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Öz: Dil, insan zihninde biçimlendirilen bilişsel ve toplumsal bir araçtır. Bu açıdan 

bakıldığında dil, insanoğlunun soyut düşünebilme yetisiyle ilişkili bir tarihî 

gelişimin ürünüdür. Bununla birlikte, son dönemde yapılan nörolojik araştırmalar 

dille ilgili birçok gizemin aydınlatılmasını sağlasa da bu çalışmalarda dilin ortaya 

çıkışıyla ilgili kesin bir yargı ortaya koyulamamıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Dilin kökeni, dilin nörolinguistik yönü, dil-düşünce ilişkisi, 

dil-anlam ilişkisi, seslerin anlam ile ilişkisi. 

 

NEUROLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ORIGIN OF THE 

LANGUAGE 

 

Abstract: Language is a cognitive tool created in the human mind. From this point 

of view, it is clear that language is related to the ability of human beings to think 

abstractly. Although recent neurological research has provided many enlightenment 

related to the language, no definitive judgment about the emergence of the language 

has been made. 
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il, insan zihninde meydana gelen en sıra dışı bilişsel ürünlerden 

biridir. Bir benzetme yapmak gerekirse dil, âdeta insanlar için sosyal 

sürecin inşası maksadıyla kullanılan bir para birimidir (Chung ve 

Pannebaker, 2007: 343). Dil sayesinde insanlık, soyut düşünebilme yetisini 

bilişsel kodlar haline getirmeyi başarmış, elde ettiği kazanım ve tecrübeleri 

nesilden nesile aktararak güçlü bir medeniyet iddiası ortaya koymuştur. Başka 

bir deyişle dil, insana ait bilgi birikiminin tamamına yakınını içeren biyolojik 

kökenli bir bellek sistemidir (Mercer, 2002: 557).  

 

İnsanlık tarihinin son 50.000 yılına damga vuran ve bütün büyük devrimlerin 

altyapısını oluşturan bu organik araç, dünya üzerindeki her türlü insani 

sürecin tetikleyici unsurudur. Nitekim insanlar kelimelerle düşünür ve 

olayları kelimeler üzerinden anlamlandırmaya çalışır (Ekiz, 2006: 5-7). 

Burada dilin bireysel bir araç olmasının dışında toplumsal bir hafıza olduğu 

gerçeğini de unutmamak gerekir. Bu nedenle yaşanılan ortamı ve koşulları 

nasıl yorumladığımız, hayata dair nasıl bir izlenim edindiğimiz gibi birçok 

konuda dil, nörolojik olarak temel etki sahibi unsur olarak 

değerlendirilmektedir (Meisner, 1991: 3).  

 

Dil Nasıl Keşfedilmiştir? 

  
Dil multimodal bir araçtır yani dili salt konuşma merkezli bir ürün olarak 

görmek yanlıştır (Arbib vd. 2008: 1053). Bu nedenle, özellikle jest, mimik ve 

taklit yeteneğini insan dilinin gelişim süreci içerisinde önemli bir aşama 

D 

Dil insanın soyut düşünme becerisini hem besleyen hem de bu yetiden 

beslenen bir araçtır. 
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olarak değerlendirmek gerekir (Arbib vd. 2008: 1053). Bunun yanında dilin 

keşfi bakımından genetik veya kültürel gelişimin yol açtığı etki yoğunluğu 

tartışmalıdır. Steels’e göre kültürel evrim kalıtsal özelliklere veya ön yargılara 

genetik evrimden çok daha az ihtiyaç duyar. Sonuç olarak insan dili, genetik 

bir gelişimden ziyade kültürel bir evrim süreciyle güçlenmiş ve ivmelenmiştir 

(2011: 339). 

 

Dilin ana gelişim unsuru ister genetik ister kültürel kodlar içersin, bir gerçek 

vardır ki insan dili, dünyanın karmaşıklığı ile başa çıkabilmek için sofistike 

bir yöntem olarak keşfetmiştir (bk. Binnig vd. 2002: 44). Nitekim, dildeki 

gramatik ya da sözlüksel parçalar birleşerek soyut veya somut birtakım anlam 

kümeleri oluşturmaktadır. Sözgelimi hâlihazırda kullanılan iki sözcüğün yeni 

bir söz kümesi oluşturması, algılanan terminolojinin veya yeni bağlamın özel 

bir anlamı olması gerektiğini göstermektedir (Tall, 2013: 2). Bu nedenle, 

kelimelerin birleşebilir olması ve bu sayede farklı çağrışım dünyalarının iç içe 

geçmesi, modern insanın imgesel düşünce tarzının temellerini atan İnanç 

Devrimi'nin yapı taşlarını oluşturmuştur. Nitekim ilkel topluluklarda 

gözlemlendiği gibi İnanç Devrimi'nin bir çıktısı olan ritüel, kelime ve 

eylemlerden oluşan karmaşık bir olgudur (bk. Tambiah, 1968: 175). 

Ritüellerle birlikte çeşitlenen insan davranışlarına dair bu karmaşık sistem, 

dilin insan bilincinde oluşturduğu sonsuz düşünce ağıyla birlikte insan 

davranışlarının daha da kompleks bir yapı haline gelmesine neden olmuştur. 

Buna uygun olarak hayvan modelleri ampirik olarak analiz edildiğinde, 

hayvanlar için davranış şekilleri ile ilgili  belirli bir algoritma oluşturmayı 

sağlayabilecek bulguların, insanlar için tahmin edilemeyecek derecede 

yetersiz kaldığı görülmektedir (bk. Shanks vd. 2009). Çünkü insanoğlu doğa 

ile kurduğu iletişimi dil ve dilin bir getirisi olan soyut düşünebilme yetisi 

vasıtasıyla büyük oranda dönüştürmüş, kendisine doğanın dışında yeni bir 

benlik algısı inşa etmiştir. Bu durumun bir göstergesi olarak, insanların 

çoğunluğu kendilerini doğanın bir parçası olarak görmelerine rağmen (% 

76.9), bu kişilerden doğal ortamı tanımlamaları istendiğinde doğal ortamın 

“büyük ölçüde herhangi bir insan müdahalesinden yoksun yer” olarak ifade 

edildiği görülmektedir (Vining vd. 2008: 1). 

 

Dilin Metaforik Ruhu: Ses 

 

Dil, her ne kadar karmaşık bilişsel süreçlerin bir ürünü olsa da, aslında dile 

gerçek bir kimlik ve metaforik bir ruh veren unsur "ses"tir. Çünkü ses dilin 

diğer öznelerle yani dünya ile organik bağlantısını kurarak dili bireye özgü bir 

araç olmaktan kurtarır. Bir nevi düşünceye renk, koku ve tat verir. Nitekim 

insanoğlu, konuşma esnasında sadece seçtiği kelimelerle değil, aynı zamanda 
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ürettiği ses kalıpları ve onları üreten hareketlerle de iletişim kurar. 

Konuşmanın doğal ritimlerinden, bir ünsüzün kesin zamanlama özelliklerine 

kadar, bu modeller bireyin günlük iletişimini yönlendirir (Kraus ve Slater, 

2016). Bu yönüyle sesin çok boyutluluğuyla çeşitlenen dilsel ögelerin gücü, 

toplumsal kurumların ve hegemonyanın anlamsal bütünlüğünü sağlayan 

vesayet odakları ile yakın bir ilişki içerisindedir (Kılıç, 2019: 105). 

 

Söz Diziminin Dilin İletişim Yeteneğiyle Bağlantısı Nedir? 
 

İnsan dili, doğal ortamdaki ilgili nesneleri ayırt etmek için bireye algısal bir 

mekanizma sağlar. Bu mekanizma, dil kullanıcıları tarafından paylaşılması 

gereken iki bileşenden yani biçim ve anlamlardan oluşur. Tam bu noktada söz 

dizimi dilin biçim varlığının en büyük bileşenidir (Hutchins ve Hazlehurst, 

1995: 157). Nitekim nöroloji alanında yapılan elektrofizyolojik saptamalar, 

söz dizimsel süreçlerinin bir cümle içinde dil bilgisel ve anlamsal ilişkilerin 

verilmesinden önce geldiğini göstermiştir (Friederici, 2011: 1357). 

 

Burada tartışılması gereken bir diğer mevzu söz diziminin sınırlarıdır. Bu 

konuda Chomsky, söz diziminin “insanlığın hapishanesi” olduğunu söyler. 

Yani eğer dünya üzerinde herhangi bir iş, oluş ya da eylem yaşama 

geçirilmişse bu muhakkak dil algoritmaları içerisinde üretilmiş, daha sonra 

icra aşamasına geçilmiştir. Nitekim insanların düşünme sınırları dilin onlara 

müsaade ettiği kadardır. Birey o güne kadar hiç kimsenin algılamadığı yeni 

bir düşünce ürettiğinde, bunu da yine dil vasıtasıyla gerçekleştirdiği için dil 

dairesinin dışına hiçbir zaman çıkılamayacaktır. Yani bireye ait söz dizimsel 

bilgi, o kişinin iletişim yeteneğinin sınırlarını belirleyen ana unsurdur. 

 

Dilin İnsan Soyuna Özgü İşlevleri Nelerdir? 
 

Dil, bebeklik ve çocukluk dönemlerinde zihinsel algoritmanın ve düşünce 

yetisinin gelişmesine katkı sağlayarak, ı̇nsanı diğer varlıklardan ayıran en 

temel boyuta hizmet eder. Daha bilimsel bir ifadeyle dil, ergenlik dönemine 

kadar insana yeni “seçim biçimleri” keşfetmesi yolunda bilişsel bir altyapı 

oluşturur. Ergenlik dönemine gelindiğinde dilsel yetkinliğin iyice artmasıyla 

birey, ayrıntılı sesletim davranışları geliştirerek geniş bir dilsel dağarcık 

edinir. Bu dönemde bireyin dili problem çözme basamaklarında kullanma 

becerisi artar. Böylelikle eylemsel ve pragmatik beceriler dil bilimsel bilgi ve 

süreçlerle birleşir; dil, kur yapma ve cinsiyetler arası rekabet gibi karmaşık 

davranışlarda kullanılan etkili bir araç hâline gelir (Locke ve Bogin, 2006: 

259). 
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Beyin Anatomisinin Düşünme ve Dil Üzerindeki Etkisi Nelerdir? Dilin 

Nörolojik Temelleri Nelerdir? 

 
Nörolojik çalışmalar, davranış şekillerinin birbirleri ile bağlantısı hususunda 

önemli bulgulara ulaşmıştır. Örneğin madde bağımlılıkları, davranışsal 

bağımlılıklar, normatif kompulsif davranışlar ve âşık olmak arasındaki 

sinirsel ve davranışsal paralellikler saptanmıştır (Lewis, 2017: 7). Özellikle 

Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve şizofreni altta yatan nöronal 

patoloji ile birlikte bir nöromodülasyon bozukluğu içerir (Finkel, 2000: 577). 

Bu açıdan bakıldığında düşünme ve ifade etmenin beyin işlev ve anatomisiyle 

yakın bir ilişki içerisinde olduğu açıktır. Nitekim Friederici, dilsel yeti ile 

beyin yapısı arasındaki ilişkiyi şu şekilde özetlemektedir (2011: 1357): 

 

Dili işleme yetisi, insan türünün bir özelliğidir. Dilin 

işlenmesiyle alakalı nörobiyolojik temelli bilgiler ise son 

yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Nitekim insan beynindeki 

belirli dil işlevlerini desteklemek için sol ve sağ yarım 
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küredeki farklı beyin bölgeleri tanımlanmıştır. Yapılan 

bilimsel araştırmalarda açık bir sol lateralizasyona sahip 

temporal korteks ve alt frontal kortekste bulunan ağların söz 

dizimsel süreçleri desteklediği, daha az lateralize temporo-

frontal ağların ise anlamsal süreçleri desteklediği 

gösterilmiştir. Bu ağlar hem işlevsel hem de yapısal bağlantı 

verileri ile de doğrulanmıştır. 

 

Her ne kadar farklı dil yetileri için beynin farklı bölümleri ön plana çıksa da 

aslında bu bölümler arasında iş birliği ve etkileşim mevcuttur. Nitekim işitsel 

cümle kavraması sırasında söz dizimsel ve prozodik (vurgu ve tonlama gibi 

ses bilgisel ögeleri ait olan) bilgi arasında gözlemlenen etkileşim, beynin iki 

yarım küresi arasındaki dinamik etkileşimleri göstermektedir (Friederici ve 

Alter, 2004: 267). Çünkü konuşulan dil anlam ve zaman boyutları içinde farklı 

alt süreçlerin koordinasyonunu gerektirmektedir (Friederici ve Alter, 2004: 

267). 

 

Dillerde Kelimeler Neye Göre Belirlenir: Niçin Elmaya Armut Değil 

“Elmaya Elma Denmiştir” Problemi 
 

Dillerin ilk çıkış aşamasında bazı seslerin nörolinguistik çağrışımları kelime 

türetmede etkili olmuş olsa da kelime üretiminin büyük bir hızla artması -en 

azından basit mantıkla bakıldığında- kelimelerin büyük oranda anlam-ses 

ilişkisini örnekleyemediği gerçeğini doğurmuştur. Daha öz bir anlatımla, 

kelimeler ve onları oluşturan sesler arasındaki tartışmalı ve çoğunlukla 

kanıtlanamayacak bu ilişki, en gelişmiş bilgisayar algoritmalarıyla bile 

çözümlenmesi imkânsıza yakın bir olgudur. Bu durum termodinamiğin ikinci 

yasasına benzeterek anlatılabilir. Bu yasaya göre sistemler büyüdükçe ve 

geliştikçe, daha karmaşık yapılar meydana çıkar ve yeni hiyerarşik seviyeler 

üretilir (Schneider ve Kay, 1994: 25). Bu bilgiyi verdikten sonra örnek olarak 

“mama” kelimesini düşünelim. Bu kelime Farsçadan Estoncaya, Estoncadan 

Arapçaya, Arapçadan Zulucaya kadar neredeyse birbiriyle alakalı olan ya da 

olmayan tüm dillerde “anne, annem, yemek” gibi birbiriyle alakalı anlam 

şemalarına sahiptir. Nitekim oral dönemdeki bir bebek için annesi 

“beslendiği” bir unsurdur. Hâl böyle iken bu kelimeyi oluşturan seslerin 

kelimenin tam anlamıyla alakasız olmadığı açıktır. Bu durumun sebebi, /b/ ve 

/m/ gibi dudak ünsüzlerinin kranial VII adı verilen sinirle bağlantılı olmasıdır 

(bk. Granacher, 2007: 140). Nitekim bu sinirin hasar alması durumunda tat 

duygusunda ciddi bozulmaların meydana geldiği bilinmektedir (Merskin, 

2007: 591). Belki de dillerdeki ilk kelimeler bu gibi temel birkaç sözde 

rastlanan mantıklarla türetilmiş olmakla birlikte, bugün için üretilen kelime 
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sayısının artması, dillerin başka dillerden ve coğrafyalardan etkilenmeleri ve 

dillere ait ilk gelişim katmanının binlerce yıl önce gerçekleşmesi nedenleriyle 

artık kelimelerin büyük çoğunluğu için (bazı yansıma sesler hariç) ses-anlam 

ilişkisinden bahsetmek imkânsızdır. 
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