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2. ‹NSAN, ‹LET‹fi‹M VE D‹L

☛

HAZIRLIK
Dil ile iletiflimin insan›n yaflam›ndaki önemi nedir? Dil ile iletiflim olmadan
insanlar yaflamlar›n› sürdürebilir mi?

AÇIKLAMALAR
‹letiflim arac› olan dilin bir genifl, bir de dar anlam› vard›r. Genifl anlam›yla dil
insanlar aras›nda anlaflmay› sa¤layan bir tak›m iflaretleri (flama, bayrak, amblemden
jest mimik, beden dili, müzik dili, raks dili ile trafik dili vb.) kapsayan bir sistemdir.
Dar anlamda ise dil, insanlar›n duygu, düflünce ve isteklerini karfl›s›ndakine aktarmak
için kulland›¤› bir iletiflim arac›d›r. Bu bak›mdan iletiflim araçlar› içerisinde en etkili ve
güçlü olan› dildir.
Genifl anlaml› dilin görülen, koklanan, iflitilen bir d›fl yönü; bir de o nesnenin anlam›
olan iç yönü vard›r. Genifl anlaml› dilde d›fl yön ile iç yön birbirine s›k› s›k›ya ba¤l›d›r.
Dar anlam›yla kullan›lan ve iletiflim arac› olan dilin de bir ses ya da seslerin görülen
iflaretleri; bir de o ses ve sesleri oluflturan iflaretlerden ç›kan anlam yönü vard›r.
A¤aç sözcü¤ünde, a-¤-a-ç seslerinin oluflturdu¤u bir d›fl yön; bir de, bir nesnenin
karfl›l›¤› olan, bir varl›¤› tan›mlayan (a¤ac› tan›mlayan) anlam yönü bulunmaktad›r.
A¤aç denildi¤i zaman gözümüzün önüne elma, armut, çam, kavak vb. a¤açlardan biri
gelir. Bu bak›mdan dilin görme, koklama, tat alma organlar›yla s›k› bir ba¤lant›s›
bulunmaktad›r.

☛

Dil nedir tan›mlay›n›z? Dilin dar ve genifl anlamlar› nelerdir?
Dil insanlara özgü bir iletiflim arac›d›r. Çevremizde gördü¤ümüz canl› varl›klar
birtak›m sesler ç›kart›rlar. Örne¤in köpekler havlayarak, koklayarak, kediler
miyavlayarak, atlar kiflneyerek kendi aralar›nda anlafl›rlar. ‹nsanlar ise kendi aralar›nda
konuflarak, yazarak iletiflim kurarlar.
‹nsan beyni, duyu organlar› yoluyla çevresinden edindi¤i izlenimleri kendi
içerisinde yo¤urarak sese ve birtak›m kavramlara dönüfltürecek yap›ya sahiptir.
Gerekti¤inde çevreden edindi¤i izlenimleri ses ya da yaz› ile çevresine aktarabilir.
Örne¤in çiçek dedi¤imiz zaman ilk önce gözümüzün önüne birtak›m çiçek türleri gelir.
Gül, papatya, karanfil, leylak vb. Beyin bunlar aras›nda bir ay›rma ve çözümleme yapar.
Bu ay›rma ve çözümlemeden sonra duygu, düflünce ve iste¤ini karfl›s›ndakine
konuflarak ya da yazarak anlat›r.
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Dilin en önemli niteli¤i toplumdaki insanlar aras›nda anlaflma sa¤layan sosyal bir
kurum olmas›d›r. Kendine göre birtak›m yasalar› vard›r. ‹htiyaçlar do¤rultusunda yeni
sözcükler türetilir; kullan›lan baz› sözcükler anlam kaymas›na u¤rar; kullan›lmayanlar
da unutulup gider. Bu bak›mdan dil canl› bir varl›kt›r.
Dil sayesinde toplumdaki bireyler bir araya gelir. Dil birli¤i, ulusal birli¤in
oluflmas›nda önemli bir rol oynar. Dil; kültür, tarih, felsefe, gelenek ve görenekte birlik
sa¤lar. Bak›n, dilin önemini Konfüçyüs flöyle ifade ediyor:
Konfüçyüs’e sordular:
-

Bir memleketi yönetmeye ça¤r›lsayd›n›z yapaca¤›n›z ilk ifl ne olurdu?
Büyük filozof flöyle cevap verdi:

-

Hiç flüphesiz dili gözden geçirmekle ifle bafllard›m.
Ve dinleyenlerin hayret dolu bak›fllar› karfl›s›nda sözlerine devam etti.

- Dil kusurlu olursa, sözcükler düflünceyi iyi anlatamaz. Düflünce iyi anlat›lmazsa,
yap›lmas› gereken fleyler do¤ru yap›lamaz. Ödevler gere¤i gibi yap›lmazsa töre ve
kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa, adalet yanl›fl yola sapar. Adalet yoldan ç›karsa
flaflk›nl›k içine düflen halk ne yapaca¤›n›, iflin nereye varaca¤›n› bilmez. ‹flte bunun
içindir ki, hiçbir fley dil kadar önemli de¤ildir.

☛

Dilin toplumsal niteli¤i nedir? Ulusal birli¤in oluflmas›ndaki rolü nedir?
Dil bilgisi ve Bölümleri

❂

Dil, bilimsel yöntemle incelenir. Dilin do¤uflunu, geliflimini, seslerini, sözcük
yap›lar›n›, sözcüklerin anlam›n›, sözcük köklerini ve cümle kuruluflunu inceleyen ve
bunlar› kurallara ba¤layan bilim dal›na dil bilgisi (gramer) denir.

❂

a. Ses bilgisi (Fonetik): Dilin seslerini inceleyen bölümüne ses bilgisi denir.

❂

b. Biçim bilgisi (Morfoloji): Sözcükleri biçim yönünden inceleyerek, kök ve eklerin
yap›s›n› belirleyen bilim dal›na biçim bilgisi denir.

Dil bilgisi flu bölümlere ayr›l›r:

c. Köken bilim (Etimoloji): Dildeki sözcükleri köken (ç›k›fl) bak›m›ndan inceleyen
bilim dal›na köken bilim denir.
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❂

d. Anlam bilim (Semantik): Sözcükleri anlam yönüyle inceleyen bilim dal›na anlam
bilim denir.

❂

e. Cümle bilgisi (Sentaks): Sözcüklerin birbiriyle olan iliflkilerini, cümledeki
görevlerini ve durumunu inceleyen bilim dal›na cümle bilgisi denir.

☛

Dil bilgisi hangi dallara ayr›l›r? Bunlar› tan›mlay›n›z.

ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME
* Dil - insan aras›nda nas›l bir iliflki vard›r?
* Dil d›fl›nda ne tür iletiflim araçlar› kullan›l›r?
* Dille yap›lan iletiflim ile di¤er görsel iletiflim araçlar›yla yap›lan iletiflim aras›nda
ne gibi farkl›l›klar vard›r?
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