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~ngilizceQlu "pidıtn" söıcUlW1Unlkian1aımVaMlr.nk ve dalbiranlaıııda "pidgin'!

,

ya da "Pidgin.ln~ceai",
Çin, Veıü Oine, ,J,{aI8ZYa, HlndlataQ,veAfrika'daki
İngilJzsö,
ıriürgelerinde.zencUer ya da yeıWer taraft..~
konu~laıi ıngilizce'ye denir. .tk1nClVe genil} bir anlamda ise ~pidgin"yada. "p'dgin cWi" Pidibı.tnanizcesiiie beHrli.bir~
ben.
zeyen ve benzer, §arj;laraltındaı olul},an bircW kümesidir.,Bu fatıda "pidgin" Iklnci ve ge,

nil}anlamındasöz konusudur.

.'

,

"

'

'

"Pidgin", dU kazuımı..ı ve diLililj~ne,baI1lolupdoıaı
dıtıdelUdir. ıngilizce
ne sımrlıolmayıp, uYINnfart1ar,altındaherzaman oluIJbBir..2 "Pidghı", bellrUdil illl}Jd~
lerinden dotu bir dil kaı'1ul",...nın $Onucu()lan. bir dildir. Böylece; bir "pidgin"
, için
.'"
biri~§ki dili oldulunUda söyleyebiliriz.,
tngilizce ne UgUialmayan bir "pidgin" örneti buJin Federal AImaıı~a'dayabancı
ifçilerin büyük kısmı ~ndtn
konuljUlıınAlman~'elli. Son yıUarda,bDiıDadamlarıbu
Almanca'ya "ı»ldginAlmancası" adım vermektedirler; Pek çok.yabancımn Almaiıcasının
diler .pidgin" dillerine benzeditini görnıül}1erdir."Pidgin"kav~ı Federal A1manya'da,
artık yayılmıl}tır. Bun1.ınlabfrUkte,ıaman, zaman y,@ancılaımAlmancasuılD gerçekten
bir "pidgin" olup oım.dıll sorulmaktadır.3 Bence buaoruöneıWl delildir. 'tabii ki,Pid.
gin.tngilizcesive AImanya'da,ti yabancdann Almancısı iJdayrı dil olduturidan ~n.
da fark vardır. Ancak birkaç önemli ()rtü yönleri ol<lul\ındaQbuarndUler tek bir dil
kj.imesindetopIanarak te.kbirad verilmektedir. $u Ad "pidCin" olabiıır, am. isten~,
ba.şkabir-isim de verilebilb:. "Pid_n" Wrbıüni kuı..n.rnamakiçin öneıı.IIbir sebepdaha
vardır. Bu söz,lıalk diUn.,",tarıanca" an1amında.girmekt8dir;bua.nlanı~ di pek Jdbarbır
söz deındir. Yabancılm karşı.at8lıIma bu söz lle m.netlendirilebillr. Ancü herhangi
bl.§ka bir terim de ayOl göreviyapar. "Ausıaenderdeutsch" (yabancılarınAlmancısı) gibi
kullamllJl terimler de ayna.a.ş8lJlaıuya, yarar. Daha 'kibaı bir 8ÖzeiikbuluDIIdahi, Afri.
ka'da ol8unlAlmanya' da oliun, o dUikonu-ı_
atatılaW"uı $Onbulmaz.
"

:
..

Genil}anlamlı"pidgia"söıeiilününyerineyukarıdasöylendili gibi "ilişkidil1"lde'

denebilir~n1ljkidRierinindört. öze1liIi v8rdır. Bun1an..atıdaki.dört pancratta a.nlatma.
ya çalışae8lım.Daba sonra, Federal Almanya'daki durumun .bet özel tarta baalı oldu.
lUndan söz edecelim.
4 ~er lUt'" dUinde
1. Htr iiitki düi(pidgiQ. dRi) bir, i~ci dUdir,ıınMU~.
onunla ngili, olan'bir teıneldR valdır. ömel(n, PldgIıı.h)giU~fliın.teıneUnde İn,IUZee;
Pidgin.A!mariCl'l1nııı
tomelinde Almanca vardır. Temel düm bir ilitkidDi olamaz.5
.
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Bir m.ki dili, temel ,dlli bilenler ne temel dilibilmeyenler -ındakl ~i ilişkilerinin sOnucudur.Temel dil ile dil ilişkileri obnadılı zamanilişki dili Y8lf.yamaz. GenelDk.
le birillşki dDi, onunla ilgiliolan bir temel dilin konuşuldup yeme .kullanılır.Bu duıuın
ya temel dilin resmi dil olduR\1bir menilekette, ya da teniel dili koni;ışanlarınetkisinin

hakimolduRubiryerde,ömeRinBPmiirgede
oIabilir.6

,

,

'

2. fıişki dilleri anlatım bakımmda.ıindirgeUdir,ya da anıaDısaıkapa8ıtebakımmdID
sınırlıdır, bir.Dişki dili vuıtasıyla herşey söylenemez.7 Potansiyelolarak birllı.ki dili ile
herşeyin söylenmesininmümkünoldup neri 8ÜriilrniişfÜ1'.8
Bence bu potansiyel genel sebeplerden dolayı bir ilişki dIUiçiı;ıgeçerli delildir,çünkü bir ilişki dili ancak belirli iletişim durumlannda kullanılır. her zaman ve her durumdakunanılmaz. Bir ilişki dili iki durumda kunapı.ır.~~ı;ıc1,.dUrwnd" ~~.l" t\i1i~,,~kollUş~j)ir, ~8eVardır. ömelin,
bir ıngiliz sömürgeSindebir .İngiliz"blryerli ile konu~ur,;yada Ahrianya'dabir Alman bir
yabancı. işçi ile konuşur. ıkinci durumda.ise ayrı ana dilesahip olanlar anl8lfmak için
ilişki dilini kullanırlar.ömeRin, bir ıngiliz sömürgesindeayrı kabilelerden gelen iki yerli,
ya daAlman)'a'~ bir,Türkile bir-yunaı.ııişçi ilişitldilinl kWlaıur.9 ~yle bır durumda
belirli ileıişim ihtiyaçlan~Şll@n1r:ö,melin, "P1dgi!1-ıiıgil~cesi"ıngillz' SÖnıUrgeleriı;ıde
sömürgedUfl1munusArdünnei1içi~ gereken"ileti,Im1bfiy,a~lU'1nı
ka~ılamak için kultanılıyordu:.Alinanya'da birişçi, iş yeiina~.çabşmae,öirleijnı anlayipişini yipabi1me~altşveriş edebilmek Için Alinanca'yı llişkl dili olarak kullanır. B8IJkabir durumdaise,ömelin aile içinde anadilhii kOnuşur. Böyle birdurumda Dişki dPtıd kuUaıuııay,agerek görmez. Böylece söyleyebiliriz ki, ilişki dillerinin anlatım imkanlarıba~lınınd8nolan irtdirgesi erekii l1ir.iııdirgedir, b81Jka.bir deyişle,

bL~,

ilişkl d~linin amaçlı bir sınırı.m..ı

vardır.

Bu am~çlıSU1lrlama,bır Bişld dilinin ge~. bir anlanısıi kapptteye sahipolmasınıpotansiyel olarak ~a Qİsa engeıı~r~Doıatdill,er 4em~uair;*.~dUİerhıind&ieBıereklideındir. Ömelin, bilişim alanında iiısaıiın öyle' netıştın ihttyaçl-ıı v,ardırId, doW cnnerbu
ihtiyacı karşılayamaz. Bunun için Fortran gibi yapay amer geUşt1rilmiştir.SOruşudur:
Bir bil&isay~ dlH olan"FQrtr~'ln sah,ipQldulıı .ııı_ınpl im.kanlarbir dQlaI,dililede yerine p~irQ~b.& ~i? l'!1kJrjda ~ZÜ.e~~n P9~ya1lt,e pre_~ine göie@midln olmalıdır.,Aı)cak bU bale ı~irmek. içiııd?fa14111e~t~.iŞt,trmek .re~. Qüniilnqzün'.İ~jWzeestFoltrM' in anlamsal inıkıtn1Jn,ı-.sabiP.cf4ı'lIair.tiıjiliiee)dn rortran 'm Im~na
sahip olmasıiçin .ıjehiç~~
~Ir.çablda~bUlu..~,~tadır~ ;~ünküro~
bi1i,lnıae1
ama,çt.,. gi)re .İngilizce'den çok d~h~kullam§ıı4ır.1rıgl1iZ~t0rtl'ıın'agöıe indirgelldir,
ama.bu ın<lirp erekii delildir, yani ın~izce~Ui,iırilbtlyaç1arınıı.öre amaçlı bir,an,lrlama altında delildir. ıngllizeemn bU1Ş~ ,iç~nuygunY~yeterll obnadl~6rtaya çıktılı~dan,Fortraıı'glbi 'yapay diller t)l'taYa8.~,~r.
ııı~lıCe böyle b~ watım lçinyeterU
kılıosa dahi yine de !'mtran kullanımk()layliııyUilin~ tetcıbedllecektir. özetleyerek
föyle. llÖyleyebntrtz:iliŞki. dinerlnin,b,,~ e~k1l blr\ındirgesfnrdır. Uoıaidillet ise baz~n y~erli .olınadılı anlaşıl-ı.k'yetetli b)u,pce.yalta$tdett.tirilebtlir,y~ da
, yapay dmer
ilf taınamJanıi.

'

'".

/

'
Uişkidillel'inin erekU indirge~i oInıası, ,onIanulkiöcidU olm8$ylaUişknıdir. ıkinci
dBlerin tümünün indirgeli C)idutu iddiaınh*. katılmaktayırn. .öİ'IÜD,.thDdekiy~ancı
dil
dersleri dışında herkes yabancı bir dili indirgeli bir amaçla ölrenir. ömelin, bır matematikçiSovyet bilim derglalnl olt\1yabllmek iÇi. Rwrç.öpnır;biı'
tüccarYalan DOlu 'ya
daha Iyi maıutabUmekiÇ!tt
Arap~rHlnt 'dht.velcilltüıüyıe Hgitl..olan birkimse de Hintçeötrenit. ıkinci'dili öfreııeA.berkesen:bir:-y.da
birkaç aımIC1vardir, ve bu. amaca göre
ikin~idilin erekli bır indirgesi vardır.

,

'..

örgü~eııtiıpe g.1in~,bU()kul~1.9y~cl'.dil

dadelllınl,. fbt fSıü~.0t'.ki'1a~cıi~~
1.12

dill~

'

d-ıe~preldiblr

indirg..ıtın-

alaııdaöp'ti1ıiıekisteDlr.qy~

i'

tabndir ki"burada da bir indiıge vardır. ötrencUerindB yetenelderl bunu göstermektedir, ancak/bu iadiıgeninden, saym yeterliolmadılından, ya da'öpnclnin teınbeUili
yüzündenerekli oıInadıiılÖy1enebiUr. Bunaralnletı, okullaldada bir indirgeyapılır, yalnız erada yapıl8l1~dirge aÇık delDdir. .Yabancı dil denlerinmlObuçianndan ötrencile-,
rin yetenttbizl1k1eriyüzündenbaştnh oInıadılındanşibyet edDmekt$dir.Bunun,sebebi
o indirgenin erelinin açık oIriıa$Mma ballamnalıdır.. ötrencidil ölrethninin amacını
~Use, daha flZla sevkduyarak, dahi az unutup, l>lrendilinl kullanmaya çalışırdı. Dar

bir alaniçinde dili iyice öttenme,sobra yeteneklerigeliştim1eninfaydasıvaıdır.Erekli ,
birindirgeile başlayan,birdersprogramıdahaba,~ı olabilir.
"

Her ikinci diUn erekli indirgeU .oldutu i4d,iasına karşı 'yabanCl bir, dili ,&Qnderece
iyi konUfabilenler. olup bir indirgenin söz. kOD~ olmadıIı Ueri' 8Üıül.bUir.Bu ,duruPl'
böyle göriinmesin«t raAmen açık deAndir. Bir kb:QSe yabllJlCl bir dili çok iyi konuşabilse
de özellikle zor konulan tartışırken hilA kenai, anadilUçindedü,iinebiUr.
Ancak, burada başka, bir gözlePl dalıa d~ önemlidir. Uzmaıilar bir yabancı dili,anadili kadar iyi bilen
birıqmsenin kendi ana dilini kay~tıneye başladılını f~1a!tmi,le~ir. :Bunun ~beb1 iklnci dilden anadUe olan kanşmadır. Bugün hili araştırıbnaYanbu olgu dolru Jse, o zaman
bundan bir hı~ın iki .indirgesiz dile sahip olmuı~n,lDÜmki;inolınadıll ıonu~ Çıkaf. Bu
süreç, yani lkineidili iyice ötrendikten sonraki anadil kaybıözellikle Türkler'e ç'ok çabuk olmaktadır, gerek Almanya' daki işçinin, gerekse Amerika' daki lDÜbendişin dili bu,
durUmu dolrUiamaktadir.
3. ttişki diUen yöntemsi:r; bir dil kaZanılması .8iirecininsonuCudur. Başka bir deyişle, üişki dilleri, phmla ölretiminsonucu deendir yalnız dil ilişkilerinin sonucudur. Yöntemsel dil kaz8nı1D1881ise dilbngisinin aktarılması veöptim
yöntemlerininyardımı
ile
olur. Yöntemsel dil kazanılması olanı <tiretimsiz de olabilir. BU:dtarunıda kendikendine
yöntemsel bir kazanılması söz konusUdur. Bu'bnbndBbilgiselbilgiye
batlıdır. Yabancı
dili ötrenen kimse,anadilbıin dUbilgisini çok iyi bUırse, yabancı dUin dilbilgisbıi de ötrennteye çalışabilir. Böyle' bir kimse"ya~cı
dlli dilbRgisine göre kendi kendine öpoirse, yineyöntemselbir
dU kaZanılmaSı söz konusudur. Yöntem kendinden yada başka
birkimseden olsun, S<JnUçbir ilişki dm olmayacaktır. Ancak,kendi anadili bakkında dBbügisel bilgisi olmazsa, o zamanyöıitems~bir
dil kazanılması mümkündür.
Ikincibir dilin kazanılmpı yöntemleri şöylece sıriıanahilir:

1. Bir den bütlinlülü'içinde yöntemsel bir program.

'

2. Dilbilgisel vasıtaların (dilbilgisel kate~orilerin) kullanılması.

3. Açık olmayan dilbUgjselvasıtalar.n.. dil..Jblatunları (dilbilgisel kategorileri kul.
.
lanmadaniistdilselbir anlatım)
,
'
4. Anadili konuşanlarınyardım ~ıyla
yaptıtı sistemlidiİ düzeltmeleri.
,

,

1).AnlaŞılmayandU

davranışlarının düzeltilmesi.

.

6. Anadili konuşanlann dilikabul etmemesi.
'

7. Gösterimsel dil anla~ımları.
8. A.nadUi,konuşanları göıleme.

BU'Usteninsıralamasıyöntemin gücünegöre yapılmı,tır. Yalnız 7. ve 8. yöntemler
ha4arılıolursa, bir' ilişki dili.'oluşur. 1. ve' 2. YÖDtemlerbaşanlıysa sonuç bir Ul.tkldili
olamaz. ,1. ve 2. yöntemleryoluyla standart dil kazanılır. Uçten altıya',ka~ki yöntemlerin 8Oiı116Undai8e
programlıbit dil kazanılınallolur. Sekizind yöntemd8D geriye doIN
gidersekili,ki dilindentemel dmöpnmeye dolN biryönt»m sıraiamaaıylakaqdafınz.1>
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4.tıişki 4UleriaY114W (İIo1at1Yerdil-ıı-i lçiDc1e.cUr.,tlittidIUeriya .biz. ya da
ek bakunındanindirietidir. bttki ~eri i9!nk,d_Vn~indirIeH".cütüaün
iki anlamı
vardır.

.

Anlatımimkanları

baJcmundan bir 1mtiıııe..birıde lHç-ı"ir

indirae,.csıkooıısu.

dqr. Bu ikiainiWn OLarakay_ak. "...kir.Blçiınleı: &çItlu, i~UoıJ.>irdUanlatım iınkaDlerıbPUnl~
indirıelldeınekdtJ8~.
ç,mceve Vı.tuın~ ayı..kan dillel"
eUr.Bu. dUlerinbiçbnsel diz,.. yoktuı,,~iZ~dabi,bMkaH~t-AV1'tIpa
dilttrine8Öre
biçimselolııı-k oId\tkç,.iııdirgelicUr..Bwtlbı_r
~ı-utijf,diDeri".~kabul
edUeNk
indirgeU,diy.'.k\i9Ümsell4tJJMS..,
Bil'.~ıı.ki'diI1~, .oQlQ)lailglUOJq .temeldile ICirebiçim.
sel açıdan indirgeUoldul\ı.ıdanküçümse.. 11.
.

(

bişki cliIlerinin hepsi aynljkan '(iııoıatiW) 'bir yapıylsabiptir, yatii bu gibi dillerin
tümü aynı Wr yapıdadıriar.,n1ş1d dUleriyle ıııııııolaıı temel dtUerift yapılan farldı oldu lu-

na göre yöntemsiı dil kazanılması Sureeinde.oldUelen 'ixınei dile bir kanflD&.(lnterfereneel SÖz kODusudefildk. A1ınanya'dalddUrum buna iyibir öl'liektir.Yabancdann
çolunun Almaıreuı standart AlmlÜlca'Qtıoldukçafarklıdlı.:Bunun sebebi anaditden
Almanca'ya bit kanşma d.aDdir. o takdirde, çeşitli meııdeketleraen gelen yabııbcdann
Almancası dqi.lk olmalıdır. Ancakdurum gftçektehlçdeböyle
delildir. öme-İn,
1ürkçeile "panyolea birblririttençokfarklı Ikidildir, ima 1UrkJerve İspahyollar tara.
fı~an konuşulanAimanu aıuında, yapfbaXmıııidaa farkyoktur. Bir de 'rurlderlntnş-

ki Almancasımnyapl8lnda1ürkçediıbilJisindebiçolmayan',apılar vardır.mler taraf-.
tan, ilişki' Almancası Pidgin-tngiiizcesine yapı bakımından çok benter. Bü.benzerlik dOl.
rudan dolruya yöntemsiz dil ~~ılmasımn
tai2ıyla Ilgiiidir. Yönt'ems!z dU kazanılmasimn' dU :yapası I)Jkımın(lan

BOnUa!. ayn,ıdir. Yön~msityabaııcı.Qil

ölrenmeye

çalıf8D

bir

ki~ en kolay şe1dldebu yabaqcı dililr:u~a
çabal~.1)iyeUm ki, Almanca bllme<yen bir kimse bu dilde en kolay şeki1d~tıO.kullaıımuiatet. AlmancatıO çekigı sistemi
kapşık oldulandan öArenmekte zorluk 'çeker ı>aıı.kol&y wr YQ\budur. ()nee fiillerin
~aatarmı, so~ra 'ş-bış.zamirlerilU,\BOQ,olarak.dIIkip ve zaiaan şeJdi1erbdölrenir. nişki
Almanc,aaı~ınfiil sistemi şu iki ~it;kurt1dan oJUfVr:a) ŞlmtUki ıaman.için şaius zıuniri
ile tIiljn ııı-tanm kullanır. T\iıkçe:"yapıyorum" yerine, '''benyapmü,''ıibi bir İ.pa kul~
lanılif. b) Başka zaman ve kip için 'şab1Jzanı.irive ttiUnnıastarı ara"lUua~an fiillerind8n (Almanca yardımcı fiillerden) ya da kip fiillet'illden bir biçim koy\ı1ur. 1ürkçe' de
"yaptım", ya da'.y.pmalıyım" yerine "ben id~Ja})lDü". Yli. "ben ,gerekyapmak. gibi
yapılar kurul~r. Bunlar Türkçe'de biç olmayan Almanca'daki birieıik fiillere benzer. AI. .
manya'dald 1ürk işçisi bu tür yapdan hemenjilreni,p kUllanır. Ancak, bu durum 1ürk.
çe'den Almanca'ya giren bir kanljma'(interterence)d~ııdir.
.

.

.'

,

.
Yöntemsel dil kazanılınasımnsonucu dil.ttpi olaralt..hep ayııı ise,o takdirde yöntemslz dil kazamlmasısürecininde ayn. oldula tahmin edilebilir. Şöyle bıtdurumu düşünelim: Dilini.bilmediljmiı yabancı bir ülkeye gidiyONı. Oradakonuşulan dlli kullanmak ister, ya da mecbur~z.
Anc.ıt, de. aiamayı.z ve' de odllin dilWIgisihakkında
hiç bir bilgimiz yoktur. Bu memiekette'n_ anl..ınaya çalıtabHiriz1 Bunun içinıöyle
bir yol vardır: Önce bir dizi &Özciikölrenmeqd1r.Bu.tfötterim8elbir yol Ile olur, anadUi
konuşan bir kimse birşeyi göstererek, ona uYIJQ.noImsözciil\i söyler. Sonra, en basit
cümleler, iki kelimeyi yanyanakoyarak kurulur. 1ürkçe'de bu "bi cümlelerolabilir. "Ev
büyük", "adam gitmek", "uyumak güzel''' "çoeuklUl"gUH., Tabüki, bu_dolm
Türkçe ciimleler deAildir. ijereümlede ikinci sözciikbir.çe~iiteı,aına
böyle cümlelerili
kuruluşu gramerbiı,ı.ıeklikliliDden biHmnemektedir.Su.ltarajnaeno cümleler
1.
hr, çünkü yabancı ya anadUikomqan btı eütnIelttrl1ayl1ıdilbUJiIelyapt il. anlar: Birinci
.
'
sözeliközne. tklnei..SÖZc:iik
ise yüklemdir.
114
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Burada"atııe" ve "yüklem"sözd.i1tlfri~bilgiseıbir aıılamda~aktadır.
İ>ilbUgisel anlaıDagöreöznenin en önemli,ıamui8kn,yütleJnin en önemlıkısmı .. Mdir. Aynştan birdilde.,
isim vefiil
da f8ık yoktur., Bizim ömek1trimizde birinci sözditün isim, gibi, ,.,ikinci 8ÖZCÜ~jr.~ gibikunluııldlimsöyleyebUiriz.

·

A;ıtn,kaıı

dildeip, cüın-

lede iözcük _ama kurallaa son dereCeönemııdir, çünküçeldm oI~lından
bil.'~zcüliiD dilbilpl itimancak elimlenin içindeki sınaspıdananlaşılır.J2 "Ev büytik"cümlesinde "ev" özne Vie"büyük" yüklemdlr. "Büyük ev" dendilinde anlam başkadır, ve "'u
büyük olan ,ey bir .,vdir" gibfbiranlam ~ıkar.iöut olarak, birnqki,dninde Iki söZcük.
ten oluşan cümlelerde Dk 8ÖzeüIlinö~ işlevi, ikineiSözcillüntııeyiiklem işlevi olduRu'
nusöyleyebiHriz.I3,DaIia UZOjrbireiiınlekumbn. yeni sözsıra1amakuraltan oluşup, -ta.
mun çekimsiz bil.'dU çıkar. Böylece yöntemSiz bir dil kUaöılınasuun 8Ürecınf\
bil.'söz sıralamasisteminikurma siireelile eşltleyebiliriz.ı4
. ,

,Bu bölibndeAlmanya'da bir mşkiAlınaıı*

olup' Olmadılından söz etmek istiyo-

nım. YU,kandli söıüiıü ettiJbn olgular AImann\da dafarkedOmiştlr. Onun için en azın.
dan bir nışki Ahnancasi olu ,ma halindedil, ya da bırilişki Almaneuının oluşm~ tehlikeıs
Alman toplumuııda ilişki Almancasim konuşU\lann 1kinci sınif insan olae~
si vardır.
açıktır. Şüphesiz bup, de, ilişki Almancasını kODıı.anlar vardır. Bir de hatalı da olsa,
yüksek Alnıanea'yı kODuşanlar bUluQmaktadır. Bu ikisinin arasında da mşki Almanca'sıy'
la ~ksek Almanca arasındabır dOikÔDuşan yabancılar vardır. 'BDdiA'im kadarıyla, bu
kODuda henuz istatistik bir araştınna yapılmamıştır.
.

(

Şimdi, bir ilişki Almanca'sının hangi Deden14ndeDolUlabileeeAflOrUsuDu
cevaplamaya çab§acatım. ı6
, . 1. öneml~bir faktör Almanca ile y~eı1ann anfdili -ıasıa«;takifarktır_Ji~ yüzden
dUin dilbUgiaeIözelliklerinin karışma Y91" UeötreoU,bilmeai zorlaşır. BU,faktöıiiıı nesDel ve özneltaraflan vardır. Nesnel OWak Y~ca
Alman~'y& 'roJ'kçe'den daha yakındır, ama öznelolarak Türkler ve ,Yunanlılann Almanca'ya karşı duyduRu yabancılılın
.

derecesi aynı 91abillr. Bu duygunun derecesi mnan eıttime baAlıdıı. ıyı eAitUmiş bır Yu-

'nıuıiı Alriıanca'daki Yunan~yada
kendi .dilindtild.f,;ağı.ee sözeiikleri bilir. Zaten bu
sözcü]deraüniik dildeeteAli, bUimdUin.~llaQılır.Bird&YUnanca'daki
çekim sistemini biUp,Almanca'nmçekirQ sistemiyle aynı tiptenol4ulunu, tıaıkederekyüu.k Almanca'Dın dilbügisini'ö~bilir.
Amabuııu bilıneyen, bir. Y'unanlı.ltöylÜye Alman~ bir
1ıiJ;k'egeldili gibi ,ımanC1 gelir. Q.halde.yabancılık dUygu.u, eAltim deı.cesinegöre ar.
tar, ya da azalır.
2. Diiter Avnıpa ülkeı,rinde olduRu gibi, Almanya'da da bir yüksek dU, yani, yüksek Almanca vardır. Yüksek Almanca Almanya'nın resmi dlU olup, Alman Dil Kunımu
(Mannbeim'deki "Institot 1I.IrDeutaehe Sprachelt) ve devletyardımı ile desteklenmekte.
dır. Her dilbilgıseı kural.deli,iklili resmi ptede yayınlanarak, okullarda, resmIve ka.
mu hizmet dairelerinde uygulanır. Yüksek Almanca'yı bilmeyl!n bir kimsenin iş brikan.
lan kısıtlıdır. Yıilıtızişçioİarak ya daserbest md.k alaııındaçalışabilir. Bu yuzden her
Alman imkanİan ölçüsünde yüksek Alınanca'yı, iylet ölı'etııneye çilişır. özellikie orta
okul mezunlan, işçi sınıfından farklı 9ImakIÇ1n, yük~k .A1D\&Dcı'yıçok ly1 öltenlp,
özel hayatlannda,dihi kullanmaya ç.ıışıriar. Bu dunım, bıi Insanı" dil bilincini geliştirir:
Bu ,bilince sahı,o~y~
l;Hrki~ ise, yükseltAlmanca'yı ölreQD1ez, çünkü bunun
için bit sebep,örınez. BudRi bihnemeninso8yıiIhayatı- güçlük çekmek demek oldURu'
nu bilmez. Tüıtiye'de böylebir yüksekdHoImadılıiçiD Almanya'daki ve'lürkiye'deki
dn.ııormlarıhakkındaki bilinçler de farkiıdır;
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3. Son 'ZamaıWtrd,a
aö:Ai.çokedilen-ıı km.ı".A1muJ~(daki 'I1irlderinbijtünleşme
(entegrasyon) probleİJl!eridirY BunQJ1~,sebebi,
".~i
,oku~id8.ndw:umdur.
ayp! me.k~.,.ı.ayJbapcılu,
.aymmahaOeye yede,ir.
Bazı koşun.. ı..lh ~

ıt artıltı-tlı~r, olmv,lardır.,.Qrada

ler. Berlin'deki Kreuzberı ıibi, 'baz1'ı'irk~

,

devalDb anadili.JıolWfulmıktadır.Alaıan..
,

çocühmD,çolviçinbUe,
.'

'

kalmaktadır. ."

ikincldU.' olarak.

4.BuU balb ot.ı.k, Alman,topkıı-ibu,,~_alweri'
ister istemez ~uı...
rek, orada ~uranYabencı1arj)e yaıD1Z Urli'4w:umla,da 4eil,imiçiD.;,bu1uDur. Bu
'1Urkler,-ıece ıesmt dairelerde,itte Ve,çaqıda Al~,
kOQUŞurlar.'Bu durumlarda
da zaten kon\q8Cak fazla' birşey y()k~r.,~y~t
y~lariçin'Almanca'~ı~anlatım
bakımındanindirgesibetIiolur.

..

'

5. $oonnda Almanlar ilişki Al~'SlDI
takU,teder1er.~9Ylece bir yabancıDInne
yük$ek A1manca'yi,ne.de ı;müm~ A1mıu;ı,ça'suıl\~
duyup,ill,~.AJ.manca'
sındanbaşka bir ~~ ötreıınıe, şansı Oımay~~~tır. au durumda, Uişki,Alma,nca'Slnın
.
doluşu kaçınılmaz olur.
.;.
", -

.'

~

.,'

'.

,. :. ,

~

......

:.
-'

-

Bu yazınınilk kıSmındakidört faktör gibi, yukarıdaki/be, 'faktör de,Almanya için
'.

g~erlidir.tJ,kfaktördizisininUdncifaktördizl.ıylemşkistaçıktır..

'

'.

Bir ilişki' A1m~ca'SlDln dolmasını önlemek için' bu faJHörlerden birini"6rtadan
kaldırmak yeterli olabilir. örnelin, sonfaktörü gözön~ndetutanak, bütünAlmanlar, gü.
nümüzAİtnanea'sımya da yUksek'AImanCa'YIkUllaBı.rIkyablnedan aıılamayaıorlarlarsa, ilişki Almanca'sına engelolunabilir. Ikinci faktöre gelince;örnelin, biryabaırcı, iU4ki
Almanca'sının toplu~
Zarannı ölrenerek~ yUksek Almanca'yı kazanmaya çalışabUir.
Bu gerçekten de olmaktadır.,Ya~ancltannç.nuriiletı-m
sonınlan yoktur, ama dU
yümnden yabancı oldukları beUfôlmGlb. dtye,Atmanea~alı.mUtadırlar. Bu bet'faktö.
rü'b_ha katan bir elitim progrlımıiam_Ia Htşki'AlftWıca'SmıWriainen'Qttadankaldı.
~~
'

..'.

"/

'~ncak,bir noktaya çok dik.t~tmftk1fl'ekir.

,

,

tl~ncüfaktö!Ü)ortadankaldırmak,

yani, yeni Alrnanca'nınikind1tilolııı*oıöDl-ı-k, dahakö$bir IonUÇöôJUrabiUr;bir
Kreal OImanca'sıoht,abUir.'18Budtlyine Alıiımca'dinb8ljka!bir dil olup,"o dili kOnuşacak klnıseleritoplumd8 .yıldedecektir. Ne'Afman,Iıe,Türk olacaklardır. Bu çok dalıa
büyÜkbir tehlike olup, 'pietgiRyll'da ilişki' AlmanCa'anın devantetmesi datia'satlıkli bir
durum olabilir.

1-

..
,
i
,
Aynı şekilde Fransızca olao "çreole"lÖzdiğünün de W aıil~ v.ı.<hr.Birincisi; Fransız IÖmürgelennde zenciler taraf1n4an l{.omi§ulan Fr,nsızca, ikincisiise bu "~ole"e ,tx:Ufli bir tarzda
benzeyen bir dil Içilmçsidir.
,

,

"

2-

Bu

ı.,

'

"

Fran$ııcaile sınırlı,olmayan"Eftole" için d~'geçerlidir.

3- Bkz:J. Meiseı'(1975),s;9,12-17.

'

i

4-' Bkı. J. Meisel1i975), lo U; IS, ve R.~Han,Jr; (1972), s. 142. Hall'agöre, natole" bir top.
'IUIQun anad~olmuş "'pidpn"dir.\'-ıkat,h tanım~'bir
"ereCS1e"unJıancif81'tIaraltnıda
oluttuğunu açJldıır. "Cıeok" ile "pidlin" nındabqltabirfadt48ba
Vardır.DaIıa~..çıkyada ~.~
~Flidir,
layacağım 2., 3., ve 4. özell;ikler"creok" ic;inyapçcd, ~.
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'
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5- Bkz. D. Decaınp(1977) loni Buöadlilr

~ea'1ulu81anrul yıardamcıdil)
ve ili,~ dili

araSUıdaki Ön.eIÜ birfarktır. Diyelim ki, Btperarato dili dlinyaam "linaua &anca"ıı olacaktır. Bu
dil, herkesin ikinci dili' olup; 'temel' dilsiz birdil olacaktat. Ya daeyelimki,
aıland.aoldulu gibi

,

(asıl "linpa &anca" hacıcferi zıııııamndaDolu Ak:deai&bölgesindekonufUhtpıtalyanca ile
Arapça'nmkanfımı
bir dildir. ,iLingı.ıaft.ı.ca"~de
aY.J11fClr.ilde .ki anlamı vardır.)
bil- "Lingua'&anca" iki dilin kai:ıtımi bırdj} ise, teıtı.el bır dil yoktur, belki onun iIU temel dili
oldulunu' söyıeyebiliriz. Ya da diyelimld,getçekten
dünyaıım çoğuyörelerinde olduğıı. gibi,
ingilizce dünyanın "lingua &anca"ıı olacaktır. Ancak,o ~dircie Ingilizce,bir Pidgin-tngilizce8i
gibikullıuıılmı.ı..

6- Bkz. J. Mei:ıel(1975) i. 1S: Bır,ilitld~ki
sözdilder toplumta! bakımdankuvvetliolan dilden almır.,"Pidgin" dil ilitkilinde köle sahibi ile köle arumdaki gibi tek taraflıbir ili,ki vardır.
Bkz. heldelbergerF

or8ch~J188Projekt

"Pidgin Deut8ch"

('9 'i 5a)'..

26. h.,kidilinin

öğreniıni

ça-

'

11fırken gereken itblrliği zorunluiu gibi, toplumsal bir zorlaina altmda olur. Bir lingua franca
bu bakımdan da farklıdır.
bakımdan inıtirgeli olduiunu söylerken, dilbilgisel ve biçimsel
7- Burada'ın,ki dillerinin ~
açıdan indirgeli oldulunu kastetmiyorum. Bu' konuya daha ıonra 4. özelliAl açıklarken değineceğim.
8. J.R. Searle'in anlamlılık ilkeli vardır. Bu ilkeye göre, kııaca potansiyel 0la1ak herte~,her dilde
söYlenebilir. Bkz.J.R. Searle, (1969) 8.19--21.
'
",
'
9- Temel dili kon~,anlar batkabir anadiIe de ıahipolabi.lir. Iyi bir örnek Yeni Gine adamidaki
durumdur. 1914'e kadar bu adanınbır pıırça81~8ÖiIıib'gesi
idi, ama oradaki.\ımanlar Ingilizce komituyorlardı. m,ki dili/olarak da "Pidpıı-liıgilizcesi" kuUanılıy6rdu. Buna rağmen bir
"Pidgin-Almancası" ba,lamıttı. Bu 4urumu NeuhaUl ,öyle anlatır: "Eğer dil bakımından çetitli
bölgelerden olup, okulda Almanca okuyan yerliler karplıldı anlatmaya. çalıtıyorları&, o zaman
ortaya dilbilaisibakımından "pidgin". ile aynı KViyede 'olan korkuRC; bır Almanca taRanca çıkıyor. Böyle bir bozulma Ingilizce için olabilir, ama bizim diliınize çok y~ık olur." Bkz. R.
NeuhaUl (19'n), lo 121-122.
10- YÖJitemıizdilkuarıılına.ayla,doğal
dil kaZanılıııasınılwıttırmamak gerekir. s.w. Felix (1977)
",26, bu' noktaya önem 'vererek, doğal dil ~a
planh blr6tretim 8Üreciolmadığını'
8Öyler~Ancak, doJal dil kazaııılmasında tekrarlama, düZeltme ve kartı soruva8Jtaııyla yö~ten:ı
vardır. S. ile 6. yöntemler vasıtasıyla doğal bir dil kazanılması ,olur. Bu yöntemlerin
kullanılması
.
için gerekli oı-ı.m ilitki. diliniR kazanıbııa81llda yoktUr~'
'

.11. Batı'daki du bozuimabilinci gerçekten ~.

,

12-

Bu bilincinfilolojik bır geleneii olup DyonilO~

Thrax ve eskiıskenderiye
ekolüııden(M.O.
2. _yUzyıl~ itibareınnevcuttur.DyomlOl
Thrax ilk
Yu~nca
dilbilgi.İnl siıtemli, bır gramer olarak yazatak,gittikçe
bozulan Yunanca 'om Homer'in
zamanındaki, dile göre muhafaza edilmesini i8teıni,tir~86ylece
Tııraz'm dilbilgisi o devirde gerçektıınkonutulan
-Yunanca'yı değiL, dil 110rınlanııa göre talep edilen bır Yunanca'yı
tanımlar.
Bu gelenekten itibaren bütün klasik diller, yani Sanskritçe, Yunanca, Latince, bır de İbranice ve
Arapça biçimıel zenginliklerine
dayamlarak en iyi ve "kültiirlij" diDer sayilmıtlardır.
Modem Avrupa dillerinden Latince'ye
yakın olan' Fransızca diplomat dili o1araken preıtijlidü
olmuttur.
hıgilizce ilC, daha önemli olmaıına rağmen, ticza.ret diJi'sa~
1950 yı1lanrıa kadar 'küçümsenıni,tir. Bunun sebebi gerçekten biçimsel sevktır, bır dil ne kadı.r artıkbilgili (redundant) olurıa
o kadar iyi sayılmıttır.
Bu <da, Almanca'y.ir.artıhk
olarak, Ingİiizce için geçerlidir. "The dog beats the maıi." ve "The
man beatı the dog." cümlelerinin değitik söz ııralamaları ,yüzündeİ. değitik anlamları 'vardır. Aimanca'da iie "Der Hund bei88t den Mann." ve "Den Ma:nn beil8t der Hund." cümleleri et anlamlıdır. "Den" sözciiğ!'ındeki çekim eki "den Mann"m her zaman nesne~oıdulunu
belirtir.

IS-

Buradakiözne-yüklemterimleri
prag ekoliinün Topic-Comment
ya da Theına-Rheina
terimlerine etittir. Topic söz konulU olanparçadar,
Comment ise sÖz konusu hakkırtda verilen bilgidir.
Dilbilgisel özne-yiiklemterimleri
pragıJıatik açıdan Topic-Comment
terimlerine e,tir. Söz ıl1'alamada önemli olan ,udur:Once
SÖz konuıuolan
söylenir, ıonra söz kbnuıu hakkında bilgi verilir.

14-

mtki Almanca'ımdaki
dilbilgiselsöz
"PidginDeutsch"
(1975),1.
86-7.

1~81

kuralları için bkz. Heidelberger

15- Bkz.J.<Meisel,(1976), s. 9

ıı;:

"Afapıaki

be, faktör için, bkZ. W. König (1979),

Forachungıprojekt

.

lo S!5-S8.
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17-

Bütünletme ve ,intibak (uyum, ~oiıl
kavtamivıar kc:ti~k1eayırmak gerekir. BI1tünIet'
me. bir toplumun içimlekendiiçin
bapnhbir. yerletme ~iilmıık; intibak. iae, biı toplumun inıı-n1an gibi olınak demdttir.KIi1türkaYJ'8Da1lun'ild ..~. nrdır.:Bi~timle
kültür bir norm, dilşilnce Ye ahlak mtemi; ikincitinde iıic örgütlenmi, damun, biÇimhmeınidir.(Bkz. B, MIiDowıid,
.
( 1975), s. 80-88)' Birinciti, intibakla; ikincisi, Jiriit\Irr1qııuıyleilailielir.
..
,
18-' Pidgin ile Creole araııııcb1tifarklııqUnlatdır;
1 ) Bir Creolli imadil otmu, bir pidgindir.
. ,
2) Birereole erekli indirgelideği1dir.
3) Bir Creole'm yapısı aYnşkanlı omamalıdır. Creole dillerinin özel yapdanotU1~ ve bu yapılar ukıık temel dilden alman yanh,.,uı!afüm'lf'Yapdardu,

(.kz. A.Bo1let (1977)...

51)
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