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Güzel sanatların b�r kolu olan
edeb�yat �le s�stemat�k ve soyut
b�r düşünce d�s�pl�n� olan
felsefe arasında yakından b�r
�l�şk� vardır.

Edeb�yatında felsefen�n de
temel� �nsandır, her �k�s� de d�le
faydalıdır.

K�m� zaman sanatçılar
düşünceler�n� edeb� eserlerde
ortaya koyduklarından
felsefeden yararlanırlar. Tüm
bunlar felsefe �le edeb�yat
arasındak� güçlü �l�şk�y� açıklar.

EDEBİYAT İLE DÜŞÜNCE
AKIMLARI/FELSEFE
ARASINDAKİ İLİŞKİ



FARKLAREdeb�yat Felsefe
Amacı okuyucuda güzell�k duygusu

uyandırmaktır.
Amacı varlık, evren, doğa, b�lg� g�b� konularda 

s�stemat�k b�r düşünce ortaya koymaktır.

Güzel söz söyleme esastır. Asıl olan söylem değ�l, �çer�kt�r.

Düşünceden çok duygu ve sezg�ler ön plandadır. Akl� ve mantık� düşünce ön plandadır.

D�l sanatsal �şlevde kullanılır D�l göndergesel �şlevde kullanılır.

Kel�meler, yan anlam ve mecaz anlamda kullanılır. Kel�meler, gerçek anlamda kullanılır.

Sanatlı b�r söyley�ş ve kapalı b�r anlatım vardır. D�l ve anlatım olab�ld�ğ�nce açık ve açıklayıcıdır.

İmgelerle kurulmuş b�r d�l kullanılır. Kavramların hâk�m olduğu b�r d�l kullanılır.



Edeb�yat 
�le Ps�koloj� 
ve Ps�k�yatr�
Arasındak�

İl�şk�



Edeb�yat �le ps�koloj� b�rb�rler�ne oldukça yakın
�k� alandır. 

Her �k�s� de �nsan yaşamını, �nsanın �ç dünyasını
anlamaya çalışır. 

Ps�koloj� b�l�m� bazen b�r edeb� eserdek� k�ş�n�n
ruhsal yaşamını �rdelemeye çalışır, bazen de
sanatçılar ps�koloj�den yararlanarak eserler�n�
oluştururlar. 

Türk roman tar�h�ne baktığımızda Peyam� Safa,
Ahmet Hamd� Tanpınar, Yusuf Atılgan g�b�
yazarların eserler�ndek� karakterler�n
davranışları hususunda ps�koloj�den oldukça
fazla yararlandıklarını görmektey�z.



Edeb�yat ve Ps�koloj�n�n Ortak Özell�kler�

1. Edebiyat ve psikoloji biliminin asıl
malzemesi olarak insandır.

3. Genel olarak her ikisinin de insan
ruhunu kavramaya, onun düşünce,
davranış ve duygularına yön veren
bilinçaltı süreçlerine daha yakından
bakmaya ve onu çevresinden
koparmadan bir “bütün” olarak görmeye
çabalayan çalışma sahaları olduğu
görülür.

2. Edebiyat ve psikoloji insanı bir
bütünlük içinde kavrayarak onun
doğasına yaklaşma gayretindedirler.

4. İkisinin de ürün ve verileri birbirleri
için önemli malzemelerdir.
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Edeb�yat ve
Ps�koloj�

Arasındak�
Farklılıklar

Edebiyat sanat
dalıdır; psikoloji,

bilim dalıdır.

Edebiyat insanın ruh
dünyasının /iç

dünyasının
yansımasıdır.

Psikoloji ise ruh
dünyasının

araştırılmasıdır.

Edebiyatta ortaya
ürün çıkar.

Edebiyatta amaç
estetik haz
vermektir.

Psikoloji de ise
sorun tespiti ve

çözümü önemlidir.

Edebiyatın
muhatabı toplum
iken psikolojinin

muhatabı bireydir.



D�l�n Tar�h� Süreç İç�ndek�
Değ�ş�m�n� Etk�leyen Sebepler
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Dil, insanların duygularını, düşüncelerini

kelimelerle veya işaretlerle bildirdikleri

anlaşma aracıdır. Bu araç, aynı zamanda

insanlığın gelişimini sağlayan canlı bir

yapıdır. Sürekli değişir, gelişir. 

 
Belden başlayan ve genell�kle paçaları ayak b�lekler�ne
kadar �nen g�yecek anlamındak� “pantolon” kel�mes�, 
Türkler�n Batı kültürü �le temasa geçmes� net�ces�nde
toplumsal değ�ş�m�n d�le etk�s�ne örnek ver�leb�l�r. 20.

yüzyılın başında Türkçede olmayan telev�zyon, radyo, e-
ma�l, buzdolabı, ütü g�b� kel�meler teknoloj�n�n d�le

etk�s� �le bugün kullanılmaktadır.

İlk zamanlardan günümüze kadar s�yas�
ve toplumsal değ�ş�m, teknoloj�, çev�r�,

yazarların d�l terc�hler� g�b� b�rçok
neden yazı ve konuşma d�l�n� etk�ler.
Örneğ�n “tayyare” kel�mes�n�n yer�ne

“uçak” kel�mes�n�n kullanılması
Cumhur�yet Dönem�’ndek� s�yasal

yaşamın Türkçeye etk�s�d�r.
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Kimi zaman çeviri yoluyla da dil etkilenir. Tanzimat Dönemi’nde

Fransız edebiyatından onlarca eser çevrilmiş, bu eserlerle tiyatro,

gazete, mobilya gibi Batı kültürüne ait birçok kelime dile girmiştir.

Bazen de yazarların bilinçli tercihi, yazı dilini etkiler. Örneğin Milli

Edebiyat Dönemi’nde Genç Kalemler dergisinde yayımlanan Yeni

Lisan makalesinin etkisiyle yazarlar halk diline özgü Türkçe

kelimeleri kullanarak dili etkilemişlerdir.



 
Göçler, coğraf� koşullar, a�t olunan sosyal topluluk g�b� b�rçok
etken hem yazı d�l�n� hem de konuşma d�l�n� etk�ler. Örneğ�n
Türkçe b�r kel�me olan ve et� yenen, hızlı koşan, postundan

yararlanılan b�r memel� türü anlamındak� “tavşan” kel�mes� Esk�
Türkçede “tap�şgan” b�ç�m�ndeyken günümüzde “tavşan”
b�ç�m�n� almıştır. Aynı kel�me Azer� Türkçes�nde “dovşan”,

Türkmen Türkçes�nde “tovşan”, Uygur Türkçes�nde de “toşkan”
b�ç�m�nde yazılmakta ve telaffuz ed�lmekted�r. Bu kel�men�n

Kütahya yöres�nde “davşan”, Güneydoğu Anadolu’da “doğşan”
b�ç�m�nde kullanılması da d�l�n değ�ş�m�ne ver�lecek

örneklerden b�r�d�r.



İlk Örneklerden Günümüze
Türkçen�n Öneml� Sözlükler�

edebiyatnotu.com

@edeb�yatnotucom



1

Sözlük, d�lde b�rl�k ve tutarlılık
sağlayan, m�ll� b�l�nc�n

gel�şmes�ne yardımcı b�r
haz�ned�r. Okuduğunuz met�nde,
köklü geçm�şe sah�p ve gen�ş b�r
alana yayılan Türkçen�n öneml�
bazı sözlükler� hakkında b�lg�

ver�lm�şt�r.

Sözlük, b�r d�l�n söz varlığının b�r
bölümünü bel�rl� amaçlar

çerçeves�nde genell�kle alfabet�k
olarak b�r araya get�ren ve her b�r

kel�men�n anlamı, söylen�ş�,
köken� ve kullanımı konusunda

b�lg� veren başvuru k�tabıdır.
Sözlük, t�caret ve başka b�r d�l�
öğrenme �steğ� sonucu ortaya

çıkmıştır.

Sözlük yazımı �le �lg�l� �lk
çalışmalar tar�h�n erken
dönemler�nden �t�baren

başlamış, günümüze kadar
da devam etm�şt�r. Sanılanın

aks�ne sözlük çalışmaları
önce Batı meden�yet�nde

değ�l, Doğu meden�yet�nde
başlamıştır.

Günümüzde sözlükler, sözlük
b�lg�s� (leks�kograf�) olarak
adlandırılır. Sözlük b�lg�s�,

özell�kle 19. yüzyıldan �t�baren
d�l çalışmalarının öneml� uğraş

alanlarından b�r� olmuştur.
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Sözlükler çeş�tl� amaçlara uygun
b�ç�mde hazırlanır. Bunlardan en
yaygın olanlar genel sözlükler ve

çok d�ll� sözlüklerd�r. Genel
sözlüklerde d�l�n söz varlığının b�r
bölümü alfabet�k sırada d�z�l�r ve
bunların anlamları ver�l�r. Çok d�ll�
sözlüklerde �se en az �k� d�l�n söz

varlığı b�rl�kte ele alınır.

Bunların dışında eş anlamlı, yakın
anlamlı, karşıt anlamlı, argo
kel�meler�n ele alındığı ya da

dey�m ve atasözler�n�n, ter�mler�n
b�r araya get�r�ld�ğ� sözlükler de

vardır.

Sözlüklerde genell�kle koyu
veya büyük harflerle yazılan,
karşılığı göster�len, anlamı
ver�len, açıklaması yapılan,

örnek kullanımlanı sıralanan
kel�melere madde başı den�r.
Sözlüğün hacm�, madde başı

sayısı �le ölçülür.

D�ller�n başvuru kaynağı olan
sözlükler, d�l�n m�rasını da
koruyan müzeler g�b�d�r.



UNUTMA!!!
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Kaşgarlı Mahmut’un Divanü
Lügati’it Türk adlı eseri
Türkçenin ilk sözlüğüdür.
Araplara Türkçeyi öğretmek
için yazılmıştır.
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