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DIL - KÜLTÜR İLişKisi 

_ __ __ ----'-'A"'U--'CCÖÇEl�'' 

Dil vl!'kültür i li şk i sini ortaya koyabilmek için,önce bu iki 
k,wral11!1\ özel likle rini kı saca gözden geçirmemiz dognı 
olacaktır. Dil, hernen hepimiz ı anıfınd.:uı "konıışma (lJ"(jcl"ınız 

OlaCiık bilinir. "II/st/ııların diişıi'mhiklerini ve dııydukltlnııı 
bilelinnek için keliııu:fa1ız )leycl işaretlerle yapItIdan (ııı!{/ ,~m(!" 
(i) veya "(/nI(l~~m(/ gayesiyle kılliwııla!ı iş'ôrefler sis[nlll~' (2) 
olarak tarif edihIlek ıedir. Prof.Dr. Zcynep KorkmRz "dif, bl/siı 
uir({i ile bir bildirinı (ıracıdır"; "inHln!am! ve !Oplıımların 
YW"(ll!lklol'l hir (Infoşma (ırcıcıdır" diye tnrif etmiş ve dilin 
insanlığın iç ihtiyacll1d~n doğduğunu inde etmiştir. Küıtür 
ise , "TtiriM, toplumsal gelişme süreci içbıde yararılaıı bütün 
/lTtlrld; ve md/levi değerler ile, bunları yararlı/ada, sOJlrrıki 
nesil,'ere demıede kU{{WlI!Wl, inswllIl dal(ı! ve WfJIWIWı[ 
çevresine egemenliFi!!i" ôlriisiiııü göst~reıı araçlann bütünU" 
(3) ; "bir Wplııııııııı IJütiilıferrle!rüıilı sfihip oldu//Il. olaylan 
ve lIle.~eletai karşıla)'mı, duyuş, diişiiıı{iş şekilfehyle . ttirilı 
içinde meydaııa geltJIl fik ir ve sw/(u verimleri ve diğer 
hiikiim/eriıı hiirünü" biçimlerinde tarif edilmektedir. Bil' kişini:ı 
iç düny5s:nın zenginIigini acıaya koyuş biçimi, hayaı:ı b::ı.kı~ 
açısın: ;ı tabiı lıiI' sonucıı ohırak yaş~yışı, a insanın kLlltUrünü 
olu şturu r . Zeynep Korkmaz, "Kültür nedir ?" sorusuna farklı 
bakış açılnnna göre dcği~ ik tarifkr ge tim1iştir . O, bir kimsenin 
herhangi bir ::ıbnda k i bi lgisini veya genel bilgi 'seviyesini 
göstermek için kullanıla n kültürü, "eğilim, (jğretim ve tecrübe 
yoluyla edini/e.1l yiiksek bilgi vt' zevk düzeyi, aylim y{işay/ş , 
tarzı" " "bir {oplmııu millet hciline getiren ve millel/l' ı rıilie te 
değişe ! ı delferler bütünü" (5) biçiminde tarif etmektedir . 

Bir dilin seçkin Orunlerinden oluşan edebiyat ile kültUr bir 
birinden aynImaz iki unsur oll1,rak karşımıza çıkar . Bir milleti, 
tari/ı, soııaf, dil ve düşünce a!tmlorıııda sôhip oldul!u /Il im 
miras/ı! gölgesinde gelecek nesillere wıı/tıp sevdiren; hem 
İlıwlÇ, dUJlIrllli k ve heyecanla, hem de töreler, gidenekler ve 
ahLak kurallar! çerrevesinde bi,. birine' bağlaycııı , ortak Iwyu! 
üsbibllilll sağLayan etkenlerin hıışıııda edehiyllt ve kiilriir yer 
o!nwkttu!ıı: (6). 

Bugtin genjş bir yelpazede dlişUnüldllğt!lH)e, insanl arın 
duyu ş, clUştinüş ve düşündüklerini ortaya koyıışlarınd f1.k i 
özellikle ıin bütünüiıUn toplumun kültürünü oluşr:urduğu görülür. 
Birlik te Y<1şnyan insanlar ile her h :.ı ngi hir şeki lde nıii\J;is·~beti 

oInn top lu mler , birbirltörinin kültürlerinde ;ı e tkileni rler. 
DCl l tlyıs ı yl::ı. birbirledni ctki! c ıni.~ olurlar . Gerek insanlar, 
gerche toplumlar ar:ısırıdaki ct'r.;jkm~-etkikllme sürcciııtk Cil 

önemli unsur dildir. Bu açıck,il b<t~..:ı1(\ lğıJ1d:ı , di l b!r köprlidUr, 
hari ),;:;! hir vasıtadır . Dilin toplunılar arası bu fonksiyo!1untın 
yanııid::ı.,ny ııı toplum içinde yaştlynn insrınlaı'in birbirleriyle 
01:.10 ilişkileri ni biçimlendirir, yöıı v~ri r ve sonuçland ırır. 
Toplumun küçOk bir örneği pl:ın ailede bulunno fertlerin 
arası ilda eereyan eden eık i ltşim de, dil sayesind e 
gerçekleşmektedir. Anne ve babı çocuklilrı n.~ bilgilendirip 

. e~itirlc:'kcn, dil deneli o etkili ar.:ı.e ı Kııllal}ular. Oyleyse ful::d~ , 
toplumun ve toplumlar arası L' tkil:=şiınin en etkili vasıtası diidir. 

Her ins:ının hay~t:J. bakış <ıçısı, ol ayları yoruml:ıma ve 
nesneleri algıl ama yöntemi ve niteliği fark!ıhk,lar gösterir. Bu, 
genellikle o insanın fıiı o lduğu topl ıimun özelliklerinin tesiriyle _ 
bclirgink şip , o lgunhışır: yir.e o toplumun dili ile temayüz edip 
kendini gösterir. Ayn ı toplunnın içind ı:: olup aynı dili konuşan 
İns;:ı nl:.ınb du. alg ı lama ve yorumlJma fa rklılıklan görülmı::s i 

tab iidir. Bununl:ı birlikL~, an l Jştıkl:ın dil sJyesindedir ki, 
haYJ tl arında asg ari müş t ere klikl e r oluşıur::ır a k , kend i 
l op lu mlar:nın kültürünün şekillenmesine katkıda 

.. ,. 

bulunmak[adıriar. Şu halde, ins nnJarın yaşantılarıyla, ait 
oldukl:ırı top lumun kültürli arsında su SI7.ınaz bir ileti şim 
bulunr.ıakl:1dır. Topl um kültürü oluşurken dil yönlendi rici , 
halta belirleyici bir işIeve sahiptir. Delli hir s üreçıen sonra 
e tkileşimin d sunlu bir Jracı olan di L, toplumun kültüründen 
unsur konumuna .gelehi lir. Fı.!rtlerin algılamJ, yorumlama ve 
yaşama t.:ırzlannd:ıki seçieilik, di ll eri ni de etkileyebilir: 
ll;,ışlaııgtçla fertler ve tophmılar aras ı etkileşimin etkili vasıtusi 
olno dil , bir yönden belirlevie ilik konumunu kortıvarak bu - ~ . •. 
for.ksi);onumm devam etti rse de, diğer yandan değişme. ve 
gelişmeden etk.ileome durumundadır_ Du bakımdan toplumun 
di li ile kültürü iç içe bir yapı oluştuı1.tr. Bu ~urumu çarpiC1 bir 
biçimde ortay<t koyan iki (esbit bulunmaktadır. Dil, esas aüımk 
edilgen bir kUrllItıdlır. Yan i loplwl1jol gelişmeleri izler, hu 
!felişıııder wraJmdaH belir/f!llir. Ama bil, külıiir poLitikmll!!'ı 
hir parça olarak dille ilgili xönişLerin, toplumsal gelişme 
iiurinde e/küle bullllllllW!ığl mı!amıııa gelme::. (7). GöMlIiiyor 
ki dil ile, tapımnsal d~ğişme ve gelişmeler, kliltiir politika l .:ı.! ! 
aras ı nda .'i ı kı bir ilgi bulunmaktadır. 

Dil, milleti millet yapan en önerrJ i dinamiklerden bi rid ir. 
Daha f2.rkll bi r iffide ile dil , toplul u~a "millet" vasfının 
verilm~sindC' göz önünde tu tubn en önt!mli mlerdir. Mil1ı~ t 
için olmazsa olmazlardandır. Bu bakımdan milleti oluşturan 
fert lerin, dillerini ku llanma ve knrumadn hassas davrnnmal ;,ın 
gereklııektediL Kendi di llerini bJll:ın.:ı.rak etkili bir if5.de tarzın:! 
sahip olmak, o insana olduğu kadar, kuıı andı~ı dile de öneıııE 
özell ik katar. Kişi l eriri karakte-rleri ağızlarından dökü len 
kelimelerle res imlenir, somut' hfi le gel ir. Dilini özenle bir 
biçimde kullanan ve kull anılması gerc~ine inanan insanInnn 
nitelik ve lüceJi~i topll1m kOltüıiJıtün belirginleşmesind~ ön~ml i 
rol oyn::ı.nır. Nite~irn, topluıııun h.iil tü ıii , kişilerin birikiml~rinin 
knynaşm3~lndan olu ş ur. Fertler dili kullanmaktab 
Illalıii.retlcriyle lıayatın zorluklmm aşabilir , daha iyi bir ortamı 
yakalayab il ir. Kişilerin karJkterlerinin birer nüvesi olan 
düşünccler, dil sayesinde görücüye çık:ır . Du tür düştinceler 

. lOpluffiun hüyük bir kesimi tarafından kabul görür. Duygu, 
dUşOnce ve izlenimIer di l sayesindı:: ortaya ç ıkıp pay laşılıf. 
Kişiler tutarlı göıilııOşleıılıi etkili bir dille iffide ed~rek kendisine 
nitelikli sosyal çevre ve hu çevrede ac iyi bir yer edinilcbi!ir. 
Nitelikli sosyal çevrelerin çokluğu ,k Oltür yapı ~ ı bakımıııd~m 
sağbm toplumu meydana ge tirir. Sağlam yapıdaki sosyal 
çe\'red~ blunan insanlann hayut tarzlan toplt~ rmııı kül:lir~lnüıı 
kilometre taşların ı OlUŞWOlf. 

DiL, bil' Y~llld:ı11 toplumun kültürünUn oluşma sına krııkıd" 
bult;mırkcıı, di~ef yand<ı~ı o toplumu ıı değer ynrgı lnn ve di~er 
özellikleri de dilin değişme ve gelişmesine etki eder, yön v;:,:rir. 
Bıınd.:ı.n di: ile toplum ktlltlirlir:.lin girift bir ynpHl<t oldıı~' l1 
görDIOr. Sunınb b;~dıber , "di! iIlSf7I1!cmn !](Iyat J:w',wiII!dakj 
dl/!_'rlIll!}ç Uırz ııw göre biçiln'lendil,'fiıııfeıı, dogl'luJulı doğniya 
klilıiirfiıı (Jyrılıııaz hir parçası altırak k{/J '~wıı!za çıkıyor. Bu 
gerçel!i gij~ önü/u/e bulunc'larwı dil bilimciler göre, diliıı de 
iisriiııli(~e erişmemiş birliiiller, kültiil' bakI/ilim/cın du gerçek' 
bir üsrüiıliiife erişemez" (8 ). 

Sözlü ve yazh olarak üstün bir if:1de tarzma sahip olnn 
kişilerin sahip olduklan düşOncel.c ri k.:ırşısındnkikrc açıkl:ınla 
ve bvratm;,ı şansl arı d~ ll:J. bıbdır. Dili kuBanma yetis i bir 
bakım;} düşüncenin !!.kışını sağlayan, ona yön veren ,bir köprü 
durumundadır. Bu köprü s.1ye~ inde gerçekleşen et kileşim ile 
.lap lnOlu ol u ş turan düşüncelerin, fertl erin düşünceleri ve 
davranışlan arasında benzerlik göıiilmeye haşı Jr. Bu mUşıen:klik 
zam:J.nla yaygınlaşır ve toplumun ortak kUliUıünü olu şturur. 
f ertlcr duygu ve düşüncelerinin if5.dcsinde toplumun sahip 
ol duğu kültürden ba~ımsız bir şekilde hilreket edemez, onun 
düşünce ve davranışlan bir bakıma içinde bu lunduğu toplumun' 
sahip ol duğu kültür birikiminin dışa YilllSU1)asıdır. Bu~baglamda 
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kişiler dil ~C] lı~ ilc 'ayna görevi Ost1enmiş ol~rl~: ırı 
kil lttira ise o aynadaki gôrilnümdilr. Aynanın Olt rJmu' daıd 
tem el unsur dildir. Yan i dil, ay nanın .... ndi s ıdi r. 

Bu fonksiyonu ilc diL. gclenck-görenck, ahlfı.. ; ' ~.n , şiir, 
edebiyat ve degişik sanat dal lan ile düşü nce ve feıscr, 'Ianlan 
iç ine ala n, bu tenıel direkler üzerinde yUkselen L.: şaheser 
olarak ortaya çıkar. Böylece sosyal yapının nüvesini oı ll ~turur. 

Kişilerin dünya görüşünün şekiııcnmcsin~c ooIir1cyici r :ı lü 
dil oynar. Dil sayesindedir ki. bir toplumun fertleri mUşıerek 
yönler bularak birbi rleriyle bynaş ır, ortak hareket ederler: 
Birlikte sevinmenİn ve birlikte üıülnıcnin dışa yruısım" sı da 
dil ilke olur. İşıe bütün bunlar kOllÜrün [a kendisidir. Dil, bu 
uyumun cn sade, cn saf, fakat cn etkili aracıd ır. Bu i ş lev i ile 
di l, kültürün ortaya Çıkıp bclirgin leşmes inde, ortak anlayışların 
oluşmasında ve yayıhp gelişmesinde hiç de yabana au1amayacak 
bir önemi hıiizdir . 

Daima değişme ve ge li şme sOreci içinde olan dilin bu 
dcgişmcsi sadece fiit olunan milletin örf.tidl.!l, ahIDk anlayış ı . 
sannl ve edebiyat!. .. gibi eımen l e ri n tesiriyle olu ş !u g u 
söylenemez. Aynı 7 ... 1manda farklı millellerin di l ve kühü(!criyle 
olan e ı ki l eşimin bi r sonucu ola rak da ortaya çıkabilir. 
Tanzimal' lL'ln sonra mmbmı ve gazc ıecil iğin ge l işmesi, siyasi 
makıi le l erin yazdmayn başlamas ı , roman ve ti yatro .türünde 
edebiyatınl ızda örneklerin görülmeye başlaması... hep balı 
mMeniycıi ile olan münasebetlerimiz neticesinde oluşmwştur. 
Orta oyunu, Kamgöz ve Hadva! gibi geleneksel oyunlardan 
batı turz ı tiyatro eserleri ortaya konmas ı. bu CIldieşimin tabii 
sonuç l arı değil midi r? Yine kıyiifcı . hayat t arzı ve eg!ence ... 
kUlıür etkileşi m.i ve de~işi nı in in somu l,yaI1 sımalandır. Önemli 
olan, kUltUrlin, bu degiş im ve gel i şim sUrecinde öz benli~ini 
yi ıirmeden \' ar1l ~ını devam euircbilir olması dı r. Toplumu 
ol uş turan fertler arasındaki s~kl dayanışma belki de bunun en 
önemli unsurudur. Bu ise dil sayesinde saglanır ve korunur. 
Bu .çıdan b.kıldıgıııd. kUltüıiln dil ile olan münasebeti açıkça 
görülebili r. Kü ltürün kendi özünü koruyarak ge l işmes i 
sü rdümıcs i , do~rudan dogruya o kültUrün ba~lı oldugu milletin 
dilinin etkin bi r biçimde kull anımıyla ataka lıdır. Bu nu 
gerçekleştiri rken di li zorlamalardan uzak lutmak ve canlı bir 
varlık oldugunu hatırdan çıkar!'namak gerekir. Kül/ür ile dil 
lIra.fllıdlı sıkı bir müliliseber vardır. Bıı 1Il ı'i1 u1sebet gÖ7.lleıı IlZtık 
t/lt/dıır.m, dil koıııwuuf" çok yanlış Iıiikiimler verilir. Türkiye'de 
dil kO/IIIJ/ıııdıı aktı alll/lIZ JWlIlgılartl diişülmesiııiı ı sebebi, 
tliliıı kiilriirt.!t:JI ayrı //Iatell/(/tik gibi soyut bir varlık olarak ele 
ıdll/ml/mltr (9). 

Yeni teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak, ih t iyacın 
niteligine göre kelime ve terimler getirilmesinin sonucunda o 
dilin yapısına uygun o l an l arın kull anılmas ı olumlu bir 
geli~l1led ir. Kökcni başka dillere dayanan fakat yaygın bir 
k u li nnıma sahip kelime ve lerinıleri n s ı rf di li· yabanc ı 
unsu rlardan arındırma adına at ılm ası dili daral tı r. Kök.fiiz, 
ul rilıs iz., tlheı ıksiz ve çok geçmedeli bİrer birer dökülecek 
liyeiıımili kefiıııeler ise. oıılarl , mil/lıııfıı.ileriııden ve milli 
kiilıiideriııdeıı IIYlklııştmr; bir nevı dil ve kültür iiksiiıli yl/par 
(10). Dile yapllaıı /ıer ,,/lıdfılıııle doğrudilli doğruya kültiire 
yapılıııış ~ihidir. Dildeli yıılwııc:ı kelimelere ııtmak, fili ttti yeni 
ketim/el' icat ermek kolay. faka t güzel ve değerli eser/er 
.;'W'tIfIllClk güçtiir. Denildiğiııe göre, yeni bir kiiltürü" teşekkülü 
içiıı "eş yüzyıl sürekli emek fuırcumak Javnı imiş. Bir Mevftiıul 
\lt',w; bir Yil/iliS Emre'/l;,ı yetişmesi için, daha bir /ıl/yli 
bdlemeııı iz gerekiyor. Bekleyelim de, tfı.rilıi kültüre s ı rt 
çevirerek. ya/ulII"I)'1 retl veyıi tak/it ederek böyle özgü" ve 
IIIII.w l kiiltürii IJlIs ı l. )'llJ'llWClIğIZ merak ediyorum. mesele 
,'icitfece eli! Illeselesi degildit~ 11). Yet işen nesi i mil~ benİigi 
kOlybı.:t t irmc)' ccek kU ltür de~erle rimii.le beslemeli, mevcut 
kin ıü r biriklmimi.zi onun en kuvveıli dayanagı olan dilimizle . . 

'. , . 'Dilinizi dar kapl lar.J 

~~~~f;f~~~t~~~~t!~~l de büyük bir ~i Dil aiiıs ı ~d~k~ .~~; -;ıkı- b:glantı ~öz. önGnd: 
tu tu larak geçm i ş ve gelecek :ırasın~a . k.u~v~[\~ b~r . k~pru 
kurulmalı, milletimiz.in n seçkin kültür bır:k.i~ ı dı l sayesınd.e 
gelecek nesillere l anıtılnıa l ıdır . Bu, sözlu ve yazılı dıl 
kullanılarak yapı l abi l ir. Mi11ı::tin - h;i[lzasında bulunan milli 
kültür ürunleri ncs ilden nesilc aktanlmah, imJdinlar ölçüsünde 
yazıya geçirilmelidir. Yazlı kültür ürünlerimiz yeni kuşaklara 
ı a nıt ı l ma l ı , onlardoki gi7.eml i bak ı ş açıları genç neslc 
sezdirilmel idir. Bu şe kil de hareket edildigi zaman kültUre l 
mirasımııa sahip çıkm ı ş oluruz. Bir iilkeıı;" yetİşmekte ol"" 
lıeJilIeri, t!gl!r keııdi Jaııa t , tlil \'e etlebi)'lIfl(ı/'ll1ll1 IIItizisini. 
değerini bilıııez; bl/ıılarııı değişme , j:elipııe ve 
olgunlaşTl/as/ıullı ll Iwhen' ()hlUı~m. ileride' iiğiiııebilecekleri 
/IIillf kiiftür ııı ;/'mılıfı z.iııeleriııdeıı yoksıııı kl/lıııak telılikesiyle 
kıırşı!aşırllllT 12). -

Milli kültüre ve milli dile dtii,. ven"/eıı bilgiler, ;:erıç ıu:.rillert!, 
hiçbir 1,(tIIUIIl IfIIIlIII/lI)'lIclIk"ırı şek ilde Iwzmelti rilmelitli r . 

ÇÜJ/kü, her l/ydııı, milletiııin kiilriirüııii. asır/arııı siiz.geciııdr!1I 
geçerek teşekkiil etmiş" )'l/V dili "ii; biiliiıı iııcelikleri ile 
öğreıııııiş olmalulu: Tti,.illle bO)'IIIIC(/ sık sık aljiıbe değiş/irıııiş 
bil' mjffer oldl/ğlılJl l/ z içiıı }:eçıııiş kiift;;,. yliclig/jrla/'ııııızla 
bağlalııll11/ kopuktıır. Türk gel/cil/e. hiç O/II/l/ZSlI Ylıkııı 
ttiri"imiziıı klasik MI/e gelmiş .'ill/llIl,jikir ve edebiyııı erbobıııı 
okı/rup ımlııl/U/ ill/Mm okııl JII'ltlwmda km.wıdlnlıııa/ıdıl' (13). 
Bu dUşUnde ile harcke edi l diğjnde dil gibi o etki li vasıta 
kullanılarak milletin engin deneyimi, bu deneyimi özOnde 
t aş ıy an kültUr degerleri, gelecek nes illerle bu l uşturulmuş 
olacak tır . Bir miıı et için önemli olan, kendi kUlt UrUnün 

. nüvesinin veriml .i bir 'sa haya ekilmiş olmas ıdır. 
Yazımııı N. Sami Danarlı'nın ögUdil ile b i tİ relim: "Türk 

diliııi seviliiv Aralarııı bize bl/'(lkttgı efi gt'lzel iki şe)'l~eıı biri 
bugünkü Tiirk vatan ı ise. ikiııcisi Tiirkçe'd ir( 14 ). 

*Atatürk Üniv. Sos. BiL. Ens. Tilrkçe Eğitimi Doktora 
Öilrenci, i . 

TUrkçe sözlük, TDK yay. Ank-1988, 5.374 
D. Mehmeı DOCAN, BUyUk TUrkçe Sözlük. Birlik 

. Yayınl an, Ank-1982, 5.228 . 
TUrkçe Sözlli~ TDK yay . Aıık .· 1988, C:2, 5.947 
D. Mehmeı DOliAN, age. S.627 
Praf. Dr. Zeynep KORKMAZ, "Dil-KUltür ilişkisi" Türk 
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