
Anlamin tarihteki serüvenine bakmak
SAVAS KILIÇ

Anlambilimin tarihine iliskin kitap ölçegindeki tek çalismaya Brigitte Ner

lich "Etimolojiden Baglamsalliga" altbas

ligindan daha uygununu bulamazdi her

halde. (Semantic Theories in Europe 1830

1930: From Etymology to Contextuality,

John Benjamin Pub., 1992) Her ne kadar

Nerlich, 1830-1930 yillari arasindaki bir

yüzyillik dönemi inceliyorsa da, XVII.

yüzyildan günümüze uzanan bütün bir

modern çagi nitelemek için de pekala ya
rarlanilabilecek bir ifade bu. Bati dilbili

mine en basindan bu yana kabaca iki ge

lenegin hakim oldugunu söylemek müm

kün: Mantiksal/ dilbilgisel gelenek ve re

torik/yorumbilgisel gelenek. Ilki uzun za

man ve büyük ölçüde "düzanlamltemel

anlam" diye adlandirilan olguya ayricalik
tanimis, "temel anlami" ortaya çikarabil

mek için enerjisini etimoloji ve morfoloji

gibi alanlara yogunlastirmisken; ikincisi,

"temelldüz anlam"in hep yani basinda

(ama yedeginde degil) var olan bir "meca

zi anlam"in varligina dikkati çekmis, bu

nun isleyisini ve islevini açiklamaya yönel

mistir.

Mantiksal/ dilbilgisel gelenek en az üç

kez su yanilgiya düsmüstür: Eski Yu

nan' da, Aydinlanma çaginda ve xiX.
yüzyilin karsilastirmali dilbilgisinde, söz

cügün anlamini, hele ki tartismaliysa

"dogru" anlamini ortaya çikarmanin an

cak köken (Yun. etymon = asil, dogru,

gerçek) ve kök-ek/çekim (morfoloji) ya
pisinin incelenmesiyle mümkün oldugu

na inanmis; yani özünde bütünün parça

larinin toplamindan daha fazlasini ifade

ettigini kavrayamayan bir atomizme ve
Saussure'ün Genel Dilbilim Dersleri'nde

oldugu kadar (belki ondan da çok), geçti

gimiz yillarda yayinlanan elyazisi notlarin

da sik sik vurguladigi üzere, dilsel göster

genin dogasinin tarihsel/toplumsal oldu

gunu göremeyen bir yakin görmezlige du

çar olmustur. (Ecrits de Iinguistique gene

rale, Gallimard, 2002. [2008 yilinda Savas

Kiliç'in çevirisiyle ithaki Yayinlari arasinda Çl-
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kacak. Kitaptan bir bölümün Türkçesi için

bkz. Siyahi sayi 4, s. 66-72. E-metin:

http://turkoloji .CU .edu.tr IDI LBILIM/Saussu

reu%20Yeniden%200kumak.pdf]) Bu

yaklasimin yanlisligini Türkçeden iki ba

sit örnekle göstermek mümkün:

surat+siz =f- yüz+süz

kalp +siz =f- yürek +siz

Bu esanlamli görünen kelime çiftleri, kök

ve yapi bakimdan özdes kabul edilseler

bile, her birinde kök-ek birlesmeleri fark

li anlamsal sonuçlar dogurur.

Öte yandan retorik (yorumbilgisel) ge

lenek anlamin (aslinda söylemin de) her

zaman için bir dil-içi ve dil-disi baglam

içinde gerçeklestiginin farkindadir: Eti

molojik ve morfolojik bakimdan "ma

sum" sözcüklerin nasil baglainlarina göre

alay veya yergi ifade edebilecegini göste

rir. "Yalan," der örnegin Port-Royal'in

münzevileri La logique ou l'art de pen

ser'de (Mantik ya da Düsünme Sanati),

"nesnel, yansiz bir sözcüktür. Gelgelelim

birine 'Yalan söylüyorsunuz' dediginizde

asagilama ifade eder ve öfkelendirir."

XX. yüzyilin ilk çeyreginden itibaren bu

gelenege ait baglam kavraminin anlamin

bir bileseni oldugu, dilbilimciler arasinda

da yaygin kabul görmeye baslamistir.

Ülkemizde yapilan filolojik arastirma

larin sayisinda artis ve yayinlarin niteligin

de gelisme görülüyorsa da, yöntemsel ba

kimdan pek çok sorun oldugu da dogru.

Bu sorunlari ortaya çikarmak da aslinda

sanildigindan daha kolay; iki basit soru

sormak yeterli: Türkiye' deki Türk dili

arastirmalarinin amaci (arastirma progra

mi) nedir ve bu amaca nasil (yöntem)

ulasmayi planlamaktadir? Bu sorulara ne

alan içinden ne de alan disindan kimsenin

söyle böyle bir cevap dahi veremeyecek
olmasi, durumun vahametini anlamamiza

yeter. Asgari yöntem bilincinin eksikligi,

Türkiye Türkolojisinin kurulus asamasin

da (XX. yüzyilin baslari) benimsedigi

xiX. yüzyil modellerinin ötesine geçme

sine hala engelolusturuyor: Dil çalismala

ri, klasik filoloji ile karsilastirmali dilbilgi

sinin metin-gramer-sözlük, edebiyat aras

tirmalari ise H ypolyte T aine psikolojizmi

nin iyice zayiflatilmis versiyonu olan haya

ti-(edebi) sahsiyeti-eserleri teslislerinin si

nirlari disina çikma çabasini (birkaç bi

reysel girisim hariç) gösteremiyor. Dola

yisiyla, büyük emeklerle hazirlanan iyi bir

metin yayininda, sözcüklerin köken ve ya

pi bilgileri ötesinde, anlamsal ve sözdi
zimsel özellikleri, metnin üslubu üstüne

incelemeler bulamiyoruz. Filolojimizin

etimolojik! morfolojik kavram çerçevesin

den baglamsal çerçeveye geçememesinin
kaçinilmaz sonucu olarak da, Türk dilinin

anlamsal ve sözdizimsel, Türk edebiyati

nin üslup düzeyinde tarihteki seyri konu

sunda bir fikir edinmek isteyen arastirma

ci ya da merakli okur için basvuracak hiç

bir kaynak bulunmadigindan, bu tür pro

jelere girismeye niyetli herkesin her seye

neredeyse sifirdan baslamalari gerekiyor.

Türkiye filolojisinin etimolojiden bag

lama siçrayabilmesi için, ilk olarak teknik

düzeyde basit bir optik kaydirmaya ihti

yaç var: Tek-metin odakli incelemelerden

dönemce sinirlandirilmis çogul-metin in

celemelerine yönelmek. Bir iki yayinlan

mamis tez disinda (örnegin bkz. Özlem
Civelek'in, Yildiz Teknik Üniversitesinde

Prof. Mehmet Ölmez'in yönetiminde ha

zirladigi "Dindisi Eski Uygurca Metinle

rin Karsilastirmali Sözvarligi" baslikli

yüksek lisans tezi, 2005), yaklasik yüzyil-
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çip, bu dönemlere ait metinleri tarayarak,
sözvarliklarini titizlikle inceleyerek (her

bir sözcügün ortaya çikis, Fransizcaya gi

ris tarihlerini saptayarak, sözcüklerin an

lamlarinda görülen degismeleri tek tek be

lirleyip birbirleriyle iliskilerini mercek al

tina alarak), dilin toplumsal ve tarihsel

baglamla iliskisini -dilci olarak yorumla
rinda kendisini bir nebze sinirlamakla bir

likte- gözler önüne seriyor. Berke Vardar,
modelini Fransiz sözlükbilimci Georges
Matore ve onun dostu, kendisinin hocasi

olan Algirdas Julien Greimas'in çalismala

rinda bulmustur.

A.J. Greimas ve "Modanin Sözvarligi"
Greimas, 1956-60 arasinda iki yil Ankara

Üniversitesinde, iki yil Istanbul Üniversi

tesinde ders vermeye baslamadan önce,
1948'de Sorbonne'da "La mo de en 1830"

(1830'da Moda) baslikli iki tezden olusan

bir çalisma hazirlayacaktl. Tezlerden ilki

nin tam basligi, kapsamini gayet güzel

açikliyor: "1830'da Moda: Dönemin Mo
da Gazetelerinden Hareketle Giyim Söz

varligini Betimlerne Denemesi". Arastir

manin amaci ve yöntemi bellidir: Yüzler

ce gazete tarayarak, öncelikle "belirli bir
dönemdeki belli bir sözvarligi üstüne, ay

ni sözvarliginin önceki ve sonraki durum

larini da göz önünde tutarak, yeterli bir

belgelerne olusturmak" ve ardindan
"benzer dil durumlarini anlamaya yardim

edecek biçimde bu sözvarliginin en özgül

çizgilerini ortaya çikarmak"tir. (s. 8) Bu

agir görevi tamamladiktan sonra yazar, fi

lolojik arastirmanin sinirlarini genislet

mek için, edebiyat ve tarih konularindaki

birikimine yaslanarak ikinci bir tez hazir-

Asgari yöntem bilincinin

eksikligi, Türkiye

Türkolojisinin kurulus

asamasinda

(XX. yüzyilin baslan)

benimsedigi XIX. yüzyil
modellerinin ötesine

geçmesine haia

engelolusturuyor .

lar: "1830'da Toplumsal Yasamin Döne
min Moda Gazetelerinin Sözvarligindaki

Kimi Yansimalari". Tezini gerekçelendi

rirken, bizdeki filoloji çalismalari için yeni

bir arastirma programina isaret edebile

cek bir sey söyler: "LeksikoloJik ve sosyo

lOJik alanlarin yakinlasmasinin yarar geti

recegine inandik" (s. 260; vurgu S.K.)

Gerçekten de Greimas, moda olgusunun

ve dönemin modaya iliskin sözvarliginin

toplumsal gelismelerle bagini basarili bi

çimde gösterir. Bir okur olarak Balzac'in
romanlarindan, Baudelaire'in siirleri ("es

ki zaman esvaplari") ve yazilarindan (ör

negin bkz. Charles Baudelaire, Modern

Hayatin Ressami içinde "Güzellik, Moda
ve Mutluluk", s. 89-93) önemini sezecegi

miz giyim modasi, Restorasyon dönemin

de Eski Rejim yanlilari ile degisimden ya

na olanlarin arasindaki siyasal ve toplum

sal mücadelenin kaçinilmaz olarak yansi

digi bir alandir. Eski Rejimle birlikte aris

tokrasi giyim de model olma ayricaligini

pek çok baska seyle birlikte yitirdigi için,

boslugu yeni sinifin (burjuvazi) siklik (ele

gance) ve özenlilik (dandysme) kavramla

ri çevresinde sekillenen zevki, sair ve sa

natçinin benimsernekte gecikmeyecegi
önderlik rolü dolduracaktir. Bu tarihsel

çerçeve içinde dönemin modasina ve bu

na iliskin sözvarligina iki toplumsal olgu

nun damgasini vuracagini söylüyor yazar:

"Romantik ruh" ve "Ingiliz etkisi." Tipki

resimde oldugu gibi, edebiyat ve giyim
zevkinde de dönem, klasisizmin menettigi

"renkler"e açilmakta bulur çözümü: Za

man düzleminde giyim ve sözvarligi orta

çag zevkinin istilasina ugrarken, mekan
düzleminde "yabanci" renkler, "uzak yer-
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lik geçmisinde filolojimizin bu türden ça

lismalari ortaya çikarmamasinin nedeni,

temelde arastirmaya ayrilan kaynaklarin

sinirliligindan ileri gelen üniversitelerimi

ze özgü kolayciligi bir yana birakirsak,

Cumhuriyet'in yazi degisikligi reformu

nun (seçilen tarafa göre, "yazi devrimi" ya

da "harf inkilabi"nin) paradoksal biçim
de kendisine muhalif olan muhafazakar

filoloji çevrelerinin bütün ufkunu ve va

rolus biçimini belirlemis olmasidir. Söyle

mek istedigimizi retorik bir soruyla açik

lamaya çalisalim: Yazi degisikligi olma

saydi, üniversitelerin Türk dili ve edebi

yati bölümlerinde tezler ne üzerine ve na
sil hazirlanacakti? Kuskusuz ki yazi çevri

minden ibaret ol(a)mayacaklardi...

Etimolojiden baglama geçmek diye ad

landirdigimiz sürecin ülkemizde gerçek

lesmemesinin ikinci bir nedeni de, yön
temsel bir modelin bulunmamasi, bilin

memesi olsa gerek Bu durumda, kendisi

de gelistiremiyorsa, filolojimizin yöntemi

baska yerde aramasindan daha dogal bir

seyolamaz herhalde. Fakat Türkiye Tür

kolojisinin özellikle "yeni Türk dili" ve
"eski Türk edebiyati" denilen kollarinin

dünyadan kopuklugu simdiye kadar bu tür

bir model arayisina engel olmus görün

mektedir. ("Yeni Türk edebiyati" arastir

malariysa, Mehmet Kaplan "asama"sin

dayken, bütün sorunlarina karsin, dünya

da yapilan benzerlerine, günümüzde bu
alanda yapilan çalismalar kadar uzak de

gildi.) Zira çok yakinlarinda da böyle bir
modelin iyi örneklerini görebilirdi: Berke

Vardar'in Fransizca kaleme aldigi iki ça

lismasi; Structure Jondamentale du vocabu

laire social et politique en France) de 1815

tl 1830 (Fransa'da 1S15'ten 1830'a Top

lumsal ve Siyasal Sözvarliginin Temel Ya

pisi, I.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1973) ve
Etude lexicologique d)un champ notionnel:

Le champ notionnel de la liberti en France)

de 1627 tl 1642 (Fransa'da 1627'den

1642'ye Özgürlük Kavram Alaninin Söz

lükbilimsel Incelemesi, I.ü. Edebiyat Fa

kültesi, 1969), okunsalar, Türkçenin tarihi

üstüne yapilan arastirmalar için ufuk açici

ve yol gösterici bir rol oynayacaklarina

süphe yok Vardar bu iki yapitinda Fran
sa tarihinde önemli iki dönemi ve içerik
bakimindan önemli iki kavram alanini se-
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ler"in kokulari ve tatlari doldurur kültü

rel atmosferi. Dönemin Fransa'sinda ya

banci olarak en büyük cazibeyi Ingilizle

rin sundugunu saptayan Greimas, Ingiliz

geceleri, Ingiliz hayranlari toplantilariyla

birlikte, balayi gibi Ingiliz adetlerinin, fas

hion, fashionable, dandy, spleen gibi Ingi
lizce sözcüklerin Fransiz kültürüne nasil

nüfuz ettigini gösterir.

Yazar "romantik ruh"un dis nitelikleri

ni analiz ederken, bize etimolojik/morfo

lojik yaklasimin kör noktalarini gösterme

mize yardimci olacak iki güzel örnek de

verir: Ilk olarak, uzun geçmislere sahip ve

içerikçe son derece degisken, hareketli

sözcükler olan caractere (kisilik, "ira"; ni

telik, öznitelik) ve distinction'un (ayirt et
me, ayrim; seçkinlik) tarihin 1830 aninda

Fransa'da "insanda en gözle görülür olan

seyler"e hasredildigini gözlemler. Ikinci
olarak romantique sifatinin dikkat çekici

biçimde "kravatlar, kasketler, belli bir saç

kesimi"ne uygulanarak kilik kiyafet terim

lerini nitelemek için kullanildigini sapta

yip "ihmal edilmis, gevsek,belirsiz"i an

lattigini söyleyerek, sözcügün "yasami siir

sellestir" digi düsünülen vague (müphem)

nitelemesiyle neredeyse esanlamli duruma
geldigine isaret eder. (s. 274) Bu iki örnek

te görülen anlam olaylari, ister istemez eti

molojik/morfolojik bakis açisinin erisimi
disinda kalir: Kökü ve ekleri belli sözcük

lerin bu tür degerler ifade etmesi, sayet

anomali degilse, geçicidir; sözcükler adeta

kökler ve eklerin tarihin safaginda tayin

etmis oldugu anlamlari dile getirmeye me

murdur. Oysa retorik yaklasim, nesnesini
dil-içi ve dil-disi baglamiyla diyalektigi
içinde kavrayarak, yalnizca tarihin belli

bir anindaki "dogru anlam"ini belirle

mekte daha ileri gitmekle kalmaz, ayni za
manda bize sözcükleri -Greimas'in da di

yecegi üzere- "tarihin taniklari" olarak

yorumlama olanagi sunar. (s. 296)

Kisaca tanitmaya çalistigimiz Gre
imas'in kitabinin birinci bölümü titiz

arastirmaciligiyla uzmanlara hitap etse

de, ikinci bölümünün (s. 256-318) yapita

eklenen degerli önsözlerle birlikte dilimi

ze çevrilmesi, Türkçe incelemeleri için ye
ni yöntem arayisinda olanlar açisindan ol

dugu kadar, kültür tarihiyle ilgilenen ge

nel okur açisindan da yararli olabilir.

Metni yayina hazirlayan Thomas Bro

den'in önsözünde belirttigi gibi, La mode

en 1830'in yöntemiyle olmasa da izlegiyle
Roland Barthes'in System e de la mo

de'unun (Modanin SistemilDizgesi) esin

kaynaklarindan birisi olmasi (s. XXX) ya

pitin degerini bir kez daha artiriyor.

Benrekassa ve Aydinlanmanin Dili

Öte yandan, bu tür filologca yapilmis söz

varligi arastirmalarinin yanina, daha ya
kin za.l11anlarda gerçeklestirilmis, bir o

kadar ilgiye deger filozofça incelemeleri

koymak gerekir. Böylesi bir örnek olarak,

Paris VII Üniversitesinde düsünce tarihi

ögreten Georges Benrekassa'nin Aydin

lanma çaginin dili üzerine yaptigi önemli

çalisma üstünde durabiliriz.

Tam basligi "Aydinlanma'nin Dili: Li
sanin Kavramlari ve Bilgisi" diye çevrile

bilecek kitabini yazar, kullandigi kavram

lari ve yöntemi açiklayan doyurucu bir te

orik giristen sonra iki ana bölüme ayir

mis: "Ad1andirmalar" ve "Söylemin Nes

neleri". Ilk kisimda (s. 22-164) yer alan
dört altbölümde sirasiyla, kriz teriminin

XVIII. yüzyilda tip söyleminden siyasal
alana aktarilisi, töre'nin 1680-1820 yillari

arasinda siyasal bir kavrama dönüsmesi,
Ansiklopedi' de yurttas terimi ve kavrami

nin tanimlanisi, son olarak da "klasik çag

dan burjuva çagi"na ilimli ve ilimlilik

kavramlarinin erdemden zaafa dogru ge

çirdigi evrim mercek altina aliniyor; ikin

ci kisimdaysa (s. 165-325) ilk üç altbölüm

Ansik1opedi'nin haz, igne ve ansiklopedi
maddelerini incelerken, son iki altbölüm

Montesquieu'nün klasik yapiti Kanunla

rin Ruhu'nda kavramlarin ortaya çikisin

da mekanik metaforu'nun ve yazin türü

olarak traite'nin (risale?) oynadigi role ay
rilmis.

Örnek olarak, kitabin ilk altbölümü üs

tünde duralim: Yazar, kriz sözcügünün
tip terimi olarak anlamini Fransizcanin

ilk tekdilli sözlügü olan Furetiere' den
(1690) Diderot ve d' Alembert'in Ansildo

pedisine (1751) dek yayinlanmis sözlükle

ri inceleyerek saptadiktan sonra, "birey

sel tarih" (tip ve psikoloji) alanindan
"halklarin tarihi"ne (politika) aktarilisini
inceliyor. (s. 29) 1694'te "Akademi'nin

Sözlügü" terimi söyle tanimlamaktadir:

Doganin hastalik durumunda gösterdigi

çaba; normalde terlemeyle ya da baska be

lirtilerle kendini gösterir ve hastaligin orta

ya çikisini tanilamaya olanak verir. (s. 26)

Yazar daha sonra terimin Rousseau' da

içerimini degistirmeye basladigini, bu Ei

lozofta çogu zaman cinsel iliskiyle bagin

tili olarak kullanildigini gözlemler. Nite
kim Rousseau Yeni Heloise'de (1761) te

rimi ergenlik çaginin yol açtigi ruh duru
muna uygular:

Kendi adima, bu önemli kriz ve onun ya
kin ve uzak nedenleri üstüne ne kadar

çok düsünürsem, çölde kitapsiz, egitim

siz ve kadinlardan uzak yetismis bir mün

zevinin kaç yasina gelirse gelsin bakir öle

cegine o kadar ikna oluyorum. (s. 33)

Benrekassa Siyasal Iktisat Üstüne Söy

lev' den (1755) itibaren kriz' in filozofta ye

ni bir boyut kazandigini söyler: Terim

"birbirine bagli kalan iki zaman düzeni

arasindaki kaçinilmaz kopus"u anlatir, fa

kat bu kopus bir zorunluluktan çok, uyul

mamasi zor bir iç çagridir. (s. 34) Iste bu

psikolojik açilim, Rousseau'nun Emile'in

(1762) o ünlü cümlesinde kriz'i toplumsal

ve siyasal alana tasimasina olanak verir:

"Kriz durumuna ve altüst-oluslar/devrim

ler çagina yaklasiyoruz." (Bu asamada re

volution [devrim] sözcügü de henüz günü

müzdeki siyasal anlamini kazanmamistir;

gökcisimlerinin dönüsü ve buradan aktar

mayla sosyal altüst-olustan daha fazlasini

ifade etmez. Ayrintili bilgi için, yazarin

-yayin tarihi dolayisiyla- yararlanma sansi

na sahip olamadigi çok kapsamli bir aras

tirmaya bakilabilir: Alain Rey'nin Fransiz

Devriminin 200. yildönümü nedeniyle ya

yinladigi Revolution: Histoire d'un mot,

1989, Gallimard.) Toplumsal Sözlesme' de

(1762) terimin Rousseau için politik içerigi

belirginlesir; kriz bir yeniden dogma, genç

lesme, toplumsal gözden geçirme firsatidir:

Nasil bazi hastaliklar insanlarin kafasini

altüst eder ve geçmisin anisini oradan si
lip atarsa, Devletlerin ömürlerinde de al

tüst-oluslarm! devrimlerin kimi krizlerin

bireylere yaptigini halklara yaptigi, geç
mise dair korkunun unutmanin yerini tut

tugu, iç savaslarin yakip yiktigi Devletin
deyim yerindeyse kendi küllerinden yeni-

• ViRGÜL 56 EKIM 2007 •



den dogdugu ve ölümün kollarindan kur

tularak gençligin zindeligini yeniden ya

kaladigi siddet dönemleri vardir. (s. 38)

Yazara göre, siyasal-tarihsel alanin tibbi

alanla açikça karsilastirildigi bu pasaj,

kavramin kaynagini açikça göstermekle

kalmiyor, ayni zamanda düsünce tarihi

çalismalarinda, sözcüksel tarihçilikte yay

gin olan kavram alani yönteminin sinirla

malarini gözler önüne seriyor. "Kültür ta

rihi için önemli olan sorun," diyor Benre

kassa, kavram alanlarindan ziyade, "çogul

süreçler," sözcüklerin birlikte olustur

duklari anlamsal aglar ve "baglantilar" dir.

(s. 39) Yazar, kitabina yazdigi sonuç bölü

münde de özgül incelemelerinden düsün
ce tarihçiligine iliskin genel yöntemsel

dersler çikarmaya devam ederek, müstak

bel arastirmacilar için dikkat edilmesi ge

reken yol isaretlerine yer veriyor.

Sonuç olarak, diyebiliriz ki, düsünce

tarihinin önemli bir asamasina geleneksel

felsefe ya da düsünce tarihçiliginden fark

li bir yöntemle yaklasmasiyla "Aydinlan-

manin Dili" okurun ilgisini çift yönlü ola

rak hak eden degerli bir çalisma. Türkçe

ye çevrilmesi de, tipki Greimas örneginde

oldugu gibi, kuskusuz yararli olacaktir.
Sözcüklerin tarihinin düsünce ve kültür

tarihinin önemli bir bileseni oldugunu ve

dahasi, ilkinin ikincisine dikkate deger kat

kilardabulunabilecegini yaptiklari ayrinti

li arastirmalarla gösteren bu iki yapit üs

tünde dururken amaçlarimizdan biri, Tür

kiye' deki filoloji çalismalarina yeni bir ufu

gu isaret etmek ve yöntem konusunda mo

delleri ana çizgileriyle de olsa tanitmakti.

(Okurun hosgörüsüne siginarak, ayni

amaçla daha önce yapmis oldugum bir çe

viriye de burada gönderme yapmak istiyo

rum: Raymond Williams, Anahtar Sözcük

ler: Kültür ve Toplumun Sözvarligi, Iletisim

Yayinlari, 2005) Bir gün Türkçenin kültü
rel tarihini yazmaya girisirsek (ki içinde ya

sadigimiz toplumu düsünsel geçmisiyle ta

nimak istiyorsak girismemiz gerekir), ta

rihsel sözlügümüzü tamamlarken bir yan

dan böylesi özgül incelemeleri ortaya koy-

mamiz da zorunlu. Su ya da bu arastirma

emin ister istemez yetersiz kalacak bireysel

girisimlerinin ötesine geçebilmek için, yüz
yilini doldurmak üzere olan kurumsal filo

lojimizin siki bir epistemolojik elestiriye ta
bi tutularak, iyi tanimlanmis bir arastirma

programi ve saglam bir yönteme sahip ekol

ya da ekollerin gelismesi gerek; yoksa

amaçsiz, programsiz arastirmalarin kütüp

hanelerin tozlu ratlarinda, belki ne aradigi
ni bile bilmeyen bir okurdan baskasinin il

gisine mazhar olamadan yillarca beklemesi

kaçinilmaz. Yüzyil, bir bilim sahasi için ye
niyetmelikten olgunluga geçmek için ye

terli olmali. Arastirmacilarimiz kendilerin

den önce yapilan tezlerin benzerlerini ye

niden yapmak yerine, gözlerini dünyada

olup bitene çevirip iyi örneklerden ders çi

karmayi basarirlarsa, kit kaynaklari dolayi

siyla tek bir doktora tezini dahi çöpe atma

lüksü olmayan Türkiye' de arastirmalar

belli kolektif programlar çerçevesinde an

lamli, yani yararli olacak biçimde gerçek-

lestirilebilir. + savasklc@yahoo.com


