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BASIN BİLDİRİSİ
21 Şubat Uluslararası Ana Dil Günü
„“Bu dünyada hayatta kalabilmek için beyaz adamın dilini öğrenmeliyiz, ama
sonsuza kadar yaşamak için kendi dilimizi bilmemiz gerek.” / Darry Babe
Wilson (Amerikan yerlisi)
Toplumların ve uygarlıkların oluşmasında, bilim ve ilmin ilerlemesinde en önemli öge
olan dil, sadece insanlar arasındaki iletişimin sağlamaz, gelecek nesillere de yön
verir. Ana dil ise aynı kültürden insanları bir araya topladığı gibi, kültür taşıyıcılığı
görevini de üstlenir. Dilini kaybeden bir toplum, geleceğini kaybeder. Dillerin ölümü,
insanlığın kültür hazinesi açısından telafisi mümkün olmayacak önemli bir kayıptır.
Almanya’da doğup büyüyen gençlerimizin hem içinde yaşadıkları toplumun diline,
hem de kendi ana diline hakim olması geleceği parlak nesillerin yetişmesi ve
çocuğun kendi ailesi ve kültürüyle olan bağlarının güçlenmesi açısından çok önemli.
Çok dilli, ana dilde eğitim veya eğitimde ana diline gereken önem verilmemesinin,
çocuğun akademik entelektüel gelişimini engellediği ise kanıtlanmış bir gerçektir.
Yapılan araştırmalar, ana dilini kurallarıyla öğrenen bir kişi, ikinci bir dili çok daha
rahatlıkla öğrenebilir.
Çok dillilik, çok kültürlülük bir sorun kaynağı değil bir zenginliktir ve tüm diller eşit
değerdedir. Çocuklarımızın ana dillerini ilk öğrendikleri yer ise ailedir. Bu nedenle bu
konuda ailelere büyük görev düşmektedir. Zira çocuk, ana dili ile ailesi, akrabaları ve
kültürüyle iletişim kurabilir. Ana dil olmazsa tüm bu değerlerden kopuk, kayıp bir nesil
ortaya çıkacaktır. Çocuğun ilerleyen dönemlerinde de gerek kreş, gerekse okulda
ana dilin gelişimine yönelik profesyonel destek alması çok önemlidir.
Bugün Almanya’da yoğun olarak konuşulan Türkçe dili için Türkiye devleti resmi
kurumlarının yanı sıra Alman okullarında da imkanlar sunulmaktadır. Hamburg
Eyaleti de okullardaki ana dil derslerine önem verdiği için ana dil derslerinin
kapsamlarının genişletilmesi kararını almıştır. Bu noktada bizlere düşen görev, hangi
dil olursa olsun, ana dil eğitimi imkanlarından azami faydalanarak çocuklarımızın çok
dilli yetişmesine katkı sağlamaktır. Hem gençlerimizin kendi kültürleriyle

özdeşleşebilmesi, hem de okul-iş yaşamında başarılarını artırabilmek için ana dile
gereken önemi vermeliyiz“.
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21 Şubat Uluslararası Ana Dil Günü
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 21 Şubat'ı “Uluslararası
Ana Dil Günü” adı altında, uluslararası uzlaşıyı, kültürel çeşitliliği ve çok dilliliği
desteklemek amacıyla 1999 yılında takvime aldı. Günün tarihi önemi, 1952'de
Pakistan'ın Urdu dilinin Bangladeş halkının da resmi dili olduğunu deklare etmesine
tepki olarak ortaya çıkan Bengal Dil Hareketi eylemliliklerine ve bu eylemlerin şiddetle
bastırılmasına dayanıyor. UNESCO raporuna göre dünya'da 2500, Türkiye'de ise 18
dil kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya.
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