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SUNUŞ: "NİÇİN FELSEFE"

Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakiiltesi Dekanlığı ve Kültür İşleri Daire Başkan-
lığının işbirliği ile düzenlenen "Felsefe Söyleşileri" başlıklı program, üniversitelerin, sade-
ce kayıtlı öğrencilerine değil, farklı toplum kesimlerine de bilgi aktarması gerektiği düşün-
cesiyle hazırlanmıştır. Ayrıca, Türkiye gibi nüfusuna oranla yetişmiş insan gücü bakıının-
dan sınırlı olan bir ülkede, başta insan kaynağı olmak üzere tüm kaynakların akılcı bir bi-
çimde değerlendirilmesi, büyük önem taşımaktadır.

Bilgi; ancak dünyayı, hayatı değiştirdiğinde ve insanlar arasında sağlıklı bir işbir|iği
oluşturduğunda anlamlı olabilir. Günümüzde sık sık yinelenen bir deyim var: "bilgi top-
lumu" deyimi ve bu deyime bağlı olarak birçok kişi de sık sık "bilgi toplumunı.ı oluştur-
mak" tan söz ediyor. Bu söz, aynı zamanda büyülü bir söz gibi görünüyor; gerçekten kulağa
çok hoş geliyor. Ancak bu sözün gereklerini yerine getirmek hiç de kolay değil. Çünkü
"bilgi" den ne anlaşıldığı çoğu kez, pek de doğru bir biçimde ortaya konulamıyor. Bilgi
olanla bilgi olmayan birbirine karıştırılıyor. Yaşamımızı değiştiren, dönüştüren bilgi aynı
zamanda güçlü de kılıyor. Bilgi türlerinden özellikle biri, kendimizibize anlatıyor; işte bu
bilginin öteki adı FELSEFE.

Felsefe her türlü varolanı bilinçli bir biçimde anlamanın temel yolu; insanın zihinsel
gücünü bir bakıma en üst düzeyde kullanmasını sağlayan bir etkinlik. Öyleyse düşünmeniır
ve bilmenin bu yolunu daha yakından, tarihsel boyutunu da hesaba katarak aıılamaya
çahşmak son derece anlamlı olsa gerek.

Üniversitemizin, düşünmenin bu en temel etkinliğini anlaşılır bir biçimde, isteyen her_
kese sunma çabası, gerçekten de çok önemli görünüyor. Yapılacak çalışmalann asıl amacı,
insanın kendisini ve içinde yaşadığı dünyayı bağlantıları içinde anlamasına yardımcı
olmaktır.

Her yıl iki ay sürecek olan bu etkinlikleri gerçekleştirmemizi sağlayan Üniversite yö-
netimine; bize katkıda bulunan bütün öğretim üyelerine: programın hazırlanışında ve uygu-
lanışında emeği geçenlere; yapılan çalışmaların kitap haline getirilmesini sağlayan Maltepe
Üniversitesi Rektörlüğüyle İstanbul Marmara Eğitim Vakfi yönetimine; programa katılan-
lara en içten teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Mücella IJLIJĞ
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
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ciniş

Bu kitapta yer alan Felsefe Söyleşileri -I ve Felsefe Söyleşileri -II, 200l ve 20O2

yıllarının Nisan ve Mayıs aylarında, Maltepe Üniversitesinin Dragos kampüsünde gerÇek-

leştirildi.

Felsefe Söyleşilerinin birincisi, genel felsefi söylemde yer alan temel yaklaşımları,

kavramları ve sorunları belirgin kılmaya yönelikti. Ancak yapılan sunumlarda yer yer felse-

lb tarihi bilgileri de öne çıkarıldı.

3 Nisan - 29 Mayıs 200l tarihleri arasında haftada bir gün ve iki saat olmak üzere ger-

çekleştirilen çalışmalara hemen her kesimden, meslekten kişiler, sivil toplum kuruluŞların-
da yönetici olarak çırlışan uzamanlar katı[dı.

ilk haftanın konusu "Yapı ve İşlev Kavramları Açısından Felsefe"ydi. KonuŞmacı
Betül Çotuksöken. felsefenin bir düşünme biçimi olmasının yanlstra; bir bilgi türü de oldu-

ğunu belirterek. felsefenin yapısal özelliklerini oıtaya koymaya çalıştı ve felsefenin işlev-
leriııi farklı önermeler biçiminde sıraladı.

Ona göre:
* Fe|sefe, dışdünya-düşünme ve dil arasındaki ilişkileri açıklar.
* Felsefe varolanın bitinmesinin nasıl mümkün olduğunu ortaya koyar. Felsefe, bireysel

olanla evrensel olan arasındaki ilişkileri inceler.
* Felsefe, varolanı nasıl anlamlandırdığımızı gösterir,
* Felsefe. varolan üzerinde düşünmenin yollarını gösterir.
t Felsefe. düşünme üzerine düşünmenin yollarını gösterir.
* Felsefe, dil üzerine düşünmenin yollarını gösterir.
* Felsefe, yargıda buluııma yetimiz üzerinde düşünmenin yollarını gösterir.
* Felsefe, bilimsel bilgi üzerinde düşünmenin yollarını gösterir.
x Felsefe, bir etki söz olarak, dünyayı değiştirmenin yollannı gösterir.

İkinci haftanın konusu "Eskiçağ (Antikçağ) ve Ortaçağdi Felsefe"ydi. Betül

Çotuksöken söyleşiyi başlatmak üzere, Eskiçağ felsefesindeki temel yönelimlerin ardında
yer alan soruları belirgin kılmaya çalıştı ve sörular eşliğinde her iki dönemi yansıtan sapta-

malarda bulundu. "Logos", "arkhe" kavramları ele alındı. Daha sonra da mutlak varlığa
yönelen Ortaçağın temel sorunsalları gözler önüne serildi.

Tüten Anğ, 17 Nisan 200l günü yaptığı çalışmada aşağıdaki sorular ve sorunlara
ilişkin saptamalan felsefi antropoloji bağlamında ele aldı. İnsanla ilgili kavrayış, herhangi

bir felsefi söyleınin en belirleyici ögesi olduğu için, böyle bir etkinlikte insan felsefesine
yer vermek büyük önem taşıyoldu.
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"İnsan Felsefesi" başlıklı çalışmanın soru bağlamları ve temel saptamaları şöyleydi:* İnsanın kendisini bilmesi insana ne sağlar?
* Antropolojinin tarihsel kökenleri: Kant'ın önemli rolü.
* Bir bakış biçimi olarak ve bir felsefe disiplini olarak: İnsan felsefesi ya da felsefi antropoloji
* Felsefi antropoloji alanında ortaya konulan kuramlar (teoriler) nelerdir?
* Bir kuram olarak "Gelişme Psikolojisi" kuramı nedir?
* "Geist Kuramı" nedir?
t "Biyolojik Kuram" ne anlama gelmektedir? Modern biyolojiyle ilgisi nedir?
* "Kültür Antropolojisi Kuramı" nedir?
* Felsefi Antropolojinin ontolojik temellere dayalı olması ne demektir?
* İnsanın varlık yapısının özellikleri ya da nitelikleri nelerdir?
* İnsanın varlık yapısına ilişkin nitelikler nasıl sıralanabi|ir? Bu bağlamda dikkate

alınması gereken kavramlar ve belirlenimler nelerdir?
* Bilen bir varhk olarak insan.
* Yapıp eden bir varlık olarak insan.
* Değerleri duyan bir varlık olarak insan.
x Tavır takınan bir varlık olarak insan.
* Önceden gören, önceden belirleyen bir varlık olarak insan.
* İsteyen bir varlık olarak insan.
* Özgür bir varlık olarak insan.
* Tarihsel bir varlık olarak insan.
* İdeleştiren bir varlık olarak insan.
* Kendini birşeye hasreden, bir şeyi seven bir varlık olarak insan.
* 

Çalışan bir varlık olarak insan.
* Egiten ve eğitilen bir varlık olarak insan.
* Devlet kuran bir varlık olarak insan.
* İnanan bir varlık olarak insan.
* Sanatın yaratlcısı olarak insan.
* Konuşan bir varlık olarak insan.
* Biyopsişik bir varlık olarak insan.
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Tüten Anğ, Takiyettin Mengüşoğlu'nun insan felsefesi kavrayışı çerçevesinde yukarıda
sıralanan konuları ana çizgileriyle e|e aldı.

İnsan bilen ve eyleyen bir varlık olarak kendini gerçekleştirir. Doğru eyleıncle
bulunma ve doğru değerlendirmeler yapabilme belki de insan dünyası için asıl amacı
oluşturmaktadır. Söyleşilerin dördüncüsünde İoanna Kuçuradi bu konularda söyleşiye
katılanları aydınlattı 've şu sorulann yanıtlarını bulmamıza yardımcı oldul özet olarak
şunları dile getirdi:

"Etik son l5-20 yılda moda bir sözcük oldu. Ne var ki, kullanıldığı bağlamlara bakılır-
sa, 'etik' sözcüğünün en az üç ayrı anlamda kullanıldığı görülür: değişik ve değişken de-
ğerlendirme ve davranış norm bütünleri anlamında; meslek kodları anlamında ve felsefenin
bir alanı anlamında. 'Etik' sözcüğünün bugün imlediği üç farklı kavramın karıştınlmaması



için, isim olarak 'etik' sözcüğünü yalnızca felsefenin alanı için kullanmayı yeğliyorum; di-

ğer iki anlamı için 'ahllk' ve 'ahliklılık' sözcüklerini kullanıyorum.
Ahlfiklar, büyük bir kısmı farklı topluluklarda farklılık gösteren, aynı toplulukta da

zaman içinde değişen normlardan - kültürel değer yargılan ve davranış kurallarından -

oluşur. Bu normlar, deneysel kaynakhdır. Belirli koşullarda türetilip geçerli kılındıkları
toplulukta, o topluluk üyelerinin o koşullarda yarannı/çıkannı korumayı amaÇlarlar. Bu tür

davranış norınları, isabetli türetildikleri zaman, toplumsal yaşamda önemli bir iŞlev görür-

ler. Değer yargıları ise ezbere değerlendirmelere götürürler.

Ahlakhhk normları, genel geçer kılınmak üzere ortaya konur. Bunlar da davranış

belirleyen normlardır. Meslek kodları, mesleği İcra eden herkesten -nerede ve ne zaman

olursa olsun- dile getirdikleri normlara uygun davranmasını buyururlar.
Felsefenin bir dalı olarak Etik, normlardan değil, bilgilerden oluşur. Bilme konusu

yaptığı, çok genel anlamda, insanlararası ilişkilerde değer sorunları ve eylem sorunlarıdır.

Değerlendirme bir insan fenomenidir. Değerlendirmelerde bulunmadan yaşamak ve ey-

lemde bulunmak olanaksızdır. Ancak, yaşamda yapılan değerlendirmelere baktığımızda, bu

cleğerlendirmelerin çoğu zaman değerlendirilen nesnenin değerinin bilgisine götürmediği-

ni, ezbere değerlendirmeler olduğunu görüyoruz.
Değerlendirmelerin yaşamda nasıl yapıldığına baktığımızda, üç farklı değerlendirme

tarzıy |a karşı laşırı z.
Bunlar:
a. Değerlendirileni, değerlendirenle özel ilgisinden dolayı iyi-k<lttl, güzel-çirkin ve

bu gibi sıfatlarla nitelendiren değerlendirmeler;
tı. Değerlendiren için geçerli değer yargılanndan hareketle yapılan değerlendirmeler ve

c. Değerlendirileni anlama, değerini belirleme ve değerliliğini-değersizliğini -insan

türü için öneınini- ortaya koymaya çalışan değerlendirmeler.

Böylece 'değer atfetme' ve 'değer biçme' dediğim ilk iki türden değerlendirmelerin öz-
nel ve göreli olmaları kaçınılmazdır. Bir değerlendirme ancak üçüncü tarzda gerçekleştirile-
bildiği zaman, değerlendirilenin değerinin bilgisine götürebilir. Değerlendirme, bütün ey-

lemlerimizin ilk, en temelde bulunan ögesidir."

Felsefenin ayrıldığı uzmanlık alanları her geçen gün biraz daha çoğalmaktadır.
Bunların içinde estetik de öteden beri büyük bir yer tutmaktadır. Ismail Tunalı bu konuda

söyleşiye katılanlan aydınlattı ve özet olarak şunlan söyledi: "Insan, hazır olarak bulduğu
bu dünyayı, diğer canhlann aksine, değiştirme ihtiyacı duyar. Bu değiştirme, akıl, isteme ve

beğeni yetileriyle gerçekleşir.
Değişime uğrayan dünya, bir bilgi, bir ahlak (etik) ve bir estetik dünya olarak doğar.

Bu üç insansal dünyanın üç temel değeri vardır: bilgide doğruluk, ahlakta iyilik ve estetikte
güzellik.

Estetik dünya, insanın yaratıcl hayal gücüyle dünyayı değiştirme sürecinde, bir estetik

süje ile bir estetik obje arasında meydana gelen bir ilgiye dayanır. Estetik süje, böyle bir
ilgide haz duyan bilinç varlığı, estetik obje ise, doğal nesnelerden, sanat yapıtlarından, en-

düstri ürünlerine kadar uzanan geniş bir ye|pazeyi kapsar.
Bu bakımdan estetik, bir lüks değil, tersine, bilim ve ahlak kadar insan varlığı için

zorunlu bir felsefe bilimidir."
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DiL FELsEFEsİNE ciniş

Betül ÇoTUKSÖKEN

Dilin en büyük özelliği, düşünmeyi, düşünmenin ürünü olan düşünceleri anlatma, dile

getirme, başkalİrına aktarma aracı olmasıdır. Dil için şunları söylüyor Berke Vardar

biıoiıı*ın Temel Kavram ve İlkeleri adlı yapıtında (TDK Yayınlan, Ankara, 1982): "Dil
bireyin bilincini oluşturan, benliğini biçimlendiren temeldir; bilincİn köklerine, bilinçaltının

derinıiklerine uzanan başlıca insansal işlevdir. Düşünce, us, bilgi, buluŞ insansal anlamda

ancak dille olanak kazanır. Düşünsel-ruhsal oluşum etkeni olan dil,. dünyayı anlrğlmızın

egemenliği altına sokan temel araçtır, başlıca anlatım yöntemidir. Insan yaşamınln tüm

g6riinumLriyle de içiçedir. İnsanın hem içindedir, hem dışında; hem özneldir, hem

İesnel."(s.ld) Bireylerarası anlaşma, elden geldiğince uzlaşma da büyük ölÇüde dille sağ-

lanmaktadır.

Nermi Uygur dilin önemini, temel oluşunu şu deyişlerle ortaya koyuyor Dilin
Gücü'nde (Kitap Yayınları, İstanbul , |962): "Nerde insan varsa, orda 'dil' de var. lnsan

birlikte diliyle. §ağır-,Jilsizlerle işitir dilsizler, dilyitimine uğramış olanlar, daha başka hasta

kimseler bİryana, herkes konuşur, düpedüz konuşur, bol bol sustuğu olsa da, isteYince

konuşabilir. biı giui yaygın bir insan görünümü azdır yeryüzünde. İsteyen uzaklara gitsin,

gitmeyen de dolayındaki insanlara çevirsin gözünü, açsın kulağını. Ayrılıklar, değiŞiklikler,

6aşka turlü oluşlarla karşılaşacaktır. Yalnızca insanların pay aldığı gerÇekler yok mu? Var.

Örneğin, o bilge söz her insan için doğrudur: İnsanlar doğar, yaşar, ölür. Ama haYvanlar

için Je doğrudur bu. İnsanlar için ortak özellik akıldır da diyemeyiz, bir bakıma (...) akıl

kadar az İastlanır birşey yok şu yeryüzünde. Çalışkanlık ise insanın temel belirlenimi

diyeceksiniz? çalışmada ün salmış ülkelerde bile öyle tembeller, öyle tembel topluluklar

,n1 ı.iı Din <ızelligini öne sürdünüz mü de, dinsizler sesini yükseltecektir. İnsanlara ortak

diye öne sürülebiİen belli başlı özellikleri birer birer gözden geçirmesek de olur burada.

Durum açık: Dil kadar kesintisizce yeryüzünü kaplayan bir insan baŞarısı daha Yok. Dilsiz

olamıyor insanlar. İnsanın öbür adı'konuşan' olmalı."(s.8)

Gerçekten de dil kadar insana temelden bağh bir başka öznitelik zor bulunur; dil

varlığı o[ması, dili olması insanın en temel özniteliği, onu işte o yapan bir öznitelik dil

insan için.

Franz Boas'ın öğrencisi olan Edward Sapir te langage. Inlroduction d l' ötude de

parole" adıyla Fransızca olarak 1953' te yayımlanan ama ilk baskısı |92| de Ingilizce

olarak g".çİkleşen yapıtında şöyle diyor: "Yürüme insanın bedensel yanının bir iŞlevidir.

Bedensİl yarrnrn, biyolojik yanlnln bir özelliğidir yürüme. Ama dil için aynı şey söz

konusu aeliıair. Dil toplumla ancak söz konusu olan bir yapıdır. Toplum ortadan kalkınca

birey yürüheye devam edecektir; ama konuşması mümkün olmayacaktır. Yeni doğmuŞ

birini 
- 
içinde buluııduğu toplumdan alıp bir başkasına koyun, o kişi yürümesini

gerçekleştirecektir yine burada] ama dili önceki toplumunkinden çok farklı olacaktır. Dil,
Jtır, konrş.a bir toplumdan bir başkasına geçildiğinde sonsuz şekilde değişen insani bir

etkinliktir. Topluma bağlı tarihsel bir üründür, tamamen tarihsel bir kalıttır dil. Yürüme

organik, içgüdüsel bir işİevdir; söz, konuşma ise içgüdüsel olmayan, kazanılmıŞ kültürel bir

işlevdir."

I
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SaPir'e göre dil ses taklitlerinden de doğmuş değildir. şu ilginç duruma da Sapirdikkati ÇekiYor: konuŞmanın organları sadecJ bu işe lzgu degildlr; konuşma ,,.uşndu
bunlardan yalnızca yararlanılır. Ayrıca yine Sapir 'e-gtıre*diısiz-düşünmenin, düşüncenin
olabileceğine inanmak bir yanılsamadır ve dil h(bir zİman törelerden, geleneklerien ayrı-
|amaz. Böylece sapir, dilin toplumsallığını daha iyi belirlemiş olmaktadır.

Bu son nokta birÇok dilbilimcinin, dille uğraşan birçok kişinin paylaştığı bir düşünceyi
İ|a{e 9a9r. Dilin toPlumsal oluşu, onun bir iletlşİm arac, ola.ak ortaya çıkışında en somut
ifadesini bulur. Toplumu ayakta tutan yapıtaşlan dille kendilerini gösterirler.

_. Daha önce adı geÇen kitabında Berke Vardar dil için şu ayrıntılı tanımı veriyor: ,,Dil

9İlS"'i, toPlum YaŞamında benzer bir işlev yerine getiraı, bir başka deyişle anlam- aktaran,
bildiriŞim sağlaYan baŞka dizgelerle (örneğİn ulaşİm dizgesiyle u u.) ui.tuı.,- ortak özel-likler taŞıYan, birÇok düzey içeren, çeşitli katmanlardan oluşan, kendİne özgü işleyiş kural_ları bulunan, dıŞ etkenlerin son çözümlemedeki belirleyiciligine karşın, kimi açılardanözerkliği de olan ve az sayıda öğeyle çok'sayıda anlam ileĞn, son derece tutumlu bir
düzenektir."(s. l4)

YaPısal Dilbilimi (i.Ü, Edebiyat Fakültesi Yay., istanbul, l969) adlı yapıtında Süheyla
BaYrav ise Şunları söylüyor: "Sesleri düzenli bir bİçimde sıraıayaral uır uilairişme ,ur,Ür,
YlPrnlk, tabiatta Yalnız insanda görülür. Dil, tekrar edelim, Insanlann kurdukları bütün
bildirişme sistemlerinden daha yetkin ve onların temelidir.

Seslerin sıralanmasıYla dedik: dili, zaman süreci içinde, birbiri ardısıra sıralanmış
seslerden kurulu bir sistem ya da sistemli bir gürültü olarak tarif edebiliriz. Sesten imge-
lerle, insan gerÇeği bir ikinci d9fa ya da istediğiladar yeni baştan yaratır. Konuşan, geçm"işi(sterse gerÇek olmayan, hayal ettiği, uydurdugu bir oİayı) 

"unıunİrr,.; 
dinleyici orİ unıu..Dil, insana özgü simgeleŞtirme kabiliyetinin en tıstun başansıdır. Simgeleştirmeyi şöyle ta_rif edelim: gerÇeği bir belirti, bir im ile temsil etmek, belirtiyi g".çJgin t"nıslİclsl oıaratgörebilmektir. DüŞünme, nesne ve kavramlan temsil eden utl"İi.ti sistemi kurup, bu

belirtilerle işlem yapabilmekle gerçekleşir.''(s.l6)

Dilbilimcilerimizden Özcan Başkan Bildirişim adlı yapıhnda (Altın Kitaplar, istanbul,
l988) dili ŞöYle tanımlıYor: "Bir toplulukta, insanların birbirleri ile karşılıklı olarak anlaş-
malarına YaraYan bir bildirişim düzeneği olup, iki kesimden oluşmuştur. Birincisi, anlam_ları 'saymaca' olarak Saptanmış, temelde stizlti, fakat yazılı daoıauiıen sözcük göstergeleri;
ikincisi ise, bu göstergelerin kullanımını duzenleyen, gene saymaca nitelikli bir kurallar
toPluluğu. BöYle bir tanımda, göstergelere genellikİe 'söİcükler'denmekte, kurallar toplulu-
ğuna da'dilbilgisi' ya da'gramer' adı verilmİktedir.'' (s.l02)

Dile iliŞkin bilincin uyanışıyla birlikte kendini gösteren çalışmalar genellikle felsefe
ÇerÇevesinde, giderek de gramer ya da dilbilgisi daha sonİala.ı fiıoıo;i çerçevesinde,günümüzde ise ağırlıklı bir biçimde, dilbilim çerçevesinde yer almaktadır. Dilin bir konu
olarak ele alınıŞı Çok eski dönemlere dayannıaktadır. Dilin inceleniş, konu ediliş serüveniniele almak AntikÇağda -özellikle- felsefenin sınırlan içerisine girmeyi gerekİirmektedir.
AYrıca konunun büYük bir önemle ele alınışı, pratik kayğlann daİir sonucu_dur. EskiçağdaDilbilgisi AraŞtırmcıları-Gramerin Doğuşu Gaebiyat r'-atuıtesi Basımevi, istanauı, İo?ı;adlı yapıtındaF. Z, Perek bu noktaya değinir. ''(...) uir taraftan logos denen daimon'un

ı
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kudreti, diğer taraftan sözün ne olduğu üzerindeki felsefi merak, üçüncü olarak da halk meclisle-

ri ve mükİmelerin faaliyeti ilk yunan devrinde dil üzerinde kesif çüşmalara" yol aÇrruŞtr (s, 3),

Herakleitos,a göre doğadaki düzenin taşıyıcısı olan logos dilde de vardrr, Her türlü

değişmeye karşın, ıogo, hJp kahr, varlığrnı_sürdürür. insanlar işte bu logosu öğenmelidir,

i;;;r, jiıa" ortuyu çit., aiıı" ifade edilir. öyleyse dilin incelenmesi gerekir, Herakleitos,a

göi", ,(rr"uı.ıetn aogaı bir kaynağı vardır ve dil, doğadaki devamlı, düzenli akışı yansıtır,

Herakleitos'tan kalan kimi ÜgĞnlar, onun sözcüklerin etimolojik yanlannı doğadaki

düzeni yansrtryor olmalan bak]mından incelemekte olduğunu göstermektedir, ona göre

sözcüklerde sürekli akışı gösteren bir kuruluş vardrr. kısaca ona göre sözün düzeni,

şeylerin düzenidir ayn, zam-anda (A. Dumitriu , (History of l,ogic; Abacus Pres, 1977), Yine

R. ou.it ir'dan öğrendiğimize göre, Herakleitos'un fragmanlannda varlıkbilimsel, man-

tıksal ve dilsel uytim dikiati çekiıektedir. Guido Calogero Storia della logica antica(Bari

1967, chap. II iraclito) adh yapıtında bu konu üzerinde durmaktadır. Aynca yine aynı

tonuvu yuri oiı ile eski yunaniılann mantığ arasrnda varolduğu söylenen temel bağlantıya,

Ernsİ Ğssirer de dikkat çekmektedir. (rhılosophıe .der symbolischen Formen, LDie

İİr"rnr, Berlin, 1923). Ayrİca Ernst Cassirer,ıninsan Üstüne Bir Deneme adlı yapıtına bu

açıdan da bakılabilir.

Atomcu Demokritos'a göre de sözcükler varlıklann bir hayali veya kopyasıdır; ancak

sonradan rastlantı sonucu !a da insanlararası bir anlaşma sonucu değiŞmiŞ olabilirler.

Atomcu geleneğin Roma,daİi temsilcisi Lucretius ise, insanlann kendiliklerinden varhklara

ad taktık[arını De Rerum Natura'da savunur (V, 1028-90),

Dile ilişkin bilincin uyanmasında asıl rol oynayanlar hiç kuşkusuz Sofistlerdir, onlann

toplumda 
"jinaiı.ı"ri 

rol geregi, dile büyük önem vermeleri doğaldır. Dili iyi kullanma ya

oa oogru kullanmayla an"cakİaşta insanlan etkileyebilecekleri, eğitebileceklerine iliŞkin

bilinçli tutumlan, onlan özellikıe olıuıgisi çalışmalan yapmaya yöneltmiştir, Dilbilgisine

bu denli bağlanmaları tamamen pratik bir amaç içindir, retoriğe hizmet içindir,

Bilindiği gibi retorik, güzel söz söyleme ile dinleyenlere birtakım düşünceleri benim-

setme sanatıdır ve daha soİralan Antikçağın sonlannda ve Ortaçağda öğretimin temel ko-

nularından birini oluşturmuştur.

Agrigento,Iu filozof Empedokles (? _ 49O,a doğru) gule] konuşmanın, böyle bir ye_

tenegi iıa-e etmenin çok yarariı olduğuna ilişkin bir kanıya sahipti. İşte Gorgias,a da hocahk

etmii oıan bu eklekiik fiıorofun Sfrakusai;lı Corax adında bir öğrencisi vardı. Hieron,la

çağd;ş olan Corax davalarda avukai olarak da çahşıyordu. Güzel konuşmanın pratikteki bu

yuiu.rnrn dışında Corax giderek konunun uzmanı olmaya başladı ve güzel konuşmanın,

."torigin kuiallarını ueıiĞdi; Tekhna adında bir tür el kitabı oluşturdu bu konuda, Eski
yunaİ retorik ustalannın en eskilerinden biri olan Syrakusai'lı Corax konuŞmanın beŞ

bölümden oluştuğunu ortaya koydu: sözbaşı ya da konuya giriş,_ hikaye etme, kanltlama,

doğrulama, son btııtım, ,or. ntıyı"." dil bundan böyle, sadece bir bildirişme aracı olarak

değil, başı<alarlnı herhangi bir konuda inandırma, etkilemede de önemli bir araç olarak kul-

ıanlımaya başlandı. işte- Atina,da da bu işleri özellikle sofistler üstlendiler ve yeni

gelişmeite olan siyasai yapıyı şekillendirmede, gençleri 9ğrj*: yoluyla gramer ve retorik

ğaıışmaların, ön piana çrı.*aıu.. Bu işleri özellikle Sofistlerden protagoras ve prodikos

üstlendi.

l
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Sofistlerin belirgin, katı esasları ve kurallaJı olmamakla birlikte paylaşıkları felsefi
görüŞler, her türlü dogmatizme karşı çıkışlan, göreci tutumları, dile ilişkin yaklaşımların<la
da kendini belli ediyordu. Örneğin Protagoras'a göre, sözcükler sadece ve sadece insan
yapısıydı, doğal hiçbir yanları yoktu.

Diogenes Laertius, Demokritos'un öğrencisi olan Protagoras'ın mantıksal-gramatikal
konularla uğraştığını, güzel söz söyleme sanatıyla, retorik aracılığıyla da karşıt düşüncedeki
kişileri inandırmaya, kendisi gibi düşünmeye yöneltmeye çalıştığını söyler. Diogenes
Laertius'a göre, konuşmayı dört türe ayıran ilk kişi odur: rica etme, soru, cevap ve
emretme; fakat kimileri de onun konuşmayı yedi türe ayırdığını öne sürerler: anlatma
(hikiye etme), soru, cevap, emretme, rapor etme (nakletme), rica etme, çağırma, (davet
etme). Gorgias'ın öğrencisi Alcidamas ise konuşmanın dört tür olduğuntı kabul eder: idclia
ile, belli bir sav ile açıklama, olumsuzlama (reddetme), soru sorma ve hitap etme.

Sofistlerin doğal olanla yapma olana, insanlar tarafindan yapılmış olanlara ilişkin
olarak baŞlattıkları tartışma, diğer bir anlatımla thesei-physei tartışması bu yüzyılların en
önemli tartışmasıdır. Bu tartışma, dil ile nesnesi arasındaki ilişki için de geçerlidir. Soru
ŞöYle sorulabilir bu bağlamda: dildeki sözcüklerle, bunların gösterdikleri nesneler ve
kavramlar arasındaki bağlantı doğuştan mıdır (doğal mıdır) yoksa insanlar tarafindan mı
yaratıImıştır, konulınuştur (thesei) ?

Bu tartıŞmanın kıyasıya ele ahndığı yapıt ise Platon'un Krrıtylos rliyaloğuclur. Bu
ÇerÇevede az da olsa bu diyalogdan, onun içeriğinden söz etmek yerinde olacaktır. Diyalog
üÇ kiŞi arasında geçer: Hermogenes, Kratylos, Sokrates. Kratylos' a göre her nesne için
doğru bir adlandırma vardır ve bu doğaldır; herkes için de aynıdır; Grekler için de Barbarlar
iÇin de. Hermogenes'e göre ise, adların doğruluğu uyuma ve uzlaşıma bağlıdır. Her nesneye
verilen ad doğrudur. Nesneye belli bir adın doğal zorunluluklar sonucu verildiği düşüncesi
doğru değildir. Ad verme konusunda nesneden gelen bir zorunluluk, doğal bir zorunluluk
söz konusu değildir. Tam tersine bu işlemde, alışkanlıklar, adetler, uzlaşımlar söz konu-
sudur. Sokrates, burada bu iki karşıt görüşün ana savları çerçevesinde belli bir sonttca
Varmanın son derece zor olduğunu ortaya koyar. Görüldüğü gibi bu diyalogda Kratylos
physei'den yana, Hermogenes ise thesei' den yanadır.

I. TARTIŞMA

1. Nesnelerin bize bağlı olmayan belirli ve sabit bir özü vardır.
2. Nesneler daima kendi öz yapılarıyla uygunluk içindedirler; onların yapısı bizim görme

biçimimizden bağımsızdır.
3. Adlandırma, konuşma ediminin bir bölümüdür.
4. Adlandırma, ad yardımıyla olur.
5. Adlarıoluşturan,yasakoyucudur.
6. Adlar üzerinde tartışabilen kimse, diyalektikçidir.

SONUÇ:
Adlar, doğal olarak şeylere aittirler
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II. TARTIŞN{A
l. Oğula babanın adını vermek doğrudur.
2. Nesnenin özü, adda ortaya çıkmalıdır.
3. Varlıklarln soyları, ait oldukları cins adıyla belirtilmişlerdir

[II. TARTIŞMA (Burada çeşitli adların etimolojisi yapılır)
1. Tanrıları n adları .

2. Yıldızlann ve doğal olayların adları.
3. Ahlak kavramlarının adları.

IV. TARTIŞMA
l. tlerşeyden önce, belirlenen, gösterilen nesnenin yapısını, doğasını ortaya koymak

gerekir. Örneğin ses aracıhğıyla taklit yoluna gitmek, izlenecek yöntemlerden biridir.
2. Etimolojide harflere kadar inmek gerekir.

(Aslında Sokrates. Kratylos' un bir savunucusu olarak görülmektedir.)
l.a. Hiç kuşkusuz Kratylos, Sokrates tarafindan ortaya konulan tezleri onaylayacaktır.
Anıa Sokrates vine de ortaya koyduklannın gözden geçirilmesi gerektiğini öne sürer.

Kratylos' a göre, adın doğruluğu, şeyin doğasını yansıtmaya dayalıdır. Ayrıca adlar,

bilgi elde etmek için yapılmışlardır. Adlar ona göre daima doğru bulunmuştur.

Kratylcıs' a göre, yanlış konuşmak olanaksızdır. Ama Sokrates, yanlışlıklann her

z:dman söylenebi leceğini ileri sürer.
b. Sokrates'e göre, ad da resim gibi bir öykünmedir. Resimde olduğu gibi burada da

bu tiykünme yanlış olabilir. Öyleyse yanhş konuşmak da mümkündür.
c. Ad, bir imge gibidir. İmge olabilmek için de objenin, nesnenin kesin bir çifti olmak
gerekmezı onu özsel olarak göstermek yeterlidir. O nesneyi, o nesne klanı içerdiği
takdirde ad da iı,i bir biçimde kurulmuş demektir, eğer bunu yapamazsa, iyi kurulmuş
değildir.
d. İşte Kratylos, bu sonucu kabul etmek zorunda kalır. Oyleyse, adların doğru kuru-
luşu yine benz.erliği (ad-nesne) gündeme getirecek ve bu da sonunda bizi uzlaşımın
söz konusu olması gerektiğiıre götürecektir.
[I .Adları bilen. nesnenin özünü biliyor demektir. Ancak, adları ilk koyan kimse
onları, ııesnelerin hakkında edindiği ideye göre koymuştur. Fakat bu ide yanlışsa
durum ne olacaktır? Kratylos'a göre çözüm şuradadır: nesnelere, insan üstü varhkların
ad verdiğini kabul etmek gerekir. Dolayısıyla dil, tannsal bir yapıdır ona göre.

Nesneyi bilınek içın de ad gerekli midir? Nesneleri adların yardımı olmaksızın da
bilmek mümkündür; bu nedenle onlara doğrudan bakmak yeterlidir sadece. Öyleyse
nesneyi öğrenmek, bilmek için doğrudan onlara bakmalıdır yoksa onların bir imgesi
<ılan adlara değil.
III. Bu arada Sokrates şuııa dikkati çeker: Devinimi gösteren adlar, insanı yanlışa
götürür. Bu tür adlardan yana olanlara göre, her şey akmaktadır, hareket etmektedir;
oysa bu bir yanılsamadır Siıkrates'e göre. Eğer her şey durmadan geçip gitseydi,
onlara bir ad vermek de mümkün olmazdı. Herşeyin akıp gittiğini söylerken çok
temkinli olmak gerekir. Ancak yine de Herakleitos' un kuramı durağanlıktan yana

Kratylos'un kaf'asını kurcalamaya devam eder. Diyalog da burada sona erer. Bu arada
adların doğru olınadığl gösterilmiştir büyük ölçüde.
Bu diyıılog çok büyük sorunlar içermektedir temelde:

* Ad ile nesne arasındaki ilişki nasıldır?
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* Bu ilişki nasıl kurulmaktadır?
* Bu ilişki doğrudan mıdır, dolaylı mıdır?* Bu ilişki doğal mıdır, yapma mıdır?* Adın doğruluğu nasıl bir doğruluktur?
* Ad, neyi gerçekleştirmek zorundadır'J
x Ad, bilgi verir mi?
* Ad bilgi verse bile, bu yeterli midir?* Ad bir resim, bir imge midir?
* Doğru ad, yanlış ad var mıdır?
* Doğru resim, yanlış resim olmadığına göre doğru ad yanlış ad olabilir mi?* Özel ad ile nesnesi arasında bir zorunluluk ilişkisi olabilir mi? Böyle bir ilişki var

mıdır?
* Cins adları ile nesneleri arasındzıki ilişki zorunluluk ilişkisi olabilir mi?* Cins adının (tür adının), bireyi (o türe ilişkin bireyi) belirlemedeki rolü nedir?* Adlar neyin ifadesidir?
* Nesnenin mi?
* Nesneye ilişkin düşüncenin mi?
* Ad neyi yansıtır ?
* Doğrudan nesıreyi mi?* Nesnenin ilgili olduğu zihinsel imgeyi mi?* Ad nesneyi mi gösterir?
* Ad kavramı mı gösterir?
x Ad ile kavram arasındaki ilişki nasıldır?* Adlar nesne adları mıdır?
* Adlar kavram adları mıdır?* Ad ile anlam taşıma arasındaki ilişki nasıldır?

Platon Kratylos dışında Philebos diyalogunda da dil konusunu ele alır ( l8 b-c). Sözü,
en küÇük ögelerinden başlayarak harf (ünlü, ünsüz, yarı ünlü), hece, ad, eylem, söz, sözün
adlara ve eylemlere ayrılması yine VII. Mektup'ta da yer alır (342 b) ve Sofsı'te de (26l d-
e) tekrar aynı konular ifade edilir. Yine bu diyalogda, varlıkları gösteren iki ti.ırlü sözcük
olduğu ileri sürülür: adlar ve eylemler. Ne sadece adlar, ne de sadece fiiller bir öz oluşturur.
Söz; var olan, olmuş olan veya olacak olan birşeyi ifade eder.

Dumitriu'nun bildirdiğine göre, Janet ve S6ailles, Histoire de la philosophie ad|ı
yapıtlarında (Paris, 192l, XII. ed. gp.227) şunları demektedirler Platon'un dil anlayışıyla
ilgiliolarak:

1. Sözcükler çözümleme aracıdırlar: bir ad bilgi için bir araçtır; bunlar şeylerin
varolma tarz|arını yorumlamak için kullanılan bir araçtır.

2. Sözcüklerin kuruluşu, yapılışı doğaldır ve Demokritos' un düşündüğü gibi bir
uzlaşma, bir uzlaşımdan dolayı oluşmuş değildir sözcükler.

3. Dil, düşünmeden kaynaklanır fakat, düşünme dilden kaynaklanmaz. Şeylere ad
vermek için onları bilmek gerekir herşeyden önce.

Aristoteles de özellikle Poetika'da sözcükleri inceleyerek bunları adlarına göre sınıf-
landırır. Mantığın bir bilgi dalı olarak kurucusu olan Aristoteles'in dile ilişkin soruları
gündemine almaması mümkün değildi; çünkü mantıksal çözümlemesi yapılacak olan, dilsel

5l



ifadelerdir; dolaylı olarak dilde yer alan düşüncelerdir. Ama düşünceleri yansıtan dilsel

ifadeler, mantığın asıl araştırma, iş görme alanı olarak görülmektedir denebilir.

Aristoteles'in yapıtlarında bundan dolayı, sözcükler, tümceler, tasım, söz ve hitabet

sanatı, şiir sanatı büyük bir yer tutar. Varlığı, varolanı dille, dilde yer alan tanımlar

aracıhğıyla belirlemeye çalışan Aristoteles dolayısıyla dile büyük önem verir. Ancak onun

asıl kğgısının yine de dil planında yer alıp almadığı büyük bir tartışma konusudur felsefe

tarihçileri arasında. Özellikle bu tartışma, kategorilerin neye ilişkin olduğu konusunda

sürüp gider: Bunlar varlığın mı, düşünmenin mi yoksa dilin kategorileri midir? Bu soruYu

bir ğıkış noktası yaparak, kategoriler üzerinde biraz durmakta yarar vardır. Aristoteles,
herhangi bir özne ya da varlığa kaç çeşit yüklem yüklenebilir, verilebilir sorunsalrndan

hareket eder ve bunun ancak on tür yüklem olabileceği kanısına varır. Ona göre kategoriler

tek başına hiçbir şey dile getirmezler, ancak özne ile yüklem arasında bir bağ kurulduğunda

kategoriler bir anlam taşıyabilir. Başka bir deyişle de doğu ya da yanlış, özne ile yüklem

arasında bir bağ kurulmasıyla ortaya çıkabi|ir. Organon'un ikinci kitabı olan Peri
Hermeneias'ta dil, anlamla ilgili olarak incelenir. Aristoteles burada anlamı; sözcük, ad,

eylem, söylem, önerme temelinde ele alır. Sesler ancak, uzlaşımla bir anlam üzerine

kuruldukları zaman ad haline gelirler. Ayrıca o zaman bunlar sembol olurlar. Tanımsal

ifadelere felsefesinde büyük yer veren Aristoteles şeyler, sözler ve düşünceler arasındakİ

ilişkileri de irdeler. Ona göre "sesin ortaya çıkardıkları ruh durumunun simgeleridir; yazılı
sözcükler de sesle çıkan sözcüklerin simgeleridir. Ruh durumlarının şeylerin imgeleri

olmaları gibi, bu cleyişlerin de aracısızca simgesi olduklan ruh durumlannın herkeste özdeŞ

olmasına karşın, hem yazı tüm insanlarda aynı değildir, hem de konuşulan sözcükler aYnı

değildir." (Peri Hermeneias, |6 a) Bu düşünceler daha sonraları da AristotelesÇi gelenekte

varlığını sürdürecektir.

Aristoteles Aııalitikler' de ise tasımı ele ahr: tasımda mantıksal bir sıra düzeni iÇinde

cümleler sıralanır. Söz, Retorik' te güzel, doğru ve etkili konuşma bağlamında ele alınır.

Poetika' da ise sözün temel ögeleri şöyle gösterilir:

fugğ Bölünmez bir sestir. Ünlü, ünsüz ve yarı ünlü diye üçe ayrılır.
Hece: Anlamsız bir sestir. Bir ünlü bir de ünsüz harften oluşur.

ğgfu Anlamsız bir sözcüktür. Cümlenin başında bağımsız bir durumda olabilir; baŞka

sözcüklerle biraraya gelen bağın bir anlamı olabilir ancak.
Articulus-article diye modern dillere geçen, anlamı olmayan, cümlenin baŞını,

ortasını veya sonunu belİrten sözcük de vardır.
Ad: Anlamı olan, zaman göstermeyen, her bir parçası ayrı bir anlam belirtmeyen
bileşik bir sestir. Her ad, özne veya yüklem olabilir.
Evlem: Anlamı ve zamanr olan hiçbir parçası kendiliğinden anlam belirtmeyen bileŞik
sestir. Zaman gösteren anlamlı her sözcük fiildir.
Heli Adın ve eylemin değişik şekilleridir. Hal ya da durum, adların yahn durumu ile
eylemlerin şimdiki zamanlarının dışındaki bütün diğer şekilleri gösterir.

@ Her bir parçası kendiliğinden bir anlama gelen anlamlı, bileşik bir sestir.

Anders Wedberg A History of Philosophy'de şunları sözlüyor Aristoteles'le ilgili
olarak. "Aristoteles'e göre yazılı sözcükler konuşulan sözcükler için semboldür; konuşulan

sözcükler ise düşünceler için semboldür. Sonuç olarak, düşünceler de şeylerin imgeleridir.
Eğer yazılı ve sözlü sözcükler arasındaki ayrımı bir yana bırakırsak, Aristoteles'in üÇlü bir
yapıyı ortaya koyduğunu an|arız (trichotomy): Sözcük-semboldür-Düşünce (için)-imgesi-

dir-Şey (için). Birçok görüş gibi Aristoteles' te açık seçik bir biçimde görülen, ifade edilmiş
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olan bu görüş Batı felsefesi düşüncesinin en önemli izleklerinden (tema) biridir. 17.

yüzyılda, Descartes'ın, Spinoza'nın, Malebranche'ın, Geulincx'in, Leibniz'in ve Locke'un
felsefelerinin en temel savlarından biri olarak ortaya çıkmıştır. Locke' ta bu durum bir ikili
yapıya dönüşme eğilimindedir (dichotomy): sözcük-sem-boldür-Idea (için). Bu değişme
Berkeley ve Hume üzerinde etkili olmuştur." (s. 125)

Dilbilime (günümüzdeki dil felsefesine) kadar nasıl gelindiğinin bir özetini veren bu
saptamalar çerçevesinde Aristoteles' ten sonra az da olsa Stoacılara eğilmek gerekmektdir.
Stoacılar da dar anlamda gramer çalışmalan yapmakla kalmamışlar, dilin yapısı ile, dil
dışındaki dünyanın yapısı arasında da benzerlikler kurmaya çahşmışlardır. Dilin kaynak
olarak, kuruluş olarak doğal mı yoksa insanlar tarafından mı oluşturulduğu konusunda
Stoacıtar orta bir yol tutturmuşlardır. Onlara göre sözcüklerin sesler ile, bunların
gösterdikleri nesneler ve kavramlar arasında doğal bir bağ yoksa da çok eskilere gidilip de
etimon denen köklere ulaşıldığında böyle düzenli bir bağın bulunduğu anlaşılacaktır. Bu
bakımdan Stoacılara, dilde köken bilgisi dalını ortaya çıkaran kişiler gözüyle de bahlabilir.

Dil çalışmalarının Antikçağdaki durumunu biraz daha kavramak için İskenderiye
Okulu'na da göz atmak gerekmektedir: Akademide Eski Yunan eserlerinden oluşan bir
kolleksiyon vardı ve buralarda eski metinlerin açıklamalı ve eleştirel yayınlan yeniden
yapılıyordu. Bu nedenle dil çalışmalan da önplana çıkmıştı, Araştırmacılar, metinleri
inceleyerek en doğru metne ulaşmaya çalışıyorlardı. İk kütüphane başkanı Zenodotos,
onun öğrencisi Byzantionlu Aristophanes ve büyük eleştirmen Aristarkhos gramer alanında
önemli ilerlemeler elde ettiler. Onun da öğrencilerinden Dionysios Thraks bugün elde
bulunan ilk Yunanca gramerini yazdı.

İskenderiye Okuluna koşut olarak Bergama Okulunda yapılan çalışmalarda da gramer

çalışmaları önplanda geliyordu. İskenderiye Okulu dildeki düzenliliği ortaya çıkarmaya
çalıştığı için onlara "düzenciler" denmiştir; oysa Bergama Okulunun temsilcileri böyle bir
düzen olduğu düşüncesine karşıydılar; dolayısıyla bu okulun temsilcileri, İskenderiye Oku-
lunun temsilcilerine karşıt düşünceler ileri sürüyorlardı.

Eski Yunanlılarda Dionysios, Aristoteles'ten sonra sözcük türlerini en ayrıntılı
biçimde ele alan kişi olmuştur. Biçimsel yön üzerinde durmuş, anlamı ikinci plana itmiştir.

Romahlar da dil üzerinde birçok çalışmalar yapmışlardır. De lingua latinarun (5 cilQ
yazan Varro grameri bilim haline getirmek istemiştir. Varro, Ciceronun da hocası olmuştur.
İ.Ö. +S-qS yılları, Varro' nun De lingua latina üzerine çalıştığı yıllardır. Bu arada Cicero da
en ağır felsefe eseri olan Academica' nın sonuncusunu, yani Academica Posteriora' yı
yazmaktadır ve felsefi düşüncelerini hocası Varro'nun ağzından dile getirmektedir. Varro
bir aralık konunun yeniliğinden dolayı henüz alışılmamış deyimler ve terimler kullanmak
gereğine işaret eder. Ayrıca bilindiği gibi, Cicero,.daha sonra modern dillere geçecek olan
Latince terminoloj inin yaratıcılanndandır.

Quintilianus da (İ.S. I. yüzyıl) Antikçağın en önemli dilcilerinden biridir. Institutio
oratoriae adlı yapıtında iyi bir hitabet öğretmeni olarak düşüncelerini ele almıştır.

Romalıların en büyük gramer ustası Donatus olmuştur. İ.S. lV. yüzyılda yaşamış olan
Donatus, Ars Grammatica'nın yazarıdır. Bu yapıt özellikle Ortaçağda o denli ün kazan-
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mışhr ki, yazarı bilinmeyen her türlü gramer kitabının Donatus'a ait olduğu ileri,sürül-
müştür.

En ünlü Latin gramercilerinden biri de Priscianus'tur. Bizans'ta Latince öğretmiştir.
l8 ciltlik Institutiones 7rammaıicae'ın yazarıdır. Bu, Antikçağdan bize kalmış olan en tam
durumdaki Latince grameridir.

Histoire cle la ling,uistique'in yazarı Georges Mounin'e göre de Ortaçağda dil üzerinde

çok durulmuştur, düşünülmüştür. Hiç kuşkusuz bunda, tüm öğretim yol ve yöntemlerinin
diIe dayalı bir biçimde kendini göstermesinin büyük rolü vardır. "Trivium" konusunda
yapılacak bir çalışma bunun en güzel örneğini verir. Dil ile düşünme arasındaki ilişkileri
özellikle skolastikler araştırmışlardır.

Öğretimde büyük yeri olduğu için dile ilişkin bilinç çok gelişmiştir; iyi bir yazar:r;.,

filozofun ya da tannbilimcinin Grekçe bilmesi gerekli görülmüştür Ortaçağın ilk dönem-
lerinde.

Confessioııes'in ilk kitabında Augustinus şunları dile getiriyor: "Artık ben dilsiz bir
bebek değil, konuşan bir çocuktum, bunu anımsıyorum, konuşmayı nasıl öğrendiğimi ise
sonradan anladım. Nitekim yetişkinler bana sözcükleri, daha sonradan harfleri öğretirken
yaptıkları gibi, belli bir eğitim düzeni içinde öğretmiyorlardı, ben kendi aklımı kullanıyor-
dum; onu da sen vermiştin bana Tannm. İstediğim yerine getirilsin diye mızmızlanarak,

çeşitli seslerle, beden devinimleriyle duygularımı iletmek istiyordum. Ne ki istediğim her

şeyi gereğince dile getiremiyordum, istediğim herkesle bunu başaramıyordum. Yetişkinler
bir nesneyi adıyla andıklarında ve buna uyan bir beden devinimi gösterdiklerinde, bunları
belleğime yerleştiriyordum. Onların bana göstermek istedikleri nesneyi sesle imlediklerini
f'ark ediyordum. Bir biçimde tüm ulusların doğal dili olan beden devinimleri, onların bunu
istediklerini düşündürtüyordu: Bu dil, yüz devinimlerinden, bakıştan, el kol devinimlerin-
den oluşuyor; davranış ve ses yoluyla durumu zihne gösteriyor: Bir şey mi istiyor; bir şey
nri eline geçirmiş; bir şeyden vaz m| geçiyor; yoksa bir şeyden mi kaçıyor? Yavaş yavaş

şunu öğrendim: Değişik cümlelerde yerli yerine oturan, sık sık işittiğim sözcükler belli
nesnelerin in"ıi idi. Sonra dudaklanm imleri kullanmaya alıştılar ve isteklerimi bu imler
aracılığıyla iletmeye başladım. Böylece ben, birlikte yaşadığım insanlarla istek imlerimi
karşılıklı kullanıyordum ve ana babamın yetkesine, yetişkinlerin arzusuna boyun eğerek in-
san topluluğunun fırtınalı denizine dalıyordum." (Metinlerle Ortaçağda Felsefe, Be$l
Çotuksöken, Saffet Babür, l. bs. 1989, "İtiraflar VIII" Kabalcı Yayınevi, İstanbul,2000, ss.
82-83).

Skolastiklerin dile duyduklan ilgi çok büyük olmuştur; skolastikler dil ile düşünme
arasındaki İliştileri araştırmışlardır. Varlık, bilgi ve dil felsefesinin tam kesişme noktasında
yer alan tümeller tartışması ve bu tartışmada yandaşı olunan düşünceler, gerçekçiler ve
adcılar adı altında birbirinden farklı iki düşünme geleneğinin doğmasına yol açmıştır.
Örneğin, gerçekçilere göre sözcükler İdeüerin somut göstergeleridir (imleridir); İde ile stlz-
cük arasında asli, hakiki bir ilişki vardır. Bu filozoflar Platon ve Augustinus'a dayanmak-
tadırlar, adcılar ise Aristoteles' in izinden giderler. Onlara göre İdelerin ancak insan
zihninde bir gerçekliği vardır; sözcükler şey değildir onlar sadece addır ve bir uylaşım so-
nucu oluşmuşlardır. Georges Mounin'in bildirdiğine göre bu tez, Saussure'ün zamanına
değin mantıkçıların da benimsedikleri tezdir (a.g.y. ss. l13-1l4). Gerçekçiler, Anselmus,
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Duns Scotus; adcılar ise Abelardus, Roscelinus, William Ockham ve bir ölçücle de Thonıas
Aquinas'tır.

Ortaçağda diyalektik yani mantık, dilbilgisi ve retorik çalışmaları birlikte gitmiştir
denilebilir. Filozoflar dil ve mantık filozoflarıdır bir bakıma. Gramer çalışmalarında otorite
olarak kabul edilen gramerciler daha önce kendilerinden sözedilen Donatus ve
Priscianus' tur, Biraz geriye gidelim.

Barbar akınlarından sonra Keltler, İngilizler ve Franklar kültürün liderleri oldulaı,.
L' aventure sömiologique (Paris, l985) adlı yapıtında konuyu "Eski Retorik" başlığı altında
inceleyen Roland Barthes söylüyor bunları: bu kültür liderleri. Latince graıneri öğrenınek
zorundaydılar; Karolenj döneminin yöneticileri, Fulda, Saint-Gall ve Tours okullarında
gramere ilişkin kapsamlı çalışmalar yaptılar. İşrc bunların en büyük otoriteleri de Donatus
ve Priscianus' tu.

Donatus. soru ve cevap şeklinde olmak üzere cümlenin sekİz bölürrıünü iııceleyen özet

şeklinde bir gramer yazmlştı (ars minor); ayrıca bir de daha ayrıntılı bir gramer çalışması
yapmıştı bunun adı da "ars major" dü.

V. yüzyılın sonunda ve VI. yüzyılın başında yaşamış olan Priscianus, Moritanyalıydı
ve daha önce de belirtildiği gibi, Bizans'ta Latince hocalığı yapmıştı. Bu konuda, gramer
konusunda Eski Yunanlıların kuramlarıyla ve özellikle Stoacılann öğretileriyle beslenmişti.
Onun Institutio granımaticae'ı normativ bir gramerdi (grammatica regulans); bu gramer ne
felsefi ne de bilimseldi. Priscianus minor yapıyl kuruluşu, Prisciaııus ınajor ise biçimbil-
gisini (morfoloji) inceliyordu. Priscianus ve Donatus normativ bir yapıdan yanaydılar ve
her türlü dilsel yapıya gramercilerin kural koyucu bir tavırla yaklaşmaları gerektiğini ileri
sürüyorlardı. Şöyle diyor Roland Barthes: "XII. yüzyıla kadar Granımatica graıner ve şiiri
içeriyordu ve aynt zamanda hem bu konudaki kesin bilgileri, hem de imgelemi inceliyordu;
harfler, heceler, cümle sıralama, sözcük diziminde yapılan değişiklikler, ölçü hakkında da
fikirler içeriyordu; gramer, Retorikle ilgili çok az şeyi bir tarafa bırakıyordu sadece kimi
yapı değişikliklerini. Bu temel bir bilimdi ve Etik'e de bağlanmıştır (Etik, tanrıbilimin dı-

şındaki metinlerde dile gelen insani bilgeliğin bir bölümüdür): "İyi konuşma ve iyi yazma
bilimi, her türlü felsefenin beşiğidir ve her türlü edebi çalışmanın asıl besleyici kaynağıdır."
(s. l l0)

Gramer XII. yüzyılda spekülatif gramer olur (a.g.y.s.l 10). Spekülatif gramer Modistae
denen bir grup gramercinin çalışmasıdır. Onlara modistae deniyor çunki De moıli.ı
sicııfficcıııdi başlıklı çalışmalar kaleme alıyorlar. Bunların çoğu İskandinav ınanastırlanndan
geliyor. Modistler, Erasmus tarafindan barbar Latincede yazmış kişiler olarak görülınüş-
lerdir; onların tanımları bu dili bozuyordu, onların aşırıya kaçan incelikleri vardı; gerçekten
bu kişiler gramerin temelini ortaya koydular iki yüz yıl boyunca ve biz kiıni spekülatif
terimleri onlara borçluyuz (s.ll0). Modistlerin incelemelerinin iki biçimi vardır: mocli
minores, konusu modo positivo olarak sunulmuştur, yani kısa biçimde, açık ve çok öğretici
tartışmasız eleştiri söz konusudur burada. Modi majores, quaestio disputatio formundadır
yani giderek uzmanlaşmış sorularla lehinde/aleyhinde (pro et contra) şeklindedir. Her
inceleme Priscianus tarzında iki bölümden oluşur: etimoloji (morfoloji) ve sözdizimi
(sentaks). Bunların da önünde kuramsal bir giriş vardır ve bu da modi essendi (varlık ve
özellikleri), modi intelligendi (çeşitli görünüşler altında varlığın ele a|ınışı) ve modi
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significandi (dil düzeyi). Modi significandi'nin iki katmanı vardır: Belirtme, modi
signandi'ye (belirtme biçimi) bağlıdır; onun ögeleri şunlardır: vox anlamlı ses-gösteren ve
dictio sözcük-kavram, cinse bağlı (enerik) kavrambirim (s6mant6me g6n6rique); modi
signandi gramerciye ait değildir; vox, sese ilişkin bir göste-rendir; fonetikçiye aittir bu ve
dictio ise sözcüğün eylemsiz, durgun (inerte) durumuyIa ayrıca sözlük yazımıyla ilgilidir.

Modi significandi'nin düzeyi belirtmeyle ilgili olduğu zaman "intentionnel" anlam söz
konusu olur; bu düzeyde sözcük bir ilişkiyle bezenmiştir ve ancak bu ilişki kurulabildiği
ölçüde ıınlaşılabilir, kavranabilir. Sözcüğün bir yapı içerisinde ancak değerlendirilişi burada
söz konusudur ve R. Barthes'a göre bu bağlamda kimi yapısalcılarla (Hjelmslev ve
Chomsky) Modistler arasında bir akrabalık vardır: dil bir yapıdır ve bu yapı, modi essendi
ve modi significandi ile güvenceye alınmıştır; evrensel bir gramer yani grammatica
universalis söz konusudur. (Gramatica una et eadem est secundum substantiam in omnibus
linguis. licet accidentaliter varietur. Non ergo grammaticus sed philosophus proprias
naturas rerum dili&enter considerans... grammaticam invenit). Gramer, bütün dillerdeki
töze göre bir ve aynıdır, ilineklerle çeşitlenmiş olsa da. Öyleyse bu gramerci değildir;
şeylerin doğasını incelemeyle grameri ortaya çıkaran filozoftur. (ss. 1l0-1l l)

Renaissance'ta ise dille ilgili olarak Bacon'ı anmak gerekiyor özellikle Mounin'e göre
(s. l23). De digııitate et augmentis scientiarum (1623) da Bacon dil ile düşünme arasındaki
ilişkileri felsefi bir planda ele alır.

XVII. yüzyılda da dil konusuyla Aristotelesçi çerçeve içinde ilgilenenler önplandadır.
Asıl sorun hep dilin düşünmeyle ilişkisi olmuştur. Dil filozoflar tarafindan _Bacon,
Descartes, Hobbes, Spinoza, Locke, Leibniz- düşünmenin ifade aracı olarak tasarlanmıştır.
XVII. yüzyılda Port Royal' den A. Arnauld ve C. Lance|oi Grammaire gönörcıle et
raissrııııığe (Genel ve Açıklamalı Dilbilgisi) (l660) adlı yapıtlarında, insan zihninin evren-
sel yasalarından yola çıkarak, dil olgularının açıklanışını genel mantık yasalarıyla yapmaya
ve dolayısıyla dile mantıksal bir görünüm kazandırmaya çahşmışlardır.

XVIII. yüzyıl kuramların pıtrak gibi ortaya çıktığı bir dönemdir. Dolayısıyla dil konu_
sunda da birçok kuram geliştirilmiştir bu dönemde. Leibniz, evrensel bir dil peşindeydi ve
bunun yollarını arıyordu. Mounin ve birçok araştırmacının en çok dikkatini çeken ise
Condillac'tır (l714-1780). Traitö des sensations (l'754) da, Essai sur l'origine des
c,tıııııaissances hunıaines (|746) de ve Traitö des systömes (l719) de bu konuları ele alır.
Onun göstergenin keyfiliği kuramı çok ilginçtir. Dilin göstergeleri kurulmuş şeylerdir;
sonradan oluşturulmuş göstergelerdir (imlerdir); bunlar bizzat kullananın seçtiği gösterge-
lerdir ve bunların bizim idelerimizle keyfi bir ilişkisi vardır sadece. Dil, bizim istencimize
bağlı olarak oluşturduğumuz, biçim verdiğimiz ilişkilerin en önemli olanıdır. Condillac'a
göre jestler, sesler, harfler idelerimize yabancı olan araçlardır; onlara biz işlerlik kazan-
dırırız. Mounin'in de işaret ettiği gibi Saussure'ü etkileyen Br6al, Condillac'tan esinlenmiş-
tir bu konularda.

XIX. yüzyılla birlikte dil çok çeşitli yaklaşımlarla incelenen bir konu olmuştur. Özel-
likle diğer bilimlerde elde edilen başarılar dili inceleme konusu yaparken bilim adamlanna,
araştırmacılara ipuçları vermiştir. Bu bağlamda tarihsel bakış açısı, biyolojinin, psikolojinin
elde ettiği başarılar dili incelemede ölçüt olarak alınır olmuştur.
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Dilbilgisinden dilbilime geçiş başlamıştır yavaş yavaş. Berke Vardar şöyle diyor
Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri (Türk Dil Kurumu Yayınlan, Ankara, 1982) adlı
yapıtında: "Bilimsel bir inceleme alanı olan dilbilim, herşeyden önce, olguların nesnel
biçimde gözlemlenmesini ya da doğrulanabilir ilkelere dayalı tümdengelimli bir
kuramlaştırma, açıklayıcı, genel nitelikli dilsel örnek tasarlama etkinliklerinde bulunul-
masını gerektirir. Yazı diliyle yazınsal dil karşısında sözlü dile, olanaklı bütün durumlarda
konuşma diline öncelik ve üstünlük tanır. Gözlem alanı dışında kalan olgulara ya da
doğrulanamayacak, dil içi gerçekliğin benimsenmesine olanak tanımadığı kurallara yer
vermez." (s.29) Geleneksel dilbilgisinde buyurucu, kural koyucu bir tarz söz konusudur,
modern dilbilimde ise bu söz konusu değildir. Geleneksel dilbilgisi "sorunlara genellikle
doğruluk/yanlışlık ölçütü aracılığıyla bakar (...) Dilin yaratıcı, üretici gücünün güvencesi
olan değişiklik ve yenilikleri tartışır durur, yanlış/doğru dizelgeleri yayımlamayı bilimsel
etkinlik sayar." (s. 30) Oysa çağdaş dilbilim, bakış açısını doğrudan doğruya dilin kendisine

çevirir ve yanlış/doğru ölçütünü çalışmasının ulaşmak istediği amaç olarak görmez hiçbir
zaman; dili betimler ve ussal bir biçimde açıklamaya çalışır.

"Konunun, görüş açısından önce varolması şöyle dursun, neredeyse görüş açısı konu-
yu yaratır" (Genel Dilbilim Dersleri, s. 29) diyen F. de Saussure (l857-1913) çağdaş dilbi-
limin kurucusudur; aynı zamanda Saussure yapısal dilbilim akımınrn da öncüsü olarak
görülür. "Genel Dilbilim Dersleri" ndeki düzen ve bu düzen içinde sunulan temel kavram
ve ilkeler, dili, kuralcı, geleneksel, karşılaştırmacı açıdan değil, bilimsel açıdan inceleyen
dilbilimin doğmasına, büyük bir hızla gelişmesine, yepyeni biçimlere dönüşerek yepyeni
araştırma alanları yaratmasına engel olmuştur. (M. Rifat, Dilbilim ve Göstergebilimin

Çağdaş Kuramları, Düzlem Yayınları, İstanbul, l990, s. l3).

Dilbilime ilişkin kitaplar Saussure' ü genellikle Cenevre Dilbilim Okulu çerçevesinde
ele alırlar. Saussure' ün belirginleştirdiği kavramsal açıklamalar, terim açıklamaları için
yukarda adı geçen çalışmadan büyük ölçüde yararlanmak olanaklıdır. (ss. l3-20).

Çağdaş göstergebilim ve dilbilim çahşmalan birbirinin içine girmiş durumdadır.
Göstergebilim çalışmaları bakımından C.S. Peirce de (l839-1914) büyük önem taşımak-
tadır. Her türlü gösterge temele alınmaktadır burada.

Amerikan Okulu da modem anlamda dilbilim çahşmalanyla dikkati çeker. Amerika'da bu
konuda daha çok antropologlar çalışmışlardır. Franz Boas'ın başlattığ çalışmalar Sapir ve

Bloomfield tarafından sürdürülmüştür.

Bloomfield'e göre dilbilimin kendine yeten, bağımsız ve özgür bir bilim dalı
olabilmesi için herşeyden önce dil olaylarının diğer bilim dallarının ışığında incelenmekten
kurtulması gerekmektedir. Dilin araştırılmasında ölçütler dıştan gelmemeli; dil kendi için-
deki ölçütlere göre inielenmelidir. Üstelik ona göre dilin anlamsal yanı değil, ölçülebilen
maddesel yanı ancak dilbilim tarafından ele alınmalıdır.

Üretimsel dilbilim de dikkate değer düşünceler ortaya koymaktadır dil konularında.
Buna göre insan dili, sonsuz sayıda cümlenin belli sayıda kurallarla üretilmesi ve anlaşıl-
ması ile işleyen bir sistem sayılmaktadır. Yapısal dilbilimde, verilen cümleler çözümle-
nerek parçalara ayrıldığı halde, üretimsel dilbilimde verilen parçalar birleştirilerek bir
sentez yapılmaktadır ve cümlelÖr üretilmektedir.

Dilbilimde çok çeşitli akımların yanında araştırma altbirimleri de söz konusudur. dil
felsefesi bağlamında, konuya ilişkin bilinci göstermek açısından sadece bu kadarı yeterlidir.
Felsefe açısından dile bakışta ise, anlam bağlamı büyük önem taşımaktadır.
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