Yabancı

dü.

sömürücülüğü
1. Yabancı bir lngilızce öğretme
nlyim. Bir yıldan beri Türkiye'de
çalışmaktayıın. Sir. vabansı, fürk·ıere Türkiye'deki
sömürücülüi!:e
dair bir şey söyleyebilir mi diye,
bu yazıyı ilk öiıce yazın.ıyacaktım

ama,

artık

seslenmememin

imkAnı

kalmamıştır. Türk basınında. ya_bancı yardım. yabancı yaunm ve

re verilecek zamai:ıı azaltmakta- · terilebilir. Işte dil gayet kuvvetli
bir sömünne aracı olduAu için,
dır. Bundan
başka. yabancı dili
Ingiltere ve Amerika het yıJ lnzaten yok Olmecek kadar zayıf
gilizcenin dış memleketlerde öıJ·
oLm ö~rencileri mezun edip de.
retilmesi 3II14ciyle milyonlarca ı;ro.
biraz daha zayıf olanlannı boş
lar sarfetmektedir Bu gayretterin
gezilirerek Iürkiye, çok ihtiyaç
neticesinde bıigün dünyanın büduydu~ tahsilli
elemandan yokyÜk bir kısmında, satarken Ingisun kalmaktadır E~timtien ayn
lizce, alırken [ngilizce gezerken
olarak, önemli
yab.mcı ttillerin
Ingilizce. gezdirirken İngilizce, e-nı
etkisinde .kalan Türkçe de yabantirnde İngilizce yabanCı şirketler
cı kelimelerle dolmakta ve gittikde Ingilizce, diPlomasiere Ingilizce
-:e bozulmaktadır
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HAFTALIK FtKtR VE
SAN'AT
GAZETESI

SAYfA

. - BASIN-

'ÇOLAK MEIViETLERİN
OY'LARI
«Oy• derik ikimiz de
Senljl'nen ben.
Hele ben,
Garasaz köyünden Çolak Memet,
«Oy anam, oy» derim.
Bilin mi bey ~ardaş. Garasaz'da ben ne Çekerlm?
Hele boşver beııi bi yol,
Bilin mi bizim halımızı?
Bizlere «Gahraman gardaşlarım» dirsinlz,
Söze başlarken ..
He ya,
Gahramanık! ..
Biz ırurtardık bu memleket!.
«Ton, tüfek
var mı»
/
. .dlve
. soran mı?
Dırna!!ımızınan, ganımızınan,
canıınızınan ..

Aha,

Dört yılda bl, hatır soran da olsan
F.k•ik olma bey gardaş.
Emmee,
Yalan dlme, heç bi ş~y dime bbe gayrı.
tc bl avranımm <!et.
Yol di;.,e, okul dlme, su dime,
Hele «Evlek. evlek tornak da~daca~ıko heç dlme
·
Etmivecek oı.t•ıktan kelll...
lç bl acı gayfamızı get.
Ciıılerinen, tornafillerinen
Bovnnnıı?.da gravet. elinizde
A<mnızda ~onk~a laf,

çanta,

r...,ıırsinlz kovümiize
Dört -vılda bı' «P.Iir<ılniz.
Rnvniımuzn bükerlk, melil, melil
Dil!nerik sizi.

satılmış dlrsiniz, kimine
Hnr.ıır dirshılz. ifeınlrgırasl

Kimine

gominlz,

Daha nev dl,...lnl7..
nı-. altnamak bunlan.
Emme,
A r<lınılan bl de:
«Kovlii bi?.im efendimlzdir» dimeniz yok mn?
Aha etmevfn bıınu,
F.!!lenmevin biziminen.
Siva•at yanıvok dPvl !(elmeyin kovümiize,
Gavfalarımızı ayırdık,

Camiyi yanva böldük sizin

yüziiııüzden ..

«Oy» derik Ikimiz de, «Oy» ...
Senilineo hen.
Sen Anımra'va gidecek menbus adavı bey
Ben Gara•az'da ı.talocak Colaı, Memct.
«Oy» derik ikimiz de emme,
Senin «ÜV» lar seni rne'llhns eder,
Benim (tOv» Tar, oy anaın oyy,
Beni mafeder...

gardaşıııı,

===_=_=

!·
a

köyleri

sokmadı.

konuşuluyor.

lll. Bu faydasızlıklar ve zararlar Vdl"ken, Ingilizce v.e ben.Fakat Ingilizcenin daimt olarak
timde sömürücülükten geniş bir
-zer yabancı diUere niçin ,bu ka·
bliküm süreceöinl düşünme.k yer- •
şekilde söz edilm~ştir. Fakat Türk
s;zdit NoiSıl
k1 bir zamanların
devlet okullanndaki yab:incı dil dar çok önem veriliyor? Sebebi,
sömlirticüllikten başka bir şey dekültür, ·san'at, ticaret ve diplomaö~retimi dolayısiyle meydana ge-si dünyasının dili olan ve hiç bir
~ildir. ÇünkU ,en etkiU sötnünne
len •DIL BMPERYALlZMl• nin
zaman sönmeyeceiti sanılan Franaraçlanndan birisi dildir. tmz:iJiz.
henüz söz konusu edilmedi~i gö..
ce basının. radyonun reklMnlansİzca. kıymetincreo
çok şey kayriimt"k'eC:ir
'
nı, propagandalannı okur ve dinbetmi$tir; lnıflizccnin de bir gün
II. Türk ortaokuı-ve Uselerinde
çökeceı}ini
düşünm~k
tabiidir.
ler Dolayısiyle lng11izce bilen, lrı
ö.ırencile~ Almanca, Fransızca ve
Türk kültür tarihinde yabancı dil
giiJz ve Amerikan siyasetlerini beİngilizce ö~retilrnekted'r B1lındigl
nimsemcğe, mallarını satın almad:itlmindeki d~ırlık.
Arapça ve
gibi son yıllardd 6~rendlerin
ğa yönelir. Ingilizce
bilen Amef&rsça'dan rFansızca'va, Fransızca
büyük br kısmı lngilizceyi tercih
rika'ya gidip o memleketi!l doktor
dan Almancaya, Afmancacran İngi
etmektedir. Her ö~rencinin de billizceye kaymıştır Bu yUzden her
ve
aiğer eleman i.htiyaçlannı kardigı gibi bu .diller tüi'kler ıçın çok
nesil. okul1arda büvük çabayla
şılaya]Jilir. Ingilizce bilen, o dilin
zor olup, her yıl binlerce ö~renci
öftrendikleri yabancı dillerden arkonuşuldu~ memleketlerde turist
sırf yabanCI dilden
kalarak şıp.ıfı
zu ettikleri faydayı sağlavam3.mış
olarak gezer. Ve Ingilizeesi ne kageçemez. Bir·. çok defa yabancı
tır. Nitekini bUgÜn· orta yaşlı odar kuvvetli olursa nts.un onu va.
Jile alışamayap öğrenciler bu yüzlanların •Keşke
İngilizce öjtrenbancı dil olarak
ö~renenler bir
den belge alır, bir yıl daha kaybe
d'İve
şikAvet
eWkleri,
seydim»
Amerika'lı
ya
da
Ingiliz
ar<:tsındaki
der vey.t okumayı tamamen bıra'
ve dil ö~renme kabiliyetlerinin
herhangi bir ilişki veya görüşmede
kırlar. Özellikle köylü öi:trerıc·Jer
çok azaldıifı bu ça~da üçUncU bir
Ingilizcenın
kullanılması mutlabu derste pek çok zorluk çeket·
dil öifrenmek ııibi faydası:ı bir
ka AmeMkalı'nın vev<ı lnatPz'tn
ler Çünkü yabancı a'il öğretmeni
lehine olacaktır. Bir ere, dil bil· çabal<:tma içine düştüklerini sık
olmayan kaza
orta okulundan
sık görmekteyiz Yarın, bu çabagini B. L Whoıf'un çok tutulan
liseye gelen bir öl!renci, yabancı
Iann - başarıh dahi olsa - baş
meşhur teoriSine göre. bir tn sanı n
dile birden bire döNüncü yılından
ka bir dilin hakim olması sonunkpnustuitu dil o insanın düşünce
başlamak zorunda kaJir. Y<:tbancı
da ~boşa gitmeyecc[ı;ni ktm temin
ve d.tvranışlarını çok etkiler. Ya·
dil dersinere sözde başanlı 6~ren
etıebilir?
..
ciler dahi hemen hiç bir :rnman ni yabancı dil konuşan. o dilin
gizli ve hissedilme:! etkisiyle. o
ö~ntiiJderi dili günlük konuşma
J. V. Bütün bu zamrınrdan bir
milJetTer gibi
düşUnmcite yavaş
lan yapabilecek kadar kuıtan<:tmaz
vavas baslar. Meo;ı;hnr meseldir: "tek kurtuluş yolu vardır. Uluslar-lar Öğrendikleri dil }le Y1\ZIImış
atası ilişkiler için
hiç bir milc-Türkiye'cre öyle aydınlar vardır
basit bir kitabı bile okuyup anla·
letin lehine veya aleyhine olma·
ki,
Fransa'da
krallık
ilAn
edildiAi
yamazlar. Bir çok ö~renci yabancı
yan, hiç bir zaman modası geç.
dilaen kdldı~ gibi. pek çolu da. zam.m Türkiye'de saltanat dava· meyecek, ö~renilmesi herkes için
sına kalkışırlar .• lkin ci bir örnek:
cdükkAna ızidivonım" i1r•TH''<~ini
. kolay olan bir dU ltizımdır Böyle
Ingilizce'de orfreedom• kelimesi
becererneden liseden mezun olur.
bir dil var ve.. kullanılınakucrır.
Lise mezunJannın pek ço~u için vard:ı.r. Bu sözcü~n asıl m&nisı -Ismi Esperanto olan bu dil gayet
«hlirriyeb tir. Fakat son yıl1ard3
yabancı
dil öltrefıimi sonuçsm
lyl bir ·tı.nla~a ve haberleşme ara
özellikle Amerikalı aşırı salıcılar
verimsiz ve
faydasız altı yınık
cıdır:. lml.isı. grameri ve çok vebu sözcüAü a1tP 'Ona özel bir an·
zihnt bir işkence olmuştur
tamamen
lam kattılar. yani cka-pitalistlerln rimli kelime türetimi
Yabancı dil ö~retmeni vetiştir
düzenli ve mantık! olduAu, için
iktisadi hürrlvetb. flu anlayışa gö
rnek içfn çok para ve gayret sarf
Espcr.uıto,
diAer dillerden beş
re kapitalistlerin. zencileri tktisae<l'iTmesine ra~en. Türkiye•de yeaa.
on
kere
craha·
9.% bir zamanda
terli sonuc ahnamıvor Vı:ı:hancı
dl baskı altında tutmalan, halkı
öiirenilir
ö~retmenlerln verine Türk ö~1
dunnadan aldatmalan ve gelişme
menlerln yavaş yavns geçmesi ge
miş ülkeleri
sömürmeleri •free.
Esperanto hiç bir milletin ana
reğinln aksine Türk:ye'tleki !ngidom• .adına yapılarak meşru ve
dili değildir. 1887 yılında Polonlizce öltretmenlerinin gün geçtikçe
hattA kutsal sayılmaktadır, a'"u yüz
yalı fedakir doktor
Ludvi-g Za·
çol:f:alan ve vakında % SO sini asaden İngilizce konuşan, hürriyetf sa
nıenhof tarafından yc\yınlanmıştır.
vunurken ister istemez sömürücü·
cak olan kısmı yabancıdır Aynı
O zamaneran bu yana-· her tUrlU
lü~ü de
savunmuş
olmaktadır.
umnnda neticesi hemen hemen
uluslararast
ilişki1erde
kullaBunun ·gibi bir çok 6rnekler gös·
olmayan bu öj:!retim, CF~er dersle
nılması.
Esperanto'nun tamamen
yeterli. gütel ve çok zengin bir
dil oldu~unu isp<:tt etmiştir Sayı
ııııııııuıwııııııııııııııııııııııııııııııı~ı~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııwııııııımııııııııııııııııııııııııırnmıı;;
sı bir milyon tahmin edilen Esperanta konuşanlar, ilmi işler okuma, konferanslar, turizm ve mektuplaşmada bu dilden" faydalan.
makta. son yıllarda da UNESCO
~
Beeen bJ.illZ bfzimkileceer
~=~ ve bir çok büklımetler yayım e~
=
topraaaak bayraaaak. haaak alllaaaak
....
tim
alanlannda
Esperanto'yu
§
vataaan. milleeet. tmaaan ülküUü
§=_desteklemef!'e '1aslamışlardır on.
6
namuuus. şereeef. şarkıu türküüU
bin ciltlik edebiyatma her hafta
s
devrUm meVrllm. llkeee. mllkeee
a
bir iki yeni kitap katılıyor dili
~
hepsi fedaa bu aziz millkeeee
==§
Esperanto olan yüz kadar mece
Şa şa tJl. şaı;aşa. çok yaşaaaaa
mua ve dergi dünyanın her tarafında . çıkıyof
Brezilya, Yugos·
a
Onlaar. ah ontaaar. Işte onlaaaar
5
lavya, Kızıl Çin gibi 12 devlet Es~
o ıtıeeei. Urltleeeer
.r
~ peranto ile radyo yayımı yapıyor.
Dünvanın bir
çok memleketinde
Esoeı:;anto'nuO okuBarda okutuloatcuu. solt!lıuu llerl<ll gericlleeer
ması hızla artıyor Yani milli. ik·
hele o suratsız dünkilleeer
tisadt ve siyasi bakımlardan basıtenleeer sUngül...,.. olmasa
~ ~ımsız .olan Esperanto büvük bir
s
beplnlzeee. keseee. kasaaa
= devletin
küçük milletiere mecbur
koltuuuk mlisaaa
§
ettil!i bir dil olmayıp. oiinyanın
3
naylondaan sekreterleeeet
-~
dört köşesinde özel k;mseıerle çeperlondaaan ana yasaaa
şitli müesseseler
tarafından desS
eviaat damaaad aıneaaa dayını
5
teklenmektc olan bir dildir •Ulus~
~ heplnlze.aslan payııu
5 lararası
·lsbirliği Yılb dolayısiy·
§
Şaşaşa şaşaşa, çok yaşşaaaa
§ le Esperanto'nun,
Birleşmiş MiJ.
E
a letler'e verilecek büvük
bir cri~
ah onlaaaar o Ihtiyar tilkill
~ lekçe ile desteklenmesi isteneverse biraz bize bu ınllkiUI
' Şimdive kadar 26 milyon
~
devrbnlerdeeen develeeer
~ cektir,
kişilik bir kitleyi temsil eden im=
pilandan ptlavlaaar zerdcleeeeer
= zalan
taşımakta olan bu dilekçe,
§
dahaaa neleer neleeer yapacak bWınklleeecr
B.M.'in ve liyelerinin Esperant~
3
ye memet yeeeeeeee
i§
nun yayılmasına gayretle çalışma
a
şaşaşa şaşaşa. çok yaşaaaaaaa
lannı istemektedir.
Hikmet Koç
V. Yalnız ne yazıktır ki Türkiye,
kendi çıkarına uygun olan bu dili
!§:
Emekli Defterdar
a'esteklememekte inat etmekte·
mııınnmıııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııımıııııııili
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dir. Dünya Esperanto Derneiti ile
çalısan mi111 Esperanto dernekleri
45 memlekette bulunduğu halde.
Türkiye'de böyle bir teskil3t kurulmamıştır
B.M.'e verilecek di·
lekçede bir kaç hafta öneeye ka·
dar bir tek Türkün imzası yoktu.
Fransa, Polanya,
Danimarka ve
baska bir çok devletlerin, okul.
lannın
bir
kısmında
Esp6ranto'yu okutmalann.a ra~en.
fürkiye'de bu konuda hiç bir ça·
lışma

yapılmadığı

ııörü1mekte

dir. Kendi dilinin, sömürücülüöü·
nü istemeyen aydın Amerlkalllar
crahi, Esperanto'yu kabul ettirmeğe çalışmakta, son bir iki yılda A·
6lr vtllık (52 sayıı 60
T.L.. AJtı aylık t28 sa.
vıı so.- T.L. Uc: aylik
(13 sayı) ıs.- r.L.·wı Yurt dıf!.
abonmanlarda bU bedellere aynea

ABONE

posta'pulu Dcreti kadar IlAve yapılır.
Geçmlş sayıların fiyatı 2.50 T.L.'dır.

'

merôka'lı1ar

arastnda büvük bir
ve artan bir destek bulmaktadır Bu duru~ karşı Türklerin bu harekete katılmaması bU·
vtık
bir eksilcliktlr Tilrkive'nin
ekonomısıne eiWmine diline ve
· milli haysiyetine çok zarar veren
dil sömürUcülü!lünden kurtulmak
için tek çıkar yol olan; e!litim,
tUrizm ve criA:er <:tlanlarda Türkiye
için faydası apaçık. baA:ımsız.
mantıkJ Esperanto
ulustararası
dilinin Türkiye'de de bireyce ve
dev!etçe desteklenmesi ve yayıl·
ması gerektJr.

1

uyanış

{·

· Jonathan Pool
(Nevşehir Lisesi

Ingilizce
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