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Önsöz 

 

Bazı alanlarda söz söylemek zordur, cesaret ister. Zorluk, üzerinde çalıĢılacak 

alanın özelliğinden kaynaklanır. Bazı alanların sınırları çok belirgin değildir. Her 

Ģeyi ekleyebilirsiniz ya da hiçbir Ģeyi katmak istemezsiniz. Bazı alanlarla ilgili ola-

rak her okuyucunun söyleyecek bir sözü vardır ya da bazı alanlar çok soyut durum-

ları belirtir. Örneğin felsefi çalıĢmalar soyutturlar ve ortalama bir insan için bir Ģey-

lerin yazılması zordur. Bu soyutluktan gelen bir durumdur. 

Kültür gibi bir alanda çalıĢacaksanız çalıĢtığınız alanın sınırlarının belli olmama-

sı çok tedirgin edici olabilir. Kültür alanında bir kitap yazacak kiĢinin önünde böyle 

bir durum vardır. Kültürün tanımının bu alanda çalıĢan insanbilimcilerden fazla 

olduğunu ya da kültürün 164 farklı tanımının olduğunu öğrendiğinizde, ne demek 

istediğimiz biraz daha anlaĢılır olacaktır. Yalnızca tanım bu kadar çok, ya bu alan-

daki bilgilere ne demeli? 

Dilbilim alanında yazı yazacakların da sıkıntıları çoktur. Herkes konuĢtuğu dilin 

―uzmanı‖ olduğu için herkesin kendi dili için söyleyecek bir çift sözü vardır. Doğal 

olarak herhangi bir akademik bilgi olmadan sizin dil ile ilgili yazdığınız her yazı 

baĢtan eleĢtirilmeye mahkûmdur. Bu eleĢtirilerin haklı ya da haksız olması önemli 

değildir. Siz dil hakkında konuĢuyorsunuz ve o kiĢinin ―en uzman‖ olduğu alandan 

konuĢuyorsunuz. Kimse kimya, nükleer fizik ya da gastroenteroloji konusunda bir 

Ģey söylemez ama söz konusu dil ise ―gerisi teferruattır‖, herkesin en uzman olduğu 

alandır. Böylesi bir alanda yazı yazmanın zevki olur mu sizce? 

Bu kadar açıklamadan sonra dil ve kültürü bir arada ele alan bir çalıĢmanın zor-

luğundan ya da kolaylığından söz edilebilir. Böylesi sorunlu iki alanı kapsayacak bir 

çalıĢma bağlamında neler yapılabilir, varın siz düĢünün. 

Bu kadar da karamsarlığa gerek yok. Birileri bir Ģeye baĢlamalı, bir Ģeyler yaz-

malı. Ardından baĢkası bu durumlara yeni çalıĢmalar ekleyecektir. Ġlgili alanlarda 

çalıĢma yapacak Türk bilim insanları için kaynağa gereksinim vardır. Örneğin kita-

bın yazarı olarak biz bu alandaki kitap ve kaynak eksikliğini hep hissettik. BaĢka 

çalıĢmalarımız için gerekli olan kültür incelemeleri, kültürlerarasılık, kültürel insan-

bilim, kültürbilim ya da kültür göstergebilimi ile ilgili Türkçe kaynak bulmak ola-

naksızdı. Yine göstergebilimin önemli bir kuramsal ayağının kültürel insanbilim 

olduğu bilinir. Ama bu konuda yeterli çalıĢmanın olmaması hep üzüntü kaynağı 

olmuĢtur. Diğer yandan özgün çalıĢma ya da çeviri olarak Türkçede insanbilim ko-

nusunda yeni çalıĢmaları görmek güzel bir durumdur. 

ĠĢte bu kaygıları kendi çapında gidermeye yönelik iyi niyetli bir giriĢimdir eli-

nizdeki bu çalıĢma. Belki bir baĢlangıç belki de daha önce yapılmıĢ çalıĢmalara 

minik bir katkı. Buna okuyucu karar verecektir. Kitabın burada belirtilen her alanı 
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yeterince açıkladı mı derseniz kısaca ―hayır‖ diye yanıtlarım. Her birinin ayrı bir 

kitap olabileceği bu alanların tümünü tek bir kitapta toplamak neredeyse olanaksız-

dır. Biz kuĢ bakıĢı tüm konulara Ģöyle dokunup geçtik. Bunun yanında kültürle ya da 

kültürün özel bir alanı ile ilgili yazılması gereken daha çok kitap var. Dileğimiz bu 

kitabı okuyan araĢtırmacılar eksiklikleri görüp, bu boĢluklara yönelik çalıĢmalar 

yaparlar. 

Kitabın içeriği ile ilgili de söylenecek çok Ģey var. Biz olabildiğince dil, kültür, 

yabancı dil öğretimi ve kültürü inceleyen bilim dalları ile kültür incelemeleri alanın-

da bir Ģeyler oluĢturmaya çalıĢtık. Kitabın bölümlerinin bu konularla ilgili olduğu 

görülecektir. 

Kitabın baĢlığındaki ―kültürbilim‖ kavramı farklı araĢtırmacılar tarafından kulla-

nılmıĢtır. Biraz tartıĢmalı bir kavramdır. Kültürbilim alanında en çok çalıĢan kiĢi 

Rus kültür göstergebilim uzmanı ve Moskova-Tartu Kültürel Göstergebilim Okulu 

kurucusu Yuri Lotman‘dır. AraĢtırmacı baĢlangıçta bu terimi Ģu anlamda kullanır: 

―Kültürbilim, kültürel geliĢmenin kurallarını ortaya koymak durumundadır‖. Ancak 

sonraları kültür alanındaki tüm geliĢmeleri açıklamasının zor olacağı düĢünülerek bu 

kavramın kullanılmasından vazgeçer. Hatta Lotman, sonradan kültürbilim terimini 

kullanmaktan da vazgeçer ve eytiĢimsel özdekçilik (fr. matérialisme dialectique) 

kavramına yönelir. Ancak 2000‘lerden sonra yeniden kültürbilim ve kültür göster-

gebilimi kavramlarına yöneldiği görülür. Son dönemde Rusya‘nın bu kavramı ve 

bilimsel alanı geliĢtirmeye çalıĢtığını da söylemek gerekiyor. 

Kültürbilim kavramını bir baĢka araĢtırmacı, Amerikalı insanbilimci Leslie Alvin 

White, kültürel olguları (fr. fait culturel) incelemek bağlamında kullanır. Kültürün 

oluĢumu, iĢlevi ve toplum içindeki değerini incelemek için geliĢtirilmiĢ bir toplum-

sal bilimlerden birisi olarak düĢünür. 

 Bizim burada kullandığımız kültürbilim kavramı ise, ―kültür‖ alanına bilimsel 

bir yaklaĢım getiren bir kuramın adıdır. Ġnceleme alanı olarak genel anlamda kültü-

rel değerlerdir ama özel olarak da bir ulusun ya da bir topluluğun kültürü olacaktır. 

Yani belli bir bütünce üzerinde çalıĢılması gerekecektir. Örneğin genel anlamda 

yemek yeme kültüründen söz edilebilir. Bunun yanında Türk kültüründen, Türklerde 

yemek yeme kültüründen söz edilebilir. Ya da Yörük kültüründen, Yörüklerin ye-

mek yeme kültüründen söz edilebilir. O zaman incelenecek bütüncede bir seçim 

gereklidir. Ġnceleme konusu olacak bütüncenin sınırlandırılması çalıĢmanın baĢarısı-

nı arttıracaktır. Seçilen bu bütüncedeki kültürel yanı daha ayrıntılı ortaya koymak ve 

kültürbirimlere ayırarak çözümleme bağlamında kültürbilim terimini kullanıyoruz. 

Bir bakıma bizim önerdiğimiz kültürbilim kavramı, dilbilim-göstergebilim kuramı 

temelli olacaktır. Bu alanda bizim düĢüncemize uygun bir yaklaĢım göremedik. Var 

ise biz görmediysek bu bizim suçumuzdur.  

Göstergebilimsel çözümlemede öncelikle elinizdeki bütünceyi betimlemeniz ge-

rekiyor. Bu bağlamda önce bir kültürün olabildiğince nesnel olarak ayırt edici yanla-
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rını ortaya koyan betimleyenlerin listesi ortaya konulur. Kültürün tümü ya da her-

hangi bir kültürel öğe ele alınıp incelenebilir. Ġkinci aĢamada ise, bu kültürün oluĢtu-

rucu öğelerini ve bir kültürel değeri oluĢturan kültürbirimleri (fr. culturème) ayrıntılı 

olarak ortaya koymak gerekir. Yine bu kültürbirimlerin aralarındaki iliĢkileri dizisel 

ve dizimsel olarak incelemek gerekecektir. Kültürbilim terimini hangi anlamda kul-

landığımızı belirttik ama bu türden bir çözümleme ne acı ki bu kitabın sınırlarını 

aĢtı. Belki bundan sonraki çalıĢmalarda Türk Kültürbiliminin temelleri ortaya konu-

labilecektir.  

Kültürün bir toplum içindeki değerini ortaya koyabilmek için, o kültürü yaĢayan-

lar için bir kültürün ne anlama geldiğini yorumlamaya çalıĢmak da gereklidir. Bu 

zordur ve görecelilik içeren bir durumdur. Bu bir tür saha çalıĢması demektir. 

Kültür çalıĢmalarını birçok bilim dalı kendi yaklaĢımı içinde ele almaktadır. Bu-

nun yanında özellikle Anglosakson ülkelerde kültürün tek baĢına ele alındığı kültür 

çalıĢmaları (ing. cultural studies) diye bölümlerin olduğunu biliyoruz. Ġlki 1964 

yılında Birmingham Üniversitesi‘nde kurulur. ġimdilerde kültür çalıĢmaları ile bir-

likte anılan birçok bölüm vardır. Kültürel çalıĢmalar ve kültürel tarih, iletiĢim ve 

kültürel çalıĢmalar, dil ve karĢılaĢtırmalı kültür çalıĢmaları, medya ve kültür çalıĢ-

maları, Ġngilizce (Fransızca, Almanca vb.) ve kültür çalıĢmaları gibi birçok bölümün 

varlığı bilinmektedir. Fransızların kültürel insanbilim ve yapısal insanbilim bağla-

mında kültür çalıĢmaları yaptığı görülmektedir. Özellikle Claude Lévi-Strauss‘un 

çalıĢmaları Fransız kültürbilim çalıĢmalarının merkezinde yer almaktadır. Fransa‘da 

kültür çalıĢmaları diye bir bölüm yoktur. Daha çok insanbilim bölümleri içinde bu 

türden çalıĢmalar yapılmaktadır. Ama son zamanlarda kültür ve turizm adıyla bö-

lümlerin açıldığı görülmektedir.  Yine Rusya son dönemde, 1990‘lardan baĢlayarak, 

kendine özgü bir alan olarak gördüğü kültürbilim (культурология / kul‘turologiâ, 

kul‘turovedenie) çalıĢmalarını hem kendi ülkesinde hem de batı dünyasında yaygın-

laĢtırmaya baĢlamıĢtır. Son yıllarda birçok Rus üniversitesinde kültürbilim baĢlığı 

altında bölümler açılmıĢtır. 

Türkiye‘de geliĢecek bize özgü bir kültürbilim alanının da Türk kültürünü ayrın-

tılı olarak ele alıp inceleyecek, dilbilim ve göstergebilim yöntemlerini kullanan bir 

alanın olması akla uygun gelmektedir. Belki de ―kültürk‖ adıyla oluĢturulacak bir 

bilim dalı ile kendimizi dünyaya daha iyi tanıtabiliriz. Bunu tumturaklı anlatımlarla 

yazmak yeterli değil, bu alanda özgün çalıĢmalar yaparak Türklerin geliĢtirdiği bir 

kültürbilim alanı olabilecektir. 

15/16 Temmuz 2016 

MaviĢehir, Ġzmir 

Prof. Dr. V. Doğan Günay 
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Bölüm 1 

Dil Nedir? 

Dil, hem kültür tarafından tanımlanır hem de kültürün tanımlayıcısıdır. Bir arada 

yaĢayan ve belli bir kültürel birikim oluĢturan her toplumun bir dili vardır. Ama 

sadece dili olup da herhangi bir kültürü olmayan topluluğa rastlanmamıĢtır. Yani dil 

ile kültür ve dil ile toplum arasında çok yakın bir iliĢki vardır. Dil hem kültür içinde 

betimlenir hem de kültürün betimleyenidir ya da kültür için betimleyendir. Dil ve 

kültür kavramları da, belli bir topluluk bağlamında anlamlı olur ve ilgili topluluğa 

göre değer kazanır.  

Kültür, insan yaĢamı açısından önemlidir. Kültür ile ilgili çok Ģey söylenebilir. 

Örneğin kültür, farkında olmaksızın içinde bulunduğumuz toplulukta, baĢka insan-

lardan öğrendiklerimizdir ya da kültür kimliğin simgesel olarak taĢıyıcısıdır
1
. Bu iki 

tanım bile bize çok Ģey belirtebilir. Bir yandan kültürün olması için birden çok kiĢi-

nin bir arada bulunması gereklidir, diğer yandan kiĢinin kullandığı kültür Ģu ya da bu 

biçimde kendisini ve kimliğini temsil ettiği belirtiliyor. Kültürün dille olan iliĢkisi de 

ortadadır. Dil de kültürün içinde yer alan bir öğedir. Bunun yanında, her türlü sanat 

(resim, edebiyat, müzik, heykel vb.) kültürel bir değer olarak iĢlev görür. Yani kültü-

rün sanatla da yakın bir iliĢkisi vardır. Burada kısaca Ģöyle bir karĢılaĢtırma yapılabi-

lir. Tarih bilimi artgörümlüdür (fr. rétrospection), geriye bakıĢ üzerine geliĢir. Tarih, 

geçmiĢi sorgular. Bilim, öngörümlüdür (fr. prospection), gelecekten haber vermeyi 

amaçlar. Sanat ise içe bakıĢtır (fr. introspection), kiĢinin iç hesaplaĢmasını, duygula-

rını yansıtır. Felsefeye gelince, kontrol edimini (fr. inspection) yapar. Kullanılan 

dilin ve kavramların incelenmesini, anlamını inceler, kontrol eder. Kültür ise hepsini 

kapsar. 

Yine kültür dil gibi, baĢka topluluklarca da öğrenilir ve/ya da öğretilir. Kültür, 

edebiyattır, müzik, resim gibi güzel sanatlardır. Özellikle baĢka kültüre ait dilleri 

öğrenme sırasında yalnızca dil öğrenilmez / öğretilmez, aynı zamanda o dilin oluĢ-

tuğu kültürü de açık ya da örtük olarak öğretilmektedir ya da öğrenilmektedir.  

                                                           
1 LAMIZET, Bernard (2012) ―Tâches Fondamentales de la Sémiotique Culturelle‖, HESS-LÜTTICH, Ernest 

W. B. (editör-) Sign culture = Zeichen, Kultur içinde, Würzburg: Königshausen & Neumann Yayınları, 

s. 335.  
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Dil ve kültür, topluluklara özgü Ģeylerdir. Topluluk olmaksızın bir dilden söz 

edilemez. Dil-toplum iliĢkisine benzer durum dil-kültür iliĢkisi için de geçerlidir: 

―Kültür, belli bir topluluğa ait, kullanıldığı yer açısından bir sınırı olan ve belli bir 

geçmiĢ üzerine kurulan bir Ģeydir‖
2
. Bu kısa tanımdan kültürle ilgili bazı temel bilgi-

ler bulabiliriz. Kültür de dil gibi belli sınırlar içinde geçerlidir. Sınır bir bakıma top-

luluğun kimliğini barındırır ve tıpkı bireyin kimliği gibi, toplumsal etkileĢimin ge-

rekliliğinden doğar. Yine kültürün de oluĢabilmesi için, dilin oluĢumuna benzer bir 

biçimde, dilsel topluluğun (fr. communauté linguistique) yeterli bir süre için bir 

arada ve etkileĢim içinde yaĢaması gereklidir. Bir topluluğun kendine özgü dili ve 

kendine ait özel bir kültürü vardır. KiĢi bir kültüre sahip olabilir, her kültür de belli 

bir topluma aittir. Her ulusun ya da topluluğun bir dili olduğuna göre, o dili incele-

yerek ilgili topluluğa ya da ulusa ait bazı bilgilere ulaĢılabilecektir. Bu bilgiler ilgili 

topluluğun ortak malı olan kültürdür, gelenektir, dildir, yaĢama biçimidir ya da baĢ-

ka bir ortak değeridir. Güzel sanatlar gibi yerine göre yaĢama biçimi ve davranma 

biçimi de kültürü belirtir. Her durumda dil, kültürün bir aynasıdır denilebilir. Bu 

yaklaĢımdan yola çıkıldığında, bir ulusun dilinin incelenmesiyle onun kültürü ve 

dünya görüĢü aydınlatılabilir. Ulusların kendi toplumsal gereksinmelerine göre bir 

sözdağarcığının oluĢtuğu, ulusal dillerin toplumca önemsenen alanlar ve dallara 

iliĢkin olarak geliĢtiği ve zenginleĢtiği bilinmektedir. Bir dilde ne kadar sözcük varsa 

o ulusun dünya görüĢü o sözcüklerle sınırlıdır. André Martinet dili tanımlarken dilin 

topluluktan topluluğa değiĢtiğini özellikle vurgular: ―Bir dil, insan deneyiminin, 

topluluktan topluluğa değiĢen biçimlerde, anlamsal bir içerikle sessel bir anlatımı 

kapsayan birimlerle, baĢka bir deyiĢle anlambirimlere ayrıĢtırılmasını sağlayan bir 

bildiriĢim aracıdır‖
3
. ĠĢte bu bildiriĢim aracı bir topluluğa aittir. Her topluluğun bir 

dilinin olması sonucunda dünyada 3.000 ile 7.000 arasında dil olduğu söylenir
4
. Bir 

baĢka açıdan bu 3.000 ya da 7.000 sayıları yeryüzündeki farklı olan topluluk sayısını 

da vermektedir. Bu da bir bakıma yeryüzündeki değiĢik kültür sayısı demektir. Her 

ülkede farklı insan deneyimleri vardır bu farklılıklar bizi kültür kavramına götürür. 

Yani kültür kavramı, insan deneyimini bütünleyici bir kavramdır.  

Her dildeki sözcüğün aynısı bir baĢka dilde bulunmayabilir. Dildeki sözcükler 

ve iĢlevleri o toplumun kültürel yapısı, yaĢama biçimi, davranıĢları vb. ile ilgilidir. 

Yine toplumun ilgilendiği Ģeyle sözcüklerin anlamı arasında da iliĢki kurulabilir. 

Örneğin ―gönül‖ sözcüğünün karĢılığı birçok Hint-Avrupa dilinde yoktur. Aynı Ģey 

tersi durum için de geçerlidir. Birçok Hint-Avrupa dilinde olan bir sözcük Türkçede 

olmayabilir. Türkçede ―gönül‖ sözcüğünün çok geniĢ bir kullanım alanı vardır.  

                                                           
2 DAHL, Øyvind (Aralık 2005) ―La Dynamique de la Communication Interculturelle‖ Cahiers de RIFAL 

(Réseau International Francophone d‘Aménagement Linguistique), No: 25, s. 31.  
3 MARTINET, André (1998) ĠĢlevsel Genel Dilbilim, Gözden geçirilmiĢ 2. Baskı, Çeviren: Berke Vardar, 

Ġstanbul: Multilingual Yayınları, s. 28 
4 CRYSTAL, David (2007) Dillerin Katli, Çeviren: Gökhan Cansız, Ġstanbul: Profil Yayıncılık, s. 15.  
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Gönül: 1. isim Sevgi, istek, düĢünüĢ, anma, hatır vb. kalpte oluĢan duyguların kaynağı 

―Gönüllerin birbirine kaynaĢtığı o günler millî bayramlarımızdan biriydi. ‖ - O. S. 

Orhon. 2. Ġstek, arzu ―Okumaya gönlün var mı?‖ // gönül açmak, gönül akıtmak, 

gönül (veya gönlünü) almak, gönül avlamak gönül (veya gönlünü) avutmak gönül 

bağlamak, gönül bir sırça saraydır kırılırsa yapılmaz, gönül bulandırmak, gönül 

çekmek, gönül (veya gönlünü) eğlendirmek gönül ferman dinlemez gönül gez-

dirmek, gönül indirmek gönül kırmak (veya yıkmak) gönül kimi severse güzel 

odur, gönül kocamaz gönül koymak, gönül okĢamak, gönül var otluğa gönül var 

bokluğa (konar), gönül verme evliye eve gider unutur, gönül vermek, gönül (veya 

gönlünü) yakmak, gönül yıkmak, gönülden çıkarmamak, gönülden gönüle yol 

vardır gönülden ırak olmak, gönüller bir olunca samanlık seyran olur, gönlü ak-

mak gönlü bulanmak, gönlü çekmek, gönlü çelinmek, gönlü çökmek, gönlü düĢ-

mek, (birinin) gönlü ile oynamak, gönlü istemek, gönlü kalmak, gönlü kanmak, 

gönlü kaymak, gönlü kırılmak, (bir Ģeyde) gönlü olmak, (bir Ģeye) gönlü olmak, 

gönlü razı olmamak, gönlü takılmak, gönlü varmamak, gönlün yazı var kıĢı var, 

gönlünde kalmak, gönlünde (veya gönüllerde) taht kurmak, gönlünden geçirmek 

(veya geçmek), gönlünden kopmak, gönlüne doğmak, gönlüne dokunmak, gönlü-

ne girmek, gönlüne göre, gönlünü çalmak, gönlünü çelmek, gönlünü düĢürmek, 

gönlünü eğlemek, gönlünü etmek (veya yapmak), gönlünü hoĢ etmek, gönlünü 

kaptırmak, gönlünü karartmak, gönlünü pazara çıkarmak, gönlünü serin tutmak, 

gönlünü söndürmek, gönlünü yaralamak, gönlünün dümeni bozuk, gönül avcısı, 

gönül bağı, gönül belası, gönül birliği, gönül borcu, gönül borçlusu, gönül bulan-

tısı, gönül çöküĢü, gönül darlığı, gönül dilencisi, gönül eğlencesi, gönül eri, gönül 

ferahlığı, gönül hoĢluğu, gönül maskarası, gönül meselesi, gönül okĢayıcı, gönül 

rahatlığı, gönül rızası, gönül tokluğu, gönül uğrusu, gönül yarası, gönlü bol gönlü 

dar, gönlü gani, gönlü kara, gönlü tok, gönlü zengin, gönlü yaralı, canı gönülden.  

Gönül sözcüğünün batı dillerindeki karĢılığı ―kalp‖ olarak çevrilmiĢtir.  

Gönül: cœur (Fransızca), Herz, Eingeweide, Seele (Almanca), heart, soul, fee-

lings (Ġngilizce), corazón (Ġspanyolca), cuore (Ġtalyanca), hjerte (Norveççe)  

Fransızca: Cœur: kalp demektir 

Almanca: Herz: Kalp / Eingeweide: Ġç organlar / seele: ruh 

Ġngilizce: Heart: Kalp / Soul: Ruh / Feelings: Duygular 

Ġspanyolca: Corazón: Kalp 

Ġtalyanca: Cuore: Kalp 

Norveççe: Hjerte: Kalp 

Türkçede ―kalp‖, ―yürek‖ ve ―gönül‖ arasında önemli bir ayrım vardır. ―Gönül-

süz‖, ―yüreksiz‖ ile ―kalpsiz‖ ya da ―gönüllü‖, ―yürekli‖ ile ―kalpli‖ farklı anlamlara 

gelen sözcüklerdir. ―Dilimize sonradan dâhil edilen kalp sözcüğü tam olarak ne 

yürek ne de gönül sözcüğününyerine geçmiĢtir ve kalp sözcüğünün ortaya çıkmasıy-
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la yürek ve gönül sözcüklerinin anlam alanı daralmamıĢtır‖
5
. O zaman Türkçe öğ-

renmek isteyen birisi üç sözcüğün kullanım yerlerini öğrenip doğru bağlamlarda 

kullanması beklenir. Bu da Türk kültürü içinde ele alınabilir. Bu tür farklı ya da bir 

kültüre özgü sözcükler kültürel insanbilim ya da yabancı dil açısından önemlidir.  

Gerçekten Türkçenin baĢka dillere göre ayrıcalıklı yanlarından söz edilebilir. 

Lars Johanson ―Türk dilleri geniĢ coğrafi dağılımları, farklı dil tipleriyle iliĢkileri, 

zaman içerisindeki görece dayanıklıkları, biçimbilim ve sözdizim açısından kurallı 

oluĢlarıyla genel olarak ilgi çekici görünürler‖
6
 der. Bu farklılık Türkçeyi ve Türk 

kültürünü diğer dillerden ve kültürlerden ayıran özellikler olarak gösterilebilir. Bu 

farklılık Türkçeyi olağanüstü bir dil yapmaz. Her dilde buna benzer ayırt edici yan-

lar ya da farklılıklar bulunabilir. Dildeki bu ayırt edici yan yalnızca kültürde fark 

edilmez, belki de asıl olarak düĢünce yapısında daha belirgin olarak görülür. Dil 

öğretim kitaplarında, dil öğretilirken o dilin konuĢulduğu kültür de öğretilir. Çünkü 

bazı sözcükler o kültür içinde anlamlı olabilir. Örneğin bizim dilimizdeki ―gönül‖ 

sözcüğü gibi, ―aferin‖, ―baĢüstüne‖, ―buyurun‖, ―eyvallah‖, ―inĢallah‖, ―kıyamam‖, 

―maalesef‖, ―maĢallah‖, ―oha!‖, ―tabii‖ gibi sözcüklerin bir baĢka dilde tam karĢılık-

larını bulmak zor olabilir.  

Pek çok duygu halleri vardır ki, bir kültürde bunları dile getirecek tek bir sözcük 

yok iken, öteki dilin bu duyguları dile getirmek için birden çok sözcük vardır. Bir 

dilde o yaĢamı ya da o düĢünceyi dile getirecek bir sözcük yoksa o duygunun bilin-

cine ulaĢabilmesi çok az rastlanan bir durumdur. Bilinç, farkına varmak ya da bil-

mek demektir. Eğer bir dilde değiĢik duygular farklı sözcüklerle dile getirilemiyorsa, 

bir kimsenin böyle bir duygunun farkına varıp ayırt edebilmesi hemen hemen ola-

naksızdır. Aksine eğer değiĢik duygular için kendi dilinde farklı sözcükler varsa, 

bunları bilinçli olarak kullanarak çok farklı duyguları ayrıntılı bir biçimde ortaya 

koyabilecektir. Özellikle düĢünsel alandaki ince ayrımları belirten sözcük sayısı 

toplumların dillerinin geliĢmiĢliği ile doğru orantılıdır. DüĢünmek iliĢkileri ortaya 

çıkarmak demektir. Yani Eskimo dilinde çok sayıda ―kar‖ sözcüğünün olması, 

Arapçada ―deve‖ ile ilgili sözcük sayısı ya da Türkçede ―akrabalık terimlerinin‖ 

çokluğu o dilin geliĢmiĢliği değildir. O toplumların ilgilendikleri ya da maruz kal-

dıkları durumları belirtir. Ama bir dilde örneğin ―düĢünmek‖, ―derin derin düĢün-

mek‖, ―kısa süreli düĢünmek‖, eylem olarak ―düĢünmek‖, ―bir Ģeyi düĢünmek‖, ―bir 

an düĢünmek‖, ―gelecekteki bir durumu düĢünmek‖, ―geçmiĢteki bir olayı özleyerek 

düĢünmek‖ vb. gibi eylemler. Bu durumları biz yazdık. Yeryüzünde bu durumları 

ayrıntılı olarak belirten bir dilin olup olmadığını bilmiyoruz) için farklı sözcükler 

varsa, o dilin geliĢmiĢliğinden söz edilir; o dilde felsefenin ya da baĢka düĢünsel 

alanların çok geliĢtiğini söylemek olasıdır. Walter Porzig Almancadaki ve Fransız-

                                                           
5 GÜNAY, Nesrin (2015) ―Türk Dilinde EĢanlamlılık ve ―Gönül, Yürek, Kalp‖ Kelimeleri‖, Bilig içinde, Sayı: 

129, s. 126. 
6 JOHANSON, Lars (2006) Türk Dili Haritası Üzerinde KeĢifler, Çevirenler: Nurettin Demir-Emine Yılmaz, 

GeniĢletilmiĢ 2. Baskı, Ankara: Grafiker Yayınları, s. 11.  
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cadaki saatlerle ilgili farklı sözcükleri konu ettiği yazısında, toplumların ―baĢka 

düĢünüĢ ve görüĢ tarzlarına sahip olmasında, dünyayı baĢka türlü kavramasında ve 

bölümlemesinde, dünyayı baĢka bir duygu ve baĢka irade ile yaklaĢmasında‖
7
 farklı-

lığın olacağını belirtir.  

Almancada Taschenuhr (cep saati), Wanduhr (duvar saati), Turmuhr (saat kulesi 

saati), Sonnenuhr (güneĢ saati), Wasseruhr (su saati), Sanduhr (kum saati) sözcük-

leri kullanılır, yani zaman ölçen bütün aletler önce Uhr (saat) adı altında toplanmıĢ-

tır, daha sonra Ģekillerine ve çalıĢma tarzlarına göre özel bir ilave ile birbirlerinden 

ayrılırlar. Fransızcada ise, her gün kullanılan bu aletlerde, biçim bakımından ayırı-

ma daha fazla ağırlık verilmiĢtir ve buna göre onları (aynı sıra ile) montre, pendule, 

horloge, cadran, clepsydre, sablier diye adlandırılır. Almanca sözcükler ikiĢer par-

çadan oluĢmakta ve söz konusu saatin türü hakkında bir Ģey söylemektedir; Fran-

sızca sözcükler ise, yakından betimlemeye ya da Ģu ya da bu biçimde sınıflandır-

maya çalıĢmadan, yalnızca bir nesneyi adlandırmaktadır‖
8
.  

Sözcüklerden daha fazla düĢünceye sahibiz. DüĢünülen ve hissedilen ama ad-

landırılamayan nice duygular, hisler ya da değerler vardır. Bu adlandırılamayan 

değerler, toplumların ahlakında, Ģiirde, güzel sanatlarda, düĢünce biçimlerinde görü-

lebilir. Dilde karĢılığı olmayan bir Ģeyin de kalıcı olması tartıĢmalı bir durumdur. 

Sözcüklerin yardımı olmadan, hemen hemen hiçbir Ģey bellekte tutulamaz. Öte yan-

dan duyulanı, hissedileni belirgin bir biçimde anlatmada sözcükler de yeterli olmaz.  

Her dilin anlatım olanakları farklıdır. BaĢka dillerde olan bazı sözcükler bizim 

dilimizde ya da bir baĢka dilde olmayabilir. Örneğin bir dilde farklı durumları anla-

tan tek bir sözcük vardır. Bu durumları biz yerine göre Türkçede 2 ya da 3 sözcükle, 

bazen de bir tümce ile anlatabiliriz.  

1. Aware (Japonca): Çok hoĢ bir güzelliğin küçük ve geçmekte olan bir anının 

içimizde yarattığı acı-tatlı duygu durumu.  

2. Utepils (Norveççe): Elinizde biranız ile güneĢli bir günde açık havanın tadını 

çıkarmak.  

3. Ilunga (Tshiluba Dili): Yapılan herhangi bir kötülüğü ilk seferde affetmeye, 

ikincisinde hoĢgörü göstermeye hazır fakat üçüncünde asla affetmeyen kiĢi.  

4. Wabi-Sabi (Japonca): Doğal doğma, büyüme ve ölme döngüsünü kabullen-

mek.  

5. Pochemuchka (Rusça): Çok fazla soru soran kiĢi.  

6. Friolero (Ġspanyolca): Özellikle soğuk havalara ve düĢük sıcaklıklara karĢı 

aĢırı hassas olan kiĢi.  

7. Schadenfreude (Almanca): Diğerlerinin mutsuzluğundan keyif alma hali.  

                                                           
7 PORZIG, Walter (1986) Dil Denen Mucize II, Çeviren: Prof. Dr. Vural Ülkü, Ankara: Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Yayınları, s. 8.  
8 PORZIG, Walter (1986) Dil Denen Mucize II, Çeviren: Prof. Dr. Vural Ülkü, Ankara: Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Yayınları, s. 8.  
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8. Mamihlapinatapei (Yagán Dili): Birbirlerine karĢı derin arzular besleyen, an-

cak harekete geçme konusunda son derece isteksiz, gönülsüz olan iki kiĢinin 

sessiz sedasız bakıĢması (kesiĢmesi). 

9. Prozvonit (Çekçe / Slovakça): Tam olarak para ödememek için, ―çaldırıp ka-

patan‖ kendisini karĢı tarafın aramasını bekleyen kimse.  

10. Fernweh (Almanca): Daha önce hiç bulunmadığı bir yere karĢı sıla hasreti 

çekmek.  

11. Iktsuarpok (Eskimo Dili): Birisinin bir anda çıkıp gelmesini beklerken ya-

Ģanan hüsran.  

12. Waldeinsamkeit (Almanca): Orman içerisinde yalnız olma duygusu.  

13. Tsundoku (Japonca): Satın aldıktan sonra bir kitabı okumamak, alınıp 

okunmamıĢ diğer kitapların arasına yerleĢtirmek.  

14. Hanyauku (Kwangali Dili): Sıcak kum üzerinde parmak ucuna basarak yü-

rüme hareketi.  

 (Örnekler internetten alınmıĢtır: http://onedio.com/haber/turkce-de-en-az-bir-

cumle-ile-açiklayabildigimiz-14-yabanci-kelime-306987, EriĢim: 15.04.2016)  

Daha önce de belirtildiği gibi Türkçenin de kendine özgü ayrıcalıklı yanları var-

dır. Gönül gibi, Türkçede var olan ve baĢka dillere çevrilemediği, baĢka dillerde 

karĢılığının tam olarak bulunmadığı sözcükler, deyimler ya da kalıp yapılar vardır. 

Bu sözcükler bize özgüdür ve onların bizim kültürümüz içinde bir anlamı ve değeri 

vardır. Örneğin Ģu sözler dilimizde vardır. Bunları yabancılara anlatmak oldukça 

zordur. Bu anlatımları bir baĢka dile sözcüğü sözcüğüne çevirdiğinizde çok anlamsız 

yapılar oluĢturuyor (Ama Ģu da denilebilir: Aynı durum bir baĢka dilde Türkçede-

kinden farklı biçimde belirtiliyor olabilir. Belki o dildeki anlatımı da sözcüğü sözcü-

ğüne çevirince çok anlamsız bir tümce çıkıyordur). 

Afiyet olsun, BaĢın(ız) sağ olsun, BoĢ ver, Çok yaĢa, Eline (ellerine) / Elinize (elle-

rinize) sağlık, GeçmiĢ olsun, Gözünüz aydın, Güle güle gidin, Güle güle kullan(ın) 

!, HoĢ geldin(iz), HoĢça kal, Kendine iyi bak, Kolay gelsin, (Allah) Nazardan koru-

sun, Sıhhatler olsun, 

Aferin, Allah korusun, Buyurun, Hayırlı olsun, Allah analı babalı büyütsün, Bir 

yastıkta kocasınlar, Ġyi ki doğdun, MaĢallah, Nazar değmesin,  

BaĢüstüne, Eyvallah, HoĢ bulduk, ĠnĢallah, Kıyamam, Maalesef, Tabii, Vallahi bil-

lahi 

Balıketli, Ciğerimin köĢesi, (Benim) ilk göz ağrım, Kafayı üĢüttü, ġeytan tüyü, Pa-

bucu dama atıldı,  

Armut piĢ ağzıma düĢ, Battı balık yan gider, El elden üstündür, Havadan sudan, 

Oha!,  

AteĢ almaya gelmek, Bir musibet bin nasihatten iyidir, Cami yıkılmıĢ ama mihrap 

yerinde,  

TaĢ attı da kolu mu yoruldu?  
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Üstteki kalıp yapıların bazılarını İngilizceye ya da Fransızcaya çevrildiğinde hiçbir 

anlamı olmayacaktır. 

1. ―Kolay gelsin‖: Que cela vienne facilement ! 

2. ―Gözünüz aydın‖: Puissent vos yeux être éclairés ! 

3. ―BaĢüstüne‖: Sur la tête 

4. ―Elinize sağlık‖: Santé à votre main ! 

5. ―GeçmiĢ olsun‖: Que cela soit passé ! 

6. ―Vallahi billahi‖: Pour dieu, je jure au nom de dieu 

7. ―Güle güle kullan !‖ ve ―Güle güle kullanın !‖: Souris, souris, utilise-le ! 

8. ―Sıhhatler olsun‖: Que la santé soit ! 

9. ―BaĢın sağolsun‖ ya da ―baĢınız sağolsun‖: Que ta / votre tête soit saine !  

10. ―Çok yaĢa‖: Vis beaucoup !  

---------------------------- 

1. HoĢ geldin: Good you came.  

2. HoĢ bulduk: Good we found ourselves here 

3. Afiyet olsun: May you have an appetite.  

4. Eline sağlı: Health to your hand.  

5. Sıhhatler olsun: May you be healthy.  

6. MaĢallah: Wow that‘s great! 

7. Kıyamam: I won‘t hurt you 

8. Aferin: Way to go.  

9. ĠnĢallah: God willing.  

10. Allah korusun: May God protect you 

11. Nazardan korusun: May God protect you from the evil eye.  

12. BaĢın sağolsun: Health to your head.  

13. HoĢça kal: Stay well.  

14. Kendine iyi bak: Take care of yourself.  

15. Kolay gelsin: May it come to you easily.  

16. Cok yaĢa: God bless you.  

17. GeçmiĢ olsun: I hope it passes you quickly.  

Burada belirtilen sözcükler bütünüyle toplumumuza aittir. Bazıları dinsel kaygı-

larla söylenmektedir bazıları da deyim özelliğindedir. Din, kültürü aĢar ancak kültü-

rü farklı biçimlerde besler de. Bazen bir sözcük insanı hiç beklenmedik bir ruh du-

rumuna, içinde kök salmıĢ olduğunu hiç bilmediği bir ahlak düzenine götürebilir ya 

da soyut bir evrene sürükler. Bu sözcüklerden birisi, dinsel anlamı akla gelmeden sık 

sık kullanılan inşallah‘tır. Suat Sinanoğlu bu sözcüğün toplumumuzdaki değerini Ģu 

biçimde açıklamaktadır:  
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ĠnĢallah: ―KonuĢma dilinde bir öneriyi, bir çağrıyı kabul etme anlamında kullanı-

lıyorsa da; vazgeçme, isteksizlik, ihmal, sözünden dönme durumlarında sözcüğün 

asıl anlamına baĢvurulmakta, söz verilmediği için, Tanrı‘ya bırakıldığı ileri sü-

rülmekte, böylece suçlu kendisini aklamaktadır‖
9
.  

Tek bir sözcüğün farklı bağlamlarda değiĢik anlamlarda kullanıldığı anlaĢılmak-

tadır. Diğer sözcükler için de bu türden açıklamalar yapılabilir.  

Tarihin her döneminde inançlarla dil arasında bazı etkileĢimler görülmüĢtür. Ya-

saklama, kutsama, çekinme ya da esenlikli biçimde adlandırma biçimindeki inanç-

dil iliĢkisi her toplumda görülmüĢtür. Bir toplumda yasaklanan bir düĢünceye bağlı 

olarak, o düĢünceyle ilgili sözcükler de yasaklanmıĢtır. Yasaklamaların sonucunda, 

aynı aynı durumu belirtecek yeni sözcükler türetilmiĢ ve yasaklı durum bu yeni söz-

cüklerle, çağrıĢımlarla, soyutlamalarla adlandırılma yoluna gidilmiĢtir. Örneğin 

―savaĢ, kadınların evreninden sözcüklerce de uzak olsun diye, Güney Amerika Ka-

raib‘lerinde erkekler, savaĢa giderken kadınların bilmedikleri bir dil 

lar‖
10

mıĢ. Kendi toplumumuzdan da bu konuda çok sayıda örnek bulmak olasıdır. 

Türk toplumu iç çamaĢır olan ―don‖ kavramını uygunsuz bulduğundan sonraları 

kullanılmaz olmuĢtur. Bu sözcük yerine ―kilot‖ demiĢler, bu da değiĢmiĢ ve günü-

müzde ―iç çamaĢır‖ olarak adlandırılmaktadır. Bir dönem toplumumuzda kullanılan 

―hela‖ sözcüğü kaba görüldüğü için, sonraları, ―yüznumara‖ ve ―tuvalet‖ denilmiĢ-

tir. Günümüzde ise ―lavabo‖ Ģeklinde adlandırılmaktadır. Hastalık adlarında da ben-

zer durum görülür. Örneğin ―veba‖ (kara ölüm), ―kanser‖ (kötü hastalık), verem‖ 

(ince hastalık) gibi bazı hastalık adlarını anmayıp farklı biçimlerde adlandırıldığı 

görülür. Yine Ġzmir‘in semti ―Kokaryalı‖nın adı zamanla ―Güzelyalı‖ya dönüĢür, 

―Çirkince‖ köyünün adı da ―ġirince‘ye dönüĢür. Türklerde bir dönem sıklıkla kulla-

nılan ―Dursun‖, ―YaĢar‖, ―DurmuĢ‖, ―Duran‖, ―SatılmıĢ‖ gibi adlarda da bir umut 

vardır. Daha önce doğmuĢ çocuğu ölen aile yeni doğan çocuğuna bu adı vermiĢler-

dir. Yani tarihin her döneminde toplumsal değer yargıları ve inanç dizgesi ad ver-

mede önemli bir etken durumunda olmuĢtur. 

KiĢi dili öğrenir, bu dil yardımı ile baĢkası ile iletiĢim kurar, kültürünü geliĢtirir, 

bu kültürü kalıcı olmasına yönelik kitap yazar vb. Kitap aslında bilginin, dilin, kül-

türün kalıcı olması için sözlü dilin kalıcı olması düĢüncesinden sonra geliĢtirilmiĢ 

bir düzenektir. Bilinen en eski kitap olan Prisse d‘Avennes papirüsü M. Ö. 2600 

yılına aittir
11

. Bu kitap da bir bilgi aktarma amaçlanmıĢ ve kültürün kalıcı olması 

için yazılmıĢtır. Aslında yazı düĢüncenin sözel anlatımını değiĢtirebilecek ayrı bir 

yöntem değildir. KonuĢmayı kalıcı olması için geliĢtirilmiĢ bir düzenektir. O günden 

bu yana bilgiler genelde kitaplarda toplanıp sonraki nesillere iletilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Ama günümüzde çok karmaĢık bir alan vardır. Ġnternet hem kitabın, hem gazetenin, 

hem televizyonun hem de daha birçok durumun yaptığı Ģeyi aynı anda yapar ko-

numdadır.  

                                                           
9 SĠNANOĞLU, Prof. Dr. Suat (1988) Türk Hümanizmi, 2. Baskı, Ankara: TTK Basımevi, s. 57 
10 KÖKSAL, Aydın (1980) Dil ile Ekin, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, s. 43. 
11 DELAMARE, François; GUINEAU, Bernard (2008) Renkler ve Malzemeleri, 2. Baskı, Çeviren: Orçun 

Türkay, Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları, Genel Kültür Dizisi, s. 24.  
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Yeni öğrenilen bir dilin, o dilin kültürüne uygun olarak konuĢulması gereklidir. 

Dil ya da kültür iletiĢimi de etkiler. Bu bir bakıma sınırlılıktır. Çünkü o dil, ilgili 

kültür ve düĢünce yapısında doğup geliĢmiĢtir. Kültür belli bir düĢünceler dizgesi ya 

da bütünüdür. Dilde var olan sözcüklerle iletiĢim kurulabilecektir. Yine kültürel 

sınırlarımız iletiĢim sınırlarımızı da belirleyecektir. Bu açıdan bir sınırlılıktan söz 

edilebilir. Örneğin Türkçenin, sözdizimsel iĢlevlerin düzeni açısından Özne-Nesne-

Eylem (ÖNE) yapısında bir diziliĢi vardır. Türkçenin de içinde olduğu dünya dilleri-

nin %45‘i bu sözdizimsel yapıdadır. Dünya dillerinin %42‘si ise Özne-Eylem-Nesne 

(ÖEN) konumundadır. Tümceye yapılan en fazla ek nesneyle ilgili olmaktadır. Ġlgi 

tümcecikleri denilen yan tümceler hep nesneye eklenir. ÖEN konumundaki bir Hint-

Avrupa dilinden Türkçeye eĢanlı çeviri yapan birisi, ilgili tümcenin sonunu bekle-

mek durumundadır. Çünkü Hint-Avrupa dilinde, örneğin Fransızcada, nesneye ekle-

nen yan tümcecik tümcenin son kısmında bulunacaktır. Türkçede ise özneden hemen 

sonra olacaktır. Bu açıdan eĢanlı çevirilerde çevirmenler oldukça zorluk çekerler. Bu 

da dillerin düĢünme biçimine yaptığı etki olarak değerlendirilebilir. 

Sözcüklerin diziliĢi aynı zamanda bir özgürlük (fr. liberté) ve özgünlük (fr. ori-

ginalité) olarak da görülebilir: Bir dildeki farklılık bu toplumun kültüründeki ve 

düĢünce yapısındaki özgünlükten kaynaklanır. Bu da bir dili kullanırken, o dilin 

kuralları içinde, kiĢi düĢüncesini oluĢturabilir. Ġsviçreli dilbilimci Ferdinand de Sa-

ussure‘ün dil-söz ayrımı, toplumsal kültür ile bu kültürün bireysel kullanımı arasın-

daki ayrımını da belirtebileceğini söyleyebiliriz. Dil, toplumla kültür arasında bağ 

kuran bir yapıdır. Toplumsal kültür, topluma ait olan kültür, Saussure‘ün görüĢün-

deki ―toplumsal olan dil‖i belirtir. KiĢinin bu topluma ait kültürden yola çıkarak 

kullandığı, yararlandığı kültür ise bireysel kullanım olacaktır. Bu da ―söz‖e denk 

düĢecektir. Bu bireysel kullanımda, toplumsal kültürün olanak verdiği ölçüde özgün 

kullanımlar ve özgürlükler olacaktır. Ama toplumsal kültürün dıĢında bir Ģey kul-

lanma Ģansı da yoktur.  

Her dilin kendine özgü bir yanı, bir özgüllüğü (fr. spécificité) de vardır. Türkçe-

deki ―bir dil bir insan, iki dil iki insan‖ denilmesindeki neden, dil yoluyla yeni bir 

kültür, yeni bir düĢünme biçimi ve yeni bir temsil ya da yeniden sunum (fr. 

représentation) söz konusudur. Temsil kavramı insanlık bilimlerinin birçoğunda 

geçerli bir durumdur. Toplumsal ve kültürel bütünlüğün ortak gerçekliğe katkı sağ-

laması için kullanılan bir tanımdır
12

. Gerçek dünyadaki bir nesne, düĢünce, kavram 

ya da Ģey dilde simgeler yoluyla temsil edilirler. Dildeki her Ģey göstergedir ve dilsel 

göstergeler gerçek dünyadaki nesnelerin dildeki birer temsilleridir. Dildeki sözcükle-

rin her biri temsil olmasının ötesinde dilin kendisi de bir toplumsal temsildir. Yine 

dil yalnızca kültürel öğelerin iletiĢim aracı olmakla kalmaz, aynı zamanda dilin ken-

disi de bir kültürel öğedir. Bir dil, o toplumu temsil eder. Dillerin toplumsal temsil-

leri (fr. représentation sociale); hazırlanmıĢ, paylaĢılmıĢ, bireĢimsel (fr. synthétique) 

                                                           
12 MOREAU, Marie-Louise (editör-) (1997) Sociolinguistique. Concepts de Base, Liège: Mardaga, s. 246.  
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ve etkili toplumsal bilgilendirmeler biçimindedir
13

. Her ulus, dilinin sunduğu ola-

naklardan yararlanarak, dilini kullanarak tarih boyunca kendi benliğini, varlığını 

sergileyen bir kültür ortaya koyar. Kültür, kendini toplumun bir bireyi olarak gören 

kiĢinin geliĢtirdiği, yorumsal Ģemasının incelenmesi olarak anlaĢılabilir. Claude 

Clanet, kültür için ―kendilerine ve baĢkalarına ait uygulamaların toplumsal anlamı-

nın algılandığı ve üretildiği biçimlerdir‖
14

 diyor. Toplumsal anlamın algılanması ve 

üretilmesi dil yoluyla olmaktadır. Dil de temsilleri belirten göstergelerden oluĢmuĢ-

tur. Toplumsal iliĢkilerin sürdürülmesinde ve farklı uygulamalarında, toplumsal 

temsillerin önemli bir yeri vardır. Temsillerin, düĢünbilimsel (fr. idéologique) yargı-

lamaların ve bir topluluğun içinde taĢınan duyguların bütünü durumundaki kültürün, 

etkileĢimsel bir devingenliğin ve süreklilik belirten bir oluĢum sürecinin üzerine 

kurulmuĢtur. Bütün kültür tanımları içerisine eklenmesi gereken ―etkileĢimsel de-

vingenlik‖ ve ―süreklilik belirten oluĢum‖ açıklamalarını unutmamak gerekiyor. 

Kültürün sürekliliği vardır, toplum içinde sürekli bir etkileĢim vardır. Bu etkileĢim 

devingenliği getirir. Bu tanımda kültür sözcüğü, edebiyattan ve güzel sanatlardan 

doğan kavramları da içine alır, ama kültür bu kavramları da aĢacak bir biçimde yer 

alır. Edebiyatın, genelde ulusların birlik olmasında önemli bir iĢlevi vardır. Dil bir 

bakıma edebiyatın temelidir, edebiyat de bir budunun, bir ulusun ruhudur.  

Temsiller (fr. représentation), konuĢan kiĢilerin anlaĢma ve sınırlarını tanımaya 

izin veren bir özelliği olduğundan, gerçek yaĢam için önemli olan bilgi ve inancın 

temeli sayılır. Dilin yorumsal iĢlevi, söyleme dönüĢmesi bağlamında varlık bulur. 

Her insan gerçekliği temsil yoluyla oluĢturur. Bu temsil, belli bir gruba ait olan or-

taklaĢa temsil (fr. représentation collective) ya da bireysel temsil de (fr. représenta-

tion individuelle) de olabilir. Bu son durumda kiĢinin geçmiĢine, tarihine ya da duy-

gularına yönelik olacaktır. Temsiller indirgenmiĢ imgelerdir, gerçeğin basitleĢtiril-

mesi Ģeklinde olabilir ya da basmakalıp biçimlerine dönüĢmüĢ yapılar olabilir. Dil-

deki temsil durumuna söylemin kattığı; yorumlama, tartıĢma, benimseme, kipleĢme, 

alıntılama, sezinletme gibi simgesel bir yönlendirmenin tümünü belirten gözlenebilir 

bir boyut taĢır
15

. Dildeki her Ģeyin bir temsil olduğunu, gerçek dünyadaki nesnelerin, 

olguların ve varlıkların dildeki sunumları, yani dilsel göstergeler olduğunu biliyoruz. 

Dilsel göstergenin gerçekleĢtirdiği iĢlevler yorumlamadan kipleĢmeye, sezinletme-

den tartıĢmaya kadar çok fazla olduğu görülmektedir. Temsil, gerçekle ilgili bilgi 

verir, gerçeğe bir biçimde bağımlıdır, sonuçta temsil denilen Ģey gerçeğin yeniden 

oluĢturulması iĢidir. Temsiller davranıĢları yönlendirmede de önemli bir rol üstlenir. 

                                                           
13 MOORE, Danièle; PY, Bernanrd (2012) ―Discours Sur les Langues et Représentations Sociales‖ ZARATE, 

Geneviève; LÉVY, Danielle; KRAMSCH, Claire (editörler-),Précis du Plurilinguisme et du Pluricultu-

ralisme içinde, Paris: Éditions des Archives Contemporaines, s. 272.  
14 CLANET, Claude (1990) L’Interculturel. Introduction aux Approches Interculturelles en Education et 

en Sciences Humaines, Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, ss. 15-16.  
15 PY, Bernard (2004) ―Pour Une Approche Linguistique des Représentations Sociales‖, Langages içinde, 

sayı: 154, s. 7.  
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DavranıĢ içsel olarak anlam barındırmaz, daha çok belli bir yorumlama edimiyle 

davranıĢın anlamlı olduğu görülür. Bu davranıĢların doğrulanması da temsiller yo-

luyla olabilecektir. Kültürel temsil üzerine yapılan araĢtırmalar hem temel ve uygu-

lamalı bir özellik sunar hem de değiĢik yöntembilimlere (örneğin laboratuvar deney-

leri, sormaca, katılımcı gözlem, belgelerin ve söylemlerin çözümlenmesi vb.) gönde-

rimde bulunur
16

. Bu araĢtırma bilimsel, kültürel, toplumsal, çevreyle ilgili, ruhbilim-

sel ve eğitim gibi çok değiĢik alanları ilgilendirmektedir.  

Temsil bireylerin çevresiyle birlikte var olduğu iliĢkiler yapısını çevreler. Top-

lumsal iliĢkiler üzerine, grup içi iliĢkilerde ve öbekler arası iliĢkilerde bir açıklama 

getiren temsil, kesin öğelerin tanınmasında ve edimler ile toplumsal kılgıların (fr. 

pratique sociale) gerçekleĢtirilmesinde temel bir koz durumuna dönüĢür. Ġmge-inanç 

iliĢkisi, kavram ve kuramın tersine, her zaman duygulandırıcı bir özelliğe ve akla 

uygun olmayan bir göreve sahiptir. Bu, onların varlığının ya da varlıklarının kesiti 

konusunda belli bir toplumun bireyleri ya da bir toplumsal grubun hazırladığı bir 

bilgidir. Ġnanç toplumsal bir kılgıdır ve her zaman akla uygunluk aranmaz.  

Her dil bir topluluk içinde, o topluluğun kültürü içinde doğup geliĢtiğine göre; 

dili kültürden, kültürü de dilden ayırmak neredeyse olanaksızdır. Dildeki her Ģey 

simgedir ve dilsel simgeler (göstergeler) yalnızca baĢka bir Ģeyin yerini tutmaktan ya 

da baĢka Ģeyleri temsil etmekten daha fazla iĢlevinin olduğu da bilinir. Simgeler 

kendilerini kullananlara, anlamların bir kısmını kendilerine kazanmalarına izin ve-

rir
17

. ġöyle bir örnek düĢünelim: Ġspanya‘da boğa güreĢi geleneksel bir spor ve eğ-

lence aracıdır. Bu eğlence aracının dilde ve kültürde mutlaka yansımaları vardır. 

Ġspanyol arkadaĢının ısrarıyla arenaya giden bir Türk ile Ġspanyol arkadaĢının olaya 

bakıĢ açıları farklı olacaktır. Ġspanyollar bu eğlenceyi seyretmek için arenaları dol-

durur ve matadorun boğayı öldürmesiyle kazanılan zaferi alkıĢlarlar. Fakat farklı bir 

kültürden gelmiĢ olan Türk için durum hiç de böyle değildir. Onun gözünde savun-

masız bir boğa, elinde kılıç olan bir matador tarafından katledilmekte ve binlerce 

insan bu olayı alkıĢlamaktadır. Bu, hayvanlara karĢı yapılan bir zulümdür ve insanlar 

da buna ortak olduklarından zalimdirler. Ne olursa olsun, o toplum bu eğlenceyi 

kendi kültüründen atıncaya kadar boğa güreĢleri Ġspanyol kültürünün bir parçasıdır 

ve bu kültürün dilde ve baĢka yerlerde yansımaları olacaktır.  

 

                                                           
16 MAURIER, Louis; LONDEI, Danielle (2012) ―Images, Discours et Représentations Culturelles‖ ZARATE, 

Geneviève; LÉVY, Danielle; KRAMSCH, Claire (editörler-),Précis du Plurilinguisme et du Pluricultu-

ralisme içinde, Paris: Éditions des Archives Contemporaines, s. 219.  
17 COHEN, Anthony P. (1999) Topluluğun Simgesel KuruluĢu, Çeviren: Mehmet Küçük, Ankara: Dost 

Kitapevi, s. 11.  
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Ġspanyolca boğa güreĢi ile ilgili deyimler:  

―Coger el toro por los cuernos‖ (Boğanın boynuzlarını yakalamak/ boğayı boynuzla-

rından tutmak. Yorum: Sorunu halletmek, ele almak / sorunu çözmek). 

―Volver al ruedo‖ (Arenaya dönmek / arenaya geri gitmek. Yorumu: Bir etkinli-

ğe/iĢe/duruma yeniden baĢlamak / bir iĢe yeniden giriĢmek). 

―Haberle visto las orejas al toro‖ (Boğanın kulaklarını görmüĢ olmak. Yorum: Yakın-

daki tehlikeyi/riski görmüĢ olmak). 

―Dar la vuelta al ruedo‖ (Arenada bir tur atmak. Yorumu: Bir iĢin üstesinden gelmek, 

galip gelmek, yenmek)  

―Corre como si un toro corriese tras de él‖ (Arkasında bir (onurlu) boğa varmıĢ gibi 

yürüyor. Yorum: Çok hızlı yürüyor. Arkasından atlı kovalamak). 

Benzer türden farklı kültürel davranıĢlar, gelenekler baĢka toplumlarda da bulu-

nabilir. Bazı ―hayvan severler‖ kurban bayramını eleĢtirilmektedir. Boğa güreĢi 

bazıları için hayvana yapılan eziyettir. Bazıları için boks bir spor olamaz.  

Dil, toplum ile kültür arasındaki iliĢkiyi kurar, bu nedenle dilin kültürü aktarma-

da etkili bir iĢlevinin olduğu açıktır. Dilin, kültürel değerleri ve insana ait geçmiĢi 

oluĢturma ve koruma, alıcıya bir Ģey anlatma ve ona bir görüĢ aktarma gibi bazı 

iĢlevlerinden söz edilebilir. Dil insana geçmiĢini açıklamasına olanak sağlar ve insa-

na özgü kimliğin geçmiĢ yoluyla oluĢtuğunu gösterir. GeçmiĢle dayanıĢma dil yo-

luyla olmaktadır. Elbette dilin en büyük görevi iletiĢim iĢlevidir. Dil yoluyla insanlar 

birbirleriyle haberleĢir, iletiĢim kurar. Dilin toplum içinde çok önemli bir yeri oldu-

ğu apaçık ortadadır. Dil, doğrudan bir doğa ürünü değildir. Saussure‘ün dille ilgili 

yaptığı biçim/töz ayrımını herkes bilir. Dil töz değil, bir biçimdir. Her toplulukta 

farklı olan insan deneyiminin anlamsal içerikle (gösterilen) sessel anlatımdan (göste-

ren) oluĢan bir simgeye dönüĢtürülmesinde dil ortaya çıkar. Dilin birey ve toplum 

içinde varlık bulmasındaki yerini Nermi Uygur Ģu biçimde dile getirir: ―Ne doğar 

doğmaz dilimiz var, ne de bizim eylemli bir katkımız olmaksızın var. Öğrenmesiz, 

alıĢmasız, yinelemesiz edinemem dili. Bedenimin belli parçalarının, sözgelimi ağzı-

mın, ağzımdaki dilin bir yapıp etmesi değil dil‖
18

. Noam Chomsky dilin edinimi 

konusunda Nermi Uygur‘un görüĢüne uygun Ģeyler söyler. Chomsky‘ye göre insan 

doğduğu zaman beyni boĢ bir levha gibidir. Çocuk doğuĢtan doğal bir dili konuĢa-

bilme yetisiyle doğmaktadır. Ama doğal dili sonradan edinmektedir. Çocuk, bir dili 

herhangi bir davranıĢı öğrendiği gibi öğrenmektedir. Chomsky‘nin dilin dilbilgisi 

kurallarının ediniminde doğuĢtan gelen dil düzeneğine dayandırılması görüĢü 

1970‘li yıllardan sonra Jean Piaget‘nin duyusal motor çizgesi (fr. schéma du moteur 

sensoriel) ile açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Ġnsan eylemde bulunabilen, kendisini belirli 

bir eylemin nedeni olarak tasarlayabilen bir varlıktır. Ġnsan olmadan bir dilden söz 

edilemeyeceği gibi dil olmadan da insanın topluluk olarak yaĢaması olanaksızdır. 

                                                           
18 UYGUR, Nermi (1984) Kültür Kuramı, Ġstanbul: Remzi Kitabevi, s. 14 
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Dil ile kültür arasındaki iliĢki de aynı türdendir: Dil beden, kültür ise kandır. Kültür 

olmazsa dil ölür. Dil olmazsa kültür biçimlenmez.  

Dil yoluyla belli düĢünceler karĢıdaki alıcıya aktarılır. Yani düĢünme dil yoluyla 

oluĢturulur. DüĢünce denilince genellikle ―gerekçe öne sürme, öncülden sonuca 

yürüme, tek tek tasarımları belli bir düzen içinde birbiriyle birleĢtirme, çıkarımlama, 

kanıtlama, karĢılaĢtırma, belgeleme, tanıtlama ve benzeri Ģeyler anlaĢılır‖
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düĢünce biçimlerinde dil kullanılır. Dil düĢüncenin hareketlenme yönünü biçimler. 

Eksik, yetersiz, boĢlukları olan bir dilin her açıdan düzgün ve yetkin bir düĢünce 

ortaya koyması zordur.  

Biyolojik bir zorunlulukla insan çeĢitli eylem etkinliklerinin merkezindedir. Ya-

Ģadığı sürece sürekli bir uğraĢım içindedir. Bu yaĢam uğraĢmalarına iliĢkin her Ģey: 

duyma, algılama, düĢünme, eylemde bulunma, bilme ve iletiĢimde bulunma gibi bir 

takım edimler içinde bulunur. Bu edimler insanın en temel özelliğidir. Bu edimlerin 

hepsinde dilin önemli bir yeri vardır. Genelde bilginin iki kapısı bulunmaktadır. 

Bunlardan birisi algı deneyimi ya da duyusal deneyim, diğeri ise dildir. Duyma, 

düĢünme, eylemde bulunma gibi deneyimler algı deneyimi içinde kabul görür.  

                                                           
19 UYGUR, Nermi (1984) Kültür Kuramı, Ġstanbul: Remzi Kitabevi, s. 15.  






