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KÜRESELLEŞME ÇARKINDA AVRUPA BİRLİĞİNİN 

ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÇOK DİLLİLİK ÇABALARI 

                                      Şaban KÖKTÜRK*, Ebru AK** 

             

ÖZET 

Küreselleşme kavramı sadece ekonomi alanında değil her alanda etkisi hissedilen 

bir olgudur. Hızla akan zaman içinde insanların da küreselleşmenin etkisiyle 

birbirlerine bağımlı hale geldiği ve hatta aynılaşmaya başladıkları ifade edilir 

olmuştur. Çokkültürlü ve çok dilli dünyada küreselleşmenin yaşantıdaki, 

dillerdeki, zevklerdeki, ilgi alanlarındaki ve hatta tüketim maddelerindeki 

farklılıkları eriteceğinden çekinilmektedir. Bu makalede çok kültürlülük ve çok 

dillilik ayakları üzerinde yükselen Avrupa Birliği için küreselleşmenin etkileri 

üzerinde durulmuştur. Ayrıca AB’deki çokkültürlülük ve çok dillilik çabaları da 

belirtilerek küreselleşme ve İngilizceye karşı bunu hangi oranda başardığı 

tartışılmıştır.  
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MULTICULTURALISM AND MULTILINGUALISM 

ATTEMPTS OF EUROPEAN UNION DESPITE 

GLOBALIZATION 

ABSTRACT 

Globalization is a term that is not only related to economy but also other social 

and political fields. It is commonly stated that world citizens are bound to one 

another via globalization because it is considered as a medium that wipes out the 

differences. In this multicultural and multilingual world, globalization is seen as 

a danger that is capable of melting the differences in languages, cultures, tastes, 

interests and even consumer goods. The aim of this paper is to explain the terms 

globalization, multiculturalism and multilingualism within the framework of 

European Union (EU). Moreover, EU gives utmost importance to being a 

multicultural and multilingual union. For this reason, this paper tries to discuss 

its practices in those topics despite globalization and state whether it is 

completely managed by EU or not.  

Key Words: globalization, multiculturalism, multilingualism and European 

Union 

1. GİRİŞ 

Küreselleşme ekonomi, eğitim, kültür, dil ve günlük hayat gibi hayatın 

hemen hemen her alanında kendisinden bahsettiren bir kavramdır. 

Küreselleşme hız kesmeden devam eden bir değişim olarak açıklanırken 

bu değişimin ekonomi ve kültürel alanlarda olumlu ve olumsuz etkileri 

popüler ve akademik yazında sıkça yer bulmaktadır. Küreselleşmeyle 

gelen iletişim kolaylığının hayatı kolaylaştırırken toplumları da 

birbirlerinin aynısı haline getirmeye başladığından da söz edilir 

olmuştur. Bu hızlı değişim Avrupa Birliğini ve onun ilke olarak 

benimsediği çokkültürlülük ve çok dillilik uygulamalarını da 

etkilemektedir.  
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 Birlik bünyesinde çokkültürlülük yapısı korunmaya çalışılırken en etkin 

unsur elbette ki dillerin korunması ve yaşatılması olacaktır. Çok dillilik 

kültürel çeşitliliğin devamı için oldukça önemli bir unsurdur ve birlik 

kendisini oluşturan farklılıklara saygılı olma ve onları koruma sloganıyla 

yola çıktığı için çok dillilik her zaman üzerinde durulan bir konu 

olmuştur. Küreselleşen dünyada ise kültürel ve dilsel zenginliğin en 

önemli tehdidi olarak İngilizcenin görüldüğü söylenebilir.  

2. KÜRESELLEŞME  

Dünyayı küçük kasaba şeklinde tanımlamaya sebep olan küreselleşme 

hareketinin sosyologlar, siyaset bilimciler, politikacılar, liderler, 

akademisyenler ve resmi kurumlar tarafından yapılmış çok sayıda tanımı 

vardır. Larsson küreselleşmeyi şu şekilde tanımlamıştır: 

“Küreselleşme, dünyanın küçülmesi, mesafelerin kısalması ve bir 

şeylerin daha hızlı hareket etme sürecidir. Dünyanın bir ucundaki 

insanla kolayca iletişim kurabilmekle ve her iki taraf için de hayatın 

kolaylaşmasıyla ilgilidir” (Larsson, 2001; Rodhan ve Stoudman 

2006: 15) 

Yine Albrow küreselleşme tanımında çokluktaki teklik görüşü üzerinde 

durarak aşağıdaki tanımı yapmıştır: 

“---küreselleşme dünya insanlarının tek bir dünya topluluğu 

oluşturmak için bir araya gelebilme çabalarının gösterildiği sürecin 

adıdır”(Albrow,1990; Rodhan ve Stoudman, 2006: 9). 

Küreselleşme kavramına uluslararası sosyal siyaset açısından önemli bir 

referans olan Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) bakış açısından da yer 

vermek gerekir. UÇÖ; Küreselleşmeyi, ana teması altındaki düşüncenin, 

ekonomilerin ve toplumların ardı ardına dahil oldukları ve dahil 

oldukları bu topluluğa sürekli olarak uyum sağlamaya çalıştıkları bir 

süreç olarak nitelendiriyor. 1 

                                                           
1 < http://www.ilo.org.2012>, (12.11.2012) 

http://www.ilo.org/
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Öte yandan, tek potada erime, aynılaşma her zaman savunulan ve 

alkışlanılan bir görüş olmamıştır ve hala da olmamaktadır. Küreselleşme 

için Khor şöyle demiştir: 

“Küreselleşme denilen şey, üçüncü dünya ülkeleri için birkaç yüzyıldır 

var olan sömürgeciliktir” (Khor,1999; Rodhan ve Stoudman,  2006: 

10). 

Üçüncü dünya ülkelerinin ekonomileri küreselleşme ile daha hızlı bir 

şekilde dışarıya bağlanmaktadır. Ekonomik pazar, küreselleşmeyle 

oldukça farklı yönlendirmeler altına girmiştir. 

Küreselleşmeyi yönlendiren ekonomik etkenlerin başında uluslararası 

şirketler gelmektedir. Bu şirketler mallarını sadece kendi ülkelerinde 

değil başka ülkelerde de üretirler ve pazarlarlar. Coca Cola, General 

Motors, Kodak, Mitsubishi bunlardan sadece bir kaçıdır. Şirketlerin 

küresel ekonomideki etkinliğini Giddens şöyle ifade etmiştir: 

“Ulusaşırı şirketler ekonomik küreselleşmenin kalbinde yer alırlar. Bu 

şirketler bütün dünyadaki ticaretin üçte ikisinden sorumludur; dünya 

üzerinde yeni teknolojilerin yayılmasında aracılık ederler ve 

uluslararası finansal piyasadaki büyük oyunculardır” (Giddens, 2008: 

88). 

Bugün küreselleşmenin bir diğer ayağının teknolojik ve iletişimsel 

gelişmeler olduğu herkesçe kabul gören bir gerçektir. Bundan yola 

çıkarak elektronik bir ekonomiden de bahsedebilmekteyiz. İnternet 

sayesinde parayı yönetmek ve yönlendirmek daha kolay ve hızlı 

olmaktadır.  Küresel ekonomi hız kazandıkça ve büyüdükçe dünyanın 

bir yerindeki olumlu gelişmeden ya da finansal çöküşten uzaktaki 

ekonomiler kolayca etkilenir hale gelmişlerdir.   

 Tek bir tanımın ve net bir fayda zarar ifadesinin belirtilemediği kavram 

için Kongar da şöyle bir açıklamaya gitmiştir: 

“Küreselleşmeye ilişkin genel bir açıklama yapmak gerekirse 

küreselleşme dünyanın yaşadığı Tarım ve Endüstri Devrimlerinden 
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sonra ortaya çıkan üçüncü büyük devrimin, İletişim-Bilişim devriminin 

görüntülerinden biri olmakla birlikte siyasal, ekonomik ve kültürel 

öğelerden oluşan son derece karmaşık niteliğe sahip bir yapıdır” 

(Kongar, 2001: 23) 

İletişim-bildirişim kolaylığıyla akla ilk gelen internet kullanımı 

olmaktadır. Pek çok insan internetin Avrupa ve Kuzey Amerika’daki 

kültürün yayılmasını sağladığına inanmaktadır. Kadın erkek eşitliği, 

demokratik katılım, tüketim çılgınlığı gibi konular dünyaya internet 

vasıtasıyla yayılmaktadır (Giddens,  2008: 99). 

İnternet açısından bakıldığında dünyaya yayılan sosyal olgular ve 

görüşlerin yanı sıra kuşkusuz bir de iletişim dili vardır. Bu dil baskın 

olarak İngilizcedir. Asya ülkelerindeki internet sitelerini kapsayan 2008 

yılında yapılmış bir araştırmaya göre İngilizcenin baskınlığı aşağıdaki 

tabloda ifade edilmiştir:  

Tablo 1. Asya Kıtasındaki Web sitelerinde İngilizce ve Diğer Dillerin kullanımı 

Kullanılan Diller Web Sitesi Sayısı Yüzdelik oran 

İngilizce 18.247.410   % 32 

İbranice 8 455 690  % 15 

Thai 7 202 583 % 13 

Rusça 3 697 809   % 6.6 

Türkçe 3 657 589 % 6.6 

Vietnamca 1 758 796 % 3 

Arapça 964 575    % 1.7 

 

Asya ülkelerinde tasarlanmış her yeni sitenin İngilizcesi de 

yapılmaktadır. Tablodaki verilerden hareketle, oluşturulan her 100 

sitenin yayın dilinin İngilizce olduğu ifade edilmiştir (Tarcan, Mikami ve 

Nandasara, 2008: 28) 
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Yukarıdaki bilgiler ışığında küreselleşmenin gülen yüzü bilişim ve 

iletişim kolaylığı olarak düşünülürken perde arkasındaki yüzünün ise 

bazı sıkıntılara gebe olduğunu söylenmektedir. Fakat eleştirel görüşlerin 

yanında internetin geleneksel kültürleri tamamen silip yerine tek tip 

kültürleri yerleştirebileceğine tamamen inanmak da çok erken olacaktır. 

Bu konuya Avrupa Birliği penceresinden bakıldığında da farklı bir 

tabloyla karşılaşılmaktadır. 

 

2.1. AVRUPA BİRLİĞİ VE KÜRESELLEŞME 

Avrupa Birliği ya da kısaca AB, yirmi yedi üye ülkeden oluşan ve 

toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik 

bir örgütlenmedir. 1992 yılında, Avrupa Birliği Antlaşması olarak da 

bilinen Maastricht Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi sonucu, var olan 

Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yeni görev ve sorumluluk alanları 

yüklenmesiyle kurulmuştur.  

Avrupa Birliği, Avrupa'nın yüzyıllar boyunca kazandığı deneyimle ve 

oluşturduğu ortak ilkeler temelinde meydana getirilmiştir. Avrupa 

devletlerinin ortak deneyimlerinin sonucu oluşan ilke ve idealler olan 

kalıcı barışın sağlanması, toplumsal refah, dayanışma, özgürlük, 

demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, pazar ekonomisi ve 

girişim özgürlüğü bu yeni bütünleşme hareketinin temellerini 

oluşturmaktadır. Avrupa Birliği'nde amaç, üye devletlerin ve 

vatandaşlarının ulusal, kültürel, dilsel, dinsel çeşitliliğini bir potada 

eritmek değil, bu çeşitliliğin getirdiği dinamizmi güce dönüştürebilmek 

olarak ifade edilmektedir. 

500 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği ekonomi, savunma, siyaset, 

kültür, hukuk ve eğitim alanlarında kayda değer ilerlemeler kat etmiştir. 

Tüm bu belirtilen alanlarda daha iyiye giderken birliğin hep vurguladığı 

nokta “ çokluktaki teklik” olmuştur.   
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Birlik 27 üye ülkesiyle kocaman bir aile olma yolunda her geçen gün 

ilerlerken, insanla bağlantılı olan tüm çalışmalarda küreselleşmeyi 

dikkate almamak imkânsızdır.  

Gelişen ve değişen dünyada pek çok ülkenin bir araya gelmesi ve ortak 

çıkarlar çerçevesinde çalışması oldukça önemlidir. Her alanı etkisi altına 

alan küreselleşme rüzgârı Avrupa’yı da etkilemiştir. Öztürk ’ün de ifade 

ettiği gibi küreselleşme çokkültürlülüğü ve çok dilliliği önemseyen 

Avrupa için hiç de olumlu etkiler yaratmamıştır.  Avrupa bünyesindeki 

çeşitlilik sayesinde kuvvetlidir. Bir anlamda Avrupa gücünü 

farklılıklardan kaynaklanan zenginlikten almaktadır da denilebilir.  

Öztürk tam bu noktada şöyle bir tespit yapmıştır: 

“Küreselleşmeyle birlikte tek tipleşme, farklı kültürlerin önemini 

yitirmeye başlaması, İngilizcenin Dünya Üzerinde egemen dil olması 

farklı kültürleri bünyesinde barındıran Avrupa için bir tehdit unsuru 

olarak görülmektedir. Nitekim AB çok kültürlülük ve çok dilliliği 

korumak için birçok çalışma ve proje yürütmektedir” (Öztürk, 2011:3). 

Unutmamak gerekir ki AB üye devletleri kendi kültürlerini korumakta 

ısrarcı ve isteklidirler. Bilindiği üzere bir ülkenin kültürünü 

koruyabilmesi dilini korumasıyla mümkündür. Bu sebeple, üye ülkeler 

hem kendi ülkelerinde hem de ülke dışında çeşitlilik ve çok dillilik 

prensiplerine sadık kalmışlardır. Bir devletin resmi dili bir diğer devletin 

resmi diline eşittir. Avrupa birliğinin en temel politikası kültürel 

çeşitliliğe saygı ve bunun ayrılmaz bir parçası olarak da eşitlik ve 

çokdillilik prensibidir.  

 

 

3. ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÇOK DİLLİLİK 

Çokkültürlülük, bir ülkenin kültürel kimliğini koruma çabalarına 

hoşgörü ve saygı temelinde yaklaşır. Avrupa Birliği onu oluşturan 
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desenlerin farkındadır ve farklılığın korunması için sosyolojik bir olgu 

olan çok kültürlülük için çaba göstermektedir. 

Çokkültürlülük çağın en gözde kavramlarından biridir. Amerika ve II. 

Dünya Savaşından sonra oluşan Britanya tablosu çokkültürlülüğün en 

güzel örnekleri olarak belirtilebilir. Kültürel çoğulculuğun baskın olduğu 

toplumlarda tek potada eritme ve diğer kültürel öğeleri yok etme karşıtı 

bir görüş olarak tanımlanmaktadır (Marshall, 1999: 127).  

Avrupa Birliğinin büyük bir hassasiyet gösterdiği çokkültürlülük 

kavramı aslında özlenen bir dünya düzeni niteliğindedir. Değer verici 

anlamda kullanılan çokkültürlülük kavramını Özbudun şu şekilde 

açıklamıştır: 

“Bu anlamda çokkültürlülük, kültürel kökeni ne olursa olsun farklı 

kültürel geleneklere izin verilen bir toplumda, bireylerin barıs içinde ve 

bir arada yasayamamaları için hiçbir neden olmadığını ifade eder. 

Değerlerin ve onların yorumu hakkında gruplar arasındaki 

anlaşmazlıkların belli bir toplumsal yapı içinde kolayca bağdaştırılamaz 

olduğu yerde ise çokkültürlülük bir problem haline gelebilmektedir. 

(Özbudun, 2003: 32).  

Birlik açısından bu konunun önemli olmasının sebebi farklı kültürel 

yaşantıya sahip insanların kendi ülkeleri dışında bir ülkeye gelerek 

oranın sosyal mozaiğini oluşturmalarıdır. Bu gerçekleşirken sorunların 

yaşanması beklenen bir şeydir. Fakat birlik çokkültürlülük politikalarına 

önem vererek huzurun ve verimin azami seviyede olmasını 

düşünmektedir.    

“Bu bölünmenin, hoşgörü eksikliğinin, düşmanlık gibi olumsuz siyasal 

eğilimleri sınırlayabilmenin, üstesinden gelebilmenin yolu sihirli araçlardan 

değil, “çokkültürlülük” ten geçmektedir. İşlevsel bir kavram olan 

çokkültürlülük, ya da kültürel çoğulculuk; farklı ırk ve milletlerden oluşan, 

değişik dilleri konuşan, çeşitli örf, adet ve geleneklere sahip olan bununla 

beraber bir arada yasayan toplumsal yapılara karsı kullanılmaktadır” 

(Özhan, 2006: 39).    
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Birliğe üye ülkelerin vatandaşları için yer değiştirme kolaylığı hayalleri 

gerçeğe dönüştürecek bir fırsat gibi görüldüğünde günlük yaşam, iş 

yaşamı, aile bireylerinin eğitim alma hizmetleri gibi olgular da hep yan 

yana düşünülme gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Tüm bu sorunların 

asgari düzeye indirilmesinde dil unsuru oldukça üzerinde durulan bir 

konudur. Birlik, bu bağlamda çok dilliliği artırmayı hedeflemiş ve 

herkesin kendi ana dilinin yanında iki-üç dil öğrenmesinin sağlayacağı 

zenginlik üzerinde durmuştur.  

1 Mayıs 1999 da imzalanan Amsterdam Anlaşmasının 21. Maddesine 

göre her AB vatandaşının birliğin resmi kurumlarına Birliğin resmi 

dillerinden her hangi birinde yazma ve o dilde yanıt alma hakkı vardır. 

Bu da tabii ki tercüme ve çeviri sorumluluğunu ve zorluğunu 

beraberinde getirmektedir. 23 resmi dilde hizmet alınmasını sağlamak 

birlik için oldukça zahmetli ve maliyetli olmaktadır.  AB’nin öncelikli 

hedefi halklar arasında daha sıkı bağlar olan bir birlik oluşturmaktır. 

Burada çok dillilik kültürel mirasın korunması amacının yanı sıra Birliğe 

üye devletlerin yöneticilerinin vatandaşlarını birlik fikrine daha sıcak 

bakmaya ikna edebilmesi için de gerekli görülmüştür (Gündüz, 2006: 

201) 

Avrupa Birliği içindeki göç kavramıyla çok dilliliği ve çokkültürlülüğü 

yan yana düşündüğümüzde günlük hayatın sağlıklı bir şekilde devamı 

için göçmenler ve onların çocukları için dil sorun yaratabilmektedir.  

“Çoğunluk toplumunun dili ile iletişim kurmak ve öğrenim görmek 

zorunda kalan farklı anadile sahip olan öğrencilerin yaşadığı sorunlara 

çözüm üretmek ulusal eğitim sisteminin görevi olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu bağlamda kültürler arası eğitim tartışmalarının önemli 

eksenlerinden birinin çok dilliliğe, anadilin işlevine ve konumuna ilişkin 

olduğu belirtilmelidir”. (Yıldız, 2008: 58). 

 Eğitim açısından düşünüldüğünde ülkesi dışında yaşayan ve farklı bir 

anadille büyümüş çocukların yeni ülkeye uyum sağlamaları için dil 

öğrenme gerekliliği ortaya çıkacaktır. Bu gereksinim göçle başka bir 

ülkeye giden yetişkinler için de söz konusudur. Bu bağlamda Birliğin 
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çabası vatandaşların kendilerini “öteki” gibi hissetmelerini önlemek 

yolunda olsa da farklılıktaki teklik olgusu çok da kolay kabullenilen bir 

olgu olamamıştır. Tekinalp bu noktaya şu şekilde değinmiştir: 

“Çokkültürlülügün iflası ile ilgili haberler, çok ilginçtir ki 

çokkültürlülügün mucidi Avrupa'dan gelmeye başladı. Etnik grupların 

anadillerinde yaptıkları eğitim uygulamasına uyumu güçleştiriyor 

gerekçesiyle son verildi. 30 yıldır her akşam kamu kanalı NPS'den 

yapılan her gün 45 dakikalık Türkçe yayın haftada 45 dakikaya indirildi. 

Gerekçe ise bu tür yayınların Türklerin topluma uyumuna engel 

olması” (Tekinalp, 2005: 79). 

Televizyonun yanı sıra radyolarda da bu durum gözlenmektedir. CNN 

Türk haberi şu şekilde duyurmuştur: 

“Bu yılın başında başkent Berlin'de aralarında Türkçe’nin de olduğu 17 

dilde yayın yapan Radyo Multikulti mali gerekçeler ileri sürülerek 

kapatıldı”2 

İş yaşamı, seyahat, tatil, eğitim, kültürel faaliyetler gibi pek çok alanda 

çok dil artık önemli bir gereklilik olarak görülürken özellikle göç alan 

ülkelerde çok dillilik çok da olumlu bir özellik olarak görülmemektedir. 

Çok dilliğin uyumu zorlaştırdığı düşünülmektedir. Bu diğer dilin 

prestijli bir dil olup olmaması ile de ilgilidir. Yıldız bu noktayı şu şekilde 

ifade etmektedir: 

“Bu durum özellikle ikinci dil bir azınlık dili ve toplumsal prestiji 

düşük bir dil ise kaçınılmaz olmaktadır. Almanya toplumu için Türkçe 

böyle bir dili temsil etmektedir” (Yıldız, 2008: 59). 

Bu saptama hala doğruluğunu sürdürmekte olsa da Almanya’daki Türk 

nüfusunun çokluğu genç insan sayısındaki artış ekonomik açıdan 

                                                           
2<http://www.cnnturk.com/2009/dunya/11/18/almanyada.turkce.yayinlar.tehlikede/552106.0

/index.html >, (12.12.2012)   

 

http://www.cnnturk.com/2009/dunya/11/18/almanyada.turkce.yayinlar.tehlikede/552106.0/index.html
http://www.cnnturk.com/2009/dunya/11/18/almanyada.turkce.yayinlar.tehlikede/552106.0/index.html
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önemlidir. Onların para kazanma kitlesi olarak görülmesinin Türkçenin 

kullanımını biraz daha artıracağı düşünülebilir. Bu noktada İngilizce için 

de aynı durum söz konusudur. Çok dil ülküsünü savunan Avrupa Birliği 

ülkelerinde bile İngilizce en yaygın yabancı dildir ve bunun sebebi 

küreselleşmenin dil üzerindeki etkisidir.  

3.1. ÇOK DİLLİLİĞİN EN BÜYÜK TEHDİDİ: İNGİLİZCE 

Bugün en çok tartışılan konu küreselleşme sürecinin dilbilimsel bir 

sonucu olarak “İngilizceleşme (Englishization)”ve dilerin kaybolmasıdır. 

İngilizcenin “lingua franca” haline gelmesinde küresel ekonominin 

katkısı büyüktür. Artık dünyada küresel olan ve yerel olan kavgası 

yaşanmaktadır adeta (Dor, 2004: 97).  Avrupa Birliğinin savunduğu çok 

dillilik fikri İngilizcenin en çok öğrenilen ve bilinen yabancı dil olma 

gerçeğini değiştirmemiştir. Günümüzde AB ülkelerinin %38’inde ilk 

yabancı dil olarak konuşulmaktadır. Eurobarameter 2006 anketine göre 

oranlar aşağıdaki gibidir: 

Tablo 2: Avrupa Birliğinde Yabancı Dil Olarak Konuşulan Diller3 

İngilizce  % 38 

Almanca % 14 

Fransızca % 14 

İtalyanca % 6 

Rusça % 6 

Avrupa Birliği İngilizce tehdidinin farkındadır ve bunu Çok dillik için 

hazırlamış olduğu kitapçıkta da açıkça belirtmektedir: 

“ İngilizcenin Avrupa’da konuşulan ve giderek de yaygınlaşan bir dil haline 

gelmesine rağmen AB bunun önlemini almakta kararlıdır. İngilizcenin dilsel 

çeşitliği engelleyen bir unsur olmasını istememektedir. İşte bu sebeple çok 

                                                           
3Avrupa Birliği Eurobarometer Anketi 243,2006 http://www ec.europa.eu/publications, 

(11.11.2012) 
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dilliliğin bireysel, sosyal ve ekonomik unsurlarını vurgular ve AB 

vatandaşlarının kendi anadillerine ek olarak iki yabancı dil öğrenmelerini ister. 

AB’nin üstünde durması gereken nokta çok dillilik uygulamalarının en kısa 

zamanda başarılmasını sağlayacak politikalara ve uygulamalara destek 

vermektir”4.  

Avrupa Birliğinin çok dillilik çabalarının maliyeti oldukça yüksektir. Bu 

yolda ilerlerken çeviri çalışmalarına ve dil öğretim politikalarına oldukça 

önemli paralar harcanmaktadır. Yola çıkış fikri belgelerin tüm resmi 

dillere çevrilmesi gerekliliği olsa da çevrilen belgeler çoğunlukla yasama 

ve halklar için gerekli belgeler boyutundadır. Bunların dışında kalan 

belgeler çoğunlukla İngilizce, Almanca ve Fransızcaya çevrilmektedir.  

İngilizcenin baskınlığını AB’nin eğitim programlarında da görmek 

mümkündür. Erasmus Projesiyle yurt dışına giden öğrenci sayısı 2012 

yılı itibariyle Türkiye için 18.000dir.5 Türkiye’de öğrenci hareketliliğini 

yöneten kurum olan Ulusal Ajans kendi internet sitesinde de yabancı dil 

bilmek kısmında İngilizce bilmenin önemini açıkça belirtmektedir: 

“Erasmus öğrencisi olarak yurt dışına gidecek öğrencinin belirli bir düzeyde 

yabancı dil bilmesi gerekir. Bunun gidilecek ülkenin dili olması şart olmayabilir. 

İngilizce dili Avrupa ülkeleri içinde büyük ölçüde birleştirici bir dil olmaktadır”6 

İngilizcenin sınır tanımayan yaygınlığına bakarak “lingua franca” olarak 

kabul edilip Avrupa Birliğinin de dil öğretimi ve tercüme yükü 

hafifleyebilir diye bir düşünce akla gelebilir. Tek ortak dilin faydaları ve 

zararları vardır.  

Ortak dil zaman ve para tasarrufudur. Birlik çeviri ve dil öğretimi için 

fazla para harcamak zorunda kalmayacaktır. Bu olumlu gibi görünen 

yanların yanında birliğe büyük ölçüde zarar vereceği alanlar da vardır. 

Amerika’daki İngilizce baskınlığı bilinen bir gerçektir. Tek dil olarak 

İngilizce kabul edildiğinde büyük ve güçlü Avrupa fikrinden sapılmış 

olunacaktır. Ayrıca, birlikte daha insancıl, demokratik ve güçlü bir 

                                                           
 
5 <http://www.ua.gov.tr>, (5.12.2012) 
6 <http://www.ua.gov.tr/programlar, (5.12.2012) 

http://www.ua.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/programlar


SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2013-I)                                                     Ş.KÖKTÜRK, E.AK 

 

83 
 

şekilde yaşama arzusuyla kurulmuş bir birliğin demokrasi ayağı 

yıkılacaktır (Gündüz, 2006: 211). 

Avrupa Birliğinin temel hedefleri arasında farklı kültürlerin ve dillerin 

yaşatılması vardır. Bunun için de bireylerin hem kendi kültürlerinden ve 

dillerinden bir şeyler bulması hem de eğitim programlarıyla sürekli yeni 

şeyler öğrenmelerini sağlamak için yoğun şekilde çalışmaktadır7. 

Yaygınlaşan İngilizce ve onunla birlikte hayatın her alanına 

kendiliğinden giren İngiliz ve Amerikan kültürlerinin tamamen dünyayı 

aynılaştırma girişimini tek engelleyebilecek unsur kültür ve dil 

çeşitliliğidir ve bu bağlamda çok dillilik Avrupa Birliğinin temel yapı 

taşıdır.  

4. SONUÇ 

II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın ekonomik ve siyasi anlamda 

güçlenmek için güç birliği yapma fikriyle ortaya çıkmış birlik bugün 

farklı ülkelerin katılımıyla sürekli büyüyen bir dünya topluluğu haline 

gelmiştir. Avrupa kendi içinde örgütlenirken tüm dünyada da 

küreselleşme olarak adlandırılan bir kavram ve yaşam tarzı belirmeye 

başlamıştır.  

Avrupa Birliği “ farklılıktaki birlik” ilkesinden hareketle çokkültürlülüğe 

kıymet vermiş ve devamını çok dillik prensibiyle sağlamak istemiştir. 

Küreselleşmeyle İngilizcenin dünyanın her yerinde en çok konuşulan dil 

olması onun bu çabasını engelleyen en kuvvetli unsurdur.  Bugün 

Avrupa Birliği her ne kadar farklı dillere ve kültürlere saygının temel 

ilkesi olduğunu vurgulasa da bazı uygulamaları bundan taviz vermeye 

başladığını göstermektedir. Buna örnek olarak bazı Avrupa ülkelerinde 

farklı dilde yayın yapan radyo ve televizyonların maddi gerekçelerle 

kapatılması verilebilir. Oldukça insancıl yaklaşımlarla demokrasi, birey 

hakları ve kimliklere saygı temellerine oturtulmuş birlikte aksayan ya da 

                                                           
7 <http://www.abgs.gov.tr >, (13.12.2012)  

 

http://www.abgs.gov.tr/
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ihmal edilen noktaların iyileştirilmesi için zamana ve daha çok çabaya 

ihtiyaç vardır.   

5. KAYNAKLAR 

[1].    AB Genel Sekreterliği (http://www.abgs.gov.tr, 13.12.2012). 

[2]. AB kitapçığı “Speaking for Europe” (ec.europa.eu/publications, 

10.12.2012). 

[3]. Al-Rodhan, R. F. N., Stoudmann G., “Definitions of Globalization: A 

Comprehensive Overview and a Proposed Definition” Genova, 2006.  

 [4].    CNNTürk 

(http://www.cnnturk.com/2009/dunya/11/18/almanyada.turkce.yayi

nlar.tehlikede/552106.0/index.html, 12.12.2012). 

[5].  Dor, D., “From Englishization to Imposed Multilingualism: Globalization, 

the Internet, and the Political Economy of the Linguistic Code” Public 

Culture Dergisi Sayı 16 97-118, 2004. 

 [6].    Giddens, A.,  “Sosyoloji” Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2008.  

[7].  Gündoğan, A., “Demokrasi ve Kabul Görme Sorunu” 1.Uluslararası 

Avrupa Birliği Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi 

Sempozyumu Bildirileri (Uşak Üniversitesi) Pegem Yayınevi, 

Ankara, 2009. 

[8].  Gündüz, Y. Z., “Avrupa Birliğinin Dil Sorunu” Ankara Avrupa 

Çalışmaları Dergisi Cilt 5.  s. 199-217 Ankara, 2006. 

[9].  Kongar, E.,  ‘‘Küresel Terör ve Türkiye’’, Remzi Kitabevi, Birinci Basım, 

İstanbul, 2001. 

[10.]  Öztürk, İ., (2011) “AB’de Çeviri Çalışmaları” Uluslararası XI. Dil-

Yazın-Deyiş Bilim Sempozyumu, Sakarya, s.447-460, 2011. 

[11].  Tarcan A., Mikami Y., Nandasara T., “Asya Ülke Kodları ve tr Uzantılı 

Web Sitelerinin Dil Özelliklerinin Analizi” Çanakkale Onsekiz Mart  

Üniversitesi Akademik Bilişim Dergisi, Çanakkale, 2008. 

http://www.abgs.gov.tr/


SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2013-I)                                                     Ş.KÖKTÜRK, E.AK 

 

85 
 

[12]. Tekinalp, Ş., “Küreselleşen Dünyanın Bunalımı: Çokkültürlülük” 

İstanbul Kültür Üniversitesi Dergisi, İstanbul, s. 75-87, 2005. 

[13].     Ulusal Ajans (http://www.ua.gov.tr, 05.12.2012). 

[14].     Uluslararası Çalışma Örgütü (http://www.ilo.org.2012, 

12.11.2012). 

[15].  Yıldız, N., “Kültürler Arası Eğitim” Eğitim Bilim Toplum Dergisi 

Cilt:6 Sayı: 22 s.  52-89, 2008. 

http://www.ua.gov.tr/
http://www.ilo.org/

