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Dil, tlplu onu olugtump igleten beyin gibi, bugiin bile birpk noktavl ayhnlat~laniamgbulunan Miyulii bir
diizendir. Eski Hintten, Eski Yunandan beri ses, seslem (hece), siizciik, tiinice gibi b r t a h m birimlerle belirlenen,
6zne, tiimleq, yiiklem gibi h a m l a r d a n yararla~larakaqlklannlaya qallgllan dil, asllnda son derece k a r m q ~ kbir
yaplsl ve igleyigi olan bir dizgeler biitiiniidiir.
Bugiin diyebiliriz ki, dil d m verdiginuz biiyiik ve giiqlii k u ~ l u gdiigiiniirler, dilbilimciler, ruhbilimciler, insanbilimciler, fizik, hekimlik gibi d@al bilimle u&qanlar, dektronik umlanlarl ve daha birgok alamn bilim
adamlar~ncaayn ayn ve kimi m a n alanlarara~rqallgn~alarla,igbirlizi iqindr cle allnmaktahr. Konular~bilgi kuranundan toplumbilime, kiiltiir tarihine kaclar u7anmaktadu. Artlk tlil ve yaun incelemeleri araslndaki slnlnn kalktlg~nlda soylersek dili inceleyen dilbilimin ne tlenli onem kazannilg, dal bu~lal.salmg bir alan oldu&~,kendilignden ortaya pkar.
Acaba, yeni sayllabilecek bir dilbilim alanl olan anlambilim nedir, bugiin ne onem t q u , hangi konularla
hangi alanlarla ilgili bulunuyor, Tiirkemizin bu qldan incelenmesi yolunda nelerin yap~lmasrgerekiyor? &te bildiriiniule bu konular~igleyecegiz. Onlii dilbilinici Roman Jakobson'un bir soziinii burada ammsatabiliriz: "Anlam
ele almayan dilbilim, anlams~zd~r"
(bkz.Gipper, 1978t210). Konular ve kavramlar iizerinde dururken Tiirkqeden
ornekler vennek, ozellikle Tiirkqenin bugiine degin el at~lrnarmgsomnlar~nadeginmek istiyomz. Hemen belirtelim
ki, kuram~alincelemeleri gene1 dilbilim, dil felsefesi, mantlk konular~ylaiq i p ve oldukga soyut ve kum olan anlalribilin~qallgmalar~,ig uygulamaya dokiiliince son derece ilginq, qekici konulara diiniigebilir. Yavn iiriinlerinin
etkileyici yonlerini, giiri ~ i i yapan
r
ogeleri, gizemli noktalan aydnlatabilir, @ziimleyebilir. Agag~dabunlara deginmeye qalrgaca&z.
Eliirlizdeki en eski kaynaklara gore insanoglu qok eskiden beri, dili olqturan seslerin, ozellikle sozciiklerin
diglrmxhki diinyayla iligkisine merak duymug, nesnelere ad verilirken kullanllan sesler ve ses bilegimleriyle nesneler araslnda, o nesnelerin niteliklerine uyan bir bailant] olup olmadlgl iizerinde durniu~,birtalum d%iinceler,
varsaylmlar geligtirmigtir. Bugiin kokenbilgisi a d verilen filoloji alam bir bahma, bu qabalar~nuzantlsl say~labilir.
Eski Hintte, Brahman okullannda en once oHretilmesi gereken bilginin dilbilgisi oldugunu ogreniyomz.
(Cagdq, 1974:78). Nirukta ad^ verilen kokenbilgisi, bunun konulartndan birini olqturuyordu. En eski dilbilimciler olduklar~anlq~lanEski Hint dilbilgisi uzmanlan seslerin anlanllan olup olmadlglm tartlgmglardi. 1.6.V. yiizy~lday q a m g olan Yaska.kokenbilgisi ve dilin doguguna iligkin birtahm varsaylmlar ileri siirerek dogmya, gerqege ulqmaya qal~gmgtl.Oregin adlar~n,iligkili olduklar~eylemlerden tiiredikleri benimsenirse aym eylemle
anlarnca ilgili biitiin adllmn birbirlerine s e s p yahn olmalarl gerektigini diigiiniiyordu. Tiirkpye uygulayarak orneklendirirsek, eger u p k , u p a k eylemiyle ilgili oldugu iqin bu ad1 alrmgsa kug, a r ~gibi, uqan her nesneye aynl
kokten adlar verilmeliydi. Dumm her sozciikte k y l e olmadlglna g h e ses bilegimleriyle giisterdikleri nesneler araslndaki baglantl ortadan kalkmg oluyordu.
Eski Yunan diigiiniir ve dilcileri yiizy~llarboyu sozciikle nesne iligkisini tamgnu~lard.Bunlardan bir bijliimu physei ad1 verilen, sozciigiin temelde kendiliginden, giisterdig nesneyi ayd~nlatmayetenegi bulundugu giiriigiinii benimseyenler, oteki ise sozciiklerin koyma, yapay bir nitelik tqldlglnl savunan, siizciik-nesne iligkisine
inanriiayan bilginlerdi. Bu ikinci kiimeyi olugturan diigiiniirlerden Demokritos'un (~.O.V.~Z.)
yarglsl ilgi gekicidir.
Bir sozciik birgok anlam tqlyabildigine g h e siizciikle nesne aras~ndakiiligki dogal, dogqtan olamazd~(Kronasser, 195226).
1.0. I. yiizy~lday q a m g Latin dilbilgisi yazarl Varro yine dogalcllara yaklqan bir tutum izlenig, adlann
kokenini ternelsiz birtahm diigiincelerle aqlklamaya, yorumlamaya yonelmigti. h e g i n Mars gezegeninin (biqok
dilde bizin1 Mart ayl gibi, ay adlmn temelitlir) ad1 erkekler' anlarmna gelen bir siizciikle (Mares) aqlklamyor, bunun nedeni de savqta erkekleri yonetmesine baglanryordu (Perek, 1961:70).

XIX. yiizy~lagelinceye kadar Batl diigiiniir ve dilcilerinin anlarn konusunda, iizerinde en qok durduklan, anlam degigmeleriydi: sozciikler nasll oluyor da zaman iginde daha degigik bir iqerik kazanlyorlard~?
Anlan~bilimindilcilikte yeni bir alan tlummuna gelmaqini Alman dilcisi K. Reisig'in bir gallgmaslna borqluyuz. "LatinDilbiiimi ~ z e r i n eDersler"adll, 1826-27 ylllarlnda Iiaurlanan, ancak 1839'da basllan kitablnda (Vorlesungen iiber lateinische Sprachwissenschaft) bilgin, dilbilgisi i ~ n d Semasidogie
e
ad11 bir dal belirlemigti. Ancak d o b d a n dogmya bu dalln konulanna egilip genig kapvamll bir yaplt haurlayan ve ona ayrl bir alan niteligi
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kazanduan, Fransiz clilcisi M. Bre'd'dir. 189711e barrlan &sai de S6mantique ad11 yap~hdilin daiinceyle ilgili
konulmm, sozciiklerin anlamlanmn olugmaslm, sozdiziminin olu.pmunu inceliyor, retorikten beri iizerinde durnIan biaalom olay ve kavramlar~betimliyordu.
Bugiin b i z eski dil qahqmalannda ilgi uyandran, incelenen anlarn konusunun ozellikle 6011 ylllardan sonra
ve giinumiizde biiyiik bir onem k a ~ a n d I g 1vurgulamallylz
~
Geligmelere, qa&da yeniden donecegiz.
Acaba anlanun incelenmesi, anlambilim niqin onemli, neden dil qahqmalar~ndatitizlikle ele al1nma.51 gerekzn bir konudur?
&a$a
ele alacaglrmz ijrneklerde de gikiilece~gibi biz gostegeleri yaln~zca,belli kavramlan yansltrnak
iqin iiretip onlari parke tqlari gibi belli yerlere yerlegtirmiyoruz. Dile yerlegen gostergeler qok degigik ku~luglar
iqinde yer alabilmektedir. b e g i n Farsqadan dilimize girip yerlegen qop (qub) sozciigii qowii, qiipqiiliik, qopliik
gibi tiiretn~eleretemel oldugu gibi Gpsiiz iiziim, qiipqatan gibi yepyeni kuruluglar iqinde, bambqka anlamlarla
kullanllabilmektedir. Deggik etkenlerle pek w k yeni anlam kazanan giistergeler kimi zanlan 30-40 hatta ddra fazla kullanlm yen ve degerle dil dizgesinin mall olmaktahr. Cegitli baglamlar iqinde deggik degerler tapyan gostergeler, insanoglunun dugiince ve duygu diinyasln~nogeleri olduklan, aynl zamanda uywi bulunulan toplumun vgitli egilim ve degigimlerine de uyduklari iqin b a m b k a gorevler de yiiklenebilmekteclir. Bunlara bir de iletigim
sirannda etkiyi arttinci birtalam biiriin (prosodie) ogelerini katarsak giiqleri dalia da yiik~elebilmehedir.Simdi
gu h e g e goz atalim: '
Bilindig gibi, Tiirkqede "gozii kor dsun!" tam bir ilenmedir. Bunu bir kimqe iqin kotii bir dilek, bir beddua
gozii
olarak kullamnz; temelde, bir insan iqin kullamlmak iizere olugturuln~ugbir kallp sozdiir. Ama "Parkiir olsun, pimdi bir Avrupa gezisi yapamaz m~ymk?"gibi bir kullanlmda bu kallp soz bir ilenrne olmaktan pkar, iqinde bulunulan duruma hayiflanma, hatta qok istenen bir qeyi elde etrneye engel olan bir nesne bulundugunu
belirtmnek iqin soylenmigtir. Son zamanlarda qok soylenen bir garhmn sozleri de bu apdan ilgi qekicidir:
"Coktan unuturdurn ben seni qoktan
All bu garlalarin gozii kiir olsun".
Burada daha degigik bir anlam ve kullantm soz konusudur; yine bir geye engel olan bir nesneden, garlalardan soz edilir; ancak ad verilmek istenen "garlolann engellemesi" degil, unutarnamamn belirtilmesi, vurgulannlasldr. Bir b k a ornek iizerinde daha durallm: Bir kimseye "qingene!" dememizin yaratacagl etki vok olum~uz
olabilir. Bir yalan dostumuzun, bir yalamnuun qok istedigi bir geyi, paraya hyamay~palamadam anlattla slrada
ona soyledi~rnizinge gene!" hiq de q a ~ l l a n i adegildir. Bedri Rahmi Eyiiboglu'nun tan~nrmggiirinde sevdigi kadna,
"Karadutum, qatalkaram, qingenem" diye seslenipi ise qingenenin tam tersine, ancak betimleyici ve sevgi,
yahnhk anlatan bir giisterge olarak kullamld~&,yepyeni bir deger t q i d l g ~bir iirnektir.
Anlam yalnizca, sozciikleri, tiimceleri ilgilendiren bir oge degildir; dilin qqitli birimlerinde ve her iletigim
durumunda degigik yonleriyle giindeme gelir. Iki kiginin karglllkl~konqmasl s~raslndageqen, ya da bir metinde
yer alan "gorQiiriiz" biqimindeki bir sozceyi tek bqlna oradan qlkanp anlanun ne oldugunu soylemeye kalkarsak
luq bir zaman bunu kesinlikle apklayamaylz. Ciinkii bu ornekte iiq ayn olasll~kvarhr:

1. Bu s h e , bir korkutma, gozdaa verme arnaclyla soylenmig olabilir,
2. Bir b a l ~ ~girrne,
e
bahse girme onerisi ya da onun yanltl olabilir,
3. Aynlirken, incelik kaygisiyla soylenmig bin kalip soz olabilir ki, lngilizce see you again'den qevrildigini
sanlyONZ.
Bir annenin qocuguna soyledigi
"Hele bir baban gelsin" ya da iki kiginin konugmaslnda geqen
"Bunu size siiylemigtim h e r halde" sozceleri yine tek bqlanna, degigik anlamlar verilmesine elveriglidir:
Birincisinde, bunu izleyen tiimce ("Bakallm nereye gotiirecek seni") ya da ("Seni nasd cezalan&racak") bit+nunde olabilir. lkincisinde ise ya bir kimse, bir konudan daha once soz ettigini amrnsamakta ve anlmsatmak isterrrektedir, ya da konugamn amacl karg~nndakiniku~urlubulmaktlr. Hatta konuganin olayln olug nedenini yorumlanlak kendine bir pay, bir iistiinluk pay1 pkatmak istelligi anlam da aktarllrmg olabilir.

Bu ornekler, goriildiigii gibi tek brglanna iken kesinlikten uulktlr. Anlamlanrun kesinlegmesi ipn, ignde
yer aldlklan wlamlann, metinleiin, hllmhglann&ki ama~,dann,ko.$ullann bilinmesi gerekir. !@ bu iigelerin
tiimii, rnetin dilbilim, sozeylem ve blluumbilim d verilen yeni alanlann ve alumlann, dilbilimin yan alanlanmn
olugmaslna y d ~ g t r r .
Anlam konusunun ne denli
oldu&nu, ne kadar p k sorunu iperdigini giisteren h e k l e r i gozden geqirdikten sonra, bu iirneklerin de q181altrnda anlambilimin dallanna ve yukandaki lirneklerle aydnlahlmaya @hgllan, ilgili o l d ~ &iiteki alanlara diinelim.
3. Anabilim D d a n ve bgiii Old+

Aldar

Diinyadaki incelemelerin ~pgmndabir biitun darak ele dnlnca anlambilimin bugiin gu alt alanlanm, b6liimlerinin bulundugunu s6yleyebiliriz
a. Sozciik anlambilimi,
b. Tiimce anlambilimi,
c. Genel anlambilim.
Ele d n a n yontender goz iinunde tutulunca da
a. Yap~salanlambilim,
b. Yorumlayla anlambilim,
c. liretimsel anlambilim,

q. Mantlksal anlarnbilim
tiirlerinden soz edilebilir. Burada resmen eklemeliyiz ki, bizce tlph sesbilimde oldugu gibi, bu alanda da
a. Durgun anlambilim ya & yzamanll anlambilim,
b. Gelignieli anlambilim yada artzamanll anlambilim
biqiminde bir aynma gitmek de olasldu.
Anlambilimin iq iqe, s ~ iliqkili
h
oldu& alanlar olarak da
a. Metin dilbilimi,

q. Biqembilgisi,
d. Ruhdilbilirn,
e. Gbtergebilim,
f. $iir dili.incelemeleri,

alanlanm sayabiliriz.
'

Bizce anlambilimin bunlar iqinde, hatta bu alanlardan once, yazjn konularlyla, ozellikle de poetik ($iir incelemelezi) alamyla ilgili oldubnu s6ylemk gerekrnektedir.
Anlam konusundaki @.ynalar dilbilimin biitiin dallanm ilgilendirmekte, dilin her yonfine uzanmakt&.
Burada aynntllarlna inememekle birlikte, en az ilgili go~lebilecekolan gorevsel resbilim almna. bir goz ~ l a c a k
olursa anlanun bu dah konulannda da ne denli Lined olduguwn ortaya gktlgliu soyleyebiliriz b e g i n Tiirkqedeki bir evet sozciitu degigik ton ve vurgularla gu anlamlan yansltabilmektedir:
Bvet t (ilk seslemi vurgulu ve diigen bir tonla): 'kabul ediyomm, do&udur a n h u n d a
evBt 4 (ikinci seslemi vurgulu yiikselen bir tonla): 'ne istiyasunuz?, konuyu gijmtiik ya! anlanunda
6ve:t (ilk seslemi vurgulu, ikinci seslemi umn): '$imdi ddu', ba, qu konuydu', 'qimdi ne yapslacak?' anlamnda
Sirndi de hsaca, anlambilimin dallannl a n d m :
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l s a c a belirtmekz gerekirse sozciik anlambilimi bugiin geleneksel dil qahgmalanndan qok farkh bir biqimde sowiikleri ele almakta, onlan dil dizgesi, biitiinliigii iqinde, butuniin birer parqasl olarak incelemektedir. Her bir
gostergenin gerek yap~sal,gerek yommlaylc~,gerekse iiretimdanlambilimde bixtalam anlarn ozellikleri t q l d ~ &
kabul edilmektedir. h e g i n piyano ve keman gibi iki miizik aygtim diiguniirsek bunlann yapual anlambilimde
anlambirimcik (sbme) a d verilen gu ozelliklerinin var oldugu benimsenir:
Piyano

Keman

Bu ozelliklere yorumlay~c~
anlambilim +ad iibeg ve +iiir ad1 gibi s67,dizimi 6zelliklerini de eklemekteai.
Sozciiklerin anlamh tiimcelere doniigebilmesi, bir araya geldiklerinde bu ogelerin uyqmalanyla olanakhdu. h e g n Piyaw kemana e ~ l i kediyordu tiimcesi dogm ve kabul edilebilir iken Piyano kemana iqerliyordu tiimcesi
iqerlemek eyleminin insana ozgii bir eylem olugu ve piyanonun ozellikleriyle bagdqmamast nedeniyle anlamslz,
manhkslz bir bagdqtirma sayllmaktadu. Sozciik anlambilimi aynca oteden beri ele ahnan eganlamllhk, egadhllk,
pkanlamllllk gibi konular~da inceliyor.

b. Tiimce anlambilimi: Bu kavram daha qok belirli bir dilin anlam aq~s~ndan
incelenmesi suaslnda, o dile
ozgii anlatim kahplanmn nitelikleri~nbelirlenmesi iqin kullamlmabad~r.Uretimsel doniigumlii dilbilimin yaygnlqmaqlndan sonra daha qok Avrupall bilginlerce kullanllmaktad~r.

-

c. Genel anlambilim: Bizim gu anda iizerinde durdugumuz dilbilimsel anlarnbilimden qok aynlan, dille gerp k iligkisini, konqmacl, dil ve gerqek baglnuslnl aydnlatmaya qallgan dille ilgili birtalam mh ve sinir hastallklanna kadar uzanan bir arqtlrma alanldlr.

Bugiinkii dilbili'mciler gene1 olarak, bir iletigim durumunda qagldaki ger~eklerinvarhg1111 benimsemektedirler:
1. rletigim, birbirleriyle qegitli iligkiler, baglntilar iqinde bulunan sozcelerin (utterance) olugturdugu metinlerle (text) selanlr. fletigimin eksiksiz gerqeklegmesi iqin sozcelerin bu baglntllar iqinde degerlendirilmesi gerekir.

2. Uretilen bildirilerin degerlendirilmesi yalnlzca, onlart olqturan birimlerin ve topluca, biitiiniin aydlnlatil;;laslyla degil, dil dlgl etkenlerin de hesaba kat~lmaslylaolanakhda (Konqanln amacl, karg~slndakindeyaratmak
istedig etki .... gibi).
3. Sozcenin hangi kogullar altinda, hangi nedenlerle kullamldi&mn bilinmesi gerekir.
lgte bu gerpkler, yukar~daiirneklerle deginmeye qallgtlglrmz, anlambilimin yalandan iligkili oldugu yeni
dilbilim alanlanmn doguglannm gerekqesini olu~turmakkdr.Simdi lasaca, bu alanlar uzerinde durallm:

a. Metindilbilim: Hem dilbilimcileri, hem de yavn bilginlerini yalandan ilgilendiren bu alan iletigimin temelinde metinlerin bulundugunu benims.emekte, dille iiretilen metinleri de konqanldinleyenlerden soyutlamadan
ele almaktdr. Metinler anlam birimleri olarak kabul edilir. Tumcelerle gerceklegen, ancak tumcelerden olugmayan anlanl birirnleridir. Uretenle alan araslnda belli bir diQuncenin aktar~lmaslnlsaglayan "Burada denize girilemez" levhas] en dar anlamda bir metin say~labilecegigibi Orhan Veli Kantk'ln "fstanbul'u Dinliyomm" giiri de bir
metindir; Raubert'in Madame Bovary'si de. Butiin bu yap~lanmetin dilbilimde birbirleriyle biqim, mantik ve dil
dgl etkenler balanundan cegitli bagntllarla oriilmekte, anlatlm birimleri olugturmaktadlr. Yukar~daverdigimiz orneklerden, annenin qocuguna soyledig "Hele bir baban gelsin" sozcesinin de ancak metne bag11 olarak degerlendirilebildigini burada arurnsatmallylz.
b. Siizeylem kurariil (Speech-act theory)
Bloomfield'den bqlayarak ozellikle iiretinuel dilbilimde aglrhk kazanan ve dili birtalam biqimsel kahplara
indirgeyen, bir tiimce iiretme ve qozme iglemi gibi giiren &ma bir tepki say~labilir.Bu kurama gore insan iletigiminin temel ogeleri sozciik ya da tiimceler degil, belli konugma iglemleridir. Bu iglemler dil d~gletkenlerin, konugan ve dinleyenin i ~ i n d ebulunduklarl mhsal dummlarln, giittiikleri amaqlar~netkisi altlndadr. Sozeylem kurarm
da 6011 y~llardaMaya atllarak geligirilniigtir.
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c. Tiirkqede kullmmbilim (ya & edimbilim) a&nl alan pragmatik dilin kullamrm yoniine a&rllk vermekte, biqirnsel iligkiler, kurulug kallplan d ~ g n qkarak
a
bir bahrna, yine dilin perde arkas~ndakalan yonunii aydnlatrrlaya qallgniaktadr. Bu alanda, bir sozcenin anlamnln ancak, kullamldigl anda, iqinde bulunulan kogullar, p v r e
ve rnetin baglam aracihayla kesinlqtigi benimsenmektedir. Bura~labir iki ijrnek iizerinde durahm:
Birlikte qallgan iki arkadqtan birinin otekine
"Bu gece gu prnjeyi bitirelim" dedigni varsayallni. Buradaki d z c e ancak bir arkadapn bir onerisini yans~triaktadlr. Ama bir ig sahibinin, yanlnda p i g a n ki~iueye
"Bu gece gu projeyi bitirelim" demesi dogmdan d@ruya bir istegin helirtilmesi, hatta soyleyigte bqvuruIan vurgu, ton ve iiteki etkenlerin de yarhmyla tam bir buyruk vermedir.
q. Biqembilgisi (siilistik) Kokleri batlda retorik, doguda ilmiil belPga diye amlan alanlara kadar uzanan biprnbilgisini krsaca "anlat~mnbilimi" olarak niteleyebiliriz. Konulan yavn incelemeleriyle oldugu kadar dilbilimle dt: ilgili olan biqenibilgisinin anlamla ilgisi de ortadadr. Hem gene1 olarak anlatlnun, dile getinnenin anatomisi,
liein de belli bir kigiye iligkin a n l a m ozelliklerinin incelenrnesi bu alanda temel amaqtlr.

d. Ruhdilbilim: Ozellikle dil edinimi sureci ic$ndeki anlam konulan k t a olmak iizere birqok anlam konu-

su, d o i ~ d a dogruya
n
rulidilbilimin qerpvesi iqindedir.
e. Gostergebilim: Resim, muzik, yan, sinema, tiyatro gibi anlamll biitiinlerin, gtisterge dizgelerinin aqiklannmsma yonelen bu alamn anlambilimle yalunllg~apktrr.
f. Siir dili inee~emeleri'(~oetik):
Dilin giirsel islevinin on plana geqtigi giir incelemeleri elbette, gerek diltleki biririllerinin anlani yonlcrinin tqidigi onern, gerekse vegitli qa~nglmlarladuygu ve daiince diinyasim yansitan degigik anlafim biqiriileriyle anlambilimin iq i p oldugu bir aland~r.En iyi giir incelenielerinin anlarnbilim verilerinden yararlanarak gerqeklq~irilebileceginisiiyleniek istiyorurn. Coseriu'nun "dilin biitiin olanaklar~mn
gerqeklqtigiMnikabul ettigi (1971:184) giir dili bir bakrma "en guqlii, en genig anlatlm olanaklanna sahip olan dil"
olarak diigiiniilebilir. Bir b q k a deyigle dilin, ancak anlambilimin qozebilecegi b a r n k k d bir boyutu varda, bu da
giir dilidir. A;ja&da Divan giirimizden ve sag+ giirimizden sqilen iki ornek, giirin o l g a n dille, giinliik dille soylenemeyenin aktarilmaslna, soylenmesine olanak verdiginin.tanlglchr, saniyorum:

Divan gairi NLli, bir SON tiimcesiyle ay yiizlii sevgilisinin gecenin karanllgl iqinde y a v q yavw gelisinin
dunyalar kadar beklenleye degdigni dile getiriyor:
"Kadem kadenl gece tegrifi N l l i o mehin
Cilian cihan intizire degmez mi?"
Burada sozciik yinelemelerinden (kadem kadem) geligin ritnuni yans~tmakta,iiteki (citian cihan) beklernenin
uzunlugunu anIan111 bir abartmayla dile getirniektedir.
C c ~ i ~Siireya'mn
al
~u dizelerindeki sozciik ve tamlqnalarl tek tek degerlendireri bir kimse de onun ancak giir
anlahnuna iizgii, gunliik dildeki kullan~mlarindanayrilan, anla qok degigik i n ~ g eve cqkulari dinleyene aktarabilen bir dil oldugunu kabul edecektir:
"Bilinir ne usta oldugum iqlenmek zanaahnda
Canlnila besliyomm gu i~uzniinkqlarlnl
Sen kalabalikta bulup bulup kaybettigim kimya"

("Gwbe"Kitab~nda"mke" Siiri)
(lGlenmek'in bir zanaat olarak nitelenmesi, bu zanaatle, ustallk, lluzniin k q l a n ve bunlann canla beslenmesi,
bulup bulup kaybedilen kimya olarak nitelenen sevgi, iizerinde durulacak ilginq ve giir diline ozgu kuruluglard~r).
4. Anlambilim Neler Saglam, Daha Neleli Aydrnlatmal~?
Bugiine kadarki dilbilim ve anlambilim qaligmalar~ndaortaya atilan kuramlar ve degigik alanlarda, onceden
bildiklerirnize ne gibi katkrlar olmug, biraz da bunlara deginelirn. Hiqbir biqimde kiiqiimsenemeyecek olan bu kathlarin b q l ~ c a l a bizce,
r~
goylece iizetlenebilir:
1. Insan zihninde anadilinin gijstergelerine ait bir birikinun oldugu, iireti~rueldilbiliinin lexicon bilegeninde
yer alan ve yap~salcllarinanlambirimcik olarak adlandmp betiri~letlikleriniteliklerin yerlegmig bulundugu, yadsinamayacak bir gerqektir, samyoruz. Hatta bunlara sijzdizimsel ve yap~saliizellikleri de eklememiz gerekir. h e gin anadilinde elma ad11 sozliiksel birimi ogrenen kinyenin zihnincle onun anlam ve soulizimi ozellikleri de yerlegniektedir.
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2. fnranln anadilini edinimi slraslnda gimterenle birlikte, yqarnbilgisine dayanan nitelikler de yer etn~ektedir (ornegin atqin yalaa, suyun a l u c ~olclu~u).
3. lnsan@lunun anadiliyle, evreni belli bir biqimde 0x1 bir kavramlqtlrma yoluna gittig, a p k bir g e r ~ k t i r .
Bir b q k a deyigle insan anadiline kqullanmaktatlr.

4. lnsano~lundakidil yetenegi ona, anatlilinde -ve sonradan iyi ij&endigi b q k a dillerde- belli tiimce kallplanyla tiimce kurma ve giiziimlerne, belli bir ses ve biiriin (prosodie) dizgesini kullanrna, tiiretmelere gidebilme ve
qok degigik baHdaqtlnnalar~kurabilme ve @ziimleyebilme giiciinii vern~ektedir.

5. Dil (llgr etkenler ( a w , ruhsal d u m n ~kogullar gibi) iletiginlde iinemli rol oynamakta deggik anlamlarl
aktarrnaktahr.
Sinidi de anlambilimin hangi konu ve alanlar~ndane gibi bosluklar, bugiin aydlnla~lmas~
gereken ne gibi
noktalar varmr, bunu kigisel g6rii.j ve gozlemlerimiz olarak belirlenieye vallgallm:

1. Yukanda soziinii ettigimiz degi~ikyontemlerin dilin kumltq ve igleyigini aymnlatmakta pgitli katlalar~
oldugunu onceden belirtelim. AncaP hemen ekleyelim ki, XX. yiizyllln ikinci yar~slndaetkili olan iiretimsel dilbilirnin ozellikle baglangqta anlam konuruna gereken onemi vermeyigi, dili birtalam soulizinu formiillerine indirgenleye yonelmesi ve dil dlgl etkenleri hesaba katrnamaw tlilin her yiinuyle aqlkllga kavugtumlmarl balanundan biiyiik bir eksikliktir.
2. Bugiin biz bir dii@ncesini karq~srndakineanlatrnak isteyen bir kirnsenin zihnindeki iglemin nasd b q l a h & n ~dil
, kallplar~ve soulizimi formiillerinin mi, yoksa bunlara ternel olan iqerisn mi oncelik tql(ll&nl, diigiincenin nasil olugtugunu kesinlikle aqklayabilecek tlurumda dejjiliz. Yorumlay~clanlarnbilinl kuramnda iiretici nitelikteki dizirn bilegeninin derin yaplyl iirettigi benimrenmekte, iiretinlsel anlambilinlde anlanun iiretici bir rol
iistlendigi kabul edilnlektedir. Ama acaba bizim "once Ahmet Beye ugrayaylm da o izin verirse fstanbul'a giderirn" biqinunde, bir yiizeysel y a p olarak duytlugumuz bir sozce, konuqanln zihninde once bir derin yap1 olarak
gergekten beliriyor rnu, yoksa dile bqvurmatlan birtalam go~ntiiler,tasar~~nlarla
rm oluqturuluyor, sonradan soze
donij$tii~liiyor,kesinlikle bilmiyoruz b e yandan dil-diigiince iligkisi de kesinlikle aqkhga kavtqturulmadl~li ~ i n
biiyle bir diigiincenin bir saglr-dilsizin zihninde oluqup olugamayacaglnl ya da ne iil@ide gerveklqtigni kestireniyoruz Kanlnuzca llekimlik beynin qahgmawn~biitiin incelikleriyle ortaya koymaclan bu konuda gerqege ulqmak
pek olanakll degildir. Ben kigisel olarak kcmugma ve yaznianln, lasacas1 sozceler iiretmenin bqlnda anlam iigelerinin -isterseniz buna derin yapllar diyebilirsiniz- bulunduguna inanlyorun~.Dilin bununla slla iligkisini de benirnsiyorum. Ancak giiniin birinde insan beynincle bu ogelerin dogmdan d 4 m y a birtalum kimyaqal ve fizihel olaylarla
-&ncgin b i i m goriintiilerin belinnesiyle- du$tugu kawtlanirsa o zaman &le iligkin bilgilerimizi yeniden irdele
yip diizenleniemiz gerekecektir.
Buraya kadar degindigirniz noktalara ek olarak biraz da anlarnbilim agslndan Tiirkqe iizerinde ne gibi p l q ~ r d a n ngerqeklegtirilmesi, nelerin yaprlma~~
gerektigi iizerinde durallm:
Bugiin dilin anlarnbilim qlslndan incelenmesi konusunda diinyadaki qallgrnalarln Tiirkqeye aktanlmasl ve
Tiirk~eyeuygulanmasl gerekir, kanlslnday~zBurada ozellikle ebikligi duyulan pllqrnalarr gu noktalarda belirleyebiliriz, sanlyorum:

I. Cok eski bir gepnigi olan Tiirkvede giistergelerin zaman iqinde gevirdikleri anlam degigiklikleri anlambilirri p l ~ g m a l miqin de birtaiunl onernli giizleni ve yargllara vanlmna~lnrsaglayabilir. Bunlarln saptanmayr yoluna
gidilndidir.

2. T i i r k p i n tiinice anlarnbiliminin gene1 nitelikleri belirlenn~eli&r.Dilde ijnernli ,bir anlatlrn yolu olan ikilerrielerin, devrik tiinlcelerin kullamm yerlerinin, ebiltili anlatlrn bigimlerinin ortaya konmasl qok yararll olacakbr .

3. Tiirkpde, nietin olugturn~adatemel egilirn ve geleneklerin aydlnlatllrnaqr, sozcelerin b+dqlkllk ve tutarl~lrkapslndan orii1ii;iiinde hangi ogelerin ag~rllktq~&&nlnsaptanmas], "gelelim yalat konusuna ...","Bir varmg
bir yokmug", "okul durumunu sorarsanlz..." gibi birtakrm kahplqmg anlatlm biqimlerinin ve kallp sozlerin incelenrnesi gerekmektedir.

4. Tiirkqede biqen~(style) sozliiklerinin haz~rlanmaslda onemli bir gereksinrneyi kargdayacakbr.

5. Tiirk~eyleAltay dilleri araslntla, kavramclan yola q~lalarakllawlanacak bir " k q ~ l q t u m a eqanlamlllar
l~
siizlii~ii"Altay Dilleri kucarmna oldugu katlar Tiirkqeye rle yarar saglayacaktrr.
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