
 

 

TÜRK DİLİ – 1 
1.Ünite Ders Notları               

Dil bir sistemdir: Dil konuşma ve dinleme işlevlerini gerçekleştirmek üzere birbiriyle bağlantılı ses, 

biçim, söz dizimi, anlam vb. alt sistemlerin oluşturduğu, üzerinde inceleme yapılabilen bir bütündür.  

 

Dilin temeli sestir, doğal olarak öncelikle sözlü anlatım aracıdır. 

 

Dilde nedensizlik ilkesi esastır 

 

İlkel dil, gelişmiş dil ayrımı yoktur: Bütün diller çok gelişmiş sistemler olarak kabul edilir. İlk yazılı 

belgelerin ait olduğu dil olan Sümerce, Hintçe vd. gibi pek çok dilin grameri yazılmıştır ve teknik 

olarak hiçbiri “geri” değildir.  

 

Dilin üretim yetisi sınırsızdır.  

 

Her dil ait olduğu toplumun gereksinimlerine cevap verebilecek yeterliliktedir.  

 

Dil, toplumsal katmanlara göre değişir: Dil, klasik terminolojideki ifadesiyle ağız, şive, lehçe gibi 

“değişke” lerden oluşur.  

 

Ana dili öğrenilen değil; edinilen ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir sistemdir. Dil bilimci Chomsky‟ye 

göre çocuklar doğuştan gelen dil edinim aygıtı ile dilin kurallarını işiterek öğrenirler. 

 

Diller zamana, coğrafyaya ve toplumsal katmanlara göre dallanır.  

 

Ana dil, ata dil olarak da bilinen ve bir dilin veya dil ailesinin tarihî gelişim sürecinde kuramsal olarak 

var olduğu düşünülen en eski şeklidir.  

 

Ana Dili: Birinci dil, asıl dil olarak da nitelendirilir. 

 
Ana dili, insanların doğuştan itibaren yakın çevresinden öğrendiği ve geliştirdiği dildir. Ana dil ise bir dile kaynaklık eden dildir. 

 

Diyalekt, Eski Yunanca diálektos „ortak dil‟ kelimesinden gelişmiştir. Bu terim, ağız teriminin yerine 

de kullanılabilmektedir. 

 

Ölçünlü Dil: Genel olarak yazı dili, edebî dil vb. şekilde adlandırılan bu üst dile ölçünlü dil adı verilir. 

Bir siyasal coğrafyadaki değişkelerin üstünde, ortak anlaşma aracı olarak kullanılan değişke ölçünlü 

dildir.  

 

Ölçünlü dilin oluşma aşamaları: seçim> kodlama > yerleştirme > seçkinleştirme. 

 

Yazı Dili ve Sözlü Dil: Dil değişkelerinden yalnızca biri olan yazı dili, halk arasında ve öğretim 

süreçlerinde „en iyi‟, „en doğru‟ ve „en güzel‟ olarak nitelenen dildir. 

 

Argo ve Jargon: TDK‟nin Türkçe sözlüğünde argo bir dil türü olarak değil, 
1. Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim, 

2. mecaz. Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim 

sözleriyle sözlüksel bir birim olarak açıklanmaktadır. Aynı meslek veya toplumsal gruptaki insanların 

kullandıkları özel dil veya söz dağarcığına jargon adı verilmektedir.  

 

İzole Dil: İzole dil, bir dil ailesi içinde yer alan ancak coğrafi bakımdan ailenin diğer üyelerine komşu 

ya da yakın olmayan ya da eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil ailesi içinde yer almayan 

veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dildir. 

 
Hint-Avrupa dilleri oldukları hâlde, bu aile içinde yakın akrabaları bulunmayan Arnavutça ve Yunanca da akrabalık 
ilişkileri bakımından izole (yalnız) dillerdir. 



 

 

 

Afroasya (Hami-Sami dilleri): Afroasya dilleri; Sami dilleri, Çad dilleri, Berber dilleri, Kuşi dilleri, 

Omo dilleri ailelerinden oluşur. Sami dillerinin en önemli üyesi İslam öncesi dönemde yalnızca Arap 

Yarımadası‟nda konuşulan Arapçadır. Ailenin önemli dillerinden biri de Yahudilerin dili İbranicedir.  

 

Altay dilleri: Türk dilleri, Moğol dilleri ve Mançu-Tunguz dillerinden oluşur. Moğol dilleri, Tunguz dilleri 

Sahalin, Mançuca Altay dilleridir. Altay dillerinin „muhtemel‟ üyeleri, Korece ve Japonca akrabası 

bulunmayan „yalnız‟ dillerdir. 

 

Avustronezya (Malay-Polinezya) dilleri: Malayca, Malezya‟nın; Endonezce, Endonezya‟nın resmî 

dilleridir. 

 

Çalışma dili: uluslararası bir kurum veya kuruluşta faaliyetlerin yürütülmesinde ortak anlaşma aracı 

olarak kullanılan dildir. 

 

Yerli Azınlık Dili: Aynı siyasi veya ulusal çevrede, genellikle belirli bir bölgede tarihin eski 

dönemlerinden bu yana yaşayan ve çoğunluğun dilinden farklı bir dili kullanan topluluğun dilini yerli 

azınlık dili olarak nitelendirebiliriz. 

Örneğin Bulgaristan, Yunanistan vd. Balkan ülkelerindeki Türk dilli azınlıklar tarafından konuşulan 

Rumeli Türkçesi, Kırım Tatarcası, Gagauzca yerli azınlık dilleridir. 

 

Farsça: Hint-Avrupa dili olmasına karşın, cümle ögelerinin dizilişine göre Özne-Nesne-Yüklem dilidir 

 

Dünyada en çok ana dili konuşuruna sahip dil Çincedir 

 

Türkmence: Güneybatı veya Oğuz Türkçesine ait bir yazı dilidir 

 

Tabular ve örtmece sözler, kültürler bazı kavramların konuşulmasına izin vermediklerinde ortaya 

çıkabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu ders notu www.netaof.com tarafından hazırlanmıştır. Kaynak gösterilerek ve çoğaltılabilir.  
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