﬂsel bilimler konusunda uzman Steven Pinker ve Yale’de psikolog olan Paul Bloom, o y›l Davran›ﬂ ve Beyin Bilimleri dergisinde uzun bir makale yay›mlayarak, dilin do¤al seçilimle evrimleﬂmiﬂ olmas› gerekti¤i iddias›n› ortaya att›lar. Edinburgh Üniversitesi’nden
dilbilimci James Hurford, bu Pinker-Bloom ortak
makalesini bir dönüm noktas› olarak tan›ml›yor:
“Chomsky’ci çevrelerde dilin evriminden bahsetmek, yasak olmaktan bir anda ç›k›verdi.”
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Arkeologlar, hayvanlararas› iletiﬂim ve insan
konuﬂmas› aras›ndaki 5 milyon y›ll›k evrimsel ‘boﬂlu¤un’ içinde, insan davran›ﬂlar›yla ilgili çeﬂitli kilometretaﬂlar›n› belirlemiﬂ bulunuyorlar. Sorun, hangi geliﬂmelerin dil becerisine iﬂaret etti¤i yolunda
bir fikir birli¤inin olmamas›. Sözgelimi, günümüzden 2,4 milyon y›l öncesine tarihlenmiﬂ ilk taﬂtan
aletler kimi araﬂt›rmac›ya göre dilsel becerilerin
varl›¤›na iﬂaret ederken, kimi de alet yap›m›n›n konuﬂmayla uzak yak›n iliﬂkisi olmad›¤›n› savunuyor.
Bir baﬂka baﬂlang›ç noktas›ysa, araﬂt›rmac›lara göre 2 milyon y›l öncesi. Bu, insans› (hominid) beyninin h›zla büyümeye baﬂlad›¤›, dille ilgili iki temel
beyin bölgesinin de (sol al›n lobunda -frontal lobyer alan Broca alan›, ve sol ﬂakak lobunda -temporal lob- bulunan Wernicke alan›) yap› içine dahil
edildi¤i bir dönem.
Sözcüklerin içerdi¤i sesleri, ya da ses birimlerini üretme konusuna gelince, iskeletler üzerinde yap›lan çal›ﬂmalar, atalar›m›z›n 300.000 y›l kadar öncesinde, art›k anatomik olarak “modern” duruma
gelmiﬂ olduklar›n›, trakenin (solunum borusu) üst
k›sm›nda bir de larinks (g›rtlak) taﬂ›d›klar›n› gösteriyor. Larinksin, di¤er primatlarda oldu¤undan daha aﬂa¤›da yer almas›, insanlar›n ç›karabildikleri

Bu arada beyin görüntüleme teknikleri, sinirbilim (neuroscience) ve genetikte gerçekleﬂen geliﬂmeler, giderek büyümekte olan bir araﬂt›rmac›lar
ordusunu beynin ve biyolojik geçmiﬂimizin derinlerine yönelme olana¤› tan›m›ﬂ durumda. Dil becerisi, araﬂt›rmac›lar aras›nda uzun süre mucizevi bir
özellik olarak ele al›nd›ysa da, art›k bilim adamlar›
bu ‘mucize’yi bir anlamda daha küçük ve daha kolay irdelenebilir ‘küçük mucizelere’ bölüp öyle ele
almay› ye¤liyorlar. Bu her bir küçük bölüm, sözgelimi yüz ifadelerini taklit becerisi ya da birçok küçük hareketi birbiri peﬂis›ra gerçekleﬂtirmek gibi,
birbirinden oldukça farkl› olabilen yetilerden bir ya
da birkaç›n› içeriyor. Art›k, insan beyninin, bir noktaya gelip de aniden ‘konuﬂabildi¤ini’ keﬂfetti¤i fantezisi pek geçerli de¤il. Araﬂt›rmac›lar, onun yerine
beynin “dilsel haz›rl›kl›l›k” dedikleri daha alçakgö-
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Konuﬂmak tehlikeli: Larinksin insanlarda, öteki yüksek primatlara göre daha aﬂa¤› bir konumda olmas›,
epiglottis ad› verilen larinks kapa¤›n›n aç›k kalmas› durumunda, yiyece¤in yemek borusu yerine trake ve
akci¤erlere yönelmesine neden olabiliyor.

Konuﬂtuk?
seslerin çeﬂit ve aral›¤›n› art›rmakla birlikte, yemek
borusundan aﬂa¤› giden yiyece¤in de solunum yoluna kaçmas›n› kolaylaﬂt›r›yor. Buysa bizi nefesin t›kanmas› ya da bo¤ulma tehlikesine, di¤er memelilere göre daha fazla maruz b›rak›yor. Deacon’a göre böyle bir anatominin geliﬂmiﬂ olmas›n›n nedeni,
olsa olsa konuﬂmaya hizmet etmek olabilir.
Genetik çal›ﬂmalar›n›n da iﬂaret etti¤i baz› olas›l›klar var. Geçti¤imiz y›l, Max Planck Evrimsel
Antropoloji Enstitüsü’nden araﬂt›rmac›lar, hem dil,
hem de artikülasyon (konuﬂma seslerini ya da ses
birimlerini ç›karma iﬂlemi) iﬂlevlerini etkileyen “konuﬂma geni” FOXP2’nin, do¤al seçilimin bir hedefi
olmuﬂ olmas› gerekti¤ini ileri sürdüler. Araﬂt›rmac›lara göre, sözkonusu genin u¤rad›¤› son mutasyon
100.000 - 200.000 y›l öncesinde gerçekleﬂerek,
dilsel beceriler için yeni bir düzeyin temellerini atm›ﬂ olabilir.
Dilin, belki de birkaç yüz bin y›l içinde dereceli
olarak ortaya ç›kt›¤›, araﬂt›rmac›lar›n ço¤unun lehinde oldu¤u bir görüﬂ. Ancak Pinker’a göre kesin
olarak söyleyebilece¤imiz tek ﬂey, bildi¤imiz anlam›yla geliﬂkin dil becerisinin, en az 50.000 önce,
Avrupa’da yaﬂayan insanlar›n sanat yarat›lar› geliﬂtirip ölülerini törenlerle gömdükleri, yani ak›c› dil
kullan›m›na aç›k ﬂekilde iﬂaret eden sembolik davran›ﬂlarda bulunduklar› bir zamanda yerleﬂmiﬂ oldu¤u.

r›n ç›kard›klar› seslere k›yasla konuﬂmaya çok daha
yak›n oldu¤u görüﬂünde. Pinker, di¤er bütün memelilerde nefes alma ve ses üretiminin denetlendi¤i beyin bölgelerinin, konuﬂmayla ilgili alanlardan oldukça farkl› yerlerde oldu¤una dikkat çekiyor. ‹nsan-d›ﬂ› primatlar›n kendini tekrar eden ve s›n›rl› say›daki
“alarm ça¤r›lar›”n›n, dilin etkileﬂimsel ve çok bileﬂenli özelliklerini taﬂ›mad›¤›n› belirten biliﬂsel bilim
uzman› Philip Lieberman ise, asl›nda insans›maymun anatomisinin, insan konuﬂmas›n›n fonetik aç›dan düﬂük düzeyli bir biçimine benzetilebilecek bir
tür ‘konuﬂma’ üretmelerine uygun oldu¤unu söylüyor: “Ancak bunu yapm›yorlar. ‹nsans›maymunlar›n
motor davran›ﬂlar› daha esnek ve toplumsal etkileﬂimle de daha ilgili oldu¤u için, iﬂaret dilinde çok daha baﬂar›l›lar. Bak›ﬂlar, a¤›z, yüz, el ve ayak hareketleri, sesli ça¤r› ve ç›¤l›klardan çok daha etkili.”
Araﬂt›rmac›ya göre dil becerisi için gerekli temeli atan kilit de¤iﬂiklikler, bazal ganglionlar ad›
verilen ve bisiklete binmek gibi yinelemeli hareketleri denetleyen beyin bölgelerindeki ‘devreler’de

Ancak, hayvanlar›n ‘seslenme’ biçimleri ve ç›kard›klar› seslerdeki anlaml›l›¤› gözard› etmek niyetinde olmayanlar da var. Bu konudaki farkl› görüﬂlerse, genellikle araﬂt›rmac›lar›n uzmanl›k alanlar›n›n
farkl›l›¤›ndan kaynaklan›yor. Sözgelimi Harvard Üniversitesi’nden primatolog Marc Hauser, konuﬂmaya
öncüllük etmek bak›m›ndan primat sesleniﬂlerinin,
bütün jest ve mimiklerden çok daha iyi adaylar olduklar› görüﬂünde ve özellikle de primat alarm ç›¤l›klar›n› sözcüklere benzetiyor. Afrika’daki bir maymun türünü ele alan bir çal›ﬂmadan örnek veren Hauser, maymunlar›n, alarm ç›¤l›klar›nda de¤iﬂiklikler
yaparak kendilerini tehdit eden hayvan›n türünü (leopar, kartal, vs) de belirtebildiklerini hat›rlat›yor.
“Bu tür seslerin dille ba¤lant›s›, sözel olmayan herhangi bir iﬂaretten çok daha fazla” diyor Hauser.
Pinker ve yandaﬂlar›n›n çal›ﬂmalar›ndan fazla
etkilenmemiﬂ görünen dilbilimciler de var. Etkilenmek bir yana, tüm bunlar›n, beynin sözdizimi becerisini nas›l geliﬂtirdi¤ini aç›klamaktan çok uzak oldu¤unu savunuyorlar. Hawaii Üniversitesi’nden De-

gerçekleﬂti. Bu bölge, hem sözel hem de mimik ve
jestlerle ilgili ard›ﬂ›k ve bileﬂik hareketleri olanakl›
k›lan bir “dizi oluﬂturma motoru”. Kan›t olaraksa,
Parkinson hastalar›n› gösteriyor. Bu kiﬂiler, bazal
ganglionlarda geliﬂen hasar sonucu, denge ve harekette oldu¤u kadar sözdizimsel becerilerde de sorun yaﬂ›yorlar.
Dil becerilerini desteklemek üzere, artikülasyon, iﬂitme, planlama ve bellek için olanlar da dahil, birçok beyin alan›n›n geliﬂmiﬂ olmas› gerekti¤i
halde, Pinker’a göre özellikle de motor becerilerle
dil aras›nda bu aç›dan yak›n bir ba¤lant› mevcut.
Chicago Üniversitesi’nde psikolog olan David McNeill’se bu konuda ilginç bir örnek veriyor: Örnek,
tam belirlenememiﬂ bir virüsün etkisiyle, boyundan
aﬂa¤›s› dokunma duyusuna tümüyle duyars›z hale
gelen bir adamla ilgili. Adam, en basit bir hareketi
bile, kay›p duyular›n yerine geçen biliﬂsel ve görsel
geribildirim yoluyla yeniden ö¤renmek zorunda kal›rken, konuﬂurken el ve kol hareketlerini otomatik
olarak kullan›yormuﬂ. Hatta araﬂt›rmac›lar, ellerini
hem kendi hem de dinleyicilerinin gözlerinden saklad›klar› halde. McNeill, ellerin sesli konuﬂmayla
do¤rudan iliﬂkisi oldu¤unu söylüyor. Ona göre jest
ve mimikler, yerlerini zamanla sözlü dile b›rakan
davran›ﬂsal birer fosil de¤il, dilin temel ve ayr›lmaz
ö¤elerinden.

rek Bickerton “Motor sistem, kas hareketleri içindir” diyor. “Buna göre de bu sistem, kendine olsa
olsa dilsel üretim hatt›n›n sonunda yer bulabilir.
Motor hareketlerden sorumlu beyin bölgelerinin
yapt›¤›, sözgelimi f›rlatma hareketinin gerektirdi¤i
kas hareketlerini düzenlemekten ibaret. Yani o hareketle ilgili kaslar›n, de¤iﬂmez ve belli bir s›rayla
kas›lmalar›n› sa¤lamak. Cümle kurmaksa çok farkl› birﬂey: Oluﬂturulan kavramsal yap›ya göre, fikir
ve sözcükleri inan›lmaz esneklikte ve sürekli de¤iﬂebilir bir s›raya koymak...”

Hareket-Dil Ba¤lant›s›
Dilin ne zaman ortaya ç›kt›¤› sorusunun yan›t›,
öyle görünüyor ki nas›l ortaya ç›kt›¤› hakk›ndaki
bilgi birikiminin artmas›n› bekleyecek. Son y›llardaysa, giderek artan say›da araﬂt›rmac›, dilsel beceriler için, beynin motor (hareketle ilgili) bölgelerinde birtak›m de¤iﬂikliklerin gerçekleﬂmiﬂ olmas› gerekti¤i yolundaki görüﬂü benimsiyor.
Deacon, dili hareketten çok sesle ba¤daﬂt›r›yor
olsak da, konuﬂman›n, bir motor etkinlik olarak ele
al›nd›¤›nda daha iyi anlaﬂ›labilece¤i düﬂüncesinde.
‹¤neden iplik geçirmek ya da keman çalmak gibi
“ince” motor becerilerin devreye girdi¤i durumlar
gibi, konuﬂma da son derece ince ve h›zl› iﬂleyen
bir motor kontrol mekanizmas› gerektiriyor. Larinks, a¤›z, yüz, dil hareketlerinin yan›s›ra nefes
al›p verme hareketleri de, birbirleriyle oldu¤u kadar, biliﬂsel iﬂlemlerle de çok iyi senkronize edilmek zorunda.
Bu nedenle, dille beynin baz› motor hareketleri
(özellikle kendini ifade için kullan›lan el hareketleri ve a¤›z-dil hareketleri ) kontrol eden bölgeleri
aras›ndaki ba¤lant›y› ortaya ç›karmaya yönelik
araﬂt›rmalar derinleﬂmeye baﬂlam›ﬂ bulunuyor. California Üniversitesi’nden (San Diego) dilbilimci Robert Kluender, iﬂaret dilinin de dahil oldu¤u bu jest
ve mimiklerin incelenmesiyle, hayvanlararas› iletiﬂim ve konuﬂma aras›ndaki boﬂlukta yer alm›ﬂ olabilecek bir “ara davran›ﬂsal göstergeler” dönemiyle ilgili birkaç ipucu elde edilebilece¤ini söylüyor.
Yine birçok araﬂt›rmac›, el hareketleri ve yüz mimiklerinin temsil etti¤i davran›ﬂ biçiminin, hayvanla-

Ayna Ayna...
Karﬂ›-görüﬂler, yine de hareket-dil ba¤lant›s›na
olan ilgiyi azaltm›yor. Bunun bir nedeni de, 1996’da
yap›lan ve kuram› belki de ilk kez bu kadar güçlü
bulgularla destekleyen bir keﬂif: maymunlar›n beyninde bulunan bir “ayna nöronlar›” sistemi.
Ayna nöronlar›n›n dille olan ba¤lant›s›, insanlar›n büyük s›kl›kla yararland›¤› ve dil için zorunlu kabul edilen taklit özelli¤ine dayal›. Papa¤anlar ve yunuslar›n da ses taklidi yapabildikleri biliniyor. Ancak taklit, yaln›zca memelilere atfedilebilecek bir
özellik olmasa da insan-d›ﬂ› primatlarda bile pek geliﬂkin de¤il. ‹nsan yaﬂam›ndaysa bambaﬂka bir yere
sahip. Bebeklerin ilk sözcüklerini ö¤renmelerinin
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yolu, taklitten geçiyor. Ayr›ca taklit, soyut bir simgeden ortak bir “anlam” oluﬂturman›n da tek yolu.
California Üniversitesi (Los Angeles) sinirbilimcilerinden Marco Iacoboni’ye göre ise “dilin kökeni
üzerinde çal›ﬂan bilimadamlar›n›n üzerinde durduklar› ortak noktalardan biri.”
‹talya’daki Parma Üniversitesi’nden Giacomo
Rizzolatti’nin yönetimindeki ekibin yukar›da sözü
edilen keﬂfi yapmas›ysa, bu nedenle birçok araﬂt›rmac›y› yeniden harekete geçirdi. Araﬂt›rmac›lar, büyük ölçüde insana özgü olan taklit becerisinin öncülü oldu¤unu düﬂündükleri bir özelli¤i, maymun beyninde ortaya ç›kard›klar›n› duyurmuﬂlard›. Çal›ﬂmada, makak maymunlar›nda, F5 olarak an›lan ve insanlardaki Broca alan›na karﬂ›l›k gelen bölgeden
532 nöronun elektriksel etkinliklerini kaydetmiﬂlerdi. Bu nöronlar›n, maymunlar›n “hedefe yönelik” el
ve a¤›z hareketleri s›ras›nda (bir yiyece¤e uzand›klar› zaman oldu¤u gibi) etkinleﬂtikleri biliniyor.
Ancak ilginç olan›, maymunlar bir baﬂka maymun, hatta insan› ayn› hareketi yaparken izlediklerinde, F5 nöronlar›n›n, sonradan “ayna nöronlar›”
ad›n› verdikleri bir alt grubunda da etkinleﬂme görülmesiydi. Güney California Üniversitesi’nden Michael Arbib’e göre bu bulgu, “dilin evriminin öyküsüne yepyeni kap›lar ve yaklaﬂ›mlar›n yolunu açt›. Öyle ya, beynin konuﬂma bölgesinde, yakalama ya da
kavramayla ilgili bir ayna sisteminin iﬂi neydi?” Araﬂt›rmac›lar bu ayna hücrelerinin, yap›lan gözlem ve
ard›ndan gelen a¤›z ve el hareketlerini bir araya getirici bir sistem oluﬂturdu¤u sonucuna vard›lar.
Ayna nöronlar›, bugüne kadar makaklar›n yaln›zca iki beyin bölgesinde bulunmuﬂ durumda; makak nöronlar›n›n ortaya ç›kmas›n› sa¤layan ve tek
bir beyin hücresinin etkinli¤inin kaydedildi¤i teknik,
henüz insanlara uygulanm›ﬂ de¤il. Ancak Iacoboni,
insanlar için benzer bir devre; “ taklit için özel, sinirsel bir mimari yap›” belirlemiﬂ oldu¤unu düﬂünüyor. Yöntemiyse, maymunlar için yap›lan tek-hücre
kay›tlar›n›n sonuçlar›n›, insanlara ait fonksiyonel
manyetik rezonans görüntüleriyle (parmak hareketleri ya da yüz ifadelerini izlerken ya da taklit ederken) biraraya getirmek. Araﬂt›rmac› devrenin, Broca
alan›na ek olarak, biri temporal lobun üst k›sm›, biri de parietal (yan) lobda olmak üzere, iki alan daha içerdi¤ini söylüyor. Bunlardan birincisi, iﬂitileni
anlamayla ilgili Wernicke alan›yla k›smen çak›ﬂ›yor
ve yüz-vücut hareketlerine tepki veren nöronlar içeriyor; ikincisiyse makak maymununda görsel ve bedensel bilgiyi biraraya getiren PF bölgesine karﬂ›l›k
geliyor. Iacobi’ye göre “insanda taklit mekanizmas›,
bilinen dil alanlar›yla pekala çak›ﬂ›yor.” Vard›¤› sonuçsa, Broca alan›n›n bu ikili kullan›m›n›n, hareketin tan›nmas›, taklit ve dil aras›nda evrimsel bir süreklili¤e iﬂaret etti¤i.
Ayna nöronlar›n›n, hareket ve konuﬂman›n denetimi aras›nda, ﬂimdiye kadar bulunamam›ﬂ sinirsel “geçiﬂ halkas›” olduklar› düﬂünülüyor. Bu ﬂekilde, 1950’lerde geliﬂtirilen, eski bir kuram da anlam
buluyor: “konuﬂma alg›lanmas›n›n motor kuram›.”
Buna göre, bebekler ilk sözcüklerini söylerken (taklit ederken) onlara k›lavuzluk eden ﬂey, sözcü¤ün
akustik özelliklerinden çok (papa¤anlarda oldu¤u gibi), yüze verdi¤i ﬂekil ya da hareket. Buna verilebilecek örneklerden biri, McGurk etkisi olaarak biliniyor: Dinledi¤iniz bir kay›tta “ba” hecesini duydu¤unuz anda, bir baﬂkas›n› “ga” hecesini telaffuz ederken izliyorsan›z, duydu¤unuzu sand›¤›n›z ses, büyük
olas›l›kla “da” oluyor; yani anatomik olarak ikisinin
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aras›nda bir ses. Sonuçta konuﬂmay› alg›larken,
duydu¤unuz sesleri, kendi kulland›¤›n›z üretim mekanizmas›na baﬂvurarak de¤erlendiriyorsunuz. Araﬂt›rmac›lara göre insanlar, di¤er hayvanlardan farkl›
olarak, içgörülerinden yararlanma yoluyla vücut hareketlerini bir baﬂkas›n›nkiyle karﬂ›laﬂt›rabiliyorlar.
Buna ba¤l› olarak çocuk, sözgelimi annesi kendine
el sallad›¤›nda, ona ayn› hareketle nas›l karﬂ›l›k verebilece¤ini de biliyor.
Kuram, dilin evrimine uyguland›¤›nda yeni bir
anlam kazan›yor. Yale Üniversitesi’nden psikolog
Michael Studdert-Kennedy’nin çal›ﬂmalar› da bu yönde. Araﬂt›rmac›ya göre ayna nöronlar›yla, ilk kez
olarak girdiyle ç›kt› aras›nda, (hareketin gözlenmesiyle taklidi aras›nda) do¤rudan fizyolojik bir ba¤lant› kurulmuﬂ oluyor. Rizzolatti ve ekibiyse, bu konuda yeni bulgular elde etmiﬂler bile. Makaklardaki F5
hücrelerinden bir k›sm›n›n, yaln›zca ‘anlaml›’ bir yakalama ya da kavrama hareketinin izlenmesi s›ras›nda de¤il, hareketin oluﬂturdu¤u sese (f›st›k k›rma
sesi gibi) ba¤l› olarak da etkinleﬂtikleri gözlenmiﬂ.
Arbib ise, bu ayna sistemlerinin baﬂka davran›ﬂlar
için de bulunabilecekleri ve beynin farkl› bölgelerinde yer alabilecekleri görüﬂünde. Ayna nöronlar›n›n,
dil için kilit önemdeki yan beceriler için ilk somut
nörolojik kan›tlar› oluﬂturdu¤u görüﬂü, yine de eleﬂtiriden muaf de¤il. ‹çlerinde Pinker’›n da bulundu¤u
baz› bilim adamlar›ysa, makaklar›n ne de olsa konuﬂamad›klar›n›, hatta taklit de yapamad›klar›n› hat›rlat›yor, varsay›mlar› d›ﬂlamasalar da, ba¤lant›n›n hâlâ bulan›k noktalar taﬂ›d›¤›n› vurguluyorlar.

‹lk Sözdizimi
Sözcüklerle mi,
Ellerle mi?
Ancak ayna nöronlar› kuram›, ilk dilin (yani herhangi bir ‘sözdizim’ kural›na ba¤l› olarak üretilen
sembolik ses ya da jestlerin) sesli mi oldu¤u yoksa eller kullan›larak m› üretildi¤i sorular›n›n her iki yandaﬂ›na da bir tür baﬂvuru noktas› olmaya devam ediyor.
Oyunu jest ve hareketlerden yana verenlerden
Michael Corballis (Auckland Üniversitesi, Yeni Zelanda), ayna nöronlar›n›n, kavrama-yakalamadan sorumlu beyin bölgelerinde bulundu¤unu, dilin de bir milyon y›l kadar önce el hareketleri ve iﬂaretleriyle baﬂlad›¤›n› düﬂünüyor. Konuﬂma yetilerini kaybeden insanlar›n, bir iﬂaret dilini h›zla benimseyebiliyor olmalar› da, araﬂt›rmac›n›n dikkat çekti¤i noktalardan biri.
El hareketleri ve yüz mimiklerinin konuﬂma ve
iletiﬂimde oynad›klar› önemli rol ve FOXP2 genindeki görece yak›n say›labilecek nihai mutasyondan yola ç›kan Corballis, “otonom” konuﬂman›n 50.000
y›l kadar önce baﬂlayan kültür patlamas›ndan önce

tam anlam›yla geliﬂmemiﬂ olabilece¤i, ayna nöronlar›n›nsa kuram›n› destekledi¤i görüﬂünde. Araﬂt›rmac›ya göre konuﬂma, elleri iﬂ için kullanma gereksinimi ya da karanl›kta iletiﬂim kurma gibi nedenlere
ba¤l› olarak ye¤lenir oldu. Bu nedenle de sözkonusu nöronlar›n olas›l›kla önce el hareketleri için evrimleﬂtikleri, ses ve yüz denetiminiyse insans› evriminin oldukça geç bir döneminde ele alm›ﬂ olabileceklerini akla uygun buluyor.
Herkes ayn› görüﬂte de¤il. Ve diyorlar ki, hareket ve dil birbirinden ayr›lmaz olsalar da, dil temel
olarak el de¤il, a¤›za dayal› bir davran›ﬂ. Texas Üniversitesi psikologlar›ndan Peter MacNeilage bu kiﬂilerden biri. Araﬂt›rmac›, maymunlarda a¤›z hareketlerinin (ama seslerin de¤il) insan konuﬂmas›ndaki
hecelerin öncülü oldu¤unu, ayna nöronlar› sisteminin keﬂfinin de (özellikle de dudak ﬂap›rdatma ve f›st›k k›rmayla etkinleﬂen son keﬂfin) görüﬂlerini destekledi¤ini savunuyor. MacNeilage, beyindeki yard›mc› motor bölgenin (ana motor bölgenin hemen
bitiﬂi¤inde olup harekete iliﬂkin bellek ve hareket dizilerinde rol oynayan bölge) sesli ifadedeki fiziksel
s›n›rlamalar› denetleyebilece¤ini düﬂünüyor. Senaryosu da ﬂöyle: Çi¤neme, emme ve yalama hareketleri, Broca alan›n›n öncülü olan bölgenin denetimi
alt›nda, iletiﬂime yönelik farkl› biçimler kazand›; dudak ﬂap›rdatma, dil ﬂaklatma, diﬂleri birbirine vurma
gibi. Bundan sonraki aﬂama, larinksi devreye sokarak bu davran›ﬂlara ses kazand›rmak oldu. Bu varsay›m, kimine göre ilk “anadil” olmuﬂ olabilecek ve
kendilerine özgü seslerle tan›nan “t›k›rt›l› diller”de
(bkz. “‹lk Dil?”) larinksin kullan›lmay›ﬂ› gerçe¤iyle
de uyumlu. Larinks devreye bir kez girdikten sonra
da, birbirleriyle s›n›rs›z biçimde birleﬂtirilerek geniﬂ
bir sözcük haznesi oluﬂturabilecek bir sesler kümesi ortaya ç›kt›. Ve bu da kaç›n›lmaz olarak sözdizimine (sentaks) kap›y› aralam›ﬂ oldu.
“El iﬂaretleriyle iletiﬂimin, bu tür kombinasyonlara elverecek düzeye ulaﬂm›ﬂ olabilece¤ini hiç sanm›yorum” diyor MacNeilage. “Öyle olsayd›, hâlâ bunu kullan›yor olurduk. ‹ﬂaretler sistemi bu derecede karmaﬂ›k bir düzeye gelmiﬂ olsayd›, sesli konuﬂmaya geçiﬂ için yeterince sa¤lam bir gerekçe de
(gece karanl›kta konuﬂma gereksinimi dahil) olmayacakt›. ‹ﬂaret dilinden sesli konuﬂmaya geçti¤imizi
iddia eden hiç kimse de, bugüne kadar tatminkar
bir geçiﬂ kuram›yla öne ç›kabilmiﬂ de¤il.” Kimilerine göre de, bu “hangisi önce geldi?” tart›ﬂmalar›n›n pek bir önemi yok; önemli olan, birinin di¤eri
olmadan geliﬂemeyece¤i gerçe¤i.
‹nsanlar›n nas›l simgelerle düﬂünür hale geldikleri, ya da bir baﬂkas›n›n düﬂünce süreçlerinin nas›l
bilincine varmaya baﬂlad›klar› gibi daha derin sorular›n çözümüyse çok daha uzakta görünüyor. Araﬂt›rmac›lar, bu konularda da geliﬂmekte olan beyin
görüntüleme tekniklerine güveniyorlar. Belki bu ﬂekilde, beyinde oluﬂan bir cümle için bir ak›ﬂ ﬂemas› bile oluﬂturulabilecek. Hauser ve ekibinin inanc›,
hayvanlarla yap›lan araﬂt›rmalarla, sözcüklerin sonsuz kombinasyonlarla biraraya getirilmesi yetene¤inin hayvanlardaki davran›ﬂsal karﬂ›l›klar›n›n bulunabilece¤i yönünde. Arbib’in gözü de yeni ayna nöronlar› sistemlerinin keﬂfinde. Bickerton’a göreyse
“bilinmeyenler alan› giderek küçülüyor. Sorun, alan
s›f›rland›¤›nda çözülmüﬂ olacak. Birileri ortaya ç›k›p da ‘çözüm bende!’ dedi¤inde de¤il.”
Holden, C.
“The Origin of Speech” Science, 27 ﬁubat 2004

Çeviri: Zeynep Tozar

‹lk Dil?
1980 y›l›nda çekilen “Tanr›lar Ç›ld›rm›ﬂ Olmal›” adl› filmde, gökten gelen bir kola ﬂiﬂesi, tuhaf sesler ç›karan Afrikal›lar’›n aras›na düﬂer. Bu insanlar›n t›k›rt›y›
and›ran seslerle dolu heyecanl› konuﬂmalar›, dünyan›n
dört bir köﬂesinden izleyicilere çok tuhaf gelir; bir o kadar da yabanc›.
Küçük bir gruba özgü bu dil hakk›nda yap›lan birkaç
araﬂt›rma, en eski atalar›m›z›n da iletiﬂim kurmak için t›k›rt›ya benzeyen sesleri kulland›¤›na iﬂaret ediyor. Son dilbilim araﬂt›rmalar›, bu seslerin, dilbilim çözümlemelerinin
s›n›rlar›nda, 10.000 y›ldan da daha eski bir zamanda ortaya ç›kt›¤›n›; genetik verilerse, t›k›rt›l› konuﬂan topluluklar›n kökeninin günümüzden 50.000 y›l önceki bir ortak
ataya dayand›¤›n› gösteriyor.
Bu sav henüz kan›tlanamam›ﬂ olsa da, Stanford Üniversitesi’nden omurgal› canl›lar sistemati¤i uzman› Alec
Knight’a göre, bugünkü tüm insanlar›n ortak atalar› olan
insan toplulu¤unun savanada yaﬂad›¤› ve t›k›rt› sesleriyle
iletiﬂim kurdu¤u akla yak›n geliyor. Knight, bugün yeryüzünde yaln›zca 120.000 kiﬂinin bu tuhaf seslerle konuﬂtuklar›n› tahmin ediyor. Bu topluluklar, insanlar›n konuﬂma yetene¤ini nas›l geliﬂtirdiklerine iliﬂkin yeni bir anlay›ﬂ
sa¤l›yorlar; özellikle de araﬂt›rmac›lar›n farkl› alanlarda elde edilen verileri bir araya getirdikleri düﬂünülürse. Çünkü, dilbilim, genetik ve arkeoloji alanlar›nda toplanan verilerin bir arada ele al›nmas›yla çok fazla yol al›nabilir.
T›k›rt›lar›n Ba¤lam›
Bugün t›k›rt› sesleri, ço¤u Botswana, Namibya ve Güney Afrika ve çevresinde yaﬂayan 30 kadar insan toplulu¤unun kendine özgü konuﬂma biçimlerinin bir parças›. Afrika d›ﬂ›nda bilinen tek t›k›rt›l› dil, Avustralya’daki aborijinlerin yaln›zca erkekli¤e ad›m atma törenlerinde kulland›klar› ve soyu tükenmiﬂ bir dil olan “Damin” dili. Afrika’daki t›k›rt›l› konuﬂanlardaysa, günlük konuﬂmalar›n bir
bölümü t›k›rt› seslerinden oluﬂabiliyor; kimi kezse “sözler” tümüyle yitiyor.
T›k›rt› sesleri öteki “sözsüz” seslerden, usta dil hareketleri ve havan›n a¤z›n içine do¤ru hareketiyle ayr›l›yor.
ABD’deki Cornell Üniversitesi’nden dilbilimci Amanda Miller-Ockhuizen, bu seslerin gerçekte yaln›zca çok güçlü telaffuz edilen ünsüzler oldu¤unu belirtiyor. T›k›rt›l› diller
konuﬂan topluluklar, ortak t›k›rt› seslerine sahip; ancak
dilleri birbirinden çok farkl›. Kimi araﬂt›rmac›lar, t›k›rt›l›
dillerin birbirlerinden, ‹ngilizce’nin Japonca’dan farkl› olmas› kadar farkl› oldu¤unu öne sürüyorlar.
Ancak bu çeﬂitlili¤in de¤erinin henüz yeni anlaﬂ›lmaya baﬂland›¤› söylenebilir. 1960’l› y›llarda, etkili bir dilbilimci olan Stanford Üniversitesi’nden Joseph Greenberg,
tüm t›k›rt› dillerini ayn› ﬂemsiyenin alt›na koyarak, “Khoe”
adl› çoban toplulu¤u ve “San” adl› avc›-toplay›c›lardan
esinlenerek “Khoisan Dil Ailesi” olarak adland›rm›ﬂt›. Bugünse tarihsel dilbilimciler, Greenberg’in s›n›fland›rmas›na karﬂ› ç›karak Khoisan’› daha s›k› çözümleme yöntemleriyle ele al›yor ve birkaç dil grubuna ay›r›yorlar.
Son çal›ﬂmalar, Khoisan dil ailesindeki dilleri co¤rafi
ve dilbilimsel özelliklerine göre en az›ndan üç farkl› s›n›fa
ay›r›yor. Crawhall, bu dillerin birkaç›n›n bilinen hiçbir dil
ailesine uymad›¤›n› da belirtiyor. Örne¤in, 1995 y›l›nda,
Kuzey Arizona Üniversitesi’nden (ABD) Bonny Sands, t›k›rt›l› konuﬂanlar›n ço¤unlu¤undan 2000 kilometre uzakta, Tanzanya’n›n kuzey bölümünde yaﬂan 1000 kadar
“Hadzabe” insan›nca konuﬂulan “Hadzane” dilini, dilbilgisi, anlamlar ve sesler bak›m›ndan yeniden ele alm›ﬂ. Araﬂt›rmac›, bu dilin bilinen herhangi bir dil ailesiyle iliﬂkili oldu¤unu kan›tlayamam›ﬂ; Bu dil, dilbilimsel aç›dan da bilinen hiçbir dile benzemiyor.

Bu bulgu, Hadzane dilinin öteki t›k›rt›l› dillerden farkl› bir kökene sahip oldu¤una ya da hem bu dilin hem de
bugünkü öteki t›k›rt›l› dillerin çok eski bir t›k›rt› dilinden
kaynakland›¤›na iﬂaret ediyor olabilir. Sands, t›k›rt›l› dillerin hep birden fazla say›da olageldi¤ini düﬂünüyor; ancak,
en baﬂta tek bir t›k›rt›l› dil ailesi vard›ysa, bunun günümüzden on binlerce y›l öncede kald›¤›n› belirtiyor. Bu, dilbilim araﬂt›rmalar›n›n inceleyebilece¤inden çok daha eski
bir zaman dilimi.
Eski Topluluklar›n ‹zini Sürmek
T›k›rt›l› konuﬂanlarla ilgili genetik veriler toplayan
araﬂt›rmac›lar da var. Bu veriler, genellikle dilbilim verilerinden çok daha eski bir geçmiﬂe ›ﬂ›k tutabiliyor. 1992 y›l›ndaki bir araﬂt›rma, DNA’lar›ndaki çeﬂitlili¤in fazlal›¤›na
dayanarak, Hadzabeler’in geçmiﬂi çok eskilere dayanan
bir topluluk oldu¤una iﬂaret ediyordu. Daha yak›n bir za-

manda, geçti¤imiz y›l düzenlenen bir fiziksel antropoloji
toplant›s›nda, Maryland Üniversitesi’nden genetikbilimci
Sarah Tishkoff, Hadzabelerin ve Afrika’n›n güneyinden, t›k›rt›l› konuﬂan bir baﬂka topluluk olan Sandaweler’in
DNA’lar›nda büyük bir çeﬂitlik bulundu¤unu bildirdi.
Bu topluluklar›n ve dillerinin kökeni konusundaki bulmaca, Knight’›n ve Stanford Üniversitesi’nden antropolojik
genetik uzman› Joanna Mountain’›n ilgisini çekmiﬂ. Geçti¤imiz y›l, yal›t›lm›ﬂ Hadzabeler ve güney Afrika’daki Sanlar
aras›ndaki iliﬂkiyi ortaya ç›karmak için genetik verilerden
yararlanmaya karar vermiﬂler. Hadzabeler’in yak›n bir geçmiﬂte Tanzanya’ya güneyden göç etmiﬂ olabileceklerini, ya
da Sanlar’›n güneye göç etmiﬂ kuzeyli gruplardan birinin
parças› olabilece¤ini düﬂünmüﬂler. Araﬂt›rmac›lar, iki toplulu¤un genetik özelliklerinde ortak bir mirasa rastlamay›
beklerlerken, veriler bunun tam tersini göstermiﬂ.
DNA’n›n belli bölümlerindeki benzerlikler, akrabal›¤a
iﬂaret eder. Knight, Mountain ve arkadaﬂlar›, 49 Hadzabe’nin ve Tanzanya’daki baﬂka üç topluluktan 60 kiﬂinin
mitokondri DNA’lar›n› ve Y kromozomlar›n› incelemiﬂler.
Namibya ve Botswana’daki bir baﬂka San toplulu¤u olan
“Ju|’hoansi”lerden de Y kromozomu verileri toplam›ﬂlar.
(“Ju|’hoansi”ler “!Kung” olarak da biliniyorlar.)
Araﬂt›rman›n sonunda, Hadzabeler’le Sanlar’›n birbirleriyle akraba olmad›klar› ortaya ç›kt›. Gen diziliﬂleri, geçmiﬂlerinin çok erken bir aﬂamas›nda bu iki grubun yollar›n›n ayr›ld›¤›n›, hiçbirinin yak›nlarda kuzeye ya da güneye
göç etmemiﬂ olduklar›n› gösterdi. Crawhall araﬂt›rman›n,
Hadzabeler’in, en eski t›k›rt›l› konuﬂanlar toplulu¤undan
ayr›lan ilk gruplardan birinin soyundan geldi¤ini gösterdi¤ini belirtiyor.

Kimi araﬂt›rmac›lar, Hadzabeler’le tüm öteki t›k›rt›l›
konuﬂanlar aras›ndaki ayr›m›n, 100.000 y›l gibi çok çok
eski bir zamanda gerçekleﬂti¤ini düﬂünseler de, Knight’a
göre bu ayr›m günümüzden 70.000 - 50.000 y›l önce gerçekleﬂmiﬂti. Bu, aﬂa¤› yukar›, modern insan›n, -kimilerine
göre dilin geliﬂmesinden sonra- Afrika’dan ç›karak dünyaya yay›ld›¤› öne sürülen zaman aral›¤›yla da örtüﬂüyor. Ancak, Knight, araﬂt›rmalar›n›n en az kesinlik içeren bölümünün tarihlendirme oldu¤u uyar›s›n› yap›yor.
T›k›rt›l› konuﬂman›n kökeninin bu kadar eskiye tarihlendirilmesi, y›llard›r, insanlar›n 100.000 y›l önce kulland›¤› “sözcüklerin” yaln›zca parmak ﬂ›klatma ya da bilek
hareketleri gibi jestler oldu¤unu iddia eden, Yeni Zelanda’daki Auckland Üniversitesi’nden Michael Corballis’e çekici geliyor. Corballis, “t›k›rt›lar”›n, dillerin otonom bir biçimde sözlü olmad›¤› zamana dayand›¤›n› ve jestlere, “sözel-öncesi” sesler eklemenin bir yolu ya da konuﬂma için
bir basamak oldu¤unu düﬂünüyor. Knight’a göre, yaln›zca
atalar›n›n avc› yaﬂam biçimlerini koruyan gruplar t›k›rt›lara gereksinim duymay› sürdürdüler; öteki t›k›rt› dilleri, ilk
insanlar yeni çevrelere göç ettiklerinde yok oldu. Bu sav,
Knight’a, avlan›rken iletiﬂim için sözlerin kayboldu¤unu,
yaln›zca t›k›rt›lar› kulland›klar›n› anlatan bugünkü Hadzabeler’den toplanan verilerle de uyumlu. Bu durum, t›k›rt›l› konuﬂanlarla ilgili onlarca belgesel film çeken, ABD’deki Watertown’dan (Massachusetts) John Marshall’›n da
dikkatini çekmiﬂ. Deneyimlerinden, av peﬂindeyken iletiﬂim için yaln›zca t›k›rt›lar› kullanman›n çok iﬂe yarad›¤›n›
biliyor. Marshall ve Knight, konuﬂma seslerinin hayvanlar›
kaç›rd›¤›n›, t›k›rt›lar›nsa, kuru çay›rlar›n ç›kard›¤› sesleri
and›rd›¤› için hayvanlar› ürkütme olas›l›¤›n›n daha az oldu¤unu öne sürüyorlar.
Tüm bunlar akla yak›n gelse de, t›k›rt›lar›n ilk dil oldu¤u kuram›, hiçbir biçimde kan›tlanm›ﬂ de¤il. Knight’›n
çal›ﬂmalar›, Sands’in t›k›rt›lar›n tarihi konusundaki düﬂüncelerini kapsasa da, Sands, Knight’›n, verileriyle çok fazla
ﬂeyi aç›klamaya çal›ﬂt›¤›n› düﬂünüyor. Genetik özelliklerle
dilin evrimi her zaman birlikte ilerlemez; bu durumda en
fazla söylenebilecek ﬂey, ikisinin birbiriyle ba¤›nt›l› oldu¤u. Yani, t›k›rt›lar›n insanlar›n ilk dili oldu¤unu kan›tlaman›n bir yolu yok.
Bu arada, California Üniversitesi’nden dilbilim tarihçisi Christopher Ehret gibi kimi araﬂt›rmac›lar, hâlâ, Greenberg’ün t›k›rt›l› dillerin hepsini bir çat› alt›nda toplayan s›n›fland›rma sistemini savunuyor ve genetik verileri önemsizmiﬂ gibi göstermeye çal›ﬂ›yorlar. Dahas›, araﬂt›rmac›lar›n ço¤u tüm t›k›rt›l› dillerin eninde sonunda tek bir ata
dilden kaynakland›¤›nda ›srar etseler de, Sands, t›k›rt›lar›n, örne¤in Avustralya’daki Damin’le ve Afrika’daki Hadzane’le birden fazla kez evrimleﬂmiﬂ olup olamayaca¤›n›
merak ediyor. Sand, t›k›rt›lar›n normal dil mekanizmas›n›n
bir parças› oldu¤una ve çocuklar›n konuﬂmay› ö¤renirken
t›k›rt› seslerini ç›karmay› ö¤rendiklerine de iﬂaret ediyor.
Araﬂt›rmac›lar›n hepsi de, daha fazla çal›ﬂma yap›lmadan hiçbir ﬂeyin yerli yerine oturmayaca¤›n› düﬂünüyorlar.
Knight ve Mountain, daha fazla gruptan DNA örnekleri
toplamak için çabal›yorlar; Sands ve Crawhall’sa, baﬂka t›k›rt› dillerini de dilbilimsel özellikleri bak›m›ndan ele almak için. Sands, yeterince h›zl› çal›ﬂamamaktan korkuyor.
Çünkü, t›k›rt›l› konuﬂan gruplardan birinden geriye yaln›zca on kiﬂi kalm›ﬂ. 2000 y›l›yla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda bugün
çok ilerlemiﬂ olduklar›n› an›msatan Knight’sa, iyimserli¤ini koruyor.
Pennisi, E.
“The first language?” Science, 27 ﬁubat 2003
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B‹L‹M ve TEKN‹K

“d‹l”lerle k
Araﬂt›rmac›lar, binlerce dünya dilini kapsayan
ve bunlar aras›ndaki ba¤lant›larla örülmüﬂ bir s›n›fland›rma tablosu oluﬂturabilmek için u¤raﬂ›yorlar.
1980’lerde Stanford Üniversitesi’nden dilbilimci Joseph Greenberg, Amerika’da konuﬂulan
dillerdeki ad›llar›n ﬂaﬂ›rt›c› düzeni üzerinde epeyce
u¤raﬂ verdikten sonra, hedefi vurdu¤unu düﬂündü.
Eskimo dili, Aleut dili, Apaçi dili ve di¤er Amerikan yerli dillerinde, ayn› harfle baﬂlayan ad›l ve di¤er sözcüklerin anlamlar› üzerinde yo¤unlaﬂarak,
2000’den fazla dili üç ana grup alt›nda toplamay›
baﬂard›. Bu baﬂar› gerçekten çok dikkat çekiciydi;
çünkü, bu gruplar birbirleriyle genetik olarak da
benzeﬂiyordu ve arkeolojik bulgular Amerika’ya üç
büyük göçün yaﬂand›¤›n› gösteriyordu.
Böyle bir çal›ﬂma, araﬂt›rmac›lar›n uzun süredir bekledikleri bir ﬂeydi. Bu, dilleri Kuzey Kutbu’ndan Tierra del Fuego’ya, Grönland’dan Sibirya’ya kadar s›n›fland›rmaya yard›m edecekti. Basit
bir ﬂemayla insanl›k tarihine aç›kl›k getiriyordu.
Amerika’da yaﬂayan halklar konusunda çal›ﬂan birçok araﬂt›rmac› bu çal›ﬂmaya dört elle sar›ld›.
Ancak bir sorun vard›. Yeni Zelanda Canterbury Üniversitesi’nden dilbilimci Lyle Campbell’e
göre, Greenberg’in çal›ﬂmas› yanl›ﬂt›! Pennysylvania Üniversitesi’nden tarihsel dilbilimci Donald
Ringe’e göreyse, çal›ﬂma “bilimd›ﬂ›” ve “iﬂe yaramaz”d›. Her ikisi de, Greenberg’in veri toplama ve
analiz yönteminin yanl›ﬂ sonuçlara yol açaca¤› ve
dilsel benzerliklerin ayn› kökeni paylaﬂmaktan
çok, rastlant›sal oldu¤u konusunda tart›ﬂan tarihsel dilbilimciler kadrosunda yer al›yorlar. Campbell ve di¤er Amerikan yerli dilleri araﬂt›rmac›lar›,
Amerika’da üç de¤il, 150 dil ailesinin bulundu¤u
konusunda ›srarl›lar. Greenberg 2001’de yaﬂam›n› yitirdi; ancak, dünya dillerinin birbirleriyle ba¤lant›lar› konusundaki tart›ﬂmalar sürüyor. Green-

berg’in akademik ard›llar›, tarih içinde geriye do¤ru iz sürerek bu dil ailelerinin atas› olan ilk dillere eriﬂebileceklerini iddia ediyorlar. Ancak, dilbilimsel ipuçlar›n›n s›n›rlar› konusunda tedbirli davranan dilbilimcilerle çetin bir mücadele içindeler;
di¤erleri, çok kapsaml› haritalara dayanarak
10.000 y›ldan daha geriye gidilebilece¤ini kabul
etmiyorlar. Bu noktada, Ringe ve Campbell gibi
araﬂt›rmac›lar, dillerin ilk akrabal›k iliﬂkilerinin bir
daha kurulamayacak denli uzaklaﬂt›klar›n› iddia
ediyorlar.
Greenberg’in s›n›fland›rmas›nda oldu¤u gibi,
Arapça, Eski M›s›r dili ve ‹branice’nin Afro-Asya dil
ailesinden olmas› gibi kimi noktalarda görüﬂ birli¤i var. Ancak, tart›ﬂmalar hâlâ sürüyor. Dillerin ortak atalar›n›n izini sürmek ve ard›llar›n› s›n›fland›rmak, pek de öyle kolay bir iﬂ de¤il. Birçok dilbilimci, yaln›zca bir dilin ikiye ayr›ld›¤› tarihten sonraki sözcük ve dilbilgisi çal›ﬂmalar›na güvenir, ama
sonuç her zaman aç›k olmaktan uzakt›r ve genetik
ipuçlar› ya da göç gibi di¤er verilerin eklenmesiyse netlikten çok karmaﬂ›kl›¤›n artmas› e¤ilimini
do¤urur. Kuzey Arizona Üniversitesi’nden dilbilimci Bonny Sands, genetik ipuçlar›n›n, dilbilimcilerin çal›ﬂmalar›nda takip ettiklerinden daha eski
olaylar hakk›nda bilgi verebilece¤ini, ancak genlerin dilde olup bitenleri yeterli do¤rulukta yans›t›p
yans›tmayaca¤›n›n aç›k olmad›¤› konusunda uyar›da bulunuyor.

Pater’den Father’a
‹çlerinde ‹ngiliz hukukçu Sir William Jones’un
da oldu¤u bir grup, 1700’lerin sonlar›nda yapt›klar› çal›ﬂmayla Sanskritçe, Latince ve Yunanca aras›nda benzerlikler saptad›lar ve bütün bu dillerin
ortak bir kaynaktan gelebilece¤ini öne sürdüler.
Bu, co¤rafi olarak birbirlerinden uzak dillerin bile

birbirleriyle ilgili olabilece¤i düﬂüncesini do¤urdu.
Bir yüzy›l sonra, biyologlar organizmalar›n aile
a¤açlar› içinde düzenlenebildikleri düﬂüncesi üzerinde kafa yormaya baﬂlamadan önce, Alman dilbilimci August Schleicher diller aras›nda ba¤lant›lar› resmeden a¤açlar geliﬂtirdi. Ayn› zamanlarda,
di¤er dilbilimciler diller aras›nda aile ba¤lar› kurmak için, karﬂ›laﬂt›rmal› yöntem olarak da bilinen
bir sistematik üzerinde çal›ﬂ›yorlard›. Bu bilimadamlar› ve ard›llar› modern tarihsel dilbilim için
bir iskelet kurmay› baﬂarm›ﬂlard›.
Karﬂ›laﬂt›rmal› yöntemde araﬂt›rmac›lar, diller
aras›ndaki ba¤lant›lar› bulabilmek için sistematik
de¤iﬂim örneklerine bakarak ayn› sözcü¤ü birçok
dilde ar›yorlar. Örne¤in, Latince’de p harfiyle baﬂlayan birçok sözcü¤ün ‹ngilizce’deki karﬂ›l›¤› f harfiyle baﬂlar. ‹ngilizce’deki “father” (baba) sözcü¤ü, Latince’deki “pater”; bal›k anlam›na gelen
“fish” sözcü¤ü de “pisces” sözcü¤üne karﬂ›l›k gelir. Bu yaklaﬂ›m, dillerle ilgili derinlemesine bilgi
gerektiriyor; çünkü, araﬂt›rmac›lar›n dillerin birbirlerinden ödünç ald›klar› ve paralel olarak evrimleﬂmiﬂ sözcükleri tan›yarak, onlar› ay›klamalar› gerekiyor. Paralel geliﬂen ya da evrimleﬂen sözcükler,
genellikle “guguk” ya da bebeklerin konuﬂmas›ndan do¤an “baba” gibi ses benzeﬂmesiyle ortaya
ç›kan sözcüklerdir.
Bununla beraber, ‹ngiltere’deki Sheffield Üniversitesi’nden dilbilimci April McMhon, karﬂ›laﬂt›rmal› yöntemin iﬂledi¤ini söylüyor. Bu yöntem, örne¤in, Hintçe, Rusya, ‹ngilizce ve ‹ran dilleri gibi
baz›lar› birbirinden çok uzak görünen 150 dilin
dahil oldu¤u Hint-Avrupa dilleri aras›nda yak›n
ba¤lant›lar ortaya ç›kard›.
Ancak bu iﬂ çok yavaﬂ yürüdü¤ü için, Greenberg baﬂka bir yaklaﬂ›m benimsedi. Çal›ﬂmas›nda
daha çok, say› ve ad›llar› da içeren birkaç yüz sözcüklük “çekirdek” bir sözcük da¤arc›¤›na ba¤l› ka-
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konuﬂmak
l›yordu. Bunlar›n yeni diller do¤du¤unda da
korundu¤u ve bu sözcüklerdeki de¤iﬂimlerin baﬂka dillere temel baﬂkalaﬂ›mlar biçiminde yans›d›¤›n› düﬂünüyordu. Birçok dildeki “ayn›” sözcükleri karﬂ›laﬂt›rd›; hem bu
yaklaﬂ›m, dilleri çok iyi biliyor olmay› da gerektirmiyordu. 1950’lerde 2000 Afrika dilini 4 s›n›fa ay›rd›: Hemen hemen tüm sert ve
“t›k›rt›l›” sesleri içeren Koisan; 1436 dili
kapsayan Bantu ya da Nijer-Kongo; Eski M›s›r dili, ‹branice, Arapça ve di¤erlerini içeren Afro-Asya; Sudan ve Orta Afrika dillerinden oluﬂan Nilo-Sahra. Birçok dilbilimci
bu çabas›n› ayakta alk›ﬂlad›; Barr “Yapt›¤›
ﬂey çok heyecan verici görünüyordu; çünkü,
hiç kimse bunu yapmay› baﬂaramam›ﬂt›” diyor.
Greenberg, dünyadaki 7000’den fazla
dili yaklaﬂ›k 17 “aile” içinde s›n›fland›rabilece¤ine inan›yordu. Uzun zaman Greenberg’le birlikte çal›ﬂm›ﬂ olan Stanford Üniversitesi’nden Merritt Ruhlen’e göre, çal›ﬂmas› dünya dillerinin kesin bir s›n›fland›rmas›n› olas› k›lm›ﬂt›.
Ancak, Greenberg’in yorumlar›n›n basitli¤i,
her ne kadar dilbilimci olmayanlar için çekiciyse
de, birçok bölgeyle ilgili düﬂünceleri; ﬂimdi tarihsel dilbilimcilerce mercek alt›na al›nm›ﬂ bulunuyor. Büyük alk›ﬂ alan Afrika çal›ﬂmas› bile sorguland›¤›nda, araﬂt›rmac›lar “t›k›rt›l›” dillerin sözcük
da¤arc›klar› ve gramerlerini inceleyip, asl›nda bunlar›n hepsinin bir arada bulunmad›klar› sonucuna
vard›lar.

Dilbilim Hayaletinin
‹zini Sürmek
Greenberg eleﬂtirilere pek ald›r›ﬂ etmeden daha tart›ﬂmal› bir alana taﬂ›d› çal›ﬂmalar›n›. As›l
amac›, gerçek “anadil” araﬂt›rmas›yla, dilleri büyük gruplara ay›rmakt›. Di¤erleri zaten, geçen yüzy›lda Danimarkal› dilbilimci Holger Petersen ve daha sonra da Rus dilbilimcilerin öne sürdü¤ü Nostratik üst ailesinin varl›¤›n› kabullenmiﬂlerdi. Onlar›n görüﬂüne göre Nostratik, Hint-Avrupa, Ural
(Kuzeydo¤u Avrupa’da konuﬂulan), Kuzey Afrika
ve Sami dilleri, Dravidiyen (Güney Hindistan’dan)
ve Altay (Orta Asya’dan) dil ailelerini kaps›yordu.
Ruhlen ve di¤erleri üst aile hayaletlerinin modern sözcük da¤arc›klar›nda ustaca gezindiklerini
söylüyorlar. Örne¤in, kökeni eli temsil eden “five”
(beﬂ) sözcü¤ünü ele alal›m. Sözcük ilk baﬂta eski
Hint-Avrupa dilinde “penkwe”ymiﬂ sonra
“pnkwstis” olmuﬂ ve Ural köklü dillerde “peyngo”
ve Türkçe’nin de dahil oldu¤u Altay ailesinde
“p’aynga” biçimini alm›ﬂ. ‹lk-Hint-Avrupa dilinde
“penkweros” parmak, Yunanca’da “pente”, Latince’de “quinque” ve Sanskritçe’de “panca” olmuﬂ.
Bu de¤iﬂimlerden yola ç›karak Wayne State Üniversitesi’nden Manaster Ramer, belki 12.000 y›l

önce konuﬂulan Nostratik’te buna karﬂ›l›k gelen
ilk sözcü¤ün “pyngo” oldu¤u sonucuna varm›ﬂ.
Nostratik yerine, Ruhlen ve di¤erleri bir baﬂka
ve çok benzer üst aileyi savundular; 4 y›l önce Greenberg’in önerdi¤i ve ‹ngilizce, Mo¤olca, Sibiryaca
ve Japonca gibi ayr› dilleri bar›nd›ran Avrasyatik.
Avrasyatik her ne kadar farkl› bir dil ailesi alt grubunu bar›nd›rsa da, ikisi de Hint-Avrupa ve Altay
dillerini içerirler. Bu analizde Greenberg, ailelerdeki sözcüklerde bulunan ince benzerliklere iﬂaret
ediyor. Örne¤in, köpek ya da kurt cinsine (canine)
ait sözcükler birbirine benzer ve benzer sesle baﬂlarlar: ‹lk-Hint-Avrupa’n›n eski türünde, köpek anlam›na gelen sözcük, “kwon”muﬂ; kurt, Proto-Ural
dilinde “küjnä” ve bir Rus dili olan Gilyak’ta da köpek “qan”m›ﬂ. Greenberg, Ruhlen’le birlikte, Güneydo¤u Asya ailelerini içeren Avustrik gibi di¤er
üst aileleri saptamayla da u¤raﬂt›.
Ancak bütün bu analizler, verilerin zamanda
çok gerilere bakmak için yeterli olmad›¤›n› söyleyen araﬂt›rmac›lar›n ateﬂini körüklemeyi sürdürüyor. Ringe “Diller, birço¤unun kaybolmas›na yetecek kadar uzun zaman önce evrimleﬂtiler” diyor.
Ringe’e göre, Greenberg’in iﬂaret etti¤i benzer ilk
harfler, çok da önemli olmayabilir.
Uzak geçmiﬂe gitmek, dillerdeki de¤iﬂim oran›
farkl› oldu¤u için de zor. Örne¤in, ‹zlanda’daki çocuklar yüzy›llar önce yaz›lm›ﬂ bir yaz›y› rahatl›kla
okuyabilirken, ‹ngiliz çocuklar için ayn› ﬂey söz konusu de¤il. Bu nedenlerle, birçok tarihsel dilbilimci, M.Ö. 5000’den önceki dil de¤iﬂiklikleri verilerini kabul etmezler; yaz›l› olmayan diller için de
çok fazla geri gitmek konusunda emin de¤illerdir.

Genlerde Yazanlar
Birkaç on y›l önce, genetik analizler bu tart›ﬂmalardan etkilendi. Baz› çal›ﬂmalar, geniﬂ ve eski
aile ba¤lar› hakk›nda destekler sundu. Stanford

Üniversitesi’nden Luigi Luca Cavalli-Sforza,
genetik yap›lar› benzer kiﬂilerin, dillerini de
paylaﬂma e¤iliminde olduklar› düﬂüncesini
ileri sürdü. Örne¤in, Greenberg’in ayn› gruba dahil etti¤i Bantu dillerini konuﬂanlar,
benzer genetik gruplardan geliyor. CavalliSforza, Amerika’da 4 genetik grup tan›ml›yor. Bu ayr›lman›n ilk kolu (dolay›s›yla da
genetik olarak en uzak olan) Na-Dene dillerini konuﬂanlar›, di¤erleriyse Greenberg’in
adland›rd›¤› gibi Amerikan yerli dillerini
kaps›yor.
“Genetik-dil ba¤lant›s›n› kurcalad›kça,
dil a¤açlar›yla, biyolojik a¤açlar aras›nda
kopukluklar bulduk” diyor Max Planck Enstitüsü’nden Bernard Comrie. Cavalli-Sforza
da benzer istisnalar buldu; örne¤in, Etiyopyal›lar genetik olarak di¤er Afrikal›lar’a
benzer olsalar da, dilleri Orta Do¤ulular’›nkine yak›n.
Bu farkl›l›klar›n bir nedeni, genler ve
dillerin ayn› zaman çizelgesini izlemiyor oluﬂu olabilir. Bir toplumda, genetik bir farkl›l›¤›n ortaya ç›kmas› için birçok kuﬂa¤›n gelip geçmesi gerekirken, anadil çabucak “istilac›”
bir dille yer de¤iﬂtirebilir. Cape Town Üniversitesi’nden Nigel Crawhall “genlerinizi de¤iﬂtiremezsiniz, ama dilinizi de¤iﬂtirebilirsiniz” diyor. Dil de¤iﬂimi yaln›zca savaﬂ gibi ola¤an d›ﬂ› olaylarla gerçekleﬂmez; Etiyopya’da oldu¤u gibi, ticaret ve
farkl› gruplardan insanlarla yap›lan evlilikler de
benzer etkiyi do¤urabilir.
Bununla birlikte, böyle tedbirli tutumlar dilbilimin kendi geçmiﬂini sorgulay›p, parçalar›n bir araya getirilmesine öncülük ediyor. California Üniversitesi’nden Christopher Ehret “Bu, t›pk› 17. yüzy›lda, gökbilimcilerin teleskopun bundan daha fazla
geliﬂtirilemeyece¤ini söylemelerine benziyor; hiç
çabalamadan yenilgiyi kabullenen bir grup insan
var” diyor ve Greenberg ile DNA uzmanlar›n›n tarihte daha gerilere gitmeyi sa¤layacak senaryolar›
bir araya getirdiklerini düﬂünüyor.
Tüm yan›tlar›n anlaﬂ›lmas› güç de olsa, dilbilimsel tarihi anlama serüveni heyecan yaratmaya
devam ediyor. Dilbilimciler, yok olan dilleri
belgelemeye çal›ﬂ›rken genetikçiler veri tabanlar›n›n çeﬂitlili¤ini destekliyorlar. Ayr›ca birkaç araﬂt›rmac›, verilerini analiz etmek için yeni yöntemler
geliﬂtiriyor. Örne¤in Ringe, dil evrimi konusunda
uygun senaryolar kuran bilgisayar destekli dilbilim
modelleri üzerinde çal›ﬂ›yor. McMahon ve meslektaﬂlar›, evrimsel biyologlarca kullan›lan karmaﬂ›k
yöntemleri, organizmalar› gösteren a¤açlar› izleyerek diller aras›nda ba¤lant›lar kuramaya uyarl›yorlar. Ringe, bu yeni tekniklerin, tarihsel dilbilimcilerin her geçen y›l say›lar›n›n azalmas› e¤ilimini de
tersine çevirece¤ini umuyor. Crawhall “ne de olsa
herkes dillerin birbirleriyle nas›l ba¤lant›l› oldu¤unu merak ediyor” diyor.
Pennisi E.,
“Speaking in Tongues”, Science, 27 ﬁubat 2004

Çeviri: Elif Y›lmaz
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Hint-Avrupal›lar›n
‹zinde
Günümüzden 6500 y›l kadar önce, Karadeniz’in
kuzeyindeki a¤açs›z bozk›rlarda bir grup yar› göçebe
savaﬂç› ortaya ç›kt›. Koyunlar› ve keçileri güttüler;
vahﬂi atlar› evcilleﬂtirdiler. Dilleri, sözcük say›s› bak›m›ndan, sürdükleri k›r yaﬂam›n› yans›tacak ölçüde
zengindi. Savaﬂç› ﬂeflerinden biri öldü¤ünde, büyük
bir törenle, “kurgan” ad› verilen, topraktan yap›lma
büyük bir tümse¤in alt›na gömülürdü. Verimsiz bozk›rlarda 1000 y›l huzursuzca yaﬂad›ktan sonra, öyküye göre, Kurganlar yeni otlaklar aramaya giriﬂtiler.
Oklar›n› ve yaylar›n›, m›zraklar›n› ve bronz hançerlerini al›p, at üstünde Dinyeper ve Volga nehirleri aras›ndaki vatanlar›n› terk ettiler. Bu olay› izleyen iki bin
y›l boyunca, atl›lar, kültürlerini ve renkli dillerini de
yanlar›nda getirerek, Avrupa’n›n do¤u ve orta bölümlerini, Anadolu’yu ve Bat› Asya’n›n büyük bir bölümünü istila ettiler. Çok k›sa bir sürede Avrupa’n›n ve Asya’n›n tepelerinde, dörtnala giden atlar›n ç›kard›¤›
sesler ve yeni bir dilin vurgusu yank›lanmaya baﬂlad›.
Bu yeni dil, dilbilimcilerin bugün “‹lk Hint-Avrupa Dili” olarak adland›rd›¤› dildi.
Hint-Avrupa dil ailesinin Erken Bronz Ça¤›’ndaki
yay›l›ﬂ›n› aç›klayan “Kurgan varsay›m›”, 20. yüzy›l›n
büyük bir bölümünde dilbilimciler ve arkeologlar aras›nda yayg›n bir biçimde kabul görüyordu. ABD’deki
California Üniversitesi’nden, tarihöncesiyle ilgili imgelemleri genellikle romantizmle dolu olan bir arkeolog,
Marija Gimbutas, bu görüﬂün “annesi” olarak gösterilebilir. Gimbutas, Kurganlar’›n Avrupa ve bat› Asya
boyunca istila ettikleri yerlerde Anatanr›ça’ya tapan
anaerkil toplumlar› bast›rarak, kendi savaﬂç› dinlerini
ve ataerkil kültürlerini zorla kabul ettirmiﬂ olduklar›n› savunuyordu. Ancak, Gimbutas’›n kuram›n›n herkesçe tutulmuﬂ olmas›n›n daha pragmatik nedenleri
vard›. Bu kuram, bugün tüm k›talarda konuﬂulan birbiriyle yak›ndan iliﬂkili 114 dilden oluﬂan Hint-Avrupa
dil ailesinin kökenini çevreleyen gizemi çözer gibi görünüyordu. (Bu dil ailesi, ‹ngilizce’nin yan› s›ra, tüm
German, Roman, Slav, Hint ve ‹ran dillerini de içine
al›yor).
Ancak, 1973 y›l›nda, Cambridge Üniversitesi’nden arkeolog Colin Renfrew, Hint-Avrupa dillerinin yay›lmas›n›n alt›nda yatan mekanizman›n, dörtnala koﬂan atlar de¤il, tar›m›n yavaﬂ yavaﬂ yay›lmas› oldu¤unu öne sürdü. Renfrew, Ortado¤u’da yaklaﬂ›k
10.000 y›l önce ortaya ç›kan tar›ma dayal› yaﬂam biçiminin zamanla yay›lmas›yla, bu¤day ve arpa tohumlar›yla birlikte, çiftçilerin dillerinin de yeni bölgelere
taﬂ›nd›¤›n› savunuyordu. Tar›m›n, Anadolu’dan Yunanistan’a ve Avrupa’n›n güneydo¤usuna yay›lm›ﬂ oldu¤u gerçe¤i göz önüne al›n›rsa, Renfrew’in “tar›mla
yay›lma” varsay›m› da, Hint-Avrupa dillerinin vatan›
olarak Anadolu platosuna iﬂaret ediyor.
Baﬂta, Hint-Avrupa dillerinin ilk yay›l›ﬂ›n› çok erken bir tarihe ald›¤›n› düﬂündüklerinden, birçok dilbilimci ve arkeolog Renfrew’in varsay›m›na düﬂmanca
tepki verdiler. Ancak son y›llarda, üst üste gelen yeni
bulgular, Kurgan varsay›m›n›n do¤rulu¤unu önemli
ölçüde zay›flatt›. Kimi arkeologlar, Kurganlar’›n ata
bindi¤i inanc›ndan bile kuﬂkulanmaya, kimileriyse,
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Hint-Avrupa dillerinin vatan› olarak Karadeniz’in kuzeyini gösteren ilk dilbilim çözümlemelerini sorgulamaya baﬂlad›lar. Bugün araﬂt›rmac›lar›n Kurgan varsay›m›na olan güvenleri azal›yor; ancak, öteki seçenekler de henüz çok çekici görünmüyor.
‹lk Hint-Avrupa dilini evrimsel biyoloji yöntemleriyle tarihlendiren yeni ve çok tart›ﬂmal› veriler, bu dil
ailesinin günümüzden 8000 y›l ya da daha önce ortaya ç›kt›¤› görüﬂünü desteklese de, birçok dilbilimci bu
kadar erken bir tarihin do¤ru olamayaca¤›nda ›srarl›.
Onlara göre, ilk Hint-Avrupal›lar nereden gelmiﬂ olurlarsa olsunlar, ‹lk Hint-Avrupa diline ait sözcüklerin
rekonstrüksiyonlar›, bu insanlar›n Anadolu’nun ilk
çiftçileri olamayaca¤›n› gösteriyor. Örne¤in, ‹ngiltere’deki Sussex Üniversitesi’nden dilbilimci Lawrence
Trask, ‹lk Hint-Avrupa dilinin, tekerlekli araçlar› iyi tan›yan bir toplumun dili oldu¤u düﬂüncesinde. Ona göre, ‹lk Hint-Avrupa dilinin yay›lmaya baﬂlad›¤› tarih
6000 y›ldan önce olamaz; bu da, Anadolulu çiftçilerin
yay›lmaya baﬂlamas›ndan çok sonras› demek.

Atlar, Tekerlekler ve Yün
Hint-Avrupa dillerinin bir vatan› oldu¤u görüﬂünün geliﬂtirilmesinde Gimbutas ve Renfrew gibi arkeologlar önemli rol oynam›ﬂ olsalar da, bu konuda son
söz genellikle dilbilimcilere düﬂüyor. Baz› durumlarda, birbirinden farkl› Hint-Avrupa dillerindeki sözcükler aras›ndaki benzerlikler o kadar çarp›c› ki, bunlar›
fark etmek için dilbilimi e¤itimi alm›ﬂ olmak gerekmiyor. Örne¤in, ‹ngilizce’deki “brother” (kardeﬂ) sözcü¤ünün Sanskritçe’deki karﬂ›l›¤› “bhrater”, Eski ‹rlanda dilindeki karﬂ›l›¤› “brathir”; Latince’de “frater” ve
Yunanca’da “phrater”. Ancak, dilbilimin en dikkate
de¤er baﬂar›lar›, uzun y›llar süren, gerçekten kahramanca çabalarla ‹lk Hint-Avrupa dilinin ortaya ç›kar›lmas› çal›ﬂmalar›ndan oluﬂuyor. Bu süreçte baﬂvurulan
yöntem, bugün dilbilimsel paleontoloji olarak da adland›r›l›yor.
‹ﬂte, bu çal›ﬂmalarda elde edilen sonuçlar, birçok
dilbilimcinin “tar›mla yay›lma” varsay›m›n› reddetmesine neden oldu. ‹ngilizce’deki “wheel” (tekerlek)
sözcü¤ünü ele alal›m; bu sözcük, ‹lk Hint-Avrupa dilindeki “*kwekwlos” sözcü¤üne dayan›yor. (Sözcü¤ün
baﬂ›ndaki y›ld›z iﬂareti, bu sözcü¤ün bir rekonstrüksiyon oldu¤u ve gerçekte yaz›tlarda bulunmad›¤› anlam›na geliyor. Baz› harflerin üzerindeki daha küçük

harflerse, sözcü¤ün nas›l teleffuz edildi¤ini gösteren
bir rehber.) Bu sözcük, Sanskritçe’de “cakras” , Yunanca’da “kuklos” ve Toçarca’da (bir zamanlar Çin’in
bat›s›nda konuﬂulan, bugün yok olmuﬂ bir Hint-Avrupa dili) “kukäl” sözcü¤üne karﬂ›l›k geliyor.
Chicago Üniversitesi’nden dilbilimci Bill Darden,
günümüzden 5500 y›l önce tekerle¤e rastlanmad›¤›n›
belirtiyor. Darden’e göre, hepsi de tekerlek sözcü¤ü
için ortak bir kökene sahip olan Hint-Avrupa dilleri,
yaln›zca tekerle¤in bulunuﬂundan sonra birbirinden
ayr›lm›ﬂ olabilir. Darden ve baﬂka dilbilimciler, boyunduruk, at ve yün için kullan›lan sözcüklerle ilgili de
benzer savlar öne sürüyorlar. Örne¤in, Los Angeles’taki Occidental College’den arkeolog ve dilbilimci
Elizabeth Barber, “wool” (‹ngilizce’de yün) sözcü¤ünün izini sürmüﬂ. “Wool”un Hint-Avrupa kökeni
“*HwlHn-”. Günümüzden 9000 y›l önce Ortado¤u’da
koyunlar ilk evcilleﬂtirildi¤inde tüyleri k›l görünümündeydi. Evcilleﬂtirilmelerinden 6000 y›l sonra koyunlar›n tüyleri yumuﬂak ve k›v›rc›k yap›s›na kavuﬂmuﬂtu.
Darden, 9000 y›l önce Anadolu’dan Yunanistan’a göç
eden çiftçilerin, yünü, tekerle¤i, boyunduru¤u ya da
atlar› bilmedi¤i sav›nda ›srarl›. North Carolina Üniversitesi’nden H. Craig Melchert de, Darden ve Barber’in
savlar›n›n kolay kolay çürütülemeyece¤i görüﬂünde.
Renfrew, ‹lk Hint-Avrupa dilinin sözcükler üzerinden yap›lan bu yorumlar›n inand›r›c›l›ktan uzak oldu¤u görüﬂünde. Örne¤in, Renfrew’e göre, “wool” ve
“wheel” gibi sözcüklerin ilk kökeni olan sözcüklerin
onlarla ayn› anlam› taﬂ›d›¤› varsay›m› kuﬂkulu. Sözgelimi, “wheel” sözcü¤ünün kökeni, “dönmek” anlam›na gelen daha eski bir sözcükten türetilmiﬂ olabilir.
At konusuna gelince, Renfrew ve taraftarlar›na göre,
yeni bulgular Kurgan varsay›m›n› devre d›ﬂ› b›rakabilecek nitelikte.
Gimbutas ve öteki arkeologlar, Kurganlar’›n atlar› 5000 y›ldan da önce evcilleﬂtirdikten hemen sonra,
uzak ülkeleri istila etmek için atlar›na binip vatanlar›n› terk ettiklerini öne sürmüﬂlerdi. Bu arada, ‹lk HintAvrupa dilinde, 5000 y›l önce Karadeniz’in kuzeyindeki bozk›rlarda bol bulunan koyun, s›¤›r, domuz, köpek ve at gibi hayvanlar için kullan›lan sözcüklerin
zenginli¤i dilbilimcileri uzun süredir etkiliyordu.
(“Horse” --‹ngilizce’de at- sözcü¤ünün ‹lk Hint-Avrupa
^
`
dilindeki karﬂ›l›¤›ysa “*Hekwos”,
Sanskritçe’deki “asvas”, Latince’de “equus” ve Eski ‹ngilizce’de “eoh”.)
1960’lardan baﬂlayarak, Ukrayna’daki Dereivka
adl› bir Kurgan alan›nda yap›lan kaz›larda ortaya ç›kar›lan koyun ve s›¤›r gibi hayvanlarla birlikte gömülen atlar›n kal›nt›lar›nda, atlara tak›lan gemin neden
oldu¤u y›pranma izleri bulundu¤u san›ld›. Kurganlar’›n atlar›yla vatanlar›ndan uzaklaﬂt›klar› zamana yak›n olarak, günümüzden 5500 y›l öncesine tarihlendirilen bu buluntular, at›n evcilleﬂtirilmesinin en eski
kan›tlar› olarak kabul edildi. Son y›llardaysa, örne¤in
New York’taki Hartwick Colllege’den David Anthony,
modern at diﬂleriyle yapt›¤› deneylerde, Dereivka atlar›n›n diﬂlerinde gözlenen ve aﬂ›nma izleri oldu¤unu
düﬂündü¤ü izlerin oluﬂabilmesi için, sert bir gemle en
az›ndan 300 saat süren bir atl› yolculuk yap›lm›ﬂ ol-

mas› gerekti¤i sonucuna ulaﬂt›. Benzer iddialar, 5000
y›ldan da eski bir alan olan ve kaz› çal›ﬂmalar›n›n
1990’lar›n baﬂ›ndan beri yürütüldü¤ü Kazakistan’daki Botai için de öne sürüldü.
Ancak, arkeologlar aras›nda, bu bulgular›n güçlülü¤ü konusunda görüﬂ ayr›l›klar› var. Yine 1990’larda, Cambridge Üniversitesi’nden arkeolog Marsha Levine, Dereivka, Botai ve baﬂka kaz› alanlar›nda bulunan at kemikleriyle bir dizi çal›ﬂma baﬂlatt›. Levine,
ne bu alanlarda, ne de günümüzden 4000 y›l önceye
ait baﬂka arkeolojik alanlarda, atlar›n evcilleﬂtirildi¤ine, özellikle de insanlar›n ata bindi¤ine dair geçerli
kan›tlara rastlanmad›¤› sonucuna vard›. Levine, örne¤in Botai’de bulunan at kemiklerini inceledi¤inde, bu
atlar›n omurgalar›nda, modern atlarda üzerlerine binildi¤inde oluﬂan bozukluklar›n kesinlikle bulunmad›¤›n› ortaya ç›kard›. Gemin neden oldu¤u aﬂ›nma izlerine gelince; Levine, yaln›zca Dereivka ve Botai’de bulunan atlar›n diﬂlerinde Anthony’nin “gem aﬂ›nd›rmas›” olarak adland›rd›¤› izlere rastlad› ve bu izlerin baﬂka nedenlerle de oluﬂmuﬂ olabilece¤ini iddia etti.
Anthony ve öteki araﬂt›rmac›lar›n öne sürdükleri kadar eski bir zamanda atlara biniliyorsa da, Renfrew, günümüzden 3500 y›l öncesine kadar atlara askeri amaçlarla binildi¤ini gösteren kesin arkeolojik
kan›tlar bulunmad›¤›n› belirtiyor. Bu, Hint-Avrupa
dillerinin ortaya ç›k›ﬂ› olarak gösterilemeyecek kadar geç bir tarih. Renfrew, dilbilimcilerin uzun süredir benimsedi¤i kilit bir varsay›m olan, at›n Ortado¤u’da bilinmedi¤i varsay›m›n›n da, k›sa bir süre önce Anadolu’daki 9000 y›ll›k çiftçi köyü Çatalhöyük’te bulunan kesilmiﬂ vahﬂi at kal›nt›lar›ndan sonra geçersiz kald›¤›na da iﬂaret ediyor. Renfrew’e göre, bu, Kurgan varsay›m›n›n, Anadolu’dan tar›mla
yay›lma varsay›m›na iyi bir alternatif olmad›¤›na iﬂaret ediyor; her ne kadar tar›mla yay›lma varsay›m›n›n do¤rulu¤unu kan›tlamasa da.

Genler, Sözcükler ve
A¤açlar
Birçok uzman, Kurgan ve Anadolu varsay›mlar›
aras›ndaki tart›ﬂman›n, modern Avrupal›lar’›n genetik

özelliklerinin izini süren çal›ﬂmalarla çözülebilece¤ini
umuyordu. Do¤rusu, 1970’lerde ve 1980’lerde yap›lan araﬂt›rmalar›n ilk sonuçlar›, günümüzden 8000 y›l
önce tar›m›n ilk zamanlar›nda büyük bir toplulu¤un
Anadolu’dan göç etmiﬂ oldu¤u inanc›n› güçlü bir biçimde destekliyordu.
Ancak son y›llarda genetikbilimciler, bu resmin
ayr›nt›lar›n›n ilk baﬂta düﬂünülenden çok daha farkl›
oldu¤unu ve Avrupa’daki ilk avc›-toplay›c›lar›n da modern gen havuzuna önemli katk›lar yapm›ﬂ olabileceklerini buldular. Bu karmaﬂan›n bir sonucu olarak,
Renfrew de içinde olmak üzere tart›ﬂmada taraf olanlar›n ço¤u, topluluklar›n hareketlerine iliﬂkin genetik
bulgularla Hint-Avrupa dillerinin yay›l›ﬂ› aras›nda do¤rudan ba¤lant› kurmaya çal›ﬂmak için henüz erken oldu¤unu düﬂünüyorlar.
ﬁimdiye kadar genetik bulgular›n tart›ﬂmaya katk›lar› düﬂ k›r›kl›¤› yaratm›ﬂ olsa da, bu durum evrimsel biyologlar› tart›ﬂmalara kat›lmaktan al›koyamad›.
2003 y›l› Temmuz ay›nda, Cambridge Üniversitesi’nden genetikbilimci Peter Forster ve ‹sviçre’deki
Zürich Üniversitesi’nden Alfred Toth’un, Avrupa’daki
Kelt dillerinin ilk olarak ne zaman birbirinden ayr›ld›klar›n› çözmek amac›yla, biyologlar›n canl›lar›n evrimsel soya¤açlar›n› oluﬂturmada kulland›klar› matematik ve hesaplama yöntemlerini uygulad›klar› bir çal›ﬂmalar› yay›mland›. Bu hesaplamalar s›ras›nda, HintAvrupa dillerinin ilk ne zaman birbirlerinden ayr›lmaya baﬂlad›klar›n› gösteren bir tarih de ortaya ç›kt›.
Bu, Kurgan varsay›m› için çok erken, ancak Renfrew’in varsay›m›yla tutarl› bir tarih.
Forster ve Toth, Keltçe’nin Hint-Avrupa dillerinin kalan›ndan ayr›l›ﬂ›n› tarihlendirmek için, Galce
ve Latince olmak üzere iki dilde yaz›lm›ﬂ yaz›tlar›
kullanm›ﬂlar. (Galce, Keltçenin Fransa’da konuﬂulan
biçimiydi.) Araﬂt›rmac›lar›n en iyi tahminlerine göre,
bu, günümüzden yaklaﬂ›k 5200 y›l önce gerçekleﬂmiﬂti. Oysa Kurgan varsay›m›na göre, Atlas Okyanusu k›y›lar›nda, Kurgan vatan›n›n bat›s›na binlerce kilometre uzakl›kta gerçekleﬂen bu ayr›l›ﬂ çok daha
geç olmuﬂtu. Forster ve Toth, elde ettikleri verilerin
›ﬂ›¤›nda tüm Hint-Avrupa dillerinin ortak kökenini
ele ald›klar›nda, Hint-Avrupa dillerinin Avrupa’ya ilk
kez, 1900 y›l eksik ya da fazlayla, günümüzden yak-

laﬂ›k 10.100 y›l önce yay›ld›¤› sonucuna varm›ﬂlar.
Bu tarihler kabaca, Yeni Zellanda’daki Auckland
Üniversitesi’nden evrimsel biyologlar Russell Gray
ve Quentin Atkinson’un, Kurgan ve Anadolu varsay›mlar›n› s›namak amac›yla ayn› yöntemleri kullanarak giriﬂtikleri ve 2003 Kas›m ay›nda yay›mlanan
daha sistemli bir çal›ﬂman›n sonuçlar›yla da tutarl›.
Gray ve Atkinson’un en iyi tahminlerine göre, HintAvrupa dillerinin birbirlerinden ilk ayr›l›ﬂ›, günümüzden yaklaﬂ›k 8700 y›l önce gerçekleﬂmiﬂti. Bu tarih,
tar›m›n Anadolu’dan Yunanistan’a ilk yay›l›ﬂ›yla da
çak›ﬂ›yor.
Yine de, bu tür çözümlemeler, evrimsel biyoloji
yöntemlerinin, dilbilimi sorunlar›n›n çözümünde kullan›lmas›n›n uygunlu¤undan kuﬂku duyan birçok dilbilimciyi ikna etmeye yetmiyor. Delaware Üniversitesi’nden dilbilimci Alexander Lehrman’a göre, bir dilin sözcük hazinesinin canl›lar gibi davranaca¤›n›
varsaymak için geçerli bir neden yok.
Ancak, sonuç olarak yeni bulgular, tart›ﬂman›n
her iki yan›ndakileri de varsay›mlar›n› yeniden gözden geçirmeye itiyor. Bu çekiﬂmeli alanda herkesin
ayn› düﬂüncede olmas›n› beklemek güç olsa da, baz› uzlaﬂma noktalar› bulunabilir. Gray ve Atkinson,
günümüzden 6500 y›l önce dillerin h›zl› bir biçimde
birbirinden ayr›ﬂmas›yla Roman, Kelt ve Balto-Slav
dil ailelerinin ortaya ç›kt›¤›n› belirlemiﬂler. Bu tarih,
Kurganlar’›n Karadeniz bozk›rlar›nda yaﬂad›¤›n› gösteren en eski bulgularla örtüﬂtü¤ü için, Gray ve Atkinson’a göre her iki tarafta da hakl›l›k pay› olabilir: ‹lk Hint-Avrupa dillerini baﬂta çiftçiler yaym›ﬂlard›; ancak dillerin daha da uzaklara taﬂ›n›p yay›lmas›n› Kurganlar k›ﬂk›rtm›ﬂlard›. Yani, Kurgan varsay›m›yla Anadolu varsay›m›n›n birbirleriyle çeliﬂkili olduklar›n› düﬂünmeye gerek olmayabilir.
M. Balter,
“Search for the Indo-Europeans”. Science, 27 ﬁubat 2004
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Neden Anadolu?
Kimi arkeologlar Hint-Avrupa dillerinin kökenini ortaya ç›karmak için Kurgan höyüklerini incelerlerken,
baﬂkalar›ysa, Anadolu’nun daha da eski kültürlerine
odaklan›yor. Anadolu, günümüzden 8000 y›l önce hem
Hint-Avrupa dillerinin tohumlar›n›n at›ld›¤› hem de tar›m›n Avrupa’ya yay›lmaya baﬂlad›¤› yer olabilir. Anadolu’daki birkaç kaz› yerinde yap›lan son araﬂt›rmalar, bu
geniﬂ platonun, sanat ve kültür bak›m›ndan zengin insan
topluluklar›na ve tar›m›n yay›lmas›nda kilit rol oynayan
tah›llara ve baklagillere ev sahipli¤i yapm›ﬂ oldu¤unu
gösterdi. Hint-Avrupa dillerinin kökeninin tar›mla yay›lma modeline dayand›¤› varsay›m›n›n baﬂ savunucusu,
Cambridge Üniversitesi’nden arkeolog Colin Renfrew,
tar›m›n Avrupa’ya Anadolu’dan geldi¤i konusunda herkesin görüﬂ birli¤inde oldu¤unu, bu durumda buran›n
dillerin de birbirinden ayr›larak farkl›laﬂmak üzere ilk
yola ç›kt›¤› yer olmas› gerekti¤ini belirtiyor.
Anadolu’nun tarihöncesi dönemlerdeki önemi, burada, Konya yak›nlar›ndaki Çatalhöyük’te yap›lan kaz›larda, bugüne kadarki en eski ve en büyük tar›m toplulu¤unun ortaya ç›kar›ld›¤› 1960’lardan bu yana sa¤lam
bir biçimde ortaya konmuﬂ. 10.000 kiﬂinin yaﬂad›¤› bu
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dev yerleﬂim yeri, görkemli duvar resimleriyle de ün kazand›. Renfrew ve öteki arkeologlar, Çatalhöyük’te ve
Yunanistan’daki erken yerleﬂim yerleri aras›nda mimari,
çanak çömlek ve heykelcikler bak›m›ndan da benzerlikler bulundu¤una dikkat çekiyorlar; bu benzerlikler, Yunanistan’›n ve Avrupa’n›n geri kalan›n›n tar›mla tan›ﬂmas›nda s›çrama tahtas›n›n Anadolu oldu¤unun bir göstergesi.
Do¤rusu, Asya’n›n bat›s›ndaki ve Avrupa’daki arkeolojik alanlarda yap›lan radyokarbon tarihlendirmeleri,
tar›m›n ilk olarak günümüzden 11.000 y›l önce Ortado¤u’da ve 10.000 y›l önce Anadolu’da ortaya ç›kt›¤›n› ve
8000 y›l önce Yunanistan’a yay›ld›¤›n› gösteriyor. 500
y›l sonraysa, Balkanlar’daki ve Orta Avrupa’daki köylerde de tar›m topluluklar› ortaya ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›. Dünya’n›n ilk çiftçilerinin hasat etti¤i yedi “kurucu ekin”in
hepsinin yabani atalar›n›n kökeninin Türkiye’nin güneydo¤usuyla Suriye’nin kuzeyine dayand›¤› ortaya ç›kar›ld›. Örne¤in, çok yak›n bir zamanda, “einkorn” bu¤day›n›n kökeninin, Türkiye’nin güneydo¤usunda bulunan ve
arkeologlar›n hem yabani, hem de ehlileﬂtirilmiﬂ einkorn
tohumlar› bulmuﬂ olduklar› 9600 y›ll›k baz› Neolitik yerleﬂim yerlerinin çok yak›n›ndaki Karacada¤ Da¤lar›’na
dayand›¤› ortaya ç›kar›ld›.
Renfrew, Orta Anadolu’daki en büyük Neolitik yer-
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leﬂim yeri olan Çatalhöyük’ün, Hint-Avrupa dili konuﬂan
topluluklar›n –en az›ndan- baﬂl›ca kaynaklar›ndan biri
oldu¤una inan›yor. Çatalhöyük kaz›lar›n›n yöneticili¤ini
yapan Stanford Üniversitesi’nden arkeolog Ian Hodder,
yerleﬂim yerinin çevresinde yap›lan incelemelerin, bu büyük köyün, yak›n›ndaki küçük yerleﬂim yerleriyle yak›n
iletiﬂim içinde olabilece¤ine iﬂaret etti¤ini belirtiyor.
Hodder’e göre, bu durumda bütün bu insanlar›n birbirleriyle konuﬂman›n bir yolunu geliﬂtirmiﬂ olmalar› gerekiyor. Yine de, Hint-Avrupa dillerinin kayna¤›yla ilgili
tart›ﬂmalar çözümlenmeden, Neolitik kültürlerle dillerin
ayr›ﬂarak yay›lmas› aras›nda bir ba¤›nt› kurmaya kalk›ﬂman›n, ümitsizlik içinde her çareye baﬂvurmaktan da
fazlas› olaca¤›n› düﬂünüyor.
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Köklerden
Eski metin ve bilgisayar benzetimleri, dilbilimcilerin sözcüklerin ve gramerin yüzy›llar içinde nas›l evrimleﬂti¤ini
keﬂfetmelerine yard›mc› oluyor.
E¤er günümüzün rahiplerinden biri,
11. yüzy›l ‹ngilizce elyazmalar›ndan biri
olan “The Lord’s Prayer”› (Tanr›’ya Yakar›ﬂ) okumaya kalksayd›, Tanr›’n›n yard›m› olmadan onu anlayamazd›! “Heofonum” (Heavens, Gökler) ve “yfele” (evil,
kötü) gibi, bir ﬂeyler ça¤r›ﬂt›rabilen sözcükler d›ﬂ›nda, metnin büyük bölümü
ona hiç bir ﬂey ifade etmeyecekti. Hatta,
metnin birebir yap›lan çevirisi sonucunda ortaya ç›kan “Our daily bread give us
today” (bizim günlük ekme¤imiz bize
verin bugün) gibi gramer yap›s› bilmeceden farks›z cümlelerle baﬂbaﬂa kalacakt›.
Araﬂt›rmac›lar, dillerin genellikle
binlerce y›l içinde yavaﬂça evrimleﬂti¤ini
düﬂünseler de, birkaç yüzy›ll›k bir dönemde oluﬂan de¤iﬂimler, ortaça¤dan
bu yana bilimadamlar›n›n kafas›n› kar›ﬂt›rd›. ‹ngiliz yay›mc›lar›n önderlerinden
William Caxton, 600 y›ll›k bir metni
okumaya çal›ﬂt›ktan sonra 1490 y›l›nda
ﬂu sözlerle yak›n›yor: “Kesinlikle bu, ‹ngilizce’den çok Almanca yaz›lm›ﬂ gibi.
Anlayamad›¤›m gibi, anlaﬂ›l›r hale de
getiremedim.”
Bu tür metinlerin karﬂ›laﬂt›rmal› olarak incelenmesi, araﬂt›rmac›lara dilin
nas›l bir evrimsel yoldan geçti¤ini bulmalar›nda
yard›mc› oluyor. Dilbilimciler, yaz›l› tarihte, sözcüklerin ve gramerin geçmiﬂ 1200 y›ll›k evrimini
inceleyerek, dillerin geliﬂiminin ard›ndaki genel
prensipleri anlamay› umuyorlar. Philedelphia’daki
Pennsylvania Üniversitesi’nden dilbilimci Anthony
Kroch, dil ve dildeki de¤iﬂimlerin 50.000 y›l boyunca ayn› ﬂekilde de¤iﬂim gösterdi¤ini varsayarsak, modern dildeki de¤iﬂimlerin, erken dönemde
dillerin de¤iﬂerek birbirinden nas›l ayr›ld›¤›na ›ﬂ›k
tutabilece¤ini söylüyor.
19. yüzy›ldan bu yana bu ümit, araﬂt›rmac›lar›
‹ngilizce, Frans›zca ve öteki dillerdeki çeﬂitli gramer, yap› ve fonoloji de¤iﬂimlerini kaydetmeye yöneltti. Son 30 y›lda, konuya hem kuramsal hem de
tarihsel aç›dan yaklaﬂan çok say›da dilbilimci, dikkatlerini bu de¤iﬂimleri incelemeye yöneltti. Ayr›ca dilbilimcilerse, incelemelerini iﬂler durumdaki
toplumsal ve tarihsel kuvvetler üzerinde yo¤unlaﬂt›rd›lar. Bilgisayar destekli dilbilim alan›ndaki geliﬂmelerle, araﬂt›rmac›lar ﬂimdi de, de¤iﬂimlerin
bir topluma nas›l yay›ld›klar›n› ve çok dilli toplumlarda nas›l ortaya ç›kt›klar›n› anlamak için bilgisayarl› modellemeler yap›yorlar.
Benzetimler, bir zamanlar yaln›zca insan›n
araﬂt›rmac› do¤as›yla çözülebilece¤i düﬂünülen olguya yönelik çal›ﬂmalara duyarl›l›k kat›yor. Cambridge Üniversitesi’nden Ian Roberts bu konuda
ﬂöyle diyor: “Dil de¤iﬂimleriyle ilgili yap›lan bilgisayarl› modellemeler, henüz baﬂlang›ç aﬂamas›nB‹L‹M ve TEKN‹K 12 Mart 2004

Büyük büyük büyükbaban›n ‹ngilizcesi. M.S 937
y›l›nda, bir savaﬂla ilgili olarak yaz›lan bu ﬂiir,
‹ngilizce’nin h›zl› de¤iﬂiminin bir göstergesi.

da. Ancak, bu de¤iﬂim mekanizmas›n›n ard›nda yatan nedenleri anlamam›za ﬂimdiden yard›mc› oluyor.”

Vikingler’in Sesi
Dilbilimciler, dildeki de¤iﬂimi bir paradoks olarak görüyorlar. Çocuklar, dili anne-babalar›ndan,
onlarla iletiﬂim kurabilecek biçimde ö¤reniyorlar;
dilin bir ﬂekilde de¤iﬂmesi için bir neden yok gibi
görünüyor. Ancak, de¤iﬂimin biçimi ve h›z› dile göre de¤iﬂse de, tarihteki metinler de¤iﬂimin yayg›n
oldu¤unu gösteriyor. Klasik bir örnek gösterirsek,
10. yüzy›lda ‹ngilizce, günümüzde Almanca’da geçerli olan nesne-eylem yap›s›na sahipti. Buna göre
cümleler ﬂu ﬂekilde kuruluyordu: “Hans must the
horse tame” (Hans zorunda at› ehlileﬂtirmek).
1400’lü y›llardaysa, nesne-eylem yap›s› ‹ngilizce’de bildi¤imiz “Hans must tame the horse”
(Hans at› ehlileﬂtirmek zorunda) ﬂeklinde kullan›l›yordu. Almanca, basit gramer yap›s›n› korurken,
Frans›zca da ‹ngilizce’dekine benzer de¤iﬂimi 16
yüzy›lda yaﬂad›.
Araﬂt›rmac›lar, bu tür de¤iﬂimlerin nedenini
bulmak için, onlar› çevreleyen tarihsel koﬂullar›
bulmaya çal›ﬂ›yorlar. Pennsylvania Üniversitesi’n-

den Kroch ve arkadaﬂlar›n›n geçti¤imiz
birkaç y›l içinde yapt›klar› çal›ﬂmada, ‹ngiltere’nin kuzeyinden ve güneyinden al›nan dini metinler karﬂ›laﬂt›r›ld› ve su sonuca var›ld›: Kuzey bölgelerde konuﬂulan
‹ngilizce, 11. ve 12. yüzy›llarda Viking fatihlerinin, eski ‹ngilizce konuﬂan yerli
Anglo-Sakson kad›nlar›yla evlenmeleriyle
de¤iﬂim sürecine girmiﬂ, iki dilin bir araya geldi¤i evler, dilin de¤iﬂimi için ortam
olmuﬂtu. Örne¤in, Eski ‹ngilizce’de kiﬂi,
say› ve zaman› belirtmek için vurgulu sonekler vard›. Günümüzde, Eski Orta ‹ngilizce olarak adland›r›lan dili konuﬂanlar belki de ‹skandinavlar›n bütün eylem biçimlerini izlemekte zorluk çekmeleri nedeniyle - daha basit eylemleri kullanmaya
baﬂlam›ﬂ ve günümüzdekine yak›n, basitleﬂtirilmiﬂ bir sistem oluﬂturmuﬂlard›.
D›ﬂar›dan gelen sald›r›lar ve öteki d›ﬂ
etkiler olmasa, diller uzun dönemler boyunca de¤iﬂmeden kalabilir. Örne¤in, Japonca ve ‹zlandaca, 800 y›l›ndan bu yana
pek de¤iﬂmemiﬂ. Ancak araﬂt›rmac›lar,
yal›t›lm›ﬂl›¤›n de¤iﬂmezli¤i garanti etmedi¤ini de vurguluyorlar. De¤iﬂimler, gramer kaymalar› ve dil konuﬂulurken meydana gelen küçük de¤iﬂiklikler gibi içeriden kaynaklanan etkilerle de tetiklenebilir.
Frans›zca, bu konuda örnek gösterilebilir. 16. yüzy›la kadar, eylem (E), her zaman ikinci s›rada oldu¤u halde, bundan
sonra konumu de¤iﬂti. Nesneden (N) sonra, özneden (Ö) önce gldi¤i sürece eylem, art›k istedi¤i konumu alabiliyordu. Modern Frans›zca ve Modern
‹ngilizce de bu ÖEN yap›s›na sahip. Örne¤in, “Lors
oirent ils venir un escoiz de tonnere” (Sonra duydular onlar bir gök gürlemesi” biçimindeki cümle,
“Lors ils oirent un escoiz de tonnere” (Sonra onlar bir gök gürlemesi duydular) biçimine dönüﬂtü.
13. ve 17. yüzy›llar aras›nda, her yüzy›ldan örnek
birer metni karﬂ›laﬂt›rarak belgeleyen Roberts, de¤iﬂimlerin Orta Frans›zca konuﬂanlar›n özne ad›llar›n›n üzerindeki vurguyu kald›rmas›ndan ve dili ö¤renen çocuklar›n, ad›llar› aç›kça duymalar›ndan
kaynakland›¤›n› düﬂünüyor. Roberts, fonetik gerilimdeki bu azalmay›, yaz›l› dildeki de¤iﬂimlere ba¤l›yor. Örne¤in, özne ad›llar›, daha önce, “I only”
(ben sadece) gibi niteleyicilerle birlikte kullan›l›rken, sonra bu niteleyiciler kullan›lmamaya baﬂland›. Roberts, bunun sonucunda, vurgunun azald›¤›n› söylüyor. “Özne ad›l›yla baﬂlayan cümlelerde,
eylem dinleyiciye cümlenin ilk sözcü¤ü gibi geliyordu.” Bu anlam belirsizli¤i, eylemin her zaman
ikinci s›rada geldi¤i yap›n›n sonu oldu ve ÖEN gramerinin yolu aç›ld›.

John Al›r Kitab›
Yeni bir gramer yap›s›, birden bire ortaya ç›kamaz. Tek bir konuﬂmac› ya da dili yeni ö¤renen bir
yetiﬂkin taraf›ndan üretilen yeni bir sözcük ya da
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kal›b›n neden oldu¤u de¤iﬂim, öteki konuﬂmac›lar
taraf›ndan yakalan›p sonraki kuﬂa¤a aktar›lmal›.
Tarihteki metinler, böyle bir de¤iﬂimin tüm topluma yay›labilmesi için yüzy›llar›n geçmesi gerekti¤ini gösteriyor. Washington DC’deki Georgetown
Üniversitesi’nden dilbilimci David Lightfoot’a göre, geniﬂ ölçekli dil dönüﬂümünü anlaman›n anahtar›, bir kuﬂakta yay›lan yeni biçimlerle, kuﬂaklar
boyunca oluﬂan büyük gramer kaymalar› aras›ndaki ba¤lant›. Bu ba¤lant›, ona ve birçok baﬂkas›na
göre, bir dilin kazan›m› demek. Çocuklar, bir önceki kuﬂakta oluﬂan bir de¤iﬂimi basitçe ileriye taﬂ›yabilirler. Ancak, Lightfoot’a göre bundan da
önemlisi, çocuklar›n ö¤renim süreçlerine ba¤l› olarak bir gramer kural›n› farkl› yorumlayarak de¤iﬂimlere bizzat neden olabilmeleri. Yetiﬂkinler gibi,
bir ﬂekilde farkl› bir gramer sistemini kullanmaya
baﬂlayabilirler. Kuﬂaklar boyu tekrarlanan bu durum, dilin dramatik bir ﬂekilde yenilenmesine yol
açabilir.
Chicago Üniversitesi’nden Partha Niyogi gibi
bilgisayar tekniklerini kullanan dilbilimciler, bu tür
evrimlerin dinami¤ini anlayabilmek için, bilgisayar
modellerinden yararlan›yorlar. Amaçlar›, toplumdaki bireysel de¤iﬂimlerle dildeki de¤iﬂimlerin iliﬂkisini ç›karmak. Niyogi, bunu dilin de¤iﬂim öyküsündeki ana unsur olarak adland›r›yor.
Niyogi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde bilgisayar bilimcisi olan Robert Berwick, bu unsuru d›ﬂ hatlar›yla çözme giriﬂimlerinden birinde,
dilin kuﬂaklar aras›nda geçiﬂini canland›ran modeller oluﬂturdular. ‹ki tip konuﬂmac›dan oluﬂan sanal bir toplulu¤u ele alarak iﬂe baﬂlad›. ‹lk tip, bir grup gramer kurallar› kullan›yordu. Örne¤in, ‹ngilizce’de oldu¤u gibi, tüm yap›larda eylem-nesne s›ras› kullan›yor ve “John buys the book” (John kitab› sat›n al›r) ya da “I know that John buys
the book” (Ben biliyorum ki John kitab› sat›n al›r) gibi cümleler oluﬂturuyordu. Öteki
grupsa farkl› bir gramer, Almanca’dakine
benzer bir gramer kullan›yordu (ilk eylem
ikinci konumda, ancak ikinci eylemin nesnenin ard›nda). ‹kinci grameri kullananlar
da ilkini kullananlara benzer cümleler
(“John buys the book” gibi) oluﬂturmakla
birlikte, baﬂka yap›da (“I know that John
the book buys”) cümleler de ortaya ç›k›yordu. Araﬂt›rmac›lar, bu topluluktaki çocuklar için, her bir ö¤rencinin yetiﬂkinlerle
dilsel iliﬂkisi do¤rultusunda, mant›ksal
ad›mlarla gramer kurallar›n› kavrad›¤› bir
ö¤renme dizisi yaratt›lar.
Bu sanal toplulu¤un dillerindeki davran›ﬂlar› kuﬂaklar boyunca izleyen Niyogi ve
Berwick, ﬂaﬂ›rt›c› birtak›m sonuçlar ç›karmaya baﬂlad›. Topluluk beklenenin tersine,
ne ço¤unlu¤un kulland›¤› grameri kaç›n›lmaz bir ﬂekilde benimsiyor ne de iki gramerin basit olan›n› ye¤liyordu. Bunlar›n
yerine, “John buys the book” gibi, daha az
belirsizlik taﬂ›yan, daha basit olmakla birlikte iki gramer tipine de ait gibi görünen

“belirsiz” cümleleri daha az bar›nd›ran gramer tipi galip geliyordu. Bir baﬂka deyiﬂle az›nl›k, gramerce “belirsiz” cümleleri ço¤unlu¤a göre daha az
oranda ama sürekli kullan›yorsa, grubun tümü, zaman içinde az›nl›¤›n gramerine yöneliyordu.
‹lk kez Nisan 2002’de Harvard’daki Uluslararas› Dil Evrimi Konferans›’nda çal›ﬂmay› sunan Niyogi, daha sonra bunu bir kitap olarak da yay›mlad›. Niyogi, burada, bir avuç bireyin konuﬂtu¤u
de¤iﬂik bir gramerin, köklü bir grameri bile de¤iﬂtirebilece¤ini bulmalar›na de¤iniyor. Buna göre,
de¤iﬂik grameri kullanan bireylerin kulland›¤› çapraﬂ›k cümlelerin oran›, köklü gramerinkinin alt›na
inene kadar, bask›n gramerin üzerinde kuﬂaklar
boyunca herhangi bir tehdit oluﬂturmadan kalmas› da olas›. “Örne¤in, sosyokültürel etkenler nedeniyle, az›nl›k ‹ngilizcesi konuﬂanlar, “John buys
the book” gibi tek cümlecikten oluﬂan cümleleri
kullanmaktan vazgeçebilirler. Bu, konuﬂmalar› daha karmaﬂ›k yapsa da, gramer olarak daha az çapraﬂ›k hale getirebilir. Bu durumda dili ö¤renenler,
çok cümlecikli yap›lar› daha s›k duyacaklar.
Niyogi’nin önerdi¤i de¤iﬂim mekanizmas›n›n
kendi dil kazan›m› anlay›ﬂlar›na iyi uydu¤unu söyleyen Maryland Üniversitesi’nden dilbilimci Norbert
Hornstein, “Biraz iyi bilgi çok miktarda kötü bilgiye karﬂ› koz olarak kullan›labilir” diyor. Ayr›ca, küVikinglerin miras›. Viking ya¤mac›lar,
‹ngiltere’deki bu heykelde betimlendi¤i gibi,
‹ngilizce üzerinde de etkilerini b›rakt›lar.

çük yerel de¤iﬂimlerin nas›l bütün topluma yay›ld›¤›n›n da olas› bir aç›klamas› oldu¤una de¤iniyor.
Bu de¤iﬂim öyküsünün gerçekle uyuﬂup uyuﬂmad›¤›n› anlayabilmek için, bilgisayar modellerinin gerçek dünyayla karﬂ›laﬂt›r›lmas› gerekiyor. Ne var ki
Niyogi, bunun y›llar sürece¤ini düﬂünüyor.
Bununla birlikte, daha geniﬂ bir bak›ﬂ aç›s›yla,
araﬂt›rmac›lar bilgisayarl› yaklaﬂ›m›, ana hatlar›yla
gerçek dünya canland›rmalar›yla zaten eﬂleﬂtiriyorlar. Örne¤in, Cambridge Üniversitesi’ndeki dilbilimcilerden Ted Briscoe, iki ya da daha çok grubun birbiriyle uzun süren etkileﬂiminden do¤an dilleri modelledi. Özellikle, 1860 ile 1930 y›llar› aras›nda yerlilerin, Avrupal›lar›n ve Çin, Portekiz ve
öteki ülkelerden gelen iﬂçilerin etkisiyle geliﬂen
Hawaii ‹ngilizcesi’ni ele ald›. Briscoe’nun benzetimi, küçük ama de¤iﬂik diller konuﬂan bir grupla
baﬂlad› ve yetiﬂkin göçmenlerin dönemsel olarak
kat›l›m›yla ﬂekillendi. Buldu¤u, çocuk ve dili yeni
ö¤renenlerin do¤ru kar›ﬂ›m› sa¤land›¤›nda, iki kuﬂak sonra ÖEN cümle yap›s›n›n ortaya ç›kt›¤›yd›.
Bu, Hawaii dilinin ÖEN cümle yap›s› dahil, birçok
özelli¤inin ikinci kuﬂak dil ö¤renenlere kadar kararl› hale gelmedi¤ini gösteren öteki deneylerle
uyuﬂuyor.
Chicago Üniversitesi’nden toplumbilimci Salikoko Mufwene, dil de¤iﬂim mekanizmas›n›n ayr›nt›l› resminin, bilgisayarla çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar›n
çok özel ba¤lamlarda baﬂar›l› olmas›yla ortaya ç›kaca¤› görüﬂünde. Örne¤in, sekiz Avrupal›n›n ve
iki Afrikal› kölenin yaﬂad›¤› bir evde konuﬂulan dillerdeki de¤iﬂimleri modellemek, daha geniﬂ
kitlelerdeki dil evrimini ayd›nlatmaya yard›mc› olabilir. Mufwene, ﬂöyle aç›kl›yor: “Bu örnekteki iki Afrikal›, yeni ortamda o kadar
kaybolacaklar ki, birkaç ay sonra Avrupa dilinin bir uyarlamas›n› ikinci dil olarak konuﬂuyor olacaklar. Afrikal›lardan birinin, bir beyaz sömürgecinin çocu¤unu taﬂ›yan bir kad›n
oldu¤unu varsayal›m. Çocuk, babas›n›n dilini
konuﬂma e¤iliminde olacak; çünkü evde konuﬂulan bask›n dil bu. Çocuk büyüdü¤ünde,
yeni kölelerin çocuklar› için bir örnek olacak.
Yerli olmayanlar, toplumun yeni ortaya ç›kan
dilinde çok s›n›rl› bir etkiye sahip olacaklar.”
Mufwene’ye göre, e¤er çok say›da yeni
kölenin gelmesiyle topluluk önemli ölçüde
geniﬂlerse, etkileﬂimin dinami¤i de¤iﬂecek ve
anadili Avrupa dillerinden biri olmayan daha
fazla say›da birey örnek rolü üstlenecek. Bu
durumda çocuklar›n, yerli olmayanlar›n konuﬂtu¤u dilden daha fazla etkilenmesi kaç›n›lmaz olacak. Bu çocuklar, yeni kazand›klar› dil yap›s›n› sonraki kuﬂa¤a aktaracaklar;
zamanla yeni bir Avrupa dili türevi ortaya ç›kacak. Mufwene, bu yolda ayr›nt›l› modellemelerin yap›lmas›yla, toplum geliﬂiminin yap›s› ve nüfus kaymalar› gibi, araﬂt›rmac›lar›n
gözden kaç›rm›ﬂ olabilece¤i önemli etkenlerin ortaya ç›kaca¤› görüﬂünde.
Bhattacharjee, Y., “From Heofonum to Heavens”,
Science, 27 ﬁubat 2004

Çeviri: Alp Ako¤lu
Mart 2004 13 B‹L‹M ve TEKN‹K

Dillerin Gelece¤i

Dünyadaki dil sistemi, nüfus hareketlili¤i, yeni teknolojiler ve uluslararas› iletiﬂimin artmas›na ba¤l› olarak h›zl› bir de¤iﬂim sürecine girmiﬂ
bulunuyor. Bu de¤iﬂikliklerin hem yaz›l› hem de
sözlü iletiﬂimi etkileyece¤i ise kesin. Gelecekte
bask›n hale gelen dil, belki de ‹ngilizce olmayacak; çok dil bilme gereklili¤i de büyük olas›l›kla
artacak. Baz› diller kaybolma yoluna girerken,
ﬂehirler ve baz› toplumsal birimlerdeyse yeni diller ortaya ç›kmaya baﬂlad› bile.
ﬁu s›ralar, dilsel tarihin oldukça kritik bir dönüm noktas›nday›z. Yüzy›llar boyunca evrimleﬂerek günümüze gelen diller sistemi, bir kriz noktas›na ulaﬂm›ﬂ ve yeni bir yap›lanma sürecine girmiﬂ durumda. Belki de bir 50-60 y›l›n ard›ndan,
kendimizi yeni bir dil dünyas›n›n içinde bulaca¤›z. Uzmanlarsa, ayr›nt›lar› kesin olarak belirlemenin güçlü¤ünden sözetmekle birlikte, genel
bir tablonun ﬂimdiden aç›k bir ﬂekilde ortaya ç›kt›¤›n› söylüyorlar.

Diller Aras› Rekabet
Küresel nüfus hareketlili¤i, bu krizin nedenlerinden bir tanesi. 20. yüzy›lda dünya nüfusu h›zla artm›ﬂ olmakla birlikte, bu art›ﬂ›n büyük bir
bölümü az geliﬂmiﬂ ülkelerde gözlendi. Bu e¤ilim, y›llar (daha do¤rusu ony›llar) birbiri üzerine
eklendikçe, anadiller baz›nda konuﬂulan diller s›ralamas›n› da de¤iﬂtirmekte. Sonuçta, 20. yüzy›l
sonundaki “ilk on” s›ralamas›n›n (bkz. Tablo),
2050 s›ralamas›n› temsil etmeyece¤i kesin gibi.
Uzmanlar, anadili ‹ngilizce olanlar gibi daha
büyük, dolay›s›yla da üzerindeki istatistiksel verilerin daha fazla oldu¤u gruplar için tahminlerde
bulunman›n, san›landan çok daha zor oldu¤unu
söylüyorlar. Tablo’daki rakamlar, Birleﬂmiﬂ Milletler nüfus tahminleri ve her ülke için ayr› ayr›
yap›lan dilsel istatistiklere dayal›. Yöntem, yaklaB‹L‹M ve TEKN‹K 14 Mart 2004

ﬂ›k sonuçlar verse de gelecekteki dil kullan›m›na
iliﬂkin oldukça net say›labilecek bir görüntü ortaya ç›kar›yor.
Beklenmedik say›labilecek e¤ilimlerden bir
tanesi, ‹ngilizce için ortaya ç›kan bariz düﬂüﬂ.
(ﬁekil 1) 20. yüzy›l›n ortalar›nda küresel nüfusun
neredeyse % 9’u anadil olarak ‹ngilizce’yi ö¤renip konuﬂurken, bu oran›n 2050 y›l›na gelindi¤inde % 5’e düﬂmesi bekleniyor.
Çince’yse, anadil olarak ele al›nd›¤›nda, dünyada en çok konuﬂulan dil olma konumunu sürdürece¤e benziyor. ‹ngilizce’deki düﬂüﬂ ve Arapça konuﬂanlar›n say›s›ndaki art›ﬂla, sonraki dört
dil de birbirlerine yak›nlaﬂarak 2050 y›l›na kadar
hemen hemen ayn› duruma gelecekler. As›l çarp›c› de¤iﬂiminse, bir sonraki ‘lig’de (Bengalce,
Tamil ve Malay dilleri) görülen h›zl› art›ﬂlar olaca¤› san›l›yor.

Çeﬂitlilik Yok mu Olacak?
Dillerden bir k›sm›, gelece¤in dünya s›ralamas›nda yüksek konumlar için birbirleriyle kap›ﬂaTablo: 1995 y›l› için, s›ralamadaki ilk 10 dili anadil
olarak konuﬂanlar›n say›s› (küresel ölçekte)

Dil
1. Çince
2. ‹ngilizce
3. Hindu/Urdu
4. ‹spanyolca
5. Arapça
6. Portekizce
7. Rusça
8. Bengalce
9. Japonca
10. Almanca

Kiﬂi Say›s› (milyon)
1113
372
316
304
201
165
155
125
123
102

dursun, listenin taban›ndaki üyeler için durum
pek parlak de¤il. Birçok dilbilimciye göre, günümüzde varolan yaklaﬂ›k 6000 dilden % 90 kadar› da kuruyup gidecek. Hem de önümüzdeki yüzy›lda. Bu, belki de her gün en az bir dilin ‘ölümü’
demek.
Birleﬂmiﬂ Milletler Çevre Program›’n›n
(UNEP) 2001 y›l›nda yay›mlad›¤› bir bas›n bildirisi, ﬂöyle bir bölüm içeriyordu: “Bir dili ve o dilin kültürel içeri¤ini kaybetmek, do¤al dünyayla
ilgili ve baﬂka örne¤i olmayan bir baﬂvuru kitab›n› kaybetmek gibi birﬂeydir.” Bildiride yerel dillerin, o bölgedeki toprak yönetimi ve kültürel yaﬂamla ba¤lant›s›, ve bu yaﬂam biçimini derinlemesine anlamaya yapt›¤› katk› üzerinde de duruluyordu.
Ancak, bir yandan yerel ve görece eski diller
kaybolurken, bir yandan da ortaya ç›kan yeni
kentsel ve melez dillerin, küresel çeﬂitlili¤i korumas› bekleniyor. Kentler, dillerin birbirleriyle kar›ﬂt›¤› ve dil de¤iﬂiminin h›zland›¤› yerler. Dünyan›n h›zl› geliﬂmekte olan kentsel bölgeleriyse, bu
yeni melez dillerin üremesi için ideal koﬂullar›
sa¤l›yor; t›pk› ‹ngilizce’nin, dünyan›n dört bir yan›nda konuﬂulan yüzlerce yeni biçimi gibi. Ancak,
göçmen dillerinin ayakta kalmas›n› sa¤layan da
yine gelece¤in kentleri olacak. Etnik az›nl›klar,
ﬂimdilerde büyük ölçüde kendi yurtlar› d›ﬂ›nda
yaﬂayan insanlardan oluﬂuyor. Bu kiﬂiler birlikte
yolculu¤a ç›k›yor, ayn› film ve televizyon kanallar›n› seyrediyorlar ve sürekli bir iletiﬂim halindeler. Sonuçta, birçok bölgede dilin yans›tt›¤› toplumsal kimlik ve a¤lar, giderek daha da¤›n›k ve
co¤rafyadan da daha ba¤›ms›z duruma gelmekte.
Bu nedenle, birbirlerinden co¤rafi s›n›rlarla ayr›lan lehçelerin iyice azalacak olmas› da, öngörüler
aras›nda.

Modern Dillerin Sonu
Bu tür geliﬂmelerden birço¤u, dil için ‘normal’ olarak ele ald›¤›m›z ve yüzy›llar süren bir
‘modernleﬂme’ deneyimiyle ﬂekillenmiﬂ baz› kavramlar› kaç›n›lmaz olarak yeniden sorgulamam›za neden olacak. Modernleﬂmenin kökeni, özerk
devletlerin ve kapitalist toplumlar›n ortaya ç›k›ﬂ›,
kuzey Avrupa’daki protestan reform hareketleri,
çeﬂitli metinlerin geniﬂ kitlelere ulaﬂt›r›lmas›na
olanak veren matbaan›n geliﬂtirilmesi gibi, oldukça karmaﬂ›k tarihsel etkenlere dayan›yor. Yüzy›llar süren geliﬂmelerle ortaya ç›kan gramatik ve
sözlük yap›lar›n› kazanm›ﬂ birer ulusal dil olan
“modern diller” de bu sürecin ürünlerinden biri.
Sözgelimi, ‹ngilizce’deki “ulusal dil projesi”
Shakespeare ve Dryden gibi ﬂair ve yazarlar›n,
Latince ve Yunanca’yla yapt›klar› k›yaslamalarla
‹ngilizce’nin aç›klar›n› kapatmaya çal›ﬂt›klar› 16.
yüzy›lda baﬂlam›ﬂt›. 17. yüzy›lda iﬂin içine bilim
dili (Newton, yaz›lar›n› önce Latince, sonra da ‹ngilizce yay›mlam›ﬂt›), 18. yüzy›lda sözlük ve gramer kitaplar› girdi. 19. yüzy›lsa, alana ticaret
reklam, uluslararas› diplomasi ve iletiﬂimin birçok baﬂka yeni biçiminin kat›ld›¤› bir dönem oldu.

art›ﬂ, iki-dillili¤e do¤ru giden çok daha geniﬂ, küresel e¤ilimin
bir parças›. Avrupa’daysa, kuzeyden
güneye uzanan bir ‹ngilizce dalgas› yay›lm›ﬂ durumda. ‹sveç,
‹spanyolca
Danimarka ve Hollanda nüfusunun yaklaﬂ›k
Hindu/Urdu
% 80’i, ﬂimdi rahatl›kla ‹ngilizce’yi ak›c› biArapça
çimde konuﬂabildi¤i
iddias›nda. Fransa, bu
konuda bir geçiﬂ sürecindeyken ‹talya, ‹sﬁekil 1: Dünya nüfusunun ‹ngilizce, ‹spanyolca, Hindu/Urdu ve Arapça dillerini
panya, Yunanistan ve
konuﬂan kesimi için de¤iﬂmesi öngörülen yüzdeler.
Portekiz’deyse ‹ngilizAma tablo ﬂu s›ralarda ciddi biçimde de¤iﬂice ö¤renme yar›ﬂ› h›z alm›ﬂ durumda. Bu ülkeleryor. Ekonomik, kültürel ve politik boyutlar›yla
de ö¤renci ve çal›ﬂan kesim art›k ‹ngilizce ‘konuiletiﬂim uluslararas› hale geldikçe, “eski” uluslaﬂur’ say›l›yor. ‹ngilizce, art›k bilgisayar gibi, ilraras› diller de iﬂlevselliklerini yitiriyorlar. ‹sveçkö¤retimin bir parças›. Asya’n›n birçok bölgesinçe gibi daha dar kullan›ml› diller, bilim, üniversideki iﬂverenlerin gözleriyse, art›k ‹ngilizce’nin
te e¤itimi ya da ülkeler aras› iletiﬂim benzeri
ötesinde; önümüzdeki 10 y›l içinde de, zorunlu
alanlarda kullan›lmaktan çok, birer yerel ‘dayaikinci dil büyük olas›l›kla Mandarin dili olacak.
n›ﬂma’ ve kiﬂisel iletiﬂim dili haline geliyorlar.
‹ngilizce’nin yan›s›ra baﬂka temel dillerin de
‹ngilizce gibi ‘büyük’ diller de bu arada, angeleneksel s›n›rlar›n› aﬂarak yay›lmalar›, “bir ülcak üst düzey ve seçkin örneklerinin halka eriﬂke, bir dil” anlay›ﬂ›n› zay›flatm›ﬂ durumda. Yeni
mesini garantilemiﬂ olan dilbilimsel bekçilerini
dünya düzeninde birçok kiﬂinin birden fazla dil
h›zla yitirmekteler. Yeni teknoloji ve teknikler
konuﬂaca¤› ve rutin iﬂler için bir dilden di¤erine
(sözgelimi, art›k dergilerin neredeyse ev bilgisageçiﬂ yapacaklar›na kesin gözüyle bak›l›yor. Anayarlar›nda bile düzenlenip bas›labiliyor olmas›),
dili ‹ngilizce olanlar›nsa, bu çok-dilli topluma tüdilin “do¤ru” kullan›ma bak›ﬂ aç›s›n›n yavaﬂ yamüyle dahil olmakta güçlük çekecekleri tahmin
vaﬂ de¤iﬂmesi, yay›n ekonomisindeki de¤iﬂiklikediliyor.
ler vb, standartlar›n bozulmas›na yol açm›ﬂ durumda. Yaz›l› dil, art›k daha çok konuﬂman›n ölçütlerini yans›t›yor; sözlükler art›k en son argo
sözcükleri de kaps›yor, çünkü bunlar gazetelerde
Bunca de¤iﬂimin, dilbilim kurallar›na da yanbile var. E-posta diliyse arada. Yaz›l› bir dil mi sas›mas› kaç›n›lmaz. 19. yüzy›lda dil üzerinde yap›y›lacak, yaz›ya dökülmüﬂ konuﬂma dili mi? Yoksa
lan akademik çal›ﬂmalar, daha çok sözcükler
yeni bir ‘gayr›resmi’ yaz› türü mü?
(özellikle de etimoloji olarak bilinen tarihsel altdisiplini) ve fonetik (sesbilim) üzerineyken,
20.yüzy›lda a¤›rl›k daha çok gramere; özellikle
de ‹ngilizce gibi dillerdeki sözdizimi (sentaks) s›Gelece¤e dil aç›s›ndan bakan birçok kiﬂiye
ralamas›yla ilgili olarak ortaya ç›kan sorulara vegöre, bütün dünya yak›nda ‹ngilizce konuﬂuyor
rildi.
olacak. Ancak kökleri 19. yüzy›la dayanan bu
1957’de ünlü dilbilimci Noam Chomsky’nin
görüﬂ, yine birçoklar›na göre de gününü geçirdevrimsel nitelikteki kitab› “Sözdizimsel Yap›miﬂ. ‹ngilizce’nin, dünyan›n yeni dilbilimsel düzelar”› yay›mland›ktan sonra sözdizimi, dilbilimin
nini biçimlendirmede büyük rol oynayaca¤›ndan
merkezine oturdu. Ancak uzmanlara göre, bu
kuﬂku duyulmasa da, as›l etkisinin, dünyan›n her
Chomsky’ci yaklaﬂ›m›n dilbilimcileri bir ç›kmaz
yerinde iki, hatta çok dil konuﬂan nesiller yaratsoka¤a götürdü¤ü görüﬂü, belki de gelecekte
mada oldu¤u düﬂünülüyor.
gerçeklik kazanacak. Çünkü, yaklaﬂ›k ﬂu son 50
ABD’de ‹spanyolca konuﬂanlar›n say›s›ndaki
y›ld›r sözdizimi kuramlar›n›n, insanlar›n gerçekte koﬁekil 2: ‹ngilizce konuﬂtuklar› iddias›nda
nuﬂtuklar› dilin özellikleriyle
olan Avrupa Birli¤i ülkeleri için ortaya
ba¤ﬂdaﬂmad›¤›n›, ve insan
ç›kan oranlar.
bilincinin evrensel özellikleriyle ilgili çal›ﬂmalar›n soyutlu¤unda kaybolup gittiklerini gözlüyoruz.
Günümüzün e¤itim, biliﬂim, güvenlik gibi ‘gerçek’
soru ve sorunlar›na uyarlanabilecek kuramlar geliﬂtirmeye hevesli dilbilimcilerse,
modern bilgisayarla olanakl›
hale gelen veri inceleme
yöntemlerinden yararlanma‹ngilizce
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Çok-Dilli Bir Gelecek

ya baﬂlam›ﬂ durumdalar. ‘Gerçek-dünya’ metinleri ve konuﬂmalar›ndan oluﬂan dev bir arﬂiv üzerinde dil kal›plar›n› inceliyorlar. Bu tür büyük ölçekli çal›ﬂmalar, gramer araﬂt›rmac›lar›n› yüzlerce y›ld›r u¤raﬂt›rm›ﬂ bir konuya; neden herhangi
bir dil için geniﬂ kapsaml› ve kesinlik içeren bir
gramer üretilmemiﬂ oldu¤u sorusuna (20. yüzy›l›n baﬂlar›nda, antropolog ve dilbilimci Edward
Sappir, “bütün gramerlerin bir yerlerinde çatlak
içerdi¤ini” söylemiﬂti) ﬂimdiden bir yan›t önermiﬂ
görünüyor: bunun belki de zaten gerekli olmad›¤›. Sözcükler ve birbirleriyle olan karmaﬂ›k etkileﬂimi ele ald›¤›m›zda, insan beyninin sözcüklerin
ne tür örüntüler oluﬂturduklar›, ne tür metinlerde yer ald›klar›, ne tür sözcük oyunlar›na gebe
olduklar›na iliﬂkin deneyimi depolama özelli¤ine
zaten sahip oldu¤unu görüyoruz.

Yaz›l› Metinler
Dilbilimcilerin, metinlerin giderek artan h›zla
de¤iﬂen özelliklerine ayak uydurabilmek için,
ﬂimdiden koﬂmaya baﬂlamalar› gerekiyor. Metinler k›sal›p daha parçal› hale geldikçe, resimler,
animasyonlar, renk, ses vb ile zenginleﬂtirildikçe,
onlar› okuma ve yorumlama yöntemlerinin de de¤iﬂece¤i kesin.
Yazarla okur, yani metinlerin üreticisiyle tüketicisi aras›ndaki iliﬂkiler de de¤iﬂim sürecinde.
Tasar›mc› ve editörler, giderek artmakta olan bu
çok-bileﬂenli metinlerdeki ‘parçal›’ bilgiyi, tutarl›
bir bütüne dönüﬂtürmek durumundalar. Karﬂ›lar›ndaysa, içeri¤e serbest eriﬂim hakk›nda ›srar
eden; yay›mc›, editör ve tasar›mc›lar›, bilgiye ulaﬂ›m› ücretlendirip s›n›rland›ran kapitalist yaklaﬂ›m›n bir parças› olarak gören bir kesim var.
Dijital metinler, belki de tasar›m›n sonu olacak ve tasar›m, ancak okuyucunun yapt›¤› ayarlara ba¤l› olarak, istek üzerine devreye girecek.
‘Oradan buradan’ gelen ve ço¤u zaman da birbiriyle çeliﬂkili bilgi parçalar›n› yorumlay›p bunlara
anlam kazand›rmaksa, büyük olas›l›kla okuyucuya kalacak.

Gelecek Bizi
Anlayacak m›?
1980’lerde, ABD’li dilbilimci Thomas Sebeok’tan, tehlikeli radyoaktif at›k depo bölgelerinin
yerlerinin, 10.000 y›l sonraki nesillere kadar aktar›labilece¤i bir yöntem önermesi istenmiﬂti.
Böyle bir bilginin 300 nesil üzerinden aktar›labilece¤i güvenli bir yöntem olmad›¤› sonucuna ulaﬂan Sebeok, bir baﬂka yol önerdi: Bilgi eskimeye
baﬂlad›kça onu güncelleyecek bir aktarma sisteminin geliﬂtirilerek, bütün ilgili mesajlar›n da yaln›zca 3 nesli, yani 100 y›l› hedef alacak ﬂekilde
yaz›lmas›. Pek de uzun-dönemli bir çözüm gibi
görünmüyor. Ama ﬂimdilerde bir 22. yüzy›l metniyle karﬂ› karﬂ›ya kalacak bir dilbilimci, metinde
sözcük ya da gramer bak›m›ndan günümüzdekilerden çok da farkl› birﬂey bulamasa da bu, metni anlamakta güçlük çekmeyece¤imiz anlam›na
gelmiyor.
Graddol, D.
“The Future of Language” Science, 27 ﬁubat 2004

Çeviri: Zeynep Tozar
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‹çinde yaﬂad›¤›m›z bilgi ça¤›, ola¤anüstü bir
h›zla geliﬂiyor. Bilgisayarlar ve bilgi a¤lar›, her geçen gün yaﬂam›m›za daha çok giriyor. Kiﬂisel bilgisayarlar, yaz›c›lar, taray›c›lar ve a¤ ba¤lant› elemanlar›, art›k evlerin ve iﬂyerlerinin ço¤unun vazgeçilmez birer parças›. Küresel çapta bilgi al›ﬂveriﬂinin en büyük arac› olan ‹nternet de, her geçen
saniye daha fazla büyüyerek, haberleﬂme, bilgi
eriﬂimi, e¤lence ve al›ﬂveriﬂ gibi birçok konuda
kullan›l›yor. Bilgisayarlar ve mikroiﬂlemciler, telefon, televizyon ve kiﬂisel planlay›c›lar gibi, günlük
yaﬂant›m›zda kulland›¤›m›z birçok ayg›t›n çal›ﬂma
sisteminin de temelini oluﬂturuyor. Tüm bu bilgisayar ç›lg›nl›¤›n›n en temel bileﬂeniyse “bilgisayar
yaz›l›mlar›”. Ancak, bu yaz›l›mlar›n ve onlar›n
oluﬂturulmas›nda yararlan›lan programlama dillerinin hangi miktarda ve ne kapsamda kullan›ld›¤›n› ço¤umuz tam anlam›yla bilmiyoruz.
Birbirimizle nas›l konuﬂuyorsak, günün
önemli bir bölümünde karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz
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bilgisayarlarla da konuﬂuyoruz. Bilgisayarlar› kullanarak yapt›¤›m›z her iﬂlemde, belirli yaz›l›mlar
kullan›yor ve bu yaz›l›mlar›n içeri¤indeki belli komutlar arac›l›¤›yla da bilgisayarlarla iletiﬂim kuruyoruz. Yaz›l›mlar, belirli algoritmalar içeren
kaynak kodlar›ndan oluﬂuyor. Bu kodlar da, bilgisayar›n anlayabilece¤i programlama dilleriyle
yaz›l›yor. T›pk› günlük yaﬂam›m›zda kulland›¤›m›z dil gibi, bu dillerin de belirli gramer ve imla
kurallar›, belirli bir düzeni ve sistemi var. Ancak
bu kurallar ve sistemler, ilk programlama dillerinden günümüze kadar büyük geliﬂmelere ve de¤iﬂimlere u¤rad›.
Bilinen ilk programlama dilleri, 0 ve 1 dizileriyle temsil edilen komutlardan oluﬂan, basit makine dilleriydi. Ancak, hem bu dillerde programlar›n yaz›lmas›, hem de bir kez yaz›lan programlar›n ﬂifrelerinin çözülmesi ve üzerlerinde de¤iﬂiklik yap›lmas› çok zor ve zaman al›c›yd›. Daha
“kullan›c› dostu” olan programlama dillerine ge-

çiﬂ konusundaki en önemli ad›m, 1950’li y›llarda, her iﬂlemci için belirli komut setlerinden oluﬂan “assembly” dillerinin icat edilmesi oldu. Makine diline yak›n seviyedeki bu dil, yaz›l›m uzmanlar›n› anlaﬂ›lmas› çok zor ve zahmetli olan 01 dizilerinden kurtard›. Böylece, “haf›zadaki A
bölgesinden B kayd›na ait verileri yükle” ya da
“B kayd›n›n içeri¤ini haf›zadaki A bölgesine aktar” gibi k›sa komut kodlar› sayesinde, programlar daha kolay yaz›labilir ve üzerinde de¤iﬂiklik
yap›labilir hale geldi.
1950’lerin ikinci yar›s›ndaysa, bu alanda bir
baﬂka önemli ad›m at›ld› ve yeni programlama
dilleri tasarland›: bilimsel ve teknik uygulamalar
için Fortran, iﬂyerlerinde verilerle çal›ﬂ›lmas› ve
özellikle ticari uygulamalar için Cobol ve yapay
zeka uygulamalar› için de LISP. Bu diller, bugün
bile kullan›l›yorlar ve birçok güncel programlama
dilinin tasar›m› da, bu 3 dili temel al›yor.
1960’l› y›llarda, program yaz›l›mlar›nda benzer bilgilerin belirli bir sistem dahilinde birbirine
ba¤l› mant›ksal bloklar halinde bulunmas› ve tek
bir birim gibi davranmas› gerekti¤i öne sürüldü.
Bu ﬂekilde “blok yap›l›” yaz›l›mlarda kullan›lmak
üzere geliﬂtirilen ilk programlama dili de Algol
60 oldu. Bu programlama dili, asl›nda hiçbir zaman yayg›n olarak kullan›lmad›. Ancak, programlama dillerinin söz dizimini aç›klamaya yarayan
bir gramer sistemi olan BNF’nin (Backus-Naur
formu) ve Pascal, Modula gibi di¤er programlama dillerinin ortaya ç›kmas›na önayak oldu. Algol 60 temel al›narak geliﬂtirilen en önemli dillerden biri olan Pascal, bilgisayar bilimi bölümlerinde y›llarca “tan›t›c›” programlama dili olarak
ö¤retildi.
1960’l› y›llar›n baﬂlar›nda John Kemeny ve
Thomas Kurtz taraf›ndan geliﬂtirilen ve basit bir
komut dili olan Basic, aralar›nda günümüzün en
bask›n programlama dili olan Visual Basic’in de
bulundu¤u birçok güncel programlama dilinin geliﬂtirilmesine olanak sa¤lad›.
1960’l› y›llardaki en büyük at›l›m, “Simula
67” olarak bilinen programlama dilinin geliﬂtiril-

AMA D‹LLER‹
mesiyle, nesne yönelimli (object-oriented) programlara geçilmesi oldu. Günümüzde kullan›lan
programlama dillerinin neredeyse tamam›, veri
tasar›mlar› (nesneler) ya da verilere ulaﬂ›m› sa¤layan arayüzler üzerine kurulu olan yaz›l›mlar›
destekliyor.
1970’li y›llar›n baﬂlar›nda, Bell Labs ﬂirketi
çal›ﬂanlar›ndan Dennis Ritchie, Ken Thompson
ile birlikte geliﬂtirdikleri Unix iﬂletim sisteminin
üçüncü versiyonuna eklemek üzere, C dilini icat
etti. 1980’lerde yine Bell Labs’dan Bjarne Stroustrup da, C dilinin nesne yönelimli hali olan C++
dilini geliﬂtirdi. Bu iki programlama dili, Unix iﬂletim sistemiyle iliﬂkili olmalar› ve verimli çal›ﬂmalar› nedeniyle, sistemlerde en yayg›n olarak
kullan›lan programlama dilleri haline geldiler.
Programlama dillerinin bir baﬂka popüler çeﬂidi de, perl, awk, javascript, php, vbscript,
python ve tcl gibi “scripting” dilleri. Bu diller sayesinde, C ve C++ gibi dillerde sat›rlar dolusu komutla anlat›labilecek iﬂlemleri, yaln›zca birkaç sat›r kodla belirtmek ve böylece biraz daha h›zl› çal›ﬂabilmek olas› hale geldi. Ancak, bu diller, normal diller kadar esnek olmamalar›n›n yan› s›ra,
s›kl›kla onlardan daha düﬂük performansl›lar ve
kullan›m alanlar› da daha dar.
Yeni yaz›l›m dillerinin geliﬂtirilmesinde özellikle 5 noktaya dikkat ediliyor.
1. Dillerin, kolayl›kla ö¤renilebilir, anlaﬂ›labilir ve kullan›labilir özellikte olmas› tercih ediliyor.
2. Modern yaz›l›m sistemlerinde güvenlik çok
önemli oldu¤undan, yeni dillerin yaz›m özellikleri de, k›sa zamanda çok say›da hatan›n farkedilebilmesine olanak tan›yacak ﬂekilde düzenleniyor.
Ayr›ca, özellikle C ve C++ programlar›ndaki güvenlik aç›klar›n›n bir k›sm›ndan sorumlu olan
“pointer”lar›n (bellek konumlar›n› gösteren iﬂaretlerin) kullan›m› da, kötü niyetli kiﬂilerin
müdahalesi olas›l›¤›na karﬂ› k›s›tlan›yor.
3. Programlama dillerinin, yaz›l›mlar›n farkl›
makinelerde ve iﬂletim sistemlerinde ayn› verimle çal›ﬂabilecek ve ayn› sonuçlar› verebilecek ﬂekilde yaz›lmas›na olanak tan›mas› gerekiyor.
4. Kullan›c›lar›n hemen hepsi, yaz›l›m uygulamalar›na ‹nternet üzerinden eriﬂebilmek istiyor.
Bu nedenle, yeni yaz›l›m dilleri de, programlar›n
‹nternet protokollerine ve uygulamalar›na uygun
ﬂekilde ba¤lanabilmesini sa¤layan s›n›f kütüphanelerine sahip ya da gerekti¤inde bunlara eriﬂebilir olmak zorunda.
5. Günümüz uygulamalar›n›n, ayn› anda birden fazla sistemle etkileﬂim göstermesi gerekebiliyor. Yeni diller de, bunlar› destekleyebilecek ﬂekilde geliﬂtiriliyor.
Günümüzde binlerce farkl› programlama dili kullan›l›yor. Ço¤u alanda da, uzman kiﬂilerin
özellikle ve öncelikli olarak tercih etti¤i belirli
diller var. Ö¤rencilerin büyük bir k›sm›, bilgisayarda belgelerle çal›ﬂma, sunum haz›rlama ya
da matematiksel iﬂlemler yapma gibi uygulamalarda kullan›lan dillere al›ﬂk›n. Ancak, bilim ve

sanat›n her dal›n›n kendine özgü bir dili olmas›n›n aksine, bilgisayar uygulamalar›n›n hepsinde
birden kullan›labilecek tek bir dil asla olamayacak gibi.

Güvenilir Yaz›l›mlar
Yapabilmek...
Teknoloji, bir yandan her yaﬂtan insan için
yaﬂam standard›n› yükselterek yeni f›rsatlar sunarken, bir yandan da beraberinde önemli sorunlar getiriyor. Bilgi ve iletiﬂim sistemleri için
bu sorunun ad›: “güvenlik ve gizlilik”.
Bir kiﬂisel bilgisayardaki iﬂletim sistemi, on
milyonlarca kod sat›r›ndan meydana geliyor.
Dünyada yaklaﬂ›k 5 milyon kod yaz›c›n›n oldu¤unu ve bunlar›n her birinin y›lda 5000 yeni
kod sat›r› yazd›¤›n› düﬂünecek olursak, dünyada
iﬂlerin yürüyebilmesi için ﬂimdiye dek kaç sat›r
kodun yaz›lm›ﬂ oldu¤u konusunda bir fikrimiz
olabilir. Çal›ﬂ›r durumda bir yaz›l›m›n üretiminin de 10 ile 100 dolar aras› bir fiyata mal oldu¤unu düﬂünürsek, bu sektörde trilyonlarca
dolarl›k yat›r›mlar›n söz konusu oldu¤u gerçe¤ine ulaﬂabiliriz.

Yeni yaz›l›mlar›n üretiminin yüksek ücreti,
dünyan›n her yerinde çal›ﬂan yaz›l›m uzmanlar›n›
yeni bir seçene¤e yönlendirdi: aç›k-kaynak yaz›l›mlar›. Aç›k kaynak yaz›l›m sistemlerinin geliﬂtirilmesi, gönüllü uzmanlarca, karﬂ›l›k beklemeden
yap›l›yor. Ancak, aç›k kaynak yaz›l›mlar›, yeni bir
pazar aç›lmas›na da önayak olmuﬂ durumda: bu
sistemlerin kullan›c›lar› için sürdürücülük ve özelleﬂtirme servisleri sa¤layan firmalar.
Yaz›l›m müdürleri, yaz›l›mlara ait bir milyon
kod sat›r›nda 10-10.000 aras› hata bulunabilece¤ini varsay›yorlar. Bu da, örne¤in 500 milyar
sat›rl›k bir kod toplam›nda, tetiklenmeyi bekleyen 5 milyon ile 5 milyar aras› hatal› sat›r bulunabilece¤i anlam›na geliyor. Yaz›l›mlardaki
aç›klar, çok büyük ekonomik kay›plara ya da
sistemlerde ciddi çöküﬂlere neden olabilece¤i
için, yaz›l›m çal›ﬂmalar›ndaki en büyük çaba,
güvenli yaz›l›mlar›n üretilebilmesi için testten
daha etkin tekniklerin bulunmas›na yöneltildi.
Yaz›l›m geliﬂtirme çal›ﬂmalar›nda en önemli
sorulardan biri, güvenilir yaz›l›mlar›n yap›labilmesi için bilimsel bir temel olup olmad›¤›. ﬁimdilik, bu amaç için kullan›lan analog bir teknik
bulunmuyor. 1956 y›l›nda John von Neumann,
“gere¤inden fazlal›k (redundancy)” modelinin
kullan›lmas› yoluyla, güvenilir olmayan elemanlardan daha güvenilir donan›m bileﬂenlerinin
nas›l yap›labilece¤ini gösterdi. Günümüzde, hata tespit edici ve düzeltici kodlar›n yan› s›ra, bu
prensip de rutin olarak kullan›l›yor.
Araﬂt›rmac›lar, programc›lar›n birbirleriyle
iletiﬂim içinde olmasalar bile, çok benzer hatalar yapt›klar›n›n üzerinde duruyorlar. ﬁimdilerde en yeni yaklaﬂ›m, yaz›l›m sistemlerinin hatalara karﬂ› esnek olabilmesini sa¤layabilmek,
hatta tespit edilen hatalar› kendili¤inden onarabilen sistemler tasarlayabilmek.
Aho, Alfred V. “Software and the Future of
Programming Languages” Science, 27 ﬁubat 2004
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Kuleler, Duvarlar ve bilimsel Alanlar

Bilimde Dil Üzerine
Bilimde dil, iki farkl› e¤ilimin egemenli¤indeki de¤iﬂimlerin ortas›nda bulunuyor. Bilim dallar›na özgü terimlerden oluﬂan jargon kullan›m›n›n
artmas› iletiﬂimsel yay›lmaya iﬂaret ederken, bilimsel ‹ngilizce’nin küreselleﬂmesi daha büyük
bir uluslararas› birlik vaadeder. Gerçekte, her bir
e¤ilim karmaﬂ›k ve çokdüzeyli.
Bilim, bir taraftan bak›ld›¤›nda, gökyüzünün
de ötesine ulaﬂan bilgi birikimiyle Babil Kulesi’ni
tamamlam›ﬂ, ‹ngilizce’nin küresel yay›l›m›yla eski
bir düﬂü diriltmiﬂ görünüyor: uluslar›n bilgeli¤i
için tek bir dil. Ancak ikinci bir bak›ﬂ aç›s›yla da
ortaya ﬂöyle bir tablo ç›k›yor: Bu büyük birliktelikten oluﬂmuﬂ kule, bilimsel jargon ve terminolojinin etkisiyle y›k›lm›ﬂ, binlerce yeni duvar oluﬂmuﬂ ve bilimsel alanlar da bu ‘uzmanl›k dillerinin’ kendilerine özgü s›rlar›yla birbirlerinden ayr›lm›ﬂ durumda.
Acaba bu e¤ilimler z›t kuvvetlerin karﬂ›laﬂmas›na dayand›¤› için, iki dil hareketi de birbirini etkisiz k›l›yor olabilir mi? Bilimsel bilgi diye bir ﬂey
var; çünkü, bilimadamlar› ayn› zamanda, t›pk› di¤er tüm diller gibi sürekli geliﬂen bir dili kullanan ve paylaﬂan yazar ve konuﬂmac›lar. Sözcükler, teknik bir çal›ﬂman›n somutlaﬂmas›, profesyonel anlay›ﬂ›n külliyat›na eklenmesi ve aktar›labilmesi için en önemli arac› görevini görüyor. Bilim dilini ve onun geliﬂmesini etkileyen her ﬂey,
bilimsel çabay› da özünden etkiler. Peki bilim
için uluslararas› bir dil oluﬂturma iste¤i ne kadar
do¤rudur? Bunun yan›t›: “çok do¤ru” olabilir
ama, kimi s›n›rlar ve koﬂullarla birlikte.

‹ngilizce’nin Rolü
‹ngilizce’nin bilimde bask›n olarak kullan›l›ﬂ›,
geniﬂ bir pencereden ele al›nmal›. Öncelikle ‹ngilizce, genel anlamda küresel dil olarak kabul ediliyor. ‹ngiliz sömürgecili¤i, Kuzey Amerika, Hindistan, Avustralya, Hong Kong ve daha birçok yere bu konuda ilk tohumlar› ekti. Ayn› zamanda,
Endüstri Devrimi de ‹ngilizce’ye, ça¤daﬂlaﬂmada
dönüm noktas› kabul edilebilen teknolojik gereçlerle gelen bir ün sa¤lad›. Bununla birlikte, II.
Dünya Savaﬂ›’ndan beri ABD’nin askeri, ekonomik, teknolojik ve siyasi etkileriyle, ‹ngilizce daha geniﬂ bir dünya için “en önemli” dil haline
geldi. Bugünse, e¤lence, reklam, seyahat ve turizm, uluslararas› ticaret, telekomünikasyon,
medya ve bilgisayar teknolojileri gibi birçok alanda “uluslararas› ticaret” dili olarak hizmet veriyor. ‹ngilizce ﬂu anda, yabanc› dil olarak tüm
dünyada en çok talep edilen ve e¤itimi verilen en
popüler dil. Teknik alanlardaki yükseliﬂi ayn› zamanda, ABD’deki “büyük bilim”in yükseliﬂinden
de destek gördü ve bilimsel çal›ﬂmalardaki kullan›m› artt›. ‹ngilizce bir anlamda, kültürel ve entelektüel bolluk dalgas›yla sürüklendi.
‹kinci olarak, bilimin kendisinin küreselleﬂmesi durumu söz konusu. Asya’da, Afrika’n›n bir
k›sm›nda, Orta Do¤u’da ve Latin Amerika’da enB‹L‹M ve TEKN‹K 18 Mart 2004

düstriyel geliﬂme, birçok alanda araﬂt›rmalar›n
yayg›nlaﬂmas›n› harekete geçirdi. Bugün herkese
aç›k bir konuﬂma ortam› sa¤land›¤› sürece,
önemli konferanslar ve sempozyumlar her k›tada
düzenli olarak sürdürülüyor. Bunun bir parças›
da, ABD’de geliﬂtirilen ve öncelikle ‹ngilizce’nin
egemen olarak kullan›ld›¤› ‹nternet oldu. Her ne
kadar “net” her geçen y›l “çok dilli” bir hale gelse de, bilimsel alanlarda daha yüksek düzeyde ‹ngilizce tercih edilmeye devam ediyor.
Dille ilgili çal›ﬂmalar, 1980’lerde bilimsel dergilerin % 60’›n›n ‹ngilizce olarak yay›mland›¤›n›,
yirmi y›l sonraysa, bu oran›n % 80’e (kimi alanlarda % 90’›n›n üzerinde) yaklaﬂt›¤›n› ileri sürüyor. Her türlü uluslararas› toplant›da, resmi bilim
dilinde, çokuluslu araﬂt›rma programlar›nda, resmi web sitelerinde ve daha birçok alanda ‹ngilizce tercih ediliyor. Resmi olmayan taraf›ndan bak›ld›¤›ndaysa, e¤er Çinli bir nükleer kimyac›, Brezilya ya da Almanya’daki (ya da her ikisinde birden) meslektaﬂlar›yla ‹ngilizce konuﬂarak iletiﬂim
kurabiliyorsa, dile ba¤l› olarak ‹nternet arac›l›¤›yla “görünmez üniversiteler”in kurulmakta
oldu¤unu söyleyebiliriz. ‹ﬂin daha az görünen bir
baﬂka yönüyse, bütün bunlar›n ‹ngilizce e¤itiminin kendisini önemli bir endüstri haline getirmiﬂ
olmas› ve birçok üniversitede teknik müfredatta
düzenli olarak bu e¤itimin yer almas›.

Olas› Etkiler
Bilimsel alanlar içinde çeﬂitli düzeylerde uluslararas› ticaret olanaklar›n›n artmas›nda ‹ngilizce’nin rolü büyük. Ekvator’daki bir tar›m biyolo¤u, Sri Lanka’daki ya da Tayvan’daki yeni gübre
çal›ﬂmalar›ndan do¤rudan yararlanabiliyor. Uluslararas› dil, bu al›ﬂveriﬂ konusunda cesaretlendirici ve iﬂlerin kolay iﬂlemesini sa¤lay›c› bir görev
görüyor. Ayr›ca, bilimadamlar›na kariyer olana¤›
(ve hareketlilik) sunuyor ve teknik çal›ﬂma gruplar›n›n kendilerini geliﬂtirmelerine, özel yeteneklerinin ve çal›ﬂmalar›n›n ça¤daﬂ bilimsel giriﬂimlere dahil olmas›na yard›m ediyor.
Bununla birlikte, ‹ngilizce’nin bu egemen kullan›m›n›n baﬂka etkileri de var elbette. Helenistik
Dönem’deki Yunanca, 8-12. yüzy›ldaki Arapça ya
da Orta Ça¤ Avrupas›’ndaki Latince gibi entelektüel gücün dilleri, dünyay› “sahip olanlar” ve “sahip olmayanlar” olarak ikiye ay›r›yor. Bu, ciddi
bir entelektüel yal›t›m›n olas› oldu¤u anlam›na
geliyor. ‹ngilizcesi pek iyi olmayan ya da idare
eder düzeyde olan bilimadamlar›, uluslararas›
dergilerde çal›ﬂmalar›n› yay›mlatmak ya da yaz›ﬂmak isteyen okuyuculara eriﬂmek aç›s›ndan daha
fazla zorluk çekebilirler. E¤er di¤er diller, kendilerine küresel dil içinde geniﬂleyen bir teknik sözlük yaratamazlarsa, ‹ngilizce’nin bask›n kullan›m›
bu dillerin kullan›m›n› iyice zay›flatabilir.
Bundan baﬂka üzerinde durulmas› gereken
iki nokta daha var. ‹lki, bilime uygulanan dil emperyalizmi hakk›ndaki düﬂüncelerin hedefe isabet
etmedi¤i. Evet, bu etkiler bireyler ve bilim için
ciddi ve zarar verici olabilir. Ama, henüz ortada
merkezi bir el ya da imparatorluk uzant›s› yok.
Kendi kendisini yetkili tayin etmiﬂ bir gücün etkisiyle, küresel standardizasyon çabalar› da bulunmuyor. Bu da bizi ikinci noktaya götürüyor: Kimse bilimsel ‹ngilizce’nin “sahibi” de¤il! Hiçbir ülke ya da kültür, tek baﬂ›na bilimsel ‹ngilizce’nin
niteli¤ine ya da do¤rultusuna hükmedemiyor. Bunun yerine, küresel ‹ngilizce süreci editörler, ö¤retmenler, ö¤renciler, aileler, yazarlar, yay›nc›lar, çevirmenler, resmi kurumlar, bilimsel örgüt-

ler, ﬂirketler, okullar ve daha birçok etken taraf›ndan topluca, eﬂit ve düzenli güdülemelerle oluﬂuyor. Dildeki de¤iﬂim genel olarak, hiçbir zaman yasal temelleri olan bir olay haline gelmiyor.
Peki, ‹ngilizce’nin bu yay›l›ﬂ› sürecek mi? Hiç
kuﬂkusuz evet; bu yönde çok fazla hareket var.
Bununla birlikte yine de bu, kadercilik için bir
neden de¤il.

S›n›rlar ve De¤iﬂimler
‹ngilizce teknik iletiﬂimin birçok alan›n› yönetiyor olabilir; ama bu, bilimin tümü için geçerli
de¤il. Bilimin büyük “sohbeti” içinde yer alan di¤er dilleri ondan koruyan s›n›rlar var. Birçok teknik yaz› ve sözlü iletiﬂim, asl›nda ulusal dillere
ba¤l› kal›r. Peki, bilimadamlar› ve mühendisler
her yerde ayn› ‹ngilizce’yi mi konuﬂuyor? ‹ngilizce’nin Anglo-Amerkan biçimi bütün gezegene
egemen mi? Yan›t, hay›r! Dilbilimciler bugün,
“‹ngilizce dünyas›” ya da “‹ngilizce türleri”nden
söz ediyorlar. ‹thal bir dil olarak ‹ngilizce, yeni
bir dilsel toplulu¤a dahil edildi¤inde, de¤iﬂime
u¤ruyor ve dahil edildi¤i o dile uyarlan›yor. Bununla birlikte, bu ﬂekilde kabul edilen diller, hiçbir zaman yolun sonuna gelmiﬂ say›lmaz. Bunlar,
kültürel malzemelerdir ve bu nedenle de yeniden
düzenlemelere u¤rarlar. Hong Kong ‹ngilizcesi
Bat› Afrika, ABD ya da Singapur ‹ngilizcesi’yle
ayn› de¤il elbette. Ayn› durum, s›n›rl› da olsa bilimsel ‹ngilizce için de geçerli. “Lithoassociaton”
gibi bir terim ya da “kabuksal yap›n›n sa¤l›kl›
modelleri” gibi bir cümle, Hint jeolojik yaz›n›nda
yer al›rken, Amerikan ya da ‹ngiliz yaz›n›nda bulunmaz. “a”, “an”, “the” gibi öneklerin kullan›l›p
kullan›lmay›ﬂ›na, ya da farkl› ço¤ul kullan›ﬂlara
(“sedimentary strata” yerine “sedimentaries”
denmesi gibi) ba¤l› olarak bilimsel ‹ngilizceler de
birbirlerinden farkl›l›k gösterebilir. Bunlar hata
olarak kabul edilmez, yaln›zca alternatif kullan›mlar sisteminin bir parças› say›l›rlar. Acaba
bunlar dili y›pratan etkenler olarak görülebilirler
mi? Bu, belki konuﬂma dili için geçerli olabilir;
ancak, deneyimler bilimde bunun böyle olmad›¤›n› gösteriyor.
Bu arada, eldeki kimi rakamlar da düﬂündürücü: ~ 400 milyon kiﬂinin ana dili ‹ngilizce,
430 milyondan fazla insan›n ikinci dili ‹ngilizce
ve ~ 750 milyon kiﬂi yabanc› dil olarak ‹ngilizce’yi kullan›yor. Ancak, tüm dünyada anadili ‹ngilizce olanlar›n oran›nda genel bir düﬂüﬂ var;
1950’de % 8, bugün ~ % 6,5, 2050’deyse bu
oran›n % 5 ya da daha az olaca¤› öngörülüyor.
Bu durumda, dilin uyarlanmas› için sürdürülen
bask›, anadili ‹ngilizce olanlardan çok, küresel
dili kullananlarca daha etkili hale gelecek!

Jargon: Nereye Kadar?
Hemen hemen tüm bilimadamlar› farkl› bilim
dallar›n›n kendilerine özgü terimlerinden oluﬂan
“jargon” meselesine aﬂinad›r. Physics Today ya
da Cell dergilerinde yay›mlanan bir makaleyle
karﬂ›laﬂan bir böcekbilimciyi ya da okyanus bilimlerinden bir yüksek lisans ö¤rencisini Atmospheric Research’te yay›mlanan bir makaleyle
baﬂetmeye çal›ﬂ›rken düﬂünün. Bunlar hiç yaﬂanmayan durumlar de¤il. Terminoloji s›n›rlar›, bilim
dallar›n›n kendi içlerinde bile zamanla say›lar›

h›zla artan uzmanl›k alanlar›na ve alt uzmanl›k
alanlar›na bölünecek gibi görünüyor. Bu süreç
nereye kadar devam eder peki? Birinin kendisini
“kütleçekimsel dalga fizikçisi” ya da “erken
Kretase dönemi sürüngen baca¤› anatomisi uzman›” olarak adland›rmas› tümüyle ola¤an d›ﬂ›
say›lmaz. Bu arada, “biyoloji” ve “jeoloji” adlar›
“yaﬂam bilimleri” ve “yer ve gezegen bilimleri”ne dönüﬂtü bile.
Yeni alanlar›n do¤mas› ve buna ba¤l› olarak
yeni sözcük da¤arc›klar›n›n oluﬂmas›, bilimsel
ilerlemenin ölçütlerinden biri. Bilim dallar›n›n
kendi içlerinde alt dallara ayr›lmas›, do¤a bilimlerinin çeﬂitlenip, yo¤unlaﬂmas›nda yay›lma ve
derinleﬂme için gerekli gücün iﬂareti kabul ediliyor. Yeni çal›ﬂmalar› sürdürmek, daha büyük kesinliklere ulaﬂmak, gözlemsel ve analitik ölçekte
daha küçük ya da geniﬂ düzeylerde çal›ﬂmak ve
laboratuvar teknolojilerini geliﬂtirmek gibi ﬂeylerle u¤raﬂ›rken ortaya ç›kan yeni bilgileri ve uygulamalar› aktarmak için, yeni terimler ve cümleler
türetmek de gerekiyor. Bu yeni sözcük da¤arc›klar›, bilimi her biri ba¤›ms›z, kendi kendine yeten
ve birbirlerinden giderek uzaklaﬂan bir gökadalar
toplulu¤una dönüﬂtürmüﬂ gibi görünüyor. Ancak
bu alg›lama biçimi, kimi kritik noktalar› gözden
kaç›r›yor. Farkl› dallar›n art›ﬂ›, kopuﬂtan çok,
kendi içinde ba¤lant›lar yapmakla sonuçlan›yor;
dili paylaﬂmak için sürekli büyüyen bir olanaklar
aral›¤› meydana geldi. Örne¤in, giderek küçülen
ölçeklerde inceleme, analiz ve idare edebilme gücü, bir zamanlar kimyac›lara ait olan moleküler
yetki alan›n›, botanik, zooloji, t›p, meteoroloji,
jeolojinin birçok dal› ve mühendislik gibi ilgili
birtak›m alanlara da aç›yor.
Bu birleﬂmenin birçok kayna¤› var. Bilgisayar
teknolojilerinin, bilimin neredeyse her alan›yla
birleﬂmesi bunlardan biri. Nükleer manyetik re-

zonans, lazer optik ve sinir a¤lar› uygulamalar›
gibi birço¤u da di¤er teknolojilerin uyarlanm›ﬂ
kullan›m›na örnek oluﬂturuyor. ‹nsan genomu ya
da Mars yüzeyiyle ilgili çal›ﬂmalar gibi keﬂfe dayal› ve çokdisiplinlilik avantaj›yla elde edilenler,
bilimin en önemli parçalar›ndan olmay› sürdürüyorlar. Disiplinleraras› araﬂt›rma, s›k s›k söylendi¤i gibi, her alanda f›rsatlar, seçenekler sa¤l›yor. Daha önce ayr›lan alanlar bir araya geliyor:
biyopaleoco¤rafya, psikonöroimmünoloji, gezegen jeofizi¤i ve kimyasal antrolopoji gibi. Her
ad›mda, terminoloji paylaﬂ›m› da art›yor. Sonuçta bilim dili, hem yak›nlaﬂma, hem de uzaklaﬂma
modellerini ortaya ç›kar›yor. Özelleﬂmiﬂ
terminolojinin engeller oluﬂturdu¤u bir gerçek.
Ancak bu engellerin ço¤u, her iki yöne de ak›ﬂ›
sa¤layan gözenekli bir yap›ya sahip. Hiç kuﬂku
yok ki, bugün dil yaratmada en etkin alan, bilim.
As›l ikilemse, genel anlamda bilimsel dille, halk›n
anlayabilece¤i dil aras›ndaki engelleri kaps›yor.
Burada tam tersine gözenekli bir yap› yok; duvarlar kal›n ve sert, gizli terminolojilerce örülmüﬂ.
Uzmanlar, teknik ‹ngilizcelerin her yerde bu eriﬂilmezlik kaderiyle karﬂ›laﬂt›¤›n› söylüyorlar. Bunu da, bilimsel terimlerin bu küresel dilin en büyük bölümünü oluﬂturmas›na ba¤l›yorlar.
Bilimsel okur yazarl›k sorununun kesinlikle
uluslararas› bir boyutu var. Bilimi geniﬂ kitlelerin
anlay›ﬂ›na sunmada çeviriye çok iﬂ düﬂüyor. Bu
nedenle, bu iﬂi yapan çevirmenler, küresel bir ses
oluﬂturmak bak›m›ndan etkisi az›msanmayacak
bir role sahipler.

Olanaklar ve Amaçlar
Böyle k›sa ve belirli noktalarda yo¤unlaﬂm›ﬂ
bir tart›ﬂmada bile, bilim ve bilim dili için baz›
aç›k görevler belirlenir. Bu anlamda en önemli
görev, bilim entelektüellerine düﬂüyor. Dil e¤itimi, modern bilimde en kritik ve zorlay›c› etken.
Bu e¤itimin nas›l ve kim taraf›ndan verildi¤i sosyopolitik boyutlar›yla birlikte daha da önemli bir
hale geliyor. Bir baﬂka ve daha az önemli olmayan amac› da, bilimsel ‹ngilizce içindeki de¤iﬂikli¤e karﬂ› hoﬂgörünün artmas› olmal›; anlambilimsel aç›dan bir kaosla karﬂ›laﬂma tehlikesine
düﬂmemek için bir standarda uyma zorunlulu¤undan kaç›nmak gerek. Genel anlamda, dinleyiciler
için iletiﬂimsel bilimin baﬂar›s› ö¤retmenler, bilim
yazarlar›, bilimadamlar›n›n bizzat kendileri gibi
arac›lar›n kalitesiyle artacak ya da azalacak.
Son olarak bir uyar›! Bilimde dil, her devirde
geliﬂen tarihsel bir gerçeklik. ‹ngilizce’yi uluslararas› ya da küresel bir dil olarak kabul etmek,
dilsel co¤rafya gerçe¤ini ortaya koyuyor; ‹ngilizce’yi “bilimin evrensel dili” olarak adland›rmak,
Babil efsanesini bir kez daha canland›rarak bir
yanl›ﬂ› kabullenmek anlam›na gelebilir. Benzer
biçimde, özel terminoloji kullan›m›n›n bilim yapmaya k›s›tlay›c› bir etkisi oldu¤u yolunda feryat
etmekse, bunun bilgi ve ilerlemedeki rolünün yeterince anlaﬂ›lamad›¤›n›n göstergesi kabul edilebilir. Kuleler ve duvarlar, bugünün teknik konuﬂma alanlar› boyunca uzan›yor. Yine de, manzaran›n tümü, ilgili gözler önüne serildi¤inde merkezi
önemde olan bilimsel uygulama karmaﬂ›kl›k ve
verimli de¤iﬂimi yans›tan bir alan› bar›nd›r›yor.
Montgomery S., “Of Towers, Walls, and Fields:
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