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D�l, sözlük anlamıyla duygu ve düşüncey� aktarma-
ya, dışa vurmaya, b�ld�rmeye yarayan herhang� b�r
anlatım yolu ya da aracıdır. Ancak d�l, sadece gün-
del�k hayattak� konuşmalarda yahut met�nlerde �le-
t�ş�m kurmaya yarayan b�r araçtan �baret m�d�r?
Ludw�g W�ttgenste�n’ın “D�l�m�n sınırları, dünya-
mın sınırları demekt�r.” sözü d�kkate alındığında
d�l�n �let�ş�m� sağlayan b�r araçtan �baret olmadığını
düşünmek mümkündür.
Her ne kadar W�ttgenste�n’ın bu sözü, k�ş�ler�n
kel�me dağarcıklarını gen�şlett�kler�nde daha gen�ş
b�r ufka sah�p olacakları söylenerek yavanlaştırıl-
mışsa da d�l, W�ttgenste�n �ç�n düşünüleb�l�r olanı
bel�rlemekted�r. Demek k� d�l üzer�ne b�r sorgu,
düşünce üzer�ne b�r sorgudan bağımsız ele alınama-
yacaktır. D�l, a�t olduğu halkın tar�h�n�, gelenek ve
görenekler�n�, sosyoloj�k ve ps�koloj�k durumunun
yanında felsef� ve b�l�msel �lerley�ş�n� de gözler önü-
ne serer.
Örneğ�n d�llerdek� akrabalık �fadeler�, o d�l� konuşan
toplumun sosyoloj�k durumuna ışık tutarken d�l�n
�ç�nde taşınan �deoloj�, rej�mler�n kaderler�n� de ta-
y�n eder. Tam da bu sebeple Orwell’ın 1984’ünde “ye-
n� söylem”, en güçlü �deoloj�k s�lah olarak bel�rmek-
ted�r. Bab�l Efsanes�nde tanrı, �nsanı farklı d�llere
ayırarak cezalandırırken Descartes, “res cog�tans”ın
ayırt ed�c� özell�kler� arasında d�l� sayar. Görülmek-
ted�r k� d�l, �nsana da�r h�çb�r alandan yalıtılamaz.

www.noktas�zderg�.com

/noktas�zderg�
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Açıkça anlaşılab�l�r k�, bu f�k�rler d�z�s� mevcut
tar�hsel durumda h�çb�r anlam �fade etmez.
Öncel�kle, �kt�darın ş�ddet yoluyla ve s�lah
teknoloj�s�ndek� �lerlemelerle ele geç�r�lmes�,
fantez�ye tesl�m ed�lm�ş romant�k b�r f�k�rd�r. 
 Baskı aygıtı tankların ve uçakların gücünden
yararlanab�l�r. Bu nedenle, sadece gücüne eş�t
olmak �ç�n tanklar ve uçaklar gerek�rd�. 1789 ve
1917 tar�h olarak kalır, ancak artık örnek
değ�ld�rler. 
   Y�ne de, böyle b�r �kt�darın ele geç�r�lmes�n�n
mümkün olduğunu varsaysak b�le, �ster s�lah zo-
ruyla �ster yasama yoluyla elde ed�ls�n, Fransa (ve-
ya İtalya ya da Çekoslovakya) ancak kend�s�n� b�r
kutuya koyup dünyadan koparab�l�rse etk�l� ola-
caktır. Gerçekten de, 1946'dak� mevcut tar�hsel du-
rumumuzda, mülk�yet �l�şk�ler�ndek� b�r değ�ş�kl�-
ğ�n, örneğ�n Amer�kan kred�ler� üzer�nde öyle b�r
etk�s� olacaktır k�, ekonom�m�z kend�s�n� ölüm
tehd�d� altında bulacaktır. Sağcı b�r devr�m�n,
Rusya'nın m�lyonlarca² Komün�st seçmenle b�rl�k-
te ve en büyük kıtasal güç olarak konumuyla b�z�m 

Ancak sam�m�yet kend� başına b�r erdem değ�ld�r.   
O kadar karışık sam�m�yet türler� vardır k�, bunlar
yalanlardan daha kötüdür. Bugün �ht�yacımız olan
şey duygularımızla değ�l, aklımızla düşünmekt�r.
Terc�hen, b�r devr�m, dünyadak� özgürlüğü ve
adalet� arttırmayı amaçlayan s�yas� ve ekonom�k
kurumların değ�şmes�d�r. Prat�k olarak, bu,
değ�ş�m� daha �y� hale get�ren b�r d�z� tal�hs�z
tar�hsel olaydır. 
   Bu kel�men�n bugün geleneksel anlamda kulla-
nıldığını söyleyeb�l�r m�y�z? Fransa'dak� �nsanlar
devr�mden söz ed�ld�ğ�n� duyduklarında, öngör-
dükler�, onlar hakkındak� f�k�rler�n� koruduklarını
varsayarsak, ya çoğunluğun yasalaşması yoluyla ya
da �kt�darın b�r azınlık tarafından ele geç�r�lme-
s�yle elde ed�len mülk�yet b�ç�m�nde b�r değ�ş�k-
l�kt�r (genell�kle üret�m araçlarının kolekt�f mülk�-
yet�ne doğru b�r hareket olarak kabul ed�l�r). 
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A
ğustos 1944'ten bu yana, Fransa'dak� her-
kes devr�mden bahsed�yor ve bunu her
zaman sam�m�yetle yaptıklarına şüphe
yok. 

DEVRİMİN HİCVİ¹

Albert CAMUS

¹ The Revolut�on Travest�ed
² El yazmasında: Beş m�lyon

Ne�ther V�ct�ms Nor Execut�oners, Albert Camus'nün Kasım 1946'da Fransız d�ren�ş�n�n günlük gazetes� Combat'da
ser� olarak yazdığı b�r d�z� denemed�r. Denemelerde ş�ddet, c�nayet ve bunları �şleyenler, acı çekenler veya bunların
gözlem yapanlar üzer�ndek� etk�ler� anlatılır. İht�lal�n H�cv� bu denemelerden b�r�s�d�r. 
Bu met�nde Camus, devr�m kel�mes�n� �ncel�yor, devr�m kel�mes�n�n kullanımının değ�şt�ğ�n� anlatıyor ve mülk�yet
değ�ş�mler�ne değ�n�yor.

Çev�r�: Zeynep İlayda ÖZKURT
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   Uluslar �ç�nde devr�mler zaten oldukça mal�-
yetl�d�r, ancak get�rmeler� gereken �lerleme göz
önüne alındığında, �nsanlar genell�kle yaptıkları
zararın gerekl�l�ğ�n� kabul ederler. Bugün, her-
hang� b�r savaşın �nsanlığa mal�yet�, dünya gücü-
nün Rusya ya da Amer�ka tarafından ele geç�r�lme-
s�nden görmey� umulab�lecek �lerlemeye karşı
nesnel olarak tartılmalıdır. İnanıyorum k�, artıları
ve eks�ler� tartarken b�r kerel�ğ�ne b�raz hayal
gücü kullanıyoruz ve yaklaşık otuz m�lyon hala
sıcak bedene sah�p b�r gezegen�n, on kat daha
fazla yaşam talep edecek b�r felaketten sonra nasıl
olacağını hayal etmeye çalışıyoruz. 
   Bu akıl yürütme b�ç�m�n�n tamamen nesnel
olduğunu bel�rtey�m. Sadece gerçekl�ğ� hesaba
katar, ş�md�l�k �deoloj�k veya duygusal yargılarda
h�çb�r poz�syon almaz. Her halükarda, devr�mden
haf�fçe bahsedenlere b�r duraklama vermel�d�r. Bu
kel�men�n bugün �şaret ett�ğ� şey, ya kabul ed�l-
mel� ya da tamamen redded�lmel�d�r. Eğer bunu
kabul edersen�z, yaklaşan savaşın sorumluluğunu
b�l�nçl� olarak kabul etmel�s�n�z. Eğer reddederse-
n�z, ya tar�h�n harekets�z olduğunu varsaydığı öl-
çüde tamamen ütop�k b�r poz�syon olan statükoyu
terc�h ett�ğ�n�z� kabul etmel�s�n�z, ya da görel�
ütopya d�yeceğ�m şey� kabul etmek anlamına ge-
len "devr�m" kel�mes�n� yen�den tanımlamalısınız.
Soru üzer�nde b�r süre düşündükten sonra, bugün
dünyayı etk�l� b�r şek�lde değ�şt�rmek �steyenler�n,
katl�am, tar�h� an�den durdurmanın �mkansız rü-
yası ya da �nsan eylem�⁴ �ç�n b�r m�ktar şans bıra-
kan görecel� b�r ütopyanın kabulü arasında seç�m
yapmak zorunda oldukları sonucuna vardım. Ne
var k�, sözünü ett�ğ�m görel� ütopyanın tek gerçek
olasılık ve gerçekl�ğ�n ruhundan es�nlenen tek
olasılık olduğunu görmek zor değ�ld�r. Kend�m�z� 

�ç�n yarattığı benzer engel neden�yle başarılı olma-
sı daha muhtemel değ�ld�r. Gerçek şu k�, herkes�n
b�ld�ğ� ama k�msen�n söylemed�ğ� şey� açıkça
bel�rtt�ğ�m �ç�n özür d�ler�m- b�z Fransızlar ola-
rak devr�mc� olmakta özgür değ�l�z. Ya da her ha-
lükarda artık yalnız devr�mc�ler olamayız, çünkü
bugün dünyada tek b�r ulusun sınırları �ç�nde ne
muhafazakâr ne de sosyal�st pol�t�kaya yer yoktur.
   Dolayısıyla, hakkında konuşab�leceğ�m�z tek
devr�m uluslararası b�r devr�md�r. Kes�n olmak
gerek�rse, devr�m ya uluslararası olacak ya da
olmayacak. Fakat bu �fade bugün ne anlama gel�r?
Uluslararası reformun b�rb�r�n� �zleyen ya da eş
zamanlı ulusal devr�mlerle gerçekleşeceğ�ne
�nanmanın mümkün olduğu b�r zaman vardı – b�r
d�z� muc�ze. Ancak yukarıdak� anal�z doğruysa,
bugün akla geleb�lecek tek devr�m, zaten başarılı
olan³ b�r devr�m� gen�şletecek devr�md�r. Bu,
Stal�n'�n çok açık b�r şek�lde gördüğü b�r şeyd�r ve
pol�t�kalarından ver�leb�lecek en hayırsever
açıklamadır (d�ğer alternat�f �se Rusya'nın devr�m
adına konuşma hakkını �nkar etmekt�r). 
 Bunun sonucu olarak, Avrupa ve Batı'ya, büyük ve
�y� s�lahlanmış b�r azınlığın uzun mücadeleler-den
sonra �kt�dara geleb�leceğ� tek b�r ulus olarak
bakmaktır. Fakat muhafazakâr güç (yan� ABD) eş�t
derecede �y� s�lahlanmış olduğu �ç�n, devr�m kav-
ramının yer�n� artık �deoloj�k savaş kavramının al-
dığını görmek kolaydır. Daha açık b�r �fadeyle, bu-
gün son derece yüksek b�r savaş r�sk� olmadan
uluslararası b�r devr�m olasılığı yoktur. Gelecekte-
k� herhang� b�r devr�m yabancı b�r devr�m olacak-
tır. Asker� b�r �şgalle ya da aynı anlama gelen b�r
�şgal tehd�d�yle başlayacak ve ancak �şgalc� güç
dünyanın ger� kalanına karşı n�ha� b�r zafer
kazandığında anlam �fade edecekt�r. 

³ El yazmasında başarılı olan kısmının altı ç�z�lm�şt�r. 
⁴ "Görel� Ütopya" kavramı The Rebel metn�n�n merkez�nded�r
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katl�amdan kurtarmanın ne kadar kırılgan b�r
olasılığı var? B�r sonrak� yazımızda döneceğ�m�z
soru budur.

DEVRİMİN HİCVİ

Albert CAMUS
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zederek bu soruyu sormuştur. Bu sebeple, d�l�n
dünya �le kurduğu bu c�nsten �l�şk�y� merkeze alan
felsef� görüşlere bet�mley�c�/bet�mc�/tems�lc� d�l
kavrayışları adı ver�lmekted�r. 
    Bet�mley�c� d�l kavrayışını Parmen�des’�n ‘Doğa
Hakkında’ �s�ml� metn�ne kadar ger� götürmek
mümkündür. Çünkü Parmen�des �ç�n, var olan tek
şey ‘varlık’ olarak görüldüğünden, sadece varlık
üzer�ne konuşab�lmek mümkün kılınmıştır. Ken-
d� �fades� �le: “Çünkü ne b�leb�l�rs�n var olmayanı,
z�ra uygulanab�l�r değ�l, ne de �fade edeb�l�rs�n”¹.
Tὸ μὴ ὄν- Var olmayan- var olmadığı �ç�n onu d�le
get�rmek de mümkün değ�ld�r. Parmen�des tara-
fından açılan bu kanal, Platon ve Ar�stoteles �le
devam eder ve en gel�şk�n haller�n� Anal�t�k Felsefe
f�lozoflarında bulur. Örneğ�n; Platon, Kratylos d�-
yaloğunda nesne �le ad arasındak� �l�şk�y� doğal
varsayan Kratylos’un görüşünü ve aradak� �l�şk�y�
anlaşma ve uzlaşma �le açıklamaya çalışan
Hermogenes’�n görüşünü b�ze sunar.² Ar�stoteles
de ‘Sof�stçe Çürütmeler’ metn�nde, d�l�n yanlış an-
laşılmaktan kaynaklı sorunlara sebep olduğunu
bel�rt�r.³ Demek k� d�l öyle b�r şey k�, onunla hem
doğru hem de yanlış anlaşılab�lmek mümkün. Ve
y�ne d�l öyle b�r şey k� onunla dünyayı doğru ya da
yanlış tems�l edeb�lmek de mümkün. Tems�lc� gö-
rüş bu açılardan olgulara- ya da Locke’da gördü-
ğümüz üzere olguların z�hn�m�zdek� �deler�ne
mm

WITTGENSTEIN’DA FELSEFİ PROBLEMLER
VE DİLDEKİ KAYNAKLARI

 

L
udw�g W�ttgenste�n’ın f�k�rler� felsefe
tar�h� açısından kabaca �k� döneme ayrıl-
maktadır. Özell�kle �lk dönem� d�l�n
mmm                 tems�lc�/b�ld�r�c�/bet�mley�c� kavrayışı �le ele alı-

nırken �k�nc� dönemde sosyall�k ve bağlam kav-
ramları gündeme gel�r. Bu yazının amacı; d�le �l�ş-
k�n sorunları, tems�lc�/b�ld�r�c� d�l�n kökler�n�,
W�ttgenste�n’ın �k�nc� dönem�nde gördüğümüz
sosyall�k vurgusunun nereden kaynaklanmış ola-
b�leceğ� g�b� konuları da göz önünde bulundurarak
W�ttgenste�n’ın �k� dönem� arasındak� geç�ş�/ ev-
r�m�, felsef� sorunlar ve d�l arasındak� �l�şk�y�,
W�ttgenste�n önces� felsefedek� gel�şmeler� de göz
önüne alarak açıklamaktır. 

Felsef� Soruşturmalar’dan Önce: Başlıca İk� Grup
    İnsanlar tar�h boyunca dünya üzer�ne konuşur-
ken b�rtakım sesler� vasıta olarak kullanmış; bunu
yaparken de sesler�n b�r araya get�r�lmes� �le oluş-
turulmuş moleküler ögelerle -sözcükler, tümceler,
bağlaçlar vb.- �ş görmüştür. B�r yanda üzer�ne ko-
nuştuğum olgusallık bulunurken d�ğer yanda �se
olguların tems�l�yetler� olduğu varsayılan ses kü-
meler� vardır. Böylece şu felsef� soru gündeme gel-
m�şt�r: D�l�n dünyayı doğru tems�l ett�ğ�n� nere-
den b�leceğ�z? Bu konsept, mecl�stek� b�r vek�l�n
yurttaşı tems�l etmes� g�b�, sözcükler�n de nesne-
ler� ve dünyayı sesler vasıtasıyla tems�l ett�ğ�n� far-

Batuhan İLHAN

¹ Parmen�des, Doğa Hakkında, çev. Gurur Sev (İstanbul: P�nhan Yayıncılık, 2015), 23.
² Bkz. Platon, Kratylos, çev. Erman Gören ( İstanbul: Dergâh Yayınları, 2016).
³ Bkz. Ar�stoteles, Sof�stçe çürütmeler, çev. Y. Gurur Sev (İstanbul: P�nhan Yayıncılık, 2019).



karşılık gelen sözcükler� varsaymaktadır.
    Bet�mley�c� -ya da tems�lc�- d�l kavrayışında, d�le
ve d�l�n olguda nereye karşılık geld�ğ�ne bakılır;
böylece doğruluk ve yanlışlık kategor�ler� yaratılır.
Mesela b�r�s� çıkıp “Masanın üzer�nde üç elma
var.” der �se, öncel�kle olgu kontrol ed�l�r, “B�r ma-
sa var mı?” d�ye bakılır, ardından da elma sayısı
tesp�t ed�l�r. Yan� bet�mley�c� d�l kavrayışı evvela
dünyanın varlığını, sonra da d�l�n onu tasv�r ede-
b�leceğ�n� ön koşul olarak kabul etm�ş olur. İnsan
d�l vasıtası �le olguyu ve dünyayı tasv�r ed�p �let�-
ş�m� sağlar. Bel�rl� c�nsten b�r durum hakkında
karşı tarafa b�ld�r�mde bulunmuş olur. Genel- 
 l�kle modern dünyanın tems�lc�/bet�mc� d�l f�lo-
zoflarına, Le�bn�z, Frege, Russell ve ayrıca
W�ttgenste�n’ın �lk dönem felsefes� örnek olarak
ver�lmekted�r. 
   Bel�rt�lm�ş �s�mler� kısaca açıklamak gerek�rse,
Gottfr�ed Le�bn�z’�n Character�st�ca Un�versal�s
(Evrensel Semboller) çalışması �le gündel�k d�lden
azade b�r felsefe ve b�l�m d�l� üret�leb�leceğ� vurgu-
su ön plana çıkar.⁴ Bu düşünceye göre önermeler�
mantıksal b�r forma �nd�rgey�p onlar arasındak�
�ht�lafları mantıksal sorunlar olarak görürsek, çö-
zümler�ne ulaşmak da daha kolay olacaktır. Öner-
melere karşılık gelecek b�r mantıksal d�l şeması
yaratırsak, onları sınamak da mümkün olacaktır.
Gottlob Frege �ç�n �se ‘önermeler�n anlamlılığı’ tar-
tışması gündeme gel�r.⁵ Ona göre, Kant’ın pers-
pekt�f�nde kalırsak, sadece şeyler ve onların b�z-
dek� tasarımlarından söz edeb�l�r�z. Pek� bende
sadece şey�n tasarımı varsa, �let�ş�m� olanaklı kılan
ned�r? Eğer tasarım öznel ve b�ze a�t olan �se onu
nasıl aktarab�l�r�z? Frege’ye göre Kant’ta eks�k olan
‘anlama’ �l�şk�n öğed�r. Yan� şey ve onun tasarımı
şekl�nde �k�l� b�r katman yoktur; şey, şey�n anlamı 
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olarak, d�l vasıtası �le �let�ş�m olanaksız hale
gel�rd�. Oysa Frege’ye göre gönderge -dışarıdak�
şey-, ortak ve genel b�r anlama neden oluyor.
Ardından o  göndergeye �l�şk�n b�r tasarım bende
oluşuyor. Ay’a teleskopla baktığımızı düşünel�m;
Ay göndergen�n kend�s�d�r, Ay’ın teleskoptak� her-
kes tarafından görüleb�len opt�k �mges� anlamdır,
gözümdek� sadece bana a�t olan ret�nal �mges� �se
tasarımdır. İşte b�zler, teleskopta görünen opt�k
�mge üzer�ne b�r şeyler söyleyeb�l�r�z; o �mge
sayes�nde �let�ş�m� mümkün kılab�l�r�z. K�mse
teleskopta görünen �mgen�n kend�s�ne göre b�r
b�ç�m, başkasına göre başka b�r b�ç�m olduğunu
�dd�a edemez. Y�ne Frege’ye göre, b�l�m yaparken
önermeler�n gönderges�ne g�tmem�z gerek�r.
Gündel�k d�lde, ş��rde, edeb�yatta ve metaf�z�kte
anlam düzey�nde kalınab�l�r; yan� gönderge olma-
sa da olur. Ama b�l�m söz konusu olduğunda, gön-
derge olmaksızın konuşursak önermey� sınaya-
mayız. Görüldüğü üzere Frege’de d�l, dünyayı be-
t�mleyeb�l�yor ama her zaman dünyayı bet�m-
lemek zorunda değ�l. Gönderge üzer�ne kurulma-
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ve şey�n tasarımı şekl�nde üçlü b�r katman vardır.
Çünkü sadece tasarım düzey�nde kalınsaydı, ağaca
�l�şk�n tasarımımızı aktaramazdık. Bunun sonucu
ol
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masına rağmen anlama sah�p önermeler de kuru-
lab�l�yor. Bet�mleme �dd�asına sah�p olduğumda -
k� bu b�l�msel b�r d�lde mümkün, sanatta değ�l- o
önermey� olgu/gönderge �le karşılaştırıp doğru
olup olmadığını tesp�t edeb�l�r�m. Bu anlayışı
Russell, alıp daha da �ler�ye götürecek ve d�l�n gön-
derges�z g�b� duran ama anlama sah�p olduğunu
�dd�a eden c�nsten önermeler�n� de test edeb�lece-
ğ�m�z� �fade edecekt�r. Daha açık söylemek gere-
k�rse, �lk bakışta ele alınan d�lsel �faden�n -söz ko-
nusu önermen�n- gönderges� ya da dış dünyada
karşılığı yok g�b� durab�l�r ama ben hala onu sına-
yab�l�r�m. Nasıl? O d�lsel �fadey� atomlarına ayıra-
rak. Russell’da gördüğümüz bu mantıksal atom-
culuk f�kr� �le beraber her önerme �nceleneb�l�r
oluyor. Göndergeye ve d�l�n bet�mley�c� olan rolü-
ne �l�şk�n vurgu artıyor. Frege’n�n düşünces�nde,
Fransa’dak� Krala da�r b�r gönderge olmadığı �ç�n
sınama da yapamıyorduk. “Fransa Kralı kel m�-
d�r?” sorusu karşısında tepk�s�z kalıyorduk. Bu
önerme anlam düzey�nde -anlam düzey�nde der-
ken kast ett�ğ�m şey; örneğ�n bu �fade b�r masalda
geçt�ğ�nde, ben�m ne demek �sten�ld�ğ�n� gönder-
ge aramaksızın anlamamdır- b�r önerme �d� ve
gönderges� olmadığı �ç�n �ncelenem�yordu.
Russell’ın mantıksal atomculuk f�kr�ne göre �se
önermeler�/d�lsel �fadeler� alıp atomlarına parçalı-
yoruz, sonra o elde ed�len atom önermeler� sınıyo-
ruz. Çünkü bütün d�lsel �fadeler, başka önermeler
üzer�ne kurularak �nşa ed�l�r ve böylece daha
kompleks moleküler önermeler kurulur. “Fransa’
nın şu ank� kralı keld�r” önermes�, “Fransa’nın şu
anda b�r kralı vardır” önermes� üzer�ne �nşa ed�l�r
ve bu önerme de Fransa’da devr�m�n akab�nde
�nşa ed�lm�ş olan Cumhur�yet rej�m� sebeb�yle
yanlıştır. 
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  Tractatus Log�cus-Ph�losoph�cus’da gördüğümüz
W�ttgenste�n �se bet�mley�c� d�l kavrayışını daha
rad�kal b�r noktaya get�r�r. Ona göre ‘d�l�m�n
sınırları dünyamın sınırlarını bel�rler’⁶; d�l bu dün-
ya hakkında bet�m �şlev� görür; d�l dünyayı aşa-
maz. D�l bu dünyanın dışındak� şey hakkında
beyanda bulunup onu tasv�r edemez. Y�ne
W�ttgenste�n �ç�n, özdeşl�k �lkes� ve matemat�k va-
sıtası �le kurulan önermeler totoloj�kt�r ve anlam
dışıdır. El�m�zde üzer�ne konuşab�leceğ�m�z tek
ver� olarak dünya vardır; dünya �se şeyler�n -tek
tek nesneler�n- değ�l olguların toplamıdır. Olgu
den�len şey �se ‘nesne’den farklı olarak tek�l b�r
halde  bulunmaz. Nesneler�n b�rb�rler� �le g�rd�ğ�
�l�şk�sell�kte kend�s�n� göster�r. “Dünya= masa +
kalem + ağaç+ bulut + …” şekl�nde b�r formül vere-
mey�z çünkü bu durum şeyler� bağımsız ve d�ğer
şeylerle �l�şk�ye g�rmeyen ‘özerk’ varlıklar olarak
ele alır. Oysa şeyler, olguların ögeler� olmaları
bakımından b�rb�r�nden kopuk unsurlar değ�ld�r-
ler. Yan� dünya üzer�ne konuşurken tek�ller� say-
mıyoruz, ayrıca tek�ller�n �l�şk�sell�ğ�n�n de hesa-
bını ver�yoruz. Tractatus’ta W�ttgenste�n, “Olgu
urumu nesneler�n yan� olanların ve şeyler�n b�r
bağlantısıdır.”⁷ derken de bunu kasted�yor. Şeyler
bu �l�şk�sell�ğe �mkân verd�ğ� �ç�n ben de olgular
hakkında konuşab�l�yorum. Res�m, b�r olgu olarak
düşünüleb�l�r. Ben, b�r tablo hakkında konuşur-
ken fırçanın darbes� �le oluşmuş rastgele b�r renk
parçası hakkında konuşmam. Ne yaparım? Renk-
ler�n b�r araya gelerek oluşturduğu ağaçlar, ağaç-
ların b�rleş�m� olan ormanlar hakkında d�l vasıtası
�le konuşurum. W�ttgenste�n’ın ‘anlamın res�m
kuramı’⁸ ded�ğ� şey de tam olarak budur. Anlam
kend�s�n� olgusal tasv�rde göster�r. Olguya refere
etmeyen önermeler anlamlı �fadeler olarak kend�-
et
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ler�n� göstermezler. Görüldüğü üzere, gerek Frege
gerekse de Russell’dak� bet�mley�c� d�l kavrayışı
burada daha rad�kal b�r poz�syona gel�yor. Frege’
de anlamlı b�r önerme kurab�l�yorduk, sadece bu
önermen�n gönderges�n�n bulunması zorunlu de-
ğ�ld�. Örneğ�n, ‘sen� sev�yorum’ önermes� �ç�n
özell�kle dışarıda b�r olgu/gönderge aramıyorduk
fakat bu önerme hala anlamlı b�r önerme olarak
d�lde kurulab�l�yordu. Ya da ş��rsel ve edeb� cümle-
lerde olguya bakmıyorduk. Sonuçta k�m b�r masal
okuduktan sonra Kaf Dağı var mı acaba d�ye
coğrafya çalışması yapar k�? Gönderges� olmayan
bu d�lsel �fadeler� sınamayı mümkün kılan k�ş�
Russell olmuştu. Mantıksal atomculuk �le gönder-
ges� yok g�b� görünen moleküler/b�leş�k/kompleks
önerme ve �fadeler� parçalayıp sınamak, artık b�-
z�m el�m�zde olan b�r şeyd�. Russell’ın b�z� get�rd�-
ğ� durakta, anlamlı olmalarına karşın gönderges�z
-olguda karşılığı bulunmayan- önermeler hala
mevcuttu. Fakat ş�md� W�ttgenste�n, Tractatus’da
olgusal karşılığı olmayan önermeler� anlamlı ol-
maktan tamamen çıkarıyor ve anlamlılık, d�l�n sa-
dece bet�mley�c� kullanılışında kend�s�n� göster�-
yor. Sözgel�m� Russell “üçgen b�r da�re var mıdır”
g�b� gönderges�z b�r önermey� dah� parçalarına/
atomlarına ayırıp ele alırken, W�ttgenste�n’da d�l
ancak olgusal cümleler �le anlamlılığını sağlayab�l-
mekted�r. Böylece, doğruluk ve yanlışlık, anlam-
lılık ve anlamsızlık değerler� de yalnızca d�l �le elde
ett�ğ�m res�msel tasv�r�n olgu �le ne derece uyuş-
tuğuna bağlı kılınmıştır. Anlamlı olmak, önerme-
n�n doğrusal karşılığının bulunması �le söyleneb�-
len b�r şeyd�r. Bu durumda ş��rsel, edeb�, felsef� ve
metaf�z�k c�nsten önermeler anlamsız kabul ed�l�r.
Örneğ�n, Sp�noza’nın ‘Tanrı doğadır; doğa �se tek
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  Pek�, W�ttgenste�n’a göre, felsefe ş�md� ne yap-
malı? D�l ancak bet�mley�c� �şlev� �le anlamlı tüm-
celer meydana get�reb�ld�ğ� �ç�n, felsefen�n �şlev�
de sağaltıcı olma görev�ne �nd�rgenmel�d�r. Ma-
demk� felsef� tümceler anlam dışıdır; o halde
felsefe d�l�n yanlış kullanımından doğan problem-
ler� bel�rlemel�d�r. Çünkü felsefedek� sorunları
yaratan şey d�l�n yanlış anlaşılmasından kaynak-
lanmaktadır. ‘Felsefe b�r öğret� değ�l b�r etk�n-
l�kt�r.’¹⁰ derken de bu noktaya �şaret etmekted�r.
bb
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tözdür, o halde tanrı tek tözdür’ şekl�ndek� akıl
yürütmes� b�r anlam �fade etmemekted�r. Önerme
olgusal karşılığı üzer�nden doğrulanab�l�r olmalı-
dır, d�l ancak bu yolla anlamlı şeyler söyleyeb�l�r.
W�ttgenste�n, “Felsefe konularında �fade ed�lm�ş
tümceler�n ve soruların çoğu saçmadır.”⁹ derken
de bu noktaya �şaret etmekted�r. Bu tümceler yan-
lış değ�ld�rler çünkü yanlışlanmaları �ç�n olgusal
karşılıkları olmalıdır. Bu tümceler d�rekt anlamsız
kabul ed�l�r çünkü doğrulanab�lme/yanlışlanab�l-
me kategor�ler� bunlara uygulanamamaktadır. Bu
tümceler dünyaya �l�şk�n değ�ld�r; sadece d�l�n
yanlış anlaşılması yüzünden meşgul olduğumuz
absürt tümcelerd�r. 

Franc�s Sk�nner ve Ludw�g W�ttgenste�n
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ön plana çıkacaktır. Özell�kle sof�stler� �ç�ne
koyab�leceğ�m�z bu felsef� hat, d�l�n olguları
bet�mley�ş�n� vurgulamaz. Vurgu, daha çok d�l
sayes�nde yapab�leceğ�m şeyler üzer�nded�r. Dola-
yısıyla önermeler olgu �le karşı karşıya get�r�lerek
doğru mu yanlış mı d�ye sınanmaz; daha çok d�l
aracılığıyla dışarı aktarılan önermeler�n ne derece
�şe yaradığı ve hang� bağlamda etk� doğurduğu
g�b� sonuçlara bakılır. Bu kanat �ç�n W�ttgenste�n’
ın �k�nc� dönem�, Rorty, Aust�n, Barbara Cass�n
g�b� �s�mler örnek ver�leb�l�r. D�l�n neye dayanarak
kullanıldığı değ�l, hang� bağlamda hang� etk�ler�
doğurmak �ç�n �ler� sürüldüğüne bakılır. İşte
W�ttgenste�n’ın Felsef� Soruşturmalar adlı eser� de
tam olarak bu bağlamda hareket eder. Felsef� So-
ruşturmalar, Russell ve Frege’n�n dah�l olduğu be-
t�mley�c� kavrayıştan o kadar uzaktır k� Russell
Felsef� Gel�ş�m�m �s�ml� otob�yograf�k k�tabında,
Felsef� Soruşturmalardak� W�ttgenste�n’ın b�z� fel-
sefen�n sonunun geld�ğ�n� kabul etmek zorunda
bıraktığını bel�rtm�şt�r.¹¹ 
   Pek� neler oldu da Felsef� Soruşturmalar metn�
ortaya çıktı? Özell�kte 19. yüzyılda sosyoloj�de gör-
düğümüz davranışçılık ve sembol�k etk�leş�mc�l�k
düşünceler� arasındak� �ht�laf yen� b�r �nsan tasv�r�
ortaya sundu. Davranışçılık, �nsanı, bel�rl� etk�ler
ver�l�nce bel�rl� c�nsten tepk�ler/çıktılar sunan b�r
�nsan olarak okumaktaydı. Bu mekan�k ve öngö-
rüsü mümkün sab�t �nsana karşı olan sosyal etk�le-
ş�mc�l�k �se �nsanı sosyal b�r bağlamda ele almak-
taydı. Sosyal etk�leş�mc�l�kte sıkı b�r etk�-tepk� ve
determ�n�st�k �l�şk� yer�ne sosyall�k �ç�nde gel�şen
�l�şk�ler ağı vurgusu vardı. İnsanın bel�rl� etk�lere
sab�t şek�lde bel�rl� tepk�ler� verd�ğ� düşünülmü-
yordu. İnsan, farklı örgütlenme b�ç�mler�ne sah�p
m 

Felsefe b�r doktr�n sunup dünya okuması yapmaz.
Felsefe olsa olsa var olan dünya bet�mlenmes�n� ele
alır, eleşt�r�r, sınar ve kontrol eder. Felsefe tümce
üretmez; felsefe, tümceler�n açık hale get�r�lmes�-
n� konu ed�n�r. B�ze dünya görüşü ve bet�mley�ş�
sunmaz. Çünkü anlamlılık olgu bet�m� -olgunun
res�msel tasv�r�- �le ortaya çıkar. Tractatus metn�
de b�r dünya bet�mlen�ş� sunmadığı �ç�n anlamsız-
dır. W�ttgenste�n, bu sebeple, Tractatus Log�co-
Ph�losoph�cus’un da aşılması gerekt�ğ� vurgusu �le
k�tabını b�t�r�r. 

 Bağlamsallık ve Sosyall�k
   Fakat felsefe tar�h�nde, Parmen�des’�n varlığa
�l�şk�n görüşler� sadece bu hat üzer�nden �lerle-
mez. Sözgel�m� Protagoras ve Gorg�as üzer�nden
�lerleyen d�l kavrayışı, sosyall�k vurgusunda bulu-
nur ve d�l�, etk�ler� üzer�nden -Aust�n’de de görü-
leceğ� üzere- ele alır. Bu �k� düşünür Parmen�des’
�n f�k�rler�n� mantıksal sonuçlara götürerek başka
noktalara çıkış yapar. Protagoras, mademk� varlık
zorunlu olarak var ve b�z sadece varlık üzer�ne
konuşab�l�yoruz ve y�ne mademk� varlık üzer�ne
konuşma b�ze doğru olanı ver�yor, o halde
söylenenler�n tamamı τὸ ὄν -var olan- üzer�ne
söylend�ğ� �ç�n doğru olmayacak mı, yaklaşımı �le
m
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karmaşık b�r varlık olarak kend�s�ne ver�lenler�
duyumsayıp çok farklı şek�llerde ortaya çıkarab�-
l�yordu. Sembol�k etk�leş�mc�ler�n en öneml� �s�m-
ler�nden George Herbert Mead �ç�n de bu ver�len
etk�n�n -ya da sürec� başlatan �tk�n�n- yorum-
lanma b�ç�m� b�ze sosyall�ğ� veren şey�n kend�s�y-
d�. Ona göre etk� ‘sosyall�k �ç�nde bel�rl� semboller
aracılığı’ �le yorumlanan b�r şeyd�. Bu bağlamda,
İng�l�zcede de gördüğümüz I ve Me arasında b�r
ayrım yapmaktadır. Me toplumun ben� koşulladığı
bel�rl� b�ç�mler �ken, I toplum bel�rlen�m�n�n dı-
şında olan b�r şeyd�r. Yan� �nsan sadece Me uza-
mında kalıp bel�rl� şablonlarla hareket etmez ayrı-
ca kend� kend�s�n� de I aracılığı �le �nşa ed�p yen�
yorumlar ortaya çıkarır. 
   Pek� bunun d�l kavrayışı açısından önem� ned�r?
Bet�mley�c� d�l kavrayışı, tıpkı Davranışçılıkta ol-
duğu g�b�, sıkı etk�-tepk� �l�şk�ler� varsayıyor. Yan�
olgular ve onlara karşılık gelen sözcükler şekl�nde
sab�teler var. Kalem kalemd�r ve sosyall�k vurgu-
sundan bağımsız olarak tümceler �çer�s�nde ken-
d�s�ne yer ed�n�r. Oysa sembol�k etk�leş�mc�l�ğ�n
de vurguladığı üzere �nsan karmaşık b�r varlık
olması bakımından semboller üret�r ve onların
�ç�nde yaşar. Böyle b�r ortamda W�ttgenste�n’ın
kend� d�l kavrayışına sosyall�k kavramını eklemes�
çok da şaşırılacak b�r şey değ�ld�r. Tractatus’dak�
W�ttgenste�n, dışarıda b�r olgunun olduğunu ve
b�r de ona karşılık gelen ses kümeler�n� bulun-
duğunu söylüyordu. Ne zaman o olgu �le �l�şk�ye
g�rsem o sab�t ses kümes�n� ağzımdan çıkarıyor-
dum, olguyu bet�ml�yordum ve böylece �let�ş�m�
mümkün kılıyordum. Oysa durum böyle m�? B�z
gerçekten de o olguya denk gelen kavramı mı
kullanıyoruz, yoksa o kavramı o �l�şk�sell�k �ç�nde 
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m� �nşa ed�yoruz? İk�nc� Dönem W�ttgenste�n
etk�s�nde kalan Rorty �ç�n de d�l bet�mley�c� �şlev�
�le ele alınmaz. D�l, canlıların b�yoloj�k evr�m�nde
olduğu g�b�, mutasyona uğrar, zaman �ç�nde evr�-
l�r, dönüşür, �nsanla beraber şek�l alır. Nasıl k�
b�rtakım mutasyonlar canlılar dünyasında ork�de-
n�n ya da �nsanın oluşmasına vücut ver�yorsa,
benzer şek�lde d�ldek� olumsal yapılar da farklı d�l
oyunlarına sebeb�yet ver�r.¹² 

Felsef� Soruşturmalar
   “Çünkü sözcükler�n kullanımları o kadar bel�rg�n

durmaz karşımızda” ¹³
 

  W�ttgenste�n, bet�mley�c� d�l kavrayışına uygun
olması sebeb�yle, Felsef� Soruşturmalar k�tabına
August�nus’un İt�raflarım k�tabından alıntı yapa-
rak başlar: “Büyükler�m b�r nesnen�n adını anarak
ona doğru yöneld�kler�nde, ben de bunu farked�p,
bu nesnen�n çıkardıkları seslerle �mlend�ğ�n� kav-
radım.”¹⁴ Bet�mley�c� d�le �l�şk�n öneml� örnekler-
den b�r�s� olan August�nus’a göre nesneler ve söz-
cükler arasındak� uyum, denk gel�ş varsayımı üze-
r�ne kuruludur. Nesne o sözcük �le örtüşür ve
onun tarafından �mlen�r. ‘Dört ayaklı olan söz
konusu nesne’ �şaret etmek �sten�ld�ğ�nde ‘masa’
den�lmes� gerek�r. Tractatus’ta bu ç�zg�ye yakın
olan W�ttgenste�n, Felsef� Soruşturmalar’da bunu
temelden reddetmez. Bet�mley�c� d�l, sonsuz sayı-
da d�l kullanışından sadece b�r�s� hal�ne gel�r. D�l
artık yalnızca bet�mley�c� olan özell�ğ� üzer�nden
kend�s�n� göstermez. Yukarıda �nsan �ç�n söyled�-
ğ�m�z g�b�, bel�rl� c�nsten �tk�ler zorunlu olarak be-
l�rl� tepk�ler çıkarır d�yem�yorsak, artık bel�rl�
c�nsten ses kümeler�, sözcük ve tümceler de b�z�
bb
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bel�rl� nesne ve durumlara götürür d�yemey�z.
Çünkü farklı farklı sözcük türler� -bet�mley�c�l�k
dışında da �şlevler gösteren sözcükler- vardır. Fel-
sef� Soruşturmalar metn�nde ver�len örnekte de
görüldüğü üzere; çocuğumu manava gönder�p beş
kırmızı elma almasını �sted�ğ�mde, çocuk d�yel�m
k� üzer�nde elma yazan reyona g�tt� ve poşet�n�
doldurmaya başladı. Kırmızının karşılık geld�ğ�
b�r nesne m� var? Çocuk ne zaman durması
gerekt�ğ�n� nasıl b�lecek? Ya da manavdak� adam,
“ödemeler �ç�n ‘şuradak�’ kasaya lütfen” derse, ço-
cuk ‘şuradak�’ ve ‘lütfen’ kel�meler� �ç�n denk düşen
göndergeler� m� arayacak? Tab�� k� hayır, çocuk
sadece o bağlamda ‘şuradak�’ kel�mes�n�n nasıl
kullanıldığını b�ld�ğ� �ç�n tal�matı yer�ne get�re-
cekt�r.¹⁵ 
    W�ttgenste�n, nesneler�n sözcüklerle kurduğu
�l�şk�n�n karşılıklılık -nesneler ve sözcükler �k�
yapboz parçası g�b� b�rb�r�ne oturur ve denk ge-
l�rlerm�ş g�b� -varsayımının �lkel olduğunu �fade
eder.¹⁶ İlkel d�l �se �şaret ed�lerek öğren�m�n
mümkün olduğu b�r uzamdır. August�nus’da ol-
duğu g�b�, b�r çocuk �şaret ed�len �le �şaret ed�lme
esnasında ağızdan çıkan sözcüğü örtüştürmek-
ted�r. W�ttgenste�n’ın dey�ş� �le b�r sözcüğü telaf-
fuz etmek demek, �mgelem p�yanosuna a�t klavye-
dek� b�r tuşa basmak demekt�r.¹⁷ İlg�l� tuşa basınca
onun �l�şk�l� olduğu ses� duyduğumuz g�b�, �lg�l�
nesney� görünce de �l�şk�l� olup karşılık geld�ğ�
sözcük ve ses� ağzımızdan çıkarırız. Sadece
August�nus düzlem�nde kalırsak eğer, bu p�yano
�le çalışmış oluyoruz. Pek� çıkardığımız tüm sesler
karşılılık esasına mı dayalıdır? B�z müz�ğ� sadece
tuş-nota �l�şk�s� �le m� kurarız? Tab�� k� hayır! D�l�n
karşılık gelme �le kurulduğu �dd�ası, b�ze d�l�n
tamamını vermez. D�kkat ed�l�rse ‘b�ld�r�c�/bet�m-
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c� b�r d�l yoktur’ denmemekted�r; b�ld�r�c� d�l�n
�lkel ve b�rçok d�l oyunundan b�r�s� olduğu bel�rt-
�lmekted�r. Eğer ‘Oyun oynamak, yalnızca b�r
zem�n üzer�nde taşlarla oynamaya benzer’ dersek,
‘d�l, yalnızca bet�mley�c� �şleve sah�pt�r’ yargısına
benzer b�r şey �fade etm�ş oluruz. Oysa taşlarla
oynamak dışında da oyunlar vardır; taşlı oyunlar,
oyunların tümüne karşılık gelmez. Benzer şek�lde,
d�l de sadece b�ld�r�c� d�lden oluşmaz. Yalnız
başına ‘karşılıklılık’ b�ze d�l� veremez; olsa olsa b�z�
d�le hazırlar; ter�mler ve �fadeler�n farklı bağlam-
lardak� kullanılışları �se gerçek d�l öğren�m�n�
verecekt�r. Sözcükler�n kullanım süreçler�n�n
bütününe ‘d�l oyunları’ d�yen W�ttgenste�n, bu
kavramla b�z� p�yano-tuş-nota �şley�ş�n�n ötes�ne
taşır. Artık d�l ya da müz�k; o sözcük ya da tuşun,
o d�l ya da notaya karşılık gelmes�nden �baret b�r
şey olmaktan çıkar. Farklı müz�k oyunları olduğu
g�b� farklı d�l oyunları da vardır. On b�r�nc�
paragrafta yaptığı analoj� �le düşünürsek;
sözcükler alet çantasındak� tornav�da ve çek�ç
g�b�d�rler; b�r tornav�da nasıl k� b�rçok farklı �şleve
sah�pse, sözcükler de farklı �şlevlerle kullanılab�l�r.
Tornav�da �le v�da sökeb�l�r�m fakat aynı zamanda
b�r �nsana zarar vermek �ç�n de kullanab�l�r�m.
Sözgel�m� herhang� b�r hayvana �şaret eden b�r
sözcük, aynı zamanda b�r �nsana hakaret ed�p onu
yaralamak �ç�n de kullanılab�l�r. W�ttgenste�n
artık burada, anlam �ç�n olguyu resmetm�yor;
anlamın, kullanım �ç�ndek� resm�n� ç�z�yor.
N�tek�m eğer karşılıklılık -sözcükler ve olguların
b�rb�rler�ne karşılık gelerek denk düşmeler�
durumu-, sözcükler� nesneler�n adı olarak
kuruyorsa, nesne ortadan kalkınca sözcük ve
anlamın da ortadan kalkması gerek�rd�. Oysa
Ar�stoteles ölmüş olmasına rağmen, Ar�stoteles
vvv
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sözcüğü hala kullanımda anlam taşır. Çünkü,
anlam, ‘sözcüğün kullanımı �le kullanımın �ç�nde’
ortaya çıkar. Aslında özetle, ‘kullanım’ den�len şey,
hem harflerden oluşan sözcüğü hem de gramer�n�
aşar. Sözcüğün kullanımı, sözcüğün kapsamını
gen�şlet�r. Em�r k�p� �le kurulan b�r sözcüğü
düşündüğümüzde, “Derhal!” sözcüğünün
kullanılış b�ç�m�nden, �ç�ndek� bağlama göre b�r
çok anlam çıkarılab�l�r. ‘Hemen ded�ğ�m� yap,
yoksa kötü olur’ ya da ‘Acele et, yoksa yet�şemeyec-
eğ�z’ g�b� bağlama göre çıkarılab�lecek anlamlar,
gramerden bağımsızdır. W�ttgenste�n “Em�r kul-
lanımı em�r k�p�n� aşar” derken bunu kastetm�ş-
t�r.¹⁸
    Pek� bütün bunlar ne demekt�r? El�m�zde
kel�melere karşılık geld�ğ�n� söyleyeb�leceğ�m�z
bel�rl� b�r prospektüs olmaması demekt�r. Sözcük-
ler�n b�z� götürmekte oldukları sab�t göndergeler�
yoktur. Sözcükler�n b�z� götürdükler� anlamlar, o
bağlamda kend�n� göster�r. O bağlam hakkında
b�lg�m yoksa sözcüğe tam anlamıyla hâk�m de ola-
mam. D�l öğrenmey� zorlaştıran faktörlerden b�r�-
s�n�n de bu olduğu söyleneb�l�r. ‘Book kel�mes�
İng�l�zce’de k�tap demekt�r’ d�ye ezber yapab�l�-
r�m; ama Book kel�mes�n�n, İng�l�zcede hang�
bağlamda hang� dey�m �çer�s�nde ne demek
olduğunu b�lm�yorsam, d�l� bütünüyle ed�nemem.
W�ttgenste�n bu konuda şunu söyler: “D�l�n öğre-
n�lmes�n�n, nesneler� adlandırmak olduğu düşü-
nülür; �nsanları, b�ç�mler�, renkler�, ağrıları, vs.
Oysa adlandırmak b�r şeye et�ket yapıştırmaya
benzer. Buna, b�r sözcüğü kullanmaya hazırlık
deneb�l�r.”¹⁹ Yan� k�taba k�tap dey�nce d�l� öğrend�-
ğ�m�z� düşünürüz; oysa gerçek öğren�m, k�tap
sözcüğünün hang� bağlam ve oyunlarda nasıl kul-
lanılacağını ed�nmekt�r. Z�ra ‘En sevd�ğ�m k�tap
Çalıkuşu k�tabıdır’ demekle, b�r�s�ne ‘K�tapsız
bbbb 

15yaz, 2022

her�f!’ d�ye bağırarak seslenmek aynı şeylere �şaret
etmemekted�r. Evet ben�m �sm�m Batuhan ama
bu sözcük �le ben�m aramda kurulan özdeşl�k ve
et�ketlend�rme tek başına b�r şey söylemez.
Bana‘b�r�s�n�n s�n�rl� ve sesl� b�r şek�lde
‘BATUHAN!’ demes� �le meraklı b�r şek�lde
sorgularcasına Batuhan!’ demes�, oynadığımız
oyun �çer�s�nde aynı şeye karşılık gelmez. Bu
durumda, �sm�m�n Batuhan olduğunu
ezberlemek, sözcüğün öğren�-m� �ç�n sadece b�r
hazırlık/ön çalışmadır. D�ğer türlü yaptığımız tek
şey, b�r şeyler� et�ketlen-d�rmekt�r.
B�ld�r�c�/bet�mc� d�l kavrayışı, b�ze, sadece
markettek� ürünler�n arkasında yazan bar-kod
numaralarını ezberlemem�z gerekt�ğ�n� salık
ver�r. O numaraların hang� sosyall�k �ç�nde hang�
potans�yel etk�lere sah�p olduğu hakkında b�r şey
söylemez. 
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Ludw�g WITTGENSTEIN
 

B�r mak�n�st�n da�res�ne g�rd�ğ�m�z� düşünel�m.
Odadak� kollarla karşı karşıya kaldığımda, kolların
hang� �şlevlere sah�p olduğunu mak�n�stle olan
konteks ve �l�şk�sell�ğ�nde öğrenmem gerek�r.²⁰
Sözgel�m� kollardan b�r�s� yukarıya kaldırılması
gereken, d�ğer� �se önce yukarı sonra sağa çevr�l-
mes� gereken b�r kullanımı gerekt�r�yor olsun.
B�zler de o kullanım şek�ller�n� ezberleyel�m. Pek�
m



o kollar, mak�n�stten ve mak�n�st�n odasından ba-
ğımsız b�r �şleve ve göndergeye sah�p m�d�r?
Tracatus’u yazan W�ttgenste�n, sözcükler�n sab�t
göndergelerle bağlarının kurulması gerekt�ğ�n�
söylerd�. Yan� yukarıya kaldırılması gereken kol,
bağlamdan kopuk olarak da yukarıya kaldırılması
gereken b�r koldur. Tren b�r kaza geç�rse, hara-
beye dönen mak�n�st�n odasındak� o kol, asırlar
sonra da her bağlamda fren anlamına gelecekt�r.
Oysa yen� W�ttgenste�n, kollara anlamını veren�n
‘o’ bağlamda kullanılıyor olması olduğunu öne
çıkaracaktır. Mak�n�st odada yokken o kolları
koparıp hurdacıya götürsek ve hurdacı da onu
sokakta geçen b�r çocuğa verse, o kol bambaşka b�r
bağlama taşınır ve artık b�r oyuncak oluver�r. Ama
mak�n�st�n odasında �ken, o kol frene karşılık
gel�yordu. Farklı b�r d�l oyunu �ç�nde fren kolu
olan nesne, b�r çocuğun d�l oyununda artık b�r
oyuncaktır. Görüldüğü üzere anlam o d�l oyunu
�ç�ndek� bağlamında ortaya çıkar; dış dünyada
karşılığını aradığımız sab�te olan olgularda değ�l.
    Sonsuz sayıda sözcük türü ve d�l oyunu vardır.
B�r d�l tasavvur etmek b�r yaşam b�ç�m� tasavvur
etmek demekt�r. O d�l oyunu, o yaşam b�ç�m�n�
yaratır ve sözcükler de o yaşam b�ç�m�nde hayat
bulurlar. Artık konuşmak ded�ğ�m�z şey, b�z� an-
lama götürmek yer�ne yaşamaktır. D�l gönderge-
sel değ�l de yaşamsal olduğu �ç�n, kend�s�n� gün-
del�k d�l �çer�s�nde gösterecekt�r. Oysa Tractatus’
ta, d�l göndergesel b�r şey olarak ele alınıyordu;
Felsef� Soruşturmalar’da �se gündel�k d�l olarak
yaşamsal b�r etk�nl�k olarak ele alınıyor. Artık,
sözcükler�n anlamlarından z�yade, kullanımları-
nın �ç�ndek� anlamlarından bahsed�yoruz. Oyun
sözcüğü bu m�nvalde kafaları karıştırmamalıdır.
Bu durum b�r kazan-kaybet durumunu zorunlu
kılmaz. B�r çocuğun kend� kend�ne kumsalda oy-
bb
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naması da b�r oyundur. Bu sebeple b�r d�l oyunu
tanımı da ver�lememekted�r. Bu met�nde açıkla-
malardan bet�mlemelere geç�ş söz konusudur.
Oyun tanımını vermek yer�ne; onları örnekler �ç�n-
de, gündel�k d�l�n kullanımında anlaşılır kılmaya
çalışmaktadır. Anlam oyun �ç�nde oynandıkça or-
taya çıkar. Oyun değ�şmeden duran, sab�t b�r
kurallar bütünü değ�l; süreç ve etk�nl�k olarak
düşünülmel�d�r. Fıkra anlatmak, emretmek, te-
kerleme söylemek, tahm�nde bulunmak, vb. ör-
nekler de d�l oyunu olarak düşünüleb�l�r. Zaten d�-
l�n olguları ne derecede ve nasıl bet�mled�ğ� ya da 
 önermeler�n atomlarına ayrılması meseles� de tar-
tışmaya açıktır. ‘Süpürgem köşede duruyor’ ded�-
ğ�mde, ‘sap ve fırçanın b�rleş�m�nden oluşan nes-
ne köşede duruyor’ mu demek �ster�m? Russell’ın
sandığı g�b�, önermeler� atomlarına ayırmak da
b�r çözüm değ�ld�r. Çünkü önermey� nereye kadar
�nd�rgey�p atomlarına ayıracağımız da bell� değ�l-
d�r. Sap ve fırçanın b�rleş�m� köşede duruyor cüm-
les� de atomlarına ayrılamaz mı? Oysa ‘süpürge
köşede duruyor’ d�yen k�ş�, h�ç de sapı ve fırçayı
düşünmüş olmaz.²¹ Başka b�r örnek vermek gere-
k�rse, ‘Musa Kızılden�z’� asası �le �k�ye ayırmıştır’
ded�ğ�m�zde, Musa d�ye et�ketlenen neye karşılık
gelmekted�r? Yahud�ler�n l�der� m�? Peygamber
olan k�ş� m�? Esaretten kurtulmak �ç�n F�ravundan
kaçan b�r l�der m�? Hang�s�n� �mlem�ş oluruz?
Görüldüğü üzere, adların nesnelerdek� karşılık-
larının sorunlu olması, d�l�n bet�mley�c� kavranı-
şının da yeterl� olmadığının kanıtı n�tel�ğ�nded�r.
Oysa bağlamı varsayan d�l oyunu yaklaşımı; Musa
sözcüğünün bet�mley�c� olmadığını, �lg�l� oyun
�çer�s�nde anlamı oluşturduğunu �fade eder.²² 

    “D�ldek� her sözcük b�r şey� �mler” ded�ğ�m�zde, henüz
h�çb�r şey söylemem�ş�zd�r."²³
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Sözcüklere hayat veren o d�l oyunu, yaşam b�ç�m�
ve bağlamdır; o halde sözcükler, eks�lt�lm�ş tüm-
celer olarak da kullanılab�l�r. Örneğ�n; ‘Yeter!’ d�ye
bağırdığımızda, aslında ‘Yeter artık, bana böyle
davranmanı �stem�yorum’ demek �stem�ş olab�l�-
r�z. Tek b�r kel�men�n, daha fazla kel�mel� b�r
cümleye karşılık gelmes�n� sağlamış oluruz. Bu
durumda, sözcükler ancak o d�l oyununda, o
oluşturulmuş d�l�n �çer�s�nde nefes alab�l�rler.
Böylece W�ttgenste�n’ın “B�r d�l tasavvur etmek,
b�r yaşam b�ç�m� tasavvur etmekt�r” cümles� de
bağlamda yer�n� bulur. D�l oyunu sadece sözcükle-
r�n anlamını yaratan b�r şey değ�ld�r; ayrıca b�r
yaşam b�ç�m� de açar. B�r tek�l d�l oyununun açtığı
uzamda �let�ş�m kurmak, o oyunu oynamayı b�l-
mekten geçer. Sonsuz tümce türü olduğu g�b�²⁴,
sonsuz da d�l oyunu vardır. D�l oyunları, kend�s�n�
oynayan oyuncular tarafından her da�m değ�şt�r�-
leb�l�rler. Örneğ�n, nasıl k� arkadaşım �le saklam-
baç oynarken kend�m�zce yen� kurallar koyup çı-
karab�l�yorsak, burada da d�l oyununun oyuncula-
rı aynısını yapab�l�r. Zaten kuralları önceden kon-
muş b�r oyun da yoktur; kurallar süreç �çer�s�n-  
 de kend�l�ğ�nden oluşur. Aks� takd�rde, oyun asl�
olmazdı; oyun kuralların nesnes� olurdu.
W�ttgenste�n bu durumu esk� şeh�r benzetmes� �le
anlatır²⁵.  Durmadan gen�şleyen, banl�yö ve getto-
lar vasıtası �le yen� yapıların eklend�ğ�, yollarını
�ç�nde yürürken keşfett�ğ�m�z, tanıdığımız ve
tanımadığımız b�r sürü sokak ve caddeler� �le esk�
b�r şeh�r.
   Pek� madem b�rden çok d�l oyunu ve sözcük türü
vardır, n�ç�n bunların heps�ne b�rden oyun d�yo-
ruz? Çünkü aralarında fam�ly resemblances (a�lev�
benzerl�kler) vardır.²⁶ Mak�n�st�n odasındak� her
b�r kol farklı �şlev ve kullanıma sah�pt�r ama y�ne
de heps� de b�rer koldur. Nasıl k�, ben kardeş�m-
vv
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den farklı b�r�s� olmama ve aramızda ortak özell�k
bulunmamasına rağmen b�r şek�lde ona benz�-
yorsam; aynı şek�lde d�ller de b�rb�rler�ne benzer-
ler. Annem, babam, kardeş�m ve ben b�rb�r�m�ze
benzeyeb�l�r�z fakat bu hep�m�zde ortak olan b�r
özell�k olduğu anlamına gelmez. D�l oyunları da
oyun olmaları bakımından benzeseler dah�, ortak
özell�k taşımazlar. W�ttgenste�n �ç�n d�l oyunların-
da ortaklık aramak beyhude b�r çabadır; özcü b�r
tutumdur. Çünkü özler -d�ller�n heps�nde ortak
bulunarak heps�n� b�rden d�l oyunu hal�ne get�ren
b�r d�l doğası- yoktur. 

Sonuç
 Tractatus’ta, W�ttgenste�n �ç�n felsef� sorunlar
d�l�n anlaşılmamasından, anlaşılamamasının b�r
sonucu olarak da anlamsız önermeler üretmes�n-
den kaynaklanmaktaydı. Felsef� Soruşturmalar’da
�se felsef� sorunlar, anlamın, d�l�n kullanımında
ortaya çıkan b�r şey olduğunu göz ardı etmekten
kaynaklanıyor. Artık öneml� olan, Tractatus’ta
gördüğümüz üzere sözcüğün gönderges� veya
taşıdığı sab�t anlamı değ�l, onun o d�l oyununda
nasıl kullanıldığıdır. “Beş, kırmızı, şuradak�,
lütfen!” g�b� sözcükler�n anlamları değ�l; artık
onların �lg�l� oyunlarda gördükler� �şlev ön plana
çıkar. Aslında anlam den�len şey de bu �şlevde
kend�s�n� göster�r. Felsefe tar�h� boyunca �ler�
sürülmüş her c�nsten problem, örneğ�n “Tümeller
var mıdır?” sorusu, her �k� dönemdek�
W�ttgenste�n �ç�n de d�l �le �l�şk�s�nde kend�s�n�
göster�r. Fakat ortaya çıkma mot�vasyonları
farklıdır. Tractatus’tak� W�ttgenste�n, d�l�n/söz-
cükler�n b�z� götürdüğü sab�teler� ve ç�v� g�b� çakılı
anlamları olduğunu kabul ett�ğ� �ç�n, felsef� prob-
lemler�n kaynağı olarak, anlamsız tümcelerle �ş
görüyor olmamızı �ler� sürüyordu. “Tümeller m�
vvv
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²⁴ W�ttgenste�n, Felsef� Soruşturmalar, 32.
²⁵ W�ttgenste�n, Felsef� Soruşturmalar, 29.
²⁶ W�ttgenste�n, Felsef� Soruşturmalar, 52.
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tek tek şeyler m� önce gel�r” g�b� b�r soruyla bu
zamana kadar �lg�lenmem�z�n sebeb�; bu sorunun
hep olgusal b�r karşılığı olduğunu, gönderges�
olduğunu, bağlamdan bağımsız b�r anlama �şaret
ett�ğ�n� varsaymamızdı. Halbuk� Tractatus’tak�
W�ttgenste�n �ç�n, bu tümce asla anlama ve
göndergeye sah�p olmayan, dümdüz absürt b�r
tümceyd�. Felsef� Soruşturmalardak� W�ttgenste�n
�se, y�ne bu soru �le meşgul olmamızın kaynağını
d�lde bulur. Fakat mesele artık tümcen�n gönder-
ges�z olmasında değ�ld�r; bu c�nsten tümceler�n
bağlamdan kopuk, zamansız ve uzamsız olduğu
varsayımındadır. Evet bu tümce b�r anlama sah�p-
t�r; ama bu asla bağlamından, dah�l olduğu d�l
oyunundan, �çer�s�ne g�rd�ğ� �l�şk�sell�kten bağım-
sız b�r anlam değ�ld�r. F�lozoflar �se bu problem�,
sank� a�t olduğu d�l oyunu dışında da anlamı olan
b�r tümce g�b� ele alırlar. Örnek vermek gerek�rse,
�k�nc� dönem�ndek� W�ttgenste�n �ç�n felsefe
tar�h�, arkadaşları �le kılıç oyunu oynayan çocuğun
el�ndek� değneğ�n, o oyun dışında da kılıç anlamı-
na gelmes� gerekt�ğ� sanrısı üzer�ne kuruludur.
Oysa f�lozoflar, o değneğ�n sadece o oyun �çer�s�n-
de kılıç anlamına geld�ğ�n� kabul etmel�d�rler. Aks�
takt�rde o çocuğa bakan f�lozoflar, ‘Kılıç ned�r?,
Kılıcın anlamı ned�r?, Kılıcın kend�s� m� önce gel�r
yoksa adı mı?, Kılıcın tözü neye �şaret eder?’, g�b�
sorular sorarak boşuna zaman kaybetm�ş olurlar.
Kılıç, sadece çocukla ve onun �nşa ett�ğ� oyunla
anlamını bulur. Başka b�r �l�şk�sell�kte aynı şey,
bambaşka şeylere karşılık geleb�lecekt�r. Fakat
hang� W�ttgenste�n referans alınırsa alınsın,
felsefe problemler� d�l �le �l�şk�s�nde ortaya çıkar.
İster ‘d�l ben�m dünyamdır’ d�yel�m, �ster ‘d�l�m�z
sonsuz sayıda d�l oyunundan sadece b�r�s�d�r’
d�yel�m; felsefe �çer�s�nde �fade ed�len problemler,
d�le �l�şk�n problemlerden bağımsız değ�ld�r.
vvvvvv
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Dahası bu problemler�n ortaya çıkma sebepler�,
d�lde ve d�le �l�şk�n yanlış kavrayışlarımızda
yatmaktadır. 

KAYNAKÇA
Ar�stoteles, Sof�stçe Çürütmeler. Çev�ren: Y. Gurur
Sev. İstanbul: P�nhan Yayıncılık, 2019.

Frege, Gottlob. Fonks�yon ve Kavram. Çev�ren:
Mustafa Özdem�r. İstanbul: Küll�yat Yayınları,
2019.

Le�bn�z, Gottfr�ed. Monadoloj�, Çev�ren: Devr�m
Çet�nkasap İstanbul: Türk�ye İş Bankası Kültür
Yayınları, 2019.

Parmen�des. Doğa Hakkında. Çev�ren: Gurur Sev.
İstanbul: P�nhan Yayıncılık, 2015. 

Platon. Kratylos. Çev�ren: Erman Gören. İstanbul:
Dergâh Yayınları, 2016.

Rorty, R�chard. Olumsallık, İron� ve Dayanışma.
Çev�ren: Mehmet Küçük ve Alev Türker. İstanbul:
Ayrıntı Yayınları, 1995.

Russell, Bertrand. Felsef� Gel�ş�m�m. Çev�ren: Hal�l
Kayıkçı. Ankara: Fol Yayınları, 2020.

W�ttgenste�n, Ludw�g. Felsef� Soruşturmalar.
Çev�ren: Haluk Barışcan. İstanbul: Met�s
Yayıncılık, 2010.  

W�ttgenste�n, Ludw�g. Tractatus Log�cus-
Ph�losoph�cus. Çev�ren: Oruç Aruoba. İstanbul:
Met�s Yayıncılık, 2013.



19yaz, 2022

kavramının köken�ne �nmes�ndek� sebep �se
Hermogenes’e adların varlıkların doğasını
gösterd�ğ�n� kanıtlamaktır. 

1.Platon’un Hermogenes’�n Uzlaşımcı D�l
Anlayışına Karşı Eleşt�r�ler�
 Hermogenes’e göre b�r nesneye ne ad ver�lm�şse o
doğrudur ancak o ad bırakılıp daha sonra başka
b�r ad ver�l�rse, sonrak� ad da �lk� kadar doğrudur.
Dolayısıyla ona göre bugün �nsan ded�ğ�m�ze at,
at ded�ğ�m�ze de �nsan d�yeb�l�r�z. Hermogenes
söz konusu düşünces�yle doğanın b�r nesneye ona
özgü b�r ad verd�ğ� görüşünü reddeder. Onun bu
düşünces�n�n arkasında Protagoras’ın �nsan her
şey�n ölçüsüdür tez� vardır. Ancak Hermogenes
tam olarak bu f�k�rde olmadığını bel�rt�r. Her ne
kadar tam olarak Protagoras’ın f�kr�nde
olmadığını bel�rtse de o, kend�s�n�n her nesney�
kend� verd�ğ� adla adlandırdığını, b�r başkasının
da aynısını yapmasının doğru olduğunu söyler.
Hatta ona göre nesneler� adlandırma olayı k�ş�den
k�ş�ye değ�şt�ğ� g�b� s�teden s�teye de
değ�şmekted�r. Buna kanıt olarak Hermogenes,
Yunanlılar �le Barbarların aynı nesneye farklı
adlarvermes�n� örnek göster�r.⁴  
  Sokrates, Hermogenes’�n uzlaşımcı d�l anlayışını
dört farklı şek�lde çürütmeye çalışır. İlk
çürütmes�n�

yalı �nsan anlayışının katmanları Sokrates
tarafından �ncelen�r.² D�yalogda “B�r ad �le
adlandırılan şey arasında ne türden b�r �l�şk�
vardır?” sorusuna yanıt aranır. Yanıtı bulmak �ç�n
�k� yaklaşım ele alınır ve bu yaklaşımlar Sokrates
tarafından eleşt�r�l�r. Bu yaklaşımlardan �lk�
Hermogenes’�n savunduğu uzlaşımcı d�l
anlayışıdır. Söz konusu anlayışa göre ad �le
adlandırılan şey arasındak� �l�şk�, b�r anlaşma
�ş�d�r. İk�nc� yaklaşım �se Kratylos’un savunduğu
doğal d�l anlayışıdır. Bu anlayışa göre ad �le
adlandırılan şey arasında �çk�n b�r doğruluk
vardır. Ad, adlandırılan şey�n doğasını gösteren
şey olarak ele alınır. Sokrates �se sözü ed�len �k�
yaklaşımı da ben�msemez, bunun yer�ne her �k�
yaklaşımın doğru olan taraflarını ep�stemoloj�k ve
ontoloj�k temellere taşıyarak, bu yaklaşımların
dışında farklı b�r yol bulmayı dener.³
 Da�mon kavramına Platon’un b�rçok d�yaloğunda
rastlanır. Kratylos d�yaloğu da söz konusu
kavrama rastladığımız öneml� b�r eserd�r.
D�yalogda Platon Sokrates aracılığı �le kavramın
köken�ne �ner. Da�mon kavramının yazılı olarak 
 köken� Hes�odos’tur. Sokrates’�n da�mon
kavramının köken�ne �nmes�ndek� sebep �se

PLATON’UN HERMOGENES’İN UZLAŞIMCI
DİL ANLAYIŞINA YÖNELTTİĞİ ELEŞTİRİLER

BAĞLAMINDA DAİMON KAVRAMININ
İNCELENMESİ

P laton’un olgunluk dönem� eserler�nden
olan¹ Kratylos d�yaloğunda �s�mler ve
tanımlar üzer�nden, kategor�leşmeye  da-

Can BİRVAR

¹ Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe Tar�h� Sof�stlerden Platon’a (İstanbul: İstanbul B�lg� Ün�vers�tes� Yayınları, 2014), 193.
² Dan�elle S. Allen, Platon Neden Yazdı?, çev. Ayşe Batur (İstanbul: İlet�ş�m Yayınları, 2011), 164.
³Hasan Aslan, Kratylos: Gerçekl�ğ� Araştırmanın Aracı Olarak D�l (İstanbul: İlet�ş�m Yayınları, 2018), 7-9
⁴ Platon, Kratylos, çev. Cenap Karakaya (İstanbul: İlet�ş�m Yayınları, 2018), 27-29.



çürütmes�n� Protagoras üzer�nden yapar. Önce
Hermogenes’e akıllılık ve akılsızlığın var olduğunu
tey�t ett�r�r. Ardından da akıllılık ve akılsızlık var
�se Protagoras’ın düşünces�n�n doğru olmasının
mümkün olmadığını söyler. Çünkü herkes�n
adlandırması kend�ne göre doğru olursa h�ç k�mse
b�r başkasından daha akıllı olamaz.⁵ 
  Sokrates �k�nc� çürütmes�n� ad koymanın yasa
yapıcıların ve d�yalekt�kç�ler�n �ş� olduğunu
kanıtlayarak yapar. Ona göre bu �ş� her önüne
gelen yapamaz. Dem�r� en �y� kullanan ve ona
doğasına uygun şek�l vereb�len dem�rc�d�r.
Dolayısıyla harfler� en �y� kullanan ve ona şek�l
vereb�lenlerde yasa yapıcılar ve d�yalekt�kç�lerd�r.
Sokrates’�n üçüncü çürütmes� tanrıların ad
verd�kler�nde bunun yanlış olamayacağıdır.
Hermegones buna h�çb�r şek�lde karşı çıkmaya
çalışmaz. Dolayısıyla Sokrates tanrıların verd�kler�
adların onların doğasını �fade ett�ğ�n� kanıtlamaya
çalışır. Bu doğrultuda son çürütmes�ne geçer. O,
son çürütmes�n� şu şek�lde yapar: Ona göre b�r
güzelden doğan güzel olur. D�ğer bütün şeyler
�ç�nde aynısı geçerl�d�r. Her şey kend�ne benzer�
dünyaya get�r�r. Bu yüzden bunlara hep aynı adın
ver�lmes� gerek�r. Ancak heceler yoluyla adlar şekl�
değ�şt�r�leb�l�r. Her ne kadar bu �şten
anlamayanlar onların farklı adlar olduğunu sansa
da aslında aynıdırlar.⁶ 
  Bu noktadan sonra Sokrates kend�s�ne �ç�n�
b�lgel�kle dolduran tanrısal b�r es�n geld�ğ�n�
söyler. Hermogenes’e söz konusu es�nden faydala-
narak adlar hakkında �ncelenecek ne varsa
�ncelemeler�n� tekl�f eder. Hermogenes bu tekl�f�
büyük b�r zevkle kabul eder ve Sokrates �şe önce
tanrılar �le başlamalarını ve daha sonra da�monlar
�le devam etmeler� gerekt�ğ�n� bel�rt�r.⁷ 
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  Sokrates tanrı, da�mon, kahraman ve �nsan
adlarını �nceleyerek Hermogenes’e adların
varlıkların doğasını gösterd�ğ�n� kanıtlamaya
çalışmaktadır. Yan� da�mon kavramı Sokrates’�n
söz konusu kanıtlama çabası �çer�s�nde
başvurduğu araçlardan b�r�d�r.

2.Da�mon Kavramının İncelenmes�
Başlangıç olarak sırasıyla tanrılar, da�monlar,
kahramanlar ve �nsanların �ncelenmes�ne karar
ver�l�r. Tanrılar adının �ncelenmes�n�n ardından
da�monlar adına geç�l�r. Sokrates bu noktada
Hes�odos’un da�mon tanımına başvurur.
da�monlar adına geç�l�r. Sokrates bu noktada
Hes�odos’un da�mon tanımına başvurur. Hes�odos
�lk �nsan soyunun da�monlara dönüştüğünü
söyler. Sokrates’e göre Hes�odos altın soy derken
�y� ve güzel soy demek �stem�şt�r. Bunun kanıtı da
şu an yaşayan �nsanlara dem�r soy demes�d�r. Ona
göre Hes�odos şu an yaşayanlar �nsanlar �ç�nde �y�
b�r�n� bulsa ona da altın soylu d�yecekt�r. İy�ler
aynı zamanda akıllıdırlar. Hes�odos onlara akıllı
ve b�lg�l� oldukları �ç�n da�monlar dem�şt�r.
Sokrates bunu şu şek�lde açıklar:

"İşte bence onun da�monlar derken asıl kastett�ğ� budur.
Onlar akıllı ve b�lg�l� (daemones) oldukları �ç�nd�r k�,
Hes�odos onlara da�monlar adını ver�yor. B�z�m esk�

d�l�m�zde de bu ada rastlanır. Bu d�l� kullanan şa�r�m�z
ve daha b�rçokları, haklı olarak, �y� b�r �nsanın, öldükten

sonra, yüce b�r tal�he ve büyük b�r şereflere ereceğ�n� ve
b�lgel�ğ�ne yaraşır adı alarak da�mon olacağını
söylerler. Bu anlamda, ben de, her �y� �nsanın,

sağlığında ve öldükten sonra, b�r da�mon olduğunu ve
da�mon adının ona doğru olarak ver�ld�ğ�n� kabul

ed�yorum."
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⁵ Platon, Kratylos, 30.
⁶ Platon, Kratylos, 34-44.
⁷ Platon, Kratylos, 34-44.



Alıntılanan pasajda Sokrates da�mon kavramının
esk� d�lde de kullanıldığını bel�rterek aslında
Hes�odos, Pythagoras ve Empedokles’�n kullandığı
d�l� kasteder. Sokrates’�n devamında söyled�kler�
bunu destekler n�tel�kted�r. Pythagoras ve
Empedokles’�n �nsanların öldükten sonra da�mon
olduğuna da�r b�r düşünceye sah�p olduklarını
b�l�yoruz. O halde burada onlar kasted�lmekted�r.
Sokrates’�n bu konuda onlarla hemf�k�r olması da
onun ölüme g�derken k� sak�nl�ğ�n� açıklar.
 Hes�odos altın soylu �nsanların öldükten sonra
da�mon olduğundan söz etmekted�r. Sokrates de
Hes�odos’a katılarak, onun altın soylu d�yerek �y�
ve güzel soylu demek �sted�ğ�n� bel�rt�r. İy�ler�n
aynı zamanda akıllı olduğunu kabul eden
Sokrates, da�monların �y� ve b�lge �nsanlar olduğu
sonucuna ulaşır. Ona göre Hes�odos bugün b�lge
ve �y� b�r �nsana denk gelse onun da ölünce da�mon
olacağını düşünecekt�r. Burada da�mon
sözcüğünün köken� olarak dao f��l� düşünülür.
Dao, b�lmek anlamına gel�r k� Sokrates’�n bu
noktada kavramın köken�n�n aklında olduğunu
bell� eden b�r bakış açısına sah�pt�r. Dolayısıyla
Sokrates, b�lge �nsanların öldükten sonra da�mon
olacağına �nandığını özell�kle bel�rt�r. Belk� de
Sokrates’�n ölüme bu kadar rahat yürümes�
bundandır. Yan� Sokrates öldüğünde da�mon
olacağını düşündüğünden Savunma’sında kend�n�
kurtarab�lecek şek�lde savunmamıştır, Kr�ton’u
d�nley�p hap�sten kaçmamıştır ve zeh�r kadeh�n�
soğukkanlılıkla �çeb�lm�şt�r. Kratylos d�yaloğunun
Sokrat�k d�yaloglar �çer�s�nde yer aldığını¹¹
düşündüğümüzde bunların doğru olma �ht�mal�
vardır. Ayrıca ölen �nsanların da�mon olduğu
düşünces�ne daha önce sözünü ett�ğ�m�z üzere
Pythagoras

 
 

21yaz, 2022 PLATON’UN HERMOGENES’İN UZLAŞIMCI DİL ANLAYIŞINA YÖNELTTİĞİ ELEŞTİRİLER BAĞLAMINDA DAİMON
KAVRAMININ İNCELENMESİ

Pythagoras ve Empedokles de sah�pt�r. Sokrates’�n
da�mon düşünces�nde onlardan etk�lenm�ş olması
mümkündür.

 SONUÇ
  Platon’un Kratylos d�yaloğu d�l tartışmalarının
köken�n� oluşturur. Her ne kadar adı Kratylos olsa
da d�yaloğun büyük b�r kısmı Sokrates �le
Hermogenes arasında geçer. Hermogenes
uzlaşımcı d�l anlayışına sah�pt�r. Ona göre b�r ada
ver�len �s�m k�ş�den k�ş�ye, s�teden s�teye
değ�şmekted�r. D�yalogda uzlaşımcı d�l anlayışını
Sokrates aracılığı �le eleşt�ren Platon,
Hermogenes’e adların varlıkların doğasını
gösterd�ğ�n� kanıtlama çabası �çer�s�nded�r. Bu
doğrultuda onun düşünces�n� dört farklı şek�lde
çürütür. İlk olarak Protagoras’ın görecel�l�ğ�n�
çürütmeye çalışır. Çünkü ona göre Hermogenes’�n
söz konusu düşünces�n�n arkasında Protagoras
vardır. İk�nc� olarak herkes�n nesnelere ve
varlıklara �s�m koyamayacağını çünkü bu �ş�n
sanatçılarının yasa yapıcılar ve d�yalekt�kç�ler
olduğunu Hermogenes’e kabul ett�r�r. Üçüncü
olarak tanrıların ad verd�kler�nde bunun yanlış
olamayacağını söyler. Dördüncü olarak �se
b�rb�r�ne benzeyen şeyler�n aynı adları alması
gerekt�ğ�n� ancak bunların heceler yoluyla şek�l
değ�şt�reb�leceğ�n� bel�rt�r. 
 Varılan bu noktadan sonra Sokrates tek tek varlık
adlarını �ncelemeye koyulur. Bunu yapmasındak�
amaç Hermogenes’e adların varlıkların doğasını
gösterd�ğ�n� kanıtlamaktır. Bu doğrultuda �lk
olarak tanrı adını �nceler. Ardından da da�monları
�ncelemeye başlar. İncelemey� da�mon kavramının
köken�ne yan� Hes�odos’a götürür. Hes�odos’a
bbbb

⁸ Platon, Kratylos, 25-51. 
⁹ Platon, Kratylos, 51.
¹⁰ Erman Gören, Kratylos’a Yorumlar (İstanbul: Dergah Yayınları, 2016), 195.
¹¹ Alfred Edward Taylor, Platon -B�lg�, Ruh ve Devlet-, çev. Ceng�z İskender Özkan (Ankara: Fol Yayınları, 2020), 30.



göre �lk �nsan soyu yan� altın soy da�monlara
dönüşmüştür. Sokrates Hes�odos’un altın soyla �y�
ve b�lge olmayı kastett�ğ�n� düşünür. Zaten da�mon
kel�mes�n�n köken� olan dao f��l� b�lmek anlamına
gel�r. Bu doğrultuda Sokrates �y� ve b�lge b�r
şek�lde yaşamını sürdüren herkes�n altın soylu
�nsanlar g�b� da�mona dönüşeceğ� çıkarımını
yapar.
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  D�l�n yalnızca bell� başlı düşünceler� veya k�ş�sel
n�yetler� �fade eden b�r araç olduğunu düşünen
bazı d�lb�l�m teor�ler, d�l�n b�r�nc� düzey� olan for-
mel boyuta odaklanıp �k�nc� düzey olan semant�k
boyutu ıskalamışlardır. D�l�, daha b�r�nc�l konum-
da olan bazı z�h�nsel �çer�kler�n �fade aracı yapmak
onu �k�nc�l konuma düşürecekt�r. Ayrıca d�l, dün-
yayı tam b�r uzlaşma �ç�nde tems�l edecek b�r ayna
da değ�ld�r. D�l�n anlam boyutu dünyayı b�r tems�l
aracı yapmaktan çıkarır çünkü dünyanın görü-
nümü, d�lsel anlamın nasıl olduğuna bağlıdır.
Kopern�kç� devr�m� andıran bu düşünceyle b�rl�kte
merkez artık dünya değ�l, dünyanın semant�k-
ontoloj�k koşulu olan d�ld�r.
  Klas�k d�lb�l�m kuramların yeters�zl�ğ� ve dünya-
nın semant�k b�r yoğunluk olması f�k�rler� esasın-
da şu �dd�aya dayanır: D�l�n semant�k b�r boyutu
vardır. D�l b�r semant�k olay mak�nes�d�r. Her
olay, gerçekleşt�ğ� alanın her noktasında kend�n�
h�ssett�ren gürültülü metamorfozlardır. Olaylar
gerçekleşt�kler� yer� dönüştürmekle kalmazlar, ay-
rıca söz konusu yerle �rt�batlı algısal yönel�mler�n
görü merkezler�n� de �st�la ederler. Gerçekleşen
olay semant�k �çer�kl� olunca bu olay dünya görü-
nümünün üzer�nde vuku bulur. D�l dünyayı saran
b�r fay hattı �se semant�k olaylar dünya üzer�nde
gerçekleşen tekton�k depremlerd�r. D�l dünya üze-
r�nde dönen rastlantısal zardır ve her b�r sonuca
bağlı olarak dünya görünümü yepyen� b�r renge
mm

dünyanın ten�n� saran atmosferd�r. Her b�r mor-
fem (morpheme) ve grafem (grapheme) monado-
loj�k b�r �çsel kapanım formundayken, semant�k
boyuttak� her b�r en küçük b�r�m dış kabuklarını
çatlatıp dünyayla tensel temasa geçen Wh�tehead-
c� aktüel varlıklardır (actual ent�t�es). Bu görüntü
dah�l�nde d�l öncel�kle �çsel b�r yapıya sah�p for-
mel b�r boyut taşırken, o ayrıca kend�nden sudur
ed�p dışsal dünyaya nüfus eden yayılım boyutuna
da sah�pt�r. Üzer�nde tartışma dah� yürütemed�-
ğ�m�z dünyanın numenal boyutu veya karanlık tö-
zü göz ardı ed�ld�ğ�nde dünyayı baştan sona kat
eden b�r anlam yüzey� olduğundan dünya en te-
mel�nde d�l�n �k�nc� boyutu olup çıkar: dünya se-
mant�k b�r yoğunluktur.
   Dünya b�r anlam uzanımı değ�l anlam yoğun-
luğudur. Böyle b�r fark bel�rtmem�z�n neden� d�-
l�n asl� özünün dünyanın ten�nde vuku bulan b�r
olay olması ve olayın da da�ma b�r yoğunluk ala-
nında gerçekleş�yor olmasıdır. Uzanımsal alanda
zar atılmaz çünkü yeter-neden �lkes�n�n kudret�
tüm noktalarda h�ssed�l�r. Ancak yoğunluksal b�r
alanda da�ma rastlantısal olaylar gerçekleş�r. Se-
mant�k yoğunluk olan dünya üzer�nde dalgalan-
malara yol açan olayları �se b�r olay mak�nes� olan
d�l yaratır.
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�l�n morfoloj�k ve gramat�k boyutu d�l�n
formel ve �çsel yapısının boyutları �ken,
onun semant�k boyutu d�lden taşıp 



tab�d�r ve bunun tab�� sonucu �se b�r ayrık varolan-
lar çokluğudur. B�rb�r�nden soyutlanmış bu çoklu-
ğun her ferd� veya b�r�m� d�ğer b�r�mler� olumsuz-
layarak negat�f b�r k�ml�k kazanır. Her k�ml�ğ�n
soy kütüğünde öz-bel�rlen�m uğruna d�ğer b�reyl-
er� katleden kasvetl� ve karanlık b�r olay d�z�s�
yatar. Ancak soyutlanmış b�reylere k�ml�k bahşe-
den negat�f dışlama eylem� reel b�r boyut taşıma-
yıp �mgesel b�r boyutta vuku bulur. B�rey�n reel
faal�yetler� bedenden gel�r. Beden�n aktüel faal�ye-
t� b�r dürtü mekan�zmasıyla örtüşür. Ayrık b�rey�
tanımlayan koord�ne-beden� alt ed�p göçebebe-
den �majını doğuran dürtü �se beden�n yayılım
dürtüsüdür. Bu dürtüyle b�rl�kte beden�n �mgesel
b�r yanılgı �ç�nde kazandığı negat�f k�ml�ğ�nde b�r
�nme hattı geçer ve beden�n k�ml�ğ� çözülüşe uğ-
rar. K�ml�k kaybı da den�len bu olay olumsuz b�r
vv 

boyanır. Pek� eğer d�l�n ürett�ğ� bu semant�k olay-
lar böyle b�r dönüştürücü etk�ye sah�pse neden her
konuşmada dünya yepyen� b�r görünüm
kazanmaz?   
   B�r semant�k olay mak�nes� olan d�l�n güç kayna-
ğı bedend�r. Konuşan şey kend� başına d�l değ�l-
d�r, fakat bedendek� d�ld�r. Beden �se Sp�noz�st
conatus¹ yoğunluğuna bağlı olarak bell� derecede
b�r kuvvetle tanımlanır. Beden�n conatus yoğun-
luğu azam� düzeyde olduğunda, dış etk�len�msel
b�r karakter dah�l�nde dışsal dünya üzer�nde faal
etk� göster�r. Fakat beden�n conatus yoğunluğu
asgar� düzeye düştüğünde, beden etk�ye maruz
kalan ed�lg�nl�kle karakter�ze olur. Beden�n bell�
b�r fonks�yonu olan d�l de conatus yoğunluğuna
bağlı olarak ya hal�hazırda mevcut dünya görünü-
münü ben�mser ya da dünya üzer�nde özsel b�r
kuvvet uygulayarak ve buna bağlı olarak eşs�z b�r
semant�k olay yaratarak dünya görünümünü
yen�den düzenler. D�l yoğun kuvvetle tanımlanan
b�r beden �ç�n regülat�f b�r araçtır. Ancak asgar�
düzeyde b�r kuvvetle tanımlanan b�r beden �ç�n
d�l, pas�f b�r alımlama ve etk�lenme mekan�zması-
dır. D�l�n da�ma dünya görünümü üzer�nde b�r
dalgalanma etk�s� yaratamamasının neden�, onun
�ç�nde bulunduğu beden�n conatus yoğunluğunun
aşağı sev�yede olmasıdır.
   Conatus sev�yes� yüksek b�r beden�n etk�leme ve
bel�rleme kuvvet� onun yayılma ve esneme mey-
l�nden �ler� gel�r. Beden�n kend�nden taşıp çevre-
s�yle sürekl� b�r aktüel etk�leş�m �ç�ne g�rmes�n�
sağlayan bu mey�l, beden�n durağan mekânsal
koord�nasyonunu bozar ve yers�z yurtsuzlaştırıl-
mış b�r göçebe-beden �mges� doğurur. Uzanımsal
noktalarla bel�rlenen klas�k koord�ne-beden sırf
bu konumlanmışlığı sebeb�yle yerel b�r lokasyona 
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¹  Lat�nce b�r kel�me olan conatus Türkçede gayret, çaba, uğraş g�b� anlamlara gel�r. Sp�noza’da �se conatus ter�m� b�r varolanın kend� varlığı �ç�nde kalma
uğraşını ve çabasını �mler. Bu ter�m�n Sp�noza’nın kuşatıcı ve ayrıntılı metaf�z�ğ�ndek� �ncel�kl� yer�ne değ�nmey�p onu sadece ‘varolma yolunda göster�len
çaba’ anlamında kullandığımızı söylemekle yet�neceğ�z.



süreç olmayıp �mgesel yanılgının doğurduğu ayrık
b�rey�n çevres�yle temasını sağlar. Artık beden b�r
�ç büzülüş şekl�nde hareket etmey�p dışa yayılım
şekl�nde hareket göster�r. Conatus sev�yes� yüksek
b�r beden�n yayılım eğ�l�m�yle b�rl�kte beden bütü-
nüyle dışarısıyla olan �l�şk� ağıyla tanımlanmaya
başlar.
Dünya yüzey�n� dalgalandıran ve onun görüntü-
sünde yepyen� ufuklar açan semant�k olay mak�-
nes� olarak tanımlanan d�l, conatus sev�yes� azam�
düzeyde olan b�r bedende gerçekleşt�ğ�nde �şte
söz konusu yayılım eğ�l�m� neden�yle bunları ya-
pab�lmekted�r. Yayılım güdüsü, beden� olaylar
yaratmaya zorlarken, beden�n vokal fonks�yonu
olan d�l de semant�k olaylar üretmeye başlar. Yayı-
lım güdüsü sayes�nde beden� b�r semant�k olay
mak�nes� olarak tanımlayab�l�yoruz. D�l, söz ko-
nusu güdü sayes�nde b�r�nc� düzey� olan ve formel
b�ç�mde varolan morfoloj�k ve gramat�k boyutu
aşıp dışa doğru b�r eğ�l�m kazanab�l�yor. Yayılım
eğ�l�m� d�l� karanlıkta bırakan kabuğunu kırar ve
onu dünya yüzey� �le tanıştırır. Bundan böyle d�l,
dünya yüzey�nde gez�nen göçebe-bedendek� göçe-
be-d�ld�r. Söz konusu d�nam�k ve yaratıcı d�l
dünya üzer�nde yen� olaylar yaratarak onun yüze-
y�nde eşs�z semant�k tonlamalar uygular. 
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mekted�r. Tek b�r d�l kullanıldığı düşünülse de bu
dönemde çok ulusluluk sayes�nde d�ğer d�ller�n te-
meller�n�n atıldığı f�kr� de ortaya çıkmıştır. Gen�ş
alana yayılan halk �ht�yaçlarına ve ortaya çıkan so-
runlara göre yeters�z kel�me dağarcıklarını gen�ş-
letmek zorunda kalmıştır. Bu da yen� kel�meler�n
türemes�ne neden olmuştur ama bu gen�ş alana
yayılan her b�r topluluk güncel gel�şmeler� öğren-
mekte çok hızlı davranamamıştır. Bu sayede her
topluluk zamanla kend� lehçes�n� oluşturmaya
başlamıştır. Zaman b�raz daha �lerled�kçe �let�ş�m
kurmanın zorluğu gün yüzüne çıkmıştır ve çev�r-
men �ht�yacı da doğmuştur. Ortaçağ dönem�nde
�se esk� zamanlara kıyasla b�r duraksama yoktu
yan� toplumsal yapı-d�ller de sürekl� değ�ş�m ve
gel�ş�m hal�ndeyd�. Halk k�l�sen�n kullandığı d�l-
den anlamıyordu, zaten k�l�sen�n amacı halkın an-
layab�lmes� değ�ld�. Halk ve aydın kes�m aynı d�l�
kullanıyor olsa da aralarında der�n b�r anlaşama-
mazlık vardı ve bunun temel nedenler�nden b�r�
k�l�sen�n öncel�k l�stes�nde b�le olmamamalarıydı.
Pek� b�r çev�rmen gerekecek kadar d�l kullanımına
k�m�n ya da k�mler�n �ht�yacı vardır?
   Ant�k Roma dönem�nde de Ortaçağ dönem�nde
de aydın k�ş�ler, rah�pler ve üstün rütbel� askerler
çev�r�ye �ht�yaç duymuştur. D�l�n değ�şt�r�lmes�,
öğret�lmes� g�b� hususlar da k�l�sen�n aldığı karar-
lara bağlı olduğu �ç�n b�r çev�rmen yet�şt�r�lmes�
de onlara bağlıdır. H�tabet yeteneğ� olan herkes 

manlarda tek b�r d�l kullanılırdı. Fakat Tanrı ken-
d�s�ne ulaşmayı amaçlayan �nsanların kend�ler�n�
beğenm�şl�ğ�ne ve k�br�ne kızmıştı, bu yüzden de
o zamana kadar aynı d�l� konuşan ve aynı d�l� an-
layan �nsanlara b�r ceza verm�ş, d�ller�n� karıştıra-
rak b�rb�rler�n� anlamalarını engellem�şt�. Söz ko-
nusu efsane �nsan ve tanrı arasında b�r kıyaslama
olarak d�n� bakış açısıyla sıklıkla anlatılmıştır. Ay-
nı zamanda Bab�l Kules� farklı d�ller�n ortaya çık-
masının neden� olarak da geçer fakat Çev�r�b�l�m-
sel bakış açısını ele alırsak bu efsaneye b�r alterna-
t�f gerçekl�k daha get�reb�l�r�z. D�lb�l�mc�ler�n,
d�ller�n doğuşuna �l�şk�n ortak b�r görüşü yoktur.
D�ller�n yansıma seslerden oluşmaya başladığı,
�lah� b�r güç tarafından �nsanlara bahşed�ld�ğ�,
tüm d�ller�n tek b�r kaynaktan gelmes� ve en
başından ber� farklı farklı d�ller�n olduğu-gel�şt�ğ�
söylenenlerden bazılarıdır. Yansıma sesler�n kul-
lanılması ve zamanla bu yansıma sesler�n kel�me-
lere dönüşmes� daha sonrasında da cümleler�n
kurulması bazı d�lb�l�mc�ler tarafından d�l�n do-
ğuşu olarak bel�rt�lmekted�r. Fakat burada b�raz
da tar�hsel b�lg�den faydalanıp d�l�n bas�tçe oluşu-
mu ve çev�r�ye evr�lmes�nden bahsedeceğ�m.
   Ant�k Roma dönem� topraklarının çok uluslu ve
yüzölçümü bakımından da çok gen�ş olduğu b�l�n-
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ab�l Kules� Efsanes�ne göre en başta sa-
dece Bab�l Kules� vardı. Bu kulen�n ya-
pılış amacı Tanrıya ulaşmaktı ve o za-



yanlış olmaz. Tab�k� Ortaçağda çev�r�ler yen� kel�-
me türet�lmes�ne müsa�t olacak kadar serbest ya-
pılmıyordu çünkü ana çev�r� her zaman İnc�l üze-
r�neyd� ve hang� amaçla olduğu farketmeden yo-
rum katılmış olab�leceğ� düşünülen her çev�r�n�n
cezası da çev�rmen�n �damıydı.
   Aynı başlık altına koyab�leceğ�m b�r d�ğer devlet
de Abbas� devlet�d�r. Abbas� devlet� 8-10. yy ara-
sında Bağdat’ta var olmuştur ve çev�r� açısından
en öneml� zamanlardan b�r�d�r. Abbas�ler �ç�n
çev�r� kend�ler�nden öncek� dönemlerde-devletler-
de olduğundan çok daha farklı ve elzemd�r. Bunun
�lk neden� Emev� devlet�n� yıkmak �ç�n �ht�yaç
duydukları s�yas� müttef�klere çev�r� yoluyla sah�p
olab�lecekler�n� düşünmeler�d�r. Bu nedenle var
olduğu yy’lar arasında çok fazla çev�r� faal�yet�
yapılmıştır. Fakat o dönem çev�r�n�n önem� sadece
Abbas� devlet�nde değ�l d�ğerler�nde de fark ed�l-
m�şt�r ve tam anlamıyla altın b�r çağ yaşanmıştır. 

b�r şek�lde k�l�seye bağlıdır ve bu dönemde f�lozof-
lar da k�l�se �ç�n har�ka b�r h�tabet kaynağıdır. Çe-
v�r� yapılmaya başlanmasındak� �lk neden Romalı-
ların kend�ler�n� gel�şt�rme arzusuydu çünkü onlar
�ç�n çev�r� b�r fet�ht�, b�r tür d�l aktarımıydı. Fet�h
kadar öneml� görmeler�n�n esas nedenler� arasın-
da kend� toplumlarını ve kültürler�n� gel�şt�rmek
�ç�n olduğu vurgulanır fakat burada bahsed�len çe-
v�r� günümüzdek�nden b�raz farklıdır. Ant�k Ro-
ma dönem�nde yapılan çev�r�ler fazlaca yerl�leşt�r-
meye maruz kalmıştır. Çev�r� eserler�n heps�n�n
altına kend� �mzalarını atıp sank� onlar yazmış g�-
b� kayda geç�r�lm�şt�r. Bu sayede kend� kültürler�-
n� zeng�nleşt�r�p saygınlık kazanab�lecekler�n� dü-
şünmüşlerd�r.
   Fakat tercüme-çev�r� sadece �let�ş�me yardımcı
olmak ve kültüre katkı sağlamaktan �baret değ�ld�.
Farklı kültürlerle çev�r� sayes�nde bağlantılı kal-
mak erek(hedef) k�tlen�n d�l�ne de katkı sağlıyor-
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du. Örnek verecek olursak kay-
nak kültürde olan fakat erek kül-
türde b�r  karşılığın bulunamadı-
ğı kel�melerde ya da cümlelerde
çev�r�y� yapan k�ş� b�r arayışa
g�r�yordu. Günümüzde bu g�b�
durumlarda çev�rmenler�n üze-
r�nde durduğu �k� olasılık vardır.
Bunlar erek met�ne kaynak me-
t�ndek�n�n aynısını geç�rmek
(yabancılaştırma) ya da erek
k�tlen�n anlayab�leceğ� ya da erek
kültürde benzer�n�n bulunab�le-
ceğ� şek�lde b�r açıklama (yerl�-
leşt�rme) �le vermekt�r. O döne-
m�n şartları göz önüne alındığ-
ında da bu �k� kuralın geçerl� ol-
duğunu varsaymamız pek de 

Ortaçağ dönem�nden farklı ola-
rak çev�r� tek b�r alanda sınırlı
tutulmayıp toplumu gel�şt�rmek
ve refah sev�yes�n� arttırma ama-
cıyla da yapılmıştır. Söylenene
göre çev�r� faal�yetler�n� başlatan
hal�fe Mansur, B�zanstan gan�-
met olarak k�tap alıyormuş ve bu
k�tapların çev�r�s� sayes�nde de
toplumun her alanda �ler�ye g�-
deb�leceğ�n� düşünüyormuş. Ay-
rıca d�l�n gel�şmes�ne de aynı öl-
çüde önem veren Mansur’un oğ-
lu Mehd� halk arasında münaza-
ra toplulukları kurmuş ve farklı
d�ndek� �nsanların tartışmalarını
d�nlem�şt�r. Bu sayede eks�k ol-
dukları yerler� de görüp oralara   



KAYNAKÇA

Aslan, Fatma Betül. “İslam Önces� Dönemden Emev�
Dönem�n�n Sonuna Kadar Tercüme Faal�yetler�”,
Esk�yen� 27 (Bahar 2013):165-176.

yönelm�şlerd�r. 

   “Bu dönemde Platon ve Ar�sto’nun eserler�, Arap-çaya
çevr�lm�şt�r. Bu çev�r� hareket� sonucunda Arap-İslam

düşünces� kavram ve term�noloj� açı-sından
zeng�nleşm�şt�r. Bu dönemde başlayıp, Ab-bas�ler
dönem�nde z�rveye ulaşan büyük tercüme hareket�,

İslam felsefes�n�n gel�şmes�ne c�dd� b�r katkı
sağlamıştır”¹

 
   Abbas� devlet� aynı zamanda Bağdat’ta Beyt’ül
H�kme (B�lgel�k Ev�, Büyük Bağdat Kütüphanes�
olarak da b�l�n�r) adı ver�len, kütüphane ve çev�r�
merkez� olarak �şlet�len b�r b�l�m merkez� yapmış-
lardır. Bu b�l�m merkez�n�n �çer�s�nde kütüphane,
medrese, hastane, rasathane ve tercüme odaları
olduğu b�l�nmekt�r fakat Moğol İlgün’ün saldırma-
sı sonucunda bu b�l�m merkez� ne yazık k� yakıl-
mış ve hal�fe öldürülmüştür. Fakat çev�r�de altın
çağın yaşanması sayes�nde Arapça uzun yıllar bo-
yunca b�l�m d�l� olarak kalmıştır.
D�ller�n ortaya çıkışı kültürlerarası b�r köprü göre-
v� görecek olan alanı da oluşturmuştur ve oluştu-
rulan bu yen� alan d�l�n gel�ş�m�ne katkıda bulun-
muştur. Hala daha bu �k� yapı b�rb�rler�ne bağlı
olarak �lerleme ve gel�şmeye de devam etmekted�r. 
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sözünde, felsefe sorunlarının d�l�m�z�n mantığını
yanlış anlamamız sonucu ortaya çıktığını söyler.³
Buna b�naen d�l ve dünya arasında mantıksal b�r
bağ olduğunu ve d�l�n de dünyayı resmett�ğ�n� d�le
get�r�r. Dünya, olguların toplamıdır; d�l de bu ol-
guları resmeder. B�r tümcen�n anlamlı olmasının
yegâne koşulu, o tümcen�n olguların resm� olma-
sıdır.⁴ Bunun dışında kalan tüm tümceler anlam-
sızdır. Burada ortaya koyduğumuz düşünceler,
W�ttgenste�n’ın �lk dönem d�l felsefes�n� oluştur-
maktadır. Tractatus Log�co-Ph�losoph�cus’u ya-
yımladıktan sonra felsefey� bırakan W�ttgenste�n,
daha sonra tekrar Cambr�dge Ün�vers�tes�’ne dön-
müş ve ölümünden �k� yıl sonra yayımlanan Felsef�
Soruşturmalar adlı eser�nde ortaya koyduğu dü-
şünceler� şek�llend�rmeye başlamıştır. O, bu ese-
r�nde yen� b�r d�l teor�s� ortaya koyarak, öncek�
eser�nde ortaya koyduğu düşünceler� büyük oran-
da yadsımıştır.⁵  Bu makale boyunca kuramını �r-
deleyeceğ�m�z Aust�n de temeller�n� W�ttgenste�n’
ın �k�nc� dönem�nden alır. Bu bağlamda Aust�n,
kuramını ortaya koymadan önce, V�yana Çevres�
f�lozoflarına c�dd� b�r eleşt�r� get�r�r; ona göre
V�yana Çevres� f�lozoflarının ortaya koyduğu g�b�
b�r anlamlılık ölçütü olamaz; çünkü d�lde, herhan-
g� b�r olgunun resm� olmamasına rağmen anlamlı
olan b�rçok sözcük ve tümceye rastlamak müm-
kündür. Bu sebeple de aslında V�yana Çevres� f�lo-
zoflarının ortaya koyduğu ölçüt çürütülmüş olur. 

konusunda yazılmış �lk eserlerden b�r� olarak
kabul ed�l�r. Ar�stoteles’�n Yorum Üzer�ne adlı ese-
r�, Orta Çağ’da yazılan ve daha çok gramer� konu
ed�nen eserlere de rastlamak mümkündür; bura-
dan hareketle de d�l�n felsefede öneml� b�r yere
sah�p olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. An-
cak bu eserler�n h�çb�r� �ç�n salt b�r d�l felsefes�
metn� den�lemez. Alman matemat�kç� ve f�lozof
Gottlob Frege’n�n on dokuzuncu yüzyılın sonunda
ve Bertrand Russell’ın y�rm�nc� yüzyılın başında
yaptığı çalışmalar, d�l felsefes�n�n başlangıcı ola-
rak kabul ed�l�r.¹ Her �k� �sm�n de d�le yönelmeler�
dolaylı yoldan olmuştur; Frege, başlangıçta mate-
mat�ğ� güvenl� b�r temele oturtmak �stem�şt�r. An-
cak bu süreçte, kend� dey�m�yle söylersek, karşısı-
na d�l engel� çıkar.² O, d�l engel�n� aşmak �ç�n
Kavram Yazısı (Begr�ffsschr�ft) adlı eser�nde man-
tıksal, özel b�r d�l ortaya koyar ve d�lsel bazı ayrım-
lara g�der. Daha sonrasında Russell, Frege’n�n s�s-
tem�nde b�r paradoks yakalar ve buna b�naen yen�
b�r d�l felsefes� kuramı ortaya koyar. Her ne kadar
her �k� f�lozofun da bu yen� ekole katkıları yadsı-
namayacak kadar büyük olsa da altın paydayı eko-
lün en öneml� tems�lc�s� kabul ed�len W�ttgenste�n’
a vermek gerek�r. W�ttgenste�n, �lk dönem eser�
Tractatus Log�co-Ph�losoph�cus adlı eser�n�n ön-

D �l�n, İlk Çağ’dan ber� felsefen�n konusu
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Sözgel�m� Platon’un Kratylos d�yaloğu d�l 
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“ed�msel” b�ld�r�mler kısmıdır. Ed�msel b�ld�r�-
mler, herhang� b�r şey� bet�mlemezler ya da aktar-
mazlar, bununla b�rl�kte onların doğruluğu ya da
yanlışlığı söz konusu değ�ld�r, ed�msel olarak “b�r
şey� söylemek”, aynı zamanda “b�r şey yapmak-
tır.”¹¹ Evl�l�k tören�nde n�kah memurunun sordu-
ğu soruya yanıt olarak ver�len “Evet” sözcüğü, ya-
pımı yen� b�tm�ş b�r b�naya karşı “Bu b�naya Fat�h
adını ver�yorum” den�lmes�, b�r vas�yetnamede
yazan “M�rasımı kardeş�me bırakıyorum” cümles�,
hava durumuyla alakalı olarak arkadaşımıza
söyled�ğ�m�z “Var mısın ben�mle 10 TL’s�ne bahse,
yarım saate kalmaz yağmur yağacak” g�b� �fadeler,
ed�msel b�ld�r�mlere örnek olarak göster�leb�l�r.
Aust�n, her ne kadar başlangıçta bu �k� �fade
b�ç�m�n� ayırsa da bu ayrımın yapay b�r ayrım
olduğunu söyler; çünkü her saptayıcı, aslında 
 nnnn

D�l, b�r bet�mlemeden daha fazlasıdır ve tüm yön-
ler�yle ele alınmalıdır. İşte bu sebeple Aust�n,
‘Speech Act Theory’ (Söz Ed�mler� Teor�s�)n� ortaya
koyar. Bu makalede de Aust�n’�n adı geçen teor�s�
�ncelenecek ve ne kadar gerçek d�l� yansıttığı tartı-
şılacaktır.

 1.Ed�msel ve Saptayıcı Ayrımı
   ‘Ed�msel’ kavramı, Aust�n’�n 20. Yüzyıl’ın �lk
yarısında ortaya çıkan V�yana Çevres� f�lozofları-
nın görüşler�ne get�rd�ğ� eleşt�r�n�n ana kavramı-
dır.⁶ V�yana Çevres� f�lozoflarının ‘doğrulanab�l�r-
l�k’ merkezl� d�l ve anlam yaklaşımı, d�l�n yalnızca
b�r yönü olan b�ld�r�msel yönünü hesaba kat-
maktadır ve böylece doğrulanab�l�r olmayan tüm
beyanlar dışarıda bırakılmaktadır.⁷ Oysa d�l �nce-
lend�ğ�nde, ne doğru ne de yanlış olan �faden�n
olduğu görüleb�l�r ve bu �fadeler anlamlı olmakla
b�rl�kte gündel�k d�lde sıklıkla kullanılır.⁸  Söz ver-
me, and �çme, b�r hayvana ya da bebeğe �s�m ver-
me, b�r şey�n şartlarında mutabık olma, b�r k�ş�ye
m�ras bırakma ya da emanet etme, b�r suçluyu ha-
p�s cezasına mahkum etme g�b� beyanlar, ne doğ-
ru ne de yanlış olan �fade türler�ne örnek olarak
göster�leb�l�r. Bu bağlamda Aust�n, bu �k� �fade tü-
rünü de ayırmak �ç�n, “ed�msel” ve “saptayıcı” ayrı-
mı yapmayı uygun bulur.
   B�r olgu b�ld�r�m�nde bulunan, doğru ya da yan-
lış olab�len her �fade, “saptayıcı” grubuna g�rer.⁹
Örneğ�n “Samsun Ankara’ya 400 km uzaklıkta-
dır.”, “Türk�ye’n�n başkent� İstanbul’dur.”¹⁰ “Ç�m-
lere basmak yasaktır.” g�b� b�ld�r�mler�n saptayıcı
olduğunu söyleneb�l�r. Bu türden örneklere baktı-
ğımızda, �lk olarak her b�r�n�n kend� �ç�nde doğru-
lanab�l�r ve olgusal olduğu görüleb�l�r. Konumuz
açısından b�z�m asıl �lg�leneceğ�m�z kısım �se
nnnn
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örtük b�r ed�mseld�r. Saptayıcılara verd�ğ�m�z
örneklerden hareketle �lerlersek, aslında “Samsun
Ankara’ya 400 km uzaklıktadır.” d�yen k�ş�, �k�
şeh�r arasındak� mesafey� “tasd�k eder”, “Türk�ye’
n�n başkent� İstanbul’dur.” d�yen k�ş�, b�r şey “�d-
d�a eder” ve “Ç�mlere basmak yasaktır.” tabelası
aslında �nsanları “�kaz eder.” Bu bağlamda her 
 saptayıcı örtük olarak da olsa b�r ed�msel �çe-
r�yorsa, bahs� geçen ayrım gereks�z olur. Her ne
kadar Aust�n’�n çözümlemes� makul ve yer�nde
vvvv



çekleşmez; gerçekleşme olanağı da pek bulunmaz.
Bundan dolayı, her ed�msel�n yer�ne get�rmes�
gereken bazı koşullar vardır.

 2. İsabets�zl�kler Öğret�s�
    İsabets�zl�kler öğret�s�, hakkıyla yapılmayan ve
haksız olarak yapılan şeylerle �lg�l� öğret�d�r.¹⁴ Bu
öğret� bazı koşullardan oluşmaktadır ve herhang�
b�r sözcelem�n �sabetl� olması �stend�ğ� takt�rde bu
koşulların yer�ne get�r�lmes� gerekl�d�r. Bu bağ-
lamda Aust�n altı koşul tanımlar:

“A.1. Ortada bel�rl� b�r uylaşımsal etk�s� olan kabul görmüş      
 uylaşımsal b�r �şlem olmalı, bu �şlem de bel�rl� koşullarda bel�rl�  
 k�ş�ler tarafından bel�rl� sözler�n sözcelenmes�n� �çermel�d�r ve
ayrıca,
A.2. Bel�rl� b�r durumda her k�ş� ve koşul, sözü ed�len o bel�rl� �şleme
başvurmaya uygun k�ş�ler ve koşullar olmalıdır.
B.1. İşlem, �şleme katılan bütün k�ş�lerce hem hatasız 
B.2. hem de eks�ks�z b�r b�ç�mde yürütülmüş olmalıdır.
Γ.1. İşlem�n, bel�rl� düşüncelerle duygulara sah�p k�ş�lerce
kullanılmak üzere ya da �şleme katılanlardan herhang� b�r�n�n bell�
b�r b�ç�mde davranmasını sağlamak üzere tasarlanmış olduğu b�r
durum söz konusuysa (k� sık sık olur), �şleme katılıp ona başvuran
b�r k�mse gerçekten de o duyguları ya da düşünceler� taşımalıdır;
�şleme katılanlar söz konusu davranış şekl�n� serg�leme n�yet�nde
olmalıdır ve ayrıca,
Γ. müteak�p olarak gerçekten de o davranış şekl�n� serg�lemel�d�r.”¹⁵

Bu koşullar arasından en öneml�ler� �lk dördüdür;
z�ra bu koşulları ç�ğned�ğ�m�z durumda ed�msel
sözcelem gerçekleşm�ş olmaz. Buna örnek olarak
n�kah memuru yer�ne b�r k�tapçının n�kahı kıyma-
sı ya da evl� olduğumuz halde tekrar evlenmek �s-
ted�ğ�m�z durumları göstereb�l�r�z. Bu g�b� örnek-
lerde görüleceğ� üzere aslında söz konusu uygun
koşullar sağlanmamıştır; bundan dolayı da sözce-
lem gerçekleşmez. Oysa Γ koşullarında durum
bundan farklıdır; böyle durumlarda sözcelem ger-
çekleş�r fakat gerçekleşt�ren k�ş�n�n aslında �çsel
olarak böyle b�r n�yet� yoktur. Başka b�r dey�şle
sözcelem� gerçekleşt�ren k�ş�, bunu gönülsüz ola-
m

 olsa da bu �k� �fade �ç�m� arasında y�ne de b�r ayrı-
ma g�tmek yararlı olacaktır. Buna göre ed�msel
olanları kend� �ç�nde “temellend�r�leb�l�r olanlar”
ve “temellend�r�lmeye �ht�yaç duymayanlar” olarak
�k�ye ayırmak mümkündür. G�tt�ğ�m�z bu ayrım
da kolay b�r b�ç�mde temellend�r�leb�l�r. Her ne
kadar “Samsun Ankara’ya 400 km uzaklıktadır.”
ded�ğ�m�zde b�r şey tasd�k ed�yor olsak da bu
ed�msel doğrulanmaya muhtaçtır; çünkü b�lg�sel
b�r yargı b�ld�r�m� vardır ve dolayısıyla bu önerme
doğru ya da yanlış olma potans�yel�ne sah�pt�r.
Bunun aks�ne evl�l�k akd� sırasında n�kah memu-
runun yöneltt�ğ� soruya “Evet!” demek, herhang�
b�r temellend�rmeye �ht�yaç duymaz. Bu tür �fade-
ler d�kkat ed�l�rse, b�lg�sel �fade olmaktan çok ey-
leme yönel�k �fadelerd�r. Başka b�r dey�şle evl�l�k
tören� esnasında söyled�ğ�m�z “Evet” sözcüğü,
b�ze b�lg� vermekten çok, b�r �l�şk� �çer�s�ne, evl�l�k
�l�şk�s� �çer�s�ne, g�rd�ğ�m�z� göster�r. Aynı şek�lde
b�r hayvana ad vermek, kardeş�me m�rası bırak-
mak ve b�r�s�yle �dd�aya g�rmek g�b� durumlar da
b�lg�sel olmaktan çok eylemseld�r. Bu ve bunun
g�b� ed�msel yapılar, kend�ler� aracılığıyla b�rtakım
ed�mler�n gerçekleşmes�ne olanak sağlayan d�lsel
yapılardır.¹² Fakat son raddede yaptığımız bu ta-
nım, peş�nen b�rtakım sorunlar ortaya çıkarır. Bu-
rada şunun sorulması gerek�r: Her ed�msel zorun-
lu olarak b�r şey gerçekleşt�rmek �ç�n yeterl� m�d�r?
Aust�n doğal olarak bu soruya olumsuz yanıt ver�r;
b�r sözcelemde bulunmak, b�r ed�m�n yer�ne get�-
r�lmes� �ç�n yeterl� değ�ld�r.¹³ Evl�l�k akd�n� ger-
çekleşt�r�rken, “Evet” d�yen k�ş�n�n evl� olduğu
durumda, kardeş�m�ze Özgürlük Heykel�’n� m�ras
bıraktığımızda, b�r�s�ne “Sana bunu hed�ye
ed�yorum.” dey�p bahs� geçen şey� vermed�ğ�m�z
durumlarda sözcelem ortaya konulsa da ed�m ger-
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akd� gerçekleşmez. Aynı şek�lde her �k�s�n�n de
sorulan soruya “Evet!” yanıtını verd�ğ�n� ama
n�kah memurunun sahte olduğu durumu
düşünel�m. Böyle b�r durumda, her ne kadar gel�n  
ve damat sözcelem� yer�ne get�rm�ş olsa da n�kah
memuru olarak kend�n� tanıtan k�ş�, aslında n�kah
memurunun yetk�ler�ne sah�p olmayan sahte b�r
k�ş� olduğundan A2 koşulu �hlal ed�lm�şt�r, dolayı-
sıyla sözcelem gerçekleşmez. Y�ne örnek üzer�n-
den devam edecek olursak, �lk dört koşulun ger-
çekleşt�ğ� durumlar da bulunab�l�r fakat �k� taraf-
tan b�r�s�, gönülsüz b�r şek�lde a�le baskısı nede-
n�yle evet dem�ş olab�l�r; bu durumda da aslında
sözcelem gerçekleş�r, uygun ortam sağlanır hem
n�kah memuru hem de gel�n ve damat görev�n�
yer�ne get�rm�şt�r fakat b�r�s� aslında �steks�z ol-
ması sebeb�yle sözcelem gerçekleşm�ş g�b� görü-
nür ama aslında �çsel olarak gerçekleşmez.
   Aust�n tüm bu açıklamaları verd�kten sonra, b�r
öncek� bölümden de hatırlayacağımız g�b�, sap-
tayıcı ve ed�msel ayrımının da yapay ve gereks�z
b�r ayrım olduğunu düşünmes� sebeb�yle kapsayıcı
b�r söz ed�mler� teor�s� ortaya konulması gerekt�-
ğ�n� söyler; bu bağlamda ed�mler arası b�rtakım
ayrımlara g�derek teor�s�n� ortaya koyar.

 3. Söz Ed�mler� Kuramı
   Söz ed�mler� kuramı; anlam sorunlarına, d�l�n
kullanımına bakılarak çözüm bulunması gerek-
t�ğ�n� bel�rten, gündel�k d�l felsefes� geleneğ�n�n
öncü düşünürler�nden Aust�n’�n 1930’larda gel�ş-
t�rd�ğ� ve 1955’de Harvard’da verd�ğ� derslerde ay-
rıntılarını açıkladığı b�r kuramdır.¹⁷ Söz ed�mler�
kuramına b�r başlangıç atfedeceksek, kuramın
ed�msel ve saptayıcı ayrımının redded�lmes�n�n
b�r sonucu olarak ortaya çıktığı söyleneb�l�r. Çün-
kü bu ayrımı reddett�ğ�m�zde, bahs� geçen d�lsel
yapıları tekrardan ele alıp değerlend�rme zaruret� 

rak yapar. Örneğ�n h�ç sevmed�ğ�n�z b�r� amel�yat
olduğunda “Geçm�ş olsun, durumunuza çok üzül-
düm.” demem�z, aslında gerçekleşm�ş b�r sözce-
lem olmasına rağmen, gönülsüz olarak yapılmış-
tır; k�ş�n�n �çsel durumunu tam olarak yansıtmaz.
Koşullar arasındak� bu farklılık sebeb�yle Aust�n,
�lk dört koşulun gerçekleşmed�ğ� durumlara
“karavanalar” adını ver�rken, d�ğer �k� koşulun
gerçekleşmed�ğ� duruma da “su�st�maller” adını
ver�r.¹⁶  Yukarıda saydığımız koşulların daha �y�
anlaşılması açısından, örnek üzer�nde bu tür
koşulların nasıl �hlal ed�ld�ğ�n� göstermek yararlı
olacaktır.
   B�r evl�l�k tören�n� düşünel�m. Bu evl�l�k tören�n-
de n�kah memuru gel�n ve damada o meşhur soru-
yu sorduğunda her �k�s�n�n de “Evet!” demek yer�-
ne “Çok güzel b�r düğün.” ded�kler�n� düşünel�m.
Söz konusu örneğ� �nceled�ğ�m�zde �lk olarak A1
koşulunun ç�ğnend�ğ� rahat b�r şek�lde görüleb�l�r;
çünkü bahs� geçen �şlemde, uylaşımsal olarak
oluşturulan koşullar sözcelenmed�ğ� �ç�n evl�l�k
vvv 
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¹⁶ Aust�n, Söylemek ve Yapmak, 52.
¹⁷ Vehb� Çeleb�, “Gündel�k D�l Felsefes� ve Aust�n’�n Söz Ed�mler� Kuramı”, Beytülh�kme Uluslararası Felsefe Derg�s�, 4 (2014): 74.
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“Yayayaya papapapa lalalala”
“Yarın saat 13’te orada olacağım” ded�.
“Platon f�lozoftur.”

başına yeterl� değ�ld�r; çünkü bel�rl� b�r kural
bütününe göre seslend�rme zorunluluğu yoktur.
Bunun aks�ne d�llend�rme ed�m�, bel�rl� d�lb�lg�s�
kurallarına uygun olarak sözcükler�n sıralanma-
sıyla oluşur. Son olarak anlamlandırma �se d�llen-
d�r�len sözcükler�n b�r anlama ve gönder�me sah�p
olması olarak tanımlanab�l�r. Konunun daha �y�
anlaşılması �ç�n b�rkaç örnek vermek yararlı ola-
caktır:

1.
2.
3.

 İlk cümle �ncelend�ğ�nde, bu cümlen�n hem d�l
b�lg�s� kurallarına uymadığı hem de b�r anlama sa-
h�p olmadığı görüleb�l�r; bu durumda �lk cümle
yalnızca b�r “seslend�rme”d�r. Seslend�rme ed�m�
yalnızca b�rtakım sesler çıkarma ed�m�d�r.¹⁹ İk�nc�
cümleye baktığımızda, söz konusu cümlen�n bel�r-
l� d�l kurallarına göre oluşturulduğu görüleb�l�r ve
bu da d�llend�rme ed�m�ne örnekt�r. D�llend�rme
ed�m�, b�rtakım sözler ya da sözcükler, yan� bell�
b�r söz dağarcığında yer aldığı �ç�n, bell� b�r
d�lb�lg�s�ne uygun b�r yapıda ve o d�lb�lg�s�ne
uygun olduğu �ç�n çıkarmaktır.²⁰  Üçüncü cümley�
�nceled�ğ�m�zde �se, cümle �ç�nde geçen parçaların
hem b�r anlama hem de b�r gönder�me sah�p oldu-
ğu rahatça görüleb�l�r ve bu da anlamlandırma
ed�m�ne örnekt�r.
   Öncel�kle bel�rtmek gerek�r k�, b�r d�llend�rme
ed�m�n�n ortaya çıkması �ç�n seslend�rme ed�m�ne
�ht�yaç vardır; başka b�r dey�şle b�r�n� yer�ne get�-
r�rken, d�ğer�n� de yer�ne get�rm�ş oluruz.²¹ Fakat
her seslend�rme ed�m�, b�r d�llend�rme ed�m� de-
ğ�ld�r; örnek verecek olursak b�r papağanın düz-
gün g�b� görünen sözcükler söylemes�, bu sözcük-
ler�n b�r d�llend�rme olduğu anlamına gelmez.
Anlamlandırma ed�m� ve d�llend�rme ed�m� ara-
sındak� farka gel�rsek, en bas�t tab�rle anlamlan-
dırma ed�m�nde bulunmak, kullanılan d�ldek� söz-
cük veya cümle yapılarını bel�rl� b�r anlam �le söz-

doğar. Aust�n, bundan dolayı söz ed�mler�n�n han-
g� parçalardan oluştuğunu açıklayarak söze başla-
mayı terc�h eder. Ona göre söz ed�mler� “düzsöz
ed�m�”, “ed�msöz ed�m�” ve “etk�söz ed�m�” olmak
üzere üçe ayrılır. 
3.1. Düzsöz Ed�m�
    Düzsöz ed�m� de söz ed�mler� g�b� üç alt ed�m-
den oluşur. Bu üç ed�m, “seslend�rme”, “d�llend�r-
me” ve “anlamlandırma”dır. Aust�n bu üç alt ed�m�
şu şek�lde tanımlar:
(A.a) her zaman b�rtakım sesler çıkarma ed�m�nde (b�r
‘seslend�rme’ ed�m�nde) bulunmak demekt�r; burada sözcelem b�r
seslemd�r
(A.b) her zaman, b�rtakım sözler ya da sözcükler�, yan� bell� b�r söz
varlığında yer alan bell� sesler� o bell� söz dağarcığında yer aldığı
�ç�n, bell� b�r yapıda, yan� bell� b�r d�lb�lg�s�ne uygun b�r yapıda ve o
d�lb�lg�s�ne uygun olduğu �ç�n, bell� b�r tonlamayla vb. çıkarma
ed�m�nde bulunmak demekt�r…
(A.c) genell�kle söz konusu d�llend�r�m� ya da onu oluşturan
b�leşenler� az çok kes�n b�r ‘�çlem’ [sense] ve az çok kes�n b�r
‘gönderme’yle (bunlar b�rl�kte ‘anlam’a denk gelmekted�r) kullanma
ed�m�nde bulunmak demekt�r. Bu ed�me anlamlandırma ed�m�, ses
çıkarma ed�m�yle ortaya çıkan sözceleme de ‘anlamlandırım’
d�yeb�l�r�z.”¹⁸

    Bu üç ed�m göz önünde bulundurulduğunda,
seslend�rme ed�m�n�n d�ğerler� �ç�n gerek-koşul
olduğu söyleneb�l�r. Fakat seslend�rme ed�m�, tek 
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¹⁸ Aust�n, Söylemek ve Yapmak, 116.
¹⁹ Aust�n, Söylemek ve Yapmak, 118.
²⁰ Aust�n, Söylemek ve Yapmak, 118.
²¹Aust�n, Söylemek ve Yapmak, 118.
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y�ne komutan ve asker örneğ�nden �lerleyecek
olursak, normal koşullarda bahs� geçen canlıyı
vurmayacak olan asker�n kararında değ�ş�kl�k
olması gerek�r. Üçüncü ve son koşul �se ed�msöz
ed�m�n�n uylaşımsal olarak b�r tepk� ya da müte-
ak�p b�r ed�me davet�ye çıkarması gerek�r. Y�ne
örneğ�m�z üzer�nden �lerlersek, komutanın emr�-
ne karşı asker�n boyun eğmes� ve bahs� geçen can-
lıyı vurması durumu, bu şartın gerçekleşmes�ne
örnek olarak göster�leb�l�r.

 3.3. Etk�söz Ed�m�
 Etk�söz ed�m�, karşımızdak� d�nley�c�y� �nandır-
dığımız, �kna ett�ğ�m�z, şaşırttığımız, bel�rl� b�r �ş�
yapmaktan caydırdığımız, kışkırttığımız vb. du-
rumlarda söz konusu olur.²⁵  Bu tür ed�mlere gün-
del�k hayattan b�rçok örnek bulmak mümkündür.
Örneğ�n “Öyle şeyler anlattı k�, Ankara’ya taşın-
maktan vazgeçt�m.”, “Arkadaşım gaza get�rd�;
yoksa sana vurmak g�b� b�r n�yet�m yoktu.”, “Ho-
camla konuşmamdan sonra W�ttgenste�n üzer�ne
çalışmaya karar verd�m.” g�b� tümceler� mutlaka
duymuşsunuzdur. Bu tümcelere bakarak rahat b�r
şek�lde karşıdak� k�ş�n�n ne türden telk�nlerde
bulunduğunu rahatlıkla çıkarmak mümkündür.
Sözgel�m� �lk tümcem�zden hareketle sözü söyle-
yen k�ş�n�n, Ankara’yı kötüleyen b�r�yle, �k�nc�
k�ş�n�n �nsanları kışkırtmayı seven b�r�yle ve
üçüncü k�ş�n�n de aslında W�ttgenste�n’ı öven ve
onu seven b�r�yle konuştuğunu rahat b�r şek�lde
söylemek mümkündür. Etk�sözlere da�r söyleneb�-
lecek en öneml� şey, onların herhang� b�r uylaşım-
sal etk� �çer�s�nde gerçekleşmemes�d�r. Başka b�r
dey�şle etk�sözler�n, eylem� gerçekleşt�rmeye
�tecek herhang� b�r uylaşımsal etk�s� yoktur. Bu da
onu ed�msözlerle tam anlamıyla ayırır. Daha açık
b�r dey�şle b�r �nsanı bel�rl� b�r �şten caydırmak ya
da �kna etmek uylaşımsal değ�ld�r. Burada söz
konusu olan şey aslında uylaşımdan çok uzlaşım-

celemekt�r den�leb�l�r. Örnek olarak h�ç İng�l�zce
b�lmeyen b�r�n�n b�ze karşı “How are you today?”
ded�ğ� durum göster�leb�l�r. Aslında söz konusu
sorunun ne anlama geld�ğ�n� b�lmeyen b�r�, görül-
düğü g�b� her ne kadar d�l�n gramat�k yanını ç�ğ-
nemeden b�r cümle ortaya koysa da ona b�r anlam
katamamıştır; bundan dolayı söz konusu olan
cümle yalnızca b�r d�llend�rme olarak kalır. B�r şey
söylemek b�r düzsöz ed�m� gerçekleşt�rmekle öz-
deşt�r, yan� b�r düzsöz ed�m� gerçekleşt�rmeks�z�n
b�r şey söylenemez.²²

 3.2. Ed�msöz Ed�m�
Ed�msöz ed�m�, herhang� b�r şey söyleme
ed�m�n�n ters�ne, b�r şey söylerken gerçekleşt�r�len
ed�md�r ve bu ed�m söz konusu olduğunda, �nsan
b�r şey söylerken aynı zamanda b�r şey de yapar.²³
Fakat bu yapma eylem� �ç�n de b�rtakım şartlar
gerekl�d�r; yan� etk�söz ed�m� söz konusu oldu-
ğunda, ed�m sözcelem ortaya konulduğu anda
gerçekleşmez. Aust�n, Söylemek ve Yapmak adlı
eser�n�n dokuzuncu bölümünde bu konuya açıklık
get�r�r. B�r ed�msöz ed�m�n�n gerçekleşmes� �ç�n,
öncel�kle bel�rl� b�r etk�y� sağlaması gerekl�d�r.
Başka b�r dey�şle ortaya attığım sözcelem�, h�tap
ett�ğ�m k�ş� ya da k�ş�ler�n anlaması ve buna uygun
olarak davranması gerek�r; bu koşulun sağlanma-
dığı durumlarda ed�msöz ed�m� gerçekleşm�ş sa-
yılmaz.²⁴ Örnek verecek olursak b�r komutanın as-
ker�ne “Sana onu vurmanı emred�yorum.” ded�ğ�
durumu düşünel�m. Burada etk�söz ed�m�n�n ger-
çekleşmes� �ç�n, öncel�kle asker�n komutanın em-
r�n� anlaması gerekl�d�r; anladığı takd�rde de �lk
aşama geç�lm�ş olur. İk�nc� olarak ed�msöz ed�m�-
n�n bel�rl� b�r etk� uyandırması, olayların olağan
akışında bel�rl� b�r değ�ş�kl�ğe g�tmes� beklen�r; 

34AUSTIN’İN SÖZ EDİMLERİ KURAMIyaz, 2022

²² Çeleb�, “Gündel�k D�l Felsefes� ve Aust�n’�n Söz Ed�mler� Kuramı”, 85.
²³ Aust�n, Söylemek ve Yapmak, 121.
²⁴ Aust�n, Söylemek ve Yapmak, 135.
²⁵ Aust�n, Söylemek ve Yapmak, 129.



olayları protesto ett�ğ� anlamına gel�r; bu bağlam-
da b�r sözcelem�n gerçekleşmes� sözel yolla olab�-
leceğ� g�b�, sözel olmayan yollarla da gerçekleşeb�-
l�r; Aust�n bu gerçekleşme durumunda anlamın
ortaya çıkmasını da sağlama almak açısından
uylaşımı temele koyduğu �ç�n, böyle b�r durumda
y�ne sorun ortaya çıkmaz.
   Tüm bunlardan hareketle Aust�n’�n ortaya koy-
duğu kuramın tamamen eks�ks�z olduğu da söyle-
nemez. Kuramın eks�k yanını göstermek �ç�n b�r
örnek kullanmakta yarar vardır. Örneğ�n b�r
arkadaşımızın b�ze dönerek “Eyvah köpek b�z�
ısıracak!” ded�ğ�n� düşünel�m. Bu durumdan
hareketle ben�m bu tümceden karşımızda �k�
kulağı ve dört ayağı olan, yer� geld�ğ�nde havlayan
b�r varlık olduğunu ve bu varlığın b�ze zarar
vermek �ç�n harekete geçeceğ�n� anlamam gerek�r.
Ancak burada arkadaşımızın bu tümcey� ortaya
koyarken tümcen�n sınırlarını ç�zen kurallar
ortaya konulmamıştır; bu kurallar bel�rl� olmadığı
�ç�n arkadaşımın bana vermek �sted�ğ� �let�y� tam
olarak anlamak olanaksızdır. Sorunu daha �y�
aktarmak adına, y�ne tümcem�zden hareketle şu
soruları sormak mümkündür: Arkadaşımın “kö-
pek” d�yerek bet�mlenen bu canlıya gönder�mde
bulunmasını sağlayan kurallar nelerd�r? Y�ne
arkadaşımın “ısıracak” d�yerek köpeğe b�ze zarar
verme özell�ğ�n� yüklemes�n� sağlayan kurallar
hang�ler�d�r? Bu tümcey� sözceleyen arkadaşımın
b�r haber verme ed�m� olduğu söyleneb�l�r; pek�,
bu haber verme ed�m�n� yöneten kurallar
hang�ler�d�r? Bu ve bunun g�b� sorular uzatılab�l�r
olmakla beraber Aust�n bunların h�çb�r�n� yanıtla-
mamıştır; bu bağlamda onun teor�s� bu yönüyle
eks�k kalmıştır.

sal b�r etk�d�r.²⁶ Ayrıca etk�söz ed�mler� ed�msöz
ed�mler� g�b� �ptal ya da �hlal ed�lemez.²⁷

 SONUÇ
   Aust�n sonrası dönem �ncelend�ğ�nde, çalışma-
larının farklı şek�llerde karşılandığı söyleneb�l�r;
onun söz ed�mler� kuramı ve söz ed�mler� arasında
yaptığı ayrım, felsefede kend�ne yer ed�nmey�
başarmıştır. Onun ortaya attığı bu yaklaşım tarzı,
aslında �lk bölümde de söyled�ğ�m�z g�b�, mantıkçı
poz�t�v�stlere b�r eleşt�r� olarak ortaya çıkmıştır;
buna göre b�r tümce, ancak ve ancak doğrulana-
b�l�r olduğu zaman b�r anlama sah�p olab�lmekte-
d�r; oysa Aust�n’�n çözümlemes� �ncelend�ğ�nde,
durumun h�ç de böyle olmadığı görüleb�l�r. Aust�n’
�n söz ed�mler� kuramı b�ze, doğrulanab�l�r olma-
yan şeyler�n de aslında b�r anlama sah�p olab�lece-
ğ�n� gösterm�şt�r.
   İk�nc� olarak Aust�n’�n çalışmaları ışığında gör-
düğümüz kadarıyla �let�ş�m�n nasıl gerçekleşt�ğ�n�
olgusal b�r bağlamda açıklamaya çalışmıştır. Baş-
ka b�r dey�şle V�yana Çevres� f�lozofları g�b� anlamı
doğrulanab�l�rl�ğe �nd�rgemektense, onun farklı
boyutlarını göstermeye çalışmıştır. İnsanlar, �let�-
ş�m kurarken karşı tarafa �lett�kler� şey �ç�n çoğu
zaman doğruluk kaygısı gütmezler; onlar, �nançla-
rını aktarab�l�rler; tahm�nler�n� aktarab�l�rler ve
duygularını aktarab�l�rler. Aust�n’de aslında açık-
lamasında bu temel� baz almaya çalışır. Aynı
zamanda sözcelemler�n sözel olarak �fade ed�lmes�
g�b� b�r koşulu ortadan kaldırması sebeb�yle
çözümlemes� �let�ş�m açısından önem teşk�l eder.
Bu savlamamız b�rkaç örnekle temellend�r�leb�l�r.
Örneğ�n b�r k�ş�ye h�çb�r şey söylemeden gül hed�-
ye etmek, karşımızdak� k�ş�n�n bunu anlaması �ç�n
yeterl�d�r; aynı şek�lde h�çb�r şey söylemeden b�r
takım otobüsüne yumurta fırlatmak, bu k�ş�n�n
mm

35AUSTIN’İN SÖZ EDİMLERİ KURAMIyaz, 2022

²⁶ Bu noktada uzlaşım ve uylaşım ayrımını ortaya koymamız gerek�r. Z�ra bu ayrım, d�l felsefes� açısından hayat� önem taşımaktadır. Her �k� sözcük de her
ne kadar b�r tür anlaşmayı �fade etse de uylaşma d�le yönel�kt�r; d�l�n bel�rl� kuralları vardır ve �let�ş�m söz konusu olduğunda k�ş�ler�n bu kurallara uymayı
kabul etmes� gerek�r. Yan� uylaşmada bel�rl� b�r zorunluluk söz konusudur; çünkü �let�ş�m� sağlayan bu uylaşımdır. Uzlaşma �se şart değ�ld�r; k�ş�ler�n o an
takındıkları tutuma bağlıdır, yan� uzlaşma ya olur ya da olmaz.
²⁷ Mar�na Sb�sa, “How to Read Aust�n”, Pragmat�cs 8 (2007): 469.
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St. August�ne’n�n bu alıntısını şu cümle �le özetler:
“D�ldek� sözcükler nesneler� adlandırır — tümce-
ler böyle adlandırılışların bağlantılarıdır.”³  
   Anlam ve d�l öğren�m� özünde sadece �mleme ve
sözcükler�n �şaret-ederek-öğren�m�nden m� �ba-
rett�r? Tar�h boyu f�lozoflar ve d�lb�l�mc�ler, d�l�n
ve d�l öğren�m�n�n ne olduğu veyahut ne olmadığı
konusunda f�k�r ayrılıkları yaşamışlardır.
W�ttgenste�n �se St. August�ne’n�n d�le bu yakla-
şımını tamamen yanlış bulmamakla b�rl�kte çeş�tl�
örneklerle bu görüşün d�l ve d�l�n öğren�m�n� ta-
nımlamak �ç�n oldukça pr�mat�v, eks�k ve aşırı ba-
s�tleşt�r�lm�ş olduğunu �dd�a ederek karşı çıkar.
   W�ttgenste�n’ın August�ne’n�n d�l anlayışına
karşı çıktığı asıl nokta, August�ne’n�n nesne-
sözcük arasında kurduğu �mleme �l�şk�s�d�r. Felsef�
Soruşturmalar adlı eser�n�n �lk kısmında verd�ğ�
“beş kırmızı elma”⁴ örneğ� �le bu �l�şk�ye bağlı ola-
rak ortaya çıkan �k� ana anlam problem�n� �llüstre
eder. Bu örneğe göre satıcıya üzer�nde “beş kırmı-
zı elma” yazan b�r kağıt parçası uzatıldığı takd�r-
de, satıcı üzer�nde “elma” yazan reyona yönel�r ve
“kırmızı” renk örneğ�ne karşılık gelen elmaları
“beş” sayısına geles�ye kadar sayarak alır. Ver�len
bu örnek Ç�nce Odası⁵ düşünce deney�ne oldukça
benzerd�r. Ç�nce Odası düşünce deney�ne göre �se;
b�r çok kılavuz dolu b�r odada Ç�nce konuşmayı
b�lmeyen b�r� dışarıdan gelen yazılı Ç�nce d�rekt�f-
lere, kılavuz yardımı �le cevap ver�r. Kılavuz yön-

manda �k� W�ttgenste�n’ın varlığından söz ederler.  
Söz konusu felsef� tutum ve kavrayış b�ç�m�ndek�
köklü değ�ş�m, W�ttgenste�n’ın d�l�n öğren�m� ve
anlamı kavrayışına da yansımıştır. W�ttgenste�n’-
ın �k�nc� dönem�n�n en ünlü eser� olan Felsef�
Soruşturmalar’da, b�r�nc� dönem k�tabı olan
Tractatus Log�co-Ph�losoph�cus’ta öne sürdüğü
�deal d�l anlayışından, nesneler�n gerekl� olarak
d�ldek� b�r ada karşılık gelmes� görüşünden¹ ve
mantıkçı poz�t�v�st k�ml�ğ�nden vazgeçer; d�l-oyu-
nu, d�lb�lg�s� g�b� kavramlara ve gündel�k d�le
odaklanır, dünyanın sınırlarını d�l �le ç�zer. Bu
yazıda Felsef� Soruşturmalar’da eleşt�r�len St.
August�ne’n�n d�lde anlam ve d�l�n öğren�m� anla-
yışı ve bu anlayışa karşı öne sürülen argümanlar
�ncelenecekt�r.
   Felsef� Soruşturmalar, St. August�ne’�n İt�raflarım
adlı eserden b�r alıntı �le başlar. Bu alıntıya göre
St. August�ne, b�r d�lde çıkarılan sesler�n �şaret
ed�len nesney� �mled�ğ�n� ve bu sesler�n takl�t ve
tekrar ed�lerek d�l�n öğren�leb�leceğ�n� �ler� sürer.²
Bu durumda St. August�ne’n�n anlamı, nesne-söz-
cük �mlemes� olarak; öğren�m� �se W�ttgenste�n’ın
tanımı �le yan� sözcükler�n �şaret-ederek-öğren�-
m�, b�r d�ğer dey�şle b�r adlandırma etk�nl�ğ� ola-
rak tanımladığını söyleyeb�l�r�z. W�ttgenste�n �se 

W �ttgenste�n felsefes� �k� dönem olarak ele
alınır. Öyle k� Russell g�b� bazı f�lozoflar
�k� döneme ayırmakla kalmayıp aynı za-
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¹  Ömer Nac� Soykan, W�ttgenste�n Üstüne B�r Araştırma (İstanbul: B�lge Kültür Sanat Yayınları, 2016), 19.
² A. Stroll, Twent�eth-Century Analyt�c Ph�losophy (New York: Columb�a Un�vers�ty Press, 2000), 132.
³  Ludw�g W�ttgenste�n, Felsef� Soruşturmalar, çev. Haluk Barışcan (İstanbul: Met�s Yayınları 2020), 23.
⁴ W�ttgenste�n, Felsef� Soruşturmalar, 23.
⁵  “Ch�nese Room Argument”, er�ş�m 18 Haz�ran, 2022. https://�ep.utm.edu/ch�nese-room-argument/
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lend�rmeler� sayes�nde mantıklı cevaplar vereb�l-
d�ğ� �ç�n dışarıdak� �nsanlar, �çer�dek� k�ş�n�n Ç�n-
ce b�ld�ğ� yanılgısına kapılır. W�ttgenste�n’ın örne-
ğ�ne dönecek olursak; her nasıl odadak� k�ş� �ç�n
Ç�nce’y� anlıyor d�yem�yorsak, satıcı �ç�n de “beş
kırmızı elma”nın anlamını b�l�yor d�yemey�z. B�r
d�ğer dey�şle sözcükler�n �şaret-ederek-öğret�m�
anlam (semant�k) �le eşdeğer değ�ld�r ve
August�ne’n�n d�l anlayışında bel�rg�n anlam yok-
sunluğu problem� vardır. 
   Problem�n b�r d�ğer kolu �se “d�ldek� her sözcük
b�r şey� �mler”⁶ yaklaşımından kaynaklanan anlam
yoksunluğudur. Bu anlam yoksunluğunun ana ne-
den�; bu sözcük şu nesney� �mler yargısının sözcük
türler� arasındak� farkı yok saymasıdır.
W�ttgenste�n’a göre, sözcükler�n çeş�tl� anlamları
ve �şlevler� vardır ve sözcükler, sınıflandıran k�ş�-
n�n amacı ve eğ�t�m� doğrultusunda bell� b�r sınıf-

landırmaya tab� tutulmak zorundadır. Bu düşün-
cey� de şu örnekle destekler: “plaka” ve “küp” söz-
cükler�n�n �şlevler� “plaka” ve “d” sözcükler�n�n �ş-
levler�nden b�rb�r�ne daha yakındır.⁷ Daha açık b�r
şek�lde �fade edecek olursak gündel�k d�lde sözcük
sınıflandırması b�r gerekl�l�kt�r. Bu nedenle, ver�-
len örnektek� “beş,” “kırmızı” ve “elma” sözcükler�-
n�n b�rer nesney� �mled�ğ� düşünces�, hatalı b�r
düşünced�r.
 Sözcükler�n �şaret-ederek-öğren�leb�lmes� kr�te-r�
olarak W�ttgenste�n, sözcüğün “açık” ve k�ş� ta-
rafından önceden “b�l�neb�l�r” olmasını öngör-
müştür. Yan� b�r sözcük eğer k�ş� �ç�n açık değ�lse
ve k�ş� tarafından önceden b�l�nm�yorsa o sözcük
�şaret-ed�lerek- öğren�lemez/tanımlanamaz. Fa-
kat bu durumda sayı, renk, yer-yön �şaretler� ve
benzer� sözcükler açık ve k�ş� tarafından önceden
b�l�neb�l�r olduğu takd�rde, August�nus’un an-
layışına göre, b�l�neb�l�r ve tanımlanab�l�r. 
W�ttgenste�n bu düşünceye eleşt�rel b�r yaklaşım
serg�leyerek satranç oyunu örneğ�n� öne sürer:
“şah taşını” �şaret ederek “bu şahtır” demem�z o
taşın �şlev�n� öğrenmem�z �ç�n yeterl� değ�ld�r. Bu
nedenle kaçınılmaz olarak, sadece satranç taşları-
nın adını öğrenen b�r k�ş� satranç oyununu oyna-
yamaz. “B�r şey� adlandırmak, o şey�n üzer�ne ad
yazılı b�r et�ket yapıştırmaya benzer”⁸ fakat bu et�-
ketleme nesney� anlamak �ç�n yeterl� değ�ld�r. Ay-
rıca W�ttgenste�n sözcükler�n �şaret ederek öğre-
t�lmes�n�/açıklamasını, yan� d�l�n bu pr�mat�v ad-
landırma etk�nl�ğ� anlayışını ‘d�l oyunu’ kavramıy-
la açıklayıp “d�l�n konuşulmasının b�r etk�nl�ğ�n ya
da b�r yaşam b�ç�m�n�n parçası”⁹ olarak tanımlar
ve çeş�tl� d�l-oyunlarının varlığını �dd�a eder. D�l�n 
kullanılması �le �lg�l� verd�ğ� örneklerle de nesne-
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sözcük �l�şk�s�ndek� farklı d�l-oyunlarının varlığı-
na �l�şk�n de del�ller göster�r.
 Satranç örneğ� bu anlamda önceden bahsett�ğ�m
�k� anlam problem�n� �rdeler. Sözcükler�n çeş�tl�
anlam ve �şlevler�n�n olması ve sözcüğü �şaret-
ederek-öğretmen�n bu anlamı kavramadan ba-
ğımsız olması; sadece satranç taşlarını �şaret
ederek satranç taşlarının �şlev�ne/anlamına sah�p
olamama durumunu ve her sözcüğün b�r nesney�
�mled�ğ� düşünces�n�n yarattığı anlam yoksunlu-
ğu; “şah taşını” �mleyen şah taşı sözcüğünün �şle-
v�n�/anlamını karşılamamasına bağlı olarak karşı-
laştığımız anlam kaybını ortaya koyar. 
 Sonuç olarak August�nus’un anlayışına göre
tanımlanan d�l, yan� nesne/sözcük �mleme �l�şk�s�
olan d�l, yukarıda geçen �k� ana nedene bağlı ola-
rak bel�rg�n b�r anlam yoksunluğuna neden oldu-
ğu �ç�n W�ttgenste�n tarafından çeş�tl� örneklen-
d�rmelerle eleşt�r�lm�şt�r. Bu doğrultuda söylemek
mümkündür k� W�ttgenste�n’ın d�l �le �lg�l� yargı-
ları d�l�n kullanımından yola çıkarak örneklend�r-
melerle yen�den tanımlaması ve anlamı b�r
et�ketleme s�stem�nden çıkarması alışılagelm�ş
“d�lsel olaylara �l�şk�n bakış açılarında büyük b�r
kırılmaya”¹⁰ yol açmıştır. 
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turur. Bunun neden�, ses�n �lk çıkış noktasının �n-
sanlık tar�h�nde g�zl� kalmış noktalardan b�r� ol-
masıdır. İlk konuşmanın köken�n�n sırrı hala çö-
zümlenemem�şt�r ve evr�msel süreç �çer�s�nde, �n-
sanın ses dokularının evr�m�nde karanlık noktala-
rının bulunması bu g�zem� arttırmaktadır. 
   Soyut b�r kavram olan ses �ç�n somut del�l bul-
mak pek mümkün değ�ld�r. Bu nedenle �nsan evr�-
m�n�n f�zyoloj�k ve anatom�k yapısı �ncelenerek
ses �ç�n net b�r kanıya varılab�l�r. Bunun �ç�n de ses
dokusu, kulak �ç� yapısı, boyun ve gırtlak yapısı
g�b� unsurlar �ncelenmekted�r. Kulak yapısının
evr�m�n�n önem�n� şöyle açıklayab�l�r�z; Atmosfer-
de meydana gelen ses dalgalarının kulağımız tara-
fından toplanmasından bey�ndek� merkezlerde
karakter ve anlam olarak algılanmasına kadar olan
süreç �ş�tme olarak adlandırılır.¹ İş�tmen�n evr�m�
�lk kara omurgalılarına kadar uzanmaktadır ve
kulağın �çten dışa doğru evr�mselleşt�ğ� b�l�nmek-
ted�r. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda sınıflan-
dırılan kulak �ç� yapısına a�t kem�klerden elde ed�-
len b�lg�ler �le ses�n köken�ndek� karanlık noktalar
aydınlatılmaya çalışılmıştır.
   Günümüzde b�l�m �nsanları, �nsan anatom�s�ne
en yakın akrabası kabul ed�len pr�matlar üzer�nde
yapılan araştırmalarda �nsanların çıkarttığı seslere
yakın sesler�n çıkartıldığını keşfetm�şt�r. Bu �nce-
lemeler sonucu araştırmalar sadece �nsan üzer�n-
de değ�l, �nsanın ortak ataları ve pr�matların atala-

bunları sözlü ya da eylemsel olarak faal�yete geç�-
reb�l�r. Bunun en büyük örneğ� �let�ş�md�r. İlet�-
ş�m yalnızca sözlerle değ�l, el hareketler�, bakış-
lar, m�m�kler ve ufak seslerle de gerçekleşeb�l-
mekted�r. İnsanlar �let�ş�m� günlük hayatta �se
genell�kle sesl� �let�ş�m ve görsel �let�ş�m �le ger-
çekleşt�rmekted�r. İnsan beyn�n�n bunları aynı
anda algılayarak ger� b�ld�r�msel eylemlere dö-
nüştürmes� �se �let�ş�m�n gerçekleşmes�n� sağlar.
Günlük hayatta kullanılan konuşma d�l�n�n �let�-
m�n� sağlayan ses dalgaları �se canlıların harekete
geçmes�n� tet�kleyerek ortamda t�treş�m hal�nde,
f�z�ksel dalgalar şekl�nde yayılır. Bu dalgalar bu-
lundukları ortam ve çıktıkları yapıya göre değ�ş-
mekted�r. Örneğ�n; Den�z canlılarında sonar tek-
noloj�s�ne benzer b�r �let�ş�m görülürken, kara
canlılarında hava üzer�nde k� ses dalgalarının
�lerlemes� �le �let�ş�m�n sağlandığı b�l�nmekted�r. 
   Söz konusu �let�ş�m kanalları, her canlı türünün
yaşamını sürdüreb�lmes� �ç�n çeş�tl�l�k göster-
mekte ve her canlı türü kend� aralarında anlaşab�-
leceğ� sesler� kullanmaktadır. Bu durum onlar
�ç�n �let�ş�m�n temeller�d�r. İnsanlar �se konuşma-
yı terc�h eder. Anlamsız ses d�zeler� yer�ne c�s�m
ve nesnelere verd�kler� ses öbekler� �le �let�ş�m�
sağlarlar. Bu durum evr�m�n n�ha� taşlarını oluş-
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nsanın b�rçok canlı türünden ayrılma-
sının en temel neden� düşüneb�lmes�-
d�r. İnsan düşünceler�n� yöneteb�l�r ve 

¹Serdar Beken ve Esra Önal, "Yen�doğanda İş�tmen�n Gel�ş�m� ve İş�tme Tarama Testler�", Bozok Tıp Derg�s� 4 (2014): 57-62.



yet�s�n�n aynı zamanlarda gel�şerek fark ed�lmes�-
n� sağlamıştır.
   Ancak ses yapısının gel�şt�ğ� noktalarda b�l�m
dünyasında da tam b�r uzlaşma bulunmamak-
tadır. K�m� b�l�m �nsanı �k� buçuk m�lyon yıl önce-
s�ne a�t alet edevatların yapımında ve ç�z�m�nde
canlıların b�rb�rler� �le �let�ş�me geçeb�lmek �ç�n
sesler� kullandığını söylüyor. D�ğer b�l�m �nsanları
�se �k� m�lyon yıl önce �nsanların ortak atalarından
b�r� kabul ed�len Hom�n�n’ler�n d�lle �lg�l� temel
bey�n yapısında Broca-Wern�cke alanlarının gel�ş-
mekte olduğunu savunarak ses çıkarma ve konuş-
ma g�b� eylemler�n bu dönemde gerçekleşt�r�ld�ğ�
savunmuşlardır.
   Bu �k� temel savunmanın ortak noktası, bey�n
yapısında aynı noktaları tet�klemes�d�r. Alınan
görsel ve �ş�tsel uyarılar beyn�n aynı bölges�nden
�let�ld�ğ� ve ardından �şlend�ğ� �ç�n b�l�m �nsanları-
nın b�r kısmı �k� buçuk m�lyon yıl önce �lk sesler�n
oluştuğunu savunuyor ancak ses ve �ş�tmen�n aynı
yerler� tet�kled�ğ�n� savunan b�l�m �nsanları ses�n
evr�m�n� Homon�n’ler�n gel�ş�m�yle oluştuğunu
savunuyor. 
   Konuşma ve konuşulanı anlama yeteneğ�, �nsan
evr�m�n�n dönüm noktalarından b�r� olarak kabul
ed�lm�şt�r. Bu evr�m�n temel� f�z�ksel ve s�n�rsel
evr�m d�yeb�l�r�z. Bu temeller�n ortak noktası ses
ve �ş�tme eylemler�d�r. Ses ve �ş�tme beyn�n aynı
noktalarını harekete geç�rmekted�r. Öncel�kle �ş�t-
me duyusunun beyn�n evr�m�nde büyük etken� ol-
muştur. Bunun en temel neden�, duyu organları-
nın s�n�rsel anatom�y� harekete geç�rerek beyn�n
�şlev kazanmasını sağlamış olmasıdır. Böylece �n-
san önce duymuş daha sonra tepk� olarak ses çıka-
rab�lm�şt�r. Aynı zamanda bunun �ç�n beyn�n ge-
l�şm�ş olması gerekmekted�r. Bazı b�l�m �nsanları, 

rında da başlamıştır. Araştırmalar ve arkeolog-
ların bulguları ışığında sesler�n köken� �nsan ve
Hom�n�n’ler dışında tahm�n ett�ğ�m�zde, daha
uzak yıllara y�rm� beş- y�rm� yed� m�lyon yıl önce-
s�nde başladığı düşünülmekted�r.² Aynı zamanda
bu b�lg�ler�n daha da ötes�nde, otuz beş m�lyon yıl
önces�ne a�t olduğu düşünülen mağara ç�z�mler�
de bu h�potez� kanıtlar n�tel�kted�r. Bunun neden�
beyne �let�len görsel ve �ş�tsel �let�n�n harekete ge-
ç�r�lmes�d�r.
   Daha yakın zamanlar �ncelend�ğ�nde, �k� m�lyon
yaşında olduğu düşünülen �lk Hom�n�n’ler�n kulak
yapılarında bulunan üç �ş�tme kem�ğ�n�n �nsan
evr�m�ne büyük b�r katkısı olmuştur. Şöyle k�; b�l�-
nen en esk� ortak ataların �ş�tme ve anlama yet�s�-
n�n fark ed�l�p gel�şmes�, �nsanında ses çıkarma 
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üç yüz b�n yıl önce Homo Sap�ens’�n gel�ş�m� �le
temel anatom�k yapımızın traken�n üst kısmı olan
gırtlak bölges�n�n gel�ş�m� �le temel ünlü harf ses-
ler�n�n çıkarılab�ld�ğ�n�n kanıtı sayılmıştır. Yan�,
s�n�rsel evr�m�n �lerlemes� �le �nsan anatom�k ya-
pısı da bu temel gereks�n�m �ç�n ev�r�lmeye başla-
mıştır. 
   Evr�m�nde gırtlak yapısı ve �ş�tme duyularının
zamanla evr�mleşmes� �le ses�n varlığını ve ses
dokularının kullanımını keşfeden �nsan, önce
kend�n� �fade etmeye daha sonra doğadak� sesler�
takl�t etmeye başlar. F�z�ksel evr�m dışında s�n�r-
sel evr�m�n de ön planda olduğu ses�n köken� �n-
sanın takl�t yeteneğ�n� de gel�şt�rm�şt�r. Anlıyoruz
k� takl�t yeteneğ� gel�şm�ş olan modern �nsanın
ataları takl�t �le başladıkları bu serüvende bey�n
yapılarının gel�şmes� ve daha karmaşık düşünme
yapısına er�şt�kler�nde konuşmanın da �lk adım-
larını attılar. 
   Tüm canlıların evr�msel süreçler�nde hayatta
kalab�lmek �ç�n bulundukları ortamlara adapte
olarak kend� türler�n�n soyunu devam ett�rmeler�
gerekmekteyd�. Bunun �ç�n canlının önce d�ş�s�n�
üreme �ç�n �kna etmes� gerekmekted�r. Temelde
bu etk�leş�m �ç�n �let�ş�m söz konusu olunca evr�m
kaçınılmaz b�r gerekl�l�k oluşturdu. 
   Doğada sağ kalmaya çalışan canlı türü, kend�
�let�ş�m kanalını oluşturması gerekmekted�r. Mo-
dern �nsan ve atalarının gel�ş�m�n� daha detaylı
�nceled�ğ�m�zde �se temelde söz konusu �let�ş�m
�ç�n bel�rl� b�r d�lb�lg�s�, cümle yapısı veya d�l�n
kurallarından bahsetmekte doğru olmaz. K�ş�ler
bel�rl� anlamlar taşıyan ses çıkarma eylem� �le
�let�ş�m� sağladılar ve bu d�l felsefes�n�n temel�nde
oluşan tartışmalardan b�r�ne, yan� kel�meler�n
taşıdığı anlamlar mı nesneler� çağrıştırdı yoksa 

nesneler m� kel�meler� çağrıştırdı sorusuna temel-
den b�r cevap sağlayab�lmekteyd�. 
   Sesler ve ses öbekler� soyut kavramlardır, k�ş�ler
sağlıklı b�r �let�ş�m�n temel�nde bel�rled�kler� an-
lamsızlıkları ses öbekler�n� nesneler �le bağdaştır-
dılar ve zamanla ses öbekler� ve nesneler b�r bütün
oldu. Eğer bu tam ters� şek�lde gerçekleşseyd� bu-
gün b�r çok d�l oluşmaz �nsanlar tek b�r d�lle �let�-
ş�m�n� sağlarlardı.
   Evr�msel süreç �çer�s�nde �nsan önce ses çıka-
rab�lmey� ve devamında anlamlı ses öbekler� �le
�let�ş�m kurab�lmey� gerçekleşt�rm�şt�r. Bu süreç
�çer�s�nde doğayı takl�t ederek, farklı coğrafyalara
dağılan kav�mler b�rb�r�nden uzak kalarak kend�
ses öbekler� ve gramerler�n� oluştururlar, bu d�l
çokluğuna neden olarak b�l�nen temel unsurdur.
Buna örnek her kıtada su ses�n� b�le farklı şek�l-
lerde söyleyen �nsanların bulundukları bölgeler�n
farklı seslere sah�p olmalarıydı. Fakat bu örnek �le
beraber �let�ş�m temel�nde takl�t ve evr�m �le baş-
lasa da yaratılış gereğ� sorgulayan ve sürekl� ev-
r�mleşen �nsan bugün konuştuğu d�l� öğren�rken
d�l�n aslında tamamen takl�t etme �ç güdüsü �le
gel�şt�ğ�n� m� yoksa genet�k b�r aktarımın mı söz
konusu olduğunu sormaya başladı. 
   D�l felsefes�, bunun �ç�n d�l�n gel�ş�m�ne cevaplar
arasa da bu soru �ç�n yeterl� değ�ld�. Soruların
cevaplarını deneyler �le arayan �nsanlık �lk d�l
deney�n� M.Ö. 664-610 yılları arasında yaşamış
olan Mısır f�ravunu Psammat�kos gerçekleşt�rd�.
Bu deneyde yen� doğan b�r bebek �nsanlardan �zole
ed�lm�ş b�r kulübede büyütülerek gerçekleşt�.
Oldukça et�k dışı olan bu deney sonucunda çocuk
Fr�g d�l�nde ekmek anlamına gelen “bekos”
kel�mes�n� kullanmıştır. Fakat b�rçok kaynakta bu
deney farklı sonuçta ya da farklı şek�lde gerçekleş-
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t�ğ� söylenmekted�r. Bu nedenden ötürü bu deney�
sağlıklı b�r deney olarak kabul edemey�z. Ayrıca
II.Fred�ck on üçüncü yüzyılda a�lelerden alınan
b�rçok bebeğ�n Mısır f�ravunu g�b� �lk d�l� öğrene-
b�lmek �ç�n et�k dışı b�r deneyde kullanmıştır.
Havva ve Adem’�n konuştuğu d�l� öğrenmek �ste-
yen II.Fred�ck deney sonuçlarını paylaşmamıştır.
Fakat bu deney�n sonucunda da eğer bebekler aynı
ortamda yet�şt�r�ld�yse bu onların kend� araların-
da da b�r d�l oluşturab�lmes�n� sağlayab�l�r. 
   Tüm bu b�l�msel ver�ler, evr�msel süreç ve et�k
dışı deneyler göster�yor k� canlılar, hayatta kala-
b�lmek �ç�n bulundukları ortama adapte olmak
zorundadırlar. Adaptasyon sürec� sonrasında
kend� türünü korumak �steyen canlı, üremek ve
toplumunu gel�şt�rmek zorundadır. Hayata kalma
�çgüdüsü �le ortaya çıkan sesler önce �fadeler�
göster�yordu ve sonrasında �let�ş�m �ç�n anlamlı
ses öbekler� oluşturuyor ve zamanla hayatlarını,
soylarını ve b�lg�ler�n�n devamı �ç�n d�l�n kuralları
oluşturulmuştur. Sonuç olarak �nsan konuştuğu
d�l� bu dünyada hayatta kalab�lmek �ç�n keşfet-
m�şt�r. 
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cük olup sözlükte d�l ve yazıyla �let�len veya söyle-
nen söz manasındadır.⁴ Fransızlarda les nouvelles
olarak kullanılmakta, ‘yen� şeyler’ anlamına gel-
mekted�r.⁵ İng�l�zlerde �se news olup, Öztürkçe
karşılığı olarak ‘salık’, ‘duyuk’ g�b� sözcükler öne-
r�lmes�ne rağmen yaygınlık kazanamamıştır. B�r
olay, b�r olgu üzer�ne ed�n�len, �let�ş�m veya yayın
organlarıyla ver�len b�lg�ye haber den�r. İnsanları
�lg�lend�ren, zamanlı olan ve f�kr�n, olayın, soru-
nun özet�d�r.⁶ Okuyucu ve d�nley�c�ler�n öğrenme-
y�, üzer�nde konuşmayı �sted�ğ� şeylere haber de-
n�r. Ayrıca bel�rl� b�r zamanda ve yerde meydana
gelen ve çok sayıda k�ş�y� �lg�lend�ren öneml�
olayların en kısa zamanda sunulmasıdır da
deneb�l�r.⁷ MacDougal “toplumların değ�şmes�yle,
gündemler�ne g�ren haber konularının da değ�şt�-
ğ�n�” söylemekted�r.⁸  Bu durum haber �ç�n yapıl-
mış tanımların esk�mes�ne ya da yeters�z kalma-
sına neden olmaktadır. Toplum yaşamında pek
çok değ�şken�n olması, bazı gazetec�ler� ney�n ha-
ber olduğunu gösteren maddeler� bel�rlemek yer�-
ne esnek tanımlar yapmaya zorlamıştır. 

Haber D�l�
 D�l, b�r toplumun vazgeç�lmez, görmezden gel�-
nemez b�r parçasıdır. Toplumun yaşamına devam
edeb�lmes�, gelecek nes�llere aktarım sağlayab�l-
mes� �ç�n k�l�t b�r rolded�r. Bu kavramın gel�ş�m�n-
de ve değ�ş�m�nde �se medyanın rolü oldukça bü-

tanımlanmaktadır.  “D�l, bell� kurallarla yönet�len
b�r s�stemd�r ve esas olarak çok sayıda nedens�z
saymaca göstergeler�nden meydana gel�r. Bu gös-
tergeler�n b�r d�l grubunun tüm üyeler� �ç�n ortak
b�r anlamı bulunmaktadır”¹ İlet�ş�m aracı olarak
tanımlanan d�l�n, b�rçok b�l�m adamı tarafından
yapılmış farklı bet�mlemeler�ne rastlanmaktadır.
Prof. Dr. Berke Vardar, D�lb�l�m Ter�mler� Sözlü-
ğü’nde d�l�, “bell� b�r �nsan topluluğuna özgü, ç�ft
ekleml� sesl� göstergeler d�zges�” olarak ta-
nımlamaktadır.² Büyük d�lb�l�mc� Ferd�nand de
Saussure �se d�l�, “�şaretler ve göstergelerden oluş-
muş b�r s�stem” olarak tanımlamaktadır.³
   D�l, b�r toplumun en öneml� s�lahı, en öneml�
oluşumudur. Bu met�nde, d�l� etk�n b�r şek�lde
kullanan, d�l sayes�nde toplumun kend�s�n� yan-
sıtmasına ves�le olan gazetec�ler�n, medyaya serv�s
ett�kler� haberlerlerde kullandıkları d�l�n, topluma
olan etk�s�nden bahsedeceğ�m. Yanlış d�l kullanı-
mının topluma olan zararından ve haber d�l�n�n
nasıl olması gerekt�ğ�ne değ�neceğ�m.

Haber Ned�r?
   Haber kel�mes� �ç�n b�rçok farklı tanım ortaya
atılmıştır. Bu tanımlar b�rb�rler�nden farklı olsa da
anlatılmak �stenen aynıdır. Haber, Arapça b�r söz-

D�l, sözlü ya da yazılı göstergelerden oluşan
ve �nsanları d�ğer canlı türler�nden ayırt
eden s�mgesel b�r �let�ş�m s�stem� olarak 
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nüştürülmed�kçe kend�l�ğ�nden b�r anlam taşı-
mazlar; haberler, 'reel' dünyaya değ�l, 'tems�ller'
evren�ne a�tt�r”.¹⁰ Bu anlamda gazetec�, sosyal
tems�ller teor�s�n�n¹¹ öngördüğü g�b�, gündel�k ya-
şamımızın dokusunu oluşturan sosyal düşünce-
n�n başlıca m�marlarından b�r�d�r. Görüş ayrılık-
ları da tam olarak burada başlamaktadır.Haber
d�l� nasıl olmalıdır? Sedat Cerec�’ye göre “Anla-
mından saptırılmış sözcükler�n havada uçuştuğu,
göz alıcı ancak b�r türlü anlaşılamayan cümleler�n
her yanı sardığı, en gözde v�tr�nler�, yabancı kö-
kenl� kel�me ve dey�mler�n süsled�ğ� b�r panayırı
andıran medya, d�l�n� y�t�rerek k�ml�ğ�n� kaybe-
den b�r toplumun parçalanmış aynası g�b�d�r.” ¹²
   Yen�den günümüze döndüğümüzde �se
görmektey�z k� her medya kuruluşunun kend�
yayın pol�t�kasına göre şek�llenen haberler, haber
met�nler�nde terc�h ed�len d�l ve söylemler ara-
cılığıyla gerçekl�ğ�n b�r yansıması olarak yen�den
üret�lerek k�tlelere aktarılmaktadır. Bu bağlamda
gazete yayın pol�t�kalarının etk�s� haber d�l�ne,
söylem�ne, sunumuna ve �çer�ğ�ne yansımaktadır.
Bas�t b�r örnekle açıklamak gerek�rse; terör ha-
berler�nde bu durumun yansıması medya kurum-
larının yönel�mler�ne göre aynı olayın farklı ta-
nımlamalarla yan� farklı d�l ve söylem kalıpları �le
�fade ed�lmes�d�r. B�r medya kuruluşuna göre
‘faş�st’ olanın, d�ğer�ne göre ‘vatansever’ olması;
b�r�ne göre ‘terör�st’ olanın, d�ğer�ne göre ‘ger�lla’
olarak adlandırılması g�b�.¹³  Gazetec�l�k et�k ku-
rallarına baktığımızda, gazetec� haber�n� metne
dökerken k�ş�ler� hedef göstermekten kaçınmalı,
olay olduğu g�b� yazılmalıdır.
   Anadolu Ajansı haber yazım kılavuzu da dünya-
da profesyonel gazetec�l�ğ�n yapıldığı hemen her 
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yüktür. Medya, hedef k�tleye d�l� kullanarak ulaş-
makta, mesajlarını d�l� kullanarak vermekted�r.
Medya, toplumda oldukça büyük b�r k�tleye h�tap
ederek �nsanları olan b�tenden haberdar etmekte,
dünyanın her yer�ndek� haber n�tel�ğ� taşıyan
olayları �nsanlara b�ld�rmekted�r. Burada karşımı-
za çıkan kavram �se k�tlesel haberleşmed�r. K�tle-
sel haberleşme en gen�ş şek�lde; �let�n�n k�tle �let�-
ş�m araçları (gazete, derg�, radyo, telev�zyon, s�ne-
ma ve k�tap g�b�) aracılığıyla gen�ş ve b�l�nmeyen
k�tleye (d�nley�c�, �zley�c�, okuyucuya) �let�lmes�-
d�r. K�tle �let�ş�m araçlarını kullanarak yalnızca
gazetec�ler değ�l, toplumda var olan �nsanlar da
kend� görüşler�n�, düşünceler�n� büyük k�tlelerle
paylaşab�lmekted�r. Ancak toplumda en büyük et-
k�y� yaratan unsur gazetec�ler ve yazdıkları haber-
lerde kullandıkları d�ld�r. Uzun yıllardır tartışma-
ları devam eden ve farklı görüşlere ev sah�pl�ğ� ya-
pan bu konu, medyanın kullandığı ve kullanması
gereken d�l olarak sürekl� karşımıza çıkmaktadır. 
   Gazetec�, toplumun her kısmına h�tap etmel�,
ulaşab�ld�ğ� kadar gen�ş b�r k�tleye ulaşmayı he-
deflemel�d�r. Medyanın haber �letme özell�ğ�n� göz
önünde bulunduracak olursak haber d�l�; bell� b�r
eğ�t�m sonucu kazanılan, d�l b�lg�s� kurallarına da-
ha çok uyulması gereken, sözcük seç�m� daha d�k-
katl� yapılan, okurda soru �şaretler� bırakmayacak
ölçüde açık, net ve kes�n b�r d�ld�r.⁹ Ancak günü-
müze bakıldığında gazetec�ler bu yoldan sapmış,
toplumu olan b�tenden haberdar ederken kullan-
dıkları d�lle k�tlelere kend� düşünceler�n� de aşıla-
maya başlamıştır. Gazetec�l�k; olayları �s�mlend�r-
meye, göstermeye ve dolayısıyla onlara b�r varlık
kazandırmaya dayanır. M�chel Math�en'�n bel�rtt�-
ğ� g�b�, “Sosyal gerçekl�ğ�n tezahürler�, habere dö-
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yerde uygulanan standart haber yazım tekn�ğ�n�,
muhab�rler�ne açıklayarak onlardan talep etmek-
ted�r: “Haber, öncel�kle ‘anlaşılır’ olmalıdır. Haber
metn�, �lk paragraftan (flaştan) �t�baren okuyanı
etk�lemel� ve bu �lk paragraf haber�n �çer�ğ�n� yan-
sıtmalıdır.”¹⁴  Burada �se karşımıza haber d�l� n�te-
l�kler� çıkmaktadır. Bunları şöyle sıralıyoruz: Doğ-
ruluk, gerçekl�k, nesnell�k, anlamlılık, kes�nl�k,
hızlılık, tutarlılık, �nanılırlık.
   İy� b�r haber�n özell�kler� �se şöyle sıralan-
maktadır: İlg�nç olmalıdır, özgün olmalıdır,
öneml� olmalıdır, daha önce yayınlanmamış ve
yen� olmalıdır, yorum karıştırılmamış ve tarafsız
olmalıdır, 5N1K kuralını �çermel�d�r. 

Haber D�l�n�n Topluma Etk�ler�
   Dünya üzer�ne en esk� ve en öneml� k�tle �let�ş�m
aracı gazeted�r. Gazete �ç�n b�rçok tanım yapılmış
olsa da Z�ya Gökalp tarafından gazete, “Her gün
herkes�n ayağına g�den ve herkes�n anlayab�leceğ�
dersler� okutan canlı b�r okul” olarak tanımlan-
mıştır.¹⁵  Bu tanımdan yola çıkarak görmektey�z k�
en esk� zamanlardan ber� gazete; toplumun kend�-
n� �fade edeb�lmes�, dünyaya ayak uydurab�lmes�,
b�r yandan b�lg� sah�b� olurken d�ğer yandan eğle-
neb�lmes�, sesler�n� duyuramayan �nsanlar �ç�n
sesler�n� duyurma şansı vermes� �ç�n toplumun
vazgeç�lmez b�r parçasıdır.
 Öte yandan gazete, “�nsanları daha önce düşün-
med�kler� konularda da düşünmeye sevk edeb�l-
me” özell�ğ�yle, toplumu etk�leyerek kamuoyu
yaratab�lmekte ve topluma yön vereb�lmekted�r.
Ekonom�k açıdan toplumun her kes�m�n�n er�şe-
b�ld�ğ� b�r k�tle �let�ş�m aracı olarak gazete; gün-
dem bel�rleyeb�lmekte, kullandığı d�l �le �nsanları 

man�püle edeb�lme ve yönlend�reb�lmekted�r.
Özell�kle s�yaset ve pol�t�kanın vazgeç�lmez un-
suru olan gazete �ç�n Fransız düşünür Alex�s De
Tocquev�lle “Demokras� olmazsa gerçek anlamda
gazeteler olmaz, gazeteler olmazsa da demokras�
olmaz” dem�şt�r.¹⁶ 
    Medyanın b�reyler üzer�nde davranışsal, tu-
tumsal, b�l�şsel, duygusal ve f�zyoloj�k olmak üze-
re 5 tür etk�s� vardır. Medyadan �let�len mesajlarla
k�ş�n�n gerçekleşt�ğ� b�rtakım davranışlarla dav-
ranışsal etk�ler meydana gel�rken k�ş�n�n f�k�r,
�nanç ve değerler�nde b�r b�ç�mlend�rme söz ko-

TOPLUMUN MARKASI: HABERLER VE HABER DİLİ

¹⁴ Mel�h Bayram Dede, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü Muhab�r�n El K�tabı (Ankara: Anadolu Ajansı Yayını, 2008), 25.
¹⁵ Aslı Yapar, “Basında Et�k”, İstanbul Ün�vers�tes� İlet�ş�m Fakültes� Derg�s� 4, (İstanbul: 1997), 15-33.
¹⁶ At�lla G�rg�n, Gazetec�l�ğ�n Temel İlkeler� (İstanbul: Der Yayınları. 2014), 150.



Sonuç
    Medya, b�r toplumun aynası olmakla b�rl�kte, b�r
toplumun d�l�n�n en yalın hal�yle toplumunu gel�ş-
t�rmes�ne yol açan öneml� b�r etkend�r. Bu durum-
da �se �nsanlık tar�h�n�n en başından ber� gazetec�-
lere oldukça büyük b�r �ş düşmekted�r. Gerek eko-
nom�k gerekse kolay er�şeb�l�rl�ğ� sayes�nde toplu-
mun her kes�m�n�n ulaşab�ld�ğ� gazeteler, b�r top-
lumun dünyada olan b�tenden ger� kalmaması �ç�n
gel�şen teknoloj�ye, değ�şen kültürlere, ev�r�len
meden�yete; sanata ve sanatçıya yer vererek toplu-
mun ses� olmaktadır. Toplumun her kes�m�nden
�nsanın, ses�n� duyuramayan k�tleler�n, toplumda
fark yaratmak �steyen �nsanların gözü, kulağı olan
gazeteler; geçm�ş�m�zden bu günümüze kadar
toplumda oldukça büyük b�r etk� yaratmıştır. 
   Haber kavramı en gen�ş anlamıyla "B�r olay, b�r
olgu üzer�ne ed�n�len, �let�ş�m ya da yayın organla-
rıyla ver�len b�lg�." şekl�nde tanımlanmaktadır.
Haber d�l� �se gazetec�ler�n haberler�nde kullan-
dıkları üslup, d�l�n en yalın ve sade olarak kullan-
maları, toplumun her kes�m�n�n anlayacağı şek�l-
de haberler�n� yazıya dökmeler�d�r. D�l, yalnızca
�nsanların gün �çer�s�nde kend�ler�n� �fade eder-
ken kullandıkları b�r kavram değ�ld�r. Medya, d�l�
kullanarak �nsanlara ulaşmakta, �nsanları haber-
dar etmekted�r. Bu bakımdan medya, d�l�n olmaz-
sa olmazı; d�l �se medyanın olmazsa olmazıdır.
   Medyanın topluma doğrudan etk�ler�n�n en bel�r-
g�n olanı, toplumda kamuoyu yaratab�lmekte ve
topluma yön vermes�d�r. Bunda �se elbette gazete-
c�ler�n büyük b�r payı vardır. Gazetec�ler �ç�n ha-
berler�n� yazarken uymaları gereken �lkeler, bel�rl�
kurallar vardır. Bunlardan en öneml�ler� gazetec�-
ler�n haberler�n� yazarken oldukça nesnel, tarafsız
ve nötr olmalarıdır. Ancak günümüzde, gazetec�-
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nusu olduğu zaman �se tutumsal etk�ler oluşmuş
demekt�r. Medya, tüket�c�ler� üzer�nde end�şe,
korku ve coşku g�b� h�sler� uyandırması hal�nde
duygusal etk� meydana gelmekted�r. Medya tüke-
t�c�s�n�n gönder�len mesajlarla uyarılması ya da
f�z�ksel tepk�ler�nde değ�ş�mler�n olması hal�nde
f�zyoloj�k etk�ler�n gerçekleşt�ğ� anlamına gel-
mekted�r.¹⁷
   Bununla b�rl�kte medyada topluma sunulan
haberlerde toplum sözel, f�z�ksel, c�nsel, ps�koloj�k
ve ekonom�k g�b� b�rçok ş�ddet türü �le karşılaş-
maktadır. Elbette �nsanlar toplumda b�rçok suç �ş-
lend�ğ�n�n farkındalardır fakat ş�ddet �çer�kl� ha-
berlerde kullanılan d�l, �nsanlar üzer�nde olumsuz
b�r etk� yaratmaktadır. Sürekl� olarak olumsuz
haberler� �zleyen ya da okuyan k�ş�de dünyaya kar-
şı karamsar b�r bakış oluşmaktadır. Bu tür haber-
ler�n tekrar etmes�, özell�kle duyarlı k�mselerde
tüm dünyanın mahvolduğu ve bu durumla müca-
dele etmen�n güç olduğu el�nden b�r şey gelme-
yeceğ� g�b� b�r algı yaratmaktadır.¹⁸  
    Üzer�nde durulması gereken en öneml� şey �se
ş�ddet �çer�kl� haberlerde kullanılan d�l�n çocuklar
üzer�nde olumsuz etk� bırakmasıdır. Yalnızca ga-
zete değ�l telev�zyon haberler�n�n �çerd�ğ� ş�ddet
görüntüler�ne, ş�ddet v�deolarına maruz kalan ço-
cuklar; bu tür eylemler� g�t g�de sıradan karşıla-
makta, hatta zamanla bu g�b� v�deoları �zlemekten
zevk almaya başlamaktadırlar. Bazı k�ş�ler�n ço-
cukluk dönemler�nde maruz kaldıkları medya
araçlarındak� ş�ddet �çer�kl� görseller, gençl�k
dönemler�nde ş�ddete yönelmeler�n�n neden� ola-
b�lmekted�r. Dolayısıyla çocukluk çağlarında ta-
nıklık ed�len çeş�tl� ş�ddet olaylarının bırakmış
olduğu etk�ler, k�ş�ye ve zamana göre yaşam boyu
farklı evrelerde ortaya çıkab�lmekted�r.¹⁹
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¹⁷ Vedat Çakır ve Önder Bozkurt, “Telev�zyon İzleme Alışkanlıkları, Mot�vasyonları Ve Trt 6: Hakkar� Örneğ�”, Global Med�a Journal TR ed�t�on 4 (2014): 8.
¹⁸ Ref�a Palabıyıkoğlu, “Medya ve Ş�ddet”. Kr�z Derg�s� 5, (Haz�ran 2007), 123-126.
¹⁹ Ceng�z Erdal, Medyanın Efend�s� Ş�ddet (İstanbul: Doruk Yayınları, 2012), 77.
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ler uymaları gereken kuralların dışına çıkarak ha-
berler�nde öznel b�r d�l kullanmakta, haber baş-
lıklarında �se haber�n d�kkat çekmes� ve okunması
�ç�n süslü b�r d�l kullanarak �nsanları yanıltmakta-
dır. Kullandıkları üslup �le mensubu oldukları ta-
rafı bell� ederek �nsanları man�püle etmekted�rler.
Günümüzde Türk�ye’de yayında olan çoğu gazete-
n�n bar�z b�r şek�lde tarafı bulunmaktadır. Toplu-
mumuz, kend� görüşler�ne uygun gazetey� almayı
terc�h ederek farklı görüşlere yer veren gazeteler�
görmezden gelmekte, aks� görüşler�ndek� düşün-
celere sah�p olan gazetede yazılan haberlere �nan-
mamaktadırlar.
   Toplumumuzun bu konuma gelmes�nde gaze-
tec�ler�n etk�ler� oldukça büyüktür elbette. Uyma-
ları gereken kuralların dışına çıkarak gazetec�l�k
et�ğ�n� �hlal ederek yazdıkları haberlerde b�r nev�
sempat�zanlık yapmaktadırlar. Öznel �fadelere sa-
h�p haber başlıkları, yazılan manşetler �se bunun
kanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır. B�r gazetec�
olarak gazetec�n�n görev�, toplumda kamuoyu
yaratmayı hedeflemek değ�l; toplumu kar amacı
gütmeden b�lg�lend�rmek, çeş�tl� görüşlere ev sa-
h�pl�ğ� yapan gazetelerde h�çb�r öznell�k barındır-
madan haberler�n� yazmaktır. Toplum yararını
göz önünde bulundurarak haberler�nde son derece
t�t�z olmalı, b�r�n� veya b�r�ler�n� hedef göstermek-
ten, nefret söylem�nden, ırkçılıktan ve ötek�leşt�r-
meden uzak b�r d�l kullanmalılardır. Kend� görüş-
ler�n�n önüne toplumu koymalılar; k�ş�ler, ş�rket-
ler, taraflar veyahut devlet adına değ�l, toplum
adına çalışmalılardır. Haber yazarken topluma
yansıtılmak �stenen şek�lde değ�l, toplumu b�lg�-
lend�rmek ve topluma yarar sağlayacak şek�lde ha-
berler�n� yazmalılardır.
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DİL, KÜLTÜR VE DÜŞÜNCEYİ BİRİKTİREN VE AKTARAN
DOLAYIMDIR

Prof. Dr. Onur B�lge KULA �le Röportaj

neğ�ne sah�p olmak zorundadır. Bu yeteneğ� veya
bu eğ�l�m� �ç�nde taşımayan b�r ulus dünya tar�-
h�nde kalıcılaşamaz. O bakımdan her ulus d�l�n�
d�ğer d�ller�n gereks�z etk�s�nden korumak �ster.
D�l arılaştırmacılığının b�r�nc� neden�n� böyle
açıklamak olanaklıdır. 
    Ayrıca arılaştırmacılık kavramını, uydurmacılık
g�b� kavramlarla anlatmak son derece yanlıştır ve
bu nedenle gereks�zd�r. Şunu söyleyey�m: D�l�n
özü veya b�r d�lde sözcük üretmede bütün d�l
f�lozoflarının ve d�l kuramcılarının üzer�nde
b�rleşt�kler� b�r kural ve b�r kes�n b�lg� vardır. O da
şudur: D�lde, yen� sözcük üretmede nedens�zl�k ya
da rastlantısallık �lkes� geçerl�d�r. D�ldek� rastlan-
tısallık �lkes�n�n anlamı şudur: Örneğ�n, taş b�r
nesned�r ama o nesney� adlandırmak �sted�ğ�m�z
zaman d�lde var olan ses �mgeler�nden b�r�s�yle
taşı �l�şk�lend�r�r�z. Nesne, taş göster�len; d�lde var
olan ses �mges� �se gösterend�r. Bu �k�s�n�n parça-
lanmaz, ayrılmaz bütünlüğü �se gösterged�r. Za-
ten gösterge b�l�m�n�n temel kavramları da göste-
ren, göster�len ve gösterged�r. D�lde sözcük oluşu-
mu daha baştan rastlantısallık �lkes�ne dayanır. O
nedenle yen� b�r sözcük önerme, yen� b�r kavram
önerme h�çb�r zaman uydurma olarak n�telend�-
r�lemez. 
   Bu kavramlara, uydurmacılık ya da başka türlü
Öz Türkçec�l�k, Türkçe zorlama g�b� açıklamalar
mm     

D�l Devr�m�ne dönük başlıca tartışmalardan
b�r�s�, d�lde sadeleşme kapsamında "Türkçeleş-
m�ş Türkçe"ye karşı koyulan mesafen�n kültürel
anlamda bazı sorunları beraber�nde get�rd�ğ�
�dd�asını konu ed�yor. D�l devr�m�, d�l�n doğal-
lığını göz ardı edecek denl� kullanımda olmayan
b�r Türkçey�, "öz Türkçe" olduğu �dd�asıyla kulla-
nıma sokma amacını mı taşıyordu? D�l devr�m�-
n�n, d�l üzer�ndek� müdahales�n� nasıl değerlen-
d�rmek gerek�r?

Baştan b�rtakım kavramsal açıklamalar yaparak
sözler�me başlayayım. D�l arılaştırmacılığı, b�r
başka dey�şle, d�l pür�zm� bütün d�llerde olan b�r
olgudur. Sadece Türkçeye özgü değ�ld�r. Her d�l, o
d�l� kullananların düşünme ve düşüncey� adlandır-
ma yeterl�l�ğ� ve d�l beğen�s� ölçüsünde arılaştırı-
lır. Bu son derece doğaldır. Ayrıca d�ller, başka
d�llerden de etk�len�rler. Her d�lde başka d�llerden
sözcük olab�l�r. Başka d�llerden geçen sözcüklere
ve başka d�llere düşmanlık, h�çb�r zaman d�l arı-
laştırmacılığının b�r öges� olamaz. Her d�l kend�
�ç�nde saygındır. Her d�lde var olan sözcükler
değerl�d�r. Her ulus, -Hegel’�n dey�ş�yle bunu
gerekçelend�rey�m- kend� varlığını tar�hsel-
leşt�reb�lmek ve tar�htek� varlığını sürekl�leşt�r-
mek �ç�n öz d�l�nde düşünce gel�şt�rmek ve öz
d�l�nde gel�şt�rd�ğ� düşünceler� adlandırma yete-
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mışlığını ve düşünce parçalanmışlığını ortadan
kaldırmanın seçeneğ� olmayan b�r yoludur. Dola-
yısıyla da D�l Devr�m�’n�n en büyük başarısı, Türk
ulusunun düşünme yeterl�l�ğ�n� yen�den bütünleş-
t�rmes�ne ve etkenleşt�r�lmes�ne olanak yaratma-
sıdır. D�l Devr�m�, böylece düşünme ve d�l�n, b�r-
b�r�n� etk�leyerek b�rb�r�n� gel�şt�rerek daha da
�lerlemes�ne ortam hazırlamıştır. Atatürk’ün der�n
kültür tar�h� b�lg�s� ve uzak görüsünün de ürünü
olan D�l Devr�m�’ne düşman olanlar ve d�l felse-
fes�n�, d�l kuramını b�lmeden b�rtakım düşünce
önerenler aslında bu söyled�ğ�m konulardak� ya
kasıtlı pol�t�k tavır taşıyan �nsanlardır ya da
b�lg�s�zlerd�r. B�r kez daha vurgulamak �ster�m:
D�l olmadan kültür, d�l olmadan ulus olmaz. Türk-
çe, Türk kültürünün taşıyıcı ve Türk ulusunun
varlık neden�d�r. D�l Devr�m�’ne dolayısıyla da
onun etkenleşt�rd�ğ� ve gel�şt�rd�ğ� Türkçeye düş-
manlık edenler, özünde Türk ulusuna ve kültürü-
ne düşmanlık etmekted�r.

D�l, kuşkusuz pol�t�k b�r zem�ne sah�p. D�l�n,
belk� nesnel b�r �fades� olarak görüleb�lecek
sözlüklerde dah� pol�t�k konumlanışın �zler�n�
görmek mümkün. Türk�ye özel�nde konuşmak
gerek�rse Türk D�l Kurumu ve D�l Derneğ�, farklı
sözlüklere ve yazım kılavuzlarına sah�p. Söz
konusu kurumlar arasındak� ayrılık, yalnızca
d�lb�l�msel ayrılıklardan kaynaklanmıyor elbette.
D�le dönük farklılaşan bu yaklaşımların orta-
sında; öğrenc�ler, yayınevler� veya en temelde
Türkçe konuşan b�r b�rey, başvuracağı sözlüğü
veya kılavuzu seçerken ney� gözetmel�?

İnsan ürünü olan ve her ürün g�b� b�ç�mlend�r�len
d�l, özü gereğ�, güdümlenmeye elver�şl�d�r. Söz
mm 

get�renler aslında d�l�n özünü, d�l felsefes�n� b�l-
meyen k�ş�lerd�r. O nedenle de d�l�n gel�ş�m�; o d�l�
kullanan, yazan o d�lde düşünen �nsanların
düşünce gel�şt�rmes�yle olanaklıdır. Bu �lke Türkçe
�ç�n de geçerl�d�r. Türkçe yüzyıllar boyunca 1928
D�l Devr�m�’ne değ�n Arapçanın, Farsçanın çok yo-
ğun etk�s�nde kaldı. Hatta Osmanlıcanın oluşu-
muyla b�rl�kte sarayın ve çevres�n�n kullandığı ya-
pay d�l �le halkın kullandığı Türkçe b�rb�r�nden
koptu ve böylece b�r d�l parçalanmışlığı ortaya çık-
tı. 
 D�l parçalanmışlığı, düşünce parçalanmışlığına
neden oldu ve Türk halkının, Türk ulusunun dü-
şünce gel�şt�rme özell�ğ�n� çok kötü etk�led�. Dü-
şünce �le d�l arasında dolaysız b�r bağ vardır.
W�lhem von Humboldt, Hegel, W�ttgenste�n,
Ferd�nand de Saussure g�b� öneml� d�l f�lozofları-
nın ve b�l�mc�ler�n�n tümünde temel düşünce şu-
dur: D�l düşünced�r, düşünce d�ld�r. Felsef� de-
y�mle, t�n düşünced�r, d�l t�nd�r. Dolayısıyla dü-
şünce olmaksızın düşünme olmaksızın t�n olmaz.
D�l� gel�şt�ren, düşünen, düşündüğünü anlatan ve
yazılı hale get�rerek kalıcılaştıran �nsanlardır.
D�l�n kullanımı olmaksızın, d�l�n gel�ş�m� olamaz. 
   Türk�ye’de D�l Devr�m�, Türkçen�n d�l parçalan-
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Kayser�’de doğdu ve l�se öğren�m�n� burada
tamamladı. 1972 yılında Berl�n Tekn�k
Ün�vers�tes�nde Maden Mühend�sl�ğ� Bölümü-
ne başladı fakat 1974 yılında yarım bırakarak
Türk�ye’ye döndü. Aynı yıl Ankara Ün�vers�tes�
D�l ve Tar�h-Coğrafya Fakültes�nde Alman D�l�
ve Edeb�yatı Bölümüne g�rm�ş ve 1978 yılında
mezun olmuştur. 
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k�n b�rtakım eks�kl�kler olduğu söyleneb�l�r. Böyle
olmakla b�rl�kte, bu tür kuruluşların varlığı,
Türkçe açısından son derecede öneml�d�r. 12 Eylül
dönem�nde Türk D�l Kurumu’nun kapatılması ve
yönet�m�n�n görevden alınması sonucu D�l Derne-
ğ� kurulmuştur. Bu çok doğru ve yapılması gere-
ken b�r �şt�. D�l Derneğ�, çok öneml� �şler gördü
hâlâ da görmekted�r. Ama b�raz önce de ded�ğ�m
g�b� d�l�n kuramı, d�l�n felsefes�ne �l�şk�n �ncel�kl�
tartışmalar, �ncel�kl� çalışmalar yapmak gerek�r.
D�l Derneğ�n�n de burada özen göstermes�
gerek�r. 

Her d�l�n kend� anlam dünyasına sah�p olması,
çev�r�ye kend�ne has b�r zorluk katıyor. Bu
zorluğun yoğun olarak h�ssed�ld�ğ� yer�n belk�
başında felsefe gel�yor. Öyle k� çoğu kez kavramın
çevr�lmeden, özgün hal�yle bırakıldığını görü-
yoruz. Örneğ�n "Dase�n", "ep�steme", "arkhe"... Bu
durumda �k� soruyu düşünmek gerek�yor: İlk�n
felsefe çev�r�ler�nde, kavramın kaynak d�ldek� ha-
l�yle bırakılıp bırakılmayacağına karar ver�rken
çev�rmen�n ölçütü s�ze göre ne olmalı? D�ğer
yandan özgün hal�yle bırakılan kavramlar, hedef
d�lde felsefe yapmaya b�r engel teşk�l eder m�?
Başka türlü sormak gerek�rse Türkçe felsefe
yapmak �ç�n "Ge�st" yer�ne "t�n", "amp�r�k" yer�ne 

konusu güdümleme  g�r�ş�mler� öncel�kle ulus ve
d�n g�b� kavramlarla yapılır. Özell�kle, d�n, pol�t�ka
ve sanat g�b� alanlarda d�l�n b�r yönlend�rme aracı
olarak kullanıldığı görüleb�l�r. Bu bağlamda
W�ttgenste�n’ın “sözcüğün anlamı, kullanımıdır”
bel�rlemes�n� anımsatmak �ster�m. 
 Türk D�l Kurumu; aslında Türkçe’n�n gel�ş�m�,
yazım b�rl�ğ�, Türkçe önündek� sorunların g�der�l-
mes� konusundak� çalışmaların, yen� projeler�n
hazırlanması, yürütülmes�, gerçekleşt�r�lmes� ko-
nusunda sorumluluk taşıması gereken b�r kurum-
dur. Fakat özell�kle 1980’den bu yana Türk D�l Ku-
rumu’nun bu konudak� sorumluluğunu yer�ne ge-
t�rd�ğ�n� düşünmüyorum. Dolayısıyla da Türk D�l
Kurumu’nun gel�şt�rd�ğ� yazım kuralları, yazım
sözlüğünü ve buna benzer çalışmaların, d�lb�l�m�
açısından mutlaka gözden geç�r�lmes�, güncelleş-
t�r�lmes� gerekt�ğ�n� düşünüyorum. Ayrıca Türk
D�l Kurumu, Türkçen�n d�l varlığını bel�rlemek zo-
runda olan b�r kurumdur; ama bu konuda da en
ufak b�r çabası yoktur. Türkçen�n söz varlığını,
Türkçen�n d�l zeng�nl�ğ�n� bel�rleyeb�lmek �ç�n
Türkçedek� yazılı met�nler�n tümünü kayıt altına
almak gerek�r. Bugünkü tekn�k olanaklar �çer�s�n-
de bu son derece kolayca yapılab�lecek b�r �şt�r;
ama Türk D�l Kurumu’nun yönet�m� ve bu yöne-
t�mdek� anlayış, Türkçen�n D�l Devr�m�’n� ben�m-
sememe, Türkçen�n serp�l�p gel�şmes�ne �lg�s�z
kalma şekl�nde ortaya koymaktadır. Türk ulusuna
ve kültürüne yapılab�lecek en büyük kötülüklerden
b�r� budur. D�l Derneğ�’ne gel�nce: D�l Derneğ�nde
D�l Devr�m�’n� ben�mseyen ve Türkçey� gel�şt�rme-
ye uğraşan son derece �y� n�yetl� �nsanlar olduğunu
düşünüyorum. Bunun yanı sıra, D�l Derneğ�n�n
çalışmalarında da d�l felsefes� ve d�l kuramına �l�ş-

1979 yılında �se Berl�n Özgür Ün�vers�tes�nde
Kültürlerarası Eğ�t�m ve İlet�ş�m Bölümünde eğ�t�-
m�ne devam etm�şt�r. Aynı bölümde “Almanya’ da
Kültürlerarası Eğ�t�m�n B�r Bel�rleyen� Olarak Türk
Göçmen Kültürü” konulu doktora çalışmasını 1986
yılında tamamlamıştır. 1986-93 yıllarında Çukurova
Ün�vers�tes� Eğ�t�m Fakültes�'nde görev yapmıştır.
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"deneysel" veya uç b�r örnek olarak "moment" ye-
r�ne "kıpı" kullanımlarını mı terc�h etmek gere-
k�r?

 Her d�l, başka d�llerde gel�şt�r�len sözcükler� ve
kavramları alab�l�r. Buna d�lb�l�mde ‘ödünçleme’
den�r. Örneğ�n, Almanca Ge�st kavramına karşılık
olarak Türkçede ‘t�n’ öner�lm�şt�r ve kullanıl-
maktadır. T�n kavramı üretkenl�ğ� de elver�şl�d�r.
T�nden, t�nsel, t�nsell�k, t�nselleşt�rme g�b� kav-
ramlar türet�leb�l�r. Bu kavram, Türkçen�n ses
yapısına uygun olduğu �ç�n de üretkenl�ğ� yüksek
ve açıktır. B�r d�lden sözcük veya kavram almak
demek, o d�lde gel�şt�r�len düşüncey� de ödünçle-
mek demekt�r. B�r başka d�ldek� kavram ya da
sözcük, örneğ�n, Ge�st kavramı olduğu g�b� kulla-
nılmalı mı? Ben�m yanıtım, hayır. T�n, Almanca
‘Ge�st’ kavramına açık seç�k b�r yanıt olarak,
karşılık olarak öner�ld� ve kullanılmaktadır, g�de-
rek de kullanımı yaygınlaşmalıdır. 
 Zaten d�lde b�r sözcüğün, b�r kavramın kalıcılaş-
ması; d�l topluluğunun o sözcüğü veya kavramı
kullanması ve ben�msemes�yle olanaklıdır. Başka
türlü b�r sözcük b�r d�lde kalıcılaşamaz. O nedenle
de başka d�llerden sözcükler alınab�l�r. Bu sözcük-
lere Türkçe karşılıklar bulunab�l�r, bulunmalıdır.
Walter Benjam�n’�n burada çok öneml� b�r bel�rle-
mes�n� anımsatayım: “Her d�l başka d�ller�n çev�r�-
s�d�r.” Böylece çev�r� ve d�l �l�şk�s�ne g�rm�ş de olu-
yorum. Her d�l başka d�llerde gel�şt�r�len düşünce-
ler� alab�l�r, kend� özüne uygunlaştırab�l�r, kulla-
nab�l�r. Dolayısıyla çevr�leb�l�rl�k, çevr�lemezl�k
sorunu açısından bakıldığında �k� ana akım var-
dır. Romant�k akım veya romant�zm k� örneğ�n
Walter Benjam�n de romant�k akımın sanat anla-
yışını, felsefe düzey�nde d�zgeleşt�ren b�r f�lozof-

tur. Çok da öneml� b�r katkı yapmıştır. B�r�nc�s�
romant�k akımın çevr�leb�l�rl�k sorununa bakışı,
�k�nc�s� aydınlanmacı b�l�msel tekn�k anlayışı te-
mel alan yaklaşım ya da bakıştır. 
    Aydınlanmacı ve b�l�msel yaklaşıma göre d�l,
�nsan ürünü olduğu �ç�n ve b�r �nsanın ürett�ğ�
şey, başka b�r �nsana yabancı olamayacağı �ç�n
çevr�lemezl�k d�ye b�r sorun olmaz. B�r d�lde
gel�şt�r�len b�r düşünce ve o düşüncen�n adlandırı-
mı başka d�llere aktarılab�l�r, çevr�leb�l�r. H�çb�r
sorun olmaz. Burada tek b�r önkoşul vardır; o çe-
v�r�y� yapab�lecek �nsanın o düşüncey� öz d�l�nde
düşünüp adlandırma yeteneğ�n� veya yeterl�l�ğ�n�
taşımasıdır. Tek önkoşul budur. 
   Romant�k akıma göre �se her şey çevr�lemez
özell�kle de d�llere özgün renkler katan doğadan
kaynaklanan, coğrafyanın özell�kler�nden kaynak-
lanan, ulusal gelenekler�n, tar�hsel b�r�k�m�n ge-
t�rd�ğ� b�rtakım kaynaklardan, koşullardan es�nle-
nen sözcüklerde çev�r� zorluğu olab�l�r; hatta bun-
lar çevr�lemez. Ama çev�r�dek� asıl bel�rley�c� olan,
özell�kle b�l�msel met�nler�n çev�r�s�nde düşünme
yeterl�l�ğ�d�r, öz d�l�nde düşündüğünü adlandırma
yeterl�l�ğ�d�r. Öte yandan, yazınsal met�nlerde, sa-
natsal met�nlerde b�rtakım �ncel�kler ve çev�r� so-
runları daha sık ortaya çıkab�l�r.
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konusunu da gündeme get�rmek bakımından ben
dolayım kavramını yeğl�yorum. Araç sadece kulla-
nılan ve kullanım değer� olan b�r şeyd�r. Dolayım
�se hem kullanılan hem de b�r şey� anlatmak �ç�n o
anlatılan şey� b�ç�mlend�rmek �ç�n her türlü önko-
şulu, her türlüğü olanağı sunan b�r b�r�k�md�r, b�r
araçtır. O nedenle de elbette d�l; felsefey�, felsefe
tar�h�n�, kültürünü, kültür tar�h�n� hem özünde
b�r�kt�r�r hem de b�r�kt�rmek koşuluyla gelecek
kuşaklara aktarır. Zaten d�l ve kültürün en temel
özell�kler�nden b�r�s�, b�r�k�ml� olmasıdır. B�r�-
k�ml�l�k, d�l�n de kültürün de temel yapısıdır. Do-
layısıyla, kültür, b�l�m� de �çeren b�r üst kavram
olduğu �ç�n -bu b�l�m felsefe olab�l�r başka b�l�m
dalları olab�l�r -b�r�k�ml�l�k özell�ğ�n� her kültür
alanı �ç�nde taşır. Bu bakımdan da felsefe b�r�k�-
m�n� ed�nmek koşuluyla, kültür b�r�k�m�n� ed�n-
mek koşuluyla hem o dönem�n felsef� yaklaşımları
yerl� yer�ne konulab�l�r hem de yen� çözümlemeler
�ç�n b�r kaynak b�r olanak olarak kullanılab�l�r. 
   
Anadolu coğrafyası, tar�h boyunca b�rçok mede-
n�yete ev sah�pl�ğ� yaptı ve bu toprakların son
sah�b� olan Türkler de Orta Asya'dan get�rd�kler�
kültürel b�r�k�mler�n� Anadolu m�rasına kattı. Bu
tar�hsel süreçte, Türkler�n kültürel anlamda
kend�ler�nden öncek� meden�yetlerle nasıl b�r
"d�yalekt�k �l�şk�" �ç�nde olduklarını detaylandır-
mak �st�yoruz. Helen m�rası, Anadolu'dak� Türk
varlığına nasıl b�r katkı sundu? Türkler�n, Batı �le
kültürel anlamdak� "hasım" �l�şk�s�n� nasıl yo-
rumlamak gerek�r?

   Türkler yaklaşık b�n yıldan ber� Anadolu’da yaşı-

Batı düşünces�n� konu ed�nen b�rçok yapıtınız
var. Bu yapıtlarınızda düşüncen�n tar�hsel süreç-
te nasıl dönüşümler geç�rd�ğ�n� �rdel�yorsunuz.
Özell�kle anal�t�k felsefe geleneğ�n�n felsefe tar�h-
ç�l�ğ� �le felsefe yapmak arasındak� ayrıma dönük
vurgusuyla b�rl�kte tar�hsell�ğ�nden yalıtılmış b�r
düşünce kavrayışı da gündeme geld�. S�z, düşün-
ce tar�h� �le düşünce üret�m� arasındak� �l�şk�y�
nasıl değerlend�r�yorsunuz?

   D�l tar�hsel süreçte, kültürü özünde b�r�kt�r�r ve
gelecek kuşaklara taşır. Dolayısıyla tar�h� ve kültü-
rel gel�şmey�, b�l�msel gel�şmey�, tar�hsel gel�ş-
mey� anlamlandırmak, yorumlamak ve çözüm-
lemek bakımından d�l çok öneml� b�r dolayımdır.
Burada ‘d�l b�r dolayımdır’ bel�rlemem� şöyle açık-
layayım: Dolayım kavramını, Batı d�ller�ndek�
med�um kavramına karşılık olarak kullanıyorum.
Medya, b�zde dolayım kavramının, med�um kav-
ramının çoğulu anlamda yerleşm�şt�r. Bu kavram,
basını, görsel ve yazılı basını anlatmak �ç�n kulla-
nılan b�r kavramdır. D�l� salt b�r �let�ş�m aracına
�nd�rgememek, d�l�n düşüncey� b�ç�mlend�rd�ğ�,
düşüncen�n özünü yetk�nleşt�rd�ğ�, gel�şt�rd�ğ� 

1993 yılında yen� kurulan Mers�n Ün�vers�tes� Fen-
Edeb�yat Fakültes�’nde profesör olmuş, 1993-2000
yılları arasında aynı fakülten�n kurucu dekanlığı göre-
v�n� yürütmüştür. 2003 yılında Hacettepe Ün�vers�tes�
Alman D�l� ve Edeb�yatı bölümünde görev yapmaya
başlayan Kula, Hacettepe Ün�vers�tes�nden emekl� ol-
muştur. Aynı zamanda 2005-2006 Hacettepe Ün�ver-
s�tes� B�l�m Ödülü sah�b�d�r.
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yorlar. Türkler geld�ğ�nde Anadolu’da  çok öneml�
b�r kültür b�r�k�m� �le karşılaştılar. Bu kültür b�r�-
k�m� elbette Türkler gel�nce yok olmadı. Örneğ�n;
yerleş�m yerler�, kentler, sürekl�l�ğ�n� korudu.
Kentler, kültürel bellek bakımından son derece
öneml�d�r. Daha öncek� kültürün, daha öncek�
halkların tems�lc�s� olan �nsanlarla Türkler �ç �çe
yaşadılar. Kültürün burada çok öneml� b�r özell�-
ğ�ne de değ�ney�m. Kültürel değerler, kültür genel
anlamıyla geç�şl�d�r. B�r kültürde yaratılan değer;
salt o kültürde kalmaz; değerler h�çb�r zaman salt
üret�ld�kler� kültür alanı �le sınırlandırılamaz, o
kültürün �ç�nde tutulamaz. Kültürel değerler ed�-
n�leb�l�n�r, öğren�leb�l�n�r, gel�şt�r�leb�l�n�r. Dola-
yısıyla, Türkler Anadolu’ya geld�kler�nde önler�nde
buldukları dünyanın en öneml� kültür b�r�k�mle-
r�nden b�r�s�nden elbette yararlanmışlardır. Keşke
daha fazla yararlansalardı. Daha fazla b�r ben�m-
seme ve o kültürle daha fazla �rdeleşerek yoğrulma
gerçekleşm�ş olab�lseyd�. Ama şunu vurgulamak
�ster�m k� Avrupa kültürünün kökler� olan Helen
felsefe, sanat, yazın kültürünün gel�şt�r�ld�ğ�
temel coğrafya, başlıca ülke Anadolu’dur. Dola-
yısıyla Avrupa kültürü, Avrupalılık, Avrupa k�ml�-
ğ�, Helen kültürü Anadolu’dan yalıtılarak uzam-
sızlaştırılamaz, mekansızlaştırılamaz. Böyle b�r
şey olamaz. B�r kültür yaratıldığı mekânda tü-
müyle yok olamaz. Yaratıldığı uzam/mekân ne ka-
dar o kültürü yok etmek �stese b�le bu söz konusu
olamaz. Çünkü kültür çok d�rengen b�r oluşum-
dur. Varlığını sürekl� korur. O halde hem Avrupa'-
nın Anadolu’ya bakışı hem de Anadolu’nun b�n
yıldan ber� çoğunluk olarak taşıyıcı gücü olan
Türkler�n Avrupa’ya bakışını eleşt�rel değerlend�r-
mek zorundayız. Elbette Osmanlı egemenl�ğ�n�n
V�yana’ya değ�n Avusturya’ya değ�n gen�şlemes� 

sonucunda Avrupa’nın Türklere bakışı �stençsel
kurgulara ve bundan ötürü de b�rtakım önyargıla-
ra dayandırılmıştır. Anadolu’yu h�ç görmeyen,
Türkler� doğru dürüst tanımayan �nsanlar, Anado-
lu’ya �l�şk�n Türklere �l�şk�n b�rtakım yargılarda
bulunmuştur. Bunu ben zaten “Batı Edeb�yatında
Oryantal�zm Ⅰ -Ⅱ ”, “Batı Felsefes�nde Oryanta-
l�zm ve Türk İmges�” ve ‘Avrupa(lılık) Ned�r? Tür-
k�ye Ne Kadar Avrupalıdır?’ k�taplarımda yeter�nce
gen�ş b�r bağlam ve kapsamda çözümled�ğ�m �ç�n
burada fazla değ�nmek �stemem. 
  Bu bağlamda şunu özell�kle vurgulamak �ster�m:
Oryantal�st bakış aynı zamanda ahlak kavramını
da sorunlaştırmayı gerekt�recek b�r �k�lem �çer�r.
Türk tarafından Avrupa’ya bakışta da b�rtakım
sorunların olduğunu herkes�n b�lmes� gerek�r.
Özeleşt�r� olmaksızın, eleşt�rel b�r öz değerlend�r-
me olmaksızın, başkasını eleşt�rmek h�çb�r zaman
doğru değ�ld�r, hatta ahlaklı b�r tutum da değ�ld�r.
Türkler; Avrupa’ya bakarken, Avrupa’yı eleşt�r�r-
ken bu �lkey� önce kend�ne uygulamalıdır. Aynı şe-
k�lde Avrupa da Türklere bakarken eleşt�rel b�r öz
değerlend�rme tavrından yola çıkmalıdır. Ancak
böylece var olan önyargılar ve sorunlar daha �n-
sancıl, daha çoğulcu, daha toleranslı b�r temele
oturtulab�l�r ve bu temel üzer�nde gel�şt�reb�l�r. 

Kant; felsefes�nde estet�ğ� öznel genel b�r yargı
olarak bel�rled�ğ�n�, b�r yandan zorunluluğu b�r
yandan da özgürlüğü �çeren b�r varlık alanı
olarak düşündüğünü b�l�yoruz. Bu bağlamda
s�z�n de “Estet�k ve Edeb�yat” adlı k�tabınızda
değ�nd�ğ�n�z g�b� güzel� bel�rl� b�r kavrama
bağlamıyor fakat aktarım d�l �le mümkün oluyor.
Burada s�zce Kant’ın güzel� bel�rl� b�r kavramla
�l�şk�lend�rmemes�n�n sebeb�, bel�rl� b�r kavra-
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Kültür ve Tur�zm Bakanlığında Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel Müdürü olarak 2010-2013 tar�hler�
arasında görev yapmıştır. 2016-2018 yılları arasında
�se Cumhur�yet Halk Part�s�nde B�l�m, Yönet�m ve
Kültür Platformu Başkanı olarak görev yapmıştır.
Uluslararası German�stler B�rl�ğ�, PEN Yazarlar Der-
neğ�, Sosyal Demokras� Vakfı, BESAM ve Edeb�yat-
çılar Derneğ� üyes�d�r.

mın öznel b�r duyuma yer vermemes� m�? Ya da
ben b�r şey beğend�ğ�mde sözsel �fade �le başka
�nsanları kend� öznel deney�m�m� beğenmeye
çağırdığımı göz önüne alırsak, nesnell�k d�l �le m�
sağlanıyor? Yoksa d�lsel dışavurum olmaksızın da
estet�k yargılar �ç�n öznel genel yargılar d�yeb�l�r
m�y�z?

 Kant ve Hegel’de de kavramlaştırma demek, kav-
ramlaştırılan şey�n yanlışlığının ya da doğruluğu-
nun kes�n olarak bel�rleneb�l�r olması demekt�r.
Kant’a göre, beğen� yargıları, estet�k yargıdır. Ay-
rıca, b�r beğen� yargısı, estet�k b�r yargıdır çünkü
tümüyle özneld�r. Kanımca, Hegel, Kant’ı aşmak
�stemes�ne karşın, Kant’ın ‘beğen� yargısı özneld�r’
bel�rlemes�n� aşamadığını hemen söyleyeb�l�r�m.
Beğen� yargıları özneld�r. Bunun yanı sıra, ‘beğen�
yargıları tartışılamaz’ d�ye bunu yavanlaştırmak,
sığlaştırmak, yüzeyselleşt�rmek �stemem. Burada
vurgulamak �sted�ğ�m, beğen� yargılarının öznel-
l�ğ�d�r ve bu �lke, sanatın özünü ortaya koyan b�r
kavramdır. 
 Sanat anlamı çoğullaştırır, öznell�ğ�nden kaynak-
lanan b�r n�tel�k olarak anlamı çoğullaştırır. B�l�m
�se anlamı tekleşt�r�r. Sanat �le b�l�m� b�rb�r�nden
ayıran en temel ölçüt budur. Felsefe b�r b�l�m
olarak yapıldığı zaman k� öyled�r, başka türlü 

bakmak gerek�r; ama estet�k felsefes�n� de b�l�msel
nesnell�k çerçeves�ne sıkıştırmak olanaklı değ�ld�r.
O bakımdan da Kant’ın beğen� yargılarının öznel-
l�ğ� bel�rlemes� tümüyle doğrudur. Zaten bugüne
değ�n de aşılamamıştır. Aşılması da söz konusu
olamaz; çünkü sanatın özüne uygun b�r bel�rle-
med�r; çünkü sanatçı b�r özned�r. 
  Bu olgunun b�r sonucu olarak sanat yapıtı öznel
b�r yaratımdır. Sanat yapıtının alımlanması, ya-
zınsal b�r yapıtsa okunması, yorumlanması, tartı-
şılması, eleşt�r�lmes� de bu kapsamda düşünül-
mel�d�r. Alımlama kavramı, okumayı, eleşt�rmey�,
yorumlamayı ve benzer etkenl�kler�n tümünü �çe-
r�r. Alımlama, üst kavramdır. Dolayısıyla da sa-
natta hem sanatsal yaratım, hem de sanatsal
alımlama tümüyle özneld�r. Bu, sanatın özü gere-
ğ� böyled�r. Sanatın anlamının çoğulluğu veya sa-
natın düşüncey� ve anlamı çoğullaştırmasının te-
mel neden� de budur. Sanat yapıtlarının yüzyıllar
önces�nden geçerl�l�ğ�n� koruması da buradan
kaynaklanır. Bu �lke özell�kle yazınsal yapıtlar �ç�n
daha çok geçerl�d�r. Yüzyıllar önces�nde yaratılmış
sanat yapıtlarının, üret�lm�ş sanat yapıtlarının
hala okunmasının başlıca neden� de budur. 
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