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onusu dillerin bilimsel incelemesidir, dil- 
emede, diller aracdi@yla ger~eklegen ve 
lgu olan dilyetisini de ele alir. 
arasi iletigim araci olarak, bizim dqlmiz- 
anlarin toplu olarak yagadgi her yerde 
etigim aracl olmadan kullanilan dil yok- 

gik biqimlerde ortaya gkar, son derece 
rde ger~eklegir. Franslzca'da soz konusu 
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 "dil", dialecte "lehqe", patois ''tqra a@", 
rgon "dar bir Cevreye ozgii dii", argot "ar- 

e, insanlara ozgii bir iglevi olan tek bir 
iincelerin i~eriklerinin sozle uretilen ses- 
i ilkesine dayanlr. Bu birlegim, daha genig 
llanilan dil sozcu~ni in  en dar, en belir- 
 simrlann~ belirler. Ger~ekten, bir ileti- 
k dil, herhangi bir duyumuzu ilgilendi- 
lrmalarl az ya da ~ o k  uzlaglmsal bir bi- 
 yarayan gostergeler butiinunde yer alir: 
duyunun bir dil duzeni var; kulaga yone- 
l, gormeye yonelik olan da gorse1 nitelik 
unun seslere, gorunen nesnelere dayah 
nlamlandirma bi~imi vardw. 
im olanaklarl her duyu iqin egit degildir. 
l dillerin qok ozel bir yeri vardu-. Konug- 
salllgrni desteklemek i$n kullanilan ha-. 



reketler, sap-  ve dilsizlerin kullanbgI eksiksiz bi~- ileti- 
gim dizgesinin olugmasma yo1 acmgur. Ayn dike1 top- 
luluklarln uyesi olan kitlelerde de, ornegin, Kuzey 
Amerika'daki buyuk vadilerde yagayan topluluklarda 
uzlaglmlar, duzgiiler birer iletigim dizgesi oluaturmug- 
lardr. Bir bagka gorsd dil bigimi de, sozsiiz oykiil6rde 
(kimi manzara resimleri gibi) ve Sibirya'da Youkagir- 
ler'deki gen~luzlann duygusal simge olarak kuI1andlgI 
resimler gibi ileti iglevi ustlenen simgesel resimlerden 
olugan goruntu ile iletigimdir. 

hsan topluluklarinm en ~ o k  geliatirdikleri igitsel dil- 
dir. Anlamli giirultuler ~egitli arac ve aygrtlarm kullanl- 
miyla yalin anlamlandlrmalar i ~ i n  yaratllmigtir, Afri- 
ka'daki zencilerde ~ o k  yaygm olan tamtam dilleri, ya da 
Amazon'un kuzey-batlsmda gorulen ksilofonla mesaj 
iletimi ve caged toplumlarda kuilan~lan tum zil bi~imle- 
ri bu ilkeden turemigtir. Ancak igitsel dillerin daha 
onernli olmasmn~n nedeni insanm solunum slrasmda ha- 
rekete ge~irdigi hava kitlesini titreterek ~rkarb@ sesler- 
den yararlanmasibr. Kimi toplumlarda tam anlamyla 
gercek bir isllk dili vardir: 0rnegin Meksika'daki Moza- 
tec yerlilerinde, Afrika'daki kimi zenci ilkel topluluklar- 
da soz konusu dil kullanlhr. Ancak onemli olan, soz 
ediminin urettigi seslerin dile getirilmesi ve algdanma- 
slyla igleyen "konugulan" bir dilin varligld~r. En gene1 
anlarmyla, dilbilimin konusu bu "di1"dir. Bununla bir- 
likte, "el, kol, b q  hareketlerini konu alan dilbilimVden 
de soz edilir. 

SGze dayall kurulan igitsel dilin kendisi de gorse1 bir 
dilin olugumuna yo1 aqmlgur. Bu dil igitsel dilin ~izim- 
sel g~sterimidir ve yukanda sozii geCen gorsel dille or- 
tak bir yonu yoktur. Bu gorsel dil, yan, uzlaglmsal ve 
sozun sese dayali ger~eklegimlerini ~izimsel gosterim- 
lere baglarken qok ~egitli bi~imler alan bir dizgedir. 

Dilin turn bi~imleri bir arada kullan~hr. Aynl birey bi- 



rini Ca@rmak iqin ya tumce kurar, ya gghk ya da isllk- 
tan yararlanlr ya da anlamli hareketler yapabilir. 

Dil duguncelerin iletimi icin sozun kullammina daya- 
11 ozel bir toplumsal kurum bicirninde ortaya gkar. 

Dil incelemesi, i~inde kullamldi@ ve evrim gecirdigi 
toplumsal kogullar nedeniyle toplumlarm bilimsel ince- 
lemesi biqiminde tanimlanan toplumbilimin alanina gi- 
rer. Gunumuzde toplum dilbilim olugturma cabalan 
surmektedir. 

0 t e  yandan, dil, igleviyle gostergeler dizgesi butu- 
niinde yer a h ;  dilbilim, konusu toplumda gostergele- 
rin igleyigi olan ozel bir bilimle, gostergebilimle butunle- 
sir. Bu bilim, dugunbilimsel katkllardan yararlandlktan 
sonra cagcll dilbilimin ~ozumleme yontemlerine bag11 
kalarak genigletilmig anlambilim olarak geligmektedir. 

Dugunceleri dile getiren gostergeler dizgesi olan dil 
ruhsal etkinlige baglidir: Ruhbilimin konusuna girer ve / 
guniimuzde ruhdilbilkm alaninda onemli araghrmalar I 

ger~eklegtirilmektedir. 
Son olarak, dil insanin kimi organlannln etkinligini 

gerektirir; anatomi ve fizyoloji bunlarin duzeneklerini 
aq~klar. 0 t e  yandan, dilbilimcilerin ruhbilimciler gibi 
soz bozukluklanna iligkin (ozellikle sozyitimi) patolojik 
arqtn-malardan ogenecek cok geyleri vardir. 

Demek ki dilbilimin qok yonlu bir konusu vardlr. An- 
cak dilbilim konusunu bir butun olarak ele alir, qegitli 
yonlerin tiimune egemendir ve onlan tek bir konu ola- 
rak saptar. Dilbilimin en kapsamli eregi tum karmaglkh- 
@yla dilyetisi incelemesidir; ancak gercek konusu dille- 
rin bilimsel incelemesidir. 

Dilbilim geligmekte olan yeni bir bilim clahdlr. Dilbil- 
gisel ogretiden, betikbilimsel (filolojik) aragtlrmalardan 
bilimin temellerine ve dii8iince ile anlatim yollari aral 
slqdaki ba@ntdara iligkin dugunbilimsel yaklagimlardan 
yavq yavq ayrdan bir bilimdir dilbilim. 



Eski Mezopotamya'da Sumer' lerin dili, Sami dilini 
(bkz.s.23) kullanan Akatlar'in dinsel ve yazinsal dili ol- 
mugtur. Akatlar ogretim arnaciyla bu dilin dilbilgisini 
olugturmuglardir. Elimize ulqan kimi bolumleri, bili- 
nen en eski dilbilgisel belgelerdir. 

ogretime iligkin gereksinimler, bulugu ve yayilimi 
onemli bir gorev ustlenen yazinirr ige karigmasina yo1 
acarak son derece etkili olmugtur. Dillerin qizimsel gos- 
terimler aracili@yla kalici nitelik kazanmasi, diller ustii- 
ne dugunmeyi sag~armgur. Uzun bir sure belirli bir kul- 
turun varligini surdurdugu toplumlarin eskil dil du- 
rumlarinin yazili metinler aracili@yla saklanmasi onem- 
li bir etken olmugtur. M.O. $1 yy'da Eski Hindistan ve 
Iskenderiye' de dilbilgisel aragtirmalarin geligmesine 
bu eskil metinlerin anlaglabilir kllinma gereklilig yo1 
aqmlgtir: Bir yandan Hindularin kutsal dili Sanskrit- 
ce'nin dilbilgisel yorumuna bir yandan da sozluk~ule- 
rin, yorumculann cok daha eskiden bicimlenmig eskil 
Honieros metinlerini, ilk Yunan giirlerini aqklamaya 
~aligtlklari gorulur. 

Ayni bicimde, Sami ailesinin, Roman dilleri kargilq- 
urmali dilbilgisinin ortaya ~ikigindan gok daha once 
kargilagurmali qaligmalardan yararlanmasl, hem dilbil- 
gisi uzmani, hem de yorumcu olan Sarni bilginlerinin 
galigmalarinin sonucudur. 

Aynca, soz seslerinin yaziyla gosterimi bir kangikliga 
yo1 acmigtir: Sesqil ger~eklikle ~izimsel gostergeye ilig- 
kin olan karlgikligi Yunanlilardan Fransizca'ya gelen 
grammaire "dilbilgisi" terimi daha onceden kanitliyor- 
du. Yundlar  grammatiki'yi (dilbilgisini), grtimmata kul- 
lanlmina iligkin sanat ya da bilim bi~iminde tanimliyor- 
lardi. Gunumuzde de yaygm olarak suregelen bu kan- 
g1M1k kokenbilimsel soyutlamalara elverigli kogullar ya- 
ratmigur. Ornegin XVII. yy'in baginda E.Guichard bu- 
tun dillerin Ibranice'den gkti@ni one surmugtur. Guic- 



hard dillerin evrimini yazinin yonunun degigiminden 
kaynaklanan (Ibranilerde sagdan sola, lbranice' den tu- 
redikleri ileri suriilen dilleri konugan topluluklar da 
soldan saga) harf eklemesi, eksiltmesi ve yer degigtir- 
mesi gibi olgularla a&liyordu. 

XIX. yy'daki tarihsel dilbilim arag.wmalanm buytik 61- 
cude betikbilimsel gelenekten gelen metin incelemesi 
konusunda ger~eklegtirilen ilerlemeler hazirlamigtir. 
(XVIII. yy'm sonunda F. A. WOLF' un gerqeklegtirdigi 
betikbilimsel akim). 

0 donemde bilinen dillere yonelik kargllagtirmalar 
yapilmigtir. Uygarliklarin incelenmesi "kargilagtirmali 
betikbilimin" olugmasina yo1 aqmigtlr; XIX yy. tarihsel 
dilbilimi de bu daldan gkmigtlr. Diller bilimsel bir ko- 
nu olup, yeni dilbilim terimi de hizla kendini benimset- 
tirmigtir. Betikbilim ve dilbilim terimleri - dilbilgisi teri- 
mi de - giinumuzde, ozellikle ogretimde birlikte kulla- 
nllmaktadir, ancak, qok yerinde olarak, betikbilim me- 
tin incelemesi, dilbilim de dillerin ve dilyetisinin incele- 
mesi olarak tanirnlanlr. 

Dillerin evriminin bilincine varilmasl XVIII. yy'in 
sonlirinda, ozellikle XIX. yy'da, dilin kokenine iligkin 
~ o k  say~da duguncenin ileri surulmesine yo1 acmigtlr. 
Ardindan, tarihsel kargilagtlrmali dilbiliminin geligmesi , 

bu tur arqtirmalari gozden dugurmug ve ~aligmalarin 
onernli bir bolumunii dillerin tarihi uzerinde yogunlay 
tlrmigur. 

Bu tarihsel aragtlrmald dillerden kaynaklanan genel 
yap1 ve evrim sorunlarlni ortaya ~ikardi ya da aydinlatti; 
dilbilimcilerin de, ozellikle XX. yy'in bagindan sonra 
genel nitelikli araprmalarda yeni temeller uzerinde Ca- 
ligmalar~nl sagladi. Bu ~aligmalar once dilin igleyig ko- 
gullarina iligkin bilgilerimizi arturdi; varilan sonugarin 
ozu kesin bicimde ortaya qkmaya ve buyuk olciide ken- 
dini benimsetmeye baglamaktadir. Bu ilerlemeler de, 
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gunumiizde yeni balug a&u-rnrn ve a@hna ilkelerinin 
benimsendigi tarihsel dilbilim yoptemlerinin yenilen- 
mesine yo1 acmigur. 

Saga1 dilbilim, geligiminin gostergesi olan ~egidi  
arqtlrmalardzin olugur: Bilinen tiim dilerin betimleme- 
si; buyiik bir bolumiinii k a r ~ t ~ t z n a l r  dilbiZg@inin olug- 

. turdu@ dillerin tarihi. Kargdagtlrrnall yontem ilkeleri- 
ne gore ger~eklegtirilen bu ~aligma diller araslndaki ak- 
rabaltk ve berkerlikleri ortaya koyar. Bir bqka arqtlr- 
ma a l m  da genel dilbila'min konusunu olugturan dillehn 
igleyig kogullannm, yaplsmn ve evriminin genel incele- 
mesidir. 
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