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D�l özen� ve 
n�tel�kl� büyüme

İş dünyamız d�l 
kullanımı �le 

toplumsal enerj�n�n 
madd� ve kültürel 
zeng�nl�ğe, refaha 

dönüştürülmes� 
arasındak� bağlantıyı 

sorgulamalı 
tartışmaları 

üst p�yasa 
göstergeler�nden 

d�p dalgalarına 
yönelt�rken, d�l�n 

olağanüstü gücünü 
hesaba katmalıdır.

U
ludağ’da düzenlenen ekonomi forumunda Adnan Bali 

ile Daron Acemoğlu’nun değerlendirmeleri ülkemizin 

gerçek gündeminin ne olması gerektiğini gösteriyordu: 

Bali, “Türkiye’nin üst piyasa göstergelerindense dip dal-

gaları konuşması gerekir” dedi. Daron Acemoğlu da “Makro ekonomik 

politikaları, para politikalarını, kurumları düzeltmekten başka çare yok” 

saptamasını yaptıktan sonra, “Yüksek ve kaliteli büyümeye odaklanmak 

gerekir. Türkiye’nin bugüne kadar kredi ve inşaata dayalı, tüketim-odaklı 

modelle” yaratmak istediği sonuçlara ulaşamadığını belirterek, demok-

rasiyi olgunlaştırarak nitelikli büyümenin gereği olan “yatırım iklimi” 

yaratılmasını öneriyordu.

Yatırım iklimi yaratmanın belirleyici etkenlerinden biri, toplumu 

yöneten siyasilerin ve bürokratların, kuruluş ve kurum yöneticilerinin, 

sivil toplum inisiyatiflerindeki sorumluların ve bireylerin ilişkilerini dü-

zenleyen “dil” kullanma biçimidir.

Canlıların yaşamlarını koruma ve nesli sürdürme için kendine özgü 

dileri vardır: Jestler, mimikler, beden duruşları, ıslık, el işaretleri, yazılım, 

matematik dili, programlama, karıncaların kimyasal dili, arıların dans dili 

gibi iletişim kurma ihtiyacını karşılayan dil kategorileri. 

Kitlesel koordinasyon

Nitelikli büyümenin gerek şartı, net bilgi, etkin koordinasyon ve 

odaklanmadır. Dil, net bilgiye erişmenin, kitlesel organizasyon ve koor-

dinasyon etkinliklerinin de temel aracıdır. Susanne Romaine1’nin tanımı, 

toplumsal enerjinin değerlendirilmesinde dil kullanımının ne denli 

önemli olduğunun kanıtıdır:

“Dil yalnızca nereden geldiğimizi, neyi benimsediğimiz ve kime ait 

olduğumuzu bildirmekle kalmaz, aynı zamanda, kendi bireysel, cinsel 

ve etnik haklarımıza, sahip çıkıp yatırım yapmamız, toplumun talepleri 

arasında yolumuzu bulmamız ve başkalarına ne istediğimizi ve isteğimizi 

hayata nasıl geçireceğini bildirmemiz gibi konularda taktik ve stratejik 

olarak kullanılır.”
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B�r anlatım aracı olan d�l, aynı zamanda “�nsan�” davranışın da rehber�d�r. İnsan� 
davranışları önemseyel�m, ama “�nsan� davranıştan sapmaların olab�leceğ�n� 

b�lerek; çatışmacı b�r d�l yer�ne uzlaşmaya özend�ren b�r d�l” kullanmaya da özen 
gösterel�m k� toplumsal enerj�m�z refah yaratmaya odaklanab�ls�n.

Roger Fischer2 , toplumların dil aracılığıyla  gerçeklerin 

karartılacağını, yalan söyleneceğini ve aldatılacağını be-

lirtir. Böylesi bir tutumun toplumun bireysel özgürlükleri 

açısından son derece korkunç sonuçları olabileceğini söy-

ler. Dilin kötüye kullanılmasının hastalıklı toplum belirtisi 

olduğu üzerinde durur.

Çin uygarlığının kurucularından biri olan bilge Kon-

fuçyüs’a sormuşlar: “Bir ülkeyi yönetmeye çalışsaydınız 

öncelikleriniz neler olurdu?”  

Şöyle yanıtlamış: “Önce kullanılan dili gözden geçirir-

dim. Dil kusurlu olursa sözcükler düşünceleri iyi anlata-

maz. Düşünceler iyi anlatılmayınca, ödevler iyi anlaşılmaz, 

görevler gerektiği gibi yapılamaz ve sorumluluklar yerine 

getirilemez. Sorumluluklar aksayınca, kültür ve töre bozu-

lur. Kültür ve töre bozulunca adalet sapar. Adalet yoldan 

çıkınca, toplum hafızasını yitirir!”

Dil sosyal mesafeyi ayarlar

İnsanlar arasında bağlantı kuran, iletişim sağlayan, iş-

birlikleri oluşturan dil kullanımı aynı zamanda ayrışmanın, 

çatışmanın da kaynağı olabilir. Gerçek yaşamda insanlar 

arasında “görüş ayrılıkları” olabilir ve olmalıdır. Görüş ayrı-

lıkları her zaman “nesnel gerekçelere” de dayanmayabilir. 

İnsanların “tornadan çıkmış türdeş eşya olmadığını” bil-

meli ve içselleştirmeliyiz. Afrika atasözünde dendiği gibi, 

“İnsanın olduğu yerde hiç bir şeye şaşma” gerçekliğini 

unutmamalıyız. Çok farklı “öğretilmiş gerçeklikleri” olan 

insanların “öznel düşüncelerinin” davranışlarını yönlen-

dirdiğini kavramalıyız; onlara saygılı olmalıyız. Saygılı 

olmalıyız, ama “sosyal mesafe ayarı” yapmanın her zaman 

önemli olduğunu; önemli olduğu kadar zor olduğunu 

zihnimizin menzili dışına itmemeliyiz. Dili kullanma biçimi 

sosyal mesafe ayarında temel araçtır; dil özeni ile nitelikli 

büyüme arasında doğrudan ve güçlü ilişki vardır.

Teknolojik gelişmelerin “değerleri sisteminde” çözül-

me yarattığı ve “yeniden örülme sürecini” hızlandırdığını 

gözlüyoruz. Değerlerdeki çözülme, olay ve olguların 

adlandırılmasında, kavramların türetilmesinde ve kav-

ramların düşünceleri tanımlamasında, düşüncelerin dav-

ranışları yönetmesinde “belirsizlikleri” artırıyor. Çözülme 

ve yeniden örülmenin geçiş süreçlerini dil aracılığıyla iyi 

yönetemezsek, gereksiz çatışmalarla toplumsal enerjimizi 

israf ederiz; nitelikli büyüme yaratma yolundan saparız. 

Bir anlatım aracı olan dil, aynı zamanda “insani” dav-

ranışın da rehberidir. İnsani davranışları önemseyelim, 

ama “insani davranıştan sapmaların olabileceğini bilerek; 

çatışmacı bir dil yerine uzlaşmaya özendiren bir dil” kul-

lanmaya da özen gösterelim ki toplumsal enerjimiz refah 

yaratmaya odaklanabilsin. Dil kullanmanın toplumun 

geleceği açısından ne denli önemli olduğu bilincini 

yükseltirsek; geniş anlamıyla her alanda yatırım ikliminin 

oluşmasına katkılar yapabiliriz

STK’ların rolü

Günlük iletişimde ve seçimler gibi kitlelerle  kurulan 

yoğun ilişkilerde “kapsayıcı dil”  kullanımının özendirilme-

sinin, “çatışmacı ve sömürücü dil” kullanımının caydırılma-

sının sınırlarını belirleyecek olan da  sivil  toplum örgütleri-

nin gücüdür. STK’lar güçlenip kendi programlarını hayata 

taşıyacak projeler sunduklarında; ırk ve inanç-odaklı dil 

kullanımı yerine proje-odaklı dil öne çıkmaktadır.

Projeler fizibilite ya da fayda/maliyet analizine daya-

lıdır; proje-odaklı dil de ilke, kural, yasa ve ölçü koymaya 

özeni gösterir. Proje-odaklı dil veri-odaklı önerileri öne 

çıkarır; popülist ve aşırı değerlendirmelere dayalı prag-

matist ve hamaset dilini geriye iter.

İş dünyamız, dil kullanımı ile toplumsal enerjinin 

maddi ve kültürel zenginliğe, refaha dönüştürülmesi 

arasındaki bağlantıyı sorgulamalı; tartışmaları üst piyasa 

göstergelerinden dip dalgalarına yöneltirken, dilin ola-

ğanüstü gücünü hesaba katmalıdır; bu konuyu kolektif 

örgütleri aracılığıyla gündemin ilk sıralarında canlı ve diri 

tutmalıdır. 
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