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3. D‹L- KÜLTÜR ‹L‹fiK‹S‹

☛
☛
☛

HAZIRLIK
Dil ile kültür aras›nda nas›l bir iliflki vard›r? Kültürel varl›klar genç kuflaklara nas›l
aktar›l›r? Bu aktarmada dilin rolü nedir? Araflt›r›n›z.

Bu konuyu 9. s›n›f Türk Edebiyat›n›n I. Ünitesi olan “Dilin ‹nsan Hayat›ndaki
Yeri ve Önemi” ile iliflkilendiriniz.

Kültür nedir? Araflt›r›n›z.
AÇIKLAMALAR
Kültürün çeflitli tan›mlar› yap›lmaktad›r. En genel anlam›yla kültür bir toplumun
maddi ve manevi alanda ortaya koydu¤u tüm eserlerdir. Toplumlar›n yaflam biçimleri,
gelenek-görenekleri, kulland›klar› araç gereçleri, inançlar›, dili, sanat anlay›fl› vb.
kültürü oluflturur. Toplumlar yüzy›llar boyu maddi ve manevi alanda çok de¤erli
eserler üretmifllerdir. Bu eserler gelecek kuflaklara dil sayesinde aktar›l›r. Örne¤in
‹slâmiyetten önceki döneme ait destan, kofluk, sa¤u, savlar, Orhun Yaz›tlar›, Dede
Korkut Hikâyeleri, Yunus Emre’nin fliirleri dil sayesinde günümüze dek yaflam›fllard›r.
Günümüz gençleri o eserleri okuyarak o dönemle ilgili bilgi sahibi olabilirler. Bu
bilgilenme dil sayesinde olmaktad›r. Bu bak›mdan dil önemli bir kültür tafl›y›c›s›d›r.
Dilin kültürle olan iliflkisini Mehmet Kaplan flöyle aç›klamaktad›r:

D‹L VE KÜLTÜR
Ziya Gökalp, dili kültürün temel unsuru sayar. O, bu görüflünde hakl›d›r. Zira dil,
duygu ve düflüncenin âdeta kab›d›r. Bir milletin bütün duygu ve düflünce hazinesi, dil
kab›na veya kal›b›na dökülür ve bu dil kab› ile yerden yere, nesilden nesile aktar›l›r.
Yaz›, dilin sesini kaybeden bir vas›ta olarak dilin bir parças›d›r. Fakat kültür, söz ile de
bir millet aras›na yay›l›r.
Dil, kültürün temeli oldu¤una göre, bir milletin dil ile ifade etti¤i sözlü, yaz›l› her
fley kültür kavram›na girer. Sabahtan akflama kadar evde, sokakta, çarfl›da, ifl yerinde
konuflan halk, fark›nda olmadan dil tarlas›n› eker biçer. Dilin duygu ve düflünce ile
dolmas›n›n sebebi, günlük hayata çok yak›n olmas›d›r.
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Asl›nda dili yaratan hayat, daha do¤rusu sosyal hayatt›r. Anne çocu¤una bir
oyuncak verir. “Bak sana otomobil getirdim.” der. Böylece çocuk, oyuncak otomobil ile
beraber “otomobil” kelimesini ö¤renir. Fakat dil her zaman böyle bir eflya gösterilerek
ö¤renilmez. Bebek etraf›nda manas›n› anlamad›¤› birtak›m sesler duyar. Zamanla
onlar›n bir fleye tekabül etti¤ini ö¤renir.
Dil deyince, konuflulan ve yaz›lan bütün kelime ve cümleleri anlamak laz›md›r.
Halk günlük hayat›nda kelimeleri menflelerine göre ay›rmaz. Onu ilgilendiren,
kelimelerin manas›, ifle yaramas›d›r. Bir bakkal dükkan›nda on dakika oturup halk›
dinleyerek hangi kelimeleri kulland›¤›n› tespit edebilirsiniz.
Mehmet KAPLAN
Bir ülke s›n›rlar› içerisinde dil farkl› biçimlerde kullan›labilir. Bu farkl›l›¤›n bafl›nda
konuflma dili ile yaz› dili gelir.
Konuflma dili: Günlük yaflamda, evde, sokakta, çarfl› pazarda kullan›lan dile
konuflma dili denir. Konuflma dilinde el, yüz ve vücut hareketlerine, ses tonuna,
vurguya ve tonlamaya dikkat edilir. Yani bu ögeler konuflmada sözün anlat›m gücünü
etkiler. Konuflma dili iflitme duyumuza hitap eder.
Konuflma dili kiflilerin kültür düzeylerine ve bölgeden bölgeye farkl›l›klar gösterir.
Okuma yazma oran› düfltükçe dili kullanmada yöresel özellikler ço¤al›r. Böylece
konuflmada a¤›z, flive ve lehçe farkl›l›klar› görülür. Bu farkl›laflmada yöresel konuflma
biçimlerinden biri yaz› dili olarak kabul edilir. Bugün Türkiye’de ‹stanbul a¤z› yaz› dili
olarak kullan›lmakad›r. Çünkü ‹stanbul yüzy›llardan beri Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na
baflkentlik yapm›fl bir kentimizdir. ‹nsanlar yüzy›llardan beri imparatorlu¤un pek çok
yöresinden buraya göç etmifller ve iflleyip gelifltirerek güzel bir dil oluflturmufllard›r.

☛

Dil nas›l farkl›l›klar gösterir? Konuflma ve yaz› dili ne demektir?
Dillerde co¤rafya ve toplumsal ayr›l›klar nedeniyle farkl›laflmalar olur. Sözcükler,
bölgeden bölgeye farkl› biçimlerde söylenir. Bu farkl›laflmadan lehçeler meydana gelir:
Ça¤atay lehçesi, Azeri lehçesi, Anadolu lehçesi gibi. Bir lehçeye ba¤l› kentler,
ilçeler ve hatta köyler aras›nda dahi söyleyifl farkl›l›klar› görülür. Bu farkl›l›klardan
fliveler, a¤›zlar oluflur. Örne¤in,
-

Ben söyliyemem, becelliyemem.

-

Bi sene ‹skenderiye’de yesir kald›m.

-

Babamnan sokâ gidicam.

-

Napacan? vb.
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Yaz› dili: Yaz› dili resmî yaz›flmalarda, gazete ve dergi yaz›lar›nda kullan›lan dildir.
Yaz› dili görme duyusuna hitap eder. Yaz› dilinde noktalama iflaretlerine ve yaz›m
kurallar›na dikkat edilir. Konuflma diline göre uzun cümleler kullan›l›r.

ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME
* Dille kültür aras›ndaki iliflkiyi söyleyiniz.
* Kullan›mda ortaya ç›kan dil türleri nelerdir? Yaz› dili, konuflma dili ne demektir?
* Dillerde co¤rafya ve toplumsal yap›ya ba¤l› olarak ne gibi ayr›l›klar görülür?
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ÖZET

Duygu, düflünce ve isteklerin anlafl›lmas› için yaz›, konuflma, görsel ve iflitsel
araçlarla iletilmesine iletiflim denir. ‹letiflimin kurulmas›nda dört temel öge kullan›l›r.
Sözü söyleyen kifli kaynak, söylenen söz (mesaj, ileti), sözü alan bir al›c› ve iletiflimin
kuruldu¤u ortam vard›r.
‹letiflimin en güçlü olan› dille yap›lan iletiflimdir. Dil; duygu, düflünce ve istekleri
karfl›m›zdaki kifliye aktarmak için kulland›¤›m›z bir iletiflim arac›d›r. Dil insanlara özgü
bir iletiflim arac›d›r. Do¤adaki canl›lar birtak›m sesler ç›kartarak anlafl›rlar. ‹nsanlar da
kendi aralar›nda konuflarak, yazarak iletiflim kurarlar.
Dilin kültürle güçlü bir iliflkisi vard›r. Bir toplumun maddî ve manevî alanda ortaya
koydu¤u eserlerin tümüne kültür denir. Kültürel varl›klar dil sayesinde aktar›l›r. Bir
ülke s›n›rlar› içerisinde dil farkl› biçimlerde kullan›labilir. Bu farkl›l›k konuflma dili ile
yaz› dilinde görülür. Konuflma dili de lehçe, flive ve a¤›z gibi bölümlere ayr›l›r.
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.

TEST I

1. Duygu, düflünce ve isteklerin karfl› tarafa iletilmesine ne ad verilir?

A) ‹leti
B) Al›c›
C) ‹letiflim
D) Gönderi

2. Afla¤›dakilerden hangisi iletiflimin ögelerinden biri de¤ildir?

A) Kaynak (kifli)
B) Gezi
C) ‹leti
D) Kullan›lan araç

3. Afla¤›dakilerden hangisi en etkin iletiflim arac›d›r?

A) Dil
B) Trafik iflaretleri
C) Plan
D) Flama

4. Bir toplumun maddi ve manevi alanda ortaya koydu¤u tüm eserlere ne ad verilir?

A) Dil
B) Kültür
C) Gelenek-görenek
D) Din
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5. Afla¤›dakilerden hangisi dildeki sözcüklerin kökleri, ekleri ve yap›s›n› inceleyen
bilim dal›d›r?

A) Ses bilgisi
B) Köken bilgisi
C) Biçim bilgisi
D) Anlam bilgisi
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