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Kitap Hakkında Genel Bilgi 

Özgün adı La Plus Belle Histoire Du Langage olan bu kitap, gazeteci olan Cécile 

Lestienne’nin Collège de France’ta paleoantropoloji alanında uzman bir öğretim üyesi olan 

Pascal Picq, École des hautes études en sciences sociales’te araştırma yöneticiliği görevinde 

bulunan dilbilimci Laurent Sagart ve Institut national de la santé et de la recherche 

médicale’de araştırma yöneticiliği görevinde bulunan çocuk hastalıkları uzmanı Ghislaine 

Dehaene ile yaptığı röportajları içermektedir. 

Kitap üç epizot, her epizotun içinde üç bölüm olmak üzere toplam dokuz bölümden 

oluşmuştur. Dilin Kaynağında başlıklı Birinci Epizot şu şekilde bölümlenmiştir; I. Bölüm: 

Başlangıçta Söz Vardı, II. Bölüm: Maymun Sözleri, III. Bölüm: Atanın Söylediği. Dillerin 

Sagası başlıklı İkinci Epizot şu şekilde bölümlenmiştir; I. Bölüm: Gizemli Anadil, II. Bölüm: 

Cilalı Taş Patlaması, III. Bölüm: Yarın, Diller. Sözün Yeniden Doğuşu başlıklı Üçüncü Epizot 

ise şöyle bölümlenmiştir; I. Bölüm: “Yeni-doğan”ın Bilgisi, II. Bölüm: Sözcükler, III. Bölüm: 

Dili Yeniden Yaratmak. 

Önsöz Bölümü 

Önsözü Gazeteci Cécile Lestienne kaleme almıştır. Dili, canlılar dünyasında 

insanoğlunu benzersiz ve olağanüstü kılan bir üst nokta olarak niteleyen Lestienne, insanı 

diğer memelilerden ayıran iki şeyden birinin kıvrımlı büyük bir beyin, diğerinin ise dil 

olduğunu belirtmektedir. Ona göre, dil büyüleyici bir yetenektir; çünkü hem insan biyolojisine 

kayıtlıdır hem de üst düzeyde kültüreldir. Dil ve beyin dışında insanı pirimatlardan ayıran 

özellikler bulmaya çalışmanın her zaman için hayal kırıklığı getirdiğini söyleyen Lestienne, 

insanın bu hayal kırıklığını yaşadığı durumlardan birinin, büyük maymunların da bir bilinci 

olduğunu görmesidir, der. Lestienne, kitabı oluştururken farklı alanlardan uzmanlarla röportaj 

yapmasını, düşüncenin ve kültürün aktarımını sağlayan böylesine üst düzey bir bilişsel görevi 

yerine getiren dilin; dilbilim, paleoantropoloji, sinirbilim, ruhbilim, genetik vb. pekçok 

bilimin kesişme noktası olmasına bağlamaktadır. Önsözde kitabın epizotlarından kısaca söz 

eden Lesteinne sözlerini, kitabın sonunda okurun insanın yalnızca bir Homo sapiens [bilen 
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insan] değil, aynı zamanda bir Homo loguens [konuşan insan] olduğu konusunda ikna 

olacağına inandığını belirterek bitirir. 

Birinci Epizot: Dilin Kaynağında 

Bu epizotun ilk bölümünde (I. Bölüm: Başlangıçta Söz Vardı) Pascal Picq, 

maymundan geldiğimizi anladığımızdan beri, insanı hayvanlardan ayırmak için didinip 

durduğumuzu ve elimizde insanoğlunun son sınırı olan dilin kaldığını belirtmektedir. 

Hayvanların bir dile sahip olduğu söylense de Picq, onlarınkinin dar anlamda bir dil 

sayılamayacağının, hayvanların yaptığı karmaşık hareketlere ait repertuvarın oldukça sınırlı 

olduğunun altını çizmektedir. Evet, sözgelimi bir arı besinin yeri ile ilgili bilgiler verebilir; 

ama fil biçiminde güzel bir bulutu işaret edemez; veya, gerçek dünyadan soyutlanmış bir 

hayal gücünü aktaramaz. Bütün bunlara karşın Picq, hayvan iletişimine ve onların dünyayı 

herhangi bir işaret dizgesi ile temsilleştirme gücüne ilişkin yeterli bilgimizin olmadığını da 

itiraf etmektedir. Buna hayvan dilinin insan dili gibi çift eklemlilik, göstergenin rastlantısallığı 

(nedensizliği) gibi özelliklere sahip olmadığı iddiası da dahil. Dilin bir geni var mı sorusuna 

Picq, beynimizin dil kazanmak için doğuştan getirdiği genetik temelli bazı yeteneklere sahip 

olsa da bu yeteneklerin dayandığı genlerin yalnızca dile özgü olduğunu düşünmenin pek 

doğru olmadığını söylemektedir. Hele de dil gibi hem motor hem de bilişsel, karmaşık birçok 

işleve sahip bir olgunun, sözgelimi FoxP2 gibi tek bir gene dayandırılması çok akla yatkın 

durmamaktadır. Evrimde işlevin organ yaratmadığını, dolayısıyla dilin konuşmak için ortaya 

çıkmadığını belirten Picq, çevrenin daha önce var olanlar arasından bir ayıklama yaptığını 

söylemektedir. Dilde bir ardıl uyarlanım olarak başka işlevleri yerine getiren genler 

bambaşka bir iş, yani dil için de yeniden kullanılarak ortaya çıkmış olabilir. Ancak, Picq, 

insan dilinin evrimi konusunda da kesin bilgilere sahip olmadığımızın altını çizmekte, ama 

izlencek yol hakkında da öneriler de bulunmaktadır. 

Bu epizotun ikinci bölümünde (II. Bölüm: Orangutanın Beyninde) beynin 

büyüklüğünün konuşma işlevinin karmaşıklığı ile ilişkili olmadığını, karşımızdaki insanın el 

hareketlerini ve mimiklerini biz o eylemi gerçekleştirmesek bile beynin biz yapıyormuşçasına 

ateşlediği ayna nöronlarının dilin ortaya çıkışında sunduğu ipuçlarını ele alan Picq, ardından 

18. yüzyılda başlayan maymunlara konuşmayı öğretme projelerinden (birkaç sözcüklük sınırlı 

bir dil öğretilebilen şempanze Vicky; işaret dili öğretilmeye çalışılan Washoe, Koko; 

leksigramlara dayalı bir dil öğretilmeye çalışılan şempanze Sarah ve bonobo Kanzi; orangutan 

Chantek ve başarısızlıkla sonuçlandığı itiraf edilen Nim Chimsky projesi) ve bu 
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çalışmalardaki başarı/başarısızlıklardan söz etmektedir. Maymunlar konusundaki başarısız 

denemelerin arkasında bütün maymunların aynı tür içerisinde değerlendirilmesi, aynı türden 

maymunlarda bile bireysel farklılıkların olabileceğinin göz ardı edilmesi olabileceğini 

söyleyen Picq, aslında bizden daha karmaşık bir dil kullanıyorlar olsalar dahi bunu sınayacak 

deneysel yöntemlere sahip olmadığımızın da altını çizmektedir. 

Epizotun üçüncü bölümünde (III. Bölüm: Atanın Söylediği), Afrika maymunlarının 

son ataları ve insangillerde (Orrorin, Toumai, Australopithecus garhi, Homo ergaster, Homo 

erectus, Homo neandertalensis ve Homo sapiens gibi), dilin ortaya çıkışının karmaşık bilişsel 

işlevler gerektiren alet kullanımı, iki ayak üstünde durma, gırtlak yapısı, Broca ve 

Wernicke!nin beyindeki izleri, beynin büyümesine yol açan beslenme rejimi, simgesel 

iletişim yeteneğini geliştiren toplu yaşamın karmaşıklığı gibi etkenlerin varsayımsal etkileri 

üzerinde durulmaktadır. Evrimde, bir mükemmelleşme süreci ve bu sürecin en üst örneğinin 

ise insan olduğu düşüncesi vardır. Pascal Picq, evrimin mantıksal olarak farklı kulvar ve farklı 

aşamalarda bütün canlıları içine katan bir süreç olması gerektiğinin altını çizmektedir. Yine 

bu bölümde Picq, proto-dille ilgili çeşitli görüşlerden (ua-ua kuramı, picin yaklaşımı gibi) söz 

ederken 500.000 yıl önce ocaklarda kullanılmaya başlanan ateşin önemine dikkat 

çekmektedir. Picq’e göre, dilin ortaya çıkışında insangillerin ateşi kullanması ile mağara 

duvarlarının ışıkla aydınlanması, yani hayatın yalnızca yaşama zorunlulukları ile değil, 

hayallerle de süslenmesi etkili olmuştur. Bunun yanı sıra, pişmiş besinlerin fizyolojiye ve 

metabolizmaya ait bir çiviyi oynatmasıyla beyne olan evrimsel etkisinin reddedilmeden önce 

düşünülmesi gereken bir varsayım olarak ele alınması gerekir. 

İkinci Epizot: Dillerin Sagası 

Bu epizotun ilk bölümünde (I. Bölüm: Gizemli Anadil), oldukça gelişmiş korteksli bir 

beyin ile bir çeneye sahip Homo sapiens’ler aynı dili mi konuşuyorlardı, bir anadil var olmuş 

muydu, sorusuna dilbilimci Laurent Sagart, önemli bir ayrımın altı çizilmeden yanıt 

verilemeyeceğini söyler: dilyetisi ve dil. Diller; Çince, İngilizce, Japonca biçiminde 

farklılaşabilir ama dilyetisi, Chomsky’ci bir yaklaşıma yakın olarak ifade edilirse, ortak bir 

dizgeye dayanmaktadır. Dolayısıyla, dil, doğuştan gelen biyolojik bir mirastır. İnsandaki dil 

yetisinin antropologlar ve genetikçilerin çoğunluğunun söylediğine bakılırsa 100.000 yıldan 

daha yakın bir tarihte ortaya çıktığını söyleyen Sagart, doğuşu tek bir ana dile dayandırmanın 

şu an için çözülmesi imkansız bir konu olduğunu söylemektedir. Buna karşın Joseph 

Greenberg ve öğrencisi Merritt Ruhlen’in büyük dil ailelerinin (makro-aileler) 50.000 yaşında 
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olan bir anadilden türediği düşüncesinde olduklarını aktaran Sagart, bu anadil için ortaya 

konan benzerliklerin (sözgelimi sessel benzerlikler) zayıf olduğunun altını çizmektedir. 

Ancak, bu zayıflıklara rağmen, anadil kavramının bir blok halinde ve önsel olarak 

reddedilmesinin de doğru olmayacağını not düşmektedir. Sagart’a göre, Cilalı Taş devriyle 

birlikte avcılık-toplayıcılıktan tarıma geçen insanoğlu dillerini kaybetmeye başlamıştır. Cilalı 

Taş Devrinden önceki dil çeşitliliğini açıklamak için, Yeni Gine yaylalarında, hala tahıl tarımı 

ile uğraşmayan 4,5 milyon nüfuslu halkın sekiz yüzün üzerinde dil konuşması örnek olarak 

verilebilir. Cilalı Taş Devrinden sonraki dilsel yok oluşa, sözgelimi, Pirenelerin batısındaki 

Bask dilinin atası direnmiş olmalıdır. Büyük olasılıkla, hiçbir dile bağlı olmayan ve kökeni 

karanlık Bask dili, Cilalı Taş Devrindeki büyük dilsel yok oluş dalgasının ardından Avrupa’da 

varlığını sürdüren tek dil olmuştur. 

Bu epizotun ikinci bölümünde (II. Bölüm: Cilalı Taş Patlaması), dil ailelerinden ve bir 

dilin hangi dil ailesine gireceğini belirleme amacıyla yapılan karşılaştırmalı çalışmalardan söz 

edilmiştir. Benzerliklere bakmak, ödünçlemeleri (aktarmalar) belirlemek ve rastlantısal 

benzerlikleri ayıklamak tipolojik çalışmaların başında gelmektedir. Laurant Sagart, iki dil 

arasındaki akrabalığın düzenli ses değişimleri taşıması gerektiğini belirtmektedir. Sözgelimi, 

İngilizce ile Fransa Hint-Avrupa Dil Ailesinden olduğu için akraba dillerdir ve aralarında /p/ 

~ /f/ gibi düzenli ses değişimleri vardır: Fransızcadaki poisson (balık), pied (ayak), plein 

(dolu), pour (için) sözcüklerinin İngilizcedeki görünümü sırasıyla fish, foot, full ve for’dur. 

Yine, Sagart, bir dil ailesinin atasını (yani proto-dili) verilerden yola çıkarak yeniden 

oluşturmanın ya da ölü bir dili diriltmenin varsayımsal olma niteliğini ortadan kaldıracak bir 

kesinlik içeremeyeceğini söylemektedir. Elde onlarca dil, yüzlerce veri olsa bile, şu an 

yeryüzünde bulunmayan bir dil hakkında söylenenler teorik olmaktan öteye geçemeyecektir. 

Sözgelimi, proto-Hint-Avrupa dilinin doğuş yeri (beşiği) konusunda bile hala iki farklı görüş 

vardır: Birinci görüş Anadolu (bu görüşün sahibi Colin Reufrew’dir) olduğunu söylerken, 

diğeri Karadeniz’in kuzeydoğusundaki bozkırları (bu görüşün sahibi Marija Gimbutas’tır) 

işaret etmektedir. Sonuç olarak, çok çalışılmış Hint-Avrupa Dil Ailesiyle ilgili çeşitli 

görüşlerin günümüzde bile varsayım olmaktan öteye geçememiş olması, dil ailelerine ilişkin 

karşılaştırmalı çalışmaların sanıldığı kadar kolay olmadığını gösteren kanıtlardan biridir. 

Bu epizotun üçüncü bölümü (III. Bölüm: Yarın, Diller); lehçe, dillerin yok oluşu ve 

ikidillilik konularını irdelemektedir. Laurant Sagart, bir dilbilimci için dil ile lehçe arasında 

temel bir farkın olmadığını belirtmekte, dil için, “parlamış ve başarıya ulaşmış bir lehçedir”, 

tanımını yapmaktadır. Aynı zamanda “kara ordusuna sahip lehçe” biçiminde de tanımlanan 
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dilin lehçe olmaktan çıkıp bir dil olarak değerlendirilmesini siyasal nedenlere bağlamaktadır. 

Sagart, akraba dil varyantları arasında, sesbilimsel farklılıkta gözlemlenen düzenliliğin 

biçimbilimsel düzlemde de izlendiğini söylemektedir. “Diller gerçekten yok oluyor mu?” 

sorusuna Sagart, bunun bir gerçek olduğunu söyleyerek yanıt vermektedir. Dilbilimcilere 

göre, dünyada 6000 ile 7000 arasında bulunan dillerden 3000’inin yüzde 50’si bu yüzyılın 

sonuna kadar yeryüzünden silinecektir. Peki, hangi diller yaşamayı başaramayacaktır? Sagart, 

hangi dilin yok olacağını haber vermenin aslında çok kolay olduğunu söylemektedir: Bunun 

için konuşucuların yaş piramidine bakmak yeterlidir; taban daralıyorsa, yeni nesiller ana 

dillerini dili öğrenmeyi bırakmışlarsa o dilin ölmesi kaçınılmaz bir hale gelmektedir. Bir dil 

kendi kendine ölmez, diyor Sagart, konuşucuları o dili terk eder. Buna koşut, çocuklara 

öğretilmeyen dilin yazı dili de bulunmuyorsa yok oluş süreci daha hızlı gerçekleşir. Dillerin 

değişmesinin bir canlılık belirtisi olduğunu söyleyen Sagart, sözgelimi, İngilizcenin bütün 

dünyada hissedilen güçlü etkisinden veya bir ülkedeki yerel dillerden ve bu dillerin 

varlığından ortaya çıkan ikidillilikten korkulmaması gerektiğini, bunlara bakılarak bazı 

dillerin yok olabileceğini söylemenin yanlış olduğunu belirtmekte, geleceğin çokdillilik 

üzerine kurulacağının altını çizmektedir. 

Üçüncü Epizot: Sözün Yeniden Doğuşu 

Bu epizotun ilk bölümünde (I. Bölüm: “Yeni-doğan”ın Bilgisi), konuşma gibi çok 

karmaşık bir olguyu ayakkabı bağlamaktan çok daha önce öğrenen insan yavrusunun, 

konuşmayı, anne karnında kulak oluşumunun daha yeni tamamlandığı, kortekse kadar bütün 

sinir yollarının henüz yerleştiği altı aylık bir dölütken öğrenmeye başladığına dikkat 

çekilmektedir. Çocuk hastalıkları ve bebek dili uzmanı olan Ghislaine Dehaene, dili 

öğrenmenin anne karnında başladığına ilişkin deneylerin 1980’lere kadar uzandığını, 

bunlardan birinin Fransız Jean-Pierre Lecanuet’in 36 ile 40 haftalık dölütlerin kalp 

ritimlerinden yola çıkarak ses değişimlerine duyarlı olduğunu kanıtlayan testi olduğunu 

söylemektedir. Dehaene, bebeğin anne sesini anne karnındayken tanımaya başladığını, insan 

beyninin diğer canlılarla karşılaştırıldığında konuşmayı işlemek için çok uygun sinir devreleri 

olduğunu belirtmektedir. Sözgelimi, beş aylık Amerikalı bir bebek, Amerikan İngilizcesiyle 

İngiliz İngilizcesini ayırt edebilecek sesbirim bilgisine sahiptir. Bütün bunlara koşut, 

Dehaene, aslında bebek cıvıldamasının (agulama) evrensel olmadığını, daha yaşına girmemiş 

sekiz aylık bebeklerin bile kendi anadillerinin ses düzenine göre cıvıldadığını söylemektedir. 

Dolayısıyla, konuşmanın geç başlaması, bebeğin beynindeki dil yeteneğinden çok kas-motor 

gelişimiyle ilgili bir durumdur. İnsanın toplumsal bir canlı olduğunu söyleyen Dehaene, 
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karşılıklı ilişki olmadan dil gelişiminin mümkün olmayacağının altını çizmektedir. Bundan 

dolayı, bir bebeği televizyon karşısına oturtmak onun dilini geliştirmeyecektir. 

Bu epizotun ikinci bölümünde (II. Bölüm: Sözcükler), bebeklerin dilin ses dizgesini 

anlamdan daha önce öğrendiği üzerine durulmakta ve bu olguyu kanıtlayıcı bilimsel 

çalışmalar hakkında bilgi verilmektedir. Ghislaine Dehaene, çocuğun anlamlandırma 

sürecinde, sözgelimi bütün kuşlara “tavuk” demek gibi kategorik hatalar yapabileceğini, 

ancak bir köpeğe asla “sandalye” demiyeceğini belirtmektedir. Ona göre, böyle bir şey 

söylemiş olsa bile, her ikisi arasında bulunan dört ayaklı olma niteliği, çocukta böylesi bir 

mantıksal ilişkiyi tetiklemiş olmalıdır. Dehaene, çocuğun sözcükleri anlamla eşleştirirken 

kategorileme yaptığını; böylelikle “köpek” ile “kedi”yi birbirinden ayırdığını, her ikisini 

[+canlı] olarak kodladığı için, sözgelimi, “masa” gibi [-canlı] bir varlıktan ayırdığını 

belirtmektedir. Daha da ilginci beynimizdeki sözcük kümelerinin beynimizde farklı yerlere 

yerleşik olduğunu söylemektedir. Buna göre, eylemlerin çağrıldığı beyin bölgesiyle renklerin 

çağrıldığı bölgenin farklı yerlerde konuşlanmış olabileceği üzerinde durmaktadır. Dünyadaki 

bebeklerin dili öğrenme sürecinin hemen hemen benzer olduğunu söyleyen Dehaene, anne 

babaların çocuklarına konuşmayı öğretemeyeceğine, onlara sadece bir dil ve kültür modeli 

sunabileceğine değinmektedir. Çocukların öğrendiği ilk sözcüklerin kültürden kültüre 

değişeceğininin altını çizen Dehaene, sözgelimi Koreli çocukların eylemleri, özellikle adları 

kullanan İngiliz bebeklerden daha çok kullandığına dikkat çekmektedir. 

Bu epizotun üçüncü bölümünde (III. Bölüm: Dili Yeniden Yaratmak), çocukların 

tümce üretimleri ile dil geninden söz edilmiş; çokdillilik olgusu, dil edinimi açısından bir 

değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Çocukların yalnızca içerik sözcüklerini değil, işlev 

sözcüklerini de anladığını not düşen Ghislaine Dehaene, iki ile üç yaş arasında sözdizimi 

dizgesi edindiklerini belirtmektedir. Çocuklar, ana dillerinin kurallarını aşırı derecede 

genelledikleri için kendi dillerinin sözdizimi kurallarına özgü hatalar yapmaktadır. Sözgelimi, 

İtalyan çocuk, özne düşüren bir dile maruz kaldığı için  ilk zamanlar düşmemesi gereken 

yerlerde de özneyi silecektir. Dilin genleri konusuna gelince Dehaene, FoxP2 geninin 

sanıldığı gibi bütüncül bir dil geni olmadığını, yalnızca eklemlemeyi sağlayan, insandaki ile 

birebir aynı olmasa bile hayvanlarda da (fareler ve kuşlar gibi) bulunabilen bir gen olduğunu 

söylemekte; dilin farklı işlevleri için büyük olasılıkla farklı genler olduğunu belirtmektedir. 

Beynin esnekliği konusunda da bilgiler veren Dehaene, sekiz yaş gibi ileri çocukluk 

dönemlerinde evlat edinilen çocukların ileriki yaşlarda ilk dillerini tamamen unuttuklarını 

söylemektedir. Ona göre bu durum, ileri çocuklukta bile beynin esnekliğini koruduğuna 
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ilişkin bir kanıttır. Unutmanın nedenini ise öğrenilmiş ilk ana dilin evlat edinildikten sonra hiç 

duyulmamasına bağlamaktadır. Dilbilgisini ileriki yaşlarda öğrenmenin zor olduğunu 

söyleyen Dehaene, aynı zorluğun sözcük dağarcığı için söylenemeyeceğini, hangi yaş olursa 

olsun yeni sözcüklerin öğreniminin kritik dönem gibi biyolojik bir engele takılmayacağını 

belirtmektedir. 

Genel Değerlendirme 

Sema Rifat’ın yalın ve anlaşılır bir dille Türkçeye kazandırdığı bu kitap; dilin 

paleoantropoloji, dilbilim, sinirbilim, ruhbilim ve genetikbilim gibi alanlarla kesişen 

öyküsünü anlatmaktadır. Bunu yaparken önemli güncel araştırmaların can alıcı noktalarını 

yakalaması ve bunları en tipik örnekleriyle birlikte sunması ile dilcilerin ve dil meraklılarının 

başvuru niteliğinde bir kaynağı olacağına hiç kuşku yoktur. Bu bağlamda, içerik zenginliğinin 

kitaba, Dilbilimi alanını tanıtan bir giriş kitabı niteliği kazandırdığı da söylenebilir. 

 


