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35).	Rastgele	erişim	olanağı,	mıknatıslı	teker	üzerinde,	örneğin	30	milisaniyede	(saniyenin	binde	birinin	30	katında)	gerçekleşir.	Yeteri	kadar	konuşma	topluluğu	oluşturup	konuşmaların	doğallıkla	ve	kolaylıkla	başkalarınca	duyulmasının	sağlandığı	trenler,	otobüsler,	bilet	kuyrukları,	hayvanat	bahçeleri,	lokantalar	gibi	kamu	yerlerinde	birçok	durağan
ve	değişken	özellikler	kaydedilebilir.	Bununla	çoğunluğa	uymayan,	az	rastlanır	kişinin	ötekilerce	anlaşılabildiğini,	arkadaşlarıyla	iletişimde	hiçbir	engelle	karşılaşmadığını	söylemek	istiyorum.	Egemen	olma	dönüşüm	kurallarının	kapsamını	tanımlamada	temel	olduğundan	ve	hem	görece	bağımsız	sözcük	düzeni	olan	dillere	(örn.	Tümce,	biçimi	kendisinin
kurucu	yapısı	olan	en	büyük	birimdir.	(5)	de	elde	edilen	koşulla	/k	/	nin	önleşmesi	kestirilebilir	ve	bir	kural	olarak	belirlenebilir:	(6)	[	k	M	k	]	/	+	i:	i	ei	fe	Bir	başka	deyişle,	/k	/,	/ii,	ei,	s,»/	gibi	ünlülerden	öııce[k]	+	Kural	(6)	nın	dolaysız	olarak	/k	/	nin	/o,ou,u:	/	dan	önce	nu	gösterdiğine	dikkat	ediniz.	Aslında	bu,	onun	American	English	Grammar	kitabının
sözdizimiyle	ilgili,	gecikmiş	bölümüdür.	Temeli	şu	varsayımlara	dayanır:	Varsayım	1:	Yabancı	dil	öğrenen	herkes,	zaten	bir	dili,	kendi	anadilini	konuşmaktadır.	Kuöera.	Tıpla	ilgili	belirtiler	dönemden	döneme	ayrı	biçimde	okunui'.	Russell,	Dil	ve	Hayvan	Belirtkeleri,	L.A.L	CLAIRE	VE	W.	(2)	Ya	bir	harf	ya	da	satır-başı	damgası	bulana	değin	damgaları
oku.	Dağıtımsal	bağıntılar	iki	türlüdür.	Bir	ilişki,	dilin	de	bir	parçası	olduğu	için,	ussal	bir	yaratıdır.	Saussure	e	göre	her	bir	tümce,	her	göstergenin	bütünün	anlamına	katkıda	bulunduğu,	her	biri	de	dildeki	bütün	öbür	göstergelerle	karşıtlaşan	bir	göstergeler	ardışıklığıdır.	Ancak	bu	bilgi	İngilizce	ve	Fransızcamn	öncel	bir	karşılaştırması	ile	değil,	dil
öğretmenlerinin	gözlemleri	ile	sağlanır.	Saussure	örneğini	izleyerek,	dil	seslerinin	temelini	oluşturan	dizgeye	eğilen	Prague	dilbilim	çevresi	üyeleri,	özellikle	Jakobson	ile	Trubetzkoy,	Levi-Strauss	un	sesbilimsel	devrim	diye	adlandırdığı	şeye	yol	açtılar;	bununla,	daha	sonraki	yapısalcılara	en	seçkin	dilbilimsel	yöntemi	sağladılar.	KUM	M	ER	1971a,
Referenz,	Pragmatik	und	zwei	mögliche	Textmodelle,	in:	D.	Eğer	dikkat	edilirse	l	den	4	e	kadar	olan	kuralların	yarı	buyrum	biçiminde,	yani:	sadece	eğer	x	ise	P	yi	söyle	biçiminde	olmasma	karşın,	5	inci	kural	P	nin	söylenmesi	Y	sayıhr,	biçimindedir.	Kural	(6)	şöyle	açıklanır:	Dizelgedeki	ünlülerin	hiçbirinin	/k	/	ııin	önleşme	nedenini	oluşturacak	ortak
özellikleri	yoktur.	Bildik	göstergede	Saussure	iin	anladığı	gibi,	gösteren	ile	gösterilen	arasındaki	bağıntı	ıızlaşımsal	ya	da	gelenekseldir:	Arbre	doğal	benzerlik	ya	da	nedensel	bir	bağdan	dolayı	değil,	bir	kural	gereğince,ağaç	anlamına	gelir.	Anlamı	nedensiz	olduğu	gibi	söylenceseldir	de.6	İkinci	olarak,	belli	bilim	dallarının	yetki	alanmda	belirticilerin
anlamları,	bilginin	biçimlendirilmesine	göre	değişir.	Veysel	Kılıç)	Söz	Eylem	Nedir?	10):	Konuşuluyorsa,	yalnızca	metinlerle	konuşuluyor	(H	ART	M	A	N	N	1968,	s.	Önce,	kılıcı,	kalma	durumu	vb.	Dilbilimsel	evrimin	temelini	oluşturan	toplumsal	etkenler,	sağlıklı	bir	biçimde	incelenmeden,	hiç	kimsenin	dilbilimsel	değişme	düzeneğini	anlamak	için	elle
tutulur	bir	ilerleme	sağlayamayacağı	açıktır.	124).	17.	Onun	sözceleri	çözümlemesi,	genellikle	bir	tümceyi	en	küçük	birimlerine	ayırıp	bu	birimlerin	en	küçüklerinin	daha	büyüklerin	birer	parçası	olduğunu	gösterecek	biçimde	yapılara	bölerek	ya	da	ağaç	çözümlemesi	yaparak	sürer.	Böylece	en	çok	edimsellik	(illocutionary)	sesbilim	yönünden	en	az
çabayla	sonuçlanmaktadır.	Örneğin	bugünkü	biçimbirimsel	çevriyazı	ile	geçen	yüzyılda	dil	öğretmenlerince	kullanılan	geniş	çevriyazı	arasında,	uygulamada	temel	ayrım	nedir?226	232	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	Resmi	dil	öğretim	tarihi	boyunca,	bugün	bilinen	anlamda,	bir	tür	uygulamak	dilbilim	varolagelmiştir.	Bu	bilinen	konunun	bir	yanı,	genel
konuşursak,	insanbilimcilerin,	oldukça	ayrı	araştırma	alanlarına	giren	ve	şu	başlıklarla	ayrımlayabileceğimiz,	zina,	evlilik	öncesi	cinsel	ilişki,	eşcinsellik,	hayvanlarla	ilişki	vb.	i	(Ayrımların	aydınlığa	kavuşturulması	için	bir	şeyi,	başka	bir	şeyle	karşılaştırmak).	Böyle	bir	eğitim,	dil	öğretmeninin	dilbilimle	birlikte,	bir	kişisin	felsefesini	de	benimsemesini
gereksiz	kılacaktır.	Bernard	Pottier,	prince:	princeling,	boy:	boiling	türünden,	bir	veriler	dizisinde	salt	kalıp	arama	tutkusuyla	üretilebilecek	biçimbilimsel	ömeksemelerden	doğacak	gülünç	sonuç67	72	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	lan	önlemek	için	sağduyunun	önemini	vurgular	(Systematique	des	elements	de	relation,	s.	Ders	kitaplarının	çoğu,	Bloomfield	ve
Fries	biçeminde,	bir	bütün	oluşturan	birimlerin	çözümlemesiyle	ilgilenmişlerdir.	Tek	tek	sayayım	bunları.	Böylece,	Eski	İngilizceden	Orta	İngilizceye	ya	da	Shakespeare	in	biçeminde	gençlikten	olgunluğa	geçişteki	değişikliği	incelemeye	yönelebiliriz.	Ama	bu	kodlar	yalnızca	bir	kültürle	bir	başkası	arasında	değil,	aynı	zamanda	durumun	gereğine	göre
bir	tek	kültür	içerisinde	de	büyüyerek	değişir.	Bu	koşulu	içtenlik	koşulu	(sincerity	condition)	olarak	adlandırmaktayım.195	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	201	(7)	K,	TJyi	söylemekle	kendisini	EJyi	yapma	zorunluluğu	altına	sokmak	istemektedir.	Bu	özel	örneği	ilgilendiren	çok	basit	yapıdadır;	ama	kuralların	başarılı	olarak	uygulandığı	birçok	durumların	her	biri,
kendi	başına	kolayca	sesbilimsel	ve	sesbilgisel	gösterimle	arasında,	göze	çarpıcı	bir	ayrım	olduğunu	anlatabilir.	Bu,	göstergelerin	belli	kümeleşmesini,	daha	soyut	bir	biçimde	tanımlanmış	(adıl	+	yardımcı	eylem+	zaman	belirteci)	bir	yapı	olarak	görebiliriz.	Tümcenin	bu	sınıflamaya	göre	etiketlenmiş	ayraçlamşı	aşağıda	verilmiştir:	Bu	çözümlemenin
tümüyle	tartışmasız	olmadığım	söyledim.	Böylece,	daha	sonraki	araştırmalar	için	önerimiz,	öteki	tür	söz	eylemlerle	benzer	çözümlemelerin	yapılması	olacaktır.	Söz	bağlamları	ve	sözcük	dizinleri	yazın	araştırmacısı	ve	filolog	için	pek	büyük	bir	değer	taşır;	bununla	birlikte,	bilgisayarın	ortaya	çıkışma	dek,	ancak	en	ünlü	yazarlarm	küçük	sayıda	yapıtı	için
üretilebilmişlerdir.	En	iyi	bilinen	dillerden	herhangi	ikisinin	bile	bu	tür	tam	aynmsal	betimlemeleri	olmadığına	göre,	yap224	230	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	masını	beklediğimiz	yanlışları	kestirmeye	çalışmak	yerine,	öğrencilerin	yaptıkları	yanlışları	toplayıp	sınıflandırma	yoluyla	daha	iyi	sonuçlar	almamız	olanaklıdır.	Buna	koşut	olarak,	Prag	Okulunun
görevsel	sesbilgisi	dışındaki	çalışmaları	dilbîlimcilerce	(sesbilgisi	çalışmalarına	göre)	daha	az	bilinmektedir.	Belirgin	biçimde	benzer	ve	koşut	olan	çiftin	üyelerinden	biridir	değişken	(th).	Hymes	(eds)	The	ethnography	o	f	communication,	AmA,	vol.	Saussure,	dilin	üç	ana	anlamı	arasmdaki	ayrımı	belirterek,	onlardan	ikisine	yoğım	biçimde	eğilmiştir.
Şimdi	önerilen	şey,	bu	temel	örüntiilerin	(kalıplaşmaların)	genel	dilbilim	incelemesinden	ortaya	çıkanlarla	yakın	bağlantısının	kurulmasıdır.	Bu	görüş	ya	da	buna	yaklaşan	bir	görüş	son	üretimsel	dilbilgisi	yazmmda	da	ileri	sürülmüştür.	Bana	söyledi	örneğine	uyarak	Bana	izledi	kullanımı.	Bu,	bilim	adamının	dizini	elle	üretmek	için	yapacağı	yaklaşık	iki
yıllık	çalışma	karşılığmda	konulmalıdır.	5	inci	kural	da	sadece	eğer	2	ve	3	üncü	kuralların	her	ikisi	de	yerine	gelirse	uygulanır.	Bu	nedenle	dili,	tarihsel	bir	sürece	bağlı	dönüşümler	geçiren	herhangi	bir	varlık	gibi	incelemek	gerekir.	Örneğin	kuram,	anlamsal	birimlerin	varlığına	dayanıyorsa	sonuç,	bu	birimlerin	görmezlikten	gelindiği	bir	kurama	göre
değişik	olacaktır.	BIERWISCH	1970,	Selektionsbeschrânkungen	und	Voraussetzungen,	LAB	3,	S	K.	m	başlarında	olgucu	düşünürlerin	etkisinde,	bilimin	nesnel	deneyime	dayalı	yaklaşımlarla	kucaklaştığı	bir	gerçektir.	Chauveau	-J.	Bir	metni	anlamak,	söylenen	şeyde	neyin	söyleniyor	olduğunu	sormak	değildir.	Bunlar	büyük	bilgi	niceliklerini	saklamada
ucuz	araçlar	sağlarlar2	(Bir	mıknatıslı	kuşak	yaklaşık	yirmi	milyon	damga	alabilir)	ama,	özellikle	mıknatıslı	kuşakta,	bilgiye	rastgele	erişilememe	sakıncası	vardır.	Dilbilimde,	doyurucu	bir	dilbilgisi,	yalnızca,	izin	verilen	tüm	anlandı	10	Robbins	Burling,	Dilbilim	ve	Budunbilim	tanımı,	American	Anthropologists,	c	/71	(1969),	s	/240	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ
247	sözceleri	üreten	kuralları	belirlemekle	kalmayıp,	anlamsız	ya	da	benimsenmeyen	sözceleri	ayıran	kuralları	da	içermek	zorundadır.	Örnek:	Tüm	doğal	dillerde	ünlü	ve	ünsüzler	bulunur.	Daha	başka	bir	örnek»ahmet	in	yeni	kitap	dolabı	dır.	Böylece	aritmetiksel	işlemler	yapmak	üzere	izlence	İçnmiş	bir	bilgisayar,	gibi	sekiz	simgeden	oluşan	bir
dizgiyi,	iki	dizgiden	oluşan	bir	çıktı	üretecek	biçimde	işleyebilir:	33.	başlangıcında	Hint-Avrupa	dilleri	dışmda	başka	alanları	ilgilendiren	çalışmalannın	genişliği	ve	sınıflan-12	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	13	dırılmaşı	yapılabilecek	olguların	çokluğu	nedeniyle	dilin	öz	niteliğinin	ne	olduğunu	sorusunu	sormaya	yöneldiler.	Aynı	sesbirim,	bir	durumda	soluklu,	başka
bir	durumda	da	soluksuzdur.	Ayrımlara	dayanan	betimlemelerin	uygulanması	aym	tür	öğretimi	ortaya	çıkarmaz.	Bir	başkası	Ahmet	ya	da	Mehmet	ve	Ali	dir;	(Ahmet	ya	da	Mehmet)	ve	Ali	ya	da	Ahmet	ya	da	(Mehmet	ve	Ali)	biçiminde	ayrıştırılabilir.	Cowden-Clarke	1829	da	Shakespeare	in	bütün	yapıtlarını	kapsayacak	biçimde	girişmiş,	12	yıl	süren
yazma	ve	4	yıl	süren	birleştirme	çalışması	sonucunda	bunu	bitirmiştir.	Aynı	dilin	dilbilimsel	betimlemeleri	özdeş	olmasa	da	dilbilimcinin	dil	bilgilerimizi,	sesbilgisi	elkitabımızı	ve	sözlüklerimizi	yazma	yeteneği	olan	kişi	olduğu,	günümüzde	geniş	ölçüde	benimsenmiştir.	Bailey,	C-J.N.	(1969b),	Introduction	to	southern	states	phonetics,	University	o	f
Hawaii	Working	Papers	in	Linguistics,	vol.	Ayırıcı	bir	sesletim	özelliği	bir	bürün	kimliğiyle	soyutlanarak	parça-ses	birimlerinin	sayıları	sık	sık	azaltılabiliyordu.	sonlarındaki	tarihsel	ve	evrimci	akımla	bütünleşti.	Örneğin,	He	can	gotomorrow	(O	yarın	gidebilir)	tümcesinde	belli	bir	sırada	dört	göstergeden	oluşmuş	bir	dizimsel	ilişki	vardır.	Yapılması
gereklidir	bu	ayrımın	üstelik.	Tümcelerin	çizgisel	biçimlerinin	üstünde	sanki	başka	bir	tür	sözdizimi	yapısı	olduğu,	sezgisel	yönden	besbellidir.	Lambert,	WbE.	Linguistischen	Kolloquiums,	Berlin	Oktober	1969,	(Linguistische	Reihe	8)	München,	S	W.	Sledd	e	göre,	dil	çözümlemesinde	anlıkçı	düşünceyi	tümden	yad	sunak,	çelişkili	ve	yanıltıcı	olur.	Ancak
bir	nesne	ya	da	eylem,	gerçekleştirdiği	pratik	işlev	yönünden	değil	de	kendi	içinde,	salt	kendisi	için	dikkatin	odağı	olursa,	başka	bir	deyişle,	neye	yaradığına	değil	de	ne	olduğuna	bakılırsa,	o	nesne	ya	da	ey26	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	29	lemin	estetik	bir	işlevi	var,	denilir.	Örneğin:	Barbar	a'mn	gelemeyeceğini	bildirmesine	karşın	Peter	geldi,	j	Barbara
gelemeyeceğini	bildirdi.	Ayrıca	bu	betimlemeler	hemen	her	zaman	konuşma	diliyle	değil	de	yazı	diliyle	ilgilidir;	bu	anlayış	da	dilsel	alanı	yazınsal	deyiş	alanına	indirger	ve	yazınsal	deyişi	yanlış	olarak	dilin	olağan	bir	anlatımı	gibi	göstermek	ister.	Çünkü	ilk	adımda	herhangi	bir	belirti,	geleneksel	bir	gösterge	durum	ima	gelebilir.	Karşılaştırmalı
betikbilimcilerin	sık	sık	karıştırdıkları	bu	ayrım,	Saussure	için	-daha	sonra	da	dilbilim	için-	temel	olmuştur.	(4)	Yeni	bir	kart	al	ve	üzerine	son	okuduğun	damgayı	yaz.	Bloomfield	ile	onu	izleyenler,	öğretmenlerin	kafasına,	dilbilimin	okul	izlencesine	uygulanmasının,	özde	yapısalcılık	anlamına	geldiğini	etkileyici	bir	biçimde	işlemişlerdir.	Ulusal	Bilişim
Kurultayı,	TBD,	1981,	s	Genç,	P.	Sanırım,	herhangi	bir	dilsel	bildirişim	örneği,	zorunlu	olarak	dilsel	eylemi	içerir.	Mo.	So-	Orta	Üst	işçi	sınıfı	Alt	işçi	sınıfı	Çizenek	4,	oran	belirlemede,	orta	smıf	konuşmacısı	(K2)	üç	ölçek	üzerinde	beş	toplumsal	öbek	için	işçi	sınıfı	konuşmacısından	(K	İ)	daha	üstündür	(Labov,	v.b,	1968,	s.	Daha	önce	de	işaret	edildiği
gibi	Aspects'	teki	dönüşüm	kuralları	(anlam	yorumlaması	üzerinde	etkisi	olmayan	biçemsel	dönüşüm	dışında)	zorunludur	ve	bu	Sözdizimsel	Yapılar'da	belirlendiği	şekliyle	çekirdek	ve	çekirdek	olmayan	tümceler	arasmdaki	ayrımı	ortadan	kaldnmâktadır.95	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	101	Günümüzdeki	Eğilimler	Bu	bölümde,	bana	göre,	çağdaş	sözdizimi
kuramının	odağında	bulunan	kimi	sorunları	ele	alacağım.	Francis	gibi	bilim	adamları	(1954)	düin	tanımlanmasına,	buna	bağlı	olarak	okul	çalışmalarına	davranışçı,	eşzamanlı,	nesnel	ve	bilimsel	bir	görüş	getiren	Darwin	türü	bir	devrim	den	söz	etmişlerdi.	ın	sonları	ve	20.	T,	birlikte	ayraca	alınan	ve	kuralın	işleyişi	ile	T	olarak	belirlenen	A	Ö	EÖ	simge
dizisi	olarak	yeniden	yazılmıştır,	(ii)	Şimdi	buraya	kadar	üretilen	ve	ayraca	alınan	diziyi	T	(AÖ	EÖ)	inceler	ve	içindeki	simgelerden	herhangi	birinin	kurallardan	birisi	ile	yeniden	yazılıp	yazıla-	Simgeler	Türkçe	ye	uyarlanmıştır.90	96	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	mayacağım	araştırırız.	Bilimin	ulaşmayı	özlediği	sunma	biçimi	bu	olsa,	göstergebilimm	yalnızca,
bağıntılarla	uğraşması,	onu	yeni	bağıntılar	mantığıyla	incelenmeye	özellikle	yatkın	kılsa	da	bu	yazıda,	bu	türden	bir	açımlamaya	girişmek	ne	doğru	olacaktır;	ne	de	olanaklıdır.	264).	Sweet	1902	yılında	Oxford	Üniversitesi	Rektör	Yardımcısına	gönderdiği	bir	mektupta	kendi	dalı	olan	sesbilimi	tek	başına	yararsız	olmakla	birlikte	kuramsal	olsun,
uygulamalı	olsun,	bütün	dil	çalışmalarının	temelinde	yer	alan	bir	bilim	dalı	olarak	tanımlamaktadır.	**	Bu	tür	bir	anlatım	da	Türkçe	için	geçerli	değildir.194	200	D	tlbîlim	SEÇKİSİ	şiniıı	şimdiki	durumda	yaptığı	ya	da	yapmak	üzere	olduğu	bir	şeyi	yapması	için,	ona	ricada	bulunursam	ricamm	hiç	bir	anlamı	olmaz,	üstelik	ricam,	oldukça	kusurlu	olur.
Örneğin	birinci	çoğul	şahıs	nesnesi	için	soyut	biçimin	(w-i-m)	olduğunu	öğrendikten	sonra,	aşağıdaki	kuralı	uygulayarak	gerçekte	bulunan	biçimi,	us	(bize)	biçimini	elde	ederiz:	1.	Bu	örnekte,	bir	metin	yoluyla,	adım	adım	ilerleyen	bilgi	genişlemesi	ele	alınmaktadır-	Dilbilimsel	kuram	oluşturmanın	yazın	bilim	alanına	nasıl	uygulanabileceği	sorusuyla
(burada	dikkat,	kuşkusuz,	özellikle	metindilbilime	yönelecektir)	geniş	bir	biçimde	IHWE	1971,	ilgilenmiştir.	Austin	in	ileri	sürdüğüne	göre	İngilizcede	bu	tür	anlatımlardan,	binden	fazla	bulunmaktadır.	D	og	(köpek)	göstergesinin	dog	(köpek)	kavramı	diyebileceğimiz	bir	gösterileni	vardır,	ama	bu	dilediğimizden	daha	az	kesinlikle	bir	belirlemedir:	Bir
dizi	uygulamaları	olduğu	sürece,	içeriğini	belirlemek	güçtür.	Çözüm,	biçem	değişikliğinin	önemini	anlamakta	yatar:	Onu,	bir	dış	ölçünün	doğruluğunu	tanımak	yönlendirir.	Levi-Strauss	insan	bilimlerinin	amacı,	insanı	oluşturmak	değil,	onu	çözmektir	der	{La	pensee	sauvage,	s.	Bu	tür	toplumsal	basmakalıplar,	en	azmdan	yarnn	yamalak	dizgesiz
dilbilimsel	yapı	görünümüyle	sonuçlanır.	Ne	yazık	ki,	dil	o	denli	kolay	değildir;	İngilizce	de	güneşlik	anlamına	gelen	Venetian	blind	kör	Venedikli	anlamına	gelecek	blind	Venetian	ile	aynı	şey	değildir.147	154	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	Belki	de	bir	tümcenin	anlamlılığı	için	söyleyebileceğimiz	en	gözle	görülür	şey,	kendisini	oluşturan	sözcüklerin	anlamlarmın
dizgisel	bir	toplamı	olmadığıdır.	Prag	Okulunun	bir	ölçüt	dile	yüklediği	iki	temel	özellik,	esnek	bir	durallık	ve	akılcılıktır.	Öğrenici,	anadilinin	özelliklerini	yabancı	dile	aktarma	eğilimindedir.	Ben	burada	Firth	in	dil	kuramının	daha	kendince	olan	özelliklerinden	kimilerini	özetlemekten	öte	birşey	yapamam.	AUSTİN	1962;	SEARLE	1969;	W	U	N	DERLICH
1970b).	Dr.	Akşit	Göktürk	e,	Doç.	Ferdinand	de	Saussure,	bu	sorunu,	bir	göstergebilim	i,	göstergelerin	genel	bilimini	önerirken,	kendi	deyişiyle,	daha	var	olmayan,	ancak	gelecekteki	yeri	sağlam	olan	bir	bilim	daimi	varsaydığı	zaman,	göz	önünde	bulundurmuştur.	Daha	üstünkörü	bir	deyişle:	dil	{langue)	=	bir	topluluğun	dilbilgisi	+	söz	varlığı	+
sesletim	dizgesi.	Başka	yerde,	aynı	tabaktan	yeme,	aynı	bardaktan	içme,	aynı	kurbandan	yeme	gibi	şeyler	olabilir	ama,	bir	evrede	gelinle	damadın,	yeni	kurdukları	cinsel	ilişkiyi	sofra	arkadaşlarının	gösterisiyle	sergilemelerini	öngörmeyen	bir	evililik	törenine	çok	az	rastlanır.	Dübilimci,	bir	kurallar	dizgesi	oluşturma	girişiminde	bulunur,	bu	dizge	onu
biçimsel	yönden	yeniden	üreten	bilginin	nedenini	açıklayabilir.	Firth	e	göre	ise	bu,	toplum	içinde	bir	rol	oynayan	kişiler	arasındaki	ilişkiler,	onların	söylediği	sözler,	onların	ilişkili	olduğu	nesneler,	olaylar	ve	başka	şeylerin	oluşturduğu	bir	ilişkiler	alanı	idi.	Bu	tür	çalışmanın	ilk	itişi,	Chomsky	nin	dilbilgisel	modellerinden	geldi,	Oysa	bu	modellerin	akılda
hiçbir	biçimde	bilişimse!	uygulamalar	bulunmadan	geliştirildiği	vurgulanmalıdır.	Bu	sonuç,	önemli	yöresel	bir	anadili	değişimi	belitini	yansıtır:	Ne	zaman,	ikinci	aşamalı	bir	lehçenin	birincil	aşamasındaki	bir	lehçeyle	ilgisi	olsa,	biçimsel	test	ortamında	verilen	yanıtlar,	ikincil	aşamadan	birincil	aşamaya	düzensiz	ve	dizgesel	olmayan	bir	tavırla	değişir.
Öyleyse,	temel	dilbilgisi	ilkeleriyle	-	(bu	edimlerin	tümünün	aynı	türden	işlemler	olduklarını	söylememize	izin	veren	-	oyunun	kuralları)	-	bireysel	değişime	izin	veren	koşullu	yardımcı	kuralları	birbirinden	nasıl	ayırabiliriz?	Göstergebilim,	herhangi	özel	bir	dile	ya	da	göstergeye,	bu	nedenle	de	bilim	diline	ve	bilimde	kullanılan	özgül	göstergelere
uygulanabilecek	bir	dil	sağlar	bize.	Amaç,	uğraşılabilecek	sorun	türünü,	bilgisayar	kullanmadan	önce,	sorunun	nasıl	çözümlenmesi	gerektiğini	ve	bilgisayar	kullanmanın	gerekçesinin	doğrulanıp	doğrulanmadığını	ortaya	çıkarmak	üzere	yapılması	gereken	ekonomik	çözümleme	türünü	örneklemektir.	Özet	olarak,	dilbilimin,	özdevimli	bir	biçimde
izlenirse,	doğru	sonuçlar	verecek	bir	bulgulama	işlemi	sağlamadığını	söyleyebiliriz.	Gösterge	bağıntılarının	genel	çözümlenmesinde	biçimcilerin,	deneyimcilerin	ve	uygulayımcıların	çok	şey	başardıkları	doğrudur;	ne	var	ki,	elde	edilen	sonuçlar,	umulabileceklerin	ancak	çok	küçük	bir	kesimini	oluşturmaktadır;	bütünü	oluşturan	bu	alanların	herb'rinde
ilk	dizgeleştirme	işlemleri	daha	başlamamış	sayılır.	gibi	modern	Avrupa	dilleri	arasında	ortak	bir	köken	saptayan	oluşsal	ilişkileri	belirtmesini	sağladı.	Kurucu	yapı	kavramının,	dilbilgisi	kuramına	alınması	için	daha	başka	nedenler	gösterilebilirse	de	burada	bunlara	değinmeyeceğiz.	Nicel	yakınlaşmanın	en	çarpıcı	örneğini,	Levin	Crockett	in
incelemelerinden	elde	etmekteyiz,	(Tablo	l	de	gösterildiği	gibi).	W	UNDERLICH	1969).	Sesbilimlerin	bir	dildeki	işlevlerini	yorumlamada	temel	kavram	sesbilgisel	karşıtlık	kavramıdır:	Ses	birimlerini	birbirinden	ayıran	ve	sonuç	olarak	anlamlı	konuşma	birimlerini	ayırt	etmeye	yarayan,	işitilebilecek	en	küçük	ayrnnlar.	Prag	da	da	dilbilim,	kentin	ve
ülkenin	aydın	yaşamındaki	önemli	yerini	sürdürmektedir;	dilbilimciler	yalnız	dilbilimdeki	evrensel	eğilimleri	izlemekle	kalmamakta,	kendi	dilbilim	geleneklerini	de	geliştirmeye	ve	evrensel	ölçeğe	yaymaya	çalışmaktadırlar.	Böylece	glosematiğin	görüş	açısı	ilk	görüldüğü	kadar	ters	değildir.	Bu	algılamaya	da	dil	geleneklerine	göre,	bu	tür	inançları
uyandırmak	için	kullanılan	belirli	bir	tümce	aracılığıyla	ulaşılmak	istenmektedir.	Bu	tür	incelemeler	ancak,	ayrımlılıkların	önemli	olduğu	dilbilim	bilgisiyle	birlikte	yararlı	olabilir.	Sapir,	N.	Sözsüz	kodlar	da	sözlü	kodlarla	inanılmaz	derecede	aynıdır.	sorusuna	ayrıntılı	biçimde	yanıt	vermemesi	çok	güçtür.160	166	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	dildiği	bir	dizi	küme
toplantısı	yapıldı.	Olağandışı	bir	konuşma	olduğu	kanısında	değillerdi.	Bu	yaklaşımı	gerektiren	neden	şudur:	Bir	dilsel	metin,	seslerin	ya	da	yazılı	imlerin	salt	bir	toplamı	değildir.	Dilbilimi	örnek	olarak	kullanmanın	etkileri	nelerdir?	Gerçekten,	dil	öğretim	tarihi,	dil	çözümlenmesi	ilkelerinin	kesinlikle	uygulanmasından,	ruhbilim	ilkeleri	üzerinde	tek
yanlı	bir	direnmeye	doğru	gidip	gelen	vurgulamanın,	sarmal	biçimde,	birinden	ötekine,	değişmesi	olarak	açıklanabilir.	Kavramların	söylenip	anlaşılabilen	dilbilimsel	öğe	örnekleri	üretmek	üzere	nasıl	bileştikleri,	ruhdilbilimciler	için	temel	sorundur.	Bireyler,	ne	zaman	konuşmak	gerektiğini	ve	ne	söylemek	gerektiğini	kendileri	seçerler	(Bu	olanakların
başka	dizgelerce	yaratılıp	belirlenmesine	karşın);	ancak	bu	eylemler,	öznenin	denetleyemediği	kimi	dizgelerce	olanaklı	kılınır.	Artzamanlı	bakış	açısının	eşzamanh	bakışı	saptırmaması	için,	ikisi	birbirinden	ayrı	tutulmalıdır.	Bu	soruya	yanıt,	dilbilimin	ussal	bir	tabanı	olması	gerekliliğiyle	bağlanmışta.	Türkiye	de	de	bilişimsel	dilbilim	üzerinde
çalışanların	çoğunun	bilişimciler	arasında	bulunması	doğaldır.	Heidegger,	Der	Satz	vomgrınd(pfullingen,	1957),	p	J.	Ancak,	uygulamada	ya	da	özellikle	karşılaştırma	sonuçlarının	düzenlenmesinde	Veith	m	dayanak	dizge	ve	aykırılık	dizgesi	kavramlarına	dayanarak	dayanak	dil	ile	karşılaştırma	dili	arasında	ayrım	yapmak	kullanışlı	olabilir.	Onun	uzlaşıcı
tutumuyla	bilimsel	biçemi,	tartışma	biçemlerini	Bloomfield	den	almış	olan	yapısalcılarmkinden	ayrı	niteliktedir.	Görüleceği	gibi	bu	yaklaşımda,	Katz	ve	Postal	(1964)	yaklaşımında	olduğu	gibi,	sözdizimi	üretimsel	dir,	(dilin	yaratıcı	ve	üretken	niteliğini	yansıtır),	oysa	sesbilim	ve	anlambilim	yorumsaldır	(sözdiziminin	ürettiği	soyut	yapılara	sesçil	ve
anlamsal	yorum	getirirler).	Sema	Rifat	Güzel	şen)	Saussure	Kuramının	Temel	Kavramları	-	(D.	Bilimsel	olmamaları	nedeniyle-fonnül	yerine	yönerge	sundukları	için-dilbilgisinden	vazgeçmeleri	istendiğinde,	tavrı	ne	olmalıdır?	Konunun	ikinci	yanını	bırakarak	dikkatimizi,	iletişim	sorunu	üzerinde	toplayalım.	Seçimlilik	sınırlamalarının	temelde	sözdizimsel
olmaktan	çok	anlamsal	olduğu	söylenir	çoğu	kez.	Estetik	işlev,	sanat	yapıtları	ve	yazınla	sınırlı	değildir.	Kesinlikle,	o	yapıtı	yazar	yazmıştır;	o	oluşturmuştur;	ancak	yazar,	yalnız	söylemin	türlerini	sınıflandıran	ve	oluşturan	gelenekleri	olanaklı	kılan	bağlam	dizgesi	içinde	şiir,	tarih	ya	da	eleştiri	yazabilir.	(îng)	ve	(dh)	değişkenleri,	Amerika	Birleşik
Devletleri	nde	bu	türden	basmakalıplardır:	Kimi	kişiler	g	leri	sesletmeyen	ya	da	dese,	dem	ve	dose	guys	diyenler	olarak	adlandırılırlar.	Bu	ses	değişimi	out,	proud	v.b.	sözcüklerdeki	yerini	tutan	ikili	ünlüye	tamamlanmıştır.	Dilbilimci,	incelediği	dilin	içinde	bu	tipte	sesli	ve	sessizlerin	bulunmadığını	ortaya	çıkarabilir.	Birçok	yerde	öğretmenlerin,
Bloomfield	in	abartılmış	tutumuna	karşı	çıkmaları,	çalışmalarında	geleneksel	dilbilgisine	geri	dönmeleri	ya	da	Bloomfield	i	dilbilgisinde	tek	seçenek	saymamaları	şaşırtıcı	değildir.	Özellikle	İkincisini,	çünkü,	Barthes	m	dediği	gibi	dilbilimsel	örneğin	sınırlarını	araştırma	özlemi,	bir	sağduyu	biçimi	değil,	ancak	le	lieu	central	de	la	recherche	in
tanınmasıdır.	kavramları	diye	adlandırdığı	şeylere	saldırmıştır.	Staal,	1968)	Chomsky	nin	sıralamayı	destekleyen	görüşleri	kesin	olmaktan	uzaktır.	İngilizce	gibi,	sözcük	düzeninin	dilbilgisel	işlevi,	özneyi	nesneden	ayırt	etme	işlevi	olan	dillerde,	işlevsel	tümce	bakışı	değişik	dilbilgisel	anlatım	yolları	(örneğin	edilgen	karşıtlığında	etken)	kullanımıyla	elde
edilmektedir.	Başka	bir	deyişle,	bu	anlam	açıklaması,	bir	kişinin	söyledikleriyle	bir	anlam	belirtmesi	ve	kişinin	o	söylediklerinin	o	dilde,	gerçekte	ne	anlama	geldiği	konuları	arasındaki	bağlantıyı	gösterememektedir.	Ahmet	K	oca	m	a	n	)	91	b.	Görüldüğü	gibi,	eğer	sesbilimsel	süreçler	belirli	olarak	betimlenecekse,	sesbilgisel	eşdeğerler	ya	da	ayırıcı
özelliklerin	dilbilgisel	gösteriminin	evrensel	aygıtın	bir	parçası	olması,	çağdaş	olarak	uygulanmast,	üretimsel	sesbilimin	asal	ilkelerinden	biridir.*	Yeni	Bloomfield	Sesbilim	inde	olduğu	gibi,	sesbilimsel	kuralların	ve	sözlük	gösterimlerinin	ikisinin	de	parçalı	sesbirimler	değil,	ayırıcı	özellikler	yoluyla	çözümleçtirilmeleri	(to	be	formulized),	bu	gerekliliğin
bir	sonucudur.	Şimdi	etiketleme	düşüncesini	ele	alarak	bileşen	kavramını	genişletmemiz	gerekiyor.	Üretimsel	Sözdizimi	-	(J.	197,	199).	Dilin,	kurallarını	kullanmamıza	ilişkin	ruhsal	betimlenmesinden	ayrı	olduğunu	öğrendiğimiz	zaman,	kuralların	betimlenmesini	de	öğrenmiş	oluruz.	Bununla	birlikte,	Avrupa	dilbilimindeki	etkisi	eşsizdir.	Estetik	ve	yazm
yapısı	incelemesine	konu	olan	temel	kavram,	estetik	işlev	kavramıydı.	Ama	şu	ana	kadar	pek	çok	kimse	için	o,	gene	de	olabilir	ve	gerçekleşmiş	bir	olgudan	daha	çok	bir	olasılık	sorunu	gibi	görünüyor.	kurallarda	sunulan	kapalı	dizilerle	6	ve	8.	Özet	olarak,	yazarın	bu.tümcesi,	dil	ediminde	etkin	temel	süreçlerin	özünün	betimi	biçiminde	anlaşılırsa,	bu
hem	eksik,	hem	de	yanıltıcı	olur.	Onun	yetki	alanı,	Saussure	ün	de	direterek	savunduğu	gibi	belli	bir	gösteren	ile	gösterilenin	ilişkili	olması	için	hiçbir	usçu	ve	doğal	bir	nedenin	olmadığı	yerlerdeki	uzlaşımsal	göstergelerdir.	Bu	amaca	özel	terimler	kullanmaksızm	da	varabüiriz.	Bu	incelemede	güdülen	amaç,	işte	bu	birleştirici	görüş	açısmı	önermek	ve
göstergeler	biliminin	dış	ana	çizgilerini	belirlemek	olacaktır.	(	+	ön	yumuşakdamak)	özelliği	ağız	boşluğunda	hem	art	damak	bölgesini	(diğer	bir	deyişle,	arka	bölgeyi)	ve	damak	bölgesiyle	ilişkili	bir	sesletimi	içeriyor.	Yazı	ilk	kez	Word	de	1945	yılında	yayımlandı.47	52	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	bilimcinin	de	dilbilimcinin	örneğini	izleyerek	kendi	konusunda
sesbilimsel	devrimi	yeniden	üretebileceği	görüşünü	savunan	yapısalcı	metinlerce	hem	de	yapısalcılığın	en	sağlam	ve	en	erkli	karşıtlarmca	desteklenebilir.	İçerik	ve	anlatım	öğelerinin	nesnel	dökümünü	olası	kılan	olgu,	dilsel	imin	çift	yüzüdür.	Ne	kadarı	kurallarla	saptanmakta	ve	ne	kadarı	isteğe	bağlıdır?	Tutarlılık,	bir	yapıttaki	odaklanmış	bileşenlerin
yeni	biçimlenişleri,	belirli	bir	yönde	olursa	kendini	gösterir;	böyle,	belli	bir	yapıttaki	anlamların	olağandışılığı,	sözcük	seçimi	yoluyla	(sözlükçede	karşıt	alanları	birbirine	karıştırarak),	bir	başkasmda,	yine	aynı	ölçüde	tutarlı	biçimde,	sözcüklerin	yaygın	olmayan	anlam	ilişkilerinin	bir	bağlamda,	yan	yana	kullanılmaları	yoluyla	gerçekleştirilebilir.	Sorunu
daha	gerçekçi	biçimde	koymayı	kabul	edersek,	daha	anlıksa!	bir	yaklaşımı	da	benimmeseye	zorlanacağımız	inancındayım:	Ayrımlamayla	öğrenme	yerine,	varsayım	sınamalarından;	yanıtların	pe156	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	161	kiştirilmesi	yerine,	varsayımların	değerlendirilmesi;	alışkanlıklar	yerine	kurallar;	genelleme	yerine	üreticilik;	sözlü	yanıtları
öğretme	yöntemleri	yerine,	doğuştan	ve	evrensel	olan	insan	yeteneği;	koşullanmış	uyarıcılar	yerine	simgeler;	sözcük	ve	sözsel	sesler	yerine	tümceler;	zincirleme	yanıtlar	yerine	dilbilimsel	yapı;	kısaca,	öğrenme	kuramı	yerine,	dil	üzerinde	durmaktır.	Bir	noktaya	dikkatinizi	çekmek	isterim	ki,	günümüzde	dilbilimciler	arasında,	nasıl	olup	da	dilbilgisi
kurallarının,	yalnızca	sözlü	anlatım	öğelerinin	sırasal	dizimini	kısıtlı	olarak	saptadığı	ve	de	kurallara	uyarken	bile	konuşmacının	söylediği	şeylerin	ayrıntıları	konusunda	geniş	bir	seçim	alanına	sahip	olabildiğine	ilişkin,	oldukça	büyiik	bir	ilgi	vardır.	Aynı	biçimde,	incelediği	şeyler,	bütün	zenginlikleri	ve	kullanım	çeşitleri	içinde	bireysel	diller	iken,
amaçladığı	erek,	o	dillerin	biçimsel	yapısı	ve	bu	yapılardan	yürüyerek	dilin	genel	yapısı	olur.	Göstergesel	süreçte	söz	konusu	olan	bu	üç	tamamlayıcı	öğeye	sırasıyla	gösterge	taşıyıcısı,	gösterilen	ve	yorumsal	bağlam	diyebiliriz;	dördüncü	bir	öğe	olarak	bunlara,	yorumcu	da	eklenebil	r.	WUNDERLICH	1970b,	Die	Rolle	der	Pragmatik	in	der	Linguistik,	D
U	4,	S	D.	Böylesi	bir	dilin	kodunu	çözmek	için	ne	tür	bir	ayrımlama	düşünmek	zorundayız?	(2)	Doğal	dillerin	çoğunda	Y	özelliği	vardır.	4	-	Aynı	toplumdilbilimsel	değişken,	toplumsal	ve	biçimbilimsel	katmanlaşmayı	belirtmekte	kullanılır.	Ne	tür	bir	gösterilen	aramaktadır?	Burada	bulunamaz	(çıkarım:	bu	nedenle)	Bir	bilet	aldı	(sonuç:	bu	amaçla,	ya	da
çıkarım:	çünkü)	Bir	arabaya	gereksinimi	vardı	(neden:	çünkü,	ya	da	nedenleme:	bu	nedenle,	nitekim)	Bir	araba	almıştı	(zaman:	Önceden,	ya	da	neden:	çünkü,	ya	da	nedeııleme:	nitekim)	Annesi	hastaydı	{neden:	çünkü)	Fritzlar	dan	geçti	(zaman:	bu	arada	jbu	sırada)	Yağmur	yağıyordu	(zaman:	bu	sırada)	Bu	kentten	nefret	ediyordu	(kuşatıcı:	karşın)
Göttingerfi	özliiyordu	(kuşatıcı:	karşın)205	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	211	Egon	Homburg'a	gitti	(karşıtlık:	ama,	ya	da	zaman:	sırada)	Gottingen'e	gitmedi	(ayrımsallık)	Hayır,	Kassel'a	gitti	(düzeltme)	Trene	bindi	(özelleştirme:	ve	nitekim)	Kassel	Fulda	kenarındadır	(sözü	edilen	adın	konulaştırılması)	(bkz.	Üstelik	öğretmen	olarak	dilbilimcinin	kullandığı
yöntemlerin	en	etkili	yöntemler	olmadığı	da	gösterilmiştir.	Yapısalcılıksan	söz	etme	eğilimindeysek,	konunun	kendisi	yapılaşır	ve	bir	dizge	yapısı	içindeki	yerinde	tanımlanır.	rnrria	1	will	ask	next	You	could	sleep	now	w	*	*	S-	*	gr	$	(1)	Bu	çizelgeyi	Türkçe	verecek	olursak:	0	(E)	yarın	gide	0	(D)	birazdan	gele	Ben	sonra	sora	Sen	şimdi	uyuya	-bilir	bilir
cağım	bilirsin	dizimsel	ilişkiler	o.	Doğal	olarak	daha	özenli	konuşmayı	gerektiren	sorular	vardır	(Konuşmanın	kendisiyle	ilgili	soruları	gibi).	EE	->	{-meli.	Çünkü	buradaki	sav	insan	diye	birşeyin	olmadığı	değildir.	Karşılaştırılabilirlik	sorunu	genelde	yamtlanamaz.	Edimsel	eylem	kavramın	m	genel	açıklamasını	verebilmek	için	bu	koşula	uymam
gerekmektedir;	yoksa,	sadece	değişik	edimsel	eylemler	arasındaki	ilişkiyi	göstermem	yeterli	olurdu.	Adların	alt	sınıflamasına	ilişkin	sözdizimsel	niteliklerin	bu	tür	biçimlenişi	elimizde	olursa	sözlükçe	maddelerini	şöyle	düzenleyebiliriz:	a)	İçtenlik:	[	+	Ad,	sayılan,	+	soyut]	b)	Çocuk:	[	+	Ad,	4-	sayılan,	+	cins,	+	canlı,	+	insan]	Bu	maddeler	içtenlik9
sözcüğü	sayılmayan	soyut	bir	addır9	ve,çocuk9	sözcüğü9	sayılan	cins	canlı	bir	insan	adıdır9	biçiminde	okunabilir.*	İçtenlik	çocuğa	yan	baktı99	dizisinin	aykırılığı,	yan	bakmak	eyleminin	sadece	insan	adları	olan	öznelerle	kullanıldığı	söylenerek	açıklanabilir;	bu	amaçla	bir	seçimlilik	kuralı	da	düzenleyebiliriz:	[	+	[	+	İnsan]	E	E-]	Bu	simge	tamlananı
insan	olan	bir	ad	öbeğini	özne	olarak	alır9	biçiminde	yorumlanabilir.	Bununla	birlikte,	iyimserlik	için	bu	kuramsal	temellere	karşı,	gerekli	dilbilgilerini	üretmedeki	uygulamaya	ilişkin	çok	büyük	sorunları,	derin	yapıları	neyin	oluşturduğuna	ilişkin	bugünkü	yetersiz	bilgimizi	ve	gerçek	sözcüksel	belirsizlik	sorununu	ortaya	koymalıyız.	Normal	toplumsal
bû*	araştırmada,	istenilen	sayının	verildiği	durumlarda	bu,	oldukça	olanaksızdır;	ancak	toplumd.ilbilimsel	çalışmaların,	başlangıçta	daha	az	kişi	gerektirdiğini	ortaya	koyduğumuzdan	böyle	bir	örnek	çok	daha	olanaksız	değildir.	Garvin,	Linguistics,	Voice	o	f	America,	s	çeviren:	Ahmet	Kocaman)	Forum	Lectures,29	GLOSEMATİK	Otuz	yıl*	önce	iki
Danimarka	lı	dilbilimci,	Louis	Hjelmslev	ve	Hans	J0rgen	Uldall,	yalnız	yeni	bir	çeşit	dilbilime	değil,	zamanla	insanbilimin	yeni	bir	düzenlemesine	de	yol	açan,	birlikte	ortaya	koydukları	bir	dilbilim	yaklaşmama	glosematik	adını	verdiler.	Levi-Strauss	un	Introduction	â	l	oeuvre	de	Marcel	Mauss	da	belirttiği	gibi,	bireylerin	kendilerine	özgü	eylemleri	hiçbir
zaman	kendi	başlarına	simgesel	değildir;	onlar	toplumda	ortak	olması	zorunlu	simgesel	bir	dizgeyi	oluşturan	birimlerdir*	(s.	Bloch	ve	Trager	in	gözlemledikleri	gibi,	İngilizce	konusunda	hiçbir	şey	bilmesek	John	ran	(John	koştu)	ve	John	stumbled	(John	tökezledi)	nin	değişik	deyimler	ve	John	Brown	ile	John	Smith*ten	ayrı	yapılar	olduklarını	görmemiz
için	belli	bir	süre	gerekecektir	(Outline	o	f	Linguistic	Analysis,	s.	Buna	karşılık,	görüngüsel	kanıtların	bulunmaması	durumunda	belli	biçimsel	işlemlerle	bağmtılı	genel	yöntemler	uygulanabilir.	Satranç	oynanan	bir	odaya	girdiğimizde	(oyunun	kurallarını	bilmediğimiz	sürece)	tahtadaki	taşların	durumuna	kısa	bir	göz	atarak	oyunun	durumunu	anlamamız
olanaklıdır.	Bu	noktanın	önemi,	ileride	yavaş	yavaş	açıklığa	kavuşacaktır.	P	eter,	Paris	ve	kalem	bu	tanım	için	iyi	ama,	ayrıcalık,	kır	gezintisi	ve	yoksulluk	da	iyi	mi?	Eğer	kurucu	kurallar	konusunda	söylediklerim	doğruysa,	bu	kuralların	tümünün	buyrum	biçiminde	olmamasına	şaşmamak	gerekir.	Ancak	İngilizce	yi	öğrenmek,	bir	dizi	sözceyi	ezberlemek
de	değildir;	sözceleri	üretmeyi	ve	anlamayı	olanaklı	kılan	kural	ve	ölçüler	dizgesini	iyice	kavramaktır.	Bu	işlem,	dilbilgisinde	anlamlı	en	küçük	birime	ulaşıncaya	değin	sürer.	Anlam	istek	konusunun	ötesinde,	aynı	zamanda	dil	gelenekleriyle	ilgili	bir	konudur.	Çağdaş	araştırma	çaüşmaları,	anahtar	sözcüklerin	örüde,	belki	önemli	birtakım	konumlardaki,
geçiş	sıklıklarını	saptayan	ve	örüyü	bunlarla	dizinlemeye	çalışan	istatistiksel	yöntemler	üzerinde	yoğunlaşmaktadır.	Ancak,	bu	tür	ölçütler	belli	kullanım	alanlarınca	önerilebilir.	Ulusal	Bilişim	Kurultayı,	TBD,	1981,	s	*	Borko,	H.	Bu	görüş,	hem	Levi-Strauss	un	öncü	yazısı	L	analyse	structurale	en	linguistique	et	en	anthropologie1,	gibi	budun-	1	1	C.
Sınıflarda,	Bloomfield	in	savları	ile	bunları	yadsıyan	görüşlerden	kaynaklanan	oldukça	ciddi	iki	sorunla	karşılaşıldığı	saptanmıştır.	içtenlikle	söz	vermeyle	isteksiz	söz	verme	arasındaki	en	önemli	ayrılık,	içtenlikle	söz	verme	durumunda	konuşucu,	söz	verdiği	eylemi	yapmak	istemekte,	isteksiz	söz	verme	durumunda	ise	o	eylemi	yapmayı	istememektedir.
Ama	içinden	çıkılmaz	bir	karışıklığa	düşmek	istemiyorsak,	bu	sürecin	birbirlerinden	dikkatle	ayrılması	gereken	düzeyleri	bulunduğunu	görmemiz	gerekir.	Lambert	in	incelemeleri,	örneğin,	Kanada	Fransızcasma	karşı	olumsuz	tavır,	yalnız	İngiliz	konuşma	topluluğunda	oldukça	yaygın	olmakla	kalmayıp	hemen	hemen	Quebec	(1967)	deki	Fransızca
konuşanlar	arasında	da	tam	bir	bağlaşımın	olduğunu	gösterir,	/r	/	gibi	belirleyicilere	karşı	bilinçsiz	öznel	tepkileri	incelememizde,	az	önce	betimlendiği	gibi,	[r	]	kullanımındaki	büyük	çeşitliğe	karşın,	konuşucuların	tepkilerinde	olağanüstü	bir	bağlaşımla	karşılaşırız.	Daha	çok	hangi	özelliklerin	anlamlı	olduğunu	öğrenmekle	başlar	ve	ileriye	yönelik
olarak,	öğrendikçe	kendi	sözcüklerini	ayrımlar.	/bulunabilir.	12).	Language,	vol.	Bu	sözceyi	söz	verme	olarak	betimlemeyi	pek	doğal	bulmuyorum.	Yapı,	öğelerin	yan	yana	dizilmesidir;	dizgeler	ise	bir	yapının	herhangi	bir	yerinde	ya	da	öğesinde	birbirinin	yerine	geçebilen	yerdeş	birimler	takımıdır.	O,	bir	dizinin	ne	anlama	geldiğini	ya	da	o	dizinin	yeni
bir	yorumunu	bulgulamaz;	ancak	olayın	temelindeki	dizgenin	doğasını	belirler.	Wunderlich	ed.,	Probleme	und	Fortschritte	der	Transformationsgrammatik.	Ayrımsal	dilbüim	de	karşılaştırmalıdır;	çünkü	ortak	yönler	ve	ayrımlar	saptanacağım	varsayar.	You	can	download	the	paper	by	clicking	the	button	above.	Bach-McCawley	çözümlemesinin	ikinci	bir
özelliği	de	mantıkçının	kapsam	kavramı	ile	birleştirildiğinde	She	wants	to	marry	a	man	with	a	big	bank	account	gibi	tümcelerin	belirsizliğini	açıklayabilmesidir:	Söz	konusu	belirsizlik	gönderimde	bulunulan	the	man	in	belirli	bir	birey	olup	olmamasına	dayanır.	Labov,	W.	Levi-Strauss,	Anthropologiestructurale.	Bloomfield	ile	başlayıp	Fries	de	izlerine
rastlanan	aşırı	ve	karşı	savlar	(Rusların	1957	yılında	fırlattıkları	ilk	Sputnik	i	izleyen	yıllarda),	eğitimde	belirgin	dalgalanmaların	görüldüğü	1950	lerde	sürdürüldü.	Veysel	Kılıç)..	Ses	aygıtlarnnızın	her	biri	dirimsel	olan	temel	işlevleri	yanı	sıra	(akciğerler	solumak,	burun	koklamak	v.b.)	konuşma	aygıtları	olarak	iş	görürler.	Bu	durumu	algılayamamaktan
doğan	yanılgı,	felsefede	önemli	bir	yer	tutar.	Kuralların	sıralanması	ve	düzenlenmesi,	sesbilimsel	gösterimlerin	soyutluğu	ve	bunun	gibileri	üretimsel	sesbılgisi	tarafından	alınırken	(6)	ve	(7)	nin	ilişkisi	gibi	sorunlar,	ayırıcı	özellikler	kuramının	asal	konularıdır.	İlk	önce	hangi	yapıların	bulunduğunu	belirledikten	sonra,	yapının	neresinde	ayrı	bir	dizge
kurulması	gerektiği	anlaşılabilirdi.	Labov,	W.,	Cohen,	P.,	Robins,	O.	Çeviren:	UnsalÖzünlü)36	J.R.	FIRTH	VE	İNGİLİZ	DİLBİLİMİ*	Herhangi	bir	bilimin	gelişmesi,	onun	ele	alındığı	kültürel	ve	politik	ortamın	etkisi	altındadır;	kuşkusuz	bu,	dilbilim	için	de	geçerlidir.	Makinenin,	işlediği	gereçleri	herhangi	bir	biçimde	anlamasını	sağlamak,	açıkça,	pek
güçtür;	ama	bu	olmadan,	istenen	sonucun	nasıl	gerçekleştirilebileceğini	görmek	de	güçtür.	Bizim	örneklediğimiz,	özellikle	basit	bir	dilbilgisi	türüdür;	ne	var	ki,	Chomsky	nüı	dönüşümlü	dilbilgisini	tartışmamıza	bir	giriş	olarak	işimize	yarıyacaktır.	ulamlar	biçiminde	yazıyorlardı.	Örneğin,	İngilizce	pen	sözcüğünde	olduğu	gibi,	kapantıh	bir	ünsüz,	sözcük
başında	sesletildîğinde,	Amerikalı	konuşmacılar	bunu	güçlü	bir	solukla	sesletirler.	Bazı	belirtkeler	kendiliğinden,	oldukça	istemsiz	oluşur.	Ulusal	Bilişim	Kurultayı,	TBD,	1981,	s	Tretiakoff,	A.',	Analyse	des	Correlations	de	deux	Caracteres	Consecutifs,	Application	â	la	Recherche	de	PHarmonie	Vocalique	en	Turc	et	en	Uzbek,	Rapport	69,	Dep.
Konuşmanın	gerçek	sesleri	(sesbilgisi)nin	incelenmesi	ile	belli	bir	dilde	bu	seslerin	işlevsel	yönlerinin	(sesbilim)50	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	55	incelenmesini	birbirinden	ayırarak	Trubetzkoy,	sesbilimin,	İncelenmekte	olan	dilde	anlam	ayrımlarının	hangi	sessel	ayrımlarla	ilişkili	olduğunu,	bu	ayırıcı	birimlerin	ya	da	belirtilerin	birbirlerine	nasıl	bağlandığını,
sözcük	ve	deyimleri	oluşturmak	için	seslerin	hangi	kurallara	göre	birleştiklerini	araştırması	gerektiğini	ileri	sürüyordu	{Principes	de	phonologies	s	).	Bunların	ve	verilebilecek	daha	birçok	örneklerin	kuramsal	önemi,	belirsizliklerinin	anlam	yönünden	ya	da	sonuncul	kurucuların	çizgisel	düzenlenişi	yönünden	açıklanamaz	oluşundadır.	Kapı,	arkadaşım
tarafından	açılacak	tümcesinin	yüzey	yapı	yönünden	açıkça	ayrı	olsa	da,	Arkadaşım	kapıyı	açacak	tümcesi	ile	derin	yapıda	aynı	olduğunu	geçic	iolarak	kabul	edelim.	Göstergebilim	sözdizim,	anlambilim	ve	uygulayımbilim	olarak	üç	alt	dala	ayrılır;	bunlar	sırasıyla	göstergebilimin	sözdizimsei,	anlambilimsel	ve	uygulayımsal	boyutlarına	eğilirler.	Ama
durum	böyle	olmayıp	anlaşılmış	da	değildir.	Konuşanların	dilbilimsel	edincinden	çıkarılmış	bir	dizi	olguyu	açıklamaya	başlamayacak	ve	bunların	nedenlerini	açıklayacak	kimse	varsayımlar	oluşturmalıdır.	İngilterede	ilk	genel	dilbilim	kürsüsü	ancak	1944	yılında,	buna	yeterince	uygun	düşen	Londra	Üniversitesi,	School	o	f	Oriental	and	A	f	rican	Studies
okulunda	kurulmuştur.	Böylece	cow	(inek)	sözcüğü	özgül	olarak	to	milk	(sağmak)	eylemiyle	birlikte	kullanılır.	Birincisi,	yine	bilginin	yapısıyla	ilgilidir:	Az	gelişmiş	ülkelerde	Tasarım	Reformu	başlıklı	bir	yazı	ile	Kırsal	bir	Ekonomide	Pirinç	Üretim	Ekonomisi	başlıklı	bir	yazı,	ikisi	birden,	Güney-Doğu	Asya	da	tarım	konusunda	bilgi	isteği	için	anlamlı
olabilir.	Yapısalcılıkla	göstergebilimin	özdeş	şeyler	olduklarını	düşünmek	yanlış	olmasa	gerek.	Ayrımsal	dilbilimin	günümüzdeki	aşamasındaysa	kuram	oluşturma	yönünden,	ancak	başlangıç	çabaları	bulunmaktadır.	Birçok	yeni	izlence	taslaklarına	başlandı;	birçokları	da	bu	konudaki	önerilerini	yapısalcılığa	gittikçe	azalan	ilgi	doğrultusunda	değiştirdiler.
Bu	anlamda	aynı	derin	yapısı	olan	bütün	tümcelerin	anlamı	aynı	demektir.	Eğer,	üflemlilik	zıtlaştırmak	olsaydı,	[pit]	ve	[phit]	gibi	değişik	anlamlarda	olan	iki	sözcüğü	bulmayı	umabilirdik.	Chomsky	nin	yanıtı	(1965)	ulam	ve	özellik	ayrımına	dayanıyor.	Belki	uygun	ortamlarda	ortaya	çıkar	deyimi	ile	daha	doğru	bir	yorumun	önerilmiş	olması,	onun
gönderme	ile	anlamı,	gerçekte	karıştırmadığını,	anlamı	bütünüyle	gözden	uzak	tuttuğunu	olduğunu	gösterir.	Dilbilgisine	eşgönderimlilik	(coreferentiality)	kavramının	alınmasının	temel	nedenlerinden	biri,	The	man	killed	the	man	gibi	bir	tümcede	(The	man	killed	himself	ten	ayrı	olarak)	sesçil	olarak	özdeş	olan	iki	ad	öbeğinin	gönderim	yönünden
zorunlu	olarak	ayrı	yorumlanmasını	(Chomsky	1965:145)	sözdizimsel	yönden	olanaklı	kılmasıdır.	Oysa,	Amerika	da	1920	ve	1930	larda	Bloomfield	ile	yandaşlarının	yönetiminde	üniversitelerde	ve	okullarda,	o	güne	değin	dil	adına	yürütülen	tüm	çalışmaları	kesinlikle	eleştiren,	tümüyle	yeni	bilimsel	bir	dilbilim	çalışması	geliştirildi.	Chomsky	nin	İngilizce
için,	sayfa	*	Açıklayıcı	yeterlilik	kuramı	karşılaştırıldığında,	her	biri,	verideki	koşullarla	çıkışabilen,	uygun	biçimde	bir	dizi	varsayımlardan	en	üstün	varsayımı	seçen	bir	değerlendirme	işlemini	içermelidir.	Göstergebilim,	bilimlerle	ikili	bir	ilişki	içindedir:	Kendisi	hem	bilimler	arasında	bir	bilimdir,	hem	de	bilimlere	araçlık	eder.	Dilin	toplumsal
bağlamında	incelenmesi,	anlamlı	olması	isteniliyorsa,	/th	/	değişkeni	gibi	sesbilimsei	düzeyde	kalamaz.	Betikbilim,	geçmişteki	uygarlıklara	coşumcu	akımın	gösterdiği	ilgiden	yararlanarak	XIX.	Her	yıl,	dil	öğretimiyle	uğraşan	öğretmenler	uygulamak	dilbilim	bilimine	ilişkin	daha	çok	şey	duyuyorlar.	Üstelik	bazı	düşünürler,	bir	sözcüğün	anlamını
bilmenin,	o	sözcüğün	kullanımı	için	gerekli	kuralları	bilmek	olduğunu	bile	söylemişlerdir.	Bir	sözcenin	anlamı	onu	oluşturan	sözcüklerin	dizgisel	anlamlarının	toplamı	değildir.	(Koksal,	1979	ve	1981,	Kaynakça	için	not	10	a	bakınız.)	9	Bilişimsel	dilbilimin	yazıda	işlenmeyen	öteki	alanları	arasında	şunlar	sayılabilir	(Bk.	Gönenç,	1976):	a	Sayılamalı
dilbilim.	Denekler,	kendilerinin	incelendiklerini	düşünmediler.	Ancak,	temel	sorunlar	için	ortam	hazırlayan,	örnekleme	ve	kayıt	yapma	gibi	yöntembilimsel	sorular	vardır.	Sonra	bu	da	yazıcıdan	dökülür	ve	yeniden	denetlenir.	Tanılara	temel	oluşturan	ayrımsal	çözümlemeler	değişik	neden	lerle	yeterli	ya	da	yeterince	ayrıntılı	olmamış	olabilir.	Burada,
dama	ile	satranç	arasındaki	ayrıma	dikkat	edelim.	14	My	ve	mouthsözcüklerindeki	ünlülerin	de	bad,	bar,	lost	sözcüklerindeki	uzun	ve	kaymayan	ünlülerin	döngüsünce	etkilendiğini	görürüz.	Bu	tür	sorulara	üç	olası	yanıt	vardır.	Bir	kullanımbilim	kuramının	büyük	ölçüde	eksikliği,	yeterli	bir	metiıı2	kuramının	geliştirilmesini,	metin	bölümlerinin,	örneğin
sözcük,	tümce	bölümleri	ve	tümceler	kuramının	geliştirilmesine	oranla,	daha	olumsuz	etkilemektedir.	yüzyılın	başlarında	İngilizlerin	dilbilime	en	büyük	katkıları	sözlükbilgisi	(sözcük	yapımı),	lehçebîlim	ve	hepsinin	de	üstünde	sesbilim	alanlarmda	olmuştur.2	Londra	Filoloji	Derneği	(London	Philological	Society)	ce	1879	yılında	başlatılan	ve	sonradan	O
x	ford	Dictionary	(Oxford	Sözlüğü)	adıyla	tanınan	anıtsal	New	English	Dictionary	(Yeni	İngilizce	Sözlük),	sözlükbilgisi	alanında	yeni	bir	ölçü	belirlemiştir.	Aranılan	bağımsız	bilim,	her	yerde	geçerli	bir	imbilime,	imleri	ya	da	genelde	im	dizgelerini	inceleyen	bilime	dönüşür.	(1967),	A	social	psychology	o	f	bilingualism,in	J.	Çünkü	söz	konusu	iki	modelde
kullanılan	kavramlar	aynı	terimlerle	karşılamalar	da	çoğu	kez	ayrı	ayrıdır.»	Kurama	yönelik	ayrımsal	dilbilimde	betimlemelerin	temeli,	olabildiğince	geniş	kapsamlı	kuramlara	dayandırılmalıdır.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	122	to	124	are	not	shown	in	this	preview.	Deneklerin,	bu	değişkenin	toplumsal	*	*Bu	gözlemler,	deneklerin	yöresel
anadiliyle	ilişkilerinin	iyi	bilinmediği	yerlerde,	daha	büyük	ölçekli	testlerin	okul	öğrencilerine	uygulandığı	günden	bu	yana	sağlamlaştırılmıştır.163	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	169	anlamlılığını	değerlendirmeleri,	koşut	tümcelere	ayrımlı	yanıtlarınca	aşağıdaki	ölçekle	not	edildi:	Konuştuğu	biçime	bakılırsa,	konuşmacının	yapabileceği	en	üst	düzeydeki	iş	ne
olabilir?	yüzyılda	ve	20.	14,	pp	Fishman,	J.A.	(ed.)	(1968),	Readings	in	the	Sociology	o	f	Language,	Mouton.	Karşılaştırma	temelinin	daha	başka	ortak	özelliklerin	işe	katılmasıyla	genişletilmesi	gerekir.	Açıkçası,	bu	kuralları	bulabilirsek,	insan	düşüncesinin	kendi	yapısına,	derinliğince	ulaşabiliriz.	Üretimsel	özellikte	olmayan	bir	dd	edinimini	açıklamaya
yeltenecek	her	girişim	bu	güçlükle	karşılaşacaktır.	Dil,	iç	içe	ilişkili	birimler	dizgesidir	ve	bu	birimlerin	özdeşlikleri,	tarihlerinden	çok,	dizgedeki	yerlerine	göre	tanımlanırlar.	Bunu	yargı	içeriği	kuralı	olarak	adlandırmaktayım.	Yanlışların	nedenleri	çoğu	kez	iç	içe	girerler.218	224	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	Ayrırasal	çözümlemeler	yoluyla,	güçlüklerin	dilbilime
dayalı	bir	aşama	düzeni	oluşturulmasına	da	çalışılmıştır.	Bununla	birlikte	konuşucu,	bunlar	varmış	gibi'gösterir.	Bu	durumda,	matriks	dikdörtgende	belirtilen	her	şey	çizgisel	olarak	daha	uzun	biçimde	yazılırdı;	ama	işlemlerin	ardışık	sırası	önemli	olmadığından,	bu	durumdaki	çizgisellik,	artıklık	olurdu.	Bununla	birlikte,	bulgulama	işlemine	duyulan	ilgi,
tehlikeli	bir	temel	yanılgıya	yol	açabilir:	Yaygın	olan	kanıya	göre,	dilbilgisel	bir	betimlemeyi	doğrulamak	için,	bu	betimlemenin	verilerden	mekanik	bir	biçimde	oluşturmasını	sağlayan	açık	seçik	bir	işlemi	bütünüyle	biçimsel	sergilemek	gerekli	ve	yeterlidir.	Törel	kurallar	ve	dilbilgisi	kuralları	Cinsellik	durumunda,	erkeklik	le	dişilik	arasındaki	karşıtlık
açıkça,	köklü	türdendir;	tıpkı	konuşmamn	oluşumundaki	gibi.	Dildeki	ses	örüntülerine	ilişkin	temel	anlayışı,	bunların	anlamlı	konuşma	birimlerini	birbirinden	ayırmaya	yaradıkları	ancak	kendilerinin	anlam	taşımadıkları	biçimindedir.	Bu,	yerine	adıl	konulan	ad	öbeğinin,	adılın	gönderimde	bulunduğu	ana	dizideki	öncel	ad	öbeğiyle	özdeş	olması
koşuludur.	Fakat	konunun	felsefe	alanına	girmesi	nedeniyle,	ayrı	olarak	belirtmeye	değer	bulduk.	Sözcük	sonunda	ise	ancak	dört	patlamak	ünsüz	/p,t,k,?	Derin	yapıyı	üreten	taban	bileşeni	"dir;	bunları	yüzey	yapıya	çeviren	ise	dönüşüm	bileşenidir.	Bu,	özellikle	yabancı	dil	öğretimi	için	önemlidir.	O	üçüncü,	eril,	tekil	kişi	diye	anlatılabilir,	ama	ayrıca	X
yarın	gidebilir,	X,	ben,	sen,	siz,	biz	değildir	gibi	eleme	süreciyle	de	açıklanabilirdi.	Bu,	anlam,	biçim	ve	söz	arasındaki,	ayrıca	her	alandaki	ilişkinin	tam	ve	doğru	olarak	tanımlanmasını	ve	çözümlenmesini	sağlamak	üzere	dildeki	öğelerin	belirlenmesidir.	Onun	önerdiği	gibi,	bu	amaca	bağlılık,	nedensiz,	yanlış	türden	bir	karmaşıklık	üretecekse,	bunun
öteki	alanlardaki	yapısal	çözümlemeler	için	de	sezdirimleri	vardır.	îlgili	özdeşlik	koşulunun	niteliği	nedir?	Bununla	birlikte,	bir	söz	verme	için	bu	isteğin	bulunması,	gerekli	bir	koşuldur.	Bu	yüzden,	aşağıda	ayrımsal	dilbilimin	henüz	sayıca	az	ve	tartışmalı	olan	bazı	kuramsal	temel	kavramlarıyla	yöntemsel	ilkeleri	irdelenebilecektir	ancak.	Bu	anlam
sözcüklerin,	durumların	söz	den	yapılmamış	belli	bileşenleriyle,	örnekse	belli	hayvan	türleriyle	olan	ilişkilerini	anlatan	durumsal	anlamlarından	çok	başkadır.	Tıpkı,	büyük	öğelerden	küçüklere	inme	yönteminde	olduğu	gibi,	içerik-anlatım	ayırma	yöntemi	de	glosematik	yaklaşımını	diğer	dilbilimsel	yaklaşımlardan	ayırır.	Ulusal	Bilişim	Kurultayı,	TBD,
1981,	s	Gönenç,	G.	Betimlemeler	amaç,	kapsam	ve	sunu	açısından	birbirlerinden	ayrılabilirler.	Eğer	B	nin	A	dan	soyutlandığını	söylersek,	açıkça	B	nin	A	ya	dayandığını	anıştırmış	(implied)	oluruz.	Sadece	bir	ses	çıkarma	ya	da	simge	kullanmayla	söz	eylemi	dile	getirme	arasındaki	ayrılık	nedir?	Aynı	bir	nesnenin	bir	göstergesi,	kuramsal	aşırı	uçta
yorumcusunu,	c	nesneyi,	yalnızca	o	açıdan	görmeye	götürürken,	öteki	aşırı	uçta	ayni	gösterge	yorumcuyu,	nesnenin	ortada	bulunmadığı	durumda,	aynı	nesnenin	tüm	niteliklerini	dikkate	almaya	götürebilir.	Oysa	değişim	sürecinde,	kaçınılmaz	değişken	kurallar	vardır;	bu	değişkenlik	alanları	dizgeli	bir	biçimde	dalga	dalga	gelişir.	Çözümlemelere	temel
oluşturan	kuramların	edinç	modelleri	olduğu	unutulmamalıdır.	Aslında	yapısal	çözümlemede	en	önemli	olan	bağıntılar	en	yalın	biçimiyle	ikili	karşıtlıklardır.	Tek	tek	göstergelerin	yönsüz	olmalarından	dolayı,	dilbilimci	onlara	yön	sağlayacak	dizgeyi	kendi	başına	yeniden	oluşturmaya	çalışmalıdır.	Ayırıcı	özellikler	ve	üretimsel	sesbilim	bir	araya
geldiğinde,	Chomsky	ve	Halle	in	(A,	B)	yapıtındakine	benzer	bir	dizge	buluruz.	Buraya	kadar	söylediklerimiz	Chomsky	nin	seçimlilik	sınırlamalarını	anlambilimsel	olmaktan	çok	bir	sözdizimi	konusu	olarak	ele	aldığını	gösterir.	Bununla	birlikte,	bir	konuşmacı	özel	bir	biçimde	ses	değiştirerek	The	hat	is	on	the	mat	biçiminde	söylerse,	değişik	bir	anlamla
değişik	bir	tümce	üreten	/k	/	ile	/h	/	arasında	ayrım	işlevseldir.	Dolayısıyla,	tartışmada	Chomsky	ye	değinmeler,	yapısalcıları	hangi	noktalarda	etkilediğini	göstermek	anlamında	değil,	ancak	yapısalcıların	benimsediği	dilbilimsel	örneği	kapsayan	temel	kavramlar	ve	çözümleme	süreçlerini	açıklığa	kavuşturmak	anlamındadır.	Ama	bu	bilginin	sözsüz	yanı,
sözcüklerle	geliştirilmezse,	genelde	eksik	kalır.	17.44	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	49	Firth	in	görüşüne	göre	dört	sözcük-sonu	ünsüzünün	öbür	dört	*(sözcük	başı)	ünsüzüne	bağlanmaları	doğru	sayılamazdı.	Daha	yalın	bir	deyişle,	yapılar	öğelerin	yatay	dizilişi,	dizgeler	ise	yapı	içinde	herhangi	belli	bir	yerde	bulunabilen	terimlerin	ya	da	birimlerin	düşey	takımı
olarak	düşünülebilir.	Bu,	özellikle,	tümeller	incelemesin	yani	doğal	dillerin	tümüne	özgü	özelliklerin	araştırılması	için	söz	konusudur.	Yapmam	gereken,	ya	Almanca	ya	da	İtalyanca	olarak,	onlara	Alman	subayı	olduğumu	söylemektir.	Burada	bunu	kullanıyorum;	çünkü	söz	veriyorum	(I	promise)	ve	bu	vesileyle	söz	veriyorum	(I	hereby	promise)
sözcelerinin	îngiliz	dilinin	yükümlülük	altına	girmeyi	bildiren	en	güçlü	işlev	bildirici	düzeneklerinden	biri	olduğunu	düşünüyorum.	Aynı	yargı,	her	tür	edimsel	eylemin	oıtak	yönü	olabileceğine	göre,	yargı	çözümlemesini	edimsel	eylem	çözümlememizden	ayrı	tutabüiriz.	Bu	koşullar	yardımıyla	oluşturulan	METÎNler	kuşkusuz	aynı	zamanla	metinidirler,
ama	olanaklı	metin/lerin	ancak	çok	sınırlı	bir	bölümüdür	ve	bildirişim	işlevleri	betimlenmemiştir.	Bu	önermelerin	yol	açabileceği	güçlükler	yüzeysel	güçlüklerdir;	çöztimlenebilmeleri	için	fizikötesi	bir	varoluş	dünyasına	kaydırılmaları	gerekmez.	Yaygın	biçimlerin	gözlemlenmiş	durağanlığından,	az	karşılanan	biçimlerin	kimi	çıkarımlarımızın,	doğru	olup
olmadığı	yanıtlanmamış	bir	sorudur.	Dil	öğreten	bir	kimse,	öğrencilerinin	daha	sonra	yapabileceği	yanlışların	türlerini,	deneyimleri	sonucu	kestirebileceğine	göre,	dilbilimcinin	ayrımsal	çözümleme	yoluyla	öncel	ve	daha	az	güvenilir	bir	kestirimde	bulunması	daha	mı	akıllıcadır?	Bu	imgeleme	kestirilebilir	ve	genel	olarak	kurallarla	işlenebilir	olan
üflemlililde	ilgili	bütün	başvuruları	içermemekte	ve	biçimbirimlerin	yalnızca,	kestirilemeyen	ses	değerlerini	göstermektedir.	Eğer	böyle	bir	söz	vermede	bulunursam,	dinleyicinin	söylediklerimden	anlam	çıkarması	için	tek	yol,	söz	verdiğim	şeyi	yapmayacağımın	açık	olduğuna	inandığımı	varsayması	olacaktır.	Toplumsal	kimlikleri	nesnel	ortamca	iyi
biçimde	tanımlanırsa,	bulgular	çok	verimli	olur.	Bu	yapıda	bu	adıllardan	yalnız	biri	kullanılabilir,	(örneğin,	you	he	can	go	tomorrow,	diyemeyiz).	İşlevsel	tümce	bakışının4dünya	dillerindeki	çok	genel	bir	anlatımı,	sözcük	düzenidir.	Bu	tümceler	ya	zorunlu	olarak	bir	ön	ya	da	art	tümceye	gönderme	yaparlar	(Örneğin:	Ben	de	Weimar'da	bulundum	/Başıma
şu	geldi)	ya	da	bağlama	bağlı	eksilti	olarak	anlaşılmalıdır	(bkz.	îşlev	bildirici	düzenek,	yargınm	nasıl	algılanması	gerektiğini	gösterir.	Matematik,	mantık,	doğal	bilimler,	dirimbilim	ve	toplumsal	bilimlerin	uzun	süre	yapıyla	ilgilendiklerini,	Levi-Strauss	un	yapısalcı!iğinin	ortaya	çıkmasına	değin	yapısalcılığı	uyguladıklarını	gösteren	Jean	Piaget	nin	Le
Structuralisme	yapıtından	çıkarılabilecek	sonuçtur	bu.	XIX.	Eğer,	dolayısıyla,	bulunmaktadır	gibi,	sayısı	çok	kısıtlı	olan	terimler	kullanarak	biçimsel	öğeler	tanımlanmaktadır.	Nida,	güçlü	bir	geleneksel	dilbilgisinin	kavramlarının	güçlü	bir	yetkecilikle	ilgisinin	bilincindeydi.	Bunların	davranışları,	yetkinliğin	dış	ölçünlerinden	daha	çok	etkilenmektedir.
Ayrıca,	içtenlikle	söz	vermede	konuşucu,	o	eylemi	yapabileceğine	(ya	da	yapamayacağına)	inanmaktadır.	Ulusal	Bilişim	Kurultayı,	TBD,	Ankara,	1978,	s	Koksal,	A.,	Bilgi	Erişim	Sorunu	ve	Bir	Belge	Dizinleme	ve	Erişim	Dizgesi	Tasarım	ve	Gerçekleştirimi,	Doçentlik	Tezi,	Hacettepe	Üniversitesi,	Ankara	Koksal,	A.,	Tümüyle	Özdevimli	Deneysel	Bir	Belge
Dizinleme	ve	Erişim	Dizgesi:	TÜ	RD	ER,	Bilişim	80,	Bildiriler,	3.	Dilsel	bildirişimin	temel	olarak	eylemleri	içerdiğini	nasıl	kanıtlayabileceğimi	bilmiyorum.	50).	Böylece,	yapısalcı	ya	da	göstergebiümci	için	değişik	evrelerin	tıp	görüşünü	inceleme	olanağı	doğar:	Bir	evrenin	bilimsel	söylemini	belirleyen	ve	belirtilerin	okunmasını	sağlayan	uzlaşmaların
incelenmesidir	bu.7	Göstergebilimci	ne	belirticilerin	kendileriyle,	ne	de	anlam	ile	belirti	arasındaki	gerçek	nedensiz	ilişkiyle	ilgilenir,	ancak	gerek	bir	kitle	ekininin	ya	da	yazının,	gerekse	bir	bilimin	uzlaşmaları	dizgesi	içinde	belirticileri	okumaya	ilgi	duyar.	Zellig	Harris,	örneğin,	anadili	konuşanlarla	çalışmanın,	yazılı	metinleri	incelemekten
üstünlüğünün,	biçimleri	denetleme,	sözceleri	yineletme,	belli	biçimbirimsel	bağıntıların	üretimselliğini	sınama	v.b	olanaklar	olduğunu	gözlemler	{Methods	in	Structural	Linguistics,	s.	İlk	baştaki	yazarların	çoğunun	uğraştıkları	başlıca	konu,	konuşulan	İngilizcenin	kendi	zamanlarmdaki	sesletimini	betimlemek	olmuştu;	ama	kimilerinin	ilgileri	daha	da
genişti.	Fishman,	1968)	bir	bölüm	Puerto	Rico	değişkeninde	biçem	kaymasını	incelemişlerdir:	Daha	önce	belirtildiği	gibi	son	(S),	R,	r	ve	1	nin	yaıv	sızlaşması;	(RR),	(r:)	ve	(y)	niıı	değişimi;	(D),	ünlüler	arası	(d)	nin	düşürülüşü.	Bunun	içindir	ki,	küçük	öğeleri	tanımlamadan	önce	büyük	öğeyi	tanımlamak	gerekir.	(1969),	Competing	changes	as	a	couse	o	f
residue.	Yapısal	çözümleme	yalnız	dışsal	etkenlerin	araştırılmasını	bir	yana	bırakmaz;	düşünen	özneyi	örnekleyici	bir	neden	yapmayı	da	reddeder.	(5)	Bir	damga	daha	oku.	I.	Bir	yazarın	kendine	özgü	biçeraini	belirten	göstergeler,	örüler	üzerinde	bilgisayarla	yapılan	çözümlemeler	sonucunda	saptanabilir;	bunlar	göz	önünde	tutularak	yazarı	kesin	olarak
bilinmeyen	eski	örfilerin	yazarları	saptanabilir.	Fakat	o	tür	edimsel	eylemin	belirleyicisi	olabilecek	anlatımm	(dizim	düzeninin)	kullanımı	için	gereken	anlambilim	kurallarını	konunun	dışında	tutacağım.	Toplumsal	ve	ekinsel	dizgelerde	davranış,	sık	sık	sapmalar	gösterir;	özellikle	de	kuralların	varlığını	yalanlamaksızm	kurallardan	sapar.	155).	Bu
kurallar	sıralıdır:	2	den	5	e	kadar	olan	kurallar,	sadece	eğer	1	inci	kural	yerine	gelirse,	uygulanır.	Ancak	Chomsky	nin	bulgulama	işlemleri	yolundaki	girişimleri,	temelde	yanlış	kökenlidir	ve	düzmece	sorunlar	doğurur.	Bununla	ruhdilbilimcilerin,	kuralların	üretimsel	bilgisine	ek	olarak,	dili	kullananların	gerçek	davranışlarını	yönlendiren	varsayımsal
bilgi-işlem	ve	bilgi	birikimi	bileşiklerini	de	içeren	edim150	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	137	örnekleri	oluşturmaya	çalışmaları	gerektiğini	söylemek	istiyorum.	Bu	da	işi	kısıtlı	diller	(restricted	languages)	kavrammm	benimsenmesine	götürür	demektedir.	The	man*	ya	da	the	picture	m	iki	kullanımındaki	dizin	değişik	olsaydı-bunlann	üretim	işleminde	isteğe	bağlı
olarak	sagtandıklarmı	anımsayalım-önad	tümceciği	dönüşümü	yürümeyecekti	(engele	uğrayacaktı)	ve	söz	konusu	derin	yapı	dilbilgisine	aykırı	olarak	kabul	edilecekti.	Gerçekte,	eyleme	dönüştürülmüş	birçok	gösterge,	gösteren	ile	gösterilen	arasmda	ilişkinin	kurulduğu	yerlerde,	toplumca	gelenekleştirilmiş	belirticiler	olarak	düşünülebilirler.	Bu,
Chomsky	(1965)	anlamındaki,taban	bileşeninin	sözdizimsel	değil	anlamsal	olduğu	anlamma	gelmiştir.	*	Örnekler	Türkçeye	uyarlanmıştır.	Ancak	bu	araçlar	belüli	bir	dildeki	ayrımların	ne	olduğunu	ve	nasıl	kullanıldığını	bize	gösteremez;	çünkü	bu	araçların	amacı	bu	değildir.	Seçimlilik	sınırları	alanına	ilişkin	değişik	bir	görüş,	dönüşümlü	gramerin
anlama	dayalı	modelini	savunan	bilginlerce	ortaya	konulmuştur.	Bununla	birlikte,	alanı	sınırlamak	açısından	ayrıntıya	kaçmamanın	kimi	zaman	yararlı	olabileceğini	düşündüğümden,	tümüne	kısaca	değineceğim.	Öyleyse,	gerçekte,	buduııbilimin	kanıtı	olarak	gözlenen	her	şeye	izin	vermesi	bakımından,	neyin	kabul	edilebilir	ve	neyin	kabul	edilemez
oldukları	konusunda	söylenebilecek	her	şeyi	söyleyerek	ayrımlayacak	birtakım	kuralları	tasarlamak	zorundayız.	Belirtke-tepki	hayvan	davranışı	genellikle	karşılaştırılabilecek	bir	biçimde	sınırlıdır.	Göstergelerin	bu	denli	çok	kişi	tarafından,	bunca	değ	şik	açıdan	incelendiği	daha	önce	pek	olmamıştır.	Daha	yakın	zamanlarda,	böyle	yazıların	vurgusu	daha
ussal	ve	bilgilendirici	olmaya	başladı;	öyle	ki,	anlayışlı	genel	okuyucu	hem	gündelik	yönetimsel	yazı-çizi	görevlerinin	özdevininde*,	hem	de	bilimsel	araştırmanın	ve	yapın,	tecim	ve	kamu	yönetiminde	planlama	ve	güdümün	daha	karmaşık	ortamlarında	bilgisayar	kullanıldığının	bilincine	iyice	vardı.	Böylece,	çok	değişik	ya	da	en	kötü	tümcelerden	oluşan
bir	derleme	olan	tek	tip	biçimler	üretmiş	olur.	Göstergenin	yorumuyla	ilgili	son	bir	nokta	olarak	şunu	da	belirtmek	gerekir:	Göstergeler	kuramı,	bir	şeyin	gösterge	kullanma	yoluyla	göz	önüne	alınması	sırasında	yer	alan	şeylerle	sınırlanmamahdır.	Örneğin,	görgü	kuralları	kişilerarası	ilişkileri	düzenler.	W.	Geleneksel	dilbilgisi	terimleri	dizgesinin,	dil
öğretiminde	yetkeci	bir	görüşü	besleyen,	kendi	ekseni	çevresinde	dolanan,	çoğunluk82	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	87	la	öğretmenleri	etkileyen,	kendi	kendini	yineleyen	bir	durum	olduğunu	belirtmiştir.	İngilizcede,	üflemlilik	düzenli	ve	kestirilebilir	olduğundan,	başka	bir	deyişle,	bir	sözcüğü	ötekinden	ayırt	etmeye	yardım	etmediği	sonucuna	varırız.	Önceden
de	açıklandığı	üzere	konuşma,	gerekli	biyolojik	süreç	içerisinde	soluğa	yüklenen	bir	iletişim	dizgesidir9.	Hepimiz,	kişisel	deneyimlerimizden	iyice	biliyoruz	ki,	pek	benzer	türden	iletileri	konuşarak	ya	da	yazma	veya	el	kol	davranmamda	bulunarak	değişken	yollardan	gönderebilmekteyiz.	Doğrulama	bir	edimsel	eylemdir.	Fries,	tümceye	Bloomfield	in
gözüyle	bakmıştır.	Bu	tür	davranışları	ciddi	bir	biçimde,	bilimsel	bir	ilgiyle	incelemek,	ancak	yapısalcılık	diye	adlandırılan	ortak	özelliklerin	son	derece	yaygın	şeyler	olduğunu	kanıtlar.	Dil	göstergesi,	bu	üç	etkenle	bağıntılanır:	Konuşmacı,	dinleyici	ve	sözü	edilen	nesne	ve	olgularla.	Bu	bürünsel	dizenin	Çek	şiirinde	sözcük	düzeniyle	nasıl	bağıntılı
olduğunu	gösterir.	Üretimselcileı*	temelde,	dönüşüm	kurallarının	anlamı	değiştirmediği	savma	bağlılıklarını	sürdürürler.	Ancak	Foucault	nun	dediği	gibi,	yazarın	birimi,	hazır	bir	öncül	olmaktan	uzak,	sürekli	belli	işlemlerce	oluşturulur	(UArcheologie.,	s.	A	hardy	perennial:	The	problem	of	la	langueand	la	parole'52	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	57	anlamı
olmayan	kaldırıma	basmak,	böylece	kurala	uymak	ya	da	uymamak	anlamını,	kulüp	yetkililerine	karşı	takınılan	tutum	anlamını	kazanır.	Kendimizi	bu	sürecin	birinci	kesimini	yapması	için	anlayışsız	bir	robota	yol	gösterme	durumunda	düşünürsek,	komutlar	aşağıdaki	biçime	benzeyecektir:	(1)	Boş	bir	yaprak	kâğıt	al	ve	üzerine	1	yaz	(bir	satır	sıra	sayısı
olacaktır).	Bunlar	arasında,	dil	çalışmalarında	kendi	deyimiyle	toplumsal	bileşen	üzerinde	direnmesi;	kendi	anlam	kuramı;	dili	düzeyler,	yapı	ve	dizge	olarak	çözümlemesi	ve	son	olarak	da	onun	(görevsel)	sesbilim	kuramı	bulunmaktadır.	Elbette	bu	varsayımlar	temelsizdir;	çünkü	dilbilim	bilgisi	olmayan	tanınmış	dil	öğretmenleri	varolagelmiştir.	KUM	M
ER	1971c).	Fakat	bizim	ilk	ve	en	önemli	amacımız	glosematiğin	dil	incelemelerinde	izlenen	eğilimlerini	göstermektir.	Hockett,	A	formal	statement	of	morphemic	analysis,	p.	(tanışmadan	hemen	önce	incelik	göstermek	için	kullanılan	bir	deyim	-	sözel	anlamı	4ne	yaparsmız?	(2)	Karşılaştırılacak	olan	konunun	seçimi.	Firth	Polonyah-îngiliz	insanbilimci
Bronislaw	Malinovski	nin	derin	etkisinde	kalmıştı.	Yazarın,153	160	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	sayısal	incelemesinde,	örnek	ile	çokluğu	birbirine	karıştırdığını	yakalasak,	yüzü	kızarırdı.	İnsan	bilimlerinin	yaptığı	şey	varsayımsal	olarak	düşünen	özneye	ilişkin	olanı,	üzerine	temellenmesi	her	türlü	benlik	kavramı	bir	sorun	niteliği	alıncaya	değin	yontmaktır.	c)
Eskimiş	ve	yabancı	öğeler:	Çevirilerde	kimi	kez	gözden	kaçan	eskimiş	ve	yabancı	öğeler	Türkçeleştirilmiştir.9	ç)	Anlatım	sorunu:	Çevrilen	yazıların	baskıya	hazırlanması	sırasında,	çeşitli	nedenlerle	değiştirilmesi	gereken	öğelerin	yerlerine	başkaları	konurken	anlatımı	bozacak	ölçüde	değiştirmelerden	kaçınılmıştır.	(l)	e	göre	verilen	alışılagelmiş	METİN
tanımı	şöyledir:	METİN,	sonlu	sayıda	tümcenin	bağdaşık	dizisidir.	Beşinci	sorun,	bu	incelemelerin	alanını,	tek	tek	konuşma	topluluklarmm	ötesine	genişletme;	bunları,	bir	bütün	olarak	İngilizce	konuşma	topluluğunun,	daha	geniş	dilbilgisine	bağlamaktır.	Son	zamanlarda	Michigan	Üniversitesinden	Prof.	sorusunu	soracağım.	Aspects-som&sı
diyebileceğimiz	dönüşümlü	dilbilgisinde	Chomsky	ninkinden	değişik	bir	yol	önerilmiştir.	Gerçek	davranış,	bir	yığın	değişik	neden	dolayısıyla	edincin	doğrudan	bir	yansıması	değildir.	attack	-Fransızca	attaque	m	eşbîçimi-	gibi	sözcüklerin	İngilizce	öğrenen	Fransızlarca,	vurgu	hem	İngilizce	hem	de	Fransızcada	son	hecede	olduğu	halde,	birinci,	hecesi
vurgulamr),	düzenli	bir	biçimde	anadil	öriintüsünden	uzak	durulmasıyla	sonuçlanır.	Buna	dayanarak,	dil	içi	ve	diller	arası	açımlama	bağlantıları	ayut	edilebilir.217	D	İLBÎLÎM	SEÇKİSİ	223	Üretici	dilbilgisinde,	başka	başka	deyişler	arasındaki	dil	içi	anlam	eşdeğerliği,	kuramda,	derin	yapı	(anlamsal	yapı),	dönüştürüm	ve	yüzeysel	yapı	kavramları	yoluyla
açıklanmaktadır.	Geniş	kapsamlı	bir	metin2	kuramının	geliştirilmesi,	şimdilik	günümüz	dilbilim	olanaklarının	dışındadır:	Çünkü	yalnızca,	uzam	zaman	açısmdan	sınırlanmış	olanaklı	sözce	yapılarının	belirlenmesi,	yeterli	değildir	(Bu	görevi	bile	günümüzde	dilbilim,	ancak	çok	yetersiz	olarak	gerçekleştirebilmektedir).	Türk	Dil	Kurumu	nca	ortaya	konan
bu	ilk	dilbilim	seçkisi,	çevirilerin	yapıldığı	dillerin	uzmanı,	aynı	zamanda	dilbilimci	olan	arkadaşlarımızın	büyük	bir	içtenlik	ve	titizlikle	görev	almalarıyla	gerçekleştirilebilmiştir.	Tüm	insan	topluluklarında,	yiyecek	ve	cinsellikle	ilgili	etkinlikler,	kültürel	ilgi	ve	simgesel	ayrıntılı	incelemin	göz	önüne	alınacak	ilk	bakış	noktaları	olarak	görülür.	Damada
kurallar	pek	yalın	olup	oyunda,	herhangi	bir	evrede,	her	bir	oyuncuya	açık	olan	seçenekler	oldukça	sınırlıdır.	Trubetskoy	ve	L.	Yalnız,	Amerikan	okul	dizelgelerinden	alınan	örnek	bir	tek	kitap	sesbilime	değinmiştir.	Bazılan,	konuşma	di31	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	35	linin	sesleriyle	ilgili	olup	bazıları	da	yazı	dilinin	harfleriyle	ilgilidir.	HEIDOLPH1966,
Kontextbezichungen	zwischen	Sâtzen	in	einer	generativen	Grammatik,	Kybernetika	2,	S	L.	yüzyılda	geliştirilmiştir.	Açıklama	bir	gösterge	olduğu	sürece,	ek	bir	açıklamayı	gerektirebilir	(Collected	Papers,	2,	s	).	Bu	varsayımlar,	bir	dilin	kuralları	gereği,	ya	bir	tümce	ya	da	metinden,	ya	da	dile	getirilmemiş	sözce	bağlamından	ya	da	konuşucunun
dünyaya	ilişkin	özel	bilgilerinden	çıkarılabilir.	Eğer	anlam,	kullanım	kuralları	konusuysa	doğal	olarak	anlatımların	anlamını	açıklayacak	olan	o	anlatımların	kullanım	kurallarını	saptayabilmek	gerekir.	Ama	daha	önemli	görüşleri,	yalın	örneklerle	göstermeye	çalışacağız.	Onun	etkilerine	İngiltere	de	Quirk	in	(1959,	1962),	Strang	m	(1962),	Mittins	in
(1959,	1962),	Whitehall	m	(1968)	ve	daha	az	önemli	bir	yığın	yazarın	tartışmasında	tanık	olabiliriz.	Yine	de	kurallar	yasa	değildir.	Ancak,	bu	kesin	bir	kuraldır;	Oswald	Ducrot	nun	gözlemlediği	gibi,	dilin	dizgesel	özelliğinin	böylesiııe	kesin	bir	onayı	altında,	ortaya	çıkarmama	korkusunu	yaşıyor	olabilir	ÇLe	structures	lisme	en	linguistique\	s.	Konuşma,
yeme	ve	cinsellik	konularındaki	davranışlar,	tümüyle	gelenekle	kalıplaşmıştır.	Çünkü	oyunlar	hiç	bir	biçimde,	durumları	göstermez.	Sonuçta,	sizi	kandırmak	zorunda	kaldım;	bağlamı	inceledim.	Yargı	türlerini	de	bir	türün	öğelerinin	eklemlenmesi	(o	-	k	o	-	Arkadaş	i*'	0*	Kavga,	20	o	L_	hio.	Kreidler	in	incelemesi,	Bloomfield	in	kitabından	otuz	yıl	sonra,
Amerika	da	en	azından	anadil	öğretiminin	yapısalcılıktan	azımsanmayacak	ölçüde	etkilenmiş	olduğunu	göstermektedir.	Mukarovsky	nin	estetik	işlev	kavramı	aşağı	yukarı	şöyledir:	Dil	de	içinde	olmak	üzere,	her	nesne	ya	da	eylem	için	pratik	bir	işlev	belirlenebilir	-araçlar	için	yararcı,	dil	için	iletişimsel	vb.-	bir	işlev.	Kendisini	glosematikçi	olarak	gören
herhangi	bir	kimseye	böyle	bir	ad	vermeyi	pek	istemem.	Hayır	ben	çalmadım,	size	söz	veriyorum	ben	çalmadım	**	(...I	promise	you	I	didn	t)	diye	yanıtlıyorsunuz.	59.64	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	69	Bulgulama	İşlemleri:	Başka	ekinsel	dizgeleri	diller	olarak	ele	alma	girişimi,	doğrudan	doğruya	dil	ve	söz	kavramlarının,	bağıntı	ve	karşıtlıkların,	gösteren	ile
gösterilenin	öteki	görüngüleri	tartışmak	için	yararlanılacak	biçimde	kullanılabilecekleri	varsayımına	bağlı	olabilir.	Bu	amaçla	daha	değişik	bir	tümceyi	ele	alacağız:	Arkadaşım	kapıyı	açacak.	Hill,	Washington,	D.C.,	1969,1973.	Ancak	dilbilimsel	göstergeler	durumunda	geleneksel	ya	da	gelişigüzel	temeller	apaçıktır;	böylece	dilbilimi	örnek	alarak	kişi,
onları	kullananlara,	göstergelerin	doğal	görünmesi,	kullananların	doğuştan	getirdikleri	bir	anlama	sahip	ol49	54	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	dukları	ve	açıklama	gerektirmediği	varsayımı	gibi,	yabancı	olmayan	yanlıştan	kaçınabilir.	Soruna	oluşsal	incelemeler	bütünü	açısından	bakacak	olursak,	daha	önceleri	ancak	değişik	biçimsel	tiplerin	düzenli	dökümüyle
sürdürülen	dillerin	tiplendirilmesi	çalışması,	gerçek	anlamda	gelişmiş	bir	evreye,	yapılsalcı	doğrultudaki	ilk	incelemelerle	ulaşmıştır.	Kural	4:	P	sadece	eğer*k,	E	yi	yapmak	isterse	söylenmelidir.	Bunun	arkasından	şu	söylenebilir:	Ussallığın	iki	kavramı	ve	açıklayıcı	yeterlilik,	aynı	paranın	iki	yüzüdür	ve	bir	dilbilim	kuramı,	bir	dili	konuşanın	edincini	hem
betimlemeli	hem	de	açıklamalıdır.	İngilizce	dolmakalem	anlamına	gelen	fountain	pen	deki	pen	ile	oyun	bahçesi	anlamında	play	pen	deki	pen	sesbilim	ve	yazım	açısından	özdeş	olmakla	birlikte,	birbirinden	apayrı	şeylerdir.	Doğru	düzgün,	aynı	veriler	üzerine	bağımsız	çalışan	iki	dilbilimcinin	aynı	(ve	doğru)	sonuçları	elde	etmelerini	sağlar	bu	yöntem.
Can	alıcı	değişkenlerin	tanımlanıp	ayrıştırılmasından	sonra,	elle	yazılan	notlarla	birçok	şey	yapılabilir.	Dilbilim	çalışmalarında	bilgisayar	desteğinden	yararlanmak	isteyen	bilim	adamlarının	kolayca	kullanabilecekleri	nitelikte,	özel	amaçlı	bilgisayar	izlenceleme	dilleri	geliştirilebilir.	Chomsky	nin	daha	önceki	dönüşümlü	modelinde	(1957)	yerine	adıl
koyma	koşulu,	salt	sözcük	özdeşliği	çerçevesinde	ele	alınmıştı.	Dil	öğretmeni	için	dilbilgisinin	eksiksiz	olması,	bilimsel	yönden	tutarlı	olmasından	daha	geçerlidir;	açıklık,	kısalıktan	daha	önemlidir;	örnekler,	tanımlardan	daha	yararlıdır.	olur.	we	{w-i-y}	2.	Öte	yandan	da	yapısal	ya	da	göstergebilimsel	çözümlemenin	yetki	alanmdan	belirticiler	tümden
soyutlanamaz.	Ancak	daha	sonraki	incelemeciler	(Labov,	1966;	Wolfram,	1969;	Anshen,	1969)	her	iki	boyutun	karşılıklı	ilişkilerine	eğildiler.	Jakobson	ve	Halle,	ikili	karşıtlık	ilkesini	savunurken,	başka	kavramlarla	dile	getirilebilecek	herhangi	bir	bağıntının	açıklanmasına	ve	hem	çerçevenin	hem	de	betimlemenin	yalmlanmasma	yol	açtığı	için	yöntem
olarak	yeğlenebileceğim	ileri	sürer,	ancak	ikili	karşıtlığın	dil	doğasmda	bulunduğunu,	hem	çocuğun	öğrendiği	ilk	işlem	hem	de	en	doğal	ve	ekonomik	düzgü	olduğunu	da	ileri	sürer	{Fundamentals	o	f	Language,	s.	Konuşulan	dili	sözsüz	biçimlere	ya	da	bunları	tersine	döndürdüğümüzde,	gerçekte	ne	yaparız?	Doğal	olarak,	oyunlar	için	genellikle	yargı
içeriği	kuralları	olamaz.	İkinci	olarak,	daha	önce	benimsediğim	gibi	(çok	cömertçe	beiki),	bir	görsel	uyarı	ile	bir	seslendirme	arasında	ayrımlayarak	öğrenme	süreciyle	oluşan	bir	göndergesel	ilişki	kurulabileceği	savı	ileri	sürülebilir.	Yoksâ,	George	Washington	Amerika	Birleşik	Devletlerinin	ilk	Cumhurbaşkamydı	biçimindeki	özdeşlik	savının	bir	anlamı
olamazdı.	Anlamın	olası	doğalcı	temelinin	tartışılması,	sözcükler	le	nesleler	arasında	görülen	doğal	ilişkinin	tartışılması,	Plato	dan	beri	süregelmektedir	(Bkz.	Dilbilim	uygulandığında	kişinin	uyguladığı	nedir?	Bahoslav	Havranek	in	dilsel	örneğini	yinelersek:	îyi	bilinen	Rusça	selamlama	deyişini	-zdravstvuyte-	işlevsel	eşdeğerliği	ile	İngilizceye	good
morning,	good	afternoon	ya	da	good	evening	diye	çevirirsek	olağan	bir	selamlama	biçimi	olarak	kimsenin	dikkatini	çekmez.	Küçük	bir	bölüm	toplumdilbilimsel	belirleyici,	toplumsal	bilincin	üstüne	yükselerek	basmakalıp	tek	tipler	olur.	J.W.	Spargo,	Indiana	University	Press,	1962,	s.	Bloch	ve	Trager	gibi	kimi	yapısalcı	dilbilimciler	işlemlerin	bütünüyle
biçimsel	olduğu	görüşünde	-anlamla	hiç	ilgilenmeyen,	yalnız	biçime	dayanan	bir	görüşte-	direterek,	böylece	çözümlemelerin	daha	nesnel	olacağmı	öne	sürdüler.	Bununla,	tek	tek	sözcüklerin	anlamlarını	incelemenin	çok	smırlı	bir	değeri	olduğunu	söylemek	istiyorum.	-	(J.R.	Searle,	çev.	Dilin	dizgeli	oluşu,	yani	birbirlerini	yalnızca	karşılıklı	ilişkilerinden
doğan	değerlerle	donatan	terim	dizgelerinden	oluştuğu	düşüncesi,	çoğunlukla	İsviçreli	büyük	dilbilimci	Ferdinand	de	Saussure	iin	çalışmalarına	dayanarak	1920	ler	ve	larda	gelişen	Avrupa	yapısal	dilbiliminin	temelini	oluşturuyordu.	Araştırmamız,	böylece,	iki	yönden	felsefe	için	geçerli	olacaktır.	John	ıın	odadan	ayrılacağı	yargısı	(1)	den	(5)	e	kadar	her
tümce	söylendiğinde	belirtilmektedir.	Yanıltmayı	ilgilendiren	bir	yön	ise,	Almanca	söylediğim	sözcüklerin	bu	anlama	geldiğini	düşünmelerini	sağlamaktır.	Çünkü	bağışık	deneklerin	iç	gözlemine	güvenimiz	varsa,	herhangi	bir	öznesiz	konuşma	bütünü	içinde	az	karşılaşılır	biçimlerde	can	alıcı	veriler	elde	edebiliriz.	Tümcelerin	kurucu	yapılarını	göstermek
üzere	değişik	yöntemler	kullanılmıştır.	İkinci	okul,	soruna	bir	mühendisin	balasını	getirdi,	denebilir;	böylece	çabalarm,	in126	132	DÎLBİLtM	SEÇKİSİ	san	ve	makine	çalışmasının	uygun	bîr	birleşimiyle,	çevirin	n	toplam	gigiderlerini	azaltma	üzerinde	yoğunlaştırılması	gereğini	duydular.	100	a	bakınız.169	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	175	Hemen	hemen	evrensel
olarak	benimsenen	toplumdilbilimsel	yapı,	çizenek	İM	(Labov,	1966,	s.	Sorunu	daha	gerçekçi	biçimde	koymayı	kabul	edersek,	daha	anlıksal	bir	yaklaşımı	da	benimmeseye	zorlanacağımız	inancındayım:	Ayrımlamayla	öğrenme	yerine,	varsayım	sulamalarından;	yanıtların	pe154	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	161	kiştirilmesi	yerine,	varsayımların	değerlendirilmesi;
alışkanlıklar	yerine	kurallar;	genelleme	yerine	üreticilik;	sözlü	yanıtları	öğretme	yöntemleri	yerine,	doğuştan,	ve	evrensel	olan	insan	yeteneği;	koşullanmış	uyarıcılar	yerine	simgeler;	sözcük	ve	sözsel	sesler	yerine	tümceler;	zincirleme	yanıtlar	yerine	dilbilimsel	yapı;	kısaca,	öğrenme	kuramı	yerine,	dil	üzerinde	durmaktır.	Üflemlilik	İngilizcede
zıtlaştırmak	olmadığı	için,	sözcüğün	üstündeki	h	nin	sesbilimsel	gösterimlerde	kullanılmadığına	dikkat	ediniz.105	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	111	(2)	sesbilimse!	gösterim	sesbilgisel	gösterim	pit	/Pit/	[p	it]	spit	/spit	/	[spit]	tick	/tik	/	[thik]	stick	/stik	/	[stik]	kit	/kit	/	[khit	]	skit	/'skit	/	[skit	]	Üretimsel	sesbilimde	yapılacak	görev,	sesbilimsel	ve	sesbilgisel
gösterimleri,	bir	dizi	sesbilimsel	kurallarla	(veya	yasalarla)	öyle	bir	ilişkiye	sokmalıdır	ki,	dilin	ses	dizgesinde	neyin	kestirilebileceği	veya	kestirilemeyeceğini	ya	da	benzersiz	olduğunu	kurallar	açıkça	belirlesin.	Birisinin	işlemi	ne	olursa	olsun,	sonuçlar	yine	de	söz	konusu	dizgeyle	ilgili	olguların	nedenlerini	açıklama	yönünden	sınanmalıdır;	böylece	de
çözümleyicinin	görevi	yalnızca	bir	bütünlüğü	betimlemek	değil,	ancak	dizgenin	kurallarını	ve	geleneklerini	özümsemiş	kişiler	için	var	olan	bütünlüğün	birimleri	olan	yapı	ve	anlamm	nedenlerini	açıklamaktır.	ve	Elçi,	A.	Önce	bir	sözcük	sınırı	daha	sonra	da	bir	ünlü	izlerse,	bu	kural	/r	/	nin	four	o'clock	örneğinde	daha	çok	görülmesi	için	sınırlandırılmış
olur.172	178	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	rnezjeri	ve	2	ya	da	4	gibi	kuralların	kesin	biçimlerini	belirleyebiliriz.	Glosematik.	E	yi	yapmaya	söz	veriyorum	demek,	E	yi	yapma	isteğinin	sorumluluğunu	yüklenmek	demektir.	Chomsky,	çev.	Birinci	olarak	(önceki	paragraftan	da	anlaşılacağı	gibi)	(yukarıdaki	5-8.	Söz	verme	durumunda,	konuşucunun	yapacağı	bir
eylemin	bildirilmesi	gerektiğinden,	bu	geçmiş	bir	eylem	olamaz.	Bir	kuramı	ötekinden	ayıran	düzinelerle	yön	vardır;	öte	yandan	bir	bölüğü	birbiriyle	çelişkili	değişik,	düzinelerle	dil	kuramı	vardır.	Bununla	birlikte,	wife	ın	[f]	si	biçimbirim	kavşaklarında	hep	değişmez.	Chomsky	nin	edim	kavramıyla	aynıdır.	D	İLDİZ	i	kullanan	bir	araştırmacının,
mıknatıslı	ortama	gireceği	herhangi	bir	Örü	üzerinde,	değişik	türde	saydamalar	yapması	ya	da	söz	bağlamı	üretmesi	olanaklıdır.	Hazırlayıcı	koşullar,	konuşucunun	dinleyiciden	daha	yetkili	bir	konumu	olması	gereğini	içerir;	içtenlik	koşulu,	konuşucunun	buyrulan	eylemin	yapılmasını	istemesidir	ve	temel	koşul	da	sözceyle	dinleyiciye,	o	eylemi	yaptırma
girişiminde	bulunma	gerçeğiyle	ilgilidir.	Orta	sınıf	denekleriyle	başlar	bu	çizgi,	ancak	daha	aşağı	toplumsal	ekonomik	öbeklere	indiğimizde,	giderek	düşer.	İnceleme	konusu	olarak	doğal	görüngüler	değil	de	anlamla	ilgili	olaylarla	yapımlar	ele	alınırsa,	görüngülerin	betimleyici	nitelikleri,	bunların	birini	ötekinden	ayıran,	kaynaklandıkları	simgesel	dizge
içinde	anlam	taşımalarını	sağlayan	özelliklere	dönüşür.	Belki,	bilimsel	yöntem	olarak	aldıkları	şeyi	kullanma	isteklerinden,	açıklanması	gerekli	dil	konusundaki	bir	dizi	olguyu	kendi	dilbilimsel	edinçlerinden	çıkarmaya	istekli	görünmediler.	Üretici	dönüşümsel	bağlamda	HEIDOLPH	un	1966	tümce	vurgusu,	tanımlık	seçimi,	tümcenin	konumu,	aykırılık	ve
tumturaklı	etki	konularındaki	çalışması	yol	gösterici	olmuştur.	435)	Çizenek	1	ve	2	de	gösterilen	yapıları	yeniden	gözden	geçirdiğimizde,	biçem	kaydırmanın	tekdüze	eğimi,	toplulukta	takınılan	tekdüze	tavırları	da	yansıtır.	Arabanızla	güney	Fransa	ya	gitmeye	karar	verirseniz,	gezinizi	olasılıkla,	iki	biçimde	tasarlarsınız.	yüzyıl	geleneksel	tanımlarını
yayıp	duran	o	günkü	İngiliz	okul	dilbilgilerine	karşı	bir	tepkiydi.	(John	Lyons,	Generative	Syntax:	New	Horizons	in	Linguistics	s	,	Çev:	Ahmet	Kocaman)103	ÜRETİMSEL	SESBİLİM	Giriş	Üretinısel	sesbilimin	(generative	phonology)	asal	özyapıları	(characteristics),	aşağıdaki	gibi	özetlenebilir:	Üretimsel	sesbilim	bütünleşmiş	bir	dil	kuramının	bir
parçasıdır;	Üretimseldir;	ussaldır.	kurallarda	sunulan	açık	diziler	arasında	bir	işaretleme	ayrımı	yapıldığı	da	herhalde	dikkatinizden	kaçmamıştır.	Kuralın	uygulanması	girdi	dizisini*	Kapı	arkadaşım	tarafından	açılacak*	biçimine	dönüştürecektir.	Bir	sözcenin	anlamı,	göndermesiyle	karıştırılmamalıdır.	Bu	yapının,	dilbilim	değişiminin	düzeneği	için
önemi,	özellikle	Labov	da	işlenmiştir.	Son	olarak,	konuşanın	bu	iki	sözcüğü	sesletmesi	istenip	bunların	söylenişinin	ona	göre,	ayrı	ya	da	aynı	oldukları	sorulabilir.	Ancak,	ortaya	konulan	betimlemelerin	türleri,	zamanın	gerekleri	ve	olanaklarına	göre	değişiklik	göstermiştir.	Gestalt	ça	terimler	söylersek,	bütün,	parçaların	toplamından	daha	büyüktür	(en
azından,	değişiktir).	Her	göstergenin	bir	gösterilen	i	bulunduğunu,	buna	karşılık	her	göstergenin	gerçek	bir	varoluşu	göstermediğini	söylemek,	bizi	bir	çelişkiye	götürmez.	Yemeğin	tadı	tuzu	yoktu.	(Prof.	Ne	kadar	dil	kuramı	varsa,	nerdeyse,	o	ölçüde	çeşitli	öğrenim	kuramı	vardır.	Gösteren,	anlamlı	bir	biçim	olarak	kolayca	tanımlanabilir:	Gösteren
yalnız	başma	sessel	ya	da	çizgisel	öz	değil,	söz	konusu	olan	dizgede	işleyen,	böylece	de	göstergenin	bir	bütünleyicisi	olan	ilişkisel	özelliklerdir.	Daha	çok,	verilen	bir	zaman	dilimindeki	bilginin	görünüşüne	dayalı	insan	ile	evren	arasındaki	ayrımın	değişkenliğidir.	Belli	bir	kültür	için	geçerli	kuralları	çıkartabiliyorsak,	tüm	kültürlere	uygulanabilecek



kuralların	belirlenebileceği	bir	dip	yapı	var	demektir.	Özel	durum	oluşturan	soru-yanıt	metinleri	için	BELNAP	ın	1970	sorunsal	mantığına	bağlanmak	gerekir	(ayrıca	bkz.	Gerçekte	amaç	olarak	saptanmış	olan	metin2	(ya	da	hatta	metini)	üe	arasmda	bulunan	ayrımın	belirtilmesi	amacıyla,	açık	seçik	dilbilimsel	(özellikle	sözdizimsel	ve	anlamsal)
koşullarla	belirlenmiş	betimleme	nesnesine	M	ETİN	diyoruz.	166).	Bu	görüşe	göre	Arkadaşım	anahtarla	kapıyı	açtı	gibi	bir	tümcede	ad	öbeği	(arkadaşım)	kılıcı,	(anahtarla)	araç	durumu,	kapıyı	ise	yansız	dır.	Fakat	onda	bile	bazı	ayrımlar	geçerlidir.	Barthes,	anlamlama	benim	temel	ussal	uğraşım	olmuştur	diye	yazar;	hepsi	de	dilbilimsel	olmayan,	bir
yığm	dili	betimlemeye	yönelik	bir	dizi	yapısal	çözümlemeyle	ilgilenmekteyim	der	(Essais	critiques,	s.	Ancak	yapısal	dilbilimin	bir	sınıflandırma	bilimi	olduğu	görüşüne,	sesbilimin	ilk	zamanlarında	Trubetzkoy	ca	karşı	çıkılmıştır.	Ama	satrançta,	altı	çeşit	taş	bulunup	(şah,	vezir,	fil,	at,	kale	ve	piyon)	her	birine	uygulanabilecek	ayrı	kural	olasılıkları	vardır.
McCawley	1968:155)	ve	Householder	(1970)	Austin	in	edimsel	eylem	kavramım	tümcelerin	kip	kavramına	(düz	tümce,	buyruk	vb.	(2)	ve	(3)	üncü	kuralları	hazırlayıcı	kurallar	olarak	adlandırmaktayım.	Dilbilimin	bir	uygulamalı	bilim	olabileceğini	varsaymanın	yanında,	misyonerlerce	alfabe	yapılması	ya	da	makinelerle	çeviri	yapılması	gibi	değişik
etkinlikleri	de	bir	araya	getirir.	En	yüksek	ve	en	al-.	Bach	ın	üzerinde	çeşitli	düşünceler	öne	sürdüğü	bu	çözümleme	birçok	mantıkçıların	kip	yönelticileri	ve	değişkenlerle	yürüttükleri	çözümlemeye	benzetilebilir.	Böylece,	hemen	hemen	duraksamaksızın,	sözün	sessel	ya	da	fizyolojik	özelliklerinin,	yani	dilsel	etkinin	nesnel	özelliklerinin	boyutlarını	aşan
yönleri	gözönünde	bulundurmaya	zorlanırız.	Çünkü	bir	ricada	bulunma	için	gerekli	koşul	dinleyicinin	ricada	bulunulan	şeyi,	o	anda	yaptığı	ya	da	yapmak	üzere	olduğunun	belirli	olmamasıdır.	Dilin	ölçüt	dil	olması	için	gerekli	ilkelerin	incelenmesi	yanmda	Prag	Okulu,	ölçüt	dille	halk	dili	arasındaki	etkileşim,	özellikle	her	iki	kaynaktan	öğeler	içeren
karma	söz	örıintüleriyle	de	yakından	ilgilenmiştir.	Kart	donanımıyla	ilgili	olarak	sözü	edilen	yanlışlar	da	böylece	ortadan	kalkmıştır.122	128	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	cüğün	örüdeki	her	bir	geçişini	gösteren	yollamalar	dizelgesi	izler;	bin	nım	için	örün	ün	özelliğine	göre,	örneğin	sayfa	ve	satır	sıra	sayısı	ya	da	dörtlük	sıra	sayısı	gibi	uygıın	bir	yollama	düzeni
kullanılır.	Ortak	bir	derin	yapıdan	kalkarak	genel	dönüştürüm	kurallarının	uygulanmasıyla	elde	edilen	değişik	deyişler,	birbirlerinin	açımlamasıdırlar.	Bu	gibi	nedenlerle,	ayrıca	bu	yazının	giriş	niteliği	taşımasından	dolayı	burada,	konunun	bugün	içinde	bulunduğu	durumun	ötelerine	uzanacak	ve	bütünleşmiş	bir	bilimin	yaratılmasında,	göstergebilimin
kendisine	yakışan	rolü	oynamasma	gölge	düşürebilecek	bir	formüllemeye	gitmek	uygun	görülmemiştir.	Philosophical	Investigations(Oxford,	1953),	para.	Sınıf	ya	da	okul	örneğinden	ayrılan	tümcelerin	düzeltilmesi	istenerek,	konuşanların	sınıfta	düzeltme	testleriyle	en	belirgin	seçilmiş	toplumsal	değişkenleri	ayrımlamalarını	bulgulayabiliriz	(Labov	vb.
Onun	ses	örüntüleri	incelemesindeki	temel	yaklaşımı	bu	üç	işlevi	göz	önüne	alır.	Dilbilimsel	güvensizlik	listesi	yalnız	bu	iki	yanıtın	değişik	olduğu	birimlerin	bir	listesidir;	bu,	konuşanın	kendi	konuşmasında	ne	derece	değişik	bir	dış	doğruluk	ölçünü	bulduğudur	(Labov,	1966,	s	)	[...]	Toplumdilbilimsel	yapı	Toplumdilbilimsel	değişken,	toplumsal
bağlamm,	dilbilimsel	olmayan	bir	değişkeniyle;	konuşan,	konuşulan	ve	onu	belirleyen	koşullarla	ilişkiler	biçiminde	tanımlanabilir.	Bu	bölmenin	biçimi	her	zaman	aynıdır:	birbirini	gerektiren	en	büyük	öğeler	olan	anlatım	ve	içerik.	Ama	bu	kural	take	ile	took	arasındaki	ilişkiyi	bir	sorun	biçimine	getirir.	tümce	dizilerinin	bağdaşırlık	koşullarıyla	değil	(bkz.
Bu	örneklediğimiz	durumda	belirli	bir	etkiyi,	o	etkiyi	uyandırma	isteğimin	algılanması	aracılığıyla	uyandırmaya	çalışıyorum.	Glosematik	savma	göre,	dilbilimin	çıkış	noktası,	evrensel	bir	anlambilim	ya	da	evrensel	bir	sesbilimde	bulunamaz.	Çünkü	dil	öğretiminin	sorunları	ne	ruhbilim	ne	de	dilbilim	için	temel	değildir.	Bir	ilkenin	önemli	sezdirimleri
vardır.	Birinde	ortak	yönler,	ötekindeyse	ayrımlar	ağırlıklıdır.	Bir	yönlü	okusam,	yazarın	sözdizimi	sorıuıunu	tümden	bir	yana	bırakıp	tek	tek	sözcük	tepkilerin	koşullanmasıyla	ilgilendiğini	söyleyebilirim.	Bana	göre	bu,	aynı	zamanda	Prag	Okuluyla	günümüzdeki	Amerikan	yapısala	dilbiliminin	kuramsal	yönelimi	arasındaki	ayrımlardan	da	doğmaktadır.
îlk	önce	bir	dildeki	öğeler,	o	öğeler	arasındaki	basit	ilişkilere	bakarak	ortaya	çıkarılıp	tanımlanır.	Bu	terimle	Firth	sözcüklerin	metinlerde	beklenen	ya	da	özgül	ilişkilerini	anlatır.	Glosematiği	bir	öğreti	olarak	be	*	Çevirinin	yapıldığı	konuşmanın	aslı	1969	da	zayınlanraıştır.	Dil	öğretmeni,	bilimsel	dilbilgileri	yapılıncaya	değin	bekleyecek	olursa,
kimyacılar,	yapılanı	tam	betimleyecek	kimyasal	formül	buluncaya	değin	derileri	tabaklamayı	durduran	tabakçının	yerine	koymuş	olur	kendini.	Sturtevant	(1947),	her	iki	biçimin	karşıtlığını	gösteren,	her	biri	belli	bir	top	17New	York	City	cruler'inin	(Almanca	kroeler)	yerini	ölçünlü	terim	doughnut	aldığı	zaman	cruller	terimi	öteki	pasta	türlerine	değişik
biçimde	verildi.	Nasıl	olsa	yapacağım	kesin	olan	bir	şeyi	yapmaya	söz	vermek,	olağandışı	olacaktır.	Açıklamak	için,	Cenevre-Paris	20:25	expresinin,	lokomotif,	sürücü,	personel	her	gün	değişik	olsa	bile,	bize	hep	aynı	trenimiz	gibi	geldiğini	belirtir.	Güçlük,	dilbilimcilerin	değişik	biçimde	konuşmalarından	kaynaklanmaktadır.	Aynı	yazıda	sözüne	devamla
yaşam	sürerken	biz	de	toplumsal	örgütümüzle	birleşmemizin	koşullarına	uyarak	dilin	türlü	biçimlerini	öğrenmek	zorundayız.	Örneğin	Nina	bir	erkek	çocuk	bekliyordu	tümcesi,	Sonunda	beklenen	geldi	jsonunda	biri	geldi	/Ama	kızı	oldu	bağlamlarında	değişik	anlam	taşır.	Tüm	dilbilgisinin	merkezini	oluşturan	sözdiziminden	ayrı	olarak	iki	yorumsal
bileşen	vardı:	Sesbilimsel	ve	anlamsal	bileşen.	(1968:54)	Toz	toprak	yatışırsa	ya	da	yatıştığı	zaman	Chomsky	ci	ya	da	Chomsky	ci	olmayan	dilbilgisi	ayrımı	yapmak	belki	daha	da	yararsız	olacaktır.	Yazıda	geçen	bu	tür	yeni	terimler	için	en	sondaki	Not	11	de	yer	alan	kılavuza	başvurulabilir.120	126	DİLBİLİM	SEÇKÎSÎ	doğrudur);	bu	kurallar	genellikle
olağan	günlük	dille	deyimlenir.	Bu	ayrım	günümüz	üretimsel	sözdiziminde	oldukça	önemli	olduğundan	basit	bir	biçimde	açıklamaya	çalışacağım:	Aspects-tütü	dilbilgisinin	(bkz.	Bu	bize,	çizenek	2	deki	alt	orta	sınıfla	en	üst	düzeydeki	biçem	değişikliğinin	eğimini	betimlemek	için	gereksinimimiz	olan	eğimli	yapının	ta	kendisini	verir	(Labov,	1966,	s.	Öte
yandan	üretimselciler,	saldırılarım	yorum	salcıların	en	zayıf	noktasında	yoğunlaştırmışlardır:	Klasik	kuranım	derin	sözdizimsel	yapısı	ile	örtüşen	geçerli	dilbilimsel	bir	soyutlama	düzlemi	olduğu	savında.	142)	ve	böylece	derin	yapının,altulamlama	işlevini	kuşkulu	hale	getirir.	Yöresel	anadili	ya	da	gençlik	konularında	odaklanan	iyi	yazılmış	ve	iyi	okunan
metinler,	tek	tek	sözcüklerden	oluşan	bir	listeden,	daha	az	biçimsel	olan	bir	konuşmaya	yol	açar.	Şimdilerde	eski	evrensel	dilbilgisi	kuramlarının	yadsınmaktan	çok,	yemden	ele	alınmaya	gereksinmeleri	olduğu	kabul	ediliyor.	Ya	da	genel	bir	yorum	getirerek	yazarın,	sözcük	bileşimlerinin	güçlendirildiğini	ve	ayrımlamayla	öğrenmede	kullanıldıklarını
söylediğini	varsaysam,	her	sözcüğün,	her	geçerli	sözcük	bileşiminin,	ayrı	ayrı	Öğrenildiğini	söylemek	istiyormuş	gibi	oluyor.	Dilbilim,	yalnız	bir	esinlenme	kaynağı	ve	dürtüsü	değil,	yapısalcıların	dağınık	kalacak,	değişik	türden	öteki	tasarılarını	birleştiren	yöntemsel	bir	örnektir.	Zur	Entwicklunhg	iner	modemen	Theorie	der	Literaturwissenschaft,
München.	Ama	bu	aşamalar	düzeni	de	her	duruma	uygulanamamıştır.	Bunlar	da	yalın	ayrımlama	için	gerekli	olandan	daha	çok	kavrayış	etkinliği	gerektiren	karmaşık,	dizgesel	ilişkilerdir.	Öteki	yanlışlar	yeni	öğrenilenlerin	iyice	yerleşmemiş	dil	kesimleriyle	karıştırılmasından	ileri	gelmektedir;	bu	tıkanıklık	öğrenilecek	şeyin	düzeni	ve	sırasıyla	ilgili	bir
sorundur.	Onun	görüşlerini	ayrıntılı	olarak	yansıtacak	pek	az	şey	vardır.	Bununla	birlikte,	böyle	şemaların	tecimse]	ölçekte	gerçekleştirilmemiş	olmasının	başlıca	nedeni,	ekonomik	olarak	anlam	taşımamadır.	14591	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	97	de	salt	bir	dizi	simgeyi	ötekilere	çevirmekle	kalmaz,	ilke	olarak	ilgili	öbek	belirtecini	tümüyle	değiştirme	sonucunu
doğurur.	(Örneğin-ım	ekinin	tarafından	a	değil,	arkadaş	a	ekleneceğini	belirtiyorlar	bize).	İngilterede	ise	dilbilim	çalışmalarım	kamçılayan	tek	etmen	denizaşırı	imparatorluğun	gelişmesi	oldu.	Bu	yüzden,	isteksiz	söz	verme	olasılığını	açıklamak	için	(6)	ncı	koşulu	yeniden	düzenleyerek	konuşucunun	E*yi	yapmak	istediğini	değil	de	E	yi	yapmak	isteğinin
sorumluluğunu	yüklendiğini	belirtebiliriz.	Yapısalcılığın	tarihini	yazmadığım	için	terimlerdeki	bu	tür	değişimlerin	çok	az	önemi	vardır	ve	dilbimsel	örneklerin	işlev	ve	yararlarıyla	ilgilendiğim	sürece,	bu,	örnekleri	belirlenmiş	beylik	kavramlar	arasında	bir	ayrım	yapmaya	da	gerek	görmüyorum.	Yorumsal	ve	üretimsel	anlambilimi	bu	çizgilerde
tanımlamanın	basit	yolu,	birinde	bir	tümcenin	anlamsal117	DÎLBÎLÎM	SEÇKtSÎ	123	simgelenmesinin	sözdizimsel	bir	tabandan	türediğini,	ötekinde	ise	(yüzeysel)	sözdizimsel	simgelemenin	anlamsal	bir	tabandan	geldiğini	söylemektir.	Birçok	dilbilimci,	kendisinden	sonraki	bilim	adamları	üzerindeki	büyük	etkisinin	de	düşüncesinin	bu	yanı	olduğu
görüşündedir.	Aksan	ın	kitabından	(Her	yönüyledil:	Anaçizgileriyle	DilbilimIJJ)	yararlandık.87	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	93	Yukardaki	örnek	tümcemizin	çözümlenmesinde	görülenden	daha	açık	yapısal	belirsizlik	örnekleri	bulunabilir.	Bir	kişinin	bir	eylemi	yapmak	istemesi	yargısı,	o	kişinin	o	eylemi	yapma	(ya	da	yapmama)	olasılığının	bulunduğunu
düşünmesini	bildirdiğinden	bunu	ayrı	bir	koşul	olarak	belirtmiyorum.	Bu	olay,	önleşme	olarak	bilinir.	Ancak	dilbilimsel	betimleme	amacıyla	somut	doğal	durumdan	yalnızca	How	are	we	today	(Bugün	nasılız)	sözüyle	ilgili	olan	öğeler	soyutlanır.	Somut	bir	örnek	alacak	olursak,	Martin	Joos	un	İngilizce	deki	eylemleri	incelemesi,	apaçık	bir	biçimde
bütünden	kaynaklanır	ve	olanaklar	ölçüsünde	titizlikle	ilerler;	ancak	o	kendi	açıklamasının	İngilizce	deki	bütün	eylemler	için	geçerli	olacağını,	her	sekiz	yaşındaki	İngilizin	anadiliyle	ilgili	olarak	bildiği	her	şeyi	açıklayacağını	varsayar.	Öğretmenler,	üniversiteden	kaynaklanan	güçlü,	yeni	bir	dil	incelemesi	geleneğiyle	karşılaşmakta	ve	bu	durum
birçoğunu	okul	ders	izlencesinde	karşılaşılan	sorunların	yeni	bir	biçimde	araştırılmasına	yöneltmektedir.	da,	dil	konusundaki	düşünceler	ilkin	doğa	bilimlerinin	ortaya	attığı	biyolojik	sorunlarla	ilgili	genel	görüşlere	bağlandı;	ardından	da	XIX.	Her	tür	şaşırtıcı,	sapmış	ve	sınırda	duran	söz	verme	biçimi	vardır	ve	çözümlememe	karşı	az	çok	yabansı,	karşıt
örnekler	çıkabilir.	Belli	anlatımları	sağlamak	için	verilen	bir	dizi	tekdüze	dilbilimsel	kurallar	kullanıldığında,	dilin	yansız	bir	araç	olduğu	varsayılabilir.	Getirilen	öneriler	çok	iyi	bilindiğinden	onları	burada	özetlemeye	gerek	görmüyorum.	[	Sayılan	]->	[±soyut]	Birinci	kural	daha	önce	tartıştığımız	türden	bir	öbek	yapısı	kuralıdır:	Okun	solundaki	ulamı
okun	sağma	bir	ya	da	daha	çok	ulam	olarak	yeniden	yazar.	Burada,	kuranım	en	ileri	varsayımlarını	ele	almak	gerekli	değildir.	and	Lewis,	J.	Nida	nm	savlamdan	biri,	dilbilgisinde	uygun	bir	sınıflandırmanın	eleştirilmesi	gereğidir.	Ancak	gömü	geliştirme	çok	pahalı,	güç	bir	iştir.	Toplumdilbilimin	temel	sorusu,	bir	kimsenin,	bir	şeyi	neden	söylediğini
anlama	gereksiniminden	kaynaklanır.	Çünkü	dilbilimin	konusu	öğrenme	değil,	dildir.	Bir	METNÎN	kurulması	(yani	ön	tümcelere	gönderme	yapılması)	için	ise	şunlar	söz	konusudur:	Önyinelem	olarak	kullanılan	adıllar	(o,	bu),	belirteçler	{orada,	o	zamanlar),	bağlaçlar	(bu	nedenle,	bunun	için,	buna	karşın,	daha	önce),	önceden	anılmış	olan	adların
konulaştırılması	(belirli	tanımlık	ya	da	adilli	kullanımlar),	bu,	şu,	o	gibi	gösterme	adüları,	bazı,	dahi,	ayrıca,	elbette	gibi	kullanımlar,	ama,	gene	de,	yalnız,	ancak	gibi	karşıtlıklar	ve	ve,	ya	da,	ve	sonra,	ve	nitekim	gibi	bağlaçlar.	Chomsky,	LanguageandMind,	p.	Örneklendirmeyi	çok	zorlamazsak,	Saussure	ün	görüşünü	paylaşabiliriz.	(2)	Gerekli,	ama
yeterli	olmayan	koşullar:	Bunlarda,	var	olan	anlamsal	olgu	yapısını	dile	getirecek	olan	metin/lerin	uyduğu	söz	lendirme	koşulları	söz	konusudur;	ama	bu	koşullar,	metin2	leri	tümüyle	belirlemeye	yetmez.	Öte	yandan,	ekindeki	değişmelere	koşut	olarak	değişmelere	olanak	tanıması	için	dürümlenmesinde,	yeteri	kadar	da	esnek	olmalıdır.	Stempel	ed.,
Beitrâge	zur	Textlinguistik,	(Internationale	Bibliothek	für	allgemeine	Linguistik	1)	München,	S	W.	Levi	Strauss	un	çalışmalarının	çoğu,	gerekli	olan	öteki	iki	biyolojik	süreçten,	yeme	ve	cinsel	birleşme	üzerine	yüklenen	iletişim	dizgeleriyle	ilgilidir.	Biz	kendimiz,	konunun	bu	yanını	pek	hafif	geçiştiriyoruz	ama,	böyle	bile	olsa,	geleneğimizin,	tören	için
gerekli	gördüğü	şeylerden	biri,	gelinle	damadın	birlikte	düğün	pastalarını	kesip	yemeleridir.	Genelde	bu	değişkenlerin	belirli	biçimlerini	üreten	dilbilimsel	evrimin	gerçek	sürecinin	oldukça	dizgeli	olmasına	karşın,	çok	sık	kullanılan	birimlerde	odaklaşan174	180	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	dilin	toplumsal	düzeltilmesinin	son	derece	düzensiz	olduğunu	ileri
sürebiliriz.	Dünya	Savaşı	ndan	kısa	bir	süre	sonra	-r	li	söyleyiş,	saygınlık	kuralı	oldu	(	Ameri-170	176	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	Sosyo-ekonomik	sıuıf	dizini	orta	alt	smıf	orta	sınıf	işçi	sınıfı	alt	sınıf	Özensiz	Özenli	Okama	Sözcük	konuşma	konuşma	biçemi,	listeleri	ka	daki	öteki	r	siz	olanlardan	daha	az	olarak).	Sozdizimsel	Yapılar	(1957)	Dönüşümlü	dilbilgisinin
üstün	yanlarından	birinin,	bize,	yüzeysel	olarak	ayrı	görünen	tümceleri	birbirine	bağlama	ve	yüzeysel	olarak	benzer	tümceleri	birbirinden	ayırma	yetisi	vermesinde	bulunduğu	ileri	sürülmüştür.	Onun	daha	sonra	da	başkalarının	dilde	yapı	görüşünün	temeli	bu	düşüncedir.	Edinburgh	ta	bir	okulda	1969	da	bile	Roberts	-	ın	Patterns'ı	ileri	dil	öğretim
kitabı	olarak	kullanılmaktaydı.	Bas	ve	pas	sözcüklerindeki	önseslerin	arasındaki	farkta	olduğu	gibi,	iki	sesin,	iki	ayrı	anlam	belirtisi	olmadıkça,	o	iki	sesin	iki	ayrı	anlatım	öğesinin	özünü	oluşturduklarını	bilmek	olanaksızdır.	Toplumsal	olarak	belirlenmiş	değişkenler	için,	deneğe	iki	biçimden	hangisinin	doğru	olduğu	sorulur	ve	kendisinin	gerçekten
hangisini	kullandığı	sorulur.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	84	to	98	are	not	shown	in	this	preview.	(İki	seçenekli	test):	New	York	city	(Labov,	1966,	s.	Adıl	dizgesi	özellikle	açık	bir	örnektir.	de	Calcul	Electronique,	Commissariat	â	TEnergie	Atomique,	Fransa.	Kısaca,	dilbilimsel	edincimiz,	bizi	dil	konusunda	bir	dizi	olgularla	donatır	ve	bir
dilbilgisinin,	betimleriyle	yeterli	olabilmek	için,	bu	olguların	nedenlerini	açıklaması	gerekir.	Tarihsel	gereci	ele	alıp	incelemek,	artzamanlı	dilbilimin	alanma	girmektedir.	Tretiakoff,	A.,	Exemple	d	Utilisation	d	un	Ordinateur	pour	l	Etude	d	un	Texte,	Bilimsel	Bildiriler	(I.	dil	kuramı	okullarım	oluşturur.	Sonuçta	Nida,	(Fries	ve	Roberts	başta	olmak	üzere
birçok	arkadaşıyla	birlikte)	dilbilgisi	terimlerini	gözden	geçirmeye	koyulmuştur.	Son	olarak,	yapısal	dilbilimciler	kendi	sonuçların	m,	konuşucuların	dil	konusundaki	bilgisiyle	herhangi	bir	biçimde	karşılaştırılması	gerektiğini,	bıı	ölçütün	kuramlarının	açıklayıcı	bir	bölümünü	oluşturmamış	olmasına	karşın	benimsemişlerdir.	Pek	benzer	bir	biçimde,	bizim
de	sözsüz	iletişim	kodlarını	öğrenmek	için	içimizde	bulunan	bir	yetenekle	doğduğumuz	görülür.	Bir	birimin	bütünleyici	yetisinin	açıklığa	kavuşturulabilmesi	için,	aynı	düzeyin	birimleriyle	olan	bağıntıları	tanımlanmalıdır.	Dilbilimsel	bir	metin	kuramının	alan	sınırlaması	Bilimler,	yazı	dilinin	sözceleri	ya	da	belgeleri	olan	metinlerin	üretimi,	yapısı,
çözümlemesi	ve	işleviyle	öteden	beri	ilgilenmişlerdir:	Dar	anlamda	biçembilim,	sözbilim,	yazın	bilim	ve	betikbilim,	geniş	anlamda,	örneğin	gazetecilik,	hukuk	ve	tarih	bilimleri;	Yazı	dilinin	gerçekleşmiş	her	sözcesine	metiniy	diyelim.	Kimi	hoş	olmayan	sonuçlar,	dil	öğretimine,	dilbilim	çözümlemesinde	bile	evrensel	gerçekliği	bulunmayan,	tek	yanlı	bir
biçimsel	betimleme	tekniğini	uygulama	isteğinden	doğmuştur.	Biz,	South	Central	Harlem	deki	incelememizde	(Labov	v.b,	1968)	uzun	süreli	katılan	gözlemciler	aracılığıyla	genç	yaşıt	öbekleri	inceledik.	Bir	başka	deyişle	birçok	sesbilimsel	süreçlerin	doğallığı	olayının	(sesbilgisel	kuram	tarafından	oluşturulan	bu	değerlerin	rastgele	olmayışı	ve
açıklanabilirliği)	sonucu	olarak,	üretimsel	sesbilimle	sesbilgisi	arasında	bir	doğallık	sorunu	vardır.	Çok	ciddi	bir	biçimde	eleştirenler	arasında	bile,	düşünce	biçiminin	etkilenmediği	bir	DanimarkalI	dilbilimci	bulmak	zor	olduğu	için	bu	okul	Danimarka	okuludur.	Belge	ve	Bilgi	Erişim	Mekanik	çeviriden	sonra,	bilişimsel	dilbilimde	olasılıkla	kamuya	en	çok
tanıtılmış	alan,	bilgi	erişim	olmuştur.	Odaklanmış	olsun	ya	da	olmasın	tüm	öteki	bileşenler,	(ve	bunların	karşılıklı	ilişkileri),	yöneten	açısından	değerlendirilir.	sorusudur.	Her	sesbilimci	biliyor	ki,	kural	(6)	da	dizelgelenen,	ünlülerin	ortak	benzerlikleri,	başka	bir	deyişle,	bunların	önlülüğü	vardır;	bunun	/k	/	nin	önleşmesine	neden	özellik	olduğunu
gösterdiği	varsayımını	sesbilgiciye	benimsetmeye	hazırlayıcı	olmaktadır.	Eğer	bu	çözümleme,	söz	verme	durumunun	boyutlarını	aşar	ve	genel	ilgi	alanı	için	de	geçerli	olursa,	böylece,	bu	ayrımlar	diğer	tür	söz	eylemlere	de	aktarılabilecektir.	Ne	var	ki,	bu	dilbilgilerindeki	ulamların	çağdaş	Avrupa	ve	Avrupa	dışı	dillerin	betimlenmesinde	körükörüne
kullanılması,	açıkça,	bugünkü	çağdaş	dilbilimin	baş	ağrısı	olan	bilimsel	üstünlük	tavrıyla	sonuçlanan	bir	dizi	tepki	yaratacak	ölçüde	yersiz	olmuştur.	Ancak	bir	çocuğun,	yalnız	bunları	öğrenmesi	gerekseydi,	yalnızca	dinlemesi	için,	dünyanın	söylenen	yaşının	bin	katı	bir	süre	gerekli	olurdu.	I	promise	you	I	will	give	you	a	failing	grade...)	Türkçe	için
geçerli	değildir.	Göndermeden,	koşullanma	diye	söz	etmek	olanaklıdır;	ancak	anlam,	dilde	bir	simgenin	öteki	simgelerle	ilişkisine	bağlı	olan	çok	daha	karışık-	bir	görüngüdür.	Yalnızca	iki	dil	arasındaki	ayrımlara	dayanan	dil	öğretim	metinleri,	bu	önemli	eğilimleri	göz	önüne	alamaz.	(8)	inci	koşulla	birlikte	düşünüldüğünde	bunlar,	daha	önce	incelenen
yakalanmış	asker	örneğine	benzer	karşıt	örnekleri	önleyecektir.	Ne	var	ki,	dilbilim	bir	bilim	bile	olsa,	uygulamalı	bilim	zorunlu	olarak	dilbilimi	içermez.	Çünkü	dilin,	bir	topluluğun	günlük	konuşmalarında	ortaya	koyduğu,	gene	toplulukça	kabul	edilen	kullanım	altmda	yatan	dizgeyi	yansıtması	dışında	bir	gerçekliği	yoktur.	Bu	gözlemler	bağımsız,	ilişkisiz
birer	gerçek	görünümündedir.	Eğer	Grice	a,	başlangıçtaki	karşı	çıkmam	gerçekten	doğruysa	o	zaman	kesinlikle,	bütün	bu	yinelenen	maddelerin	yersiz	olduğu,	konuşucunun	ciddiyetle	bir	tümce	söylemesinin	tek	gerekli	nokta	olduğu	söylenebilir.	Ancak,	dilbilim	alanındaki	gelişmelerin,	yeni	akımların,	uygulanan	yeni	yöntemlerin	çokluğu	ve	bunlarla
ilgili	kaynakların	değişik	yabancı	dillerde	yayımlanmış	olması,	gerek	Kurum	görevlilerinin,	gerekse	dil	konusuna	eğilimi	olan	kimselerin,	öğretmenlerin,	dilbilim	öğrenimi	gören	öğrencilerin,	çalışmalarında	bu	yayımlardan	yararlanma	olanaklarmı	büyük	ölçüde	kısıtlamaktaydı.	Bununla	birlikte,	kendisi	oynarken	karşıtının	bundan	sonra	nasıl
oynayacağını	bilemez.	Özetle,	insan	dillerini	biçimlendiren	büyük	bir	dirimsel	bileşen	vardır.	(1968),	A	Study	o	f	the	Non-standard	English	o	f	Negro	and	Puerto	Rican	Speakers	in	New	York	City,	Final	Report,	Cooperative	Research	Project	3288,	vols.	(1)	inci	koşul	ve	(8)	le	(9)	biçimindeki	koşullar,	genellikle	her	tür	olağan	edimsel	eylem	için	geçerli
olup	sadece	söz	vermeye	özgü	değildir.	Sonuçta,	dili	kullanma	yetimizin	büyük	bir	bölümünün	doğuştan	geldiğini	anımsamamız	gerekir.	Her	bir	biçim	ya	da	biçim	bağ239	246	D	İLB	İLİM	SEÇKİSİ	daşımları	için	hangi	olayların,	hangi	ortamlarda	hoş	görüldüğünü	göz	önüne	almamız	gerekir.	Böylece,	üretimsel	sesbilim,	ussal	olmayan	sesbilimlerin
tersine,	kestirilebilir	değerlerin	sözlüksel	gösterimlerde	belirlenip	belirlenemeyeceği	sorusuna,	ilkeleşmiş	bir	yanıt	verebilir.	Gösterge	iletişimin	temel	birimidir;	topluluğun	dili	içinde	bir	birim.	Söz	konusu	bilim	dalı,	Amerika	da	geliştirilmiş	olan	smıflandıncı	yapısalcılık	kuramına	dayalı	yabancı	dil	öğretimi	çalışmalarının	bir	yan	ürünüdür.	3	Bronislaw
Malinovski.	Örneğin,	ayaktopu	kuralları	yalnızca	ayaktopu	oyununu	düzenlemekle	kalmaz,	bu	etkinliğin	yerine	gelme	olasılığını	belirler	ya	da	onu	tanımlar.	Bu	tür	kuralların	amacı,	genelleşmiş	tümceler	biçiminde	gösterilen	bütün	kestirilebilir	veya	fazlalık	özellikleri	biçimbirimlerin	sesbilimsel	gösterimlerden	çıkarmaktır.*	Öte	yandan,	biçimbirimlerin
sesbilgisel	gösterimlerine,	kuralların	kest'remediği,	biçimbirimlere	ilişkin	ses	özelliklerini	de	koymalıyız.	Yüz	yüze	konuşma	izlenceleri	ve	kamu	olaylarıyla	ilgili	konuşmalar,	nüfusun	iyi	bir	kesitini	verirler	bize,	Ancak	buradaki	biçem,	yüz	yüze	yaptığımız	görüşmelerden	elde	edebileceğimizden	daha	da	biçimseldir.	Uygulamalı	dilbilim,	dil	öğrenimi
değildir.	(6)	K,	E'yi	yapmak	istemektedir.	Onlara	ayrı	anlamlar	yükleme	eğilimi,	oldukça	güçlüdür17.	Fischer	(1958)	ya	da	Kucra	(1961)	gibi,	daha	önceki	incelemeciler	her	seferinde,	dilbilimsel	değişkenleri	tek	boyut	olarak	gözlemlediler.	Daha	önce	sunduğumuz	örneklere	dönersek:	Bir	hecede	bir	sessiz	varsa,	bir	seslinin	de	bulunması	gerekir.,	Bir
deyimde	sine	bulunuyorsa,	o	deyimdeki	adın,	çıkma	durumunda	olması	gerekir.,	genel	olarak,	Bir	yerde	X	varsa,	Y	nin	de	olması	gerekir.	Ancak	daha	genel	bakılınca,	hepsinin	aynı	türden	törenler	oldukları	açıkça	görülecektir.	Ali	yolculuk	yapar,	Ali	yolcudur	).	Dahası,	eşzamanlılığa	(Saussure	den	önce	savsaklanmış	boyut)	gerken	önemi	vermek,
artzamanlı	araştırmanın	bir	noktaya	değin	eşzamanlı	incelemeyi	hep	önceden	varsayması	gibi	önemli	bir17	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	19	noktanın	açıklığa	kavuşmasına	yardım	eder.	İnsanın	eklemli	söz	yeteneğinin	büyük	bir	dirimsel	bileşeni	vardır.	Bu	son	durumda,	herhangi	bir	şey	konuşucu	için	metin2	olabilirken,	dinleyici	için	olmayabilir.	Sözce	ister
içtenlikle	söylensin,	ister	içtenlikle	söylenmesin,	bu	koşul	geçerlidir.	Bu	özel	örnekler,	bizim	kendi	kültürümüzden	alınmıştır	ama	genelde	amacım,	okuma	ve	yazmanın	yazı	makineleri	ve	dolma	kalemleri	olan,	oldukça	aydm	kimselere	özgü	özel	bir	tür	ustalık	olarak	görülmemesidir.	Birincisi,	bebekler,	sözcüklerin	ne	olduğu	ön	kavramıyla
doğmadıklarından,	sözcüklerin	bileşimlerini	söylersek	dili	öğrenmeleri	beklenemez.	Söz	{parole),	kuşkusuz,	dilbilimcinin	dolaysız	gözlemleyebileceği	tek	nesnedir.	Bellekteki	sekizli	ya	da	çoklu	sayısı,	çok	küçük	makinelerde	binden	az	ile	çok	büyük	kuruluşlarda	bir	milyondan	çok	arasında	değişir.	Üretimsel	anlambilim,	yorumsal	anlambilim	gibi,,klasik
kuramdan	çıkmış,	ama	oldukça	değişik	bir	yol	izlemiştir.	Bunları	açıklamak	için,	her	ne	kadar	bunların	ilk	23	ü	açıklamaktan	öte	bir	işlevleri	yoksa	da,	biçimbirimcik	(morph)	denilen	34	ayrı	birim	göz	önüne	alınır.	Flower	(1966),	İngiltere	deki	okullar	için	yazılmış	dilbilgisi	kitabının	bir	bölümünde,yeni	bir	işlevsel,	yapısal	dilbilgisi	arayışını	tartışır;	Fries
in	katkısına	geniş	yer	verir;	oysa,	öte	yandan	Nicholas	diye	yanlış	adlandırdığı	Chomsky	den,	iş	olsun,	diye	biraz	söz	eder.	Bir	şey,	kendisine	özdeşliğini	kazandıran	ayrımlar	dizgesiyle	açıklanır.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	7	to	9	are	not	shown	in	this	preview.	Gene	de	bu	kavramlarla	ilgili,	söylemek	istediklerimi	eksiksiz	yazmak	istesem,	her
biri	için	ayrı	bir	yazı	yazmam	gerekirdi.	Bu	tümcenin	oldukça	geleneksel,	ama	tümüyle	tartışmasız	olmayan	şöyle	bir	çözümlemesi	yapılabilir:	Bir	ad	öbeği	(AÖ)	ve	bir	eylem	öbeğinden	(EÖ)	oluşan	bir	tümcedir	(T).	Her	tümce	söylendiğinde,	tüm	yapılan	bu	olmadığı	gibi,	her	tümcenin	söylenmesi	de	bu	yapılanın	bir	bölümünü	anlatır.	Donato,	O	f
structui'alism	and	literature	p.	dilbiliminde	ilk	elli	yılın	en	önemli	olaylarından	biridir.	Giriş	Bir	konuşucu,	bir	dinleyici	ve	konuşucunun	sözcesinin	bulunduğu	özgün	bir	konuşma	ortammda,	konuşucunun	sözcesiyle	bağdaştırılabilecek	birçok	eylem	vardır.	1.	Bu	noktada	bilgisayar,	olağan	biçimde	bilgiyi	kartlardan	mıknatışlı	kuşağa	aktarmak	üzere
kullanılır;	bu	kuşak	sonra,	yazıcıdan	kâğıda	dökülür	ve	örii,	yalnız	düzeltme	için	okunur.	HARWEG	1968a,	Pronomina	und	Textkonstitution,	(Poetica.	Malinowski	ile	yakın	işbirliği	kuran	J.R.	Firth,	incelemelerini	toplumdilbilim,	sesbilim	ve	anlambilim	alanlarında	geliştirdi.	Tümce	içindeki	yargı	belirleyiciyle	edimsel	güç	{illocutionary	force)	belirleyicisi
arasında,	anîambilim	açısmdan	bir	ayrım	yapabiliriz.	kavramların	doğrudan	anlamsal	bir	yorumu	verilebilir:	Çağdaş	sözdiziminde	anlamsal	görüşlerin	etkisini	daha	önce	belirttik.	yüzyıldaki	büyük	gelişmesine	ışık	tutmuşsa	da	bu	gelişmelerde	İngiltere	dilcilerinin	oldukça	küçük	bir	payı	bulunduğunu	belirtmek	yerinde	olur.	Fries,	biçimbirimlerinin	bu
yöntemle	belirlenen	birimlerden	elde	edilebileceğini	göstermiştir.	Pânini,	Dionysios,	Priscianus	ve	Donatus	un	dilbilgileri	gibi	klasikler,	bugünkülerce	safdışı	edilememişlerdir.	KUM	M	ER	1971c,	Grundlagen	und	Methodik	einer	Textgrammatik	des	Deutschen,	Bonn	(unveröff.	Bellert	metin2	yi	(söylem),	sx,	s2,...sn	sözcelerinin	dizisi	olarak	belirlemiş,
bıma	göre	herhangi	bir	s-l	sözcesinin	anlamını,	bulunan	tüm	sözcelerin	s:...	Bu	göstergeler	dizisi	kendi	aralarında	küçük	bir	dizge	oluştururlar	(kişi	adılları	alt	dizgesi).	Gerçekten,	onun	kendi	özgün	kur	allarım	kullanıp	kullanmadığını	görmek	için,	deneğin	yanıtlarını	yöresel	dilin	öteki	bilgileriyle	ölçmek,	her	zaman	gereklidir.	(Kari	Heinz	Wagner,
Kontrastive	Linguistik:	Grundzuge	der	Literatür	-	und	Sprachwissenschaft,	H.	D.	Bu	küme	toplantılarında	zorlama	yoktu;	gençler,	her	zamanki	doğal	davranışlarım	sürdürdüler	-fiziksel	ve	sözlü	yüz	yüze	etkileşimler,	çoğu	üyeler	arasında	oluştu.	Bloomfield	in	çağdaşı,	ilginç	ama	eksik	kalmış	American	English	Grammar	(1940)	kitabının	yazarı	Fries,
Bloomfield	öğretisinin	en	tanınmış	tartışmacılarından	dır.	Dilbilgisinin	tüm	üretimsel	gücünün	anlam	bileşeninde	olduğunu,	bunun	kurallarının	da	sadece	yorumsal	olan	sözdizimi	bileşeni	kurallarından	önce	iş	gördüğünü	ileri	sürmektedirler.	Bu	yüzden	Grice	m	anlam	açıklamasını,	bir	kişinin	söyledikleriyle	bir	anlamı	belirtmesinin	sadece	raslantı
sonucu	kişinin	konuştuğu	dildeki	gerçek	anlama	bağlı	olmasından	da	öte	bir	konu	olduğunu	açıklığa	kavuşturacak	biçimde	yeniden	biçimlendirmemiz	gerekmektedir.	Dilbilgileri,	sürekli	üretici	olmalıdırlar	ve	olagelmişlerdir.	Çeşitli	dil	çözümleme	yaklaşımlarından	birini	simgeleyen	yeni	bir	jargonun	hatırı	için,	öğretmenlerden,	yaygın	olarak	kullanılan,
uzun	bir	kullanım	geleneği	olan	terimlerden	vazgeçmeleri	istenir.	İlginç	bir	düşünce.	J.R.	Firth	bu	İngiliz	geleneklerinden	kimilerine	çok	bağlıydı.	Dr.	Ahmet	Kocaman.)228	D	İL	VE	İN	SA	N	B	İLİM	Duyu	tepkilerinde	yapı	Önceden	de	söylendiği	gibi	sözce	(utterance),	alıştığımız	anlamda,	yalnızca	birtakım	değerlerin	soluğa	yüklendiği	yalın	bir	ses
öriintüsüdür	(pattern).	Bu	örüntü	(kalıplaşma)	düşüncesi	çok	önem	taşır.	Öte	yandan,	kimi	yazıların	nitelikleri	göz	önünde	tutularak	-özellikle	Türkçeye	aktarılması	gereksiz	görülen	yerlerde-	kısaltmalara	gidilmiş,	ancak,	özellikle	yurdumuz	için	yeni	sayılabilecek	kimi	alanlarda	(örneğin	söz	eylem)	daha	uzunca	yazılarm	çevrilmesi	uygun	görülmüştür.
Ama,	bu	olaylara	dilbilim	açısından	bakma	yolu,	yeni	bir	gelişmedir.	Kullandığı	sözcüklerin	diziliş	biçimi,	kümelenme	ve	sıralı	ilişkiler	nedeniyle	o	kadar	çok	da	anlaşamayabilir.	Kulüp	üyeleri,	kaldırımdaki	çatlaklara	basamaz	gibi	yalın	bir	kuralın	kurumlaştırılması	bile,	kimi	davranışı	kimi	durumlarda	anlamı	ise	kesinlikle	belirler:	Daha	önce	hiçbir	2	Cf.
N.C.W.	Spence.	Birçok	topluluğun	yöresel	basmakalıpları	vardır.	Çünkü	dilin	ta	kendisidir	bu:	karışık,	nedensiz,	beklenmedik,	ussal.	Cenevre	de	kurulan	Fransız	Dilbilim	Çevresi,	özellikle	Saussure	ün	düşüncesinin	toplumsal	yönüne	ilişkin,	azımsanmayacak	sayıda	araştırma	yapmıştır.	Amerika	da	bu	görüşe	karşıt	kişilerin	var	olmasına	karşın,	aynı
görüş	Avrupa	dilbiliminde	yaygın	bir	biçimde	tutunmuştu:	Örneğin,	sesbilimde	değiştirim	testi,	sesbilimsel	karşıtlık	konusundaki	varsayımları	bir	dili	konuşanın	dil	konusundaki	bilgisiyle	ölçme	yolu	olarak	biçimsel	bir	bulgulama	işlemi	değildi.	Bu	dizgelerin	çoğunda,	bilgi	soran	kişiden,	sorusunu,	önceden	saptanmış	bir	anahtar	sözcükler	kümesi
içinden,	olasılıkla,	göreli	önemlerini	de	göstererek	seçeceği,	belli	sayıda	anahtar	sözcükler	biçiminde	sunması	istenir;	sonra	makine,	her	belgenin,	belge	için	anlamlı	anahtar	sözcükler	kümesiyle	birlikte,	yazdı	bulunduğu	kütüğü	araştırır,	tik	denemede,	(verilen)	tüm	anahtar-	sözcükler	için	anlamlı	tüm	belgelere	yollamalar	üretecektir;	sonra,	is-129	D
İLBİLİM	SEÇKİSİ	135	tenirse,	anahtar	sözcüklerin	biri	dışında,	tümü	için	anlamlı	belgeler	vb.	Ne	var	ki,	Prag	Okulunun	özdeği	kuşkusuz	Prag	idi.	Bu	ayrımsal	betimlemeye	kimi	zaman	yanlış	olarak,	karşıtsal	dilbilim	de	denmektedir	(Bu,	temel	olarak	birimlerinin	birbirleriyle	karşılaştırılması	ile	tek	bir	dilin	çözümlenmesi	anlamına	da	gelmektedir).
Şimdiki	durumda,	şu	çok	genel	ve	yüzeyde	kalan	bu	girişin	başında	da	belirttiğim	gibi,	uzun	uygulama	ve	deney	çalışmaları	gerektiren	glosematik,	yalnızca	işleyen	ve	kurulu	bir	varsayım	olarak	durmaktadır.	Bu	kavram	bir	yandan	bağlam	kavramının	genişletilmesinin	zorunlu	olduğunu,	öte	yandan	sözcüklerin	kullanıldığı	durumxm	dilsel	anlatımla
hiçbir	zaman	ilgisi	yokmuş	gibi	geçilemeyeceğini	göstermektedir.3	Firth	durumsal	bağlam	terimini	almakla	birlikte	ona	özellikleri	bakımından	daha	genel,	daha	soyut	bir	anlam	yükledi.	Böylece	belirsiz	olan	bu	terimi	umutsuz	bir	biçimde	dışlamaktan	çok,	tutarlı	bir	söylemde	kullanıldığında	ona	ne	anlam	verilmesi	gerektiği	belirlenmeli,	yapısalcılık,
aralarmda,	yazın	çalışmaları	alanında	en	önde	gelen	Roland	Barthes	ın	da	bulunduğu	birkaç	önemli	kişinin	yapıtları	çevresinde	yoğunlaşan	bir	düşün	akımının	adı	olarak	benimsenmelidir.	Masa	sözcüğü,,nesnelerin	konabileceği	yatay	üstü	bulunan	bir	eşya	yı	imler	(ama	göstermez);	gene	aynı	sözcük	belli	bir	nesneler	türünü	(bir	şey	konabilecek	düz	bir
üstü	olan	eşya)yı	belirler,	bunun	uygulanabileceği	nesneleri	düzanlamlar	ve	yorumlayıcısının	yorumunu	dile	getirerek142	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	149	dışa	vurur.	MicheJ	Faucault,	Les	M	ots	et	les	choses'da	şöyle	yazar:	İnsan	yalnızca	yeni	bir	buluştur;	bilgimizin	yalm	bir	boğumudur,	bu	bilgi	yeni	bîr	biçim	bulur	bulmaz	o,	gözden	yiter	(s.	897).	İşçi	sınıfının
(th)	kullanımı	ile	orta	sınıfın	değer	yargılan	arasında,	çok	az	örtüşme	vardır;	oysa	birçok	değişken	için	durum	aynı	değildir	(Bkz.	Hazırlayıcı	koşul	ise,	konuşucunun	dinleyiciyle	henüz	karşılaşmamış	olması	gerekliliği	ve	temel	kural	da	sözcenin,	dinleyicinin	saygıyla	karşılandığını	bildirmesidir.	Ancak,	onun	aynı	sözcüğün	örnekleri,	sessel	olarak	değişik
iki	ardıllığı	alıp	sessel	olarak	çok	benzer,	ancak	değişik	sözcükleri	simgeleyen	ardıllıklardan	ayırt	etmesinin	nedenini	açıklamamız	gerekirse,	bu	bilinçsiz	bilginin	kanıtlanmasına	gerek	yok	14	J.	Tümü	olmasa	da	günümüzdeki	sözdizimi	kuramının	büyük	bir	bölümü,	değişik	dillerde	değişik	biçimlerde	açık	(ya	da	yüzeysel)	şekilde	görülen	anlamca
yorumlanabilecek,	derin	evrensel	özellikleri	bulma	girişiminden	etkilenmektedir.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	131	to	133	are	not	shown	in	this	preview.	Dil	ya	da	edincin	betimlenmesi,	kurallar	ya	da	ölçüler	dizgesi	aracılığıyla,	dizge	içinde	başarıyla	görenlerce	sahip	olunan	örtük	bilginin,	açıkça	sunulmasıdır.	Çünkü	henüz	kimsenin	bu	işe
girişmiş	olduğunu	sanmıyorum.	Kurallar	şöyle	uygulanacaktır:	(i)	Başlangıç	simgesi	denilen	simgeden	yola	çıkarız.	bölümde	sözü	edilen	tektümce	ya	da	teksözcüklü	metinlerin	yanı	sıra,	aşağıdaki	metin	biçimleri	için	de	bir	kullanım	kuramı	kaçınılmazdır	:	(1)	îkili	Söyleşi	Metinleri:	Bunlarda,	konuşucu	ile	dinleyici	arasında	sürekli	değişen	kişi	konumu
nedeniyle	özel	adıllaştırma	kuralları	söz	konusudur	(Örneğin	Ben	onu	buradan	pek	iyi	göremiyorum.	Bunun	en	yalm	türü,	sürekli	yeni	adlar	vermek	ve	bunları,	bir	sonraki	tümcede	konulaştırmaktır.	Çünkü	bu	sorunlar	kuralların	biçimini	belirleyen	şeylerdir.	İngilizler	pratik	şeylere	-yani	uygulamalara-	karşı	kuramlardan	daha	çok	ilgi	duymakla
tanınırlar.	Gerçekte	birçok	söz	yerine	getirilemez;	ancak	töreci	kavramlar	dizgesinde	verilen	sözlerin	tutulması	kuralı	yine	de	vardır.	Bloomfield	in	dilbilimi	bu	gelişmeyi	kırk	yıl	gibi	bir	süre	gecikerek	izlemiştir.	Bu	konuda	F.	Etkili	eylem	ve	iyi	davranışlar	dilin	durumsal	bağlama	uygunluğunu	gerektirir.	Bu	yönden	her	tümcenin	çizgisel	yapı
diyebileceğimiz	bir	yapısı	vardır.	Hepinizin	bildiği	gibi,	içimizde	ve	duygularımızda	son	derecede	iğrenti	uyandıran	insan	etinin,	çoğu	kez	öldürülen	bir	düşman	ya	da	ölü	bir	akrabanm	yenmesini	geleneğe	uygun	ya	da	görev	sayan	çeşitli	toplulukların	tarihte	yer	aldıkları	görülmüştür.	Benim	sözlerim,	onun	her	yerde	geçerli	bir	dilbilim	arayışı	olduğuna
ilişkindir.	Açıklanması	gereken	dördüncü	ana	konu,	birim	dışına	kaydırma	(extraposition),	adlaştırma	(nominalization),	tümleçleştiricilerin	yerleştirilmesi	(placement	o	f	complementizers),	olumsuzluğun	önemlileştirilmesi	(negative	raising),	tüınceciğe	soru	sözcüğü	bağlama	(wh-attachment),	ya	da	ilgi	tümceciği	durumuna	getirme	(relativization)	gibi
üst	düzeydeki	sözdizimsel	değişkenlerin	ayrıntılıca	incelemesine	girmektir.	İncelenecek	alandaki	nesneleri	gösteren	göstergeler	olmadan	hiçbir	şey	incelenemeyeceğinden,	bilim	dilinin	incelenmesinde	de	göstergeleri	imleyen	göstergelerin	kullanılmasına	gerek	vardır	-	bu	görevin	yerine	getirilmesinde	kullanılacak	uygun	göstergelerin	ve	ilkelerin
sağlanması	da	göstergebilimin	görevidir.	Her	ikisi	de	artzamanlı	incelemenin	örnekleridir.	Örneğin	Java	dilinde	sözcük	başında	bulunan	patlamak	ve	patlamak	/sızmalı	on	bir	ünsüz	/p,b,t,d,t,d,tj,dj,k,g,?/	dan	oluşan	dizgede	bir	tüm	seçeneklilik	vardır.	İşlemin,	ayrıntılarıyla	betimlememiz	gerekmeyen,	arta	kalan	kesimi,	çıkış	tutanaklarının	her	birini,
sözcüklerin	abece	sırasına	koymamızı	ve	bunları	uygun	bir	biçimde	basmayı	düzenlememizi	gerektirir.	Bu	sorunun	çözümü	için	genel	olarak	Türk	Dil	Kurumu	üca	yayımlanan	Dilbilim	ve	Dilbilgisi	Terimleri	Sözlüğü	ne	uymaya	çaba	gösterilmiş,	ancak	kimi	kez,	çevirmenin	kullandığı	terimi,	kimi	kez	de	-bir	birlik	sağlama	kaygısıyla-	genelleşmiş	terimi
yeğlemek	gerekmiştir.	Şimdi	değineceğim	nedenle,	bunun	sorun	yaratacağını	düşünüyorum.	Yinede	oyunun	başlama,gelişme	ve	bitiş	gibi	evreleri	hiçbir	vakit,	daha	önceki	ve	onun	gereği	olarak	daha	sonra	yapılan	hareketlerin	kendiliğinden	gelişen	sonuçları	olamaz.	Bu	arada,	böyle	bir	dizge	içinde	her	göstergenin	anlamının	ya	da	değeri	nin,	aynı
dizgenin	ortak	üyeleri	olan	öbür	göstergelere	başvurularak	çıkarılabileceği	de	belirtilmeye	değer.	Yalnız,	her	yeni	tümcenin	hem	kurucu,	hem	de	smırlayıcı	olması	gerekir.	Belki	de	yazar,	bu	tümceyi	yazdığı	zaman	bebekleri	düşün-151	158	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	mliyordu.	Art	tümceler,	ön	tümcelerin	seçim	koşullarını	bozabilir	(Örneğin:	Kıyıda	üç	çıplak
adam	oturuyordu.	Okunan	metin	türlerinden	geniş	bir	biçimsel	dizi	elde	edilebilir.	Üretimsel	kuralların	kullanılması,	sesbihmcinin,	kuralların	sürekli	olarak	artan	özelliğini	araştırmasının	doğrudan	doğruya	bir	sonucudur.	Dilbilimci,	yalnızca	bireylerin	konuşmalarına	değil,	dile	bütünüyle	uygulanacak	doğruları	saptamak	ister.	Göstergesel	süreç	de
zaten	birşeyin	aracı	-yoluyla-	görülmesidir.	Bu,	(2)	ve	(3)	üncü	yargı	içeriği	koşullarmdan	elde	edilmiştir.	Yapısalcılığın	her	şeye	çare	oluşunun	yadsmması,	kimileri	için	ders	alınması	gereken	bir	deneyim	olmuştur.	Saussure	çevresinde	gelişen	araştırma	geleneği,	onun	kuramından	alınma	birçok	ikili	kavramın	açıklanması	üzerinde	yoğunlaşmıştır.	Bu
bağlamda,	sesbilgisel	değişkenlerin	sesletimi,	soyutlanmış	sözcükleri	okuma	sırasında	gösterilenden	daha	az	(r)	göstermiştir.	Firth	in	çözümü,	kendisinin	adlandırdığı,	yalnızca	gerekli	olduğu	sayıda	parça-ses	birimi	(phonematic	unit)	dizgeleri	ileri	sürmek	oldu.	Örneğin,	kız	kardeş	ve	karı	türleri	arasında,	karşı	kutup	yaratan	aile	bireyleriyle,
aralarındaki	cinsel	ilişki	kodu	insana	özgü	bir	evrensellik	değildir.	Bundan	başka,	[f]	sözcük	kavşaklarmda	[v]	ya	hiç	dönüşmez	(4My	wife	is	a	teacher	la	karşılaştırınız).	ya	da	Sizin	bu	sözcüğü	söyleyişinizi	bir	kez	daha	duyabilir	miyim?.	ROSS	1967	ve	K	ARTTU	NEN	1969).	Kimi	durumlarda	da	yazınm	özgün	adı	saklı	tutulmuştur.	(6*)	K,	T	sözcesinin
kendisine	E	yi	yapma	isteği	sorumluluğunu	yüklemesini	istemektedir.	Çeşitli	okullara	ve	kişilere	özgü	birçok	kuramı	incelediğimizde,	bunların	gerçekten	pek	azının	herhangi	bir	şeye	uygulandığını	görürüz.	Bu	arkadaşlarımıza	ve	onlarla	birlikte,	konuların	belirlenmesi	ve	eşgüdümün	sağlanması	yolunda	bizimle	sürekli	işbirliği	içinde	bulunan
arkadaşlarımız	Prof.	(Ne	derece	birbirlerine	benzeyip	benzemediklerini	göstermek	için	nesneleri	karşı	karşıya	getirmek.)	C.	Üstelik,	baştan	beri	bu	varsayımın	kendine	özgü	özelliklerinden	dolayı,	denenmesinin	uzun	süreceği	açıkça	görülmüştür.	Eşzamanlı	dilbilim,	dili	zaman	içinde	özel	bir	noktadaki	bir	durum	(Saussure	ün	deyimiyle	etat	de	langue)
ve	yaşayan	bir	bütün	olarak	görür.	Bir	yığınaktı	dil:»bireylerin	zihinlerinde	birikmiş	sözcük	imgelerinin	toplamıydı.	Kuşkucular,	C.F.	Hockett	in	Sanatın	Durumu	(the	Hague,	1968)	s	/49-50,	85-7	de	ilgili	verileri	bulabilirler.233	240	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	seçenek	olasılığını	sağlar.	Böylece,	jth	/	ve	jing	/	gibi	durağan	toplumdilbilimsel	belirleyicilerin	kuralcı
ilişkileri	olarak	iki	dizi	değerin	arasında	bir	zıtlaşma	varlığını,	kimi	deneysel	kanıtlarla	ileri	sürebiliriz.	kuralları	iki	kez,	dizgedeki	öteki	kuralların	her	birini	bir	kez	uyguladıktan	sonra	(5,6	ve	7.	Aşağıdaki	tartışma	süresince	biz,	bu	akımda	yer	alan	üç	düşünce	okulunu,	ayrıntılarına	girmeden	tanımlayacağız.	Çünkü	konuşucu	bebrl;	bir	sözceyle	böyle	bir
isteği	olmadığını	belirtirse,	sözcesinin	söz	verme	niteliğinde	olmadığını	kanıtlayabilir.	Satranç	gibi	bir	oyunun	parçalarının	belirgin	bir	biçimde	anlam	taşıdığı	söylenemez.	Buradaki	birincil	aşama	ve	ikincil	aşama	kavramları	saygınlık	ve	seçkinlik	kavramlarına	denk	olan	aşamalı	toplumsal	boyutlara	gönderme	yaparlar.	Dil	bir	ilişkiler	dizgesiyse,	bu
ilişkiler	nelerdir?	Gece	zifiri	karanlık	eve	geldi	Ayşe	nin	arkadaşı	(ya	da	bir	bozuk	tümce:	Gece	zifiri	Ayşe	nin	arkadaşı	eve	geldi	karanlık!)	ortaya	çıkarabileceğini	belirtelim.	sorusunun	karşılığıdır.	Bunlar,	tıpkı	beyzbolda	temel	vuruşu	yapma	ya	da	satranç	oyununda	atı	oynamanın	kurala	dayalı	eylemler	olmasına	benzer.	Oysa	uygulama,	ayrımsal
dilbilimin	şimdiye	dek	sürdiirülegelen	savlarınm	görecelendirilmesi	gerektiğini	göstermiştir.	Böylece	ülküsel	denekler	için	eldeki	nüfusu	araştırabiliriz.	KAYNAKÇA	J.	Söz	vermeyle	ilgili	herhangi	bir	P	işlev	bildirici	düzeneğinin	kullanımını	belirleyen	anlambilim	kuralları	şunlardır:	Kural	1:	P	sadece	bir	tümce	(ya	da	söylemin	tümceden	daha	büyük
öğeleri	bağlanımda,	K	konuşucusunun	gelecekteki	E	eylemini	bildirecek	biçimde	söylenmelidir.	Düşünmenizi	istediğim	soru,	bu	dikkat	çekici	özelliğin	konuşma	dili	davramş	özelliği	dışında,	başka	hangi	insan	iletişim	alanlarına	değin	uzandığıdır.	Çünkü	Almanca	tümceyle	söylemek	istediğim	Ben	bir	Alman	subayıyım	ya	da	leh	bin	ein	deutscher	Offizier,
gerçek	sözcüklerde	Limon	ağaçlarının	çiçek	açtığı	ülkeyi	biliyor	musun?	Köpek,	sincapların	(G)	avlanması	sırasında	belli	bir	(T)	sesini	duyunca	(Y)	türü	bir	davranışla	tepki	gösterir;	yolculuğa	çıkacak	birisi	dostundan	aldığı	(T)	mektuba	göre	gideceği	coğrafi	bölgenin	(G)	koşullarına	uygun	bir	biçimde	(Y)	hazırlanır.	Sözlü	ve	sözsüz	iletişim	(verbal	&
non-verbal	communication)	arasında	doğrudan	bir	ayrım	olmadığım	gösteren	örneklerden	söz	etmiştim...	Ölçünlü	olmayan	Zenci	İngilizcesi	konuşanların	uzun	tümceleri,	kendi	dilbilgisel	dizeleri	içinde	yinelemede	bir	güçlükleri	yoktur;	ancak	ölçünlü	İngilizce	tümcelerin	çoğu,	anında	yöresel	anadili	biçiminde	geri	yansır	(Labov	v.b,	1968,	39).4	Dile
yöneltilen	toplumsal	davranışları	ve	biçimlerinin	taşıdığı	toplumsal	bilgiyi	soyutlayacak	birçok	biçimsel	test	geliştirilmiştir.	Öteki	dizgelerin	incelenmesi	için	dilbilimi	model	olarak	gören	kişilerin	kendi	dilbilgilerini,	olabildiğince	açık	kılmalarını	beklemek	mantıklı	bir	şeydir.	Referate	des	4.	Bir	metro	bekçisine	(guard)	sormasını	söyledim.	Örneğin,
yukarıdaki	tümcede	*he	birinci	göstergesiyle	6she,	yow,	1,	v.b.	göstergeleri	arasında	açık	bir	ilişki	vardır.	306.39	44	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	Doğal	çevre	ile	Firth	in	durumsal	bağlamı	arasmdaki	ayrılık,	aşağıdaki	durum	hayalde	canlandırılarak	açıklanabilir:	37	yaşında	bir	tıp	doktoru	olan	Dr.	John	Robinson	17	Aralık	1967	günü	öğleden	sonra	saat	4:30	da,
Newtown,	Main	Street	17	numarada	oturan	bayan	Elisabeth	Smith	adında	bir	hastanın	yatak	odasına	girer	ve	ona	Bugün	nasılız	der.	Bir	topluluğun	diline	{langue)	yalnız	çok	sayıda	sözün	{paroles)	incelenmesiyle	erişilebileceği	gözükmektedir.	Bu	düşünce,	Saussure	ün	daha	önce	karşılaştırmak	betikbilimdeki	incelemesinin	de	temelini	oluşturur.
îletişimsel	olmak,	dil	bilen	dinleyicileri	var	sayar.	Bu	da	son	yıllarda	ders	izlencesi	düzenlenmesinde	dağılım,	yapı,	birim	tanımı	ve	sınıflandırma	konusunda,	sağlıklı	düşüncenin	değerini,	ne	yazık	ki	büyük	oranda	engellemiştir.	Bunlar	kurallar,	yargı	(propositions)	ve	anlam	kavramlarıdır.	Başı	çeken	belli	bir	dilbilimsel	değişimin	ucu,	çoğunlukla	tek
öbek	içindedir;	yeni	biçimler	ardıl	kuşaklarla	daha	geniş	dalgalar	biçiminde	dışarıya	açılarak	yeni	öbeklerle	birleşirler.	Bunu	delildi	kartlara	aktarmak	yetenekli	bir	delgi	işletmeninin	yaklaşık	yirmi	iş	gününü	alacaktır,	100	sterlin	eder	diyelim;	örü,	büyük	sayıda	ayırıcı	imleri	bulunan	alışılmamış	bir	dilde	ise	bu	sayı	dört	beş	kat	büyük	olabilir.	Gumperz
in	(1964)	incelemesinde	temel	veriler,	doğal	öbeklerle	kayıt	yapılan	oturumlardan	elde	edilmiştir.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	113	to	118	are	not	shown	in	this	preview.	Öznelik	sorunun	kesin	ad	öğesi,	yüklemlik	ise	soru	addı	tarafından	sorulandır.	Pek	çoğumuz,	çok	güçlük	çekmeden	bu	üç	çeşit	yol	kılavuzundan	herhangi	birini	öbür	ikisinden
birine	çevirebilir	ve	de	bu	üç	türü	yer	ve	zaman	içinde	gerçek	geziye	aktarırız.	Bu	süreç,	Yunanlılar	a	dek	uzanan	bir	gelenek	içinde	üç	(ya	da)	dört	öğeyi	kapsayan	bir	süreç	olarak	görülegelmiştir:	Gösterge	olma	görevini	üstlenen	şey,	göstergenin	gösterdiği	şey,	herhangi	bir	yorumcu	üzerindeki	etki;	bu,	öyle	bir	etkidir	ki,	bu	yolla	söz	konusu	şey,	o
yorumcunun	gözünde,	göstergelik	niteliğine	bürünür.	Oldukça	yalın	bir	örnektir	bu;	dil	öğrenen	için,	edim	örneği	olmayacak	ölçüde	yalın,	ancak,	yazarmuzın	sunup	sunacağı	da	bu	işte.	Mekanik	Çeviri	Son	kesimde	işlenen	sorun	bilgisayarın	salt	dilbilim	ya	da	yazuıla	ilgili	bir	işe	uygulanmasına	bir	örnekti.	Olgular	ancak	karşılaştırma	temeli
oluşturulabilecek	ortak	yönleri	bulunduğu	zaman	ayrımsal	olarak	karşılaştırılabilir.	Saussure	daha	ulamsal	davranarak:	dans	la	langue	il	n	y	a	que	des	differences	sans	termes	positifs	der	(Cours,	s.	İngiltere	de	budunbilimci	B.	İşlevsel	tümce	bakışı	üstüne	olan	bu	kitap	Prof.	Ben,	iki	tür	kural	ayrımı	yapıyorum:	Kimi	kurallar,	önceden	var	olan	davranış
biçimlerini	düzenler.	Bread	have	1	and	to	spare	gibi	yazınsal	örnekleri	tartışabilen	gelenekçi	dilbilgici-	Ier,	hiçbir	zaman	olağan	bir	sözdizimi	kuramı	önermemişlerdir.	Dille	ilgili	bilgi,	onu	yüzyıllar	boyu	etkileyen	değişikliklerin	betimlenmesine	bağlıdır.	Doğal	olarak,	bölük	pörçük	niteliktedir;	birçok,	yerinde	de	daha	sonraki	yorumlanışlarından,
Saussure	ce	benimsenmiş	olduğu	sonucuna	varılan	kuramsal	konum	yalnızca	sezdirilir.	Yapıt	TheCompleteConcordancetoShakespeareBeing	AVerbal	Index	toall	thepassagesinthedramaticworksof	thepoet	başlığıyla	1881	de	Londra	da	yayınlanmıştır.	Yüzyıllardır,	çözümlemenin	yardımı	olmaksızın	da	yabancı	diller	başarı	ile	öğrenilmiştir.	Biz	burada,
tüm	gösterge	durumlarının	incelenmesinde	kullanılabilecek	ötedil	i	dizgesel	bir	biçimde,	ayrıntılarıyla	ele	alacağız.	Amerikalı	konuşmacılar	arasında	oldukça	değişmez	olan	bu	doğal	özelliğin	iletişimsel	bir	anlamlılığı	yoktur.	Bu	öneri	kabul	edilirse	adıllaştırma	için	kesenkes	özdeşlik	koşulunda	ısrar	etmemize	gerek	olmadığı	açıktır:	İlgili	özdeşlik	koşulu
salt	gönderimsel	dizin	özdeşliği	çerçevesinde	düzenlenebilir.	Ayraç	arasında	belirtmek	gerekirse	bu	koşul	Z	ip	f	yasasında	belirtilen	türdeki	görüngünün	bir	parçasıdır	sanıyorum.	Bu	son	durumda	kuralları,	giysi	konusunda	moda,	sanat	ya	da	mimarlıkta	biçem	toplumsal	ve	siyasal	örgütlemelerde	temel	ilkeler	ya	da	töre	diyebileceğimiz	kültürel	gelenek
ve	göreneklerdir.	Son	iki	durumda	da	budunbilimci,	yeryilerin	ya	da	budunbilimcilerin	yargılarını	ve	yorumlamalarını	inceleyebilir	ve	bu	temelleri	oluşturan	yargıların	edincini	ya	da	dizgesini	yeniden	kurmaya	girişebilir,	oysa	daha	önceki	durumda,	balyozu	gelişigüzel	bir	diziye	yerleştirmekle	yalnızca	balyoz	olarak	görmektedir.	Bağımsız	bir	dilbilimi
arama	yolundaki	dil	çalışmalarında,	daha	önce	ortaya	çıkan	sorunlar	vardır.	Karşıtlıklar,	kuşkusuz,	ya	geçici	ya	da	sürekli	olabilirler:	Benim	pazarda	büyük	bir	balık	(fish)	mi,	yoksa	tabak	(dish)	mi	dediğim	konusunda	emin	olamazsınız;	ancak	dediğimin	bunlardan	birisi	olduğunu,	bunlar	arasında	başka	bir	şey	olmadığmı	bilirsiniz;	herhangi	bir	nedenle,
edindiğim	şeyin	boyutunu	vurgulamak	için	big	(büyük)	sözcüğündeki	ünlüyü	uzatabilirim.	Bu	konuşmayı	dinlemek	için,	bu	salona	gelişinizle,	uygulanan	gelenekleri	bütünüyle	benimseme	konusunda,	dolaylı	da	olsa,	anlaşmış	oluyorsunuz.	Firth	in45	50	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	etkisi	yalmzca	kuramsal	dilbilimde	değil,	uygulamalı	dilbilimin	türlü	alanlarında
da	sezilmektedir:	Örneğin	kısıtlı	diller	düşüncesinden,	Firth	çü	anlam	görüşü	ile	çok	dizgeli	ve	bürünsel	sesbilim	görüşünden	yararlanılan	çeviri	kuranımda	ve	dil	öğretiminde.	Kişinin	bir	sözcüğü	anlamını	açıklayamadan	da	bilebileceği,	tanınan	bir	gerçektir,	bu	bilginin	kanıtı	da	o	kişinin	göstergeyi	geliştirebilme	yetisi,	örneğin,	onun	ne	anlama
gelmediğini	söyleyebilmesidir.	Balyoz	çelik	bir	testere	ya	da	silahla	ilişkili	olursa,	belli	ekinsel	bir	düzeyin	belirtisi	olabilir	(söz	konusu	oymağın	maden	teknolojisi	yoktur)	budunbiümci	durumu	böyle	yorumlayabilir;	ancak	o,	göstergebilimsel	araştırmayla	ilgilenmemektedir.	Dili,	üretici	dilbilgisi	anlayışı	çizgisinde,	yani	sınırsız	olası	tümceler	(ya	da
metinler)	kümesi	olarak	anlayalım.	Başka	ayrışımlar	da	olanaklıdır.	İşlem	bütünüyle.döngüsel	değildir.	Öte	yandan,	sesbilgisel	değişikliklere	ve	teknik	buluşlara	gösterilen	ilgi	sonucunda	deneysel	sesbilgisinin	gelişmesi,	tarihsel	dilbilim	incelemesine	indirgenemeyecek	kadar	çok	sayıda	sorunun	ortaya	çıkmasına	neden	oldu.	Alexander	Melville	Bell
konuşma	bozukluklarını	düzeltmede	uzman	olan	bir	Edinburg	lunun	oğlu	idi.	Bu	görüş	konuşma	için	geçerliyse	bile,	yazıya	uygulandığında,	özellikle	örgütlü	yüzey	gösterenlerinin	anlamı	içerdiği,	ancak,	metnin	açıkladığı	özgün	anlamın	oldukça	karmaşıklaştığı	yazın	örneğinde	yetersizliği	hemen	ortaya	çıkar.	Buna	göre,	burada,	dilbilim	alanındaki
uygulamalara	yöııehk	olarak	bilgisayarın	kısa,	işlevsel	bir	betimlemesiyle	yetineceğiz.	Bu	tür	kamtlar,	insana	özgü	tüm	yazma	biçimleri	ve	kalıplaşmış	simgesel	göstergenin,	dilin	kendisiyle	yalnızca	özel	dillere	ya	da	belli	kültürlere	değil,	insana	özgü	evrensellikler	olarak	görülen	bazı	temel	kodlama	işlemlerini	de	paylaştığını,	oldukça	kuvvetli	bir
biçimde	akla	getiriyor.	Bu	etkinliklerin	var	oluşuyla	kuralların	var	oluşu,	mantık	yönünden	birbirinden	bağımsızdır.	Amerikan	Kızılderili	dilleri	insanbilimci-dilcilerin	ilgisini	bir	yüzyıla	yakın	canlı	tutmuş,	Franz	Boas,	Edward	Sapir	ve	Leonard	Bloomfield	gibi	büyük	öncülerin	hepsi	bu	alanda	çalışmışlardır.	Başka	bir	deyişle,	sözlüksel	biçimbirimlerin
sesbilgisel	gösterimlerini	içeren	bir	sözdizimsel	diziye	{çokluk	gibi	dilbilgisel	biçimbirimlerle	birlikte)	bazı	sesbilimsel	kuralların	uygulanması,	eğer	kurallar	açıksa,	verilen	bir	diziyi	özdevinimli	olarak	sesbilgisel	gösterim	dizisine	çevuir.	Bazı	kurucu	kurallar	oldukça	değişik	biçimler	alır,	örneğm:	Şahrnat	olabilmesi	için	şaha	öyle	bir	biçimde	saldırılması
gerekir	ki,	hiç	bir	devinim,	onu	saldırısız	bırakmasın;	ya	da	yere	değmenin*	sayı	olabilmesi	için	oyun	devam	ederken	oyuncu,	top	elinde	olduğu	halde	karşı	tarafın	gol	çizgisini	geçmelidir.	Bu	durumlar	için	bile	düzelme	sözlüksel	olarak	düzensizdir.	Herbirimiz,	yarı	bilinçlilik	düzeyinde,	bu	bilgi	yığınını	özümlemişizdir.	Karşılaştırmalı	dilbilgisi	İngiliz	Sir
William	Jones	ın	(	)	Sanskriti	bulmasıyla	ortaya	çıkant	diller	arasındaki	akrabalık	sorunu,	X	IX.	Bir	kişi	konuştuğunda	o	kişinin	söyledikleri	belirgin	olarak	anlam	taşır	ve	bir	kişinin	söyledikleri,	kullandığı	biçimbirim	sıralaması,	belirgin	olarak	bir	anlamı	belirtir.	Lakoff	un	(1968)	belirttiği	gibi,	herhangi	bir	düzlemin	tüm	bu	niteliklerinin	olması	için	hiçbir
özel	neden	yoktur.	Ancak,	anımsamak	gerekir	ki,	başlangıçta	bu	iki	bakış	açısını	ayırmaktan	amaç,	öteden	beri	eşzamanlı	boyutun	öncelliğini	göz	ardı	etmiş	olan	bilginleri	etkilemektir.	Öğrenilecek	dil	de	anadilinden	az	ya	da	çok	ölçüde	ayrılacaktır.	Ancak	i	965	ten	beri	yorumsal	durum	için	önemli	bu	değişiklik	önerilmiştir.	İki	terimin	varoluşu	tarihsel
rastlantının	bir	parçasıdır;	sanki	her	alan	önce	yapısal	dilbilimden	belli	kavramlar	ve	yöntemler	çıkarmış,	böylece	yapısal	çözümlemenin	bir	biçimi	durumuna	gelerek,	ondan	sonra	da	Saussure	ün	önceden	kestirdiği	göstergebilimin	bir	dalı	olmuş	ya	da	hızlı	bir	biçimde	olagelmektedir.	Dilbilimcinin	görevi,	çözümleme	yöntemleri	üretmektir.	Aynı
görüngü,	bir	dizi	denenen	değişkende	gözlemlenebilir	(Labov	v.b.,	1968,	3.6).	Üstelik	uygulananların	hiç	de	en	çok	uygulanabilir	olanlar	olmadığım	görürüz.	Düşüncenin	düşünmesine,	dilin	konuşmasına,	yazının	yazmasma	karşın,	Merleau-Ponty	nin	dediği	gibi,	her	durumda	ad	ile	eylem	arasında,	birisinin	düşündüğü,	konuştuğu,	yazdığı	zaman	atladığı
bir	boşluk	yatar	(Signes,	s.	s.	Bunun	da	genellikle	göz	önünde	bulundurulduğundan	insan	kuşku	duyabilir.	Varlıklar	dünyasıyla	uğraşan	ontolojistlere	göre,	dünya	nesnelerle	doludur.	İnsan	davranış	biçimlerinin	çoğunda	olduğu	gibi,	bizim	dilimizi	de	en	az	çaba	ilkesinin	yönettiğini	düşünüyorum.	Genelde,	dilbilimsel	değişkenler,	en	biçimseli	açığa
çıkarmaktan,	en	az	biçimsel	okumaya	doğru	bir	değişim	gösterir.	Böylece	dilbilim	ile	budun	bilimde	yapısal	çözümleme	konusundaki	yazısmdan	on	beş	yıl	sonra,	kendine	özgü	yapısalcılığı	kurmuş	olan	Levi-Strauss,	College	de	France	da	bir	kürsüye	getirilmesinden	yararlanarak	budunbilimi	göstergebilim	alanmın	katıksız	bir	dalı	olarak	betimlemiş	ve
bu	sonuçları	önceden	sezen	Saussure	e	saygıyla	bağlanmıştır	(Leçon	inaugurate,	s	).	Sonuç	olarak,	yaşayan	dil,	şimdiye	değin	gördüğünden	daha	büyük	bir	ilgi	gördü;	özellikle	konuşma,	ön	alana	çıktı.	O	zaman	geçerli	olan	kurama	göre	bu	dört	sözcük	sonu	ünsüzünün	her	biri,	sözcük:	başında	bulunan	on	bir	ünsüz	içinden	dördünün,	ama	hangi
dördünün	olduğu	açıklanamayan,	yerel	değişkenleri	ya	da	üyeleri	sayılmaları	gerekmektedir.	İkisi	birlikte,	konuşucu	ve	dinleyicinin	her	ikisinin	de	dili	konuşmayı	bildikleri;	her	ikisinin	de	yaptıklarının	bilincinde	oldukları;	konuşucunun	baskı	ya	da	korku	nedeniyle	böyle	davranmadığı;	ikisinin	de	sağırlık,	söz	yitimi	(afazi),	ya	da	gırtlak	yangısı	gibi	yapı
yönünden	bildirişim	engelleri	olmadığı;	bir	oyun	içinde	rol	yapmadıkları,	ya	da	şaka	yapmadıkları,	vb.	Kimi	biçemler	birçok	aşırı	düzeltme	ile	kuralsız	sesbilimse]	ve	dilbilgisel	yapılar	gösterir.	Ayrıca,	doğru	/yanlış	ayrımı	büyük	ölçüde	değişebilir;	eylem	olarak	ortaya	çıkmayan	olası	davranış	biçimlerinin	yamsıra,	ilgili	herkesin	olamaz	deyipde	oldukça
sık	görülen	başka	davramş	biçimleri	de	vardır.	Önceden	de	belirttiğim	gibi,	glosematik,	bilimleri	aynı	zamanda	diller	ya	da	göstergebilimler	olarak	inceler.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	82	to	88	are	not	shown	in	this	preview.	de	Saussure	ün	tutumu	Genel	Dilbilim	Dersleri	(Cours	de	linguistique	generale)	(1916)	adlı13	14	DİLBİLİM	SEÇKİSİ
yapıtının	başında	görüldüğü	gibi,	açık	ve	seçiktir:	Önceleri,	dilbilgisi	adıyla	anılan	çalışmalar	yapıldı.	Yapısalcılar	genellikle,	Jakobson	u	izlemişler,	ikili	karşıtlığı,	anlam	üretmenin	temeli	olan	insan	zekasının	temel	işlevi	olarak	almışlardır:	Bu	temel	mantık	tüm	düşüncenin	en	küçük	ortak	paydasıdır.5	Ancak	bunun,	dilin	kendisinin	bir	ilkesi	mi	yoksa	en
uygun	türden	bir	çözümleme	işlemi	mi	olduğu	pek	az	ayrım	yaratır.	3-31,	Çeviren	Veysel	Kılıç)76	DİLBİLİMDE	YENİ	YÖNELİMLER	Dil	öğretiminde	izlence	kapsamının	uğradığı	yeni	değişikliği	düşünen	öğreticiler	genellikle	okulsal	(akademik)	dilbilim	konusunda	soru	sorma	gereğini	duyarlar.	Bugüne	dek	geçerli	olan	uygulamada	karşılaştırılabilirlik
ölçütü	olarak	özellikle,	çeviri	eşdeğerliği	alınmaktaydı.	Bununla	birlikte,	acaba	bu	noktadan	daha	ileriye	geçebilir	miyiz?	İlginize	sunmak	istediğim	yedi	görüş	var.	Okullarda	geleneksel	dilbügisi	çalışmaları,	bunları	doğuran	dil	evrelerinin	betimlenmesinden	çok,	öğretilecek	konuların	(yazma,	okuma,	dilbilgisi,	v.b.)	ayrılması	eğilmiindeydi.	Böylece	ses
düzeni,	içinde	parça	ses	birimleri	ile	büriinlerdm	oluşan	iki	tür	öğenin	işlediği	yapılar	kullanılarak	betimleniyordu.	45,	pp	Wolfram,	W.	M.	Bu,	toplumsal	ayrıştırmada	dilm	rolünün	incelenmesidir.	En	büyük	etkiyi	School	o	f	Oriental	and	African	Studies	okulundaki	meslektaşları	ya	da	öğrencileri	olan	kişiler	üzerinde	yapmasının	nedenlerinden	biri	de
budur.	Dolayısıyla,	ilgilenen	okuyucu,	bu	alandaki	çağdaş	araştırmaların	çok	daha	kapsamlı	bir	betimlemesi	ve	eksiksiz	bir	bibliyografya	için	Borko*	(I967)	ye	gönderilir10	*,11	(M.F.	Bott,	Computational	Linguistics:	New	Horizons	in	Linguistics.	Kural	5:	P	nin	söylenmesi,	E	yi	yapma	zorunluluğu	altına	girmek	sayılır.	Yoksa	hepsini	incelemeli	mi?
Nitekim	uygulamaya	yönelik	olmayan	ayrımsal	dilbilim	bireydili	(tek	tek	bireylerin	dil	kullanımı),	yöredili	(yöresel	dil	kullanımı)	ve	öbekdili	(toplumun	değişik	öbeklerindeki	dil	kullanımı)*	arasmda	da	karşılaştırmalar	yapmakta,	daha	da	öte,	bireydilinin	ya	da	yöredilinin	aşamalarım	karşılaştırmaktadır.	Beyaz	topluluklarda	(r)	nin	ünlüleşmesi	kuralının
genel	biçimi:	[	+	merkez]	-*	([	ünsüz])	/	[	ünsüz]	«-»	ünlü12	Burada	sorun,	k0	girdi	değişkeninin	yalın	ve	doğrudan,	2	ile	karşılaştırılır	temel	zorlama	çözüm	yolunu	yazmaktır.	Kimi	yapısalcıların	son	çalışmalarında	(yapıtlarında)	Chomsky	nin	kimi	terimlerini	benimsemelerine	karşın,	üretici	dilbilgisi,	yapısalcılığın	gelişmesinde	bir	rol	oynamaz.	Çocuğun
dile	sahip	oluşıı	öğretme	diye	adlandırılmamalıdır.	Bu	örnek,	New	York	City'nin	birçok	öteki	değişkenlerinde	yinelenir.	Biçimbirimlerin	sözcük	türleri	olmadığını	göstermiş,	yapısal	simgelerle	belirlenen	yapının	dağıtımsal	anlamlı	birimleri	olduklarını	ileri	sürmüştür.	Her	şeyden	önce,	dil	öğretmeni,	sonuçlarla	ilgilenmelidir;	denenmiş	yönergeler,	çoğu
kez	denenmemiş	formüllerden	daha	iyidir.	ve	Ergenemau,	C.,	Türk	Dil'n'ıı	Elektriksel	özellikleri,	IV.	Konuşucu,	bunların	her	birini	söylerken	belirli	bir	kişiye,	John	a	gönderimde	bulunmakta	{refer)	ve	o	kişinin	odadan	ayrılması	olgusunu	yüklemlemektedir	{predicate).	Bu	yalnız	zaman	yitirmek	değil,	aynı	zamanda	dil	konusundaki	olguların
bulguianmasına	yarayacak	nesnel	işlemlerin	düzenlenmesi	için	bir	kimsenin,	betimlemeyi	karmaşıklaştıran,	giderek	çarpıtan	gereklilikler	sunma	zorunluluğudur.	Kimileri	dili	iki	düzeyde	sunarlar	(sesbilim	ve	dilbilgisi);	ötekiler	ise	on	dörde	değin	çıkabilir.	Başlayan	bir	kuralca	etkilenmekte	olan,	özgün	sözcük	sınıf	oranı,	anadilini	konuşanın	verilen
sözcüklerden	herhangi	birini	sesletme	seçimi	yoksa,	onu	doğrudan	ilgilendirmez;	anadili	konuşanın	bilgisinin	bir	bölümü	olmayan	kuralı	sokmuş	olabiliriz.	477	ye	gönderme	yapılmakta	ve	orada	verilen	bilgiler,	aşağıdaki	eşitliğe	dönüştürülmüştür	k0=	f	(Class,	Style)	=	a	(SEC)	+	b	(ILI)	(Style)	+	c	Toplumdilbilimsel	yapının	sorunları	Toplumdilbilimsel
yapının	incelenmesinde,	belki	en	önce	çözümlenmesi	gereken	sorun,	biçem	boyutunun	niceliiğidir.	Kurucularının	DanimarkalI	olmalarından	dolayı	bu	okul,	kuşkusuz,	Danimarka	okuludur;	örnek	olarak	verilen	iki	addan	dolayı,	dilbilim	tarihi	içinde	şaşırtıcı	bir	biçimde,	belirli	bir	yer	kapsayan	bu	küçük	ülkeye	bilimin	neler	borçlu	olduğu	görülür.	örneğin
WUNDERLICH	1969;	1970b;	1971a)	ile	BELLERT	1968	ve	BARTSCH	m	[1971]	daha	ayrıntılı	çabaları	özel	olarak	ilgi	çekici	diye	adlandırılabilir.	Bunun	özelde	nasıl	gerçekleşeceğiyse,	seçilen	kurama	bağlıdır.	The	Problem	o	f	Meaning	in	Primitive	Languages	(İlkel	Dillerde	Anlam	Sorunu),	C.K.	Ogden	ve	I.A.	Richards	m	THE	MEANING	OF	MEANING
(Anlamın	Anlamı)	adlı	yapıtma	ek	I,	New	York,	1923,	s.	Bunu	şöyle	söylerek	özetleyebilirim:	Ben,	edimsel	eylemle	edimsel	eylemin	yargı	içeriği	arasında	bir	ayrım	yapmaktayım.	Konuşmacılar,	anında	iki	değişik	anlatımın	aynı	şey	demek	olduğu	olgusunu	benimsemezler.	Üzerinde	düşünmenizi	istediğim	soru,	bunun	nasıl	oluştuğudur.	Kestirilebilen	veya
kestirilemeyen	olaylar	üzerine	olan	tartışmamız	ad	hoc	ve	dizgisel	bilgi	olarak	terimleştirilen	iki	ayrı	bilgiyi	anıştırmaktadır.	Bir	hecenin,	sesçil	bir	açıdan,	biri	ünsüz,	diğeri	de	ünlü	olan	iki	öğeyi	içeren	bir	dili	gösterilecek	olsaydı,	böyle	bir	deyiş	biçimi	kullanılırdı.	Kolaylık	sağlamak	için,	ayırıcı	özellik	kuramında	görülmeyen	kendi	özelliklerimizi
kullanıyoruz.	Bir	başka	deyişle,	ussal	tabanı	olmayan	dilbilim	kuramları	açıklayıcı	olmadıklanndan,	sonuçta,	seçime	bağlı	olmalıdır.	VI.	Açık	ve	koyu	renkler	arasındaki	çatışkı	genel	toplumsal	bir	anlam	taşırken,	koyu	mavi	ile	kahverengi	arasmdaki	ayrım	taşımayabilir.	Ulusal	Bilişim	Kurultayı,	TBD,	Ankara,	1978,	s	Töreci,	E.,	Dilbilim	Araştırmaları	İçin
Bir	Yazılım	D	izgesi:	D	İLD	İZ,	Doktora	Tezi,	Hacettepe	Üniversitesi,	Ankara,	Töreci,	E.,	DİLDÎZ	Özel	Amaçlı	Yazılım	Dizgesi:	Tasarım	İlkeleri	ve	Örnek	Bir	Uygulama,	Bilişim	80,	Bildiriler	3.	Üstelik,	bir	sözcükler	dizini,	üretme	sorunu	büyük	dilbilimsel	ilgi	çeken	bir	sorun	da	değildir;	gerçekten,	işin	dilbilimsel	içeriği	çok	azdır.	Değişik	uzmanlık	alanları
için	birçok	doyurucu	bilgi	erişim	dizgesi	bugün	işler	durumdadır.	Bir	şeyi	yapmış	olduğuma	söz	vermem	olanaksız	olduğu	gibi	başka	birisinin	bir	şey	yapacağına	da	söz	veremem	(Fakat	onun	bir	şeyi	yapmasını	sağlayacağıma	söz	verebilirim).	Dilin	iç	niteliklerine	ilişkin	bir	sorun	olmaktan	çok,	dilbilimcinin	kurallarını	düzenleme	biçimine	ilişkin	bir
sorundur.	(Bu,	kullanıcının	anlayışı	ya	da	dilbilimsel	sezgisinin	işe	karışmasını	gerektiren	geleneksel	dilbilgileri	için,	doğallıkla,	doğru	olmaktan	uzaktır).	Gerçekten	insana	Özgü	ayrıntılı	davranışların	önceden	kestirilemeyen	esnekliği,	onu	her	şeyden	daha	çok,	öteki	hayvanlardan	ayırmaktadır.	Son	olarak,	dilbilimle	yakından	ilgilenen	herkesin
bilincinde	olduğu	ya	da	olması	gereken	iki	noktayı	vurgulamak	istiyorum.	(Engl.	Konuşmacıların	iyi	saptanmış	dilbilimsel	değişkenlere	karşı	tavrı	da	kendi	değerlendirme	testlerinde	görülebilir.	Sınırladığımız	kurucu	öğelerle	metin2	lerin	önemli	bir	öbeğini	oluşturan	METİNler	kurulur.	Oysa,	ölçünlü	olmayan	yöresel	dili	konuşanlarda,	daha	büyük,	yaş
arasındaki	deneklerin	kendi	dilbilgisi	kurallarının,	yineleme	biçimlerini	yönettiğini	şaşkınlıkla	ayrımladık.	Ayrımsal	bir	çözümleme,	ancak	kullammbilimsel	boyutu	da	kapsarsa	bütünlenir.	Tümce	için	belirlenen	kurucu	yapı	yönünden	bir	ayrım	yapmadığı	sürece,	kuralların	uygulanış	sırasının	önemi	olmadığı	konusunu	bir	koşul	olarak	belirleyeceğimiz
için	hangi	kuralın	önce	uygulanacağı	bir	sorun	olmaz.	Yapısalcı	açıklama,	ne	bir	eylemi,	nedensellik	zincirine	yerleştirir,	ne	de	onu	bir	öznenin	dünyaya	yönelik	tasarımından	bir	dünya	düşlediğini	çıkarır:	O,	nesneyi	ya	da	eylemi	bir	uzlaşımlar	dizgesine	bağlar;	bu	gelenekler	onu	anlamlandırır	ve	değişik	anlamlı	öteki	görüngülerden	ayırt	eder.	Şimdi
dilde	gördüğümüz	dizimsel	ilişkilere	ek	olarak,	dizel	olanlar	da	vardır	(Saussure	ün	kavramı,	çağrışımsal	dır,	ancak	bu	temel	düşünceden	yararlanmak	isteyen	daha	sonraki	araştırmacılar	için	bunun	zihinsel	yananlamları	çok	fazlaydı).	Aynı	türden	çalışmaları	Friedrich	Diez	(	)	Roman	dillerine	de	uyguladı.	Bu	(6)	ncı	içtenlik	koşulundan	elde	edilmiştir.
Anderson	(1968b)	da	John	bought	the	car	from	Harry	(John	arabayı	Harry	den	satın	aldı)	ve	Harry	sold	the	car	to	John	(Harry	John	a	arabayı	sattı)	tümce	çifti	için	aynı	savı	ileri	sürmüştür.	Elimizdeki	aynmsal	betimlemelerin	çoğu	yanılgıya	sürükleyecek	ölçüde	yüzeysel	ve	eksiktir.	Dilsel	özellikler	her	iki	dilde	de	ortaksa,	öğrenme	süreci	bundan	çok
yararlanacaktır.	Benveniste	in	dediği	gibi	aynı	düzeyin	birimleri	arasındaki	ilişkiler	dağıtımsaldir;	ayrı	düzeyler	arasındaki	ilişkiler	bütünseldir	(Problemes	de	linguistique	generale,	s.	Hangi	giysilerin	gösterge	olacağıyla	bu	ayrımları	tekleştiren	kökenbilimci,	toplumun	bireylerinin	özümsediği	özellik	ve	ölçüler	dizgesini	kurma	girişiminde	bulunabilir.54
DİLBİLİM	SEÇKİSİ	59	İlişkiler	Temel	dizgeyi	yeniden	kurmak	için	işlevsel	ile	işlevsel	olmayanı	ayırırken,	kişi,	bireysel	nesnelerin	ve	eylemlerin	özelliklerinden	çok,	onların	anlamlarındaki,	ayrımla	ilgilenir.	Kurucu	yapı	kavramı,	bu	bölümde	şimdiye	değin	geliştirildiği	biçimiyle,	oldukça	zayıf	bir	kavramdır.	Bu	yazının	amaçlarından	biri	ise	belirli	b:r	söz
eylemin	kurucu	kurallar	öbeğini	biçimlendirmektir.	Burling,	Assam	h	Garo	ların	yerleşme	alışkanlıkları	konusunda	oldukça	benzer	bir	çalışmaya	girişmiş,	ancak	bu,	bütünün	küçük	bir	bölümünü	oluşturuyor.	McCawley	genel	tezinin	bir	bölümü	olarak	anlambiliminin	sözdizimine	göre	önceliğini,	adıllaştırma	için	gerekli	gönderimsel	dizinlerin,
konuşmacının	gönderimde	bulunmayı	amaçladığı	(zihinsel	olarak	algıladığı)	belirli	kişi	ya	da	şeylerin	yerine	geçen,	onları	tanımlayan,	her	biri	için	değişik	dizinli	bir	biçimde	yorumlanmasının	uygun	olacağını	ileri	sürmüştür.	Başka	bir	deyişle,	yorumsal	görüş,	artık	aynı	derin	yapısı	olan	bütün	tümcelerin	aynı	anlamı	olacağı	savını	içermemektedir.
Örneğin,	birçok	bağlamda	bunların	ikisi	de	aynı	tarihsel	kişiye	gönderme	yaptıklarından	George	Washington	yerine	Amerika	Birleşik	Devletlerinin	ilk	Cumhurbaşkanı	sözcesini	kullanabiliriz.	İşte,	Chomsky	nin	görüşüne	göre,	dilbilgisel	olay	ve	ussal	süreçler	arasında,	dilbilimsel	betimlemenin	her	döneminde	kurulması	öngörülenler	bağlar,	bu	tür
bağlardır.	Bir	anlamı	amaçlamak,	ilgili	gelenekleri	özümsemiş	imgesel	bir	olgunun	tepkilerini	var	saymaktır.	Birçok	dil	kavramlarının	temel	taşı	kabul	edilen	Saussure	ün	yapıda	dizimsel	ilişkiye	verdiği	önem	daha	sonra	birçok	başka	kuranım	temel	taşı,	günümüzde	de,	kullanılan	terimler	zaman	zaman	Saussure	ünkinden	önemli	ölçüde	ayrılsa	da,
birçok	yeni	dilbilimsel	yaklaşımın	temeli	olmuştur.	Levin	(1960)	ise	yine	okullardaki	geleneksel	dilbilgisinin	yanılgılar	içerdiğini	ileri	sürüyor,	bu	yanılgıları	adlandırıyordu:	Anlambilimsel	(birimleri	saptamak	için	anlam	kavramları	kullanıyorlardı),	kuralsal	(dilin	kullanımı	için	kurallar	koyuyorlardı),	mantıksal	(düşünceleri	dağılım	olgusuna	karşıydı)	diye
sıralıyordu.	Oysa	günümüzde	edime	ilişkin	düşünceler	ileri	sürülmektedir.	AUSTİN	1962,	How	to	D	o	Things	with	Words,	(William	James	Lectures	1955)	Cambridge,	Mass.	Mathesius	öznelik,	işlevsel	tümce	bakışı	üzerine	olan	bu	kitap	yüklemlik	tir;	oysa	edilgen	tümcede	işlevsel	tümce	bakışı	üstüne	olan	kitap	öznelik,	Prof.	Yalın	olması	için,	bunları
olabildiğince,	Chomsky	nin	dönüşümlü	dilbilgisi	yaklaşımını	sergilerken	kullanılan	genel	terim	ve	kavramlar	çerçevesinde	tartışmaya	çalışacağım.	Bir	Eleştiri:	Şimdiye	değin	bu	yedi	öneriyi	ilk	kez	dile	getirdim.	Bu	bölüm,	kitabın	basımından	(1940)	on	dört	yıl	sonra	basılabilmiştir.	Böyle	düzeltildiğinde	(ve	içtenlikle	sözcüğünü	çözümleme	işlemimizden
ve	(9)	uncu	koşuldan	çıkarttığımızda)	çözümlememiz,	söz	vermenin	içtenlikle	yapılıp	yapılmadığı	sorununa	yansız	olarak	eğilecektir.	Sesbilim	üzerinde	kusursuz	bilginin,	dilbilim	kuramının	geliştirilmesinin	ve	dilbilimsel	betimlemenin	gerçek	dayanağı	olduğuna	inanıyordu.	Töreci	(1979)	da	tanıtılan	DtLDİZ	yazılım	dizgesi	bu	tür	bir	çalışmadır.	Ancak
bu	süreçte,	içlerinde	Sweet	ve	Jespersen	gibi	dilbilimcilerin	yapıtlarının	da	bulunduğu	en	üstün	dilbilimsel	gelenekler	görmezlikten	gelindi;	öyle	ki	dil,	öğelerini	tanımlayan	kimse,	sanki	onları	anlayamazmış	gibi	ele	alınabiliyordu.	Sözcük	bileşkelerinin	anlamını,	bileşenlerinin	ortalama	anlamlarının	ağırlık-,	larmı	önceden	bilmek	çabalan	-renk	karışımı
yasalarma	bir	örneksemegenelde	başarılı	olamaz.	Onu	tanımlayan	kesin	bir	öz	yoktur;	başlıca	gereklilik,	karıştırılması	olası	o,	/,	t,	b,	i,	k	gibi	harflerden	ayrı	tutulmasıdır.	Anlaşılmalarını	sağlama	bağlamak	için	tümünü,	bir	kez	de	birçok	deneysel	ruhbilimcinin,	günümüzde	geçerli	öğrenme	kuramı	bağlanımda,	dil	konusunda	yazdıkları	eleştirel
çözümleme	biçiminde,	bir	kez	daha	yinelemek	istiyorum.	Bu,	yukardan	aşağıya	doğru	uzanan	bir	sayfamn	üstüne	dikey	olarak	sıralanmış	yer	adlarının	bir	dizelgesi	ve	öbür	yüzünde	de	alttan	yukarıya	doğru	ilerleyen	yolun	çizgisel	bir	göstergesi	biçimindedir.	Dilbilimsel	evrimde	toplumsal	etkenlerin	işlevi:	Bu	tartışmanın	özellikle	dil	değişimiyle	ilgili
olmamasına	karşın,	bu	soruyla	ilgili	kimi	verileri	şimdiden	sunmuş	bulunmaktayız.	Miller,	Some	Preliminaries	to	Psycholinguistics	Language	(Yayımlayanlar,	R.C.	Oldfield,	J.C.	Marshall)	Penguin	Books,	1968,	s	Çev.	Übers.:	Prolegomena	to	a	Theory	o	f	Language,	Baltimore	(1953/Madison	1961;	Dt.	Übers.:	Prolegomena	zu	einer	Sprachtheorie
(Linguistische	Rcihe	9)	München	1973).	Genel	olarak	dilin	özellikleri	ve	işleyişi,	dili	çözümleme	ve	betimleme	ilkeleri	üzerine	tutarlı	kuramların	*	Metinde	bulunmayıp	da	gerekli	görülen	açıklayıcı	bilgiler	ayraç	içinde	eklenmiştir.	Synopsis,	s.	Onlara	söylemeye	çalıştıklarımla,	Alman	subayı	olduğumu	düşünmelerini	istemekteyim.	Seslerin	özelliklerine
bakılmaksızm	belirli	ilişkilerde	bulunan	öğelere,	ya	sesli	ya	da	sessiz	denir.	Benim	savıma	göre	soru	sormak	ya	da	söz	söylemek	gibi	olgular,	kurala	dayalıdır.	Sonuç	olarak,	çocuğun,	dil	öğrenirken,	karşılaştığı	pekiştirme	izlencesinin,	ayrımlamayla	öğrenme	deneylerinde	kullandığımız	izlenceden	apayrı	olduğunu	vurgulamamız	gerekir.	Bu	formüllere,
bazı	açıklayıcı	yorumlar	getirmek	gerekir	Göstergesel	sürecin	çeşitli	yönlerini	gösterdiklerinden	gösterge,	gösterilen,	yorumsal	bağlam	ve	yorumlayan	terimlerinin,	birbirlerini	getirdikleri	açıkça	görülmektedir.	Ancak,	bu,	dilbilimin	sağladığı	daha	güçlü	bir	sav	olan,	başka	yerlerde	de	başarıyla	uygulanabilecek,	işleme,	çözümleme	yöntemine	de	bağlı
olabilir.	Fakat	isteksiz	söz	verme	de	bir	söz	verme	olduğuna	göre,	bunu	açıklayacak	biçimde,	koşullarımızı	nasıl	değiştireceğimizi	göstermemiz	gerekmektedir.	Artık	bıı	salt	bir	rastlantı	sorunu	olmaktan	çıkar;	kural	(7)	nin	dizelgesindeki	seslerin	hiç	artünlü	içermediği,	bir	ilke	sorunu	olur.	Şu	ya	da	bu	biçimde,	dil	çözümlemesi	de	ruhbilim	de	dil
öğretimine	sür	git	uygulanmıştır.	Birisi	iki	birimin	verildiği	durumlarda	kişi	her	zaman	ayrılan	kimi	yönleri	bulur,	bunları	ikili	karşıtlık	ilkesi	içine	yerleştirir.	Şekil...	Bir	dilbilgisinin	belli	bir	yapısal	betimleme	gösteren	bir	tümce	ürettiğinden	söz	ederken,	dilbilgisinin	tümceye	bu	yapısal	görevi	verdiğini	söylemek	istiyoruz.	Foucault,	Nassiancedela
clinique,62	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	67	limsel	bir	dizi	olan	relate	ile	onu	çağrıştıran	kavram	arasında	kaçınılmaz	bir	ilişki	yoktur,	ancak	İngilizce	nin	biçimbilimsel	dizgesinde	dictate']n	dictation,	narrate'in	narration	v.b	ile	olduğu	gibi	relate	in	relation	ile	bir	ilişkisi	vardır.	HARTUNG	1964,	Die	zusammengesetzten	Sâtze	des	Deutschen,	Berlin.	Gerçek	bir
musevi	için	domuz	eti	yenmez;	ama	gerçek	bir	Hristiyan	için	yenir.	Ancak,	iyi	eğitilmiş	her	İngilizce	öğretmeni,	yapısalcılarca	önerilen	birim	çözümlemelerini	özenle	yapabilmelidir.	Sözünü	ettiğimiz,	çeviri	izlencelerinin	artan	karmaşıklığı,	sözdizimsel	çözümleme	sürecinin	özdevimlileştirilebdeceğinin	anlaşılması127	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	133
yüzündeudir.	Gözden	düşmüş	olan	bu	yüksek	ünlü,	şimdi	orta	sınıf	konuşucularınca	düzensiz	bir	biçimde	düzeltilmektedir.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	14	to	19	are	not	shown	in	this	preview.	Tretiakoff,	A.,	Comparaison	des	Lois	de	Succession	des	Voyelles	en	Uzbek	et	en	Tadjik,	Zeitschrift	fiir	Phonetik,	Sprachwissenschaft	und
Kommunikationsforschung,	25,	1972,	sayı	1-2,	s	Vural,	î	Türkçede	Ses	Sayımları,	Diploma	Çalışması,	ÎTÜ,	İstanbul,	1964.134	140	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	Yavuz,	D.	Bir	tümcedeki	sözcükler	karşılıklı	etkileşim	içindedirler.	Bu	terimler,	dilbilimcilerin	rastladıkları	herhangi	bir	dile	ilişkin	ortaya	çıkarabilmeyi	istedikleri	kurallar	çeşiti	içinde
kullanılabildiklerinden	dolayı	seçilmişlerdir.	Sorunu	Chomsky	nin	ele	alış	biçimi	(1955	e	dek	uzanır)	tümüyle	hiç	yayınlanmamıştır,	elde	edilmesi	de	güçtür.	Daha	yakın	geçmişte,	özellikle	de	Roman	Jakobson	un	çalışmalarından	sonra	eşzamanlı	ve	artzamanlı	tartışmasında	ilgi,	kesişme	noktasında	yoğunlaşmıştır;	çünkü	dilyetisinin	herhangi	bir
nitelendirilmesinde	önemle	göz	önünde	tutulması	gereken	etken,	açıkça,	bir	dil	dizgesindeki	değişme	giicüllüğüdür.	Leech,	Semantics,	Penguin	Books	s	Çeviren:	Ahmet	Kocaman)119	BÎLÎŞİMSEL	DİLBİLİM*	I.	Üst	üste	bir	sürü	terslik.	Bununla	birlikte,	görüşlerine	benim	de	katıldığım	bu	tür	varsayımda	bulunanlar	için,	toplumbilimcilerin	başlıca
görevi,	ana	kuralları	saptayarak	bunların	nasıl	çalıştıklarını	ortaya	çıkarmaktır.	İkinci	amacım,	bir	gazetenin	basdmış	sayfası	üzerinde,	karşılaştıklarımızda	olduğu	gibi	bilgi	aktaran	çizgisel	çeviriyazdarın	pek	etkin235	242	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	olmadığını	söylemektir.	Kökleri	yalnız	ülke	içine	özgü	değil,	evrenseldi	de:	Bana	Prag	Okulunu	tanıtan
Jakobson	bir	Rustur;	okulun	öteki	tanınmış	üyelerinden	birkaçı	daha	Rustu;	ötekiler	HollandalI	ve	Fransızdı.	Contrastive	(ayrımsal)	sıfatı	contrast	(ayrımlamak)	geçişli	eyleminden	türetilmiştir.	Örneğin,	sizi	parayı	çalma	nedeniyle	suçladığımı	varsayalım.	Bu	belirsiz	öbeklerin	her	biri	aynı	örneğe	göre	kurulabilecek	olan	sınırsız	sayıdaki	benzer	belirsiz
öbek	sınıflarını	simgelemektedirler.	Sonuçta,	dil	(langue)	bireylerin	gerçek	kullanımlarıyla	bağlantılı	görülmek	zorundadır.	Firth	and	British	Linguistics:	Linguistics,	Yay.	Bu	önemli	nokta,	böyle	formüllerde	bulunan	üçüncü	öğedir:	X	ve	Y	nin	bulunduğu	yer	içinde	anılmış	öğelerin	ilişkilerini	belirten	bu	üçüncü	öğe,	her	glosematik	formülde
bulunmaktadır.	Ancak	neden,	oldukça	ayırıcı	ve	özel	bir	dizgenin	incelemesi	olan	dilbilimin,	herhangi	bir	başka	simgesel	dizgenin	incelenmesi	için	de	yöntem	sağlayabileceği	düşünülmektedir?	Aynı	şey,	bü	şeyi	elle	gösterme	durumunda	bile	geçerli	olabilir;	însaıı,	elle	gösterilecek	bir140	DİLBİLÎM	SEÇKİSİ	M?	Tüm	dilbilgilerinin	karşılaştırılabilirliği
diye	bir	şey	saptanamaz.	Ancak	Hjelmslev	in	etkisi	glosematik	inin,	bilimsel	olmayı	yeğleyen	tüm	insan	bilimlerinin	benimsemesi	gereken	bir	çerçeve	sunduğu	savında	diretmesinden	ileri	gelmiş	olabilir.	Avustralya	nın	ilk	yerlileri	gibi,	bildiğimiz	anlamda	tamamıyla	cahil	birçok	ilkel	insan,	öykülerini	alışkanlıkla	oldukça	karışık,	çizgisel	olmayan
biçimlerle	anlatırlar5.	Böylece,	ruhdilbilimine	önerilerimi	üçüncü	ve	son	kez	yinelemiş	oluyorum.	Ama	bunlar,	koşulların	art	arda	uygulanmasıyla	kolayca	Çok	tümceli	diziler	e	dönüştürülebilir.	Mehmet	Demirezen)	109	c.	II.	Ulusal	Bilişim,	Kurultayı,	TBD,	Ankara,	1978.,	s	Sagay,	Z.	Süreklilik	ayrıklığa	indirgendiğinde,	kişi	ikili	karşıtlıkları,	ayırıcı
sınıfları	oluşturmak	için	başlangıç	gereçleri	biçiminde	alabilir.	Lise	sıralarında	Almanca	derslerinde	bellemem	gereken	bir	şiirden	anımsadığım	sadece	bir	satır	Almanca	bildiğimi	varsayalım.	(ed.),	AutomatedLanguageProcessing,	New	York,	Wiley,	Türkçe	üzerinde	gerçekleştirilen	bilişimsel	dilbilim	çalışmalarına	ilişkin	olarak	çevirmence	derlenen	bir
kaynakça,	aşağıya	çıkarılmıştır..	Firth	in	parlak	ve	özgün	düşünceleri	çoğu	kez	pek	açık	olmayan	bir	dille	anlatılmıştır.	Bu	altbilimlerden	her	birinin	kendine	özgü	terimlere	gereksinmeleri	vardır;	daha	önce	de	kullandığımız	gibi,	mleme	sözdizimde	kullanılan	bir	terim,	gösterme	ve	düzanlamlama*	anlambilimde	kullanılan	birer	terim,	dışavurma	da
uygulayımda	kullanılan	bir	terimdir.	Dilbilim,	yapısalcıhğm	kaçınılmaz	olarak	karşılaştığı	özne	ve	nesnenin	karmaşık	eytişimi	için	en	güvenilir	yol	göstericidir.	Özellikle,	iki	terimi	belirtmemiz	gerekir.	Bilimle	göstergeler	birbirinden	ayrılamayacak	ölçüde	iç	içe	g'rmiş	durumdadır;	çünkü	bilim	bir	yandan	insana	daha	güvenilir	göstergeler	sunarken,	öte
yandan	sonuçlarını,	bir	göstergeler	dizgesi	içinde	toplar.	Ayırıcı	özellik	kuramının	kullanımı	ve	gerekli	soyutlamaya	izin	vermek	için	kuramın	yeniden	açıklanması,	üretimsel	sesbilimin	gelişmesine	önemli	bir	katkıda	bulunmuştur.	30).	Dilbilimsel	işlemler	yapmanın	kuramsal	olanağı	bakımından,	Stracheyın	de	tanımladığı	üzere,	bilgisayar	donanımınm
nasıl	gerçekleştirildiği	çok	ağırlık	taşımaz.	Bu	tür	tartışmalarda,	en	azından	benim	bildiğim	kadarıyla,	hiç	bir	düşünür	yalnızca	bir	anlatımın	kullanımı	için	bile	gerekli	olan	kuralların	yeterli	biçimlendirilmesini	yapmamıştır.	(Burada	İngilizce	örneğe	ilişkin	sorunlar	konudan	çıkarılmıştır.)	Bu	oldukça	karmaşık	dizgenin	zorunlu	olarak	kısa	ve	genel	olan
betimlemesini	sonuçlandırırken	söylenebilecek	olan	şey	Aspects'	teki	dönüşüm	kurallarının	da	Sözdizimsel	Yapılar'daki	dönüşüm	kuralları	gibi	işlediğidir.	(4)	ve	(5)	türündeki	koşulları	hazırlayıcı	koşullar	(preparatory	conditions)	olarak	adlandırmaktayım.	Bıı	davranışı	belirleyen	ya	da	eşlik	eden	öteki	özellikleri	açığa	çıkarmak,	ruhdilbilimin	önemli	bir
görevidir.	Her	iki	durumda	da	dilbilimci	isteğe	bağlı	olmayan	bir	karara	yönelmek	ve	sonuçlan	hem	biçimsel,	hem	görüngüsel	görüş	açısından	değerlendirmek	zorundadır.	Sözdizimi	kuralları	her	bir	tümce	için	hem	bir	taban	öbek	belirteci	(tümcenin	derin	yapısını	simgeler)	hem	de	bir	türetilmiş	öbek	belirteci	(bu	yüzeysel	yapıyı	simgeler)	belirleyerek
dilin	tümcelerini	üretir.	Bilim	olarak	göstergebilim,	göstergelerle	ilgili	olguları	dile	getirmekte	kullanılan	özel	göstergelerden	yararlanır.	Çizen	ek	l	in	yapısı,	değişken	kuralı	üzerinde,	aşağıda	l	de	gösterildiği	gibi,	dış	toplumdilbilinısel	denetimleri	gösterir	bize:	1	+	ünsüz	ünlü	(	[	sürekli	]	)	/	sert	9	kaim	+	dil	ucu	Bu	kuraldaki	değişken	girdisi,
sosyoekonomik	sınıf	ya	da	biçemiıı	bir	işlevi	olarak	gösterilebilir.	Ancak	onların	karşılıklı	dayanışmasının	bugüne	değin	öteki	tüm	özenli	deneysel	incelemeleri	bunda	gösterir.	İngilizce	daha	hiç	söylenmemiş,	ancak	ama	herbiriııe	anlam	ve	dilbilgisel	yapı	kazandırabileceği	birçok	tümceyi	gizler:	İngilizce	öğrenmiş	bir	kişi,	hiç	karşılaşamayacağı	tümceleri
anlama	yetisiyle,	edimini	geride	buakacak	ölçüde	edince	sahiptir.	Bunun	için	günümüzde,	son	gelişmelerini	de	katarak,	üretici	dilbilgisi	söz	konusu	olacaktır.	Sledd,	Fries	in	görüşünde	çiğce	bir	çelişki	ye	parmak	basmıştır.	73).	When	the	man	opened	the	door	he	got	the	shock	o	f	his	life	(Adam	kapıyı	açtığında	yaşamının	(en	büyük)	sarsıntısını	duydu)
tümcesinin,	ikinci	tümcecikte	derin	yapıdaki	the	man	yerine	he	konmuştur	ve,he	bir	ilgi	adılımn	öncel	bir	ad	öbeği	yerine	geçmesi	ya	da	ona	eşit	olması	gibi,	ilk	tümcedeki	the	man	in	yerine	geçmektedir	ve	derin	yapı	dizisindeki	özne	ad	öbeği	ile	nesne	ad	öbeğinin	(the	man	killed	the	man)	özdeşliği	koşuluna	bağlı	olarak	yerine	koyma	dönüşümü	yoluyla
türetilmiştir.	Öğretmenlerin	sormakta	olduğu	sorulardan	birkaçı	bunlardır.	Dil	karşılaştırması	demek,	dilbilgisi	karşılaştırması	demektir.	Hill,	1969,	s	;	Çeviren:	Ömer	Demircan)46	YAPISALCILIĞIN	DİLBİLİMSEL	TEMELİ	Tout	dit	l	infini	quelque	chose	â	quelqu	un	(Sonsuzlukta	her	şey	birileri	için	bir	şey	demektir).	-ÇN30	34	DİLBİLİM	SEÇKİSİ



nimseyip	de	bu	öğretiyi	yaymaya	kendini	adamış	olan	bir	yandaş	topluluğu	yoktur.	Belirli	durumlarda,	daha	sonra	gelen	dönüşüm	kurak	kendine	uygulanacaksa,	bir	dizinin	türetilmiş	kurucu	yapısının	ne	olacağı	açıktır;	kimi	durumlarda	ise	açık	değildir.	Kod	değiştirme	İyice	anlıyorum	ki,	insanbilimci	olmayanlarınız	(ve	belki	de	olan	bazılarınız)	için,
konuşma,	yiyecek	ve	cinsellik	konularındaki	seçimlerde,	geleneklere	uygunluk,	bütünüyle	gerekçesiz	görünebilir;	ancak	niçin	olmasın?	40).	Elimizdeki,	onun	adını	taşıyan	tek	kitap,	bir	bakıma	kitap	olarak	tasarlanmamıştı.	Tümeller	incelemesi,	örneğin	aşağıdaki	türde	savlar	ileri	sürer:	(1)	Tüm	doğal	dillerin	X	özelliği	vardır.	İnsan	dilinin,	en	açık	ve
belirleyici	özelliklerinin	çıkarılmasına	yarayacak	bir	varsayun	olarak,	tümden	yetersizdir.	Yapısalcı	için	dönüşümlü	dilbilgisinde	önemli	olan	ne	devingenlik	kavramı,	ne	de	özel	dönüşümlü	mekanik	düzenektir,	yalnızca	dilbilimsel	incelemelerin	doğasının	aydınlatılmasıdır:	Görev,	bir	bilgi	yığının	bütünlüğünü	betimlemek	değildir,	ancak,	bir	dili	bilmeyi
ilgi	12	J.	Dilbilimde	sürekli	-görüngülerin	yeri	en	yoğun	tartışmalara	yol	açan	bir	sorun	olmuştur.	2.,	B.Ü.,	Istanbul,	Taner,	S.,	Ulusal	Bibliografik	Denetim	Sorununa	Bilişim	Yaklaşımı:	Bir	Öneri	Bilişim	80,	Bildiriler,	3.	Zorluğun	bir	nedeni,	söz	verme	kavramının,	doğal	dillerle	ilgili	bir	çok	kavramda	olduğu	gibi,	tümüyle	katı	kuralları	olmamasından	ileri
gelmekte.	Bununla	birlikte,	bu	gelişme,	bir	erek	olarak	önümüzde	durmaktadır.	gibi-	tüm	olası	örüntülerinin	bir	kaynağım	düşünmek	zorundayız.	Ulusal	Bilişim	Kurultayı,	TBD,	1981,	s	Sebüktekin,	H.,	Morphotactics	o	f	Turkish	Verb	Suffixation,	Boğaziçi	Üniversitesi	Dergisi,	Hümaniter	Bilimler-Humanities,	Vol.	Ok,	solundaki	simge	ya	da	simgelerin,
sağındaki	simge	ya	da	simgeler	biçiminde,yeniden	yazımı*	için	bir	yönerge	gibi	düşünülebilir.	Yapısalcılar,	ağırlık	noktası	olmasına	karşın,	dilbilimin	yararları	konusunda	doyurucu	açıklama	sunmamışlardır.	Buna,	ya	komşu	tümceyle	ya	da	bildirişim	durumuyla	gerçekleşen	bağlam	koşullan	da	eklenir	(Bu,	göstericilerin	kullanım	koşullarını	kapsamaz;
ama,	zorunlu	komşu	tümcelere	işaret	eden	pek	çok	dilbilgisel	aracm	aynı	zamanda	gösterici	olarak	kullanıldığı,	bilinen	bir	gerçektir.	Bu	edimsel	eylemlerin	bu	yö-.	Aus	dem	Engl,	übertr.	Sözdizimi	iki	bölüme	ayrılır:	Taban	kuralları	ve	dönüşümler.	Daha	da	açığa	çıkması	gereken	şey,	her	yerde	tüm	insan	dillerine	uygulanabilecek	derih	yapı	kurallarının
bulunup	bulunmadığıdır.	Dikey	eksen	(r)	dizinidir.	Edinç,	ya	sözcede	geçen	yargıda	ya	da	uyulmayan	kuralın	bir	dereceye	değin,	ulaşılan	sonuçtan	sorumlu	olduğu	gerçeğinde	yansır.	Kuşkusuz,	1920	dolaylarından	başlayarak	Londra,	University	College	de	Daniel	Jones	un	denetiminde	etkinlikle	öğretilmekte	olan	sesbirim	kuramını	Firth	biliyordu;
kendisi	de	orada	ders	vermişti.	Öte	yandan	sözcüklerin	yer	değiştirmesi,	ortaya	çıkan	tümcenin	anlamını	etkileyebilir	ya	da	etkilemeyebilir:	Ayşe	nin	arkadaşı	gece	zifiri	karanlık	eve	geldi	aşağı	yukan	Gece	zifiri	karanlık	Ayşe	nin	arkadaşı	eve	geldi	tümcesine	eşdeğerdir;	oysa:	Brutus	killed	Caesar	(Brutus	Sezar	ı	öldürdü)	anlam	yönünden	Caesar	killed
Brutus	tan	(Sezar	Brutus	u	öldürdü)	çok	değişiktir,	ayrıdır.	gibi	çeşitli	alanlarda	yarar	sağlamaya	yönelik	uygulamalara	önem	vermektedir.	Bu	noktada,	mekanik	çeviri	araştırmasının	amaçlarında	iki	değişik	görüş	belirdi.	Eğer	John	odadan	ayrılırsa,	ben	de	ayrılırım.	Koşulları	belirtmeyi	çok	zor	bir	iş	olarak	görmekteyim;	sergilemek	üzere	olduğum
dizelgeyle	de	tümüyle	doyumlanmış	değilim.	Bu	soruya	yanıtın	bir	parçası,	sesbilimsel	gösterimlerin	sesbilgisel	veriden	alman	soyutlamalar	olduğu	tümcesinde	açıklanmaktadır.	Bir	belirtide,	ikisi	arasındaki	bağıntı	gelişigüzeldir:	Ateş,	dumanın	nedeni	olduğu	sürece,	duman	ateş	demektir;	bulut,	yağmur	getirici	türden	olursa,	yağmur	anlamına	gelir.	Bu
biçimsel	öğelerin	betimlenmesi,	ancak	daha	sonra	yapılabilir.	Diğerlerinin	arasında,	(7)	nin	(6)	üzerine	olan	üstünlükleri	Jakobsop	ve	Prag	dilcileri	tarafından,	değişik	imgeleme	ve	genel	düşünüş	taslağıyla	vurgulanmıştır.	Her	Yönüyledil,	AnaÇizgileriyle	Dilbilim2,	s.	Bir	tümcenin	sözdizimsel	yapısı,	o	tümcedeki	sözcüklerin	anlamları	arasındaki
etkileşmeyi	yöneten	öbekleşmeyi	hazırlar.	Her	türlü	karşılaştırmanın	temeli	ortak	yönlerdir.216	222	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	Bu	genel	varsayıma	göre,	karşılaştırılabilirlik	ve	karşılaştırma	temeli	görece	kavramlardır.	Ayrı	ayrı	bilim	dallarının	tümü,	doğal	dünyayı	ya	da	insan	dünyasmı	yorumlamaya	çalışır;	bu	bilim	dallarının	yöntemleri	değişiktir	ve	tekelci
bir	göstergebilimin	bayrağı	altında	toplanmakla	özde	bir	şey	kazanacaklarını	düşünmek	için	hiçbir	neden	yoktur.	Dil	çözümlemesinde	bir	yığın	yaklaşımla	ve	betimlemeli	dilbilimde	değişik	eğilimlerle	karşı	karşıya	kaldığında,	dil	öğretmeni	ne	yapmalıdır?	Günümüzde	üretimsel	dilbilgisinin	en	önemli	tartışmalı	konularından	biri	de	seçimlilik	ya	da
birliktelik	sınırlamaların	m	yeri	ve	nasıl	düzenleneceği	konusudur.	2.	Ama	elbette	bu	yalınlaşma,	dönüşümsel	bileşenin	genişletilmesi	ve	her	bir	tümce	için	gerekti	dönüşüm	zincirinin	Chomsky	nin	1965	te	düşündüğünden	oldukça	fazla	uzatılması	pahasına	olmuştur.	Temel	görev,	kanıtlanmış	etkilerin	üretiminden	sorumlu	gelenekleri,	olabildiği	ölçüde
açık	bir	biçime	sokmaktır.	ISENBERG	1970).	Fakat	sadece	(2)	de	bu	yargı	doğrulanmaktadır.	düşürmeden,	birbirine	bağlı	değişken	bir	roller	dağarcığı	edinir.	Gleason,	bilimsel	dilbilgisi	sorunundan	çıkan	okulsal	tartışmanın,	bilimsel	dilbilgisini	izleyen	okul	derslerinin	kesenkes	yozlaşmış,	bilgice	eksik	ve	yetersiz	olduğunu	düşündürmemesi	gerektiğini
ileri	sürer.	Derin	yapı	anlamsal	yapı	olduğundan,	yönlendirme	kurallarının	derin	yapıyı	yorumlamasına	gerek	kalmamıştır.	Kimileri	tek	bir	kişinin	birkaç	haftalık	konuşmasından	toplanmış	olabilir;	ötekiler	birçok	yazarın	birkaç	yüzyılı	kapsayan	yazılarına	dayanabilir.	Daha	sonraki	bilim	adamları	bu	güçlü	sava	katılmışlardır.	Belli	bîr	göstergenin
sürdürdüğü	bağıntılarla	bu	bağıntılardan	söz	ederken	kullanılan	göstergeler	arasındaki	ayrımın	belirlenmesi	çok	önemlidir.	Bir	dilbilimci,	verilen	bir	dil	üzerinde	çalışıp	onu	glosematikçi	bir	görüş	açısından	betimlediği	zaman,	kendisinin	o	dilin	nereye	uyduğunu	bulmak	için	çalıştığını,	dillerin	içinde	o	dile	uygun	olanı	bulduğu	zaman,	onu	bir	olasılık
olarak	değerlendirebileceğini	düşünebilir.	Tutulan	bu	yolla	hazırlanan	ve	belirttiğimiz	nitelikleri	taşıyan	bir	seçki	nin	bir	taban	oluşturacağı,	bundan	sonraki	yayımlarda	da	en	son	gelişmelerin	tek	tek	yansıtılabileceği	düşünülmüştür.	Bunu	yapamamamızın	nedeni	ise	belirttiğimiz	anlamın	söylediklerimizle	bağlantılı	olmasıdır.	Bu	durumda,	söz	vermiş
oluyor	musunuz?	Buradaki	durumu	daha	açık	anlayabilmemiz	için	Saussure	ün	anlam	görüşüne	kısaca	bir	göz	atmalıyız.	îç	öbekler,	en	dik	olan	ikincil	derecede	yüksek	olan	öbekleri	izler.	(1969),	The	Social	Psychology	o	f	Variations	in	French	Canadian	Speech	Styles,	unpublished	M	cgill	University	dissertation	Chomsky,	N.,	and	Halle,	M.	Bu,	bize
dinleyenlerin	konuşmadan	toplumsal	bilgiyi	elde	edip	edemeyeceklerini	açıklar,	ancak	bilginin	nerede	olduğunu,	konuşanın	dilbilgisinde	mi,	titremlemesinde	mi,	sesbilgisinde	mi,	ses	niteleyicisinde	mi	olduğunu	açıklamaz.	Özel	durumlarda	bir	metin2	yalnızca	bir	tek	tümceden,	hatta	bir	tek	sözcükten	oluşabilir	(örneğin	Dikkat!,	Tamam!,	Efendim?,	Ne
biçime	hava!,	Garson,	bir	kuru	lütfen!.)	Ama	bu	durumlarda,	ancak	kullanımsal	olarak	açıklanabilir.	Fakat	kuşkucu	bir	kimseyi	inandırmak	için	kullanılabilecek	bazı	tartışmalar	düşünebilirim.	b	gözlükçülük.	Sonuç	Bilişimsel	dilbilimin,	doğallıkla,	burada	işleyemediğimız	birçok	alanı	vardır9	ve	kapsadığımız	alanlardaki	sorunları	özetlemekten	ötede	bir
iş	de	yapamadık.	Yöntemsel	görev,	uzun	süreli	çalışma	öbeklerinden	tipik	örnek	veren	bireylerin	çalışmalarını	birleştirmektir.	Bu	koşul,	yargı	içeriğini	edimsel	eylemin	geri	kalan	bölümünden	yalınlayarak	çözümlememizin	bundan	sonraki	bölümünü	söz	verme	özelliklerine	yoğunlaştırmamızı	sağlamaktadır.	Öteki,	bilim	dalları	benzer	yönde	ilerleyecekse
açıklanması	gerekli	bir	dizi	olgu	belirlemelidirler	-söz	konusu	bilginin	kimi	yönlerini	bir	yana	ayırmalıdırlar	örneğin-	sonra	da	onları	açıklamak	için	önerilmesi	gereken	kuralları	ve	gelenekleri	belirlemelidirler.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	16	to	25	are	not	shown	in	this	preview.	prevelar:	önyumuşakdamak	redundancy	rules:	fazlalık	kuralları
representation:	gösterim	Standard	language:	ölçülü	dil	strategy:	gengüdüm	terminology:	terimbilim	unique:	benzersiz	sound	property:	ses	değeri	(Noam	Chomsky,	Selected	Readings,	Yayımlayan	J.P.B.	Allen	ve	Paul	van	Buren,London,	1971,	69-79;	çeviren:	Dr.	MehmetDemirezen)113	ÜRETİMSEL	VE	YORUMSAL	ANLAMBİLİM	Üretimsel	arilambilim
ve	yorumsal	anlambilim	terimleri	(aslında	yanıltıcı	olsalar	da)	anlambilimin	kendi	içinde	inceleme	yolları	olmaktan	çok,	sözdizimine	bağlanma	yolu	olarak	anlaşılmaktadırlar.	Gerek	Melville	Bell,	gerek	Graham	Bell	19.	Genelleme	yapılırsa,	dizgenin	bir	bölümündeki	değişimin	(bir	ön	ünlüyü)	(bir	arka	ünlünün)	koşut	bir	üyesi	gibi	genelleme	yapmak	için
otuz	yıl	kadar	bir	süre	gerekir.	Örneğin,	1955	te	Bloomfield	ci	dilbilimin	ölçülü	sayılabilecek	bir	kitabını	yazmış	olan	Gleason,	1964	yılında,	okul	dilbilgisinin	öğretmenlerin	kafasında,	kökenindeki	geleneksel	bilimsel	dilbilgileriyle	karıştırıldığını	söylemiştir.	f	Özdevimli	özetleme.	Bu	tür	dönüşümlerin,	dönüşümlü	dilbilgisiyle	hiçbir	ilgisi	yoktur.	Bu
olguyu,	onları	ayraçla	ayırarak	belirleyelim:	(Ayşe	nin	arkadaşı)	(gece	zifiri	karanlık)	(eve	geldi).	Firth,	Halliday	başta	olmak	üzere	bu	tür	önerüerde	bulunan	öteki	Avrupa	dilbilimcilerine,	sırası	geldikçe	değineceğiz.	Glosematik	yaklaşımın	uzun	süreli	sonuçlarını	izlemek	istersek,	glosematiğin	öz	yerine	biçint	e	büyük	önem	verdiğine	değinmek	gerekir.
Böy-53	58	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	îece	-önemli	bir	nokta	bu-	kullanabildiği	sözceler	dilbilimciye	çok	az	şey	sunarlar.	Düzenleyici	kurallar,	önceden	var	olan	etkinlikleri	düzenler.	Her	durumdaki	kalıplaşma	ilkelerinin,	oldukça	benzer	oldukları	akla	gelmez	m	i?	Anlamı	daha	sonra	değişirse,	daha	sonraki	metinlerle	ilişki	içine	girmesindendir:	Yazınsal	dizgenin
kendisini	değiştiren,	yeni	yapıtlardır.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	42	to	54	are	not	shown	in	this	preview.	Böyle	olmadığını	düşünme	eğilimindeyim.	Bir	kimsenin	çeviri	yaparken	uyguladığı	savunulan	işlemlerin,	olduğu	gibi,	bilgisayarca	yapılabileceği	varsayılıyordu.	Şiirde	yöneten	örneği	olarak	Mukarovsky,	şiirin	bürünsel	dizesini	bir	şiiri
belirleyen	vurgu	ve	ezgi	gibi	bürünsel	(prosodic)	özelliklerin	seçimini	verir.	Dubois	-	M.	Winograd,	T.,	UnderstandingNatural	Language,	Academic	Press,	1972	de	tanıtılan	çalışma	bu	yaklaşırain	bir	örneğidir.	Buradaki	alt	ulam	kuralları	şöyle	yorumlanabilir:	A	d9	ulamınm	her	üyesi	bir	ad9	ve	cins9	ya	da	özel9	olma	(	+	cins	-	cins)	niteliği	ya	da	özelliği
içerir;	cins9niteliği	taşıyan	ulamların	tümü	ya	sayılan9ya	da	+	sayılan9	vb.	Uzun	yıllar	süren	doğal	sesbilgisi	çalışmalarından	sonra,	söylemin	doğal	boyutlarının	anlamlı	özelliklerini,	hele	sözcenin	anlambilimsel	ya	da	sözdizimsel	yanlarına	bağlı	özelliklerini	açıklama	konusunda	bugün	bile	kararsızlığımız	dikkate	değer	bir	durumdur.	Birbirlerinden	ayrı
çalışan	birkaç	dilbilimci	de	özne,,nesne	gibi	kavramların	görece	yüzeysel	oldukları	ve	sözdizimsel	çözümlemenin	en	alt	düzeyinde	doğrudan	yorumlanamayacakları	biçiminde	köktenci	öneriler	ortaya	koymuşlardır,	(bkz.	Ruhbilimcinin	görevi,	bir	dili	kullananlar	için	edim	örnekleri	önermek	ve	denemektir,	ancak	ruhdilbilimci	dili	kullan	anın	kullanmaya
çalıştığı	şey	konusunda,	dilbilimcinin	vereceği	kimi	bilgilere	dayanmak	zorundadır.	Bu	durumlarda	T	gösterge	taşıyıcısı	(ve.	Dil	öğelerinin	öbür	öğelerle	olan	ilişkilerinden	dolayı	yüklendikleri	bu	anlamlar	ın	hepsi	biçimsel	anlama	örnek	sayılırlar.	Toplumsal	dağılımı	gösteren,	ancak	biçem	değişikliğini	belirlemeyen	dilbilimsel	göstergeler	bu	sürecin	ilk
aşamasını	gösterir.	(Francis	Whitfield,	Glossematics,	Linguistics,	Voice	o	f	America,	Forum	Lectures,	yayımlayan	Archibald	A.	Var	olmak	için	bir	dil	öğrenilmiş	olmalıdır;	ancak	öğrenilmiş	olmak	için	bir	dil	çözümlenmiş	olmak	durumunda	değildir.	Bilim	Kongresi,	TBTAK,	Ankara,	Gönenç,	G.,	Türkçede	Ses	Uyumunun	Bilgisayarla	Değerlendirilmesi	ve
Markov	Süreci	Olarak	İncelenmesi,	V.	İngiliz	dilinin	görüntüleri	daha	tükenmiş	değildir.	Ama	temel	neden,	şimdiye	dek	özellikle	uygulamaya	ve	böylece	de	yabanc	idil	öğretimine	yönelmesidir.	Bunlar	dilin	işlevlerini	sergilediği	iki	değişik	yoldur.	Bu	küçük	saksılar	(vezız)	benim,	ancak	öteki	büyükler	benim	saksılarımda	(vazız).178	184	DlLBÎLİM
SEÇKİSİ	lumsal	öbekçe	yeğlenen	bir	dilbilimsel	değişim	örneği	önerdi.	Demek	ki,	karşılaştırma	alanının	genişliği	ve	karşılaştırmanın	ayırıcı	özelliği	arasında	bir	ilişki	bulunmaktadır.	Adı	geçen	tüm	bilim	alanlarının	önkoşulu,	diller	arasındaki	karşılaştırmadır.	Dilbilgisel	uyum	u	tanımlarken	de	bir	sıfatın	tekil,	dişil,	belirtme	durumu	biçimi	bulunuyorsa,
tekil,	dişil	ve	belirtme	durumunda	olan	bir	adın	da	bulunması	gerekir	gibi,	aynı	çeşitten	bir	tümce	kullanılır.	Bıı	adamın	bir	köpeği	yorum	konu	yorum	varmış.	(Bk.	Koksal,	Aydın,	Dil	ile	Ekin,	TDK,	1980,	s	)	5	Doğrudan	mıknatıslı	ortama	veri	girişiyle	verinin	delikli	kart	ya	da	kuşak	üzerinde	hazırlanışı	ortadan	kalksa	da	verinin	ilk	hazırlamşıyla	ilgili
kesim	uzaktan	en	çok	emek	isteyen	kesim	olma	niteliğini,	yazıda	açıklanan	nedenlerle,	kuşkusuz,	on	yıl	sonra	bu	gün	de	korumaktadır.123	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	129	ve	istenen	tek	yollamanın,	sözcüklerin	geçtiği	satırlann	sıra	sayısı	olduğunu	varsayıyoruz.	biçimde	konuşsalar	bile,	X	->	Y*	yönünde	düzenlenmiş	bir	kuralın	istenirse,	Y	X	yönünde	de
düzenlenebileceği	savını	çürütmek	güç	görünmektedir.	İkinci	nokta	da	şudur:	Aspect-sonm	sı	üretimsel	sözdiziminin	değişik	görünümleri	arasındaki	ayrımlar,	Chomsky	ci	sözdizimi	ile	Chomsky	ci	olmayan	sözdizimi	arasındaki	ayrımlar	ölçüsünde	çarpıcı	hale	gelmiştir.	Birçok	dilbilimciler	(Hail:	1961,	Pike:	1966)	arkadaşım	gibi	öbekleri	hem	işlevsel
hem	de	ulamsal	olarak	smıflandıran	sözdizimsel	çözümleme	yöntemleri	geliştirmişlerdir.	Bu	sağduyu,	dilbilimsel	edinçten	başka	bir	şey	değildir.	Ve	eğitim,	aşırı	derecede	tek	yanlı	ve	doktriner	değilse	onu	tek	bir	düşünce	okulunun	tutsağı	olmaktan	koruyabilir	ve	dilbilimde	ortak	anlayışı	tümüyle	önleyen	büyük	terimbilgisi	engelini	aşmasını
sağlayabilir.	1,	Pisa,	İtalya,	Gönenç,	G.,	Doğal	Diller	Alanmda	Bilgisayar	Kullanımı,	Bilişim	76,	Bildiriler,	I.	Öyle	la,	her	parçalanabilen	birim,	daha	küçük	iki	(kimileyin	daha	çok)	birime	bölünebilecek	birimlerden	oluşmaktadır.	Bu	kavramın	açıklaması	için	aşağıdaki	sözlük	tanımlarına	bakalım	:	A.	Kimi	dilbilimciler,	çağdaş	bilimsel	dilbilimcilerin
betimlemelerini,	dilbilgisi	verilerinin,	daha	az	geleneksel	bir	tasarıma	göre,	ama	kendi	kısa	dilbilim	geleneği	içinde	kemikleşen,	tümüyle	saymaca	bir	dizi	terim	uyarınca	yapılan	bir	başka	tür	düzenlenmesinden	ayrı	birşey	olarak	düşünmüyorlar.	Firth	mantıkçıların	durumsal	bağlama	katılanlardan	ayrı	olarak	sözcükleri	ve	önermeleri	sanki,	kendi
anlamları	olan	şeylermiş	gibi	düşünme	eğiliminde	olmala	4	John	R.	Oysa	değişken	kuralların	geçerli	olduğu,	birleşimin	tam	olmadığı	yerlerde	yarı	yarıya	başarı	gösterirler.	En	başta,	derin	yapı	düzleminin	ortaya	çıkmasına	yol	açan	türden	tartışmalar,	Lakoff,	McCawley,	Ross	ve	ötekilerin	yazılarında,	tümce	anlamının	simgelenmesine	daha	yaklaşması
için,	derin	yapının,derinleştirilmesine	ve	derin	yapıdan	yüzey	yapıya	ulaşılmasındaki	türetme	işleminin	buna	göre	uzatılmasma	yol	açmıştır.	Özde,	öğretmenlere	yönelik	The	Structure	o	f	English	adlı	metni,	Dilbilgisi	nde	başlattığı	Amerikan	İngilizcesinde	sözdizimi	konusunun	sürdürülmesidir	yılında	yayımlanan	The	Structure	o	f	English,	Roberts	ı
{Patterns	o	f	English	1956)	okullara	yeni	dilbilgisi	sunan	kimseleri,	işlerinin	başlangıcında	büyük	ölçüde	etkilemiştir.	Bu	iki	yana	verdiği	adlar,	gösterilen	(signifie:	gösterilen	şey)	ve	gösteren	dir	(signifiant:	gösteren	şey)	kavram	çiftleri	de	aynı	türden	bir	ayrım	yapmak	için	kullanılabilir:	Kavram	ile	simgesi,	Saussure	ün	kendisinin	önerdiği
seçeneklerden	biridir;	içerik	ile	anlatım	ise	sonraki	bir	önerisidir.	Dilbilgisi	için	karmakarışık	ya	da	mantıksız	denir.	Cokney	ses	düzeneğinde	önsel	durumlarda	/	1	/	olarak	tanınmasına	karşın,	son	ses	olarak	/t	/	den	çok	/f	/	biçiminde	tanınır,	/th	/	ve	/dh	/	nm	doğuştangetirilen	değişkenler	olarak	alınmaları	gerekir.	ın	kimi	seçkin	bilim	adamları	böyle	bir
ayrımı	yapmakta	başarısızlığa	uğramamış	olsalardı,	bu	ayrımı	ortada	gün	gibi	bir	şey	sayabilirdik.	Bunların,	konu	dillerine	göre	toplumsal	olarak	seçilmemiş	bir	ara	dili	inceleyen	dilbilimcilerce	uygulanması	gerekmez.	Çünkü	budunbilimin	incelediği	görüngüler	göstergelerdir:	Yararını	kavrayabilecek	bir	gözlemci	için,	bir	balyoz	başka	bir	toplumun	da
aynı	amaç	için	kullanabileceği	değişik	bir	araç	anlamındadır	(	Leçon	inaugurate,	s.	Hiç	değilse	şimdilik,	anlam,	sözcüklerin	yer	değiştirmesinden	etkilensin	ya	da	etkilenmesin,	aynı	sözcüklerin	her	değişik	düzenlenişinin	ayrı	bir	tümce	olduğunu	kabul	edeceğiz.	Bu	yapıt,	çok	sayıda	eski	ve	değişik	betiklerin	karşılaştırılmasından	kalkıp	titizlikle
sürdürülen	araştırmaların	başlangıcını	belirtir;	söz	konusu	araştırmaların	amacı,	diller	arasındaki	uygunlukları,	bir	başka	deyişle,	rastlantısal	olmayan,	dolayısıyla	da	oluşsal	bir	soy	zincirvne	dayanan	ve	düzenli	bir	görünüm	sunan	sesbilgisel	ya	da	biçimbilgisel	ilişkileri	saptamaktı.	Bu	soruna	ilerde	değineceğiz.	Parayı	sen	çaldın	değil	m	i?	Metin
oluşturma	üstüne	bazı	genel	düşünceler	3.1	Metin	bağlamı	-bir	ve	aynı	tümcedeki	bağlam	gibi-	olası	bir	çokanlamlüığı	ortadan	kaldırmaya	yarayabilir.	Alt	ulamlama	kurallarının	uygulanmasından	doğan	özellikler	dizisine	karmaşık	simge	(Chomsky	te	CS	olarak	kısaltılmıştır)	denir.	Daha	sonra	(bkz.	Göstergenin	Niteliği	Birşeyin	gösterge	olarak	işlevini
yürüttüğü	süreç	e,	göstergesel	süreç	denebilir.	Bu	dizim	ağacının	(ne	daha	az,	ne	de	daha	çok	bilgi	taşıması	açısından)	önceki	paragrafta	kullanılan	ayraç	yöntemi	ile	eşdeğerli	olduğunu	belirtmeliyiz.	Benim	keskin	katmanlaşma	diye	adlandırdığım	(Bkz.	Örneğin,	bir	doğrulamada	bulunduğum	zaman	özgün	bir	biçimde	dinleyicimi	belirli	bir	yargının
doğruluğuna	inandırmaya	ve	bu	yargıyı	ona	iletmeye	çalışırım.	BIERWISCH	in	eleştirisi	1965).	Bu,	iki	bilim	dalının	değişik	uğraşları	yoluyla	açıklanabilir.	Dil	öğretiminde	uygulamalı	dilbilimin	kullanımında,	bir	kimse	dilin	birimlerinin	yetkin	bir	betimlemesini	yapabiliyorsa,	onu	öğretebilir	biçiminde	bir	varsayım	da	vardır.	Aydm	Koksal)	Göstergeler
Kuramının	Temelleri	-	(Ch.	W.	Bu	yüzden,	bu	yazıda	yargı	bildirme	kurallarını	açıklamaya	yönelmeyip	bazı	işlev	bildirici	düzenek	türlerinin	kullanılmasını	açıklayan	kurallara	ağırlık	vereceğim.	Öğeler	arasındaki	bazı	ilişkileri	tanımladıktan	sonra	glosematiğin	bu	ilişkilere	göre	öğeleri	adlandırdığını	anımsarsak,	glo	şematik	yaklaşımın	alışılmamış
sonuçları,	hiç	anlaşılamayacak	bir	şey	olmaz.	New	York	City	de	kısa	a	ünlüsünün	yükseltilmesindeki	öncü	ucu	oluşturanların	İtalyan	işçi	kadmlar,	off,	lost	v.b.	sözcüklerdeki	açık	o	nun	yükseltilmesi,	Yahudi	alt	sınıf	işçi	kadmları	olduğu	saptandı	(Labov,	1966).	Ama	bunu	nasıl	yapacağınız	konusu	üzerinde	ayrıntılarıyla	çalışırsanız,	bunun	karmaşık	bir
süreç	olduğunu	anlarsınız,	otomobil	derneklerinin,	harita	ile	ilgili	olarak	yönlendirimlerini	anlamak	için	ilk	olarak,	sırah	konuşma	imişcesine	çizgisel	yazıyı	yorumlamanıza,	ya	da	Fransızca	yazdı	bir	sözlerrii	(text),	konuşulan	İngilizceye	aktarmanıza	izin	veren	kurallar	kadar	ayrıntılı,	tam	amacına	uygun	birtakım	çeviriyazı	kurallarım	benimsemek
zorundasınız.	Sanskrit,	Rusça,	Latince)	hem	de	İngilizce	gibi	sözdiziminde	değişmez	sözcük	düzeninden	yararlanan	dillere	eşit	ölçüde	uygulanabileceği	için	birçok	dilbilimci,	özne	ve	nesne	nin	tanımı	söz	konusu	olduğunda	(a)	kuralındaki	A	Ö	ile	EÖ	nün	ve	(b)	kuralındaki	E	ile	A	Ö	nün	birbirlerine	göre	sıralarının	önemli	olmadığını	ileri	sürmüşlerdir.	L.
Pek	doğal	olarak	verdiği	sözü	hiç	tutmayan	bir	kimsenin	durumunda,	o	kişinin	söz	verme	kurumunu	anlayıp	anlamadığı,	o	kurumun	kurallarını	kavrayıp	kavramadığı	konusunda	kuşkular	artabilir.	Burada,	biçimbilgisi	çözümlemesiyle	ilgilenmediğimiz	için,	yedi	sözcüğün	bu	örnek	tümcenin	sonuncul	kurucuları	(ultimate	constituents)	olduklarını
söyleyeceğiz.	anlamına	geliyor.	Bu	durumda	kimi	öğretmenler	korkularını	dile	getirirken,	ötekiler	yol	gösterilmesini	istediler.	Contrast	(ayrımlamak):	Compare	one	thing	with	another	so	that	differences	are	made	clear.	Böyle191	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	197	bir	biçimlendirme	elde	etmek	için	ilk	adım,	belirli	bir	edimsel	eylem	oluşması	için	gerekli	koşulları
sergilemektir.	(4)	Tümcelerin	parçalamam	(ad	öbeği,	eylem	öbeği,	vb.)	ses	değerlerini	ve	sonuçta	tümcenin	bütününü	belirleyen	sesbilimsel	kurallar.	Eğer	sessiz,	aynı	hecede	seslinin	bulunmasını	gerektiren	bir	öğe	olarak	tanımlanırsa	ve	sesli	aynı	hecede	başka	bir	öğenin	bulunmasını	gerektirmeyen	bir	öğe	olarak	tanımlanırsa,	bu	terimler,	bir	hecede
bir	öğenin	tek	başına	bulunamayan,	dolayısıyla	yukarıda	verdiğimiz	anlamda	seslilerin	bulunmadığı	bir	dili	belirtmek	için	kullanılamaz.	Üretici	dilbilgisi,	dilin	toplumsal	bağlamını	savsamasına	karşın,	bu	yapı	içindeki	durağan	nicelik	ilişkilerini	açığa	çıkarmada	büyük	aşama	yapmıştır.	Oysa	boy,	toy	v.b	sözcüklerde	aynı	anda	yükseltilen	aynı	ses,	hiç
düzeltilmemektedir14.	4.	Burada,	bu	yolun	seçilmesi,	bu	yaklaşımın	(Watson	cu	davranışbilim	çizgisini	izlemese	de)	şu	ya	da	bu	biçimde	ruhbilimciler	arasında	yaygınlaşmış	olması,	tarihi	boyunca	ortaya	çıkan	birçok	güçlük	yüzünden	göstergebilimin	kendisini,	fcüyük-	clçüde	içe	bakış	yetisi	ya	da	ruhbilimleriyle	ilişkili	göregehnesi	yüzüııdendir.
Öğretmenlerce	en	iyi	tanınan	yapısalcı	yandaşı	kitap	Fries	in	The	Structure	o	f	English'	i	(1954)	dir.	Bu	yolla,	Jakobson,	Fant	ve	Halle	tarafından	belirlenen	12	ayırıcı	özellik	(1951),	sayıca	düzenli	olarak	artmıştır.	Araştırma	yöntemi	bakımından	özellikle	Claude	Levi	Strauss	adı	akla	gelmektedir.	Fakat	bu	etkiyi	uyandırmak	için	kullandığım	aracın
kullanımı	dil	gelenekleri	yönünden	bazı	kurallara	dayalı	olduğundan,	oldukça	değişik	edimsel	eylemler	dile	getirme	aracı	olarak	kullanılmıştır.	Compare	(karşılaştırmak):	Confront	objects	to	show	to	what	extent	they	are	similar	or	not	similar.	Toplumsal	bir	oyunuu,	kalıplaşmış	kurallarla	oynanacağını	biliyorsunuz	ve	bu	kurallara	göre	oynamaya
hazırlanıyorsunuz.	Basın	yaym	kuruluşlarının	arşivleri	için	haberlerin	özdevimli	olarak	özetlenip,	gereğinde	erişilmek	üzere	bilgisayar	belleğtnde	saklanması	da	uygulanmakta	olan	bir	tekniktir	(Bk.	Koksal,	1979,	s	).	X	X.	Ancak	bildiğim	kadarıyla,	dikkate	değer	hiçbir	dönüşümlü	dilbilgisi	uzmanı,	ister	üretimsel,	ister	yorumsal	inanışta	olsun,
anlambilime,	1965	e	değin	dönüşümlü	kuramda	sözdizimine	verilen	önceliği	vermemiştir.	En	iyisi	biz	onu,	belli	kalıpların	ya	da	bezemelerin	edinimi	konusunda	bir	varsayun	olarak	alabiliriz.	Kısaca	söylemeye	çalıştıklarım,	tüm	ön	hazırlık	önerilerim,	tek	sözle	şu:	Dil	son	derece	karmaşıktır.	Söz	Bağlamları	ve	Sözcük	Dizinleri	Sorunun	temel	yalınlığı
nedeniyle,	bilgisayarın	dil	araştırmalarındaki	en	başarılı	uygulamalarından	biri,	söz	bağlamları	ve	sözcük	dizinleri	olmuştur.	Her	iki	yaklaşım	da	Fransa	da	XVII.	Sonuç	olarak,	sözcüklerin	söyleniş	hızı,	vurgulanma	biçimi,	sesin	tonu,	v.b.	şeylerin	hepsi	ek	anlamı	verir.	Toplumdilbilimsel	yapının	genel	beliti	şu	biçimde	saptanabilir:	Davranıştaki
toplumdilbilimsel	değişkenin	düzenli	katmanlaşmasının	karşılıklı	uyumu,	bu	değişkene	doğru	olan	öznel	tepkilerde	tekdüze	olarak	anlaşılır.	36,	no.	Görüldüğü	gibi	sağ	yandaki	kurallar	(5-8)	her	bir	kuralın	uygulanışında	sadece	birinin	seçilmesi	gereken	bir	dizi	öğe	vermektedir	bize	(Bunlar	bizim	sayıcılarımıza	göre	gramerin	ürettiği	tümcelerin
sonuncul	kurucuları	ya	da	sözdizimsel	temelleridir).	Örneğin,	took	un,	take	in	geçmiş	zaman	biçimi	olduğunu	doğrudan	belirleyen	bir	dilbilgisi	isteyebiliriz,	bu	dilbilgisinin	The	enemy	destroyed	the	city	(Düşman	kenti	yıktı)	ile	The	city	was	destroyed	by	the	enemy	(Kent	düşmanlarca	yıkıldı)	arasındaki	anlam	ilişkisini	belirlemesini,	John	is	easy	to	please
(John	ı	memnun	etmek	kolaydır)	ile	John	is	eager	to	please	(John	başkasını	memnun	etmeye	istekli)	tümcelerindeki	John	ın	değişik	işlevlerinin	nedenini	açıklamasını	bekleyebiliriz.	Sesbilimin	öteki	betimleme	düzeylerine	bağlılığmın	birincil	olarak	bir	betimleme	uygunluğu	olmadığını,	ama	dilin	doğası	üzerine	bir	sav	içerdiğini	kavramak	önemlidir.	The
Treatment	o	f	Language	in	General	Linguistics	(Genel	Dilbilimde	Dilin	Ele	Alınışı),	The	Medical	Press,	Ağustos	19,	1959,	s.	Burada	ileri	sürülen	noktalar	dönüşümlü	dilbilgisi	üzerindeki	son	çalışmalara	ilişkin	ilerideki	tartışmalarımızda	ele	alınacaktır.	Bir	dilin	betimlenmesi	ile	dili	kullananın	betimlenmesi	birbirine	karıştırılmamalıdır.	Çevrilecek
yazıların	seçimi	sırasında,	Telif	Hakları	Yasasına	uyma	zorunluluğuyla,	baskı	tarihlerinin	göz	önünde	tutulması	gerekmiş,	bu	nedenle,	son	birkaç	yıl	içindeki	yayımlardan	yararlanılamamıştır.	our	{w	-i-r};	{-	r	{;	ve	{r-z}	den	önce	baştaki	ünsüz	ve	ünlü	yer	değiştirir	ve	{i-w	}	elde	edilir;	baştaki	{i-},	{-w	-}	den	önce	{a	-}	olur.	H	ARTM	ANN	1971,	Texte
als	linguistisches	Objekt,	in:	W.-D.	255	bis	266.	Yine	de,	genellikle	anlamın	benzerliği	ayrılığı	konusundaki	kanıtlar	benimsendi:	/b	/	ile	/p	/	ayrı	ve	çelişen	birimlerdir,	çünkü	değişik	bağlamlarda	biri	ötekinin	yerine	kullanıldığında	anlam	ayrılıkları	ortaya	çıkar.	Uygulamalı	dilbilimin,	dil	öğretiminin	tüm	sorunlarını	çözebileceğine	ilişkin	çağdaş	görüşler,
uygulamalı	ruhbilimin	onları	çözebileceğine	ilişkin	görüşler	ölçüsünde	temelsizdir.	(Crystal,	David,	Linguistics,	Pelican	Books,	1971	(s	),	Çeviren:	Veysel	K	ılıç)22	PRAG	DİLBİLİM	OKULU	Günümüzde	yaygın	birçok	dilbilim	akımlarının	tersine,	Prag	Okulu	verimli	günlerinde,	1930	larda,	ülkesindeki	ekin	akımlarının	gerçek	bir	simgesi	olmuştur.	2	ve	6.
Bu	önerinin	ışığında,	dilbilimin	etki	alanı	ile	sınırlarını,	öteki	dizgelerin	incelenişine	bir	örnek	olmak	üzere	saptamak	şimdi	olanaklıdır	artık.	Deneyimli	bir	ormancı	değişik	ağaç	türlerini	uzaktan	nasıl	ayırt	ettiğini	açıklayamaz,	ancak	bu	gelişigüzel	bir	sezgi	olmadığından,	ormancının	yetisi	ilke	olarak	sınırlı	sayıda	işlevsel	değişkenlerin	kullanıldığı	bir
izlence	olarak	tanımlanabilir.	Levi-Strauss,	Le	Totemismeaujourd	hui,	p	Cf.	A.J.	Greimas,	Semantique	structural,	pp59	64	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	ligin	varlığı	ya	da	yokluğu	ile	ilgili	olduğu	için,	iki	karşıtlık	durumu	da	birbirine	benzer	biçimde	oluşur;	ancak	bu	benzerlik,	söz	konusu	özelliklerin	çok	değişik	türden	olabilmesi	dolayısıyla	Levi-Strauss,	belki	de
bunda	bir	yöntemsel	güçlükten	daha	çok,	üstünlükleri	olduğu	gibi	güçsüzlükleri	de,	nitele	sıkıca	bağlı	kalırken	mantıksal	da	olabilen	belli	düşünsel	işlemlerin	doğasmdaki	bir	sınırla	karşı	karşıyayız	diye	sürdürür	savını	(La	Pensee	Sauvage,	s.	Dil	öğretimini	ne	yönden	ilgilendirir?	Yapısalcılığın	kurulu	düzen	üzerine	yaptığı	gösterişli	saldırılardan	yeni
bir	doğmacılık,	dil	ve	dil	öğrenimi	konusundaki	mekanik	bir	görüş,	öğretmenlere	kabul	ettirilmiştir.	221;	C.	Gerçekten	bunun	daha	geleneksel	bir	görüş	olduğu	ileri	sürülebilir.	Birisi,	bunun	yalnız	bilinçaltının	bulgulanmasıyla	yokolan	Cartesian	insan	kavramına	inanmış	Fransızlar	için	doğru	olduğunu	söyleyebilir;	ancak	böyle	ivedi	yanıt	vermek,	temel
noktayı	gözden	kaçırmak	olabilir.	Özenli	incelemenin	nicelliği,	biçem	kaydırmaya	bağlanırsa,	özellikle	1,2,3	değiş-	12	Bu	kural	merkezi	bir	/r	/	ünsüz	değişkeni	bir	ünlüden,	ya	da	bir	yarı	ünlüden	sonra,	yarı	ünlüyü	bir	ünsüzün	doğrudan	izleyemediği	durumlarda,	ünsiizlük	özelliğini	yitirir.	Barthes	yapısalcılıktan	temelde	bir	etkinlik,	belli	sayıdaki
zihinsel	işlevlerin	sıralanışı	diye	söz	ettiği	zaman,	yapısalcılığın	temellerini,	dilbilimden	çıkarılan	birimlerin	sınıflandırılması	ve	tekilleşmesi	için,	değişik	yöntemler	olarak	görür	(Essais	critiques,	s.	Önleşme	olayını	açıklamak	için	sesbilimin	dışına	çıkma	zorundayız	ve	örneğin,	kolay	sesletimlemenin	açıklanmasını	arama	yoluyla,	sesbilgisi	kuramına	baş
vurmalıyız.	Kimileri	betimlenen	dil,	dilbilimci	tarafından	hiç	bilinmiyormuşçasma	düzenlenmiştir;	ötekiler,	okuyucu	tarafından	bilindiğini	varsayar.	Göstergebilim	ve	Bilim	İnsanlar	en	yaygın	biçimde	gösterge	kullanan	yaratıklardır.	HARTM	ANN	1968,	Zum	Begriff	des	sprachlichen	Zeichens,	ZPSK	21,	S	P.	H.	diyorum.	Yargı	Değişik	edimsel	eylemlerin
çoğunlukla	birbirleriyle	ortak	yönleri	vardır.	Bu	seçim,	kuramsal	yanı	olmayan,	yöntemsel	bir	adımdır.	ı	K	AYN	AK	ÇA	Anshen,	F.	Arkadaşlık	ölçeği	ne	üçüncü	dizi	tepkiler,	işin	içinde	daha	çok	şeyler	olduğunu	gösterir.	İlke	olarak,	bu	sorun	(istek	dışında)	iki	türlü	çözü92	98	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	lebilir.	3.5	Birbirinden	kopuk	tümceler	bitişiklik
bağlantısıyla	birbirine	bağlanabilir.	Erkek	kadına	karşı:	(th)	nin	çizenek	1	de	gösterilmeyen	toplumsal	katmanlaşmayla	ilgili	bir	yönü	daha	vardır.	Yalnız	tümce	içinde	sözcükleri	üreten	ve	kümelendiren	sözdizimsel	kuralları	değil,	aynı	zamanda	sözcük	kümelerini	açıklayan	anlambilim	kurallarını	da	göz	önünde	bulundurmalıyız.	Bilim	olarak
göstergeb'limle	göstergesel	süreç	arasında,	herhangi	bir	bilimle	o	bilimin	konusu	arasındaki	ayrım	ölçüsünde	büyük	bir	ayrım	vardır.	Gerçekte,	birisi,	söylemi	bireyselliğin	en	önemli	örneği	olarak	düşünür;	bilinçli	öznenin	usta	olabileceği	bir	alan	gözükür	o.	Örneğin	my	friend	öbeğinin	konuşmacı	tarafından	belli	bir	kişiye	gönderimde	bulunmak	için
kullanıldığını	varsayasarsak	My	firend	killed	himself	gibi	bir	tümce	(X	:	(X	1	arkadaşımdı)	(öldürdü	X	x	i)	gibi	bir	tümceden	türeti-	Iecektir-burada	Xj	konuşmacının	zihnindeki	kişiyi	tanımlıyan	gönderimsel	bir	dizindir.	Biriyle	konuşurken	biz	adılının	kullanılışı	doktor-hasta	ilişkisi	çerçevesinde	ve	buna	benzer	durumlarda	geçen	konuşmaya	özgü	bir
kullanım	olduğundan	ilişkili	öğeler	biri	doktor	ötekisi	hasta	olan	iki	katliam	içerir.	bir	söz	vermenin	kusursuz	olabilmesini	sağlar.	Bu	anlamda,	yapısal	dilbilimciler,	günümüzde	üretici	dilbilgisinin,	dilbilimsel	sorgulamayı	içine	yerleştirdiği,	en	azmdan	genel	çerçevenin	bir	bölümünü	önceden	varsaydılar.	İlk	karşı	çıkış	şöyle	düşüncelerden	doğdu:	Birçok
dillerde	yapı	içinde	tek	bir	yerde	bulunabilen	parça	seslerin	tüm	sayısı,	bir	başka	yerde	bulunabilecek	parça	seslerin	sayısından	oldukça	değişiktir.	Ancak	terimin	bu	biçimde	kullanılması	önemli	bir	olguyu	yanıtsız	bırakır;	bu	durumda,	Fransız	yapısalcılığı	niçin	yeni	ve	ilginç	bir	şey	olarak	görünmektedir?	Bir	etkinin	dili,	benlik	için	sınırı	belirler:	Kişisel
özdeşlik	görünüşü,	toplumsal	bağlamlarda	ortaya	çıkar:	ben	verilmez	ancak	bebeklik	devresinde	başlayan,	başkalarınca,	görülen	ve	konuşulan	bir	şey	olarak	varolur.1617	Bu	felsefi	yeniden	yönlendirmenin	etkileri	nelerdir?	Bailey	nm	İncelemelerinin	açıklanması	gerekir	burada:	Özellikle,	onun	Güney	lehçelerindeki	etkili	sesbilgisi	kurallarını	(1969	a)
ve	tüm	İngilizce	sesbilgisi	kurallarını	birleştirerek	tek	lehçe	kuralları	dizisi	yapma	atılımının	açıklanması	gerekir	(1969b).	Ömer	Demircan)	Yapısalcılığın	Dilbilimsel	Temeli	-	(J.	174.70	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	75	lendiren	bilimsel	simgeyi	oluşturacak	dil	konusundaki	olguları	açıklamaktır.	Birinci	dilin	ikinci	düdeki	yapılara	eşdeğerli	olan	tüm	birimleri	ve
birinci	dilde	ikinci	dildeki	birimlere	eşdeğerli	olan	yapıları	gösteremezler.	yüzyıla	kadar	giden	uzun	bir	geçmişi	vardır.	Söylemin	tüm	doğal	özellikleri,	sessel	iletişim	için	anlamlı	değildir;	söylemin	tüm	anlamlı	özelliklerinin	köksel	bir	tasarımı	yoktur.	Aracılar	gösterge	taşıyıcılaradır;	göz	önüne	alı139	146	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	nanlar	yorumsal	bağlamlar,
bu	işlevi	yerine	getirenlerse	yorumlayan	kırdır',	göz	önüne	alınanlarda	gösterilenlerdir.	Ne	var	ki,	gerek	üretimsek	gerekse	yorumsal	yaklaşım	yanlısı,	önde	gelen	dönüşümlü	dilbilgisi	uzmanları	(Chomsky	1971,	Lakoff,	1969)	türemenin	yönü	konusunun	bir	temeli	olabileceğini	kabul	etmemektedirler.	Çoğu	kez	iki	sözce	arasında	anlam	açısından	ayrılık,
doğal	özellikteki	herhangi	bir	ayrımda	görülmez;	ancak	doğal	imlerin	altmdaki	ruhsal	etkenlere	dayah	olarak	değerlendirilebilir.	You're	Reading	a	Free	Preview	Page	6	is	not	shown	in	this	preview.	Tıpkı	bunun	gibi,	tahtanın	inceleyebileceğimiz	herhangi	bir	durumunda,	oynanacak	bir	taşla	ortaya	çıkabilecek	yeni	durum	da	örtük	olarak	vardır.	Daha	iyi
bir	sözcük	bulma	yoksunluğundan,	bu	ortak	içeriğe	yargı	(Jproposition)	demeyi	öneriyorum.	Örneğin	ABD	Mühendisler	Birliği	nce	(EJC:	Engineers	Joint	Council)	yayınlanan	TEST	Thesaurusof	EngineeringandScientificTerms)	gömüsünün	1967	deki	maliyeti	yaklaşık	1	milyon	ABD	dolarıdır.	Trubetzkoy	un	çalışmaları,	mantıksal	olarak	olanaklı	saydığı	ya
da	dünyanın	öteki	dillerinde	gözlediği,	değişik	tür	sesbilgisel	karşıtlıkların	tartışmasına	yönelmiştir.	İnsan	dilinin,	en	açık	ve	belirleyici	özelliklerinin	çıkarılmasına	yarayacak	bir	varsayma	olarak,	tümden	yetersizdir.	O	zaman	bu	dilin	somut	gösterge	durumlarına	uygulanmasına	betimleyici	göstergebilim	(ya	da	duruma	göre	sözdizimi,	anlambilim,	ya	da
uygulayımbilim)	denebilir.	Örneğin,	orta	sınıftan	bir	İngiliz	olarak	eğitilmişseniz,	ben	size	doğru	yürüyüp	elimi	uzatarak	how-do-you-do?	dan	bu	yana	sürdürülen	kuralcı	dilbilgisine	karşı	çıkar:	Kuralcı	dilbilgsi,	kurallar	koyar	ve	bunları	konuşucuların	uygulaması	gereken	temel	bir	kural	biçiminde	sunar.	Dahası	edim,	edinçten	sapabilir:	Bir	kimse	ya
rastlantı	sonucu,	düşüncesi	değiştiğinde,	ya	da	özel	birtakım	etkilerle,	bilinçli	olarak,	bir	daha	söylendiklerinde	dilbilgisel	olmadıkları	anlaşılabilecek	tümceler	söyleyebilir.	Dizimsel	bağıntılar,	bileşme	olanağıyla	ilgilidir:	İki	birim,	karşılıklı,	ya	da	karşılıklı	olmayan	sezdirimle,	uyumlu	ya	da	uyumsuz	bir	biçimde	ilişkili	olabilir.	Dil	yönünden	anlamı	ise
şudur:	İşlevinin	bir	araç	olarak	anlaşılması	için	dil,	kullanıldığı	konuşma	durumundaki	üç	temel	etken	çerçevesinde	algılanmalıdır:	K	o	nuşmacı,	dinleyici	ve	sözü	edilen	nesneler	-Bühler	in	terimleriyle-	nesneler	ve	olgusal	durumlar.	Hangilerinin	doğru	ya	da	yanlış	olduklarım	nasıl	anlayacağız?	Bundan	amaçladığım,	Chomsky	Okulunun	dönüştürümlü
dilbilgisi	kitaplarının	sayfalarını	kirleten	ağaç	çizimleri,	yüzde	yüz	satranç	oyununun	taktiklerine	dönüştürülemese	bile,	bu	iki	örüntü	arasında	pek	önemli	benzerliklerin	bulunduğudur4.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	104	to	106	are	not	shown	in	this	preview.	Öteki	zorluk,	bu	koşulları	bir	döngü	içine	girerek	vermek	istemediğimden
doğmaktadır.	Belli	sözcük	bileşimlerini	öğrenmek	yerine,	geçerli	bileşimler	üreten	kuralları	öğrenir.	Sudan	bir	soru	değil	bu.	Sesbilimsel	süreçlerin	rastgele	olmadığını	düşünürsek	ve	[	+	ön	],	[	-l-	ünlü	]	gibi	sesbilimsel	değerleri	kullanarak	kural	biçiminde	belirlersek,	bunu	sesbilgisel	kurallarm	çözümleşmelerine	(formula)	uygun	olan	bir	dizi
sesbilimsel	aşırı	değişkenlerin	tabanı	üzerine	açıklayıcı	yeterlik	kuranımın	kurulması	zorunluluğunu	izler.	yüzyılın	sonunda	sesbilimde.uzmanlığıyla	uluslararası	üne	erişmiş,	ne	ki	kendi	üniversitesi	Oxford	da	pek	benimsenmemiş	olan	Henry	Sweet	i	etkilemişlerdir.	Dizinin	birinci	adımını	yapan	bilgisayar	izlencesi,	temelde	bu	işlemleri	yapar;	ama	temel
bilgisayar	komutlarının	çok	daha	küçük	adımları	karşıladığı	akılda	tutulmalıdır.	306;	and	Dan	Sperber,	Le	structuralisme	en	anthropologie	pp	C.	İnsanbilimciler	her	zaman	davranış	belirtem'lerini	(determinant)	bulma	çabalarına	ilgi	duymuşlardır.	Gerçekte,	Sentence-Noun	Phrase+	Verb	(Tümce-ad	öbeğin-eylem)	biçiminde	başlayan	ve	her	bileşeni
daha	küçük	birimlere	ayırarak	süren	dönüşümlü	dilbilgisinin	temel	bileşeninin	tümcesel	yapı	dilbilgisi	(Phrase-Structure	Grammar)	gibi	çözümleyici	olduğu	söylenebilir.	Bunu	yapabilmek	için,	belirli	bir	tümce	söylendiğinde	söz	verme	eyleminin	oluşabilmesi	için	gerekli	ve	yeterli	koşullar	nedir?	Bu	kuralların	bilinmesi	edim	örneklerimizde	dili
kullananın	alışkanlığı	gibi	betimlenirse,	bunların	genellikle	hayvanların	öğrenme	deneyimlerinde	incelenegelenlerden	daha	çok	varsayımsal	ve	daha	az	soyut	özellikli	iıretimsel	alışkanlıklar	olduğunu	unutmamak	gerekir.	cit,	p.	Acts	An	Essay	in	the	Philosophy	o	f	Language,	Cambridge.	Oyunun	başlangıcından	bu	yana	olmuş	gelişmeleri	bilmemize	gerek
yoktur.	HUGO	Yapısalcılık,	sözcüğün	nasıl	kullanıldığı	incelenerek	betimlenemez;	bu	yalnız	umutsuzluğa	yöneltir	kişiyi.	konu	yorum206	212	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	Bir	METNÎN	sınırlandırılmasına	(yani	arttümce	olanağı	sağlamasına)	şunlar	yol	açabilir:	Belirsiz	tanmılık	ya	da	bazı,	birkaç	gibi	belirsiz	sıfatlarla	birlikte	adların	verilmesi;	birisi,	bir	şey,	bir
ara	gibi	belirsiz	sözler,	şöyle,	şunlar	gibi	kullanımlar;	bir	karşıtlık	söz	konusu	olmadığında,	genellikle	temel	tümce	vurgusunu	alarak	tümce	başında	adların	yorumlaştırılması,	artyinelem	olarak	kullanılan	sözler	ya	da	adıllar	(örneğin:	Sonunda	gördüm	onu.	Her	şeyden	önce	sorun,	bütün	yazı	biçimlerinin	çizgisel	ve	ezgili	olması	değildir.	Aym	kurama
bağlı	betimlemeler,	çoğu	kez	birbirinden	ayrı	olduğundan	kuram	türünden	çok	betimleme	türü	vardır.	Çok	çok,	öğrenilecek	dersin	betimlenmesinde	artplan	bilgisi	olabilirler.	510.190	196	D	İLBÎLÎM	SEÇKİSİ	Grice	m	açıklaması	bu	tür	karşıt	örneklerle	ilgilenilerek	düzeltilebilir.	Bunların	aşağıdaki	noktalarda	olduğu	söylenebilir:	1.	İki	oyuncunun
davranışı	da	How-do-you-do	diyerek	el	sıkışma	olayındaki	türün	tetik-tepki	düzeneğine	oldukça	yaklaşır.232	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	239	Bununla	birlikte,	satranç	hayli	değişiktir.	Prag	Okulunun	bu	yönden	en	yoğun	çabası,	ölçüt	dilin	ve	çağdaş	kent	toplumunda,	Avrupa	da	olduğu	gibi,	bu	dilin	rolünün	incelenmesi	olmuştur.	Ayak	basacak	sağlam	bu*	yer
arıyorsak,	onu,	başka	bilimlerde	değil	de	dilin	genel	yapısını	ve	değişik	dillerin	değişik	yapılarını	inceleyen	bilimde,	dilbilimde	bulabiliriz.	Kimi	öğretmenler,	güç	olduğu	için,	ayrımlar	üzerine	alıştırma	ile	işe	başlarlar;	ötekiler	ise	kolay	olmaları	nedeniyle,	benzerlikleri	kullanmakla	işe	başlarlar.	Çalışmaları	ilerledikçe	birtakım	yeni	kavramlara	yeni	adlar
ya	da	eski	adlara	yeni	kullanımlar	gerektiğini	anladılar	ve	tutulmayan	terimleri	yüzünden	kuramları	bile	belli	bir	tekdüzelik	kazandı.	Bununla	birlikte,	bugün	bu	işin	bir	benzerini	elle	gerçekleştirmek	anlamsızdır.	Glosematik	-sözcük	Yunanca	dil	den	(glossa)	türemiştir-	hiçbir	zaman,	yarattıkları	tek	terim	değildir.	Hockett,	yöremizde	ölçek	aykırılıkları
bulduklarımızın	dil	olduğuna	iyice	inandığımız	alanda	sürekli	karşıtlıklar	bulursak,	onları	dilden	ayrı	tutabiliriz	biçiminde	bir	gözlemde	bulunur.4	Dilbilimsel	durumda	doğru	yol	ne	olursa	olsun,	maddesel	görüngülerin	kullanımı	ile	ilgilenen	göstergebilimci	ya	da	yapısalcı	için	sürekliliğin	ayrıklığa	indirgenmesi	birinci	derecede	önemli	yöntemsel	bir
adımdır.	kuralların	tersine)	sözcükleri	alttaki	(taban)	öbek	belirtecine	iletmezler;	bu,	özel	sözcük	yerleştirme	kuralı	na	göre	yapılır;	bu	kural,	burada	ayrıntılarına	girmemize	gerek	olmayan,	kimi	koşullara	göre,	sözliikçeden	seçer	sözcükleri.	(2)	Başka	konuşma	durumlarının	aktarıldığı	(dolayh-dolaysız	anlatım)	ve	böylece	olası	kullanımsal	etmenlerin
söze	dönüştürüldüğü	metinler.	Demek	ki	önce,	bir	dilin	olanaklı	tümceleri	betimlenecek,	sonra	da	bunlardan,	ancak	belli	bağdaşırlık	koşullarına	uyanların	METİN	olarak	kabul	edileceği	diziler	oluşturulacaktır	(Bağdaşırlık	koşulu	için	belirgin	bir	örneği	Harweg	in	ayırıcı	özelliği	olan	metin	konusunda	ileri	sürdüğü	beklentiler	oluşturur	:	Bu	METNİN,
bütün	tümceleri	-açık	ya	da	örtülü	olarak-	dizimsel	değiştirim	anlamında	birbiriyle	eklemlenmiş	olmalıdır.	İkinci	kusur	ise,	anlamm	ne	dereceye	kadar	kural	ya	da	gelenek	konusu	olabileceğini	kanıtlayamas	Philosophical	Review,	1957.189	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	195	masıdır.	Kurallar	da	çok	daha	karmaşıktır.	(2)	K,	T	sözcesiyle	p	nin	olacağmı	belirtir.
İngilizceden,	yalın	bir	örnek	alalım;	wife	biçimbiriminin	[f]	si	wife	m	çoğul	biçimbirimiyle	birleşip	bir	çoğul	ad	öbeği	yaptığında	(sözcük	öbeği	three	wives	da	olduğu	gibi)	[v]	Bu	konunun	topluca	tartışması	için	Postal	(1968)	e	başvurulabilir.104	İlil	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	olarak	görülür.	Lamb	gibi-	dilbilimciler	glosematik	kurammın	uluslararası	tartımı	ve
değerlendirilmesine	önemli	katkılarda	bulundular.	Bilgisayar	belleğine	aktarılan	örüler	üzerinde	harf,	sözcük,	tümce,	sesbirim,	biçimbirim,	hece	vb.	Bütün	dillerde	ses	yapısının	sözdizimsel	bilgiye	dayanmasının	kanıtı	vardır.	Burada	dil,	ulusal	dille	eş	tutulmamalıdır.	Dahası,	okullardaki	geleneksel	derslerde	yazılı	metinlere	özenli	biçimde	ağırlık
verilmiş,	böylece	sınırlı	dilbilgisel	tutuma	bir	de	sınırlı	sözsel	alan	katılmıştır.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	59	to	77	are	not	shown	in	this	preview.	(Karşı	karşıya	koymak.)	Görüldüğü	gibi,	ayrımlamak,	sözlüksel	yapışma	göre	karşı-	Iaştırma	mn,	karşılaştırma	da	karşı	karşıya	getirme	nin	özel	bir	türüdür.	Eşseslilik	en	önemlisi	olmak	üzere,	doğal
etkileri	aynı	olup	değişik	anlamları	olan	birçok	örnek	var.	Metin,	biliyor	sözcüğü	sanıyor'la	de	ğiştirilirse	doğru	olur.)	Seçim	koşullarıyla	öndayanaklar	arasındakiakrabalığa	BIERWISCH	1970	işaret	etmiştir.	Söylemeye	gerek	yok	ki,	bu	girişimin	başarı	(ya	da	başarısızlığından)	tümüyle	emin	olabilmemiz	için	yapılabilecek	daha	pek	çok	iş	var.	Bunun
aşağı	yukarı	öteki	metinlerde	de	karşılaşılabilecek	türden	bir	bilgiyi	yansıttığına	inanıyorum.	Bunların	birincisi,	kuşkusuz,	ayrı	türden	olmayan	dilbilimsel	görüngüler	yığınının	güçlüklerini	gören,	gelişmenin	ancak	konuların	sunulmasıyla	olanaklı	olabileceğini	sezerek	sözedimleri	(la	parole)	ile	bir	dilin	genel	dizgesi	(la	langue)	ayrımını	getiren
Ferdinand	de	Saussure	dür:	Bu	ikinci	kavram,	dilbilimin	bilinen	amacını	belirler.	in	sınırlanması,	dış	etmenlerle	gerçekleştirilir	(uzam-zaman	bağlamı,	bildirişim	işlevinin	birliği	vb.,	bkz.	Ulusal	Bilişim	Kongresi,	TBD,	Ankara,	1976,	s	Gönenç,	G.,	Türkçe	Abece	İçin	En	İyi	Kodlar,	Bilişim	80,	Bildiriler,	3.	Böylece,	yakalanmış	bir	Amerikalı	olarak	beni
yakalayan	îtalyanlara	şu	tümceyi	söylerim:	Kennst	du	das	Land,	wo	die	Zitronen	blühen?	Biçimsel	test	durumunun	etkisi,	deneğin	ölçünsüz	kuralları	doğru	olarak	algılayamamasına	yol	açar.	Oysa	bozulmuş,	yöresel	anadillerinin	sesletiminin,	daha	kolay	olduğu	görüşünün	temeli	yoktur;	16	ve	büyük	kentlerde	dile	büyük	ilginin	bulunduğuna	ilişkin	güç-
16	New	York	City,	Detroit	ya	da	Chicago	de	yöresel	esanadilinin	ünlü	değişiminin	kimi	aşırı	gelişmeleri,	ölçünlüyle	karşılaştırıldığında	daha	çok	kassal	çaba	gösterilen	gergin	ünlüler	olduğu	anlaşılır.	Görüntüsel	göstergeler,	öteki	göstergelerden	belli	bir	biçimde	ayrılırlar.	Bilindiği	gibi	Chomsky	(1965:71)	bu	işlevleri	ulamların	bir	biçimlenmesi	şeklinde
tanunlamaktadır:	Belli	bir	dilin	taban	bileşeninin	şu	kuralları	içerdiği	varsayılırsa	(okların	sağında	seçimli	simgeler	bulunsun	ya	da	bulun	mas	m)	a)	T->AÖ	EÖ	b)	EÖ-*E	AÖ	dilbilgisinin	ürettiği	herhangi	bir	tümcenin	derin	yapı	öznesi	[AÖ,	T]	biçiminde	(başka	bir	deyişle	T	nin	doğrudan	yönelttiği	A	Ö	dür),	derin	yapı	nesnesi	de	[AÖ	EÖ]	biçiminde	(başka
bir	anlatımla,	EÖ	nün	doğrudan	yönelttiği	A	Ö	diye)	tanımlanabilir.	1	Holger	Pedersen.	212.65	70	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	bilim	yapısı	konusunda	önemli	bir	çok	soruyu	yanıtlamakta	başarısızlığa	uğrayacak,	gitgide	daha	ayrıntılı	ve	karmaşık	çözümleyici	işlemlerin	(procedures)	dolambacına	düşecektir	der	(Syntactic	Structures,	s	).	Görüldüğü	gibi,	yalın	ve
mekanik	bir	işi,	16	yıl	boyunca	uğraşarak	bile	olsa,	insanoğlu	elle	de	gerçekleştirebiliyor.	Bu	yazının	temelini	oluşturan	varsayım,	bir	dilin	anlambiliminin	bir	dizi	kurucu	kurallar	dizgesi	olduğu	ve	edimsel	eylemlerin	bu	kurucu	kurallar	öbeği	doğrultusunda	dile	getirilen	eylemler	olduğudur.	Böylece,	izlen	celeme	için	örneğin	100	Sterlinlik	bir	gider
varsayılabilir;	toplam	eder	400	sterlin.	Rawls,	Two	Concepts	of	Rules,	Philosophical.	Bu	yüzden,	bu	durumların	her	birinde	edimsel	eylemlerin	değişik	olmasına	karşın,	en	azından,	bazı	edimsel	eylem	dışında	kalan	gönderimde	bulunma	ve	olguyu	yüklemleme	yönlerinin	aynı	olduğunu	söyleyeceğim.186	192	DİLBÎLÎM	SEÇKİSİ	John	diye	bir	kişiye
gönderimde	bulunma	ve	bu	edimsel	eylemlerin	her	birinde,	onunla	ilgili	aynı	olguyu	bildirme,	bunların	her	birinin	içeriğinin	aynı	olduğunu	söylememi	sağhyor.	Hiç	kuşkusuz,	her	edimsel	eylemin	bir	yargı	içeriği	olması	gerekmez.	Dilbilgisi	düzeyinde	anlam,	biçimsel	anlamın	bir	başka	yüzüdür:	Özde	o,	bir	dilbilgisi	öğesinin	ya	da	bir	dilbilgisi	ulamının
öbür	öğeler	ya	da	ulamlarla	olan	ilişkilerinden	edindiği	değer	(value)	dir;	böylece:	ikili	bir	sayı	dizgesindeki	tekil*	(örnek	Türkçe)	üçlü	bir	sayı	8	a.g.y.,	s	Amerikan	dilbiliminde	collocation	(birlikte	kullanım)	teriminin	çok	sık	kullanılan	karşılığının	co-occurence	terimi	olduğunun	belki	de	buraya	eklenmesi	gerekir.42	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	47	dizgesindeki
tekilden*	(örnek	Arapça)	ya	da	biçimsel	olarak	tekil,	iki,	küçük	çoğul,	büyük	çoğulu	ayıran	Fiji	dilindeki	gibi	dörtlü	bir	sayı	dizgesindeki	tekilden	ayrılmaktadır	dilbilgisel	anlam	bakımından.	Bach	m	çözümlemesi	gönderimse!	dizinlerin	değişken	olarak	iş	görmesi,	McCawley	inki	ise	gönderimsel	dizinlerin	değişmezler	olarak	iş	görmesiyle	ilintilidir.
Yöntemin	ancak,	a)	kapalı	bir	bütün	üzerine	çalışabildiği;	b)	birimlerin	dökümünü	oluşturduğu;	c)	bu	birimleri	karşıt	ilişkilerle	yerleştirebildiği;	d)	olanaklı	bileşimlerin	sayısını	koyabildiği	yerlerde	geçerli	olduğunu	savunur.	(Jonathan	Culler,	Structuralist	P	oetics	Structuralism,	Linguistics	and	the	Study	o	f	Literature,	London-Henley,	1975,	s.	Sözcüğü
önceden	duymamış	olsa	da	hiçbir	anadili	İngilizce	konuşucu	t*yi	üflemlemede	kararsızlık	göstermez.	Hangi	özel	sorunları	çözebilecekleri	bilinmediği	sürece,	dönüşüm	kurall	arını	düşünmek	pek	ussal	bir	iş	olmaz.	Ama	Saussure	ün	böyle	yaratıları	gerçek	saydığımda	unutmamalıyız	(bir	yerde20	22	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	gösterge	den	somut	varlık	diye	söz
ediyor).	Kural	(6)	nm	önleşmeye	neden	olan	ünlülerin	ortak	benzerliklerinin	neler	olduğunu	belirtme	işini	başaramadığı	gerçeği,	üretimsel	olmayan	sesbilimlerde	çok	yaygın	olan	bu	tür	bütün	kuralların	bir	zayıflığıdır.	Üstelik,	tümcenin	ruhbilimsel	yönünü	düşündüğümüzde,	üretimsellik	sorunu	kaçınılmaz	olur.	Halle,	The	strategy	of	phonemics,	p.	ya	da
Konuşmacı	bir	sokak	kavgasmm	ne	derecede	üstesinden	gelebilir?	olmalıydı.	Bunların	değişik	nedenlerden	birinci	ünlüyü	ikinci	ünlüden	daha	çok	yükselterek,	tüm	süreci	daha	yüksek	bir	düzeye	çıkardıklarını	görürüz.	Kimi	denekler,	ötekilerden	daha	çok	biçem	değişikliği	gösterirler;	ancak	karşılaştığımız	her	konuşmacı,	toplumsal	bağlam	ve	konu
değiştikçe	kimi	dilbilimsel	değişkenlerde	ayrılık	gösterir.	Ancak,	gerçek	in241	248	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	san	kanını	içmeniz	istendiğinde	gücenmiş	olsanız	bile,	pek	çoğunuz	kilisede,	ekmek	ve	şarap	töreninde	verilen	şarabı	sevinçle	yudumluyarak	bunun	insan	kam	olduğunu	açıkça	söyleyecektir.	167).	tümcesi,	hemen	hemen	Bu	konferans	patlatacak
kadar	canımı	sıktı.	tümcenin	sözdizimsel	yapısını	göz	önünde	bulundurmamız	gerektiği	anlamına	gelir.	T2	deki	-ZE	yerine	-En,	T3	deki	-ZE-KE	yerine-dik-ke	konulur.	Tümce	dizilerinin	bağdaşırlık	koşullarıyla,	özellikle	tümcelerin	art	arda	sıralanmasının,	yani	tümce	çiftlerinin	koşulları	verildiği	süre-202	208	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	ce,	METÎN	dilbilimiyle
TÜM	CE	dilbilimi	arasındaki	aynın	çok	küçük	kalmaktadır:	Bu	dilbilimin	temel	görevi,	bir	şeyin	ne	zaman	bir	dilin	tümcesi	olduğunu	belirleyen	koşullan	açıklamaktır.	Örneğin	yabancı	dil	öğretimi	amaçlanıyorsa,	deneyimler	sonucu	bilinen	özel	olarak	güç	ve	yanlışa	yol	açan	alanlar	seçilir.	Dilbilimcinin	görevi	bir	dilde	sesli	ve	sessizlerin	bulunup
bulunmadığını	öğrenmektir;	bu	terimler	de	böylece	tanımlanır.	Açıkça	görüldüğü	gibi,197	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	203	koşullarımızın	tümü,	bu	iş	için	eşit	ölçüde	geçerli	değildir.	kurallar	alt	ulamlama	kurallarıdm:	işlevleri	A	ulamını	bir	dizi	özellik9	biçiminde	geliştirmektir.	New	York	City	topluluğundaki	incelemede,	kat	kat	donatılmış	üç	büyük
satımevindeki	işçilerle	yapılan	ivedi	ve	ortaklaşa	görüşmelerle	toplumdilbilim	araştırması	sonuçlarını	kesinleştirdim	(Labov,	1966,	s	).	Ek	olarak,	bilim	adamının,	ölçüye	vuramayacağımız,	yaklaşık	üç	aylık	bir	çalışması	vardır.	Dilbilimcilerce	çok	iyi	bilinen	bu	olgular,	dil	edinimine,	ayrımlarla	öğrenmeye	dayanan	laboratuvar	deneyimleri	açısından
yaklaşan	ruhdilbilimcilerin	karşısına	ilginç	sorular	çıkarmaktadır.	Tarihsel	karşılaştırmalı	dilbilim,	diller	arasındaki	soy	ağacına	dayanan	akrabalığı,	değişik	dillerdeki	anlam	açısından	benzer	birimlerin	biçimsel	bakışımlılığma	dayanarak	belirlemeyi	ve	ortak	bir	temel	dil	oluşturmayı	amaçlamış,	kendi	görevi	olarak	belirlemiştir.	Kitaba	alman	çeviriler
baskıya	hazırlanırken,	özellikle	şu	açılardan,	özenle	gözden	geçirilmeleri	gerekmiştir:	a)	Çevirilerin	ortak	bir	yazıma	kavuşturulması:	Bilindiği	gibi,	bütün	çabalara	ve	epeyi	yol	alınmış	olmasma	karşm,	yurdumuzda	yazım	konusunda	tam	bir	birliğe	varılabilmiş	değildir;	kişisel	yazım	ve	noktalamalara	her	yerde	rastlanmaktadır.	Dilbilimsel	değişim
sürecinin	sözcük	sınırlarını,	verilen	sözcüğün	hangi	sınıfa	girdiğini	bilmesi	gerekmektedir.	Bu,	deneğin	o	anda	denenmediğini	varsaydığı	söylenebilen	(Labov,	1966)	değişik	aralarda	yapılabilir.	Gerçekte,	yapısalcıların	yararlı	bulduğu	kavram	ve	yöntem	dizisi	oldukça	sınırlıdır;	ancak	her	altı	dilbilimci,	öncü	etkiler	olarak	nitelendirilebilir.	Dostlarımızı
resmi	bir	yemeğe	çağırdığımızda,	ne	pişmişse,	onu	yiyelim	diyemeyiz.	Firth	in	anlam	görüşünün	daha	açık	bir	özeti,	onun	kuranımda	gizli	kalmış	bir	ayrımı	açıklığa	kavuşturarak	verilebilir.	ours	{w-i-r-z}	(3	için	verilen	kurallara	bakınız).	Örneğin	insan	olmayan	yetişkin	canlıları	belirten	adlar	özelliği	seçilirse	(bu	özellik	[+	ad,	+	canlı,	insan,	+	yetişkin]
olarak	biçimselleştirilir),	o	zaman	önemli,	ayırıcı	özelliği	olan	karşılaştırma	sonuçlarına	ulaşılabilir.	Böylece,	bunları	izleyen	kuşaklar,	yürürlükteki	dilbilimsel	değişiklik	sürecini,	değişmekte	olan	toplumsal	yapı	içinde	yeniden	yorumlarlar.	27.	Sesbilim,	en	bilinen	görüngülerin	dizgesel	niteliğini	gösterdiği,	dizge	ile	onun	kavranışını	birbirinden	ayırdığı,
tek	tek	görüngülerin	bağımsız	özellikleri	üzerinde	değil	de	bağlantılı	terimlerle	betimlenebilecek	soyut	ayrılıklı	özellikleri	üzerinde	durduğu	için	yapısalcılarca	önem	taşımaktaydı.	Bu	uzanımın	sonucunu,	daha	önce	tartışılan	basit	öbek-yâpı	dizgesindeki	3.	Bu	sav	yapısalcı	yöntemin	belitlerinden	birisi	olmuştur.	Bir	şiirin	özerk	bir	nesne	biçimini	alması
demek,	bir	bakıma,	yazarm	kalemini	yapısalcı	konumun	tam	tersi	doğrultuya	yöneltmesi	olur.	Tümce	yedi	sözcükten	oluşmuştur	ve	sözcükler	belli	bir	sıraya	göre	düzenlenmiştir.	Başka	bir	anlatımla,	özne	ve	nesne,	bileşen	yapısının	değişik	düzeylerinde	belirlenmektedir;	açık	işlevsel	etiketlenmeler',	aslında	bir	artık	işlemdir.	Chomsky,	ibid.,	p.	Ayrımsal
çözümleme,	kuramsal	olarak	birbirinden	ayrı	dört	aşamadan	oluşur:	(1)	Karşılaştırılacak	olan	dillerin	betimlenmesi.	Yalnız	iletişim	amacı	için	üretebileceğimiz,	kendi	içinde	tutarlı	herhangi	bir	kurallar	dizgesi,	doğal	bir	dil	olarak	iş	göremez.	Burada	sorunun,	son	birkaç	yılın	tartışmalarında	(özellikle	Postal	1964a)	gösterilenden	çok	daha	karmaşık
olduğunu	belirlemekle	yetinelim.89	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	95	ÖBEK	YAPISI	DİLBİLGÎLERİ	(Phrase	Structure	Grammars)	Şimdi	bileşen	yapısınm	belli	bir	üretimse]	dilbilgisi	dizgesindeki	tümcelere	nasıl	uygulanabileceğini	gözden	geçireceğiz.	Bu	son	çıktının	biçimi	önemlidir,	çünkü,	geleneksel	baskı	teknikleri	yerine,	bilgisayar	çıktısını	fotoğrafla
çoğaltmak,	böylece	üretim	giderlerini	azaltmak	olağandır.124	130	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	Elle	daha	iyi	yapılabilecek	görevleri	bilgisayara	yaptırmaya	çalışan	eğilim	gözler	önündeyken,	sözcükler	dizinini	bilgisayarla	üretmenin	ekonomisüıi	incelemek	öğretici	olur.	Bir	toplumla	bir	başka	toplum	arasında	cinsellik,	yeme	ve	konuşma	davranış	gelenekleri
geniş	çapta	değişebilir;	ama	nasıl,	bizim	kendi	davranışlarımız,	anladığımız	dilin	parçası	oldukları	için	bizce	anlamları	tutarlıysa,	başkalarının	davranışlarındaki	bize	göre	garip,	ilginç	olan	şeyler	de	onların	kendi	geleneklerine	uygun	ortamda	çok	anlamlıdır.	Kişi	bu	metnin	eğitime	ne	denli	yönelik	olduğunu	hemen	ayrımlar;	Nida	nın	daha	önce	yaptığı
gibi,	Fries,	bu	kitabında,	dilbilgisi	terimlerinin	kavramsal	kaynaklarına	ve	geleneksel	dilbilgisinin	biçimci	işlemlerine	saldırmıştır.	Çocuklar,	dilin	evrensel	ölçüde	anlamlı	yönlerini	evrim	yoluyla	ayırt	etmeye	uyarlanmamış	olsalar,	bu	yetiyi,	dili	çok	az	anlayan	anne-babalardan,	nasıl	edinebileceklerini	kestirmek	gerçekten	güçtür.	Yazın	durumunda,
örneğin,	bir	yazar	oluşturabilir;	metinlerde	tek	kişice	üretilmiş	bulduğumuz	herhangi	bir	birliği	tasarım	diye	adlandırabiliriz.	Bu	nokta	hemen	şu	genel	soruyu	akla	getiriyor:	Yazılı	sözlem	i	(text)	sözün	dönüşümü	olarak	algılarsak,	davranışlarımızdan	ne	kadarını	sözün	dönüşümü	olarak	düşünebiliriz?	Bu	tür	uygulama	olasılıklarının	bulunduğu,
algılamanın	göstergesel	yanlarıyla	tek	tek,	soyutlanmış	gibi	duran	çeşitli,	anmısatıcı	(belleğe	yardımcı)	ve	işaret	verici	araçlarla	ortaya	konmuştur.	(Dt.	Übers.:	Sprechakte.	Bu	çalışmaya	DRUBIG	1967,	STEI-	NITZ	1968	ve	ISENBERG	in	1968	çalışmaları	eklenmiştir.	Sonuncusu,	dizgenin	söylediği	her	şey	anlam	ve	bilimsellikle,	iyi	kurulmuştuk	ve
sapma	konusundaki	yargılarunızm	nedenlerini	açıklayabilme	yeteneğiyle	değerlendirilmelidir.	Konuştuğumuzda,	sözcüklerle,	daha	önce	sık	sık	kullandığımız	sözcük	kümelerini	kullanırız.	Bununla	birlikte	iyi	tasarlanmış	bir	izlence,	yalnızca	başlangıçta	yazılmış	olduğu	örü	için	değil,	çok	sayıda	dizinin	üretilmesinde	kullanılabilir.	Bu	terimler,	kuramı
yüzeysel	olarak	süsleyen	ya	da	çirkinleştiren	öğeler	değildir.	Şöyle	ya	da	böyle	(Chomsky	nin	üretimsel	ve	yorumsal	dilbilgisi	arasındaki	ilişki	konusundaki	değerlendirmelerinin	doğru	olduğu	da102	108	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	kesinlikle	söylenemez)	sözdizimi	ve	anlambilim	arasındaki	karmaşık	ilişkilerin	üzerinde	durulması,	bunların	üretimsel	anlambilim
çerçevesinde	düzenlenmesinin,	dilin	yapışma	ilişkin	kavrayışımıza	katkıda	bulunacağı	kuşkusuzdur.	3.68	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	73	cin	bir	araştırması	olduğu,	bu	edincin	kazanılmış	sonuçlarının	da	yine	kendisiyle	ölçülebileceğidir.	Ayrıca,	ilgeç	deyimleri	gibi	birimleri,	tümceye,	açık	bir	biçimde	bağlar.	Değişik	yaşta,	değişik	öncelikte	ve	değişik	yörelerden
gelen	konuşmacılar	The	cat	is	on	the	mat	tümcesini	seslettiklerinde	çıkarılan	gerçek	doğal	sesler	azımsanmayacak	Ölçüde	değişkenlik	gösterir;	ancak	bunlar	İngilizce	nin	dilbilgisel	dizgesinde	tümcelerin	anlamını	değiştirmeyen,	işlevsel	olmayan	değişikliklerdir.	Karşılaştırmalar,	XX.	(G.	Ünlüden	sonra	gelen	(r)	yi	incelemek	için	böylece	beş
biçimbilimsel	düzeyimiz	oldu:	1.	STEINITZ	1968,	Nominale	Pro-Formen,	(ASG-Bericht	2)	Berlin.	Ulusal	Bilişim	Kurultayı,	Ankara,	1978,	s	Cüceloğlu,	Doğan,	Türkçe	Türetme	Sistemi	Üzerinde	Psikolingüistik	Bir	Çalışma,	Hacettepe	Üniversitesi,	Psikoloji	Bölümü,	Ankara,	1973	(çoğaltma).	Bağmtıların	önemi	neyi	açıklayabildiklerine	bağlıdır:	Anlamlı
karşıtlıklar,	olumlu	ya	da	yasak	bileşimler.	Her	şey	için	bize	gerekli	olan	verileri	sağlayan	bireysel	görüşmeler,	öbeğin	tüm	üyeleriyle	yürütülüyordu.	Kuşkusuz,	benzer	görüngülerle,	dilbilimsel	olmayan	öteki	dizgelerde	de	karşılaşılacaktır;	ancak,	bu	dizgelerin	kuralları	apaçık	bir	biçime	getirilinceye	değin	dönüşümleri	biçimlendirmek,	yalnızca
karmaşıklığa	yol	açabilir.	Yani	bu	modeller,	konuşucu	-	dinleyicinin	anadilleri	üzerindeki	içgüdüsel	bilgilerini	betimlerler;	bu	bilgilerini	nasıl	kullandıklarım	(edim)	değil.	(1944),	Secondary	and	tertiary	responses	to	language,	Language,	vol.	T	H	Ü	M	M	E	L1970,	Vorüberlegungen	zu	einer	textgrainmatik	und	subordination	in	der	generativen
transformationsgrammatik,	Stuttgart	(masch.).	Söz	verme	sözcüğünün	genel	kullanımını	açıkça	yansıtacak	kesin	gerekli	ve	yeterli	koşulları	elde	edemeyeceğimi	düşünme	eğilimindeyim.	Ama	böyle	bir	metin	türünün	önceden	belirlenmesinde,	anlamsal	bağıntı	yine	de	her	zaman	açık	değildir.	(4)	D,	K'nın	E'yi	yapmasını	kendisinin	E'yi	yapmamasına
yeğler	ve	K	D'nin,	K'nın	E'yi	yapmasını	D'nin	E'yi	yapmamasına	yeğlediğine	inanır.	Önsel	olarak,	her	sürece	uygun	bir	dizgenin	bulunduğu,	böylecede	o	sürecin	belli	sayıda	yeni	önermeyle	çözümlenip	betimlenebileceği	savı	genellikle	geçerli	bir	sav	gibi	gözükür	{Prolegomena	to	a	Theory	o	f	Language,	s.	Yapısalcılık,	Ricoeur	ün	dediği	gibi
görüngübilime	karşıt	ve	yalnız	görüngüler	arası	bağıntıların	kendileriyle	ilgili,	öznenin	görüngülere	olan	ilişkisine	kapalı	da	değildir.	Dilbilimin	yoğun	olarak,	öğretmenlerin	yeniden	eğitildiği	kurslarda,	çocuklarda	dil	gelişimi	araştırmalarında,	ikinci	ve	yabancı	dil	öğretiminde	olduğu	kadar	ana	dilin	betimlenmesinde	de	kullanıldığını	görmekteyiz.
Öyleyse	göstergebilimci,	öteki	dizgelerin	göstergelerini	çözümlerken	ne	yapmalıdır?	Açıkça	görülüyor	ki,	bu	iki	beceri	altyapıda	birbiriyle	bağlanmış	olmalıdır.	Geçerli	sözcük	bileşim	türleri	çok	geniş	olduğundan	hiçbir	çocuk,	onların	tümünü	öğrenemez.	Glosematik,	evrensel	bir	dilbilgisinden	başka	bir	şeyi	amaçlamaz.	Simgesel	değerler,	karşılık
olarak	evlilikle	birleştirilirken,	gelenekler	eril	/	dişil	kız	kardeş	jkarı	gibi	yalın	çift	kavramlardan	oluşur.	Amerikalılar	da	kullanımsal	etmenlerin	göz	Önünde	bulundurulmasına	örnek	olarak	ROSS	1970,	SADOCK	1968	ve	KARTTU	NEN	1969	sayılabilir.	Bu	etkinlikler,	yalnız	bir	yığın	kurumlaşmış	uzlaşımlar	çerçevesinde	anlamlı	olurlar.	sonlarında	(yirmi,
otuz	yıl	gibi	bir	süre	içinde)	betik	eleştirisi	olarak	gelişti:	Amacı	eski	yazınsal	yapıtlara	ışık	tutup	onları	açıklamanın	yanı	sıra,	bu	yapıtların	tanıklık	ettikleri	uygarlık	ve	törelerin	kimi	özelliklerini	yeniden	oluşturmaktı.	3.4	Tümüyle	birbirinden	kopuk	tümceler,	bir	yorum	yardımıyla	metinleştirilebilir.	Sesbirimler,	biçimbirimlerin	kurucu	öğesi	olma
işlevleriyle	tanınırlar;	biçimbirimler	daha	üst	düzeydeki	dilbilgisel	yapılara	girme	ve	onları	bütünleme	yetileriyle	ayırdedilirler.	PALEK	1968a,	Cross-Reference:	A	Contribution	to	Hyper-Syntax,	TLP	3,	S.	Dilbilim	örneğinin	sunmuş	olduğu	şey	her	ne	olursa	olsun,	yapısalcıları,	kuşkuya	yer	vermeksizin,	ikili	terimler	içinde	düşünmeye,	inceledikleri	metin
ne	olursa	olsun,	bu	metinlerdeki	işlevsel	karşıtları	aramaya	yürekleııdirmiştir.	Fakat	bunların	her	birini	dile	getirirken	konuşucu,	özgün	bir	biçimde	tüm	beş	edimsel	eylemde	ortak	olan	bazı	yardımcı	eylemleri	de	dile	getirecektir.	Son	zamanlarda	dilbilimde	oldukça	yaygın	olan	bir	terimi	kullanmak	gerekirse	Firth	dilbilgisi	düzeyinde,	kendisinin	yapı
dediği	derin	yapı	ile	çoğunlukla	dil	birimlerinin	yalnızca	zaman	sırasını	anlatan	yüzeysel	yapı	arasında	bir	ayrım	yapmaya	özen	göstermiştir.	Böyle	bir	davranışın	gücü,	bir	dilbilimsel	güvensizlik	diziniyle	ölçülebilir.	WUNDERLICH	1970a,	Tempus	und	Zeitreferenz	im	Deutschen,	(Linguistische	Reihe	5)	München.	En	yabanıl	betimlemelere	varmak	için,
kuşkusuz,	oldukça	genel	ve	kestirme	işlemler	vardır;	örneğin,	bir	biçimbirimi	en	genel,	kestirme	yoldan	düzeyleri	karıştırmadan,	herhangi	üç	sesbirimin	bir	dizisi	olarak	tanımlayabiliriz.	Sorun	üzerindeki	ilk	çalışmalar,	ilgili	güçlüklere	çok	çocuksu	bir	yaklaşımla	damgalanıyordu.	Damada,	bir	tür	taş	bulunup	her	vakit	herhangi	bir	taşa	uygulanacak	iki
olasılık	vardır.	Glosematik	bütün	bu	genelleme,	kural	ve	tanımlar	arasında	ortak	bir	öğe	bulmaya	çalışır.	Bu	tiir	kuşkuculuğun	ilkel	olduğunu	ve	şimdi	açıklamaya	çalışacağım	biçimde,	değişik	tür	kural	ayrımını	yapamamaktan	kaynaklandığını	düşünme	eğilimindeyim.	İkili	karşıtlıklar,	en	ayrı	türden	olan	birimleri	düzene	sokmak	için	kullanılabilirler,
yazında	ikiciliğin	yaygın	olmasının	da	nedeni	budur:	İki	şey	birbirine	karşıt	olarak	yerleştirildiğinde,	ayrılıktan	anlamı	üretecek	biçimde	bir	bağ	kurabilmek	için	okur	nitel	benzerliklerle	ayrılıkları	bulup	çıkarmaya	zorlanır.	Tarihsel	ya	da	çağdaş	sözlükler	üretmek	amacıyla	binlerce	ciltlik	kitap	mıknatıslı	ortama	aktanlarak	bilgisayarla	taranabilir.
Aradaki	zamanda	ikinci	ve	üçüncü	kuşak	Portekiz	kökenli	Amerikalıların	konuşma	topluluğuna	katılmışlardır.	Eğer	bu	görüş	doğruysa,	dilbilimin	diğer	bilimlere	gereksinimi	olacağına,	diğer	bilimlerin	dilbilime	gereksinmeleri	vardır.	Levine,	L.,	and	Crocket,	H.J.	Jr	(1966),	Speech	variation	in	Piedomant	community:	post-vocalic	r\	in	S.	Ancak,	bütünüyle
apaçık	bulgulama	işlemleri	geliştirme	girişimleri	başarılı	olmamıştır.	Bununla	da	insan	dillerinden	birini	hayvanlara	öğretme	girişimlerinin	kesin	başarısızlığa	uğrayacağını	anlatmak	istiyorum,	Lennebergün	vurguladığı	gibi,	bir	insan	dilini	öğrenmek	ya	da	kullanmak	yetisi,	zeki	olmayı	ya	da	büyük	bir	beyine	sahip	olmayı	gerektirmez.	Tartışma	gereği,
yiyecek	ve	cinsellik	türlerinin,	dilbilimcilerin	gramercilik	oynadıkları	sesbirimler,	ayırıcı	özellikler,	sözcükler	ve	sözcük	öbeklerine	(v.b.)	benzer	bir	dil	ya	da	dillerin	öğelerini	oluşturduklarını	varsayalım.	Bir	dizi	İngiliz	düğünlerini	çabucacık,	ardı	ardına	izlerseniz;	en	azından,	rastgele	ikisinin,	ayrıntıca	biribirine	benzeyecekleri	kesindir.	sözcüğün	içinde
geçtiği	satırın)	da	dizelgede	verilmesi	dışında,	temelde	özdeştir.	Ulusal	Bilişim	Kurultayı,	TBD,	Ankara,	1981,	s	Özenci,	M.	Bu	tür	nicellik,	bir	olasılıkla,	gözbebeği	büyümesi	incelemeleriyle	ya	da	mekanik	ve	ölçülebilir	testler	yoluyla	özenin	dizgeli	olarak	bölümlenmesi	ya	da	gürültü	düzeyi	aracılığıyla	kendi	kendini	dinleme,	nicel	olarak	azalma	yoluyla
elde	edilebilir.	Saussure	de	konuşmacının,	göstergelerin	yeni	biçimlerini	üretmesini	bir	kişiliklerarası	dizge	kurallarmdan	ka	15	E.	Bu	ön	bilgi,	onların	gülünç	betimlemeler	üretmesini	engellemekte	önemli	bir	rol	oynadı;	böylece,	gerçekte,	dilbilimsel	edinç	konuşmadaki	kanıtın	önceliği	sürekli	göz	önünde	tutuldu.	Saussure	de,	daha	önceki	birçok
düşünceye	açık	bir	tepki	görebiliriz.	Böyle	bir	yaklaşım,	gösterge	uygulamasını	kurallaştıran	bu	görüşe	yol	açar,	bu	da	baskı	altında	tutulması	gereken	sayrıl	durumlar	saymasa	da,	gösterge	uygulamalarının	çoğunu	açıklamaya	yetmez	(Kristeva,	Le	Langage,	cet	inconnu,	s.	Bu	soruyu	ona	sormakla	yanlış	adama	sormuş	oluruz.	Gösterge	kavramı,	fiziksel
ve	dirimsel	bilimlerden	ayrımsaııdıkları	ölçüde	toplumsal,	ruhbiümsel	ve	insansal	bilimlerin	bütünleştirilmesinde	çok	önemli	bir	rol	oynayabilir.	Yine	de	benim	gerçekte	ilgilendiğim	şey,	boşuna	harcadığımız	düşünsel	kaynaklara	üzülmek	değil,	dilin	ne	olduğunu	daha	gerçekçi	bir	biçimde	kavramak	istediğimizde	olanak	kazanacak	olgucu	bir	izlenceye
yönelmektir.	PAPERS,	s	a.g.y.,	s	A	Synopsis	o	f	Linguistic	Theory	Dilbilim	Kuramının	bir	Özeti	),	,	John	R.	Bir	dilin	sesbilimsel	dizgesinin	açıklanması,	göstergeleri	ayırt	etmek	için	dilde	kullanılan	ayrımların	hangilerinin	işlevsel	olduklarını	belirtmelidir.	Açıkça	da	herhangi	bir	bütünsel	işlemin	geçerli	sonuçlar	verebileceğine	inanmazlar.	İlkece,	kullanım
bağlamının	parçaları,	tümce	bağlamına	aktarılabilir;	başka	bir	deyişle,	konuşucuların	konuşma	durumunun	parçalarmı,	edimsel	anlatımlar	biçimindeki	sözcelerin	bildirişim	işlevini	de	kapsamak	üzere	dile	getirme	yetisi	vardır	(Edimsel	anlatım	kavramı	için	bkz.	(Bk.	Wall,	E.,	Symbiotic	Development	o	f	Thesauri	and	Information	Systems:	A	Case	History,
Journal	of	theasis,	Ocak-	Şubat	1975,	s130	136	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	olarak	beklenebilecekten	daha	iyi	olmakla	birlikte,	istenen	sonuca,	daha	uzun	bir	yol	bulunmaktadır.8	Öz	anlamda	bilgi	erişim	konusunda	hiçbir	şey	demedik.	Bu	durum	ise,	konuşucunun	başlangıçta	varsaydığı,	dinleyicinin	dili	bilmesine	bağlıdır.	Bu	değişikliklerin	bir	bölümü,
konuşmacın	m	kendi	kendinde	yaptığı,	çoğunlukla	aynı	yöredeki	ufak	tefek	düzeltmelerde	nitel	olarak	seçilebilir.158	164	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	Dikkat	Çözümleyici	tarafından	ayrımlarıabilecek	birçok	biçem	ve	biçembilim	boyutu	vardır.	Tek	bir	değişkenin	her	iki	boyut	üzerinde	işlem	görmesinin	görülebilmesine	karşın,	aşağıda	özetlendiği	gibi	o
toplumdilbilimsel	süreçlerin	dikkati,	kuralların	algılanmasına	ve	konuşmayı	yönlendirdiğinin	kaçınılmaz	bir	sonucu	olarak	görülür.168	174	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	kişiyi	geçmeyen	alt	öbek	örneklerinden,	şaşırtıcı	bir	düzenlilik	ortaya	çıkar:	Bu	da	her	birey	için	saptanmış	biçimde	beş	ya	da	on	sözceyi	geçmez.	(8)	K,	T'yi	söylemekle	DM	e	(6)	ncı	ve	(7)	nci
koşulun	geçerli	olduğu	inancını,	bu	inancı	uyandırma	isteğinin	algılanması	yoluyla	uyandırmak	istemektedir.	(6)	Bu	bir	harfse,	elindeki	karta	aktar	ve	komut	(5)	e	dön;	değilse	komut	(7)	ye	geç.	Bellek	sekizli	(ya	da	çoklu)	denilen	numaralanmış	birimlere	bölünmüştür	(birim	olarak	damga	ya	da	değişik	türde	makinelerde	sözcük,'ler	de	kullanılır);	her
sekizlide	0	ile	255	arasındaki	bir	sayı	saklanabilir;	ama	makinenin	onu	işleyişine	göre,	bu	sayı,	düğümlenmiş	belli	bir	biçimde	bir	abecesel	damga	ya	da	bir	izlence	içinde	bir	komutun	bir	kesimi	gibi	de	yorumlanabilir.	İkincil	olarak,	god	ve	guard	uzun	bir	sözcük	listesine	alınabilir.	Kalıp,	özellikle	bu	davranışın	en	uç	biçimmi	sergileyen,	orta	alt	sınıf
kadınlarında	belirgindir.	Neden	/k	/	bazı	çevrelerde	önleşir	de	diğerlerinde	önleşmez	ve	eğer	yanıt	varsa,	bu	dilbilgisel	kurama	yanıtımızı	nasıl	ekleyebiliriz?	İnsanbilimciler	uzun	bir	süredir	anlamış	bulunuyorlar	ki,	konuşmayla	cinsellik	arasındaki	ilk	psikoanalitik	kuramın	ileri	sürdüğü,	kökü	derinde	olan	denklemler,	budunbilimin	kanıtından	güçlü
destek	almaktadır...	Bunun	dışında,	metinlerin	kuruluşuna,	yalnızca	(örneğin	komşu	tümceler	arasındaki)	yalcın	ilişkiler	değil,	çoğu	zaman	birbirinden	iyiden	iyiye	uzak	tümceler,	tümce	öbekleri	ya	da	bir	metnin	bütün	tümceleri	arasında,	aynı	zamanda	bulunan	uzak	ilişkiler	de	katılır.	İkili	karşıtlık	ilkesinin	üstünlüğü,	temel	sakıncasıyla	da,	kişinin
herhangi	bir	şeyi	sınıflandırmasına	olanak	sağlaması	olgusunda	yatar.	Konuyla	en	çok	bağıntılı	görünen	iddi	ah,	kapsamlı	kimi	kuramlar,	aslında	hiç	uygulanmamıştır.	seslileri	bir	çeşit	ses	olarak,	sessizleri	de	başka	bir	çeşit	ses	olarak	tanımlayıp	bu	seslerin	belirli	bir	dilin	hecelerindeki	dağılımını	ele	alacağına,	bir	hecenin	öğeleri	arasında,	olası
ilişkileri	saptamaktadır.	Culler,	Phenomenology	and	structuralism.72	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	tur.	Tezini	belirtmek	için,	bir	Çek	yazarının	şiirinde	sözcük	düzeni	(ritim	ya	da	ölçü	bozulmaksızın)	değiştirildiğinde,	sonuçta	yine	bürünsel	bir	dize,	tümüyle	değişik	bir	ozanı	niteleyen	bir	dize	kaldığını	gösterir.	Kurucu	kuralların	özelliğine	bağlı	olarak	bu	tür	bir
döngü	içine	girmenin	kaçınılmaz	olduğunu	düşünüyorum.	Bunu	açıklamak	için,	dil	öğretiminde	en	çok	uygulamalı	dilbilim	çalışması	yapan	dilbilim	okullarından	birinden	İngilizce	bir	çözümleme	örneği	alalıpı.	Doğuştan	bire	bir	bağıntıların	bulunmaması	durumunda	o,	tek	tek	göstergeleri	parça	parça	açıklamaya	girişemez,	ancak	onların	içinden	çıkmış
oldukları	tutarlı	dizgeyi	açıklayarak	korunmalıdır.	Daha	önce	de	değinildiği	gibi	biçimbilimsel	bağlam,	konuşmaya	verilen	ilgiye	göre	bir	tek	boyutta	sıraya	konulabilir,	böylece	toplumsal	katmanlaşma	ile	birlikte	biçimbilimsel	katmanlaşmayı	da	elde	etmiş	oluruz.	Dilbilimde,	dünya	ölçeğinde	gelişmenin	bir	bölümünü	oluşturan	görevsel	sesbilgisi	dışında,
bu	işlevsel	inceleme	alanları,	Prag	dışındaki	öteki	dilbilim	düşün	okullarında	çok	az	ele	alınmıştır.	Bunları	bir	kez	de	ruhdilbilim	çalışmaları	açısından	taşıdıkları	anlamların	kanımca	ne	olduğunu	açıklamak	amacıyla,	sırayla	özetleyeceğim	:	Araştırma	açısından	birtakım	anlamlar:	1.	Son	yıllarda	genellikle	Halliday	ın	(1967a,e	v.b.)	incelemelerinde	bu
soruya	daha	çok	önem	verilmiştir.	Bu	yapıtın	başında	ileri	sürdüğümüz	gibi,	düe	ussal	bir	yaklaşım,	dilbilimsel	kuramın	insanın	us	kavramının	bir	parçası	olmasıdır	ve	bütün	alanlarıyla,	dilin	gerçek	sahibi	olan	insanların	dilbilim	kuramının	açıklayıcı	ve	deneysel	bütünlüğünü	kurma	zorunluğu	demektir.	Daha	fazla	veri	inceleyerek	belli	bir	kararı
destekleyecek	göriingüsel	kanıtlar	bulunabilir.	Nitekim	XIX.	sesbilime*	(ses	işlevlerine)	ve	seslerime	inen	bir	sırayla,	kimi	kez	de	bunun	tersine,	çıkan	bir	sırayla	ele	alınmalıdır	demektedir.7	Firth	konuşmasını,	bir	dizi	düzeylerde	anlam	açıklamalarının	çözümleyici	dağılım	ından	söz	ede	5	Firth.	Duyulan	yanlışları	kestirmenin	yaran	nedir?	sonra	hiç
üflemleşmezlerse	ve	vurgulu	bir	ünlüden	önce	hep	üflemleşirlerse,	bu	olaylar,	kuralların	belirttiği	durumların	çakıştığı,	her	zaman	dilbilgisi	tarafından	üretilen	bütün	parçalara	uygulanabilen	kurallar	biçiminde	belirlenir.	Sınıfta	anlamsız	çözümlemeden	yana	değiliz;	ancak	dili	incelten	doğal	simgelerden,	öğretmenlerin	habersiz	olmalarını	da	hoş
karşılayamayız.	Çalışmalarının	sürekliliği,	değişik	edimleri	dil	olarak	çözümleme	girişiminden	kaynaklanmaktadır.	Konuşanın	sesletimi,	onun	ilgisinin	özellikle,	İncelenmekte	olan	değişkende	ve	bunun,	sözcükleri	ayırmadaki	kullanımında	yoğunlaştığı	yerlerde,	soyutlanmış	bir	en	küçük	çifti	okuması	ile	karşılaştırılabilir.	Orta	alt	sınıf	doğruluk
düşkünlüğü:	En	sağlam	kurulmuş	toplumdilbilimsel	davranışın	görüngülerinden	biri,	en	üstün	bir	altındaki	en	aşırı	biçem	kaydırmayı	sergiler;	bu	konuda	en	üst	öbeği	de	geçer.	Bu	soruları	atlamak	bir	yanılgıdır.	Konuşan,	bize	ne	denli	rahat	ve	yalcın	görünürse	görünsün,	onun	daha	rahat	bir	konuşması,	arkadaşlarıyla	şakalaştığı,	karısıyla	tartıştığı,
başka	bir	biçemi	olduğunu	varsayarız.	Cf.	B.	Orta	boy	bir	bilgisayar	üzerinde	toplam	en	çok	iki	saat	süre	gerekecektir,	150	sterlin.	Betikbilim	(filoloji)	îlk	dilbilgisi	çalışmaları,	betikbilim	adı	altında	toplanan	eski	incelemelerden	pek	değişik	değildi.	Bu	sımflandnma,	günümüzdeki	uygulamaya	uygun	düşse	de	kavramsal	belirleme	açısından	doğru	değildir.
Sözsüz	insan	davranışının	dil	kodu	nedir?	Bu	türden	aşırı	kaymalarin	ilişkisi,	en	yüksek	oranda	bozulmuş	biçimi	kullananların,	ötekilerin	dillerinde	onları	en	çabuk	bozanlar	olduğunu	gösteren	öznel	tepki	testlerinin	yapısıdır.177	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	183	dar	olurdu?	114).	İlkelerin	davranışla	ilişkisi	#	Toplumdilbilimsel	yapı	düşüncemizde,	şimdiye	değin,
yalnız	halkın	ne	söylediğini	ve	rastlantı	olarak	ne	söylemesi	gerektiği	ile	ilgili	düşüncelerini	göz	önünde	bulundurduk.	Yeniden	düzenlemenin	ve	seçmenin	bütün	angaryası	bu	durumda	sonbiçimleyiciye	düşüyordu.	Bir	sözcenin,	öznelik	ve	yüklendiğinin	bilincinde	olmanın	yalın	yollarından	biri,	bu	sözcenin	yanıt	olabileceği	bir	soru	yapmaktır.	Bu	yazı
yazılırken	bir	dilin	kapsamlı	ve	dizgesel	bir	betimlemesinin	bu	doğrultuda	ne	ölçüde	geliştirilebileceği	pek	belli	değildi.	Bu	nedenle	gösterilme,	değişik	düzeylerde	yer	alabilir;	gene	aynı	biçimde	gösterilenlerin	de	çeşitli	düzeyleri	vardır:	gösterilme	göstergebilimin	(özgül	olarak	da	anlambilimin)	içinde	bir	gösterge	olarak	ortaya	çıkar,	çünkü	burada
göstergeleri	gösteren	bir	gösterge	olarak	kullanılmaktadır.	Giriş	dilini	orta	düzeyde	iyi	bilen	bir	kimse	bile,	alışkın	olduğu	bir	konu	üzerinde	çalıştığında,	çok	iyi	bir	hızla	doğru	olarak	çeviri	yapabilir.	Dilbilimsel	betimlemelerin	ussal	karşıtları,	hiçbir	biçimde	saydam	değildir	ve	bu	karşıtların	nasıl	varolduğunu	göstermek,	dilbilimcinin	görevidir.	Aynı
tümcelerde,	öteki	noktalarda	deneğin	ilgisini	değişkenlerden	saptıran,	okurken	gerekli	sözcükleri	dol162	168	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	durması	için	boşluklar	bırakıldı.	fur	das	Dt.	bearb.	Kural	şu	biçimde	okunabilir:	Ünsüzler	değişik	biçimde	süreklilik	ya	da	sürtüşmeli	özelliklerini	keskin	olmadıkları	ya	da	dilin	ön	kısmıyla	eklemlendiklerinde	yitirirler.
Burada,	yine	bu	tür	test	verier,	deneğin	gerçek	konuşma	kalıplarıyla	ilgili	veriler	olmadan	yorumlanamaz.	Bu	ayrım	çeşitli	biçimlerde	ele	alındığı	halde,	ortak	nokta	şudur:	Bir	ünlü,	bir	hecede	tek	başına	olabilir,	ama	bir	ünsüz	tek	başına	bir	hecede	olamaz.	Genel	Dilbilim	Dersleri	1916	da,	ölümünden	üç	yıl	sonra	yayımlanmıştır.	Bir	kurallar	dizgesi
olarak	örüntü,	bu	olanaklı	değişmelerin	ekinsel	üstünlüğü	ya	da	sayısal	sıklığı	açısından	daha	katı	bir	biçimde	sınırlanmıştır.	Son	yıllarda,	konuşanların	kendi	konuşmalarını	denetleyemeyecek	ölçüde	olaym	etkisinde	oldukları	büyük	yıkım	durumlarında	doğrudan	görüşmeler	yaptık.	Biz	de	şimdi	kuralların	hiç	bir	biçimlendirmesini	yapmadan	satranç
oynamayı	öğrenmiş	ve	bu	biçimlendirmeyi	yapmak	isteyen	bir	kişi	durumundayız.	Tipik	konuşucuların	kaydedilmiş	konuşmalarından	bölümler	dinletilerek	denekten,	onların	budunsal	geçmişleri,	soyları	ve	toplumsal	sınıflarının	belirlenmesi	istenilebilir	(Labov	v.b,	1968,	4.4;	Brown,	1969).	Seçilen	bu	terimler,	kimi	olası	durumlarda	bile	bazı	bağıntıların
yaşama	geçmeden	de	söz	konusu	olabileceğini	göstermekte	yararlı	olacaktır.	Bu	sözcüğün	değişik	sesbilgisel	görünümlerinin	özdeşliği	herşeyden	önce,	onun	sesbilimsel	yapısıyla	bread,	bled,	bend,	abed,	deb	-sözcüklerinin	sesbilimsel	yapısı	arasındaki	ayrıma	bağlıdır.	*9	0	Türkçe	belgelerin	bilişimsel	dilbilim	yöntemleriyle	çözümlenmesi	sonucunda,
sözcüklerin	belli	bir	bilim	alanındaki	geçiş	sıklıklarına	göre,	bilgisayarla	sınıflandırılmasıyla	elde	edilen	bir	gömü	kullanılarak	gerçekleştirilen	TÜRDER	özdevimli	belge	dizinleme	ve	bilgi	erişim	dizgesi	bu	tür	istatistiksel	yaklaşunın	başarısını	doğrulamıştır.	Bu	saldırıları	ve	bunları	öğretmen	dergilerindeki	yazılar	düzeyinde,	eğitim	topluçalışımlarında
okunan	bildirilerde	yankılayan	daha	hafif	birçok	saldırıyı,	olgucu	deneyci	bir	yeni	bilimsel	görüşe	doğru	gelişmenin	bir	bölümü	sayarsak,	eğitimde	dilbilimin	20.	Uygulamalı	dilbilimde	ilke	olarak,	bir	dil	öğrencisinin	tüm	yanlışlarının,	anadilinin	konumundan	ileri	geldiği	ileri	sürülmektedir.223	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	229	Bu	açıkça	yanlıştır.	Bunun,	bir	çift
eksiksiz	eşzamanlı	betimleme	olması	gerekmez	kuşkusuz.	Bloomfieid	in	Etkisi	Bloomfield	in	1933	te	yayımlanan	Language	adlı	yapıtı	20.	Göz	önünde	bulundurmaya	değer	bir	nokta	da	bunların	özyapıları	yön	ünden	yinelenmiş	görünmeleridir.	İkili	mantıkla,	benzeşimin	kendisi,	bir	çift	karşıtlıktan	çıkarılan,	bilinene	dayalı	bir	varsayım	olanağıdır,	ancak
onun	değeri	bağmtıya	koyduğu	nitel	karşıtsal	özelliklerden	soyutlanamaz.	Çünkü	dil	konusunda	üç	şey	açıktır:	Birincisi,	hepimiz,	bir	dizi	davranışı	olanaklı75	80	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	kılan	epeyce	karmaşık	bir	kurallar	ve	gelenekler	dizgesini	iyice	öğrenmişizdir;	yine	de	öğrendiğimizin	ne	olduğunu,	dilbilimsel	edincimizi	oluşturanın	ne	olduğunu
bütünüyle	anlayamayız.	Bir	göstergenin	gösterilen	i,	o	göstergenin	uygulandığı	nesneler	türüdür;	başka	bir	deyişle,	yorumlayıcının	gösterge	taşıyıcının	varlığı	yoluyla	göz	önüne	aldığı	nitelikleri	taşıyan	nesnelerdir.	Bununla	birlikte,	işlemin	ekonomisini	değiştirebilecek	türlü	etmenlerin	bulunduğu	açık	olmalıdır.	Amerikan	okulları,	az	da	olsa	Ingiliz
okulları,	Firies	başta	olmak	üzere,	yapısalcılar	tarafından	çok	kamçılanmıştır.	Kural	(7)	nin	/k	/	nin	önleşmesi	için	gerekli	bir	koşul	belirlediğine	dikkat	ediniz.	Böylesi	bir	düzeyde,	günümüzdeki	binlerce	insan	dili	yine	de	aynı	biçimde	çalışır.	yy.	Bu	özgürlük	adına	çok	günah	işlendiği	de	açıktır.	Humboldt	çeşitli	dillere	ilişkin	olarak	yaptığı
betimlemelerde	olduğu	kadar,	dilin	özelliği	ve	işlevi	üstüne	genel	düşüncelerinde	de	biçim	kavramına	verdiği	önem	nedeniyle	yapısalcı	akimin	öncüsü	sayılır.	Belirti	olarak	bilinen	şeylerde	de	değişiklik	olur.	Ancak,	benlik	bir	yapı	ve	sonuç	ise,	artık	kaynak	olarak	işlevi	kalmaz.	John,	odadan	ayrıl!	4.	Sözcük	dizileri	ya	da	sözcüksel	birimleri	içine	alan
kıvrık	ayraçların	anlamı	da	budur.	Tartışmamızda	sezdirmeye	çalıştığımız	gibi,	Bloomfield	ile	izleyicileri,	davranışçı	yakla80	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	85	şım	konusunda	çok	hevesli	görünmüşlerdir.	(W.	Anlamı	açıklarken	dil	öğelerinin	bir	dizge	içindeki	üyeliklerinden	doğan	anlam	larma	değinildi.	Buradaki	tartışmamız	ko	değişken	girdisini	ilgilendirir	ve	bu
gibi	ayrıntılar	belirlenmemiş	olarak	bırakılır.	103).	Aspects	(1965)	Aspects	(1965)	Sözdizimsel	Yapılar'm	(1957)	yayınlanmasını	izleyen	yıllarda	Chomsky	nin	dönüşümlü	dilbilgisi	dizgesi	önemli	değişmelere	uğradı	ve	1965	te	Aspects	o	f	the	Theory	o	f	Syntax*	adlı	yapıtında	Chomsky	ilk	kuramından	çeşitli	yönlerden	ayrılan	daha	kapsamlı	bir	kuram



ortaya	koydu.	Bu	görüşü	destekleyecek	bir	örneği	daha,	sesbilimden	alalım.	Sesbilimsel	ayırıcı	özellikler,	sıralamada	hemen	kendilerinden	önce	gelen	sesbirimleri	bulmak	ve	ayırt	etmek	yetileriyle	belirlenirler.	İlerde	açıkça	göstereceğimiz	gibi,	göstergesel	süreçte	ya	da	başka	süreçlerde	kişisel	deneyimler	i	yadsımak	gerekmez;	ama	davranışbilim
açısından	bu	tür	deneyimlerin	en	önemli	deneyimler	olduğunu	ya	da	bu	deneyimlerin	var	oluşunun,	göstergesel	sürecin	(bu	nedenle	de	gösterge,	gösterilen	ve	yorumsal	bağlamın)	nesnel	bir	biçimde	incelenmesini	olanaksız,	giderek	tamamlanamaz	kıldığını	yadsımak	gerekir.	Önbiçimleyici	bırakılıyor,	makine	çıktısı	her	bir	giriş	sözcüğü	için	bütün
sözlük	eşdeğerlerini,	girişteki	sözcük	düzeninde	listeliyordu.	Bazıları	da	ünlü	-ünsüz	ayırımında	olduğu	gibi,	genel	bir	geçerliliği	olduğunu	savunan	savlardır.	Bu	türde	en	geniş	biçmıde	kamuya	tanıtılmış	çahşma	mekanik	çeviri	olup	bu	alanda	bilişimsel	dilbilimin	herhangi	bir	başka	dalından	daha	çok	çaba	harcanmıştır.	Böylece,	bir	dilin
biçimbirimlerinin,	tek	başlarına	ya	da	bir	tümcenin	parçası	olarak,	bir	ad	öbeği	olarak	görünüp	görünmemelerine	göre	değişik	olarak	kavranmaları	sık	sık	olgu	olarak	ortaya	çıkar	(Eğer	sesbilimin	soyutluğu	yeterli	olarak	ele	alınırsa)	belki	de	durum	hep	böyledir.	Ama	bu	kavram	ancak,	eğer	bir	yandan	sözce	olarak	gözlemlenmemiş	(buna	karşın,	uygun
test	durumlarında	gözlemlenebilecek	olan)	metinlerin	betimlenmesine	olanak	sağlıyorsa	-yani	her	metin,	önceden	metin!	olarak	bulunmak	zorunda	değildirve	öte	yandan	eğer	gerçekleşmiş	m	etinleri	sapma	diye	nitelemek	olanaklıysa,	mantıklıdır.	Bununla	birlikte,	dilbilimsel	bilgi	işlemle	ilgilen	ildiğin	de	uygulama	güçlüklerinden	tümüyle	kaçmılamaz,
dolayısıyla,	örnek	çağdaş	bir	bilgisayarın	örgütlenişinin	işlevsel	kısa	bir	tanımını	vermek	uygun	düşer.	Öyleyse,	inançları	yadsımak	ve	salt	tutarlılık	hatırı	için	tutarlılığı	kabul	etmek	daha	mı	iyidir?	Prag	Dilbilim	Çevresinde	-Mathesius	un	düşüncelerine	dayanarakişlevsel	tümce	anlayışı	ağırlık	kazanmıştı	(yani	tümcenin	kullanırnsal	işlevi,	örneğin	tümce
bölümlerinin	bağlam	içindeki	kon	ulaştırılma*	ve	yorumlaştırılması*;	bkz.	Belirgin	olmayan	ulusal	dil	kavramı,	lehçeler	üstüne	soruşturularla	ortaya	çıkan	karmaşık	ve	kimi	zaman	da	çelişkili	olguları	açıklamaya	yetmiyordu;	en	iyi	biçimde	elde	edilmiş	sonuçlar	bile	yeniden	tartışma	konusu	yapılıyordu.	Buradan	da	şu	anda	örnek	gösterilen	dillerin
dilbilgileri,	aynı	zamanda,	dilbilgileri	salt	olasılık	olarak	kalan	dillerin	dilbilgileri	türetilebilir.	Sanıyorum,	bu	konuda	biraz	düşünmekle	bu	durumun	geçerli	olduğu	görülebilir.	Demek	ki,	ayrımsal	dilbilim,	karşılaştırmalı	dil	çalışmalarmın	bir	türü	olarak	görülebilir.	Öteki	dizgelerin	sayıca	ve	düzeylerinin	doğasmca	dile	benzeyeceğini	varsaymak	için
hiçbir	nedenin	bulunmamasına	karşın,	yapısal	çözümleme,	büyük	birimlerin	daha	küçük	kurucularına	ayrılması	işinin,	sonunda	en	küçük	işlevsel	ayrımlara	varıncaya	değin	sürdürülebileceğini	varsayar.	Stechow/p.	Bunu	akılda	tutarak	Reifler,	1950	de,	çevrilecek	örünün,	bir	önbiçimleyici	eliyle	tarandığı	bir	çeviri	yöntemi	önerdi;	önbiçimleyici,	yalnızca,
giriş	dilini	bilmeliydi	ve	çıkış	dili	eşdeğerlerinin	mekanik	seçiminde	yardımcı	olmak	üzere	örü	içine	uygun	özel	imler	ekleyecekti.	İnsanların,	toplumda	birlikte	yaşamalarını	olanaklı	kılan	kültürün	kahplaşmış	geleneklerinin	insan	dili	gibi	kurulmuş	özel	insan	niteliklerini	kapsadığı	konusunu	tartışıyorum.	Ünsal	Ö	zünlü)	J.R.	Firth	ve	İngiliz	Dilbilimi	-	(J.C.
Catford,	çev.	The	man	in	ikinci	kullanımı	birinci	ile	kesenkes	özdeştir	(hem	sözcüksel	hem	gönderimsel	olarak	özdeştir)	bu	nedenle	yerine	who	konulur;	the	picture	m	ikinci	kullanımı	birinciyle	kesenkes	özdeştir,	bu	bakımdan	which	(ya	da	that)	konulur	yerine.	Her	iki	metin	yapısı	türü	de	büyük	bir	olasılıkla	dilsel	davranış	alanındaki	öteki	gerçekleşme
biçimlerine	oranla	katmansal	ve	sınıfsal	açıya	daha	bağlıdır.	Ayrıca,	yabancıl	dillerin	İngilizce	gibi	çözümlenmelerini	önlemek	üzere	başlamış	olan	bu	akım,	İngilizceyi	bir	yabancıl	dil	gibi	çözümler	buldu	kendini.	Sorun	anlamın	ne	olduğu	değildir.	Bu	olsa	bile,	bağlamsal	kullanımın	çok	yanlı	ayrımları,	şu	ya	da	bu	durumda	bir	öğrencinin	anadilinde	belli
birşey	söylerken	yabancı	dilde	tümüyle	ayrı	birşey	söylemesi	gerektiğiyle	değil,	yalnızca	dillerin	yapısıyla	uğraşmaktadırlar.	Bizim	burada	açıklayıcı	gereç	olarak	ağacı	seçmemize	karşın,	bu	çözümlemenin	temeli	ayraç	içine	alma	işlemidir.	Savaştan	sonra,	Danimarka	dışındaki	bilim	adamları	glosematik	alanının	görüşlerini	giderek,	daha	çok
benimsemeye	başladılar.	Her	iki	durumda	da	yazar,	ilk	önerim	olan	söylemin	tüm	doğal	özellikleri	anlamlı	değildir;	anlamlı	tüm	özellikler	doğal	değildir	saptamasını	gözden	uzak	tutar.	Bu	nedenle	de	insan	dilinin	yapısıyla	insan	kültürünün	yapısı,	bir	anlamda	görevdeştirler.	Özellikle,	doğal	konuşmanın	dilbilgisel	çözümlemesi	için,	iyi	bilginin	iyi	kayıt
yapmayı	gerektirdiği	önceden	de	belirtilmişti.	Ancak	dil	öğretmenlerine	dönük,	çoğu	dilbilim	kurslarının	içeriği,	öğretmenin	öğretmek	zorunda	olduğu	gerecin	çözümlenmesiyle	çok	az	ilişkilidir;	bunlar	belli	dil	derslerinin	hazırlanmasında,	doğrudan	doğruya	çok	az	işe	yarar.	Kendini	bu	biçimde	bağladıktan	sonra,	araştırmacının	belli	bir	süre	sonra	Ne
oldu?	(1966),	The	Social	Stratification	o	f	English	in	New	York	City,	Center	for	Applied	Linguistics,	Washington.	Tersine,	her	ses	değişimi	bir	anlam	belirtisi	ayrımı	değil	de,	konuşanın	nezle	ya	da	sinüzit	olduğunun	belirtisi	olabilir.	Pierre	Verstraeten,	Esquisse	pour	m	e	critique	de	la	raison	structuraliste	inde	şöyle	der:	Yapısalcı	ilkeler,	nesneyi	saran
en	temel	anlaşılabilirlik	ölçütünü	göz	önünde	bulundurarak	nesneyi	çözümler	(s.	Bu	sözcenin	anlamlı	olabilmesi	için	dinleyiciler,	Smith	in	dinlemediğini	ya	da	her	nasılsa	dinlediğinin	belirli	olmadığını	ve	herhangi	bir	biçimde	dinlemesi	sorununun	ortaya	çıktığını	sanacaklardır.	Bazı	varsayımlara	yönelerek,	örneğin,	eşcinsel	ilişkiler,	içgüdüsel	olarak
olağan	dışı	olduklarından,	bunların	genel	kuramsal	tartışmaların	dışında	tutulabileceklerini	ya	da	evliliği	yasaklayan	kuralların	(kabiledışı	evlilik	kuralları)	her	zaman	yakın	akrabalıkta	karşı	cinsel	ilişkileri	yasaklayan	(aile	içi	cinsel	ilişki	kuralları)	kurallardan	ayrıldıklarını,	çünkü	insanbilimcilerde	pek	çoğunun	kendi	kültürleri	olan	Batı	Avrupa
kültürlerinde	kuralların	nasıl	rastgele	işlediklerini	sandılar.	2	Bu	ayrım	içiıı	bakınız:	J.	Dr.	Aydın	Koksal)	KAYNAKÇA	Akurgal,	A.,	A	Report	on	Calculations	o	f	the	Probabilities	Required	to	Construct	a	Zero	and	First	Order	Markov	Source	and	to	Derive	an	Output	Text	by	Shannon	s	Approximation,	METU	(ODTÜ),	Ankara,	Atlı,	E.,	Yazılı	Türkçede	Bazı
Enformatik	Bulgular,	Uygulamalı	Bilimlerde	Sayısal	Elektronik	Hesap	Makinalarmm	Kullanılması,	TBTAK,	Ankara,	1972,	s	Bilgen,	S.,	Doğal	Dildeki	Metinlerin	Kavramsal	Çözümlemesi,	Bilişim	78,	Bildiriler,	2.	Uygulamalı	dilbilimde	yeni	olan	nedir?	Üçüncü	sorunla,	düzensiz	sözcük	dağılımı	gösteren	kuralları	ele	aldığımızda	karşılaşırız.	Tiplendirici-
karşılaştırmalı	dilbilimin	bütünleyicisi	ve	genel	bir	karşılaştırmalı	dilbilimin	yan	dalı	olarak	görülse	bile,	ayrımsal	dilbilim	aym	zamanda	kuramsal	bir	bilim	dahdır.	Şimdiye	değin	yapılan	birçok	kentsel	çalışmalarda,	sesbilim	değişkenlerini	incelemek	için	oküma	metinleri	kullanıldı.	İşlev	konusu	üzerinde,	giderek	daha	çok	durulması,	Mathesius,
Trubetzkoy,	Vachek	ve	Truka	gibi	bilginlerin	yapıtlarına	duyulan	geniş	ilgi	(ayrıntı	olsa	bile	tanınmış	bir	Amerikan	dilbilim	derneğinin	Prag	grubu	gibi	kendisini	çevre	diye	adlandırması)	tüm	bunlar	Amerikan	dilbiliminin	Prag	Okulu	yaklaşımı	ve	ilkelerini	yararlı	bulduğuna	tanıklık	etmektedir.	Bu	anlamda	elimizdeki	Ansiklopedi,	bilim	diliyle	ilgilenmesi
açısından	betimleyici	göstergebilime	çok	önemli	bir	örnek	oluşturmaktadır;	dilin	yapı	açısından	incelenmesi,	betimleyici	sözdiziminin,	varoluş	durumlarıyla	bağıntısının	incelenmesi,	betimleyici	aalambilimin;	kurucuları	ve	kullanıcılarıyla	ilişkisinin	göz	önüne	ahnması	da	betimleyici	uygulayımbilimin	konusu	olarak	karşımıza	çıkacaktır.	(bkz.	Bir	noktaya
kadar,	bu	duyu	tepkileri,	bizim	hayvan	doğamızın	bir	yanıdır.	Descartes	en	ulamsal	saptamasında,	Ben,	kesin	söylersek,	düşünen	bir	şeyim	ancak	(res	cogitans	ı)	savını	ileri	sürmüştür.	Bir	sözce,	masa	nm	bizi,	üstü	bezle	örtülü	dört	ayaklı	bir	mobilya	parçasına	göndermesi	bile,	anlamlı	olabilir.	şey	olmadığı	zaman	da	belli	amaçlarla	elle	gösterme
işlemine	girişebilir.	Üretimsel	ve	Yorumsal	Anlambilim	-	(G.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	29	to	33	are	not	shown	in	this	preview.	1	Claire	Russell	&W.	Bir	K	konuşucusu	bir	D	dinleyicisi	karşısında	T	tümcesini	söylerse	böylece	T	sözcesiyle	K,	içtenlikle	(ve	kusursuz	olarak)	D	ye	p	nin	olacağına	söz	verir:	Sadece	ve	ancak:	(1)	Olağan	girdi	ve	çıktı
koşulları	sağlandığında.192	198	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	Burada	girdi	ve	çıktı	terimlerini,	herhangi	bir	türdeki	gerçek	dilbilim	bildirişiminin	olabilmesini	sağlayan	geniş	ve	belirsiz	sının	olan	koşulları	kapsamak	için	kullanmaktayım.	Ancak,	ayrımsal	dilbilim,	alışılagelmiş	kullanımdaki	karşılaştırmak	dilbilimden,	görevleri,	amaçları	ve	yöntemi	açısından	çok
önemli	ayrılıklar	gösterir.212	218	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	(B)	de	verilen	karşılaştırma	tanımına	en	yakın	çalışmalar	TARİHSEL	K	ARŞILAŞTIRM	ALI	DİLBİLİM	kapsamında	karşımıza	çıkar.	Glosematik	görüşlere	göre,	bilimler	birer	özel	dildir.	Buna	temel	koşul	adını	vermekteyim.	Dr.	Doğan	Aksan.	Böylece	Prof.	T,	Alt	öbek	belirteci	üzerinde	kimi
dönüşümlerin	yapılması	gerekir.	Bu	ardışıklık	dizimsel	ilişki,	yani	bir	tümcedeki	göstergelerin	doğrusal	ilişkisi	olarak	görülebilir.	Arabamın	tamponu	eğrildi.	Böylece	o,	her	dili,	zaten	önceden	kavranmış	olan	bir	şeyin	kavranması	olarak	görüp	inceler.	Ancak	yapısalcılığın	sürekli	olarak	olay	arkasında	dizge	aramasına	karşın,	herhangi	bir	türden	bireysel
eylemler	arasındaki	yapıcı	gelenek,	bireysel	özneden,	tüm	bu	nedenlerden	dolayı	ayrılmaz.	Bir	ekinin	moda	dizgesinde	eteklerin	uzunluğu	önemli	ayırıcı	bir	özellik	olabilirken,	yapılmış	oldukları	kumaş	önemli	olmayabilir.	Konuşma	öğretmenliği	yapan,	ilgiye	değer	bir	İskoç	ailesi	olan	Bell	ler	ve	Henry	Sweet	bu	gelişmenin	öncüleri	arasmda
bulunmaktadırlar.	Onun	karşı	çıktığı	şeylerden	birincisi	bir	dilin	betimlenmesi	için	tek	bir	sesbirim	dizgesinin	kurulabileceği	düşüncesi,	İkincisi	ise	bir	dilin	bütün	ya	da	hemen	hemen	tüm	ayırıcı	ses	özelliklerinin	tek	parça-ses	yerlerine	bağlanmaları	zorımlıığu	idi.	Tüm	dillere	(diğer	bir	deyişle,	evrensel	olarak)	uygulanabilen	betimlemelerin	biçimsel	bir
aygıt	kullanarak,	bu	asal	öğelerin	her	dilde	nasıl	belirlendiğini	en	fazla	sayıda	genel	terimlerle	betimlemek,	sesbilimcinin	görevidir.	Demek	oluyor	ki,	edünsel	eylem	dile	getirebilmek	için,	kullanılan	tümcelerin	büyük	bir	bölümünde,	incelememizin	de	amacına	uygun	olarak,	tümce	iki	(ayrı	olması	gerekmeyen)	bölümden	oluşuyor.	Bar	geriye	çekildikçe,
myonu	izler,	mouthters	yönden	ileriye	doğru	kayar.	9	Firth	sesletim	düzeyindeki	anlamla	ilgili	olarak	benzer	bir	açıklama	yapacaktır:	Bir	ünlünün,	diyelim	[i]	nin	üçlü	bir	ünlü	dizgesindeki	[i,	a,	u]	*(örnek,	eski	Arapça)	anlamı,	aynı	ünlünün	beşli	bir	ünlü	dizgesindeki	[i,	e,	a,	o,	u]	*(örnek,	Latince)	anlamından	başka	olacaktır.	Ayrıca,	öğrettiği	dillerin
kimi	betimlemelerini	anlama,	değerlendirme	ve	belki	de	kullanmada	yardımcı	olabilir.	Davranışbilim	açısından	G	nin,	T	nin	varlığı	yoluyla	göz	önüne	alınması,	G	e	T	ye	gösterilen	tepki	yoluyla	tepki	göstermeyi	gerektirir.	Kavramlarımızın	uygulanabildiği	görüngüler	alanını	genişletme	çabamız	övülmeye	değer.	Böylece,	(2)	deki	biçimbirimlerin
sesbilimsel	gösterimleri	/pit	/,	/	spit	/,	/tik	/,	/stik	/,	/kit	/,	ve	/skit	/	dir.	Bu	tür	başarılı	sorulardan	biri	ölüm	tehlikesi	konusunda	olanıdır:	Ölüm	tehlikesiyle	hiç	burun	buruna	geldiğiniz	oldu	mu?.	Önümde	duran	bu	sayfadaki,	baskı	makinesiyle	basılmış	yazaçların	biçimlerinin	örüntüsü	ile	bunları	söylerken	soluğuma	yüklediğim	ses	dalgalarının	arasındaki
ilişki	son	derece	karışık	olmakla	birlikte,	kesinlikle	anlaşılabilen	dizgeli	bir	ilişkidir;	yoksa,	sesle	yazılı	dizeğin	aynı	anlamı	taşımaları	hayli	olanaksız	olurdu.	Kuşkusuz,	günümüzde	çok	az	dilbilimci	bu	tür	saldırılarda	bulunma	eğilimi	gösterir;	nitekim	1930	larda	ve	daha	sonraki	yıllarda	Bloomfield	i	yalandan	izleyen	bilim	adamları,	gitgide	okul	dilbilgisi
konusundaki	suçlamalarını	yumuşatmışlardır.	Böylece,	Benveniste,	bir	birimin56	DÎLBÎLİM	SEÇKİSİ	61	biçimini	daha	alt	düzeydeki	kumcular	bakımından,	anlamını	da	daha	üst	düzeydeki	bir	birimi	bütünlemesine	göre	tanımlanmasına	yol	açmıştır.	Biçimsel	anlam	açıklamalarının	yapılabileceği	düzeylerden	biri	birlikte	kullanım"	düzeyidir.	Bu	anlamsal
bağıntının,	önceden	belirlendiği	durumlarda,	birbirinden	kopuk	tümce	dizisi	olanaklı	gerçekleşme	türlerinden	biri	olarak	ortaya	çıkar.	eş	anlamlıysa	da),	sözcüklerin	kendi	dilbilimsel	dizgelerinde	değişik	değerleri	vardır;	çünkü	mouton	kendi	yerine	geçecek	bir	karşıtla	tan	imlan	mazken	mutton,	sheep	ile	karşıtlık	gösterir.	Örnek	olarak	ünlü	ile	ünsüz
arasındaki	ayrımı	ele	alalım.	(III)	Anadili	dizgesinin	yabancı	dil	dizgesi	karşısında	bilinçsizce	egemen	kılındığı	gerçek	girişim	yanlışları.	İngiltere	deki	gibi,	Amerika	da	incelemeler	Sapir	gibi	bilim	adamlarınca	1920	ve	1930	larda	Kızılderili	dilleri	nin	incelenmesiyle	budunbilim	çalışmaları	biçiminde	gelişmekteydi.	Oğlu	Alexander	Graham	Bell	aile
uğraşmda	babasının	izinden	gitti;	1870	yılında	Kanada	ya,	1872	yılında	da	telefonu	buluşuyla	herkesçe	2	John	R.	Bir	görevi	bilgisayar	için	hazırlarken,	işin	en	çok	anlayış	gerektiren	kesimi,	olağanlıkla,	ne	yapılacağını	bütünüyle	tanımlayan	bir	kurallar	kümesinin	hazırlanmasıdır	(Dilbilimsel	sorunlar	için	bu	özellikle	*	Çevirmenin,	yazı	sonuna	eklediği
notlar,	basım	sırasında	sayla	altlarına	alınmıştır;	dipnotlarının	tümü,	çevirmene	aittir.	19,	pp180	186	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	Labov,	W.	Tek	önemli	ayrılık,	ikinci	yolda,	sizi	Fransız	olduğuma	inandırmaya	çalışıyor	ve	sadece	buna	inanmanızın	benim	amacımı	oluşturduğunu	algılamanızı	sağlıyorum.	Levi-Strauss	a	göre	sesbil	imsel	devrim	in	en	önemli
sonuçlarından	biri,	terimleri	bağımsız	birimler	olarak	görmekten	vazgeçerek	terimler	arası	ilişkide	yoğunlaşmış	olmasaydı	(Anthropologie	structurale,	s.	Bir	tümcenin	derin	yapı	özellikleri,	işlev	bildirici	düzeneği	belirleyen	öğelerle	tümcenin	yargı	içeriğini	belirleyen	öğeleri	arasındaki	ayrımı	sağlamaktadır.	Bu	bakımdan,	kurucuların	birbirlerine	göre
sıralarının	ya	da	daha	üstteki	bir	kurucunun	doğrudan	egemenliğinde	olmalarının	derin	yapıdaki	özne	ve	nesneyi	tanımlamayla	ilintili	olmadıkları	sonucuna	varılabilir.	Tarihsel	karşılaştırmalı	dilbilim	karşılaştırmalı	bir	dil	çalışmasıdn.	İngilizce	nin	kuralları,	ses	ardıllıklarının	anlam	kazanmasmı	sağlar;	dilbilgisel	olan	ya	da	olmayan	tümcelerin
söylenmesini	olanaklı	kılar.	Benim	savım,	gerçek	dil	ve	tümüyle	esnek	olan	kültürel	davranışlar,	insana	özgü	özellikler	olduklarından	yine	de	aynı	biçimde	iki	tür	etkinlikte	bulunduğumuz	olasılığının	yüksek	olduğudur.	Bu	yaklaşımın	diğer	sonuçları	nelerdir?	Ayraçlar	tümcenin	üç	birincil	kurucu	öğeye	-Ayşe	nin	arkadaşı-	gece	zifiri	karanlık	-eve	geldi-
ayrılabildjğini,	bu	üç	öbekten	herbirinin	kendi	birincil	kurucularna	(	Ayşe	nin	ve	arkadaşı,	gece*,	zifiri	ve	karanlık*,	eve	ve	geldi	)	göstermektedir.	A	-*	{arkadaş,	çocuk,	kapı...}	7.	Ancak	bu	ustalık,	kolayca	küçültülür.	Kuşkusuz,	sorun,	çözümsüz	değildir:	Ya	biçimsel	yüz	yüze	konuşma	görüşmelerini	öteki	verilerle	tamamlama	yollan	bulmalıyız;	ya	da
görüşmenin	yapısmı	herhangi	bir	biçimde	değiştirmeliyiz.	t*	Bu	sesbilimsel	gösterimler	sadece	yaklaşıktır,	fakat	bu,	bizim	tartışmamızı	etkileyemez	(A,	B).107	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	113	Genel	düşünsel	tabanlarla,	birinci	yanıtı	desteklemek	güçtür;	çünkü	yalnızca	betimlemek,	kesinlikle	kuramın	görevidir.	Bir	mıknatıslı	kuşak	ya	da	teker,	ya	bir	izlencenin
işleyişi	sırasında	geçici	bellek	olarak	ya	da	bir	işin	bitirilmesinden	sonra	bilgisayardan	alınıp	yeniden	makine	üzerinde	kullanım	gerekene	değin	bilgiyi	saklamak	için	yarı-sürekli	bellek	olarak	kullanı	1	Bugün	ana	bellek	olarak	çekirdek	bellek	yerine,	yarı	iletken	gereçlerden	yapılan	tümleşik	çevrim	bellekler	gittikçe	daha	yaygın	biçimde	kullanılmakta,
böylece,	bir	yandan	daha	büyük	bellek	sığası	(birkaç	milyon	sekizli)	daha	ucuza	sunulurken,	on	yıl	öncesine	göre	erişim	hızı	da	yaklaşık	on	kat	artmış	bulunmaktadır.121	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	127	labilir.	Kuşkusuz,	ruhdilbilimcilerin,	ilgilerini	bağlamdan	soyutlanmış	sözcüklerin	anlamlarına	yönelterek	sınırlamaları,	tümcelerin	girdi	çıktıtısından	bütünüyle
kaçınmaları	gerektiği	yolunda	savlar	da	öne	sürülebilir.	Bu	bakımdan	dilin	çözümlenmesinde	kullanılan	birimler	zorunlu	olarak	dil	öğrenimi	için	gerekli	olan	birimler	değildir.	Yinelenen	yanlışları	aktaran	Chomsky,	bu	amaca	herhangi	ilginç	bir	yöntemle	ulaşılıp	ulaşılamıyacağı	çok	tartışma	götürür	der	ve	bunu	karşılayacak	herhangi	bir	girişim,	dil-	9	C.
Bu	düşünce	birikim	olgusuna	verdiği	önem	bir	yana,	ilke	olarak	Chomsky	nin	tanımladığı,	edinç	kavramını	andırır.	îki	ile	beş	yaş	çocuklarına	verilen	yineleme	testlerinde	şaşırtıcı	oranda	dilbilgisel	bilgi	elde	edilebilir.	Bu	sözce	bir	söz	verme	midir?	Böyle	tümceler,	oldukça	değişik	türden	tümceler	gibi	görünür.	Bloomfield	in,	özdeşlenebilir	birtakım
göstergelerin,	anlama	çok	az	ya	da	örtük	biçimde	yer	verilerek	bir	göstergeler	dizgesi	içinde	betimlenmesi	yönündeki	dil	çözümlemesi,	oldukça	mekanik	bir	incelemedir.	Kılgısal	olarak	ya	da	ders	kitabı	yazma	açısından,	düzeylerin	ayrımı	çok	önemlidir.	(Bu	yönden	de	bir	bakıma,	açımlama	kuralları	oluyorlardı);	ancak	bu,	bu	tür	kuralların	önemsiz	bir
yan	etkisi	gibi	düşünülüyordu.	Makinenin	ana	kesimleri	denetim	birimi	ile	çekirdek	bellek'tir.	İngilizcede	S	V	O	(Ö	E	N)	yapısıyla	sezdirilen	dilbilgisel	ilişkiler	çoğunlukla	The	boy	loves	the	girl	(Oğlan	kızı	seviyor)	örneğindeki	gibi	art	arda	gelen	özne,	eylem,	nesne	dizimiyle	anlatılmaktadır.	Hartmann	eds.,	Beitrâge	zur	generativen	Grammatik.	15
Aslmda,	konuşma	topluluğunu,	dile	karşı	bir	dizi	toplumsal	davranışı	paylaşan	bir	öbek	olarak	tanımlamak	gerçeğe	uygun	görünmektedir.	Ayrıca,	üretimselciler	sözcük	eklenmesinden	hem	önce,	hem	de	sonra	aynı	kuralların	işlemesi	gerektiğini	ileri	sürmüşlerdir;	bu	bakımdan	yorumsalcılar	aynı	olguyla	iki	değişik	yoldan	uğraşmak	zorundadır:	Bir
yandan	yönlendirme	kurallarıyla,	öte	yandan	dönüşümlerle.	Benzer	bir	sorun	da	antropologların	derin	ilgisini	çekmektedir.	Bir	bürünün	alanı	seslemin	bir	parçası,	seslem,	sözcük,	öbek	ya	da	tümce	olabiliyordu.	Yalnızca	Fourth	floor	deyimindeki	ünlüden	sonra	gelen	(r)	değişkeni	incelendiği	için	veri,	kolaylıkla	çevriyazıya	aktarıldı.	Ama,	kendi
dallarının	daha	çok	teknik	yanma	(biçimbilim,	sözdizimi,	sözlük)	ve	sesbilgisel	evrim	olgularma	gösterdikleri	ilgi,	sonunda,	dilbilim	adı	altında	yeni	bir	bilim	dalı	kurmalarına	yol	açtı.	Neden	tüm	insanlar	doğru	olduğuna	inandıkları	biçimde	konuşmazlar?	8.41	46	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	rek	sürdürmesine	karşın	bir	kimsenin	zorunlu	olarak	bütün	düzeyleri
ele	alması	ya	da	belli	bir	düzeyden	başlaması	gerektiğini	ima	etmiyordu.	3	X,	Y	sayılır	çözümlemesini	bana	ilk	öneren	Max	Black	dır.185	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	191	dır.	Duyduğumuz	konuşma	sözlerini	anlama	yeteneğimiz,	gördüğümüz	ya	da	duyumladığımız	örüntüleri	anlama	yeteneğimizle	doğrudan	bağlıdır.	özellikleri	olan	bir	adın	gerekli	gögörüldüğü
boşluğa	konabilir)	Ulam	ve	özellik	arasmdaki	ayrımı	bundan	sonraki	bölümde	açıklayacağız.	tümcesiyle	aynı	anlamı	veriyor	ama,	Bu	sıktı	kadar	konferans	canımı	patlayacak	deyip	yine	de	Türkçe	konuştuğunuzu	söyleyemezsiniz,	Çünkü	sözcükler,	değişik	sayı	ve	biçimde	sıralanıp	yine	bir	anlam	yüklenseler	de	izin	verilen	sıralamaları	rastgele	olmaktan
çok	uzaktır.	Hjelmslev	ve	Kopenhag	Okulu,	dilbilimsel	dizgelerin	biçimsel	doğasmı	daha	da	güçlü	vurguladılar:	îlke	olarak	bir	dil	gereksinmesinin	betimlenmesi,	ne	öğelerinin	içinde	gerçekleştiği	sessel,	ne	de	yazısal	öze	bağlanabilir.	Eğer	tüm	ünsüz	sesler	dizgesinin	sözcük	başında	ve	ünlülerin	arasında	kullanıldığı	düşünülürse,	parça	birimlerin	sayısı
20	tane	parça-ses	birimi	ile	tek	bir	öndamaksıllaşma	bürününe	in	dirilebiliyordu.	İnsanların	dışında	kalan	yaratıklar	da	elbette,	başka	bir	şeyin	göstergeleri	olarak	belli	şeylere	tepki	gösterirler;	ne	var	ki,	bu	gibi	göstergeler	insanın	konuşması,	yazısı,	sanatı,	sınama	araçları,	hastalık	tanıları	ve	işaret	verme	araçları	gibi	şeylerde	görüler	karmaşıklık	ve
gelişmişliğe	erişmiş	değildir.	Bundan	başka	göstergelerin,	dirimsel	ve	fiziksel	bilimlerde	belli	karmaşık	süreçler	içindeki	bağıntılarıyla	gösterilen	nesnelerden	başka	birşey	olmadıkları	kolaylıkla	kanıtlanabileceğinden,	bir	yandan	biçimsel	bilimlerin,	öte	yandan	da	toplumsal,	ruhbilimsel	ve	insancıl	bilimlerin	herhangi	bir	biçimde	bu	yolla
birleştirilmesiyle	bu	iki	bilim	dizisinin	fiziksel	ve	dirimsel	bilimlerle	bütünleştirilmesi	için	gerekli	malzeme	sağlanmış	olacaktır.	Anlam	Söz	eylemler,	seslerin	söylenmesi	ya	da	simgelerin	kullanılmasıyla,	özel	bir	biçimde	dile	getirilir.	Örneğin	Yitik	Cennet	boyunda	(	dize	dolayında)	bir	koşuk	üzerinde	çalıştığımızı	düşünün.	Değişik	dillerin	sözleri,
deyimleri	birbirine	çevrilebiliyoısa	karşılaştırılabilir	olarak	görülmekteydi.	Bu	kurucu	öğelerin	anlamı,	tümceye	katmış	oldukları	şeydir	-onun	kurucu	birimleri	olarak	işlevleri-	ve	buna	karşılık	biçimleri,	kendilerinin	kurucu	yapısıdır.	Ancak,	ne	denli	iyi	tanımlansa,	sonuçların	doğruluğunu	ya	d	a	yenilendiğini	güvencelemez.	Sözdizimi	kurallarının
anlamdan	tümüyle	bağımsız	olarak	iş	gördükleri	varsayılmıştı:	İşlevleri,	kural	yoluyla	bir	dilin	dilbilgisine	uygun	tümcelerini	üretmek	ya	da	belirlemek	ve	bu	tümcelerin	doğru	yapılarını	saptamaktı.	Şu	günlerde	dilbilimcilerce	dil	(langue)	ile	ilgili	birçok	soru,	kişisel	dil	kullanmııyla	ilgili	sorulara	dönüştürülebiliyor.	Leech,	çev.	Bu	noktayı	daha	kesin
çizgileriyle	belirtmek	gerekirse,	belli	durumlarda	tümce	örnekçiklerrain	dile	getirilmesi,	edimsel	eylemdir;	edimsel-eylem	de	dilsel	bildirişimin	en	küçük	birimidir.	Daha	önceleri	de	çoğu	kez	tümce	dizileri	değil,	yalıtılmış	tek	tek	tümceler	dilbilgisi	kuramlarının	temeli	olarak	alınmıştı.	sorusunu	kendimize	sorduğumuzda,	öncelikle	oyuncunun	kendi	sırası
olması	gerektiği	türündeki	hazırlayıcı	koşulları,	aynı	zamanda	atın	doğru	olarak	oyna198	204	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	tılabileceği	yerleri	belirten	temel	koşulu	bulabiliriz.	Chomsky,	iki	tür	dilbilimsel	bilgi	arasındaki	bu	ayrımın,	sesbilimsel	ve	sesbilgisel	gösterimleri	arasındaki	ayrılıkla	kavrandığını	ileri	sürüyor.	Dilbilim,	konuşmacılar	için,	dillerin	kuralları
olan	bir	dizi	kuralı	biçimselleştirir	ve	bu	anlamda	yapısalcılığın	sesbilim	içinde	yer	alması	gerekir:	Onun	görevi,	öznenin,	ekinsel	nesnesine	görüngübilimsel	olarak	verileni	açıklamaktır.14	Bununla	birlikte,	yapısal	çözümleme	belli	türden	bir	açıklama	önerir.	(1963),	The	social	motivation	o	f	a	sound	change,	Word,	vol.	10	Zenci	konuşma	topluluğunda
(ön	ses	olarak)	/d	h	/	değişkeni	/th	/	den	daha	düzenlidir.	Böylece	işlev	bildirici	düzenek	olan	söz	veriyorum	un	bulunuşunu,	gerçek	söz	vermenin	bir	türevi	olarak	ve	yadsımaya	kesinlik	kazandıran	bir	anlatım	biçimi	olmasıyla	açıklayabiliriz.	Şekilde	verilen	öbek	belirteci	düzenlemesine	bakarsak	Arkadaşındın	bir	A	Ö	den,	kapı-nm	da	A	Ö	düğümünden
yöneltildiğini	görürüz:	Bu	bakımdan	tüm	dizi	Arkadaş-ım-kapı-yı-açacak,	AÖ-AÖ-BE-E-ZE-KE	biçiminde,	düşünülen	anlamda	çözümlenebilir	ve	kural	uygulanabilir.	Bu	alanda	en	tanınmış	bilgin,	işlevsel	tümce	bakışı	kavramını	geliştiren	ve	bunu	kendi	dili	Çek	çeye,	İngilizce	ve	öteki	önemli	Avrupa	dillerine	uygulayan	V.	Bu	tür	sözcük	dağılımının	kimi
yapısal	nedenleri	için	Wang,	1969	a	bakınız.173	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	179	incelemelerimizde	yer	verilmiştir.	Postal,	1971)	ileri	sürülmüştür.	Psychosis'in	ne	olduğunu	biliyor	musunuz?	Altmcısı,	tepkilerin	güçlendirilmesi	göndermesinden,	her	sözcük	-nesne	bağlantısının,	Hull	ın	dizgesindeki	alışkanlık	gücü	çizgisinde,	aracı	bir	değişkenle	belirlenmesi
gerektiği	anlamını	çıkarıyorum.	Fakat	glosematik	betimleme	ve	tanımlarda	kullanılan	genel	bir	biçimi	yansıtır:	X	öğesi	bulunuyorsa,	Y	öğesinin	de	bulunması	gerekir.	Anlamın	elde	edilmesi,	belli	bir	çevresel	etki	varlığında	koşullanmış	yalın	bir	sessel	algı	edinimiyle	özdeşleştirilemez.	Hemen	hemen	sıradan	yazının	tüm	örnekleri,	eski	Mısır
hiyeroglifleri,	Çin	ideogramları	(anlam	/resim	yazı),	Arap,	Roma	ve	ötekiler	hep	böyledir.	Doğal	görünümü	dışında	algılanması	olanaklıysa	da,	onun	özdeşliği	bir	toplumsal	ve	doğal	olgu	olarak	bu	görünümlere	bağımlı	değildir	(aynı	yapıt,	s.	Dilbilimsel	olarak	ele	alınabilen	büyük	yapılar	Doğrudan	doğruya	yazınbilimsel	sorunlarla	belirlenmeyen	ve	az
sayıda	bulunan	bu	alandaki	çalışmalar,	ya	uzam	zaman	açısından	belirlenmiş	olay	ve	olay	dizilerinin	bağdaşık	deneyimleri	dile	getirme	türleriyle	ya	da	kanıtlayıcı	bir	hesaplaşmanın	türleriyle	ilgilenir	(yani	öncül	ve	kanıtlardan	çıkarım	sonuçlarına	nasıl	ulaşıldığıyla).	Örneğin,	ilgili	etken	tümcenin	dayandığı	öbek	belirtecinde	A	Ö	özne	olduğundan,	bir
edilgen	tümcenin	türetilmiş	kurucu	yapısında	A	Ö	nin	özne	olması	mantıksal	olarak	kesindir	(Bu	yargının	kanıtı	olarak	birkaç	olgudan	söz	edilebilir;	örneğin,	bir	etken	ve	edügen	tümce	yanyaııa	kullanıldıklarında	belirli	bir	A	Ö	ayni	zamanda	ikisinin	de	öznesi	yerine	kullanılabilir:	Arkadaşım	çiğnendi	ve	öldü	).	STRAUSS	1965,	Social	Class	and	Modes	o	f
Communication.	Bununla	birlikte,	yalın	ana	çizgileriyle	belirlenmiş,	buna	karşın	değişik	görüş	açılarından	elde	edilen	sonuçları	içine	alarak	bunları	kaynaşmış,	tutarlı	bir	bütün	oluşturacak	biçimde	kapsayan	bir	kuramsal	yapı	eksikliği	söz	konusudur.	Dilbilgisine	ve	yiyecek	sesbilgisine	dönecek	olursak,	bazı	yiyecekleri	çiğ,	bazılarım	pişmiş,	bazılarım
tütsülenmiş	ve	bazılarım	da	kokmak	üzereyken	yeriz.	Sanki,	görevleri	bir	sözcenin	kapalı	bütünlüğünü	çözümlemekmiş	gibi	konuşmuş	olmalarına	karşm,	dilbilimciler,	o	sözcelerin	dilbilgisinin	öteki	sözceler	için	de	geçerli	olduğunu,	böylece,	üretici	olması	gerektiğini	benimserler.	Böyle	ele	alındığında,	üretici	dilbilgisinde	varsayımlar	oluşturan
açımlama	bağlantısı	ile	karşılaştırılabilir.	Tümceye	Özür	dilerim	(T	apologize),	Sizi	uyarırım	(I	warn),	Şunu	belirtmeliyim	(I	state)	gibi	edimi	gösteren	eylemlerle	başlamakla,	dile	getirdiğimiz	edimsel	eylem	türüne	değinmiş	oluruz.	Dili	bilmek,	onun	dizgesini	özümsemektir.	Bu	açıdan	üretimselcilerle	yorumsalcılar	arasındaki	tartışma,	II	ve	III.	Bir
edimsel	eylemin	kurallarını	belirleme	çabası,	söz	eylemin	temelinde	kurucu	kurallar	bulunduğu	varsayımının	sınanması	olarak,	da	görülebilir.	Cf.	N.	Paul	Ricoeur,	kişinin	yapısalcılığa	saldırmak	için,	savlarını	onun	dayanaklarında	odaklaştırması	gerektiğini	öne	sürer	{Le	Conflit	des	interpretations,	s.	Bilgi	erişim	için	belgeleri	tanıtıcı	bir	tür	özet	olan
soyuf	ların	üretilmesi,	çok	zaman	alan	güç	bir	iştir.	Bununla	birlikte,	tarihsel	yöntem	öznel	yorumu	ve	kökenlerle	ilgili	yakıştırmaları	bir	yana	bırakarak	ve	yalnızca	olgular	üstünde	çalışma	isteğine	önem	vererek	dil	çalışmalarının	bilim	biçiminde	oluşmasına	olanak	sağladı.	Bu	nedenle,	öneminin	ne	olacağı,	hangi	ölçülere	varacağı	henüz	tam	olarak
kestirilemese	de	göstergebilim,	bilimin	bütünleştirilmesi	için	geliştirilecek	bir	izlencede	önemli	rol	oynayabilir.	Bu	çalışma	için	iticilik,	ivedi	bir	pratik	sorundan	gelmiştir:	Bilimsel	ve	teknik	bilgi,	bugün	öyle	bir	hızla	yayınlanmaktadır	ki,	bir	bilim	adamı	için	çalışmasıyla	ilgili,	yayınlanmış	gereçleri	izlemek	sık	sık	olanaksızlaşmaktadır.	Bilgisayar
gücünün	azalan	giderleri	ve	çeviri	izlencelerinin	artan	karmaşıklığı,	dolayısıyla,	son	biçimlemeden	daha	az	iş	istenmesiyle	birlikte,	bunun	gibi	etmenler,	gelecek	on	yıl	içerisinde,	bilgisayar	destekli	çevirinin,	çeviri	kuruluşlarınca,	büyük	çapta	kullanıldığını	pek	iyi	görebileceğimiz	anlamına	gelir.	Söz	verme	ve	göz	dağı	verme,	ayrı	ayrı	ele	alındığmda,
aralarında	önemli	bir	ayrılık	bulunmaktadır.	Çoğunlukla	düşünüldüğü	gibi,	1	J.L.	Austin,	HowToDoThingswithWords(Oxford,	1962).182	188	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	dilsel	bildirişim	birimi,	simge,	sözcük	ya	da	tümce	değildir;	üstelik	simge,	sözcük	ya	da	tümcenin	kullanımda	ortaya	çıkan	ömekçikleri	(token)	bile	değildir.	Örneğin,	daha	önce	tartışılan,
göndergelerin	birlikte	geçişini	yöneten	kuralların	tümü,	toplumsal	kullanımın	alt	düzeyindedir:	Düzensiz	nüfus	içindeki	kendine	özgü	durumlarının	dağılımı	bu	olguyu	yansıtır.	Çünkü	ilk	olarak	anlam	kavramıyla	istek	kavramı	arasındaki	sıkı	ilişkiyi	gösteriyor.	[+	Ad,	-sayılan,	+	soyut];	[+	A	d,	+	sayılan,	+	canlı,	+	insan]	bu	tür	karmaşık	simgelerdir.
Bundan	alınacak	ders,	oldukça	yalındır:	Kişi	ikili	karşıtlıkları	salt	güzel	yapılar	tasarlamak	için	kullanma	eğilimine	karşı	koymalıdır.	Sanırım,	bu	koşulun	daha	net	ve	kesin	biçimlendirilmesi,	teknik	terimlerin	tanıtılmasını	gerektirecektir.	Oysa	kimi	başka	dillerde	zaman	sırası	yapısal	dizilişle	çok	daha	az	bağıntılıdır.	Bunun	çözümlenmesi	için,	örneğin	bir
bölümüyle	mantıksal	çalışmalardan	kaynaklanan	çağdaş	sözbilim	araştırmalarına	dayanılabilir.	ve	Tamersoy,	M.,	PRIBE-Metim	Düzenleyicisi,	Bilişim	80,	Bildiriler,	3.	Karşılaştırma	temeli	çok	geniş	bir	alandan	seçilirse,	o	zaman	da	tek	tek	olguların	toplamı	elde	edilir	ancak.	Dilbilim	örneksemesi,	bütün	bu	etmenleri	ayırıcı	özelliklerin	bir	tek	dizisinin	ve
söz	dizimi	kurallarının	öğeleri	olarak	birlikte	dikkate	almamızı	işaret	ediyor.	Sonuçta,	mantıksal	olarak	ortaya	atılan	dilbilgisi	kuralları	dizisinin	tartışmaya	katılanlarca	alışılageldiği	biçimde	tammlanan	törel	ilkelere	ne	denli	uyup	uymadıklarım	anlamamız	gerekir.	Prag	Okulunun	işlevsel	görüşünü	uyguladığı	ve	geliştirdiği	bir	başka	önemli	alan	da
dilbilgisinin	biçem	incelenmesinden	ayrılmasıdır.	)	dediğimde	garip	olan,	sizin	de	hiç	düşünmeden,	tamamiyle	aynı	biçimde	davranmanızdır.	IV.	İngilizce	d	epsychosis	sözcüğü	var	mıdır?	Bu	durumda,	şimdiye	dek,	bilgisayarın	geniş	çapta	tecimsel	bir	çeviri	uygulaması	bulunmamaktadır.	kuralı	değiştirerek	ve	sağ	yana	seçimli	bir	T	simgesi	yerleştirerek
gösterebiliriz:	3	a	A	Ö	^	A	(ÎE)	(BE)	(T)	T	yi	çevreleyen	ayraçlar	bunun	seçimli	bir	öğe	olduğunu	gösterir.	En	belirgin	dizgesel	gözlem	yoludur	bu.2	*	1	İşitsel	izlemeyi	dışlayan,	belirli	titreşimleri	içeren	gürültüler	üzerine	yapılan	deney	ler,	konuşmaya	olan	özenin,	öteki	yöntemlerle	dağıtıldığı	zaman,	gözlemlediğimize	çok	yakın	bir	biçim	değişikliği
gösterir.	Örneklediğimize	göre,	eğer	buyrumlar,	düzenleyici	kurallarsa	buyrum	olmayan	kurucu	kurallar	bize	oldukça	yabansı	görünecek,	üstelik	kural	görünümünde	bile	olmayacaktır.	O,	görüngübilimin	yapabileceği	gibi,	etkiyle	anlama	ulaşmak	girişiminde	bulunmaz:	Bir	durumu	yeniden	oluşturmak	için	bireysel	bir	öznece	bilinçli	bir	biçimde
kavranmış	bir	durumu	yeniden	canlandırmak,	böylece	de	onun	belli	bir	eylem	sürecini	niçin	seçtiğini	açıklamak.	Saussure,	(tarihsel	görüşe	karşı)	dili,	yaşayan	bir	görüngü	olarak	görmenin,	(yazılı	metinlere	karşılık)	sözü	incelemenin,	dilin	bütünsel	yapısını	göstermek	için	(tek	tek	sesbilgisel	eğilimlerle	arasıra	dilbilgisel	karşılaştırmalar	yerine)
temeldeki	dizgeyi	çözümlemenin,	dili	toplumsal	ortamına	iyice	yerleştirmenin	(onu	yalnızca	bir	dizi	doğal	özellik	olarak	görmeye	karşılık)	önemini,	döner	döner,	bir	daha	vurgular.	Öğretmenlere	bilgi	vermek,	özellikle	kısa	bilgi	sunmak	amaçlarıyla,	aslında	karmaşık,	çok	hızlı	gelişen	ve	değişen	okulsal	inceleme	alanım	üç	başlık	altında	sunacağız.
Trubetzkoy	sesbilgisi	incelemesinin	iki	önemli	yönünü	belirler:	Dilin	sim24	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	27	gesel	işlevini	yerine	getirmede	konuşma	seslerinin	rollerinin	incelenmesi	ve	öteki	iki	işlevi,	anlatımsal	ve	seslenme	işlevini,	yerine	getirmedeki	rollerinin	incelenmesi.	Bir	tümcede	sözcükler	arası	ilişkiyi	özenle	incelediğimiz	an,	karşılıklı	etkileşimin,
sözcüklerin	kümelenme	biçimlerine	bağlı	olduğunu	apaçık	görürüz.	Yüzey	yapıya	daha	yakın	olan	değişkenler,	çoğunlukla	toplumsal	etkinin	odağı	olur.	d)	Özne,	nesne	gibi	kavramların	tanımlandığı	düzlemdir.	Dil,	öteki	araçsal	edimlerinkine	benzer	bir	gelişme	gösterir	saptamasından	sonra,	yazar	şunu	söylüyor:	BELLİ	SÖZCÜ	K	BİLEŞİMLERİYLE	SES
TİTREMLEMELE	Rİ,	ÖDÜLLENDİRİLM	EYLE	GÜ	ÇLEN	İR	YE	AY	R	IM	LA-	Y	A	R	A	K	ÖĞRENME	SÜRECİYLE,	UYGUN	O	RTAM	LARDA	ORTAYA	ÇIKM	AYA	BAŞLAR.	Çok	yerinde	olarak	da	dilbilgisi	öğretimine	dönmeden	önce,	eğitimde	dilin	tüm	düzeylerini	özenle	en	akla	yatkın	biçimde	incelememizi	salık	verir.	Bu	üçüncü	boyuta	göstergebilimm
sözdizimsel	boyutu	diyeceğiz	ve	bunu	G	söz	simgesiyle	göstereceğiz;	bu	boyutun	incelenmesine	de	sözdizimi	admı	vereceğiz.	Ama	sürekli	olarak	bunları	yeni	bileşim	ve	değişimlere	sokarak	art	arda	dizeriz.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	44	to	61	are	not	shown	in	this	preview.	Bloch	and	G.L.	Trager,	Outline	of	Linguistic	Analysis,	p.	Burada,
derin	yapıda	bulunan	bir	ad	öbeği	yerine	herhangi	bir	ilgi	adılı	konulduğu	zaman,	yerine	getirilmesi	gerekli	bir	koşulla,	daha	genel	ve	kuramsal	yönden	daha	önemli	bir	koşulla	ilgiliyiz.	Örneğin,	kuralımızı	(8)	de	olduğu	gibi,	çözümleçtirmekten	çok,	ayırıcı	özelliklerin	matrislerini	kullanarak	(9)	daki	gibi	genelleştirmenin	yeğ	tutulması	düşünülür:	*
Belirli	bir	biçimde	ayırıcı	özellik	kuramı	üretimsel	sesbilime	katılmasına	karşın,	ayırıcı	özellikler,	sesbilimden	önce	de	vardı;	ayırıcı	özelliklerin	ussal	olarak	üretimsel	sesbilimden	bağımsız	olduğuna	dikkat	ediniz.	Ayrıca,	eğer	söz	verilen	kişi	söz	verenin	bunu	yapmak	istemediğine	inanırsa,	söz	verme	kusurlu	olur.	A-*	[A±cins]100	106	DİLBİLİM
SEÇKİSİ	3.	Bir	tümcenin	yüzeysel	yapısı,	derin	yapısından,	kurucu	öğelerin	eksiltilmesi,	tümcenin	bir	kesiminden	öteki	kesimine	götürülmesi	vb.	Chomsky,	dilbilimsel	çözümlemenin	temel	ilkesini	açıklarken,	bu	örtük	bilgiye	başvurmadan	betimsel	dilbilim	diye	bir	şey	olmaz	der.	En	küçük	çiftler.	Bir	rnetin.	Ölçünlü	dili	iyi	denetleyebilen,	öte	yandan	da
ölçüusüz	yöresel	anadilin	denetimini	yine	de	elinde	tutan	biriyle	karşılaşmadık.	Bach	ve	McCawley	in	bu	önerilerinin	ve	yukarıda	sözü	edilen	biçimsel	mantığı	üretimsel	sözdizimine	bağlama	girişimlerinin	kaderi	ne	olursa	olsun,	çözmeye	çalıştıkları	sorunlar	mantıkçı	ve	felsefecilerin	olduğu	kadar,	dilbilimcilerin	de	eninde	sonunda	karşılaşacakları
sorunlardır.	R.	Onu	düşünmesek	bile,	hepimiz	bu	yolla	neyin	söylenmekte	olduğunu	biliriz.	Kuşkusuz,	her	bir	cinsel	davranış	kodu,	ayrıntılı	birtakım	tür	ayırımlarına	dayanır	ve	bu	türler	içinde,	doğruyla	yanlış	arasındaki	ayrıntılı	ayırımlar	vardır.	Ear,	where,	car,	board	v.s	gibi	sözcüklerdeki	daraltıl-ı	(r)	nin	oranım	gösterir.11	Büyük	sayılar,	(r)	nin	daha
saygm	biçimini	yansıtır.	Herşeyden	önce,	Jakobson	un	ikili	karşıtlıklarla	bağlı	olan	ayırıcı	özellikler	konusundaki	çalışmasıyla	ilgilendiler7.	E	-	E	BE	ZE	5.	İngilteredeki	dilbilim	Firth	e	çok	şeyler	borçlu	ise	de	bugün	İngiliz	dilbilimcilerinin	pek	azının	tam	olarak	Firth	çi	dilbilim	görüşünü	uyguladıkları	söylenebilir.	Kültürel	olarak	tanımlanmış	her	durum,
onu	paylaşanlara	bilgi	iletir.	Ayaktopu	oynama	etkinliği	bu	kurallar	doğrultusunda	davranma	üzerine	kurulur;	ayaktopu,	bu	kurallar	olmaksızın	var	olamaz.	Eğer	dikkat	edilirse,	tümce	yargıyı	belirtiyor	demiyorum;	tümcelerin	bu	tür	eylemleri	nasıl	dile	getirebileceğini	de	bilmiyorum.	Yapısal	dilbilimciler	sık	sık,	görevlerini	düpedüz	bir	veriler	bütününü
betimlemekmiş	gibi	anlatmış,	bu	noktada	kuram	yetersizliğinden	yalanmışlarsa	da	yaptıkları	iş	geçersiz	bir	iş	değildir,	çünkü	kendilerini	dilbilimsel	edinçlerinden	soyutlamadan	doğru	betimlemenin	hangisi	olduğunu	sezebilmişlerdir.	227.43	48	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	Firth,	özellikle	dilbilgisel	ilişkilerde	yapı	öğelerinin	yalnızca	bir	art	ardahk	sayılmayan	bir
düzen	içinde	karşılıklı	beklentiyi	(mutual	expectancy)	paylaştıklarını	belirtmeye	özen	göstermiştir.10	O	bununla	S	V	O	(özne-eylem-nesne)	gibi	dilbilgisel	bir	yapının,	zorunlu	olarak,	zaman	içinde	belli	bir	dizilişi	sezdirmediğini	anlatmak	istemiştir.	Bu,	(baskt	giderlerini	saymazsak)	başlıca	iki	maddeyi	dışarıda	bırakır:	îzlence	gideri	ve	dizinin	üretilmesini
gözeten	ve	delindikten	sonra	örünün	denetlenmesiyle	ilgili	çalışmalım	önemli	bir	kesimini	yüklenmek	zorunda	olan	bilim	adamının,	çalışması.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	146	to	151	are	not	shown	in	this	preview.	Tüm	basmakalıplarla	gerçek	kullanım	arasında	değişmez	bir	ilişki	olabilir	de	olmayabilir	de.	Jacobs	/P.	BELLERT	1968,	On	a
Condition	o	f	the	Coherence	o	f	Texts,	in:	International	Symposium	on	Semioticsi,	Warsaw,	August	1968,	(auch	in:	Semiotica	2	(1970)	S.	kuralın	solunda	bulunan	tümceyi	simgeleyen	T	dir.	Önemli	olan	nokta,	bu	önerilerde	sözcükleştirmenin	hiç	değilse	kimi	dönüşüm	kuralları	uygulandıktan	sonra	yer	alması,	sözcüklerin,	sozdizimsel	yönden	yapısı
kurulan	anlam	özelliği	öbeklerinin	yerine	geçmesidir.	Kimi	dilbilgisi	dönüşümlerinin	kesinlikle	hangi	koşullarda	geçerli	olduklarını	betimleme	girişimleri	olmasa,	bu	hiçbir	zaman	bir	sorun	olmayacaktı.	Ancak,	betimlediğimiz	dilde	adlar	ve	seslilerin	yerine,	bambaşka	biçimsel	tanımları	ve	dolayısıyla	bambaşka	adları	olan	içerik	ve	anlatım	biçimleri
bulunabileceğini	unutmamak	gerekir.	Bir	kimse	bambaşka	bir	alandaki	deneyimine	dayanan	varsayım	ve	genellemelerden	başka	hiç	bir	şeyle	donatılmamış	olarak	davranışın	yeni	bir	alanını	incelemeye	kalkarsa,	kendi	kuramsal	ön	yargıları	o	kişiyi	onarılmaz	bir	biçimde	yanıltabilir.	Bunlar,	yargı	bildirici	öğe	ve	işlev	bildirici	düzenektir4.	Bilişimsel
dilbilimin	bu	yönünde	çok	çalışma	yapılmıştır	(çünkü,	açıkça,	hükümet	ve	öteki	parasal	destek	veren	örgütler	bu	tür	işe	daha	çok	ilgi	duyarlar)	ve	dolayısıyla,	amaç	salt	dilbilimsel	araştırma	olmadığı	halde,	bunun	dilbilime	önemli	bir	katkısı	olmuştur.	M.).	CD	ise	dilin	şimdiye	değin	geldiği,	bundan	sonra	da	sürdüreceği	tarihsel	yoldur.	B.	Bu	durumu	göz
önünde	tutan,	1980	de	toplanan	XVII.	(4)	üncü	koşulda	belirtilen	konuya	göre	söz	verilen	şeyin,	dinleyicinin	yapılmasını	istediği	şey	olması,	ya	da	ilgi	alanına	girdiğini	düşünmesi,	ya	da	yapılmasını	yapılmamasına	yeğlemesi,	vb.;	aynı	zamanda	konuşucunun	durumun	böyle	olduğunu	ayrımsaması	ya	da	bilmesi,	vb.	Aynı	biçimde,	(bilinçli	ya	da	bilinçsiz
olarak)	günlük	yaşantının	ortamı	içerisinde	çevremizde	ne	olup	bittiğini	anlarız.	Bu	bir	küme	dilbilimcinin	zamanının	ve	yöresinin	genel	aydın	kamuoyu	ile	sıkı	sıkıya	bütünleşmesi	Amerikan	dilbilimi	açısından	da	dikkate	değer	bir	olgudur.	Kimi	betimlemeler	yazılı	yapıtlara	dayanabilir;	ötekiler	ise	sözlü	yapıtlara.	Bu,	aynı	zamanda	iyi	bir	satranç
oyuncusunun	tanımına	da	uymaktadır.	41).	İdeal	olarak	böyle	bir	eğitim,	dil	öğretmenini,	her	bir	dilbilimsel	katkı	ve	uygulamayı	(çözümlemenin	küçük	ayrıntılarından,	dayandığı	örtülü	kuramsal	varsayımlara	değin)	çözümleyecek	duruma	getirebilir.	Açıkça,	konuşmanın	her	doğal	yönü,	sessel	iletişim	için	önem	taşımaz.	Daha	dolaylı	bir	biçimde	olsa	da,
Britanya	Dilbilimi	de	Saussure	düşüncesinden	etkilenmiştir.	kural	iki	kez	uygulanmak	durumundadır;	(iii)	sonunda	3,5,	ve	6.	Bu	düşünceler	bu	alanda	çalışanlarca	bilinir	ve	onlarca	kuşkusuz	iki	ya	da	üç	katma	çıkarılabilir.	Durumsal	ilişkiler	ise	dil	öğeleri	ile	durumun	jöz	den	yapılmamış	bileşenleri	arasmdaki	ilişkilerdir,	Dil	öğeleri	her	iki	tür	ilişki	ye	de
girdiklerinden	onların	hem	biçimsel	hem	durumsal	anlamlarının	bulunduğu	söylenebilir.	Daha	üst	düzeydeki	üç	toplumsal	sınıf	için	bu	iş	ölçeğini	daha	yakından	izler;	ancak	orta	işçi	sınıfı	için	birden	değişir	ve	kavga	ölçeğini	izler.	Ruhbilimciler	için,	dile	bu	üretimse!	yaklaşımın	sezdirimle	belirttiği	şey,	sözsel	öğelerin	dilbilgisel	tümcelerde
birleştirilmesine	olanak	sağlayan	birtakım	yapıları	varsaymamız	gerektiğidir.	Bunu	göstermek	için,	olaya	ters	olarak	bakıp	sesbilgisi	kuramı	/i:,	i,	ei,	e,»	/	gibi	ünlü	dizilerini	belirlemektedir,	ve	bu	dizi,	doğal	bir	sınıf	oluşturmamaktadır,	diyelim.	Uygulamada	bu	kursların	birçoğu,	dil	Öğretmenine,	bilimsel	çözümleme	yöntemleriyle	ulaşılmadıkları	için,
kendisine	öğretilen	dilbilgisi	kurallarının	yanlışlığım	kanıtlamaya	ayrılmıştır.	Dikey	eksen	(th)	dizinini,	yatay	eksen,	birinci	bölümde	betimlendiği	gibi,	solda	en	rahat	söyleyişi,	sağda	da	en	biçimsel	olarak	sıralanmış	bağlamsal	deyişi	gösterir.	Söz	konusu	sorun,	öncelikle	karşılaştırılacak	olan	konulara	bağlıdır.	Kuşkusuz	Russell	lar	size,	iki	bireysel
hayvan	arasındaki	bu	çeşit	etkileşim	alışkanlık	zincirlerinin	ne	denli	karmaşık	olabileceği	ve	bu	tetikte	duran	tepkilerin	içgüdü	konusu	olmayıp	alışkanlıklar	olarak	öğrenilebileceği	üzerinde	duracaklardır.	Gösteren	diye	adlandırdığım	kimi	dilbilimsel	özellikler,	toplumsal-ekonomik	budunsal	öbekler	ya	da	yaş	öbekleri	üzerinde	düzenli	bir	dağılmı
göstermelerine	karşın,	herhangi	bir	bağlamda	tek	tek	kişilerce	hemen	hemen	aynı	biçimde	kullanılır.	D	oğrudan	basılı	sayfadan	bilgisayara	okuyan	optik	damga	okuyucular	kullanılır	duruma	gelmekte	olup	bunlar	bilimsel	yazıların	tipografik	türlülüğü	ile	başa	çıkabilirler.	Özellikle	dilbilim,	kuranım	us	kavramının	bir	parçası	olarak	düşünülmedikçe,
dilbilimsel	betimlemenin	ilkeleşmiş	bir	kararlaştırmasının	yapılamayacağını	Chomsky	üeri	sürüyor.	Hjelmslev	bu	konuda	omukça	açıktu:	Biz	yalnız	eldeki	Danimarkaca	metni	değil,	öteki	Danimarkaca	metinleri	de;	yalnız	eldeki	tüm	metinleri	değil,	ussal	ya	da	olası	tüm	Danimarkaca	metinleri,	içinde	tutarlı	ve	ayrıntılı	bir	biçimde	betimleyebileceğimiz
herhangi	bir	dilbilimsel	kuram	istiyoruz	(Prolegomena,	s.	Liberson	(ed),	Explorations	in	Sociolinguistics,	social.	Her	ikisi	de	1965	in	klasik	dönüşümlü	dilbilgisinden	kaynaklanmıştır.	Bununla,	tümcelerin	bir	aşamalılık	düzeniyle	örgütlendiklerini,	tümceleri	artarda	zincirlenmiş	tepkiler	olarak	gören	yalıncı	kuramların,	dilbilimsel	davranışı	yeterince
açıklayamadıklarını	söylemek	istiyorum.	Firth	1930	larda	dilbilimin	anlamla	ilişkili	olduğu	gerçeğini	kabul	ediyor,	1950	lerde	ise	anlam	açıklamasının	dilbilimin	başlıca	amacı	olduğunu	bildiriyor	ya	da	sezdiriyordu.	Bilim	Kongresi,	TBTAK	Ankara,	Gönenç,	G.,	Unique	Decipherability	o	f	Codes	with	Constraints	with	Application	to	Syllabification	o	f
Turkish	Words,	Computational	and	Mathematical	Linguistics,	Vol.	Fakat	belirli	bir	edimsel	eylemi	başarıyla	çözümleyebilirsem,	bu	da	tanım	için	gerekli	temeli	sağlayabilir.	Çizenek	l	in	örneklediği	gibi,	bir	yığın	özellikleri	vardır.	Ama,	ulusal	ya	da	bölgesel	bir	tekel	olduğunu	gösteren	herhangi	bir	anlamda	bir	Danimarka	okulu	değildir.	Bu	koşulun	söz
vermeyi	(ve	and	içme	gibi	aynı	türün	diğer	öğelerini)	öteki	tür	söz	eylemlerden	ayırdığını	düşünüyorum.	Glosematik	kendi	öğelerini	tanımlamak	için	söz	ettiğim	basit,	yeni	formüller	kullanmaktadır.	PAPERS,	s.	Ancak	edilgen	bir	tümcenin	dayatıldığı	türetilmiş	öbek	belirtecinde	parafından	ve	AÖ	bileşenlerinin	nereye	yerleştirilecekleri	o	denli	açık
değildir.	Her	yeni	dil	anadili	temeline	dayanılarak	öğrenilecektir.	Örneğin,	hurra!	ya	da	ah!	dendiğinde	olduğu	gibi.	Bu	noktada	aynı	sözcüklerin	başka	bir	düzenlenişinin,	kabul	edilebilir	eşdeğer	bir	Türkçe	tümce,	örn.	Bloomfield	cilik	ve	lerin	ruhbilimi	arasındaki	bağ	üzerine	son	incelemeler	(Watson	v.b.-	leri)	Bloomfield	in	kraldan	çok	kralcı	olduğunu,
bilimsel	yöntem	ve	davranışçılık	konusunda	aşırı	savlarda	bulunduğunu	öne	sürmüşlerdir	(Bkz.	Ancak	bu	tür	benzeşimlerin	biçimsel	bakışımlılığı,	onların	herhangi	bir	biçimde	birbirine	uygun	olacağının	güvencesi	değildir:	A	siyah,	B	beyaz,	X	eril,	Y	dişil	olursa	A	:B	:X	:Y	benzeşimi,	İncelenmekte	olan	dizge	ne	olursa	olsun,	tümden	yapay	ve	konu	dışı
kalabilir.	Kural	3:	P	sadece	eğer	K	nm	E	yi	olayların	olağan	akışı	içinde	yapmayacağı,	K	ve	D	nin	her	ikisi	için	de	belirliyse,	söylenmelidir.	KARTTUNEN	1969,	Discourse	Referents,	(International	Conference	on	Computational	Linguistics,	Preprint	70)	Stockholm.	Kimi	çevrelerde	dil	öğretimi	salt	bu	yeni	alamn	tekelinde	bir	uğraş	gibi	düşünülmektedir	ve
kimi	ülkelerde	ulusal	kuruluşlar,	uygulamalı	dilbilim	teknikleriyle	eğitilmemiş	bir	kimsenin	bir	dili	başarıyla	öğretemeyeceğine	inandırılmışlardır.	Levi	Strauss	un	son	zamanlarda	yaptığı	araştırmalardan	bazıları,	böyle	bir	şeyin	olabileceğine	değiniyor.	Konuşma,	basılmış	olarak	yazıldığında	söz	konusu	uyumun	büyük	bölümü	dışta	bırakılmış,	ama
okuyucu	dili	bildiği	için	onu	yeniden	tamamlayabilecektir.	Bunu	da	dinleyicinin	sadece,	o	şeyleri	iletme	isteğimi	algılamasını	sağlamakla	yaparım.	Onun	burada	çözümlemeye	çakıştığı	sorun,	tartışmamızın	temel	terimi	olan	dilin,	çekilmez	belirsizliklerinden	doğar	(Bir	büyük	sözlüğü	açın	da	görün,	ne	çok	anlama	geldiğini	dil	sözcüğünün).	Glosematiğe
göre,	her	dilsel	imin	iki	yüzü	olan	anlatım	ve	içeriğin	aynı	ilkelere	göre	incelenmesi	gerekmektedir.	İkincisi,	kuramsal	olarak	bütünün	incelenmesine	dayalı	olmasına	karşın,	dilbilgilerinin	içermedikleri	tümcelerin	dilbilgisel	olup	olmadıklarını	kestirmek	için	bütünün	sınırlarını	aşmakla,	hep	üretimsel	olagelmesidir.	Harris,	bölümleme	ve	dağılım
konularındaki	dizgesini	söylem	çözümlemesiyle	metinlerin	düzeyine	çıkarmıştır.	Ayrımsal	dilbilimin	en	güç	kuramsal	sorunlarından	biri,	karşılaştırılabilirliğin	açıklanmasıdn.	Burada	bağıntı	ile	anlatılmak	istenen	şudur:	Konuşmacının	sunduğu	bir	değişiklik	varsa,	dil	göstergesi	de	değişecektir;	bunun	gibi,	dinleyicide	ya	da	sözü	edilen	nesne	ve
olgularda	bir	değişme	varsa	dil	göstergesi	de	bunlarla	birlikte	değişecektir.	İşte	bu	inceleme,	bu	gereksinmelerden	birini	yerine	getirme	girişimidir.	Önlük	değerini	ortak	bir	özellik	olarak	/ii,	ei,	s,	/	nin	edindiği	gerçeğini	kanıtlamak	istiyorsak	ve	/k	/	nin	önleşmesine	neden	olan,	kesinlikle	bu	değerse,	bunu	/k	/	nin	bir	dizi	özelliklerinin	kısaltılmış	birimi
olan	aşağıdaki	kuralla,	şöylece	yazarız:	(Kuralın	okunuşu:	/k	/	ne	zaman	öniinlüden	önce	gelirse	önleşir),	kural	(7)	kural	(6)	nm	tersine	/i:,	i,	ei,	e,	/	nin	ortak	özelliği	olan	[	+	ön	]	ve	[	+	ünlü	]	gibi	sesbilgisel	değerleri	soyutlar	ve	bunları	/k	/	nin	önleşmesi	için	gerekli	koşul	olarak	sunar.	Aynı	zamanda	olayı	açıklamak,	başka	bir	deyişle,	açıklayıcı
yeterliliğe	erişme	düzeyini	belirtmek	de	kuramın	görevidir.	Tabanın	da	iki	bölümü	ya	da	alt	bileşeni	vardır:	ulamsal	alt	bileşen	ve	sözlükçe.	Töreci	(1974)	bu	tür	çalışmalara	Türkçe	üzerinde	yapılmış	bir	örnektir.	Kural	(3),	genel	olarak,	bazı	iyi	belirlenmiş	durumlarda,	İngilizcede	ünsüz	üflemliliğinin	kestirilebilme	gerçeğini	yansıtır.	148).	Bilimde	doğru
soruları	sormaya	başladığımız	an,	savaşm	yarısını	kazanmış	oluruz.	Söz	imlerinin	doğal	değiştirgenleri	açısından	bu	ayrımı	yapmak	için	hiç	de	kolay	bir	yol	yoktur.	vb.	Bu	yüzden	içtenlikle	verilmeyen	sözleri	açıklamak	için	konuşucuda	gerçekten	inanç	ve	isteğin	bulımması	gereğini	belirtmek	yerine,	bunların	bulunduğu	konusunda	sorumluluk
yüklendiğini	belirterek	koşullarımızı	yeniden	düzenlememiz	yeterli	olacaktır.	Oysa	18	ile	39	yaşındakiler	arasında	tam	bir	bağlaşıklık	vardır:	42	üzerinden	42	denek	r-	sesletiminin	saygınlık	durumunu	saptayan	bilinçsiz	yanıtlar	verdi.	Kurucu	kurallar	ise	var	oluşu	mantık	yönünden	kurallara	bağımlı	olan	bir	etkinliği	kurar	(aynı	zamanda	düzenler)2.
Doğrudan,	sözcük	sözcük	bir	çeviride,	belirsiz	olabilecek	birçok	6	İnsanın	gerçek	dünya	ya	ilişkin	bu	tür	ansiklopedik	bilgisini	bilgisayara	aktarmak	üzere,	bugün	anlamsal	ağlar	adı	verilen	karmaşık	anlam	ilişkileri,	veri	yapıları	teknikleriyle,	bilgisayar	belleklerinde	örgütlenmeye	çalışılmaktadır.128	134	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	konu	çözülebilir	ve	giriş
dilindeki	yan	tümce	belirleyicilerini,	çıkış	dilindeki	yan	tümce	belirleyicileri	üzerinde	nasıl	eşleyebileceğimizi	bilirsek,	çıkış	dilindeki	sözcük	düzenine	ilişkin	sorunlar	çözülebilir.	(William	B.	Ama,	şimdi	birinci	veri	yoluyla	üflenildik	özelliğini	düşünelim,	[s]	ile	başlayan	sözcüklerde	üflemliliğin	oluşmadığı	olayı,	bizi	üflemliliğin	rastgele	bir	olay	olmadığı
kuşkusuna	götürür	ve	daha	geniş	bir	veri,	İngilizcede,	önseste	kimi	ünsüzlerin	üfıenıliliğinin	iyi	belirlenmiş,	kimi	durumlarda	oldukça	düzenli	olduğunu	gösterir.	GİRİŞ	1.	Artık	(1965	modelinde	yapılabildiği	gibi)	sözcüksel	açıdan	benzer	iki	tümcenin	eşanlamlılığı,	bunların	aynı	derin	yapıları	olması	için	ilk116	122	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	bakışta	iyi	bir
neden	olarak	ileri	sürülemez;	bunun	yerine	öneri,	sözdizimsel	yönden	iyi	biçimlenme	gibi	ölçütlere	dayanmak	zorundadır.	Yalnızca,	pek	seyrek	de	olsa,	bunlar,	insanın	dışındaki	hayvanlar	arasında	egemen	olan	türün	kendiliğinden	çalışan	belirtke-tepki	düzeneklerinin	biçimini	alır.	241).	Üretimselcilerin	bu	ilkeyi	korumak	için	karşı	karşıya	oldukları	bir
başka	sorun	da	sözcüklerin	tek	bir	noktada,	dönüşümsel	türetme	başlamadan	önce	tümce	içine	yerleştirilmeleri	yerine,	dönüşümsel	türetme	süresince	değişik	noktalarda	eklendikleri	konusundaki	görüşleriyle	ilgilidir.	Buraya	kadar	yenilikler	üzerinde	konuştuk.	Yoksa	felsefe	açısından	daha	hoş,	ama,	belki	daha	az	tutarlı	bir	çözüm	aramak	mı	daha
iyidir?	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	122	to	130	are	not	shown	in	this	preview.	Gördüğümüz	gibi,	klasik	kuram	bir	yorumsal	anlam	bileşeni	sağlar,	başka	bir	anlatımla,	bir	tümcenin	anlamı,	anlam	kurallarının	sözdizimsel	tabana	uygulanmasıyla	belirlenir.	us	{w	-i-m	};	{-m	},	(w	-i-}	den	sonra	{-s}	olur;	{w	-i-}	sonuçtaki	{-s	}	ten	önce	{-d}	olur,
bir	tür	kısalma.	Bu	kültürel	kuralların	tümüyle,	konuşmanm	oluşmasma	yön	veren	sesbilgisi	ve	dilbilgisi	kuralları	gibi	kalıplaştığı	tanıtlanmamış	bile	olsa,	bunun	bir	önerme	olduğunu	kabul	ediyorum.	Prag	Okulunun	en	önemli	etkinlik	alanları	şunlardır:	Dilin	bütünlüğü	içinde	ses	örüntüsünün	işlevsel	öneminin	incelenmesi	demek	olan	görevsel
sesbilgisi;	biçeni	sorununun	dilbilimsel	yorumuna	işlevsel	yönelimli	bir	yaklaşım	olan	işlevsel	tümce	bakışı	kavramı;	dilin	estetik	işlevinin	ve	yazınla	söz	sanatlarındaki	rolünün	incelenmesi;	çağdaş	toplumda	ölçüt	dilin	rolünün	incelenmesi.	Tek	bir	kişinin	dilini	incelemek,	bize	belki	psikiyatri,	sözyitimi	ya	da	biçemsel	çözümleme	yönünden	çok	şeyler
söyleyebilir;	ancak	bu	incelemelerin	hepsi,	dilbilimcinin	ulaşmak	istediği	son	erek	olan	daha	genel	ve	soyut	bir	dil	dizgesi	kavramına	dayanır.	Eğer	bu	biçimde	koşul	türleri	elde	edebilirsek	bunlardan	işlev	bildirici	düzenek	kullanımı	için	gerekli	kural	türlerini	çıkarabiliriz.	Bu	koşul,	her	eylemin	bir	amacı	olması	nedeniyle,	birçok	değişik	tür	edimsel
eylemlerin	genel	koşulunun	bir	parçasıdır.	Bu,	bir	kimsenin,	gerçekten	söz	verdiğini	nasıl	belirttiği	konusundaki	düzeltilmiş	Grice	çözümlemesini	açıklamaktadır.	[	+	Cins]->	[±Sayılan]	4.	Seçki	de	yer	alacak	konuların	belirlenmesi	sırasında,	XX.	e	Dilbilgisel	ya	dabiçimbilgisel	modeler.	Edimsel	eylemi	yerine	getirmek	için	kurala	dayalı	bir	davranış
biçimi	içinde	olmaya	gerek	vardır.	Chomsky	nin	gönderimsel	dizin	kavramında	(buna	göre	dilbilgisi	sözdizimi	bileşeni	üretimsel,	anlam	bileşeni	iseyorumsaldır)	bu	kural	gereksiz	ve	yersizdir.	Böylece,	eğer	bir	dilde	ötümsüz	patlamalılar	s	den.	Çünkü,	önemli	birçok	dilbilimsel	ve	toplumsal	davranışın	ilkeleri,	ortaya	çıkarılmış	olan	uygulayım	ve
yöntemlerde	somutlaşır.	Köpek	eti,	hem	Musevi	hem	de	Hristiyanlarca	(İngiliz	de	olsalar)	yenmez	ama,	eğer	bu	Hristiyanlar	Çin	in	Kanton	eyaletindenseler,	yiyeceklerdi.	Düşünce	olarak	çok	güzel,	ancak	geleceğe	yönelik	bir	iş.	En	iyisi	biz	onu,	belli	kalıpların	ya	da	bezemelerin	edinimi	konusunda	bir	varsayım	olarak	alabiliriz.	Mantıklı	bir	karşılaştırma
yapabilmek	için	karşılaştırılacak	dillerin	betimlemesinin	tutarlı	bir	kuramsal	temele,	yani	tutarlı	bir	kuramsal	kavramlar	dizgesine	dayanması	gerekir.	6,	part	2.	Paul	Cohen,	New	York	City	de	yaptığı	incelemede	kısa	/a	/	ma	bad,	askv.b	sözcüklerde	gerginleşmesi	böyle	bir	düzensizliği	gösterirken,	gerginleşme	kuralını	izleyen	yükseltme	kuralı	böyle	bir
düzensizlik	göstermez	(Labov,	1966,	s	).	Özellikle,	konuyu	19.	Kuşkusuz,	bu	gelişmelerin	en	belirgin	ve	etkisiyle	en	önemli	olanı,	dilsel	davranış	alanına	uzananıdır.	Kopenhag	ve	özellikle	Prag	Dilbilim	Çevresi	nden	etkilenen	öbür	okullar	ayrı	yollar	tuttular;	ama	Saussure	ün	özgün	düşüncesine	çok	şey	borçluydular.	20,	pp	Brown,	L.	Gösterilen	bir
nesne	değil,	bir	nesneler	türü	ya	da	bir	nesneler	sınıfıdır.	Bununla	birlikte	düşünce	dizgelerini	dile	getiren	biçimlerin	kurallar	öngördüğüne	de	değiniyor,	s/	Eugenie	Henderson	m	özeti,	L.A.L.	s	/	R.H.	Robins,	the	Structure	o	f	Language	(Dilin	Yapısı)	L.A.L.	s	/13-35.237	244	D	ÎLBÎLÎM	SEÇKİSİ	Uygulamada,	dilbilimciler	İngilizce	ve	Fransızca	gibi	belli
dillere	uygulanabilecek	kuralların	saptanmasında	ustalaşmalardır.	'	W.A.	KOCH	1969,	Vom	Morphem	zum	Textem	-	From	Morpheme	to	Texteme.	Fries,	RobertsT	(1956)	ve	daha	az	tanınmış	birçok	ders	kitabı	yazarını	son	derece	etkilemiştir.	Uygulamalı	dilbilim	bu	olacaksa,	kimi	zaman	Voltaire	in	olduğu	ileri	sürülen,	filolojinin	şu	tammım	haklı
gösterecektir:	Ünlülerin	hiç,	ünsüzlerinse	çok	az	değer	taşıdığı	bilim.	O,	ötekilerin	de	kendisi	gibi	değişiklik	yaptığının	bilincinde	değildir.	Çünkü,	kimi	çözümlemelerin	asıl	çekiciliği,	felsefe	inançlarıyla	tutarlı	olmalıdır.	Bu,	ayrımsal	dilbilimin	en	önemli	zayıflıklarından	biridir	ve	giderilmesi	ivedi	bir	görev	olmalıdır.	Çünkü	doğanın	kendisine	vermiş
olduğu	birtakım	özelliklerden	dile	ilgi	duyacak,	dili	ayrımlayarak,	anımsayarak	ve	anlamlı	yönlerini	kullanarak	öğrenecektir.	Kitap	ve	gazetelerinkinin	dışmda,	yazı	ve	çizimleri,	çizgisel	olmayan	biçimlerde	kullanıyorsak,	bunun	için	her	türlü	nedenimiz	var	demektir.	İşlevleri,	kendisinden	kaynaklanan	değişik	kişiliklerarası	dizgelerce	üstlenildiği	an,
çözülüp	gitmiştir	benlik.	Bireysel	dil	kullanımım,	kendi	dilimde	bilgimin	ya	da	dilyetimin	tümüdür.	Onun	Language''ı	(1933)	o	günlere	çok	uygun	bir	incelemeydi.	Belki	araba,	satın	almak	ve	iyelik	te	daha	belirli	anlamsal	özellikler	çerçevesinde	çözümlenebilir.	Chomsky	nin	edinç	ve	edim	arasında	yaptığı	ayrım,	ancak	genel	töre	içerimlznm	(implication)
elde	etmeye	dönüşebilir.	Her	türlü	bağlamda,	anlamları	kültürel	ürünlerin	küme	si	içerisinde	algılar	ve	de	bu	anlamları	kültür	ürünlerinin	bir	başka	küm	elinde	tasarlayarak	yeniden	yorumlarız.	Ama	niye?	Kimisi	ad	çekimi,	eylem	çekimi	ya	da	sözcük	öbeği	ve	tümcelerin	yapısıyla	ilgilidir.	Mathesius	bu	kitabı	işlevsel	tümce	bakışı	üstüne	yazdı	etken
tümcesi,	işlevsel	tümce	bakışı	üstüne	olan	bu	kitap	Prof.	Böylece,	yıpratılmış	okul	dilbilgisine	yöneltilen	saldırılar,	kimi	öğretmenlerce,	Sweet	ya	da79	84	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	Jespersen	in	bilimselliğine,	ya	da	bunun	tersine	saldırılar	olarak	değerlendirilebilir.	HAUSENBLAS	1966,	Über	die	Bedeutung	sprachlicher	Einheiten	und	Texte,	TLP	2,	S	K.
Chauveau-J.	Günümüzde	uygulamalı	dilbilime	duyulan	ilgi,	dil	öğretiminde	dil	çözümlemesinin	önceliğine	doğru	bir	başka	dönüşü	simgeler.	Aynı	zamanda	incelememi,	kuşku	götürmez	açık	söz	verme	biçimlerine	sınırlandırıp	dolaylı	anlatımları,	sezdirmeleri,	üstü	örtülü	anlatımları	konu	dışında	tutacağım.	26).	Dili	kendi	toplumsal	bağlamında	inceleme
eylemi,	dilin	ancak	araştırmacıca,	bilindiğinde	yani	araştırmacı	yüz	yüze	konuşmalardan	anladığı	zaman	yapılabilir.	Bilgisayar	belleğinde	örgütlenen	bu	tür	gömüler	aracılığıyla	bu	büyük	güçlükler,	çok	büyük	dizgelerde	de	bir	ölçüde,	giderilebilmektedir.	Bu	bilimlerin	hiçbiri,	dil	öğretiminin	sorunlarını	çözebilecek	durumda	değildir.	3.	İlk	olarak,	bir
kişinin	dinleyicilerde	uyandırmayı	amaçladığı	değişik	etki	türleri	-etkiselyön	(perlocutionary),	buna	karşıt	olarak	edimsel	yön	(illocutionary)	-	ayrımını	yapamamakta,	ayrıca	bu	değişik	etki	türlerinin	anlam	kavramıyla	ne	yönden	bağlantılı	olabileceğini	gösterememektedir.	Chomsky	(1970),	Jackendoff	(1968,	1972)	ve	başkaları,	anlamın	kimi	yönlerinin
(özellikle	olıımsuzlama,	niceleme	ve	bilgi	odaklaması	içeren	yönlerinin)	derin	yapıdan	çok	yüzeysel	yapıya	daha	doğrudan	bağlantılı	olduğunu	görmüşler	ve	anlamı	belirleyen	yönlendirme	kurallarının	yalnızca	derin	yapı	yerine	yüzeysel	yapıya	(ve	belki	de	dönüşümsel	bir	türetmede	ara	noktalarda)	uygulanmasını	önermişlerdir.	Kimi	ekinsel	ve	törese!
temelleri	olmasına	karşın	-kimi	ilkel	insanların	resimlerde	kendilerini	ya	da	başkalarını	tanıyamadıkları,	bö}dece	de	onları	görüntüsel	göstergeler	olarak	okuyamayacakları	söylenir-	bunun	saptanması	ya	da	tanmılanması	güçtür.	Bu	soruyu,	koşulları	yargı	türleri	(set)	olarak	belirtmekle	yanıtlamaya	çalışacağnn.	Biri	kalkıp	(belli	bir	yapı,	sesletim	yada
anlamla	ilgili	olarak)	Şu	ya	da	şu,	İngilizce	de	olanaklı	mıdır?	x,	y	nin	z	yi	x	aracılığıyla	göz	önüne	almasını	sağlayacak	biçimde	işlev	görüyorsa,	o	zaman	x	bir	göstergedir;	x,	z	yi	düzanlamlamaktadır,	v	b.;	ama	burada	gösterge	ve,düzanlam!ama	göstergesel	sürecin	daha	üst	bir	düzeyinde	kullanılan	göstergelerdir	ve	göstergesel	sürecin	başlangıçtaki	ve
aşağı	düzeydeki	süreçlerini	göstermektedirler.	Bu	bakımdan,	işe	bunun	anlamını	açıklamakla	başlamak	uygun	olacak.	Dilbilimsel	evrime	sürekli	hız	veren,	dış	toplumsal	dizge	içindeki	kar-179	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	185	şüıklı	etkileşim	ile	iç	yapısal	genelleme	süreci	arasında	bir	gidip	gelmedir	bıı	(Labov,	1965).	Malinovski	ye	göre	durumsal	bağlam,	bir
sözün	gerçek	doğal	çevresi	idi.	74).	Bu	iki	boyut,	her	biri	kendi	amacı	için	ele	alınıp	bağımsız	değerlendirilmediği	sürece	ne	gibi	karışıklıkların	çıkabileceğini	gördük.	THÜMMEL	1970;	LAN	G	1970),	tümce	öğelerindeki	silme	olanağı,	karşıtlık	ve	karşdaştırma	de	soru-yanıt	ilişkisi	gibi,	koşut	yapılar.	Deneğin	dil	öğrenme	yeteneği	sürekli	işler.	İkincisi,
dünyadaki	geniş	dil	dizileri	çözümlenirken,	bu	tür	işlevsel	kavramlara,	geçmişteki	dilbilimcilerce	de	başvurulmuştur.	Buna	göre	de	insanların,	alışkanlıkla	kodlanmış	anlamları,	kültürel	davranışlarının	her	türlü	ayrıntılarına	ekleme	kolaylığı	açıklanmış	olur.	(Charles	W.	Bunun	için	yine	doğal	dili	çözümleme	yeteneği	sağlamanın	gereği	açıktır.	Dil
durumunda	da	birisi	Saussure	ü	izleyerek	şunu	söyleyebilir:	Temel	dizgenin	yeniden	kurul55	60	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	ması	sırasında,	uygun	ilişkiler,	belli	bir	zaman	diliminde	etkinlik	gösteren	dizgede	işlevsel	olan	ilişkileridir.	Yapısalcılığın	eğitimdeki	etkisini	inceleyen	öğretmenler,	bu	konudaki	özgürleştirici	dürtüsünü	açıkça	göreceklerdir.	îyi	bir
oyuncu	için	oyun,	en	azından	üç	bölümden	oluşur,	başlama,	gelişme,	bitiriş.	Tek	tek	toplumdilbilimsel	değişkelerin	çoğu,	dilbilimsel	ilişkilerin	karmaşık	örgüsünün	üyeleridir	ve	dizge	içinde	değişim,	yavaş	yavaş	yayıldıkça	(Labov,	1965),	toplumsal	değerlerde	gitgide	bir	kayma	oluştuğu	görülür.	Kuralla	davranış	arasmdaki	ayrım,	anlamın	iletişimi	ve
üretimiyle	ilgilenen	herhangi	bir	inceleme	için	çok	ilginçtir.	Klasik	kuranım	kendine	özgü	savları	arasında	şunlar	vardır:	a)	sözdizimsel	yüzeysel	yapı,	sesçil	yorumlamanın	belirlenmesiyle	ilgili	sözdiziminin	tek	düzlemidir;	b)	sözdizimsel	derin	yapı,	sözdiziminin	anlamsal	yorumlamasıyla	ilgili	tek	düzlemidir.	Amerika	da	dilbilim	bir	alan	olarak	genel
aydın	kamuoyu	tarafından	ancak	son	zamanlarda	tanınmış	ve	kabul	edilmiştir.	Bunlara	karşı	Chomsky	(1965:68-74)	ad	öbeklerinin	özne	ya	da	nesne	olarak	işlevsel	biçimde	sınıflandırılmalarının	kurucu	yapısından	çıkarılabileceğini	ileri	sürmüştür.	Dahası,	onu	oluşturan	sesbirimlerin	kendileri,	bir	dizi	ayrımsal	özelliklerdir:	Buradaki	ünlü	bad,	bud,	bid,
bade	sözcüklerindeki	ünlülerin	ayırt	edildiği	sürece,	değişik	biçimlerde	sesletilebilirler;	ve	ünsüzler	bet,	beg,	bell,	fed,	led,	red,	wed,	v.b.	sözcüklerin	ünsüzlerinden	ayırt	edilebilmelidirler.	Olağan	hayvan	iletişim	dizgeleri	karmaşık	olabilir;	buna	karşılık	hayli	yineleyici	ya	da	her	nasılsa	hayvanlar	arasında	(yunuslar	gibi)	yinelenmeyen	işaretleşme
biçimleri	varsa,	onları	bu	yolla	kolayca	tanıyamaz	ya	da	söylemek	istediklerini	anlayamayız12	Ama	insan	dostlarımızla	durum	başkadır.	İşlevsel	tümce	bakışının	incelenmesi	Kari	Bühler	in	ortaya	attığı	üç	işlevin	dilde	nasd	sergilendiğini	gösterirken,	Prag	Okulunun	çalışmalarının	bir	başka	önemli	yönü	de	Bühler	in	yazdarında	bulunmayan,	dilin	ek,
dördüncü	bir	işlevi	ile	ilgilidir.	örn.	Bach	(1968)	The	professors	signed	a	petition	gibi	bir	tümcenin,the	ones	who	were	professors	signed	something	wich	was	a	petition	biçiminde	önerilen	bir	derin	yapıdan	geldiğinden	yola	çıkarak	(kanıtlar	büyük	ölçüde	İngilizce	den	olmakla	beraber	çözümlemenin	öteki	dillere	uygulanabilmesi	de	amaçlanmıştır)	ad
öbeklerinin	çözümlemesini	yapmıştır.	Bizi,	görevin	gerçekten	ne	olduğunu	görmekten	alıkoyan	at	gözlüklerini	takmadan,	dil	öğrenen	için^bir	anlıksal	üretim	örneği	geliştirmek,	yeterince	güçtür.	L	otte	50	M	ark	kaybetti.	İçindekiler	sayfasından	da	görüleceği	gibi	yazıların	seçimi	ve	sıralanması	bu	amaca	yönelik	olmuştur;	kimi	yazılar	doğrudan
doğruya	kuram	ya	da	akımların	admı	taşımaktadır.	Çizenek	1	thing,	thrice	v.b	sözcüklerde	(th)	nin	New	York	City	de	biçembilimsel	ve	toplumsal	katmanlaşmasını	gösterir.	Bunun	nedeni,	sözcüklerin	ya	da	tümce	b	ö	lümlerinin	yapısının,	aşağı	yukarı	tümüyle,	dilin	sesbilim,	sözdizim	ve	anlam	özelliğine	bağlı	bulunması	ve	ancak	tümcelerin	yapısmda
daha	büyük	bir	ölçüde	-ama	yine	de	zaman	zaman	gözden	ırak	bırakılabi-201	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	2	07	len-	kııllammsal	yönün	önem	kazanmasına	karşılık,	en	büyük	dil	gerçeklikleri	olan	metinlerin	yapısında	kullanımsal	yönün	egemen	olmasıdır.	Gösterge,	gösterilen,	yorumlayan	ya	da	yorumlama	bağlamı	özellikleri,	bağmtısal	özelliklerdir	ve	nesneler,
bu	özellikleri	göstergesel	sürece	katıldıklarında	edinirler.	gibi	belirleyici	öğeler	bulunan	sözdizimsel	bir	düzenlemeden	türetmektir.	türünden	dil	incelemesinin	etkilerinden	kurtarmıştır.	1	Ferdinand	de	Saussure,	Genel	Dilbilim	Dersleri,	Türkçe	Çevirisi,	Ankara,	1976,	I,	21.14	DÎLBlLtM	SEÇKİSİ	15	Dillerin	sınıflandırılmasıyla	diller	arasındaki	akrabalık
sorunları,	yapısal	bakış	açısı	içinde,	oluşsal	dilbilim	ve	dillerin	tiplendirilmesi	biçiminde	yemden	ele	alındı.	Bir	insanbilimci	olarak	Malinovski	yazmı	olmayan	(preliterate)	uzak	ülke	halklarının	dillerini	incelerken	özel	sorunlarla	karşılaşmıştı.	Burada	temel	bir	ilke	doğar:	Bir	konuşma	topluluğunda	dile	toplumsal	yaklaşımlar	baştan	başa,	son	derece
tekdüzedir15.	Lyons,	çev.	Langue	anlamında	dil	ise,	Saussure	e	göre	bir	dilin	bütünü,	kendi	deyimiyle,	dili	kullananların	hepsinin	belleklerinin	incelenmesinden	çıkarsanabilecek	bir,ortak	olgu	dur.	Böylece	Latincede	S	V	O	ile	sezdirilen	dilbilgisel	ilişkiler	bir	kimse	Puer	amat	puellam{	),	Puer	puellam	amat,	ya	da	Amat	puellam	puer	dese	de
değişmemektedir*	(Türkçede	de	böyle).	(2)	Yüzey	yapıdaki	biçimbirimlerin	sözdizimsel	düzenlenmesi	(3	/	Her	bir	biçimbirimin	kestirilebilir	ses	değerlerini	belirleyen	fazlalık	kuralları.	Heidegger	in	savı;	Die	Sprache	spricht	nichtder	Mensch	10	Der	Mensch	spricht	nur,	indem	er	geschicklich	der	Sprache	entspricht	(Dil	konuşur.	Belki	de	bu,	şu	anda
eldeki	soruya	yanıt	olmasa	da,	geçmişte	değişik	zamanlarda	verilmiş	bir	yanıttır.	Özne	ve	nesne	nin	tanımlarının	A	Ö,	EÖ,	E	vb.	Hiç	bir	kuramlama	da	onu	bunlardan	başka	nitelikte	bir	şeye	dönüştüremez.	Sözsüz	davranışlarımız,	yalnızca	belirtke-tepki	düzeneğiyle	gerektiği	gibi	denetlense,	böylesine	katı	olarak	gösterilemez.	*	Güvenilir	kayıt	yapmanın
olası	ve	elverişli	olduğu	kimi	durumlar	vardır;	ancak	ses	öylesine	nitelikseldir	ki,	bu	tür	kayıtların	en	çok	onaylayıcı	değerleri	vardır.159	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	165	Gözlemcinin	yanıltmacı	Sonra	gözlemcinin	yanıltmacımız,	baş	başa	kalırız:	Toplulukta	dilbilimsel	araştırmanın	amacı,	dizgesel	olarak	gözlemlenmediklerinde,	insanların	nasıl	konuştuklarını
açıklığa	kavuşturmak	olmalıdır;	bu	verileri	yalnızca,	dizgesel	gözlemle	elde	edebiliriz.	yayımlanan	bir	yazısında,	bir	dilbilim	örneği	tartışmasından	yapısal	çözümlemenin	sınırlan	konusunda	kimi	sonuçlar	çıkarır.	Northrop	Frye,	şiirler,	yalnız	öteki	şiirlerden	oluşturulur	der;	ancak	bu,	salt	yazınsal	bir	etki	de	değüdir.	A.,	An	Experiment	in	English-Turkish
Translation	Using	Digital	Computers,	Yüksek	Lisans	Tezi,	ODTÜ,	Ankara,	Pierce,	J.,	Türkçe	Kelime	Sayımı-A	Frequency	Count	o	f	Turkish	Words,	MEB,	Ankara,	1960.133	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	139	Pierce,	J.,	Turkish	Frequency	Counts,	American	Council	o	f	Learned	Societies,	Ohio,	Sagay,	Z.,	Sözcük	Çekimi,	Bilişim	78,	Bildiriler,	2.	Soy	ağacına	göre
akraba	olmayan	iki	dil,	tiplendirme	açısından	akraba	olabilirler	ya	da	tam	tersi.	Çok	sayıda	başlama	olasılıkları	vardır	ve	hiçbiri	de	kesin	ve	değişmez	değildir.	Bundan	ötürü	seçim	ölçütleri	de	özgürdür.	Kimi	yazarlar,	dilbilimin	bu	genişliği	ve	etkinliği	nedeniyle	X	X.	Oyun	olarak	konuşma	Özellikle	iki	kişilik	oyunlardan	64	kareli,	aym	alanda	oynanan,
bildiğiniz	satranç	ve	damadaki	oyun	ve	düşünmeyi	örnek	olarak	ele	alalım.	A	nın	karşısına	B,	ve	X	in	karşısına	Y	konulursa,	daha	ileri	düzeydeki	bir	birleşmeyi	araştırırken,	kişi	bu	aykırılıkları	dört	terimli	bir	benzeşimde	birlikte	gösterebilir,	A	nın	B	ye	ilişkisi,	X	nin	Y	ye	ilişkisidir,	diyebilir	(iki	durumda	da	bir	karşıtlık	söz	konusudur).	Bu	incelemedeki
yanlışlık,	kaynakları	tümden	araştırma	görüşmelerini	tamamlayıcı	niteliktedir.	Bu	durumda,	onların	da	yeterli	Almanca	bilmediğine	ve	tasarımı	anlamayacaklarına	güvenerek	bildiğim	biraz	Almancayı	onlara	Alman	subayı	olduğumu	anlatıyor	tavrıyla	söylemeye	çalışırım.	Kimi,	dili	parçalara	ayırarak	çözümler;	ötekiler	parçaları	birleştirerek.	Longman,
London,	1973,	s	;	Çeviren:	Veysel	Kılıç)85	ÜRETİMSEL	SÖZDİZİMİ	Kurucu	Yapı	Salt	üretimsel	sözdizimi	değil,	günümüzdeki	tüm	sözdizimi	kuramları	şu	ya	da	bu	biçimde	kurucu	yapı	kavramım	kabul	ederler.	Gönderimsel	olarak	özdeş	olmaları	(örn.	Dilbilim	sürekli	olarak	dilin	kurallarını	ortaya	çıkarmaya	çalışmış	ve	bu	sürekli	bölümlemeyi
sınıflandırmak	için,	karşıtlıkları	dile	getirmeye	yönelmiştir.	Üretimsel	sesbilim,	bütünleşmiş	bir	dil	kuramının	bir	parçasıdır.	Bireyin	bu	süreci	yaratmasına	ya	da	giderek	denetleyememesine	karşın	birey,	onun	kurallarını	kendi	ekinin	parçasıymış	gibi	özümser	onda	gerçekleşir	her	şey	ve	kişi	yalnız	onun	yargı	ve	sezgilerini	kullanarak,	o	konuda	kanıt
sağlayabilir.	Bailey	nin	incelemelerinin,	dili	toplumsal	bağlamında	incelemeye	dayalı	olmasına	karşın,	sonuçta	kişi,	bu	genelleme	ve	bu	soyutluk	düzeyinde	bir	işi	destekleyecek	güvenilir	veriler	sağlamayı	ummalıdır.	Edimsel	eylem	çözümlememizde	hem	istek	hem	de	gelenek	konularına,	özellikle	bunlar	arasındaki	ilişkiye	eğilmemiz	gerekmektedir.
si_1,in	anlam	yorumuna	bağlı	kılmıştır	(Böylelikle	bir	metin2	nin	içindeki	sapmalar	göz	önünde	bulundurulmamış	olmakta,	ama	aynı,	tanım	uyarınca	bu	sapmalar	alt	metin2ler	olarak	betimlenmektedir).	Kimi	dil	öğretim	merkezlerinde	İngiliz	Dili	öğrencileri	Eski	İskandinav	Dillerini	ve	Eski	Fransızca	yı	ayrıntılı	biçimde	seçebilirlerdi	lerden	günümüze
değin	çağcıl	İngilizceyi	de	içine	alan	bu	ve	benzeri	alanlardaki	üst	düzeyde	başarılı	(onur	dizelgesine	aday	öğrenciler)	için	birtakım	özel	yazılar	da	vardır.	Kural	2:	P	sadece	eğer	D,	K	nm	E	yi	yapmasını	kendisinin	E	yi	yapmamasına	yeğlerse	ve	K	D	nin,	K	nm	E	yi	yapmasını	D	nin	E	yi	yapmamasma	yeğlediğine	inanırsa,	söylenmelidir.	İlk	büyük
karşılaştırmacılar	betikbilimcilerdi.	Ayrıca,	uygun	dilinkiyle	bu	son	iki	söylem	çerçevesi	arasında,	hemen	hemen	evrensel	olan	birtakım	karşılıklı	ilişkinin	varlığı	göze	çarpıyor.	Bu	yazının	amacı,	birçok	alanda	sıkça	yapıldığı	gibi,	aynı	zamanda	malı	satma	çabası	göstermeksizin,	kimi	yanıtları	ortaya	koymaktır.	Dilbilim	alanındaysa	dilbilgisel	olgular,	yani
diller,	dilbilgileri,	yapılar	ve	dizgeler	karşı	karşıya	getirilir;	karşılaştırılır;	ayrımlanır.	Konuşmayı	dinlerken	yalnızca	bir	tek	ezgili	ses	çizgisini	çözmüyor;	aynı	anda	kulağa	ulaşan	çeşitli	türden	belirtkelerin	karışık	uyumuna	tepki	gösteriyoruz.	g	Soruyanıtlamadizgeleri.	Bu	sesler,	imler	ya	da	başka	anlatım	öğelerinin	yanında,	anlam	ya	da	içeriğin
bulunması	gereklidir.	Örneğin,	bir	deney	öznesinden,	söylediğimiz	herhangi	bir	şeyi	yinelemesini	isteriz,	ona	yönelttiğimiz	etkiyle	kendisinin	sözsel	tepkisi	arasında	birçok	doğal	ayrılıkların	bulunduğunu	göstermek	yalın	bir	uygulama	olmakla	birlikte,	onun	doğal	yanıtlarını	doğru	sayabiliriz.	de	Saussure	ün	tutumunu	benimsemişlerdir.	Okula	gitmeyen
kimseler,	anadillerini	epeyce	akıcı	ve	güzel	konuşabilmelerine	karşın,	dillerini	sözcük	türleri	gibi	kümelere	bölmekte	güçlük	çekerler.	Oysa,	toplumsal	yapıların	böyle	bir	zaman	sürecinde	durağan	olmaları	pek	seyrektir.	Bunu	temel	kural	olarak	adlandırmaktayım.	Ama	bu	sonuçlama,	içgüdüsel	olarak	yanlış	görünüyor.	Örneğin,	birbirimizle	konuşma
yerine,	daha	çok	görsel	belirtkelerle	iletişimde	bulunursak,	el-kol	3	Russell	ların,	dilin	kökeniyle	ilgili	kuramı,	L.A.L231	238	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	davranışlarımızın,	dile	uygun	kişiliğini	veren,	isteğe	bağlı	geleneksel	niteliği	vardır.	Paul	Garvin	yapısal	çözümleme	kurallara	uygun	bir	yapı	biçiminde	görülen	ve	uygun	çözümleme	başlangıç	noktası	olan
herhangi	bir	bilgi	nesnesine	uygulanabilir	derken,	dilediği	öteki	sorular	ne	olursa	olsun,	dilbilimin,	belli	koşullar	yerine	getirilirse,	çözümlemeleri	yönlendirecek	bir	logaritmayı	başarıyla	sağladığını	sezdirir	{On	Linguistic	Method	s.	Ama	eğer	yabancı	dilin	özellikleri	biçim	açısından	ayrım	gösteriyorsa,	anadilinden	yapılacak	aktarım	yanlışlara	yol
açacaktır	(girişim	yanlışları).	Yine	de	bence,	sözünü	ettiğim	bu	yedi	görüş,	yine145	152	D	ll	B	ll	İM	SEÇKİSİ	lenmeye	değecek	ölçüde	önemlidir.	Öyle	olsa,	hiç	kimse	hiçbir	durumda	yanıtlayamaz	bunu.	18.37	42	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	geliştirilmesi	uzun	süre	Avrupalı	(ve	daha	sonra	da	Amerikalı)	bilim	adamlarına	bırakılmıştır.	Havranek	ve	Mathesius	tur.
Ancak	buradaki	güçlük,	daha	önceki	bir	bölümde	taşlaşma	dediğim	şeyin	etkisiyle	ve	daha	genel	bir	biçimde	sözcüklerin	anlamı	üzerindeki	tarihsel	ve	özel	etkiler	nedeniyle,	bu	dönüşümlerin	açıkça	anlam	değiştirme	etkilerinin	olmasıdır.	Mekanik	işlemden	sonra,	bilgisayar	çıktısı,	sonuç	çeviriyi	arıtan	ve	yalnızca	çıkış	dilini	bilen	bir	sonbiçimleyici
eliyle	işlenecekti.	İlk	tümceyle	aynı	anlamı	olan	ve	ondan	bazı	dönüşümleri!-,	(üretilen	Geleceğime	söz	veriyorum	(I	promise	to	come)	tümcesinde	iki	öğe	ayrı	değildie187	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	193	ceyi	söylerken	hangi	edimsel	eylemi	dile	getirdiğini	belirler.	SCHATZMAN	/A.	Çizgisel	ve	çizgidışı	iletişim	kodları	Sıradan	konuşmanın	en	belirgin	özelliği
sırah	oluşudur;	sözcükler,	ağzımızdan	birbiri	ardınca	çıkar.	Bunların	çoğu,	günümüzde	de	hayvan	öğrenimine	ilişkin	gözlemlere	dayanır.	Çöker,	B.	Bu	yaklaşım	Ötekilerden	ayrılan	iki	özellikle,	çokdizgeli	ve	bürünsel	(prosodic)	özellikleriyle	özgülleştirilmiştir.	Bunun,	Postal	dan	(1964)	önce,	kuruluş	çözümlemesinin	ilkeleri	konusundaki	en	iyi	tartışma
olduğu	söylenebilir.	How-doyou-do	demek	sözlü	davranıştır;	ama	sözsüz	türün	tetikte	duran	tepkisiymişçesine,	bilgi	iletir.	Bu	yüzden	(5)	inci	koşulun	bunun	bir	parçası	olduğunu	düşünmekteyim.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	104	to	116	are	not	shown	in	this	preview.	Confront	(karşı	karşıya	getirmek):	Juxtapose,	bring	face	to	face.	Örneğin,
New	York	City	deki	Brooklynese	Ier	thirty-third	için	thoity-thoid	derler,	Boston	da	geniş	ön	ünlüsü	a	cah	ve	pahk	da	çok	ilgi	çeker.	Sir	William	Jones	un	değinilen	sezgisi	Hint-Avrupa	karşılaştırmak	filolojisinin	ve	karşılaştırmalı	dilbilimin	genel	ilkelerinin	19.	Tek	tek	durumlarda	hangi	yanlış	kaynağının	söz	konusu	olduğuna	karar	vermek,	çoğu	zaman
güçtür.	Bir	söz	bağlamı,	yollamaya	ek	olarak,	her	bir	geçiş	için	bir	bağlamın	(örn.	The	man	killed	the	man	gibi	bir	derin	yapı	söz	konusu	olunca,	sonuç	tümcesi	ik	ad	öbeğinin	gönderimsel	olarak	özdeş	olup	olmamasına	göre	ya,the	man	killed	himself	ya	da	the	man	killed	the	man	olacaktır.*	Yukarda	örnek	tümcedeki	ad	öbekleri	için	gönderimsel	dizin
saptarken,	aynı	dizinin	değişik	ad	öbekleri	için	kullanılmadığı	dikkatten	kaçmamıştır.	Lyons	ve	Prof.	III.	Sözlü	anlatımın	incelenmesinde	kullanılan	yöntem,	yazılı	anlatımın	incelenmesinde	de	kullanılabilir.	Glosematiği	inceleyen	bir	kişinin	beklenmedik	birçok	şeyle	karşı	karşıya	gelmeye	hazır	bulunması	gerekir.	k0	=	f	(toplumsal	ekonomik,	biçem)	=	a
(toplumsal	ekonomik	+	b	(biçem)	+	c	Bu	genel	özellikler,	değinilen	çalışma	öbeklerinde	gözlemlenen	bir	çok	toplumdilbilinısel	belirtkeler	için	geçerlidir.	Bu,	ya	üst	damaksıl	yarı	ünlü	ya	da	daha	daraltılı	örneği	izler.171	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	177	biçimsel	olarak	yalmlaştırılabüeceğini	soyutça	görmenin	yararı	olacak:	Biçem	değişiminin	eğimi,	çok
karmaşıktır.	IHWE	1971,	Linguistikin	der	Literaturwissenschaft.	Bu	bakımdan	serbest	çeviri	bir	özdevimlilik	oluşturur;	sözcüğü	sözcüğüne	çeviri	ise	bir	odaklama	örneğidir;	bu	tür	çeviride	bildirinin	iletişimsel	içeriğinden	çok,	deyimlenme	biçimi	ilgimizi	çeker	ve	kendisi	içinde	ilgi	uyandırma	niteliği	ona	estetik	bir	işlev	yükler.	Üretimsel	Sesbilim	-	(N.
Bu	tür	bir	uğraşdilinin	(jargon)	ne	denli	işe	yaradığını	bilemem.	Klasik	duruma	göre	derin	yapının	anlamsal	yorumlamayla	ilgili	düzlem	olmasından	ayrı	olarak,	birkaç	değişik	işlevi	vardır:	a)	Sözcüklerin	sözdizimsel	türetmelere	eklendiği	düzlemdir.	Geleneksele	karşı	yapısalcı	kavgaya	ilgi	duyan	öğretmenler	için	Nida	nın	1966	da	yeniden	yayımlanan
Synopsis	(1960)	yapıtından	daha	özlü	bir	örnek	yoktur.	Bir	başka	deyişle,	/k	/	n	önleşmesinin	rastlantılı	bir	sesbilimsel	süreç	olduğu	anıştınlmıştır	ve	örneğin,	dizelgenin	hiç	artünlü	içermemesi,	salt	bir	rastlantı	olayıdır.	aynı	kişi	ya	da	şeyi	belirlemeleri)	ilke	olarak,	konu	dışı	diye	düşünülüyordu.	MwCawley	(1968)	seçimsel	sınırlamaların	anlamsal
olduğunu	gösterir	(bkz.	Veysel	K	ılıç.)157	DİLİN,	TO	PLU	M	SAL	BAĞLAM	I	İÇİNDE	İNCELENMESİ	Yöntembilim:	Bir	konuşma	topluluğunda,	araştırmalarla	uğraşan	herhangi	bir	bilimsel	derste,	ilk	adımların	atılması	büyük	önem	taşır.	Bu	seçeneği	değil	de	başka	birini	seçmek	için	ne	gibi	ölçüt	gösterilmelidir?	Bu	etkiyi	de	benim	amacımı	algılamaları
aracılığıyla	uyandırmak	istiyorum.	22)	Özne,	ağırlık	noktası	ya	da	kaynak	işlevinden,	yerinden	edilince,	benlik	daha	çok	bir	yapı,	geleneklerin	dizgelerinin	bir	sonucu	olarak	ortaya	çıkar.	ISENBERG	in	metinleştirme	türleri,	1968).	Bu	yedi	genel	öneri	ve	sezdirdiklerinin	de	bizi	doğru	sorulara	yöneltebileceği,	belki	de	yalnız	sözsüz	davranışı	incelemek
amacıyla	geliştirilmiş	kurum	ve	tekniklerle	donanan	birtakım	ruhbilimcilerin	ruhdilbilime	el	atmasını	önleyebileceği	inancındayım.	Yeni	inançla	kandırılan	ve	kazanılan	öğretmenler,	daha	inançları	pekişmeye	kalmadan,	bu	inancın	Chomsky	nin	saldırısına	uğradığını,	kuyusunun	kazıldığını,	gerçekten	çürütüldüğünü	görmüştür.	Fakat	E	yi	yapmak
istemiyorum	gibi	anlamsız	bir	tümceyi	söyleyememe	gerçeğidir.	Bununla	birlikte,	doğal	dil	çözümlemenin	daha	alçakgönüllü	düzeydeki	örnekleri	de,	çoğunlukla,	bilişim	ve	bilgisayar	bilimleri	mühendisliğinin	bir	alt	alanı	olan	yapay	anlayış	konusu	içinde	sınıflandırılır.	Bu	özenin	gösterildiği	en	önemli	yol,	birinin,	kendi	konuşmasını	başka	izlemlerde
olmakla	birlikte	işitsel	olarak	izlemesidir.1	Bilinen	bu	olgu,	konuşanların	gelişigüzel	konuşmalarda,	kendilerini	en	az	ilgilendiren	konularda,	coşkulu	konuşmalarda,	duygusal	olarak	etkilendikleri	konularda,	önemli	birçok	dilbilimsel	değişkenler	için	aynı	düzeyi	gösterdikleri	gerçeğinden,	büyük	destek	kazanır.	îşe	yarasaydı,	bu	tür	yaklaşım	olağanüstü
uygun	olurdu;	ancak,	işe	yarayabilmesi	için	de	sözcüklerin,	özellikle	yalın	bir	biçimde	birleştirilmiş	özerk	birimler	olması	gerekirdi.	Bu	verileri	değerlendirmek	için,	gündelik	konuşmanın	doğrudan	gözlemlenmesinden	çıkarılan	yöresel	anadilinin	kurallarını	bilmeliyiz.	Bununla	birlikte,	bazı	olası	davranış	bağdaşımlarının	doğru,	bazılannmsa	yanlış	ya	da
saçma	oldukları	anlaşılır.	Üretimsel	sesbilimde	değerlendirme	işleminin	veya	kolaylık	ölçütü	nün,bütüncül	bir	tartışması	için	Chomsky	ve	Halle	(1968)	bölüm	8	(A,B)	ye	bakınız.111	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	de	ileri	sürdüğü	derin	yapısal	yumuşakdamak	sızıcısına	karşın-iskoç	sözcüğü	lock	da	olduğu	gibi	çağdaş	ölçülü	İngilizcede	(Standard	Modern	English)
bu,	sesbilgisel	olarak	hiç	gerçekleşmez	(yumuşakdamak	sızıcıları	Orta	İngilizcede	ve	çağdaş	İngilizcenin	bazı	lehçelerinde	de	vardı).	Öğretmenlerin	kesinlikle	yapısalcı	olmalarını	istemeyiz.	Örneğin	ad	kavramı	tümel	bir	kavram	olarak	varsaymıyorsa,	o	zaman	adların	karşılaştırılabilirliği	ileri	sürülmüş	olur.	Bu	doğal	özelliklerin	hemen	her	konuşmacıda,



önceden	kestirilebilir	nitelikte	olması,	ancak	iletişimsel	bir	önem	taşımaması,	konuşmanın	anlamlı	yönlerini	belirleme	işimizi	daha	da	karıştırır.	Bu,	Bühler	in	bilim	felsefesine,	görüngübilime	uygun	düşmektedir.	Böylece,	işlemlerin	olağan	sırası,	bu	verilerin	delikli	kâğıt	kuşak	ya	da	kartlar	üzerinde	hazırlanıp	işlemden	önce,	ilkin	mıknatıslı	kuşağa
aktarılmasıdır;	izlence	ondan	sonra	verileri	bu	kuşaktan	alır;	kart	donatımıyla	ilgili	olarak	ne	yazık	ki	sık	sık	karşılaşılan	yanlışlar	böylece	önlenmiş	olur.3*çıktı	da	sonra	kâğıda	dökülmek	ya	da	kartlara	ya	da	kâğıt	kuşağa	delinmek	ya	da	daha	sonraki	işlemler	için	saklanmak	üzere	mıknatıslı	kuşağa	yazılır.	da	bu	kavramın	özünü	tartışmaya	çok	az	zaman
ayrılmıştır,	ama	daha	önce	bu	konu	sık	sile	ortaya	çıkar.	Yukarda	*	Türkçe	de	de	Adam	adamı	öldürdü	tümcesinin	Adam	kendini	öldürdü	ya	da	Adam	(başka	bir)	adamı	öldürdü	biçiminde	yorumlanabileceğini	anımsayalım.99	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	105	Bach	m	The	professors	signed	a	petition	çözümlemesinin	The	ones	who	were	professors	signed
something	which	was	a	petition'	gibi,	bir	alt	biçimi	varsaydığını	söylemiştik.	ABX	biçimindeki	algılama	testleri	yararlı	bilgi	verir:	Sesbilgisel	ayrılıkların	tam	bir	birleşmesi	durumunda,	konuşanlar	X	in	A	ya	mı	yoksa	B	ye	mi	daha	yakın	olduğunu	işitemez.	Başka	bir	deyişle,	giriş	dilinin	bir	dilbilgisi	ve	dildeki	tümcelerin	derm	yapılarını	saptamak	için	bir
algoritma	verildiğinde,	bu	derin	yapıyı,	çıkış	dilinin	bir	dilbilgisindeki	dönüşümlerle	birlikte,	çevrilmiş	tümceleri	üretmek	üzere	kullanabilmemiz	gerekirdi.	Buradaki	amacımıza	göre	değerlendirdiğimizde,	eylem	kavramı,	bazı	eylemleri	yapmaktan	çekinmeyi,	bir	dizi	eylemi	yapmayı	ve	ayrıca,	durum	ve	koşulları	içerir:	Bir	şeyi	yapmamaya	söz
verebilirim;	bir	şeyi	sürekli	yapmaya	söz	verebilirim;	ayrıca,	belirli	durum	ya	da	koşullarda	olmaya	ya	da	kalmaya	söz	verebilirim	(2)	ve	(3)	üncü	koşulları	yargı	içeriği	koşulları	(	propositional	content	conditions)	olarak	adlandırmaktayım.	Giriş	olarak	belki	de	söz	eylem	yada	kimi	zamanlardaki	adlandırılışıyla	dil	eylem	ya	da	dilbilimsel	eylem
konusundaki	çalışmaların	dil	felsefesi	yönünden	neden	önemli	ve	ilgi	çekici	olduğunu	düşündüğümü	anlatabilirim.	Onların	bu	kuralları	ayırt	etmeleri	gerekmez	ve	birçok	durumda	da	ayırt	etmezler;	çünkü	gerçek	ustalık	ya	da	edinç,	genellikle	eylemi	ya	da	anlamayı	açıkça	düşünmeden	olanaklı	kılan	kuralların	sezgisel	kavranışmı	ilgilendirir.	Bunu	yeni
bir	Paris	modası	sayıp	geçecek	olsak,	bu	bile,	çarpıcı	ve	ayırıcı	özellikleri	belirler;	bir	yerde,	ayrımlayıcı	bir	biçimde	bir	yapısalcılığın	var	olduğunu	düşünmemiz	için	dışsal	kanıtlar	sağlar.	Tiplendirici-karşılaştırmalı	dilbilimin	temel	ereği,	dilleri,	soy	ağacına	bağlı	akrabalık	ilişkileri	ve	tarihsel	gelişim	aşamalarına	bakmaksızın,	yapısal	özelliklerine	göre
sınıflandırmaktır.	Kendimizi	bu	biçimde	sınırlamadan,	başka	türlerin	kalıplaşmış	düzenlemelerini	kullanarak	eldeki	bilgi	alanından	çok	daha	etkin	olarak	yararlanabiliriz.	Dilbilgisiyle	özdeş	olmayan	öteki	yapı	ise	Mathesius	un	sözcenin	bilgi	taşıyan	yapısı	dediği	düzenle	sağlanır.	Eski	Yunanlıların	başlattığı,	özellikle	de	Fransızların	sürdürdüğü	bu
inceleme	mantığa	dayanır;	doğrudan	doğruya	dile	ilişkin	bilimsel	ve	yarar	gözetmeyen	her	türlü	görüşten	yoksundur.	Aynı	zamanda	budalalar	ivecendir...	Bu	nedenle	ayrımsal-karşılaştırmalı	dilbilimden	söz	etmek	daha	doğru	olurdu.	19:25	ve	21:25	trenleriyle	olan	ayrımı	kurduğu	sürece	yirmi	dakika	geç	bile	kalsa	yine	de	20:25	treni	olarak	bilinir.
Thing,	thick	v.b	sözcüklerde	olduğu	gibi	H,	dişsil,	sürtüşmeli,	titreşimsiz	sesletim	biçimidir.	Dil	merkezlerinin,	tanıtma	yazılarının,	kitap	ve	denemelerin	adlarında,	terimin	kullanılışı	iyice	yerleşmiştir.220	226	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	2.	Ayrımsal	dilbilimin	kuram	eksikliğinin	nedenlerinden	biri	elbette,	geçmişinin	henüz	çok	kısa	olmasından
kaynaklanmaktadır.	Dil	öğretimi,	bu	ilgili	dallarca	kullanılmak	yerine,	onları	kullanacak	özerk	bir	biüm	dalı	oluncaya	değin	dilbilim	ve	ruhbilimde	moda	çocuk	olmayı	sürdürecektir.	Çünkü,	anlaşılır	bir	şey	söylediği	zaman,	onun	ödülü	hem	beklenmedik	hem	de	dolaylı	niteliktedir.	Geleneksel	dayanakları	olan	göstergeleri	incelerken,	görünürdeki
doğallıkları	ne	olursa	olsun,	dilbilim	fiziksel	nesneler	ya	da	olayların	anlam	kazanmasını	olanaklı	kılan	uzlaşımları	yeniden	kurmayı	dener:	Bu	yeniden	oluşturma,	dilbilimcinin,	ilgili	ayrımlar	ve	birimler	arasındaki	ilişkiler	kadar,	onların	olanaklı	bileşimlerini	yöneten	kuralları	da	dile	getirmesini	gerektirir.	Bu	yeni	eğilimler	(dönüşümsel	dilbilgisi	gibi)
kuramsal	temellerin	yeniden	ortaya	çıkarılması	doğrultusunda	geriye	dönük	bir	girişimle	desteklenir;	dilsel	olguların	ilk	betimlenmesini	ve	açıklanmasını	sağlayan	bu	kuramsal	temeller	söz	gelimi	Port-Royal	in	Grammaire	generale	et	raisonne	sinde	(Genel	ve	Açıklamalı	Dilbilgisi)	(1660)	yer	almaktadır.	Fischer,	J.L.	(1958),	Social,	influences	on	the
choise	o	f	a	linguistic	variant,	Word,	vol.	Saussure	artzamanlı	/eşzamanlı	ayrımın	buna	çok	benzediğini	ileri	sürer.	Tarihsel	olmayan	bir	çözümleme	ancak	başlangıçta	gereklidir.	80).	Kimi	kurslarda	dilbilgisi	sözcüğü	bir	tabudur;	İngiliz	dilinin	dilbilgisinden	değil,	İngiliz	dilinin	yapısından	söz	edilir.	Glosematiğin	tüm	terimleri	böylece	tanımlanır.
(William	F.	Öğrencinin	anadili	ile	öğretilen	dili	karşılaştırarak	yanlışların	kestirilmesi	konusunda	dilbilimcinin	yeteneğinden	yeterince	yararlanılmıştır.	Günümüzde	birçok	kuramcıların	daha	derin	ve	soyut	sözdizimiyle	ilgilenmeleri,	olabildiğince	geniş	bir	dil	kesimini	incelemenin	önemini	daha	da	artırmaktadır.	Örneğin	Hans	parmağını	sıkıştırdı.	En	çok
işçilik	isteyen	görev,	bu	kuralları	bilgisayarın	gerektirdiği	duyarlı	ve	ayrıntılı	biçime	dönüştürmedir.	u.	Vurgusuz	olağan	konuşmada	öznelik	(theme)	önce	gelir;	yüklendik	(rheme)	ise	onu	izler.	Yukarıda	sözü	edilen	geleneksel	gözlemlere	bakıp	glosematiğin	bu	gözlemleri	nasıl	kullandığım	gösterirsek,	glosematiğe	en	doğal	bir	biçimde	girmiş	oluruz.
Göreceğimiz	gibi,	bilgisayarla	üretilenler,	değişik	bakımlardan,	elle	üretilenlerden	daha	düşük	nitelikte	iseler	de	bilginlerin	çoğu,	bu	eksikliğin	uygulamaların	yaygınlaşmasıyla,	dengelenmekten	de	öteye,	karşılandığını	düşüneceklerdir.4	İşin	ilk	ve	uzaktan	en	çok	emek	isteyen	kesimi,	verinin	makinece	okunabilir	bir	biçimde,	kartlar	ya	da	kâğıt	kuşak
üzerinde	ilk	hazırlanışıdır.5	Bu	yapılırken,	izlencenin	gerektireceği	tüm	bilgilerin	kart	ya	da	kuşak	üzerinde	delindiğine	güvenmek	için	uyanık	bulunmak	gerekir;	bu,	örneğin,	Örüdeki	dörtlük	sonu	ya	da	sayfa	sonu	gibi	bölümleri	göstermek	üzere,	üzerinde	uzlaşılan	belirli	imlerin	tanımlanması	gerektiği,	anlamına	gelir.	Üstelik	biçimlenmelerine	ve
kurallarının	uygulanmasına	konulan	değişik	sınırlamalar	yönünden	çeşitli	alt	gruplara	ayrılırlar.	sözcüklere	uygulandığında	anlamlarını	yanlış	yorumlayacaktır	(krşz.	Koşulları	sergilerken	öncelikle,	içtenlikle	söz	verme	durumuyla	ilgilenip	sonradan	içtenlikle	verilmeyen	sözlerle	ilgilenirken	bu	koşullarda	nasıl	düzeltmelere	gidileceğini	göstereceğim.
Örneğin,	Latincede	bir	sıfat,	nitelediği	bir	adın	cins,	durum	ve	tekil,	çoğul	ekiyle	uyum	sağlar.	Belli	gengüdümsel	ortamlarda	kısa	sürede,	birçok	denek	izlenebilir.	Tıpkı	sesbilgisinin	ayırıcı	özelliklerinin	az	sayıdaki	temel	çift	karşıtlıklardan	elde	edildiği	gibi,	yiyecek	simgeciliğinin	de	çiğe	karşı	pişmiş,	haşlanmışa	karşı	kokmuş	gibi,	böylesi	ilkel
karşıtlıklardan	oluşturulduğu	görülür.	Doğal	dillerin	sonsuz	bileşim	üretkenliğini	ancak,	bir	dili	kullanan	kişinin,	tümcelerin	üretilmesiyle	yorumlanmasına	ilişkin	kuralların	üretimsel	dizgesini	bileceği	varsayımından	yola	çıkarak	açıklayabiliriz.	Dilbilimcilerin	aydın	çevreleriyle	ilişkilerinde	görülen	bu	ayrım,	bir	ölçüde,	Avrupa	ve	Amerika	nın	aydın
çevreleri	arasındaki	ayrımdan	ileri	gelmektedir.	Gönderimsel	dizinler	için	alt	numaralar	kullanarak	(Chomsky	bunların	da	özellik	olarak	ele	alınmalarını	öneriyordu)	önadlaştırma	için	kullandığımız	örnek	tümcenin	derin	yapısı	şöyle	belirlenebilir:	(the	manı)	(the	manj	opened	the	door2)	bought	the	picture3(my	friend4	painted	the	picture3).
Düzanlamlananlar,	o	sınıfın	üyeleridir.	Bu	ayrımlama	deneyinde,	böyle	gelişigüzel	ve	güvenirliliği	olmayan	süreçler	izleyen	deneyci,	hayvana	bile	bir	şey	öğretemez.	Kuralların	kesin	biçimlendirilmesinin	nasıl	olduğunu,	birazdan	göreceğiz.	61;	and	M.	Ad	öbeği	(arkadaşım)	bir	iyelik	eki	(ÎE)	ile	bir	ad	dan	(arkadaş);	eylem	öbeği	ise	bir	eylem	(E)	ve	bir	ad
öbeğinden	oluşmaktadır.	Oysa	/th	/	gibi	durağan	bir	toplumdilbilimsel	belirleyiciye,	bu	kadar	uzun	süre,	neyin	bu	yapıyı	ayakta	tuttuğu	sorusunu	yöneltebiliriz.	Bu	bakımdan	açıkça,	dil	öğretmeninin	sorunu	yalnızca	dilbilimi	uygulamak	ya	da	uygulamamak	değildir;	aynı	zamanda	kimin	ve	hangi	tür	dilbilimin	uygulanacağı	sorunudur.221	D	İLBİLİM
SEÇKİSİ	Dil	öğrenimiyle	bağıntısı	nedir?	Kendini	dinleyenlere	yöresel	anadil	kullandığı	izlenimi	verebilir,	ancak	bu	izlenim,	dizgesel	olmayan,	oldukça	belirgin	imlere	bağımlı	gibi	görünür.7	Her	toplulukta	konuşmanın	ölçünlü	saygınlığının,	ötekilerden	daha	çok	ayırdında	olan	konuşucular	vardır.	Tiplendirici-karşılaştırmalı	dilbilim,	ayrılıklar	ve	ortak
yönler	saptamayı	varsaydığı	sürece	karşılaştırmak,	çalışmalarında	tipik	ve	ortak	olanı	temel	aldığı	sürece	de	tiplendirici-karşılaştırmalı	bir	çalışmadır.213	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	219	Ayrımsal	dilbilim,	belli	bir	anlamda,	tiplendirici-karşılaştırmalı	dilbilimin	bütünleyicisidir.	Referate	des	5.	Bunların	her	birinin	belirli	elverişli	durumlarda	söylenmesi,	değişik
edimsel	eylemlerin	kendine	özgü	bir	biçimde	dile	getirilmesi	olacaktır.	Dün	tiyatroya	gittik	tümcesinin	art	metni	örneğin,	şunlar	olabilir:	Koltuklar	rahatsızdı	(ama	olağan	durumda	Yataklar	rahatsızdı	olmaz)	/	Şarkıcının	sesi	kısıktı	(ama	Biletçinin	sesi	kısıktı	olmaz)	/	Bekleme	salonunda	şarap	vardı	/Quadflieg	gene	harikaydı	(Bitişiklik	bağlantısı	olarak,
burada	şunlar	geçerlidir:	Tiyatroda	koltuklar,	şarkıcı,	bekleme	salonu,	oyuncular	vardır	ve	Quadflieg	bir	oyuncunun	adıdır).	Ancak,	doğal	göstergelerde	belirlenmeyen	bu	anlamlı	ayrımları	nasıl	öğrendiğini,	ya	da	onun	(yalnız	sözcük	başındaki	ünsüzlerin	soluklu	sesletilmesi	gibi)	anlamlı	olmayan,	düzenli	bir	biçimde	karşılık	bulmayan,	ya	da	ortadan
kaldırılmayan	özellikleri	niçin	öğrendiğini	açıklamamız	için,	genellikle	ayrımlayarak	öğrenme	dediğimiz	şeyi,	kapsamlı	bir	biçimde	gözden	geçirmek	gerekir.	Henüz	bu	türden	pek	bir	şey	yapılamamasının	nedeni,	bu	konulara	girip	çıkmış	olan	insanbilimcilerden	çoğunun,	buraya	değin	(dilbilim	örneğinin	öngördüğü	gibi)	tüm	olasılık	alanım	göz	önünde
bulundurmayıp	bunun	yerine,	kültürel	olarak	tanımlanmış	kendi	önyargılarının	çerçevesi	içerisinde	çalışmaya	koyulmuş	olmalarıdır.	Konuşucunun	bu	sorumluluğu	yüklendiğini	belirten	bir	ipucu,	bir	kişinin	E'yi	yapmaya	söz	veriyorum.	Böylece,	her	koşul,	söz	verme	eyleminin	oluşabilmesi	için	gerekli	koşul	olacak	ve	bir	bütün	olarak	alındığında,	koşul
türleri	de	bu	eylemin	oluşabilmesi	için	yeterli	koşul	olacaktır.	Bulduğum,	yine152	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	159	de	bir	çözüm	sayılmazdı;	çünkü	tüm	biçimsel	öneriler	sözciikler	e	değinirken	verilen	tüm	örnekler	sözcük	-bileşimleriyle	ilgiliydi.	6.	Yöresel	anadilin	dizgesel	incelemesi,	en	başta	Gumperz	in	çalışmalarında,	bizim	New	Y	ork	City	de	ve	kentin
gecekondu	kesiminde	yaptığımız	çalışmada,	Fishman-Gumperz-Ma	nın	Jersey	City	deki	çalışmalarında	başarılmıştır.	Birincisi,	başarılması	gereken	bir	amaç,	ülküsel	bir	niteliktir:	Ölçüt	dil,	etkili	biçimde	iş	görebilmek	için,	uygun	dürümleme	yoluyla	dural	hale	getirilmelidir.	Örneğin	Ali	dişçidir	tüm-118	124	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	cesiııi	Ali	dişçilik	yapar	*
tümcesinden	türetmek	için	bir	kural	düzenlenirse,	bu	kural,	yolcu,	sıfırcı,	yergici	vb.	Burada	unutulmaması	gereken	nokta,	yalnızca	dil	öğelerinin,	yani	metinler,	tümceler	ve	tümce	parçalarının	çeviri	eşdeğerliği	bulunabileceği	konusudur.	Dillerin	ayrımsal	karşılaştırmasının	yapılmasına	ayrımsal	çözümleme	adı	verilmiştir.	Ona	göre	dil	birimlerinin
girdiği	ilişkiler	iki	türlüdür;	birincisi	iç	ya	da	biçimsek	İkincisi	ise	durumsak	Biçimsel	ilişkiler	bir	biçimsel	birimle	öteki	biçimsel	birim	arasmda	olan	ilişkilerdir;	örneğin	bir	birlikte	kullanım	(collocation)	daki	sözlüksel	öğeler	arasındaki	ilişkiler,	ya	da	dilbilgisi	ulamları	arasındaki	dizimsel	ilişkiler;	bir	dilbilgisi	dizgesinde	terimler	arasındaki	ilişkiler;	bir
sesletim	birimi	ile	ötekisi	arasındaki	ilişkiler	ve	benzerleri.	Çünkü	Bloemfield	ile	izleyicileri,	uygulamalı	dilbilim	alanında,	çok	az	bilinen	dillerin	betimlenmesinden	tutun	da	anadili	ve	amaç	dil	öğretiminde	yeni	yöntemlerin	geliştirilmesine	değin	çalışmalar	yapmışlardır.	Bir	düşünce	okulu	(özellikle	Bar-Hillel	ile	ilişkili	olanı)	kimileyin	tümüyle	özdevimli
yüksek	nitelikli	çeviri	adıyla	anılan	yaklaşıma	yöneldiler;	bu	uzun	süreli	amaca,	temel	araştırmada	büyük	bir	çaba	yatırarak	erişilebileceğine	inanıyorlardı.	Seçilen	başlama	biçimine	göre,	oyunun	geneldeki	tüm	örüntüsü	kabaca	bilinebilir.	Yukarıda	verdiğimiz	örnekler	glosematiğin	kullandığı	formüller	üzerinde	kabaca	bir	bilgi	verebilir.	Bütün	bunlarla
demek	istediğimiz,	değişik	kuramsal	söyleyişlere	karşın,	yapısal	dübilimin,	Chomsky	görüş	açısından,	dilbilimsel	edin	M.	Yöneten	tüm	öteki	bileşenlerin	ilişkilerini	devinime	getiren	ya	da	onlara	yön	veren	bileşenidir	yapıtın.	Cengiz	T	osu	n	)7	ÖNSÖZ	Günümüzde	dilbilimin	nasıl	dallanıp	budaklandığı,	ne	denli	güçlü	atılımlar	yaparak	dilcilik	dışındaki
alanları,	bu	arada	yazın,	budunbilim,	halkbilim	gibi	çalışma	alanlarını	nasıl	etkilediği	herkesçe	biliniyor.	Bunun	gibi	bir	tümce	ve	önce	öğeler	arasmdaki	ilişkilerin	en	küçük	sayıdaki	olasılığını	inceleyen	ve	tümü	de	basit	terimlerle	anlatılabilen	tümceler,	glosematiğin	temel	taşıdır.	Dilyetisi,	metin/leri	anlamak	ya	da	üretmek	için	bulunan	olanaklarla
ölçülür.	Kuşkusuz	bir	düzeyin	birimlerinin	kendi	bütünleyici	işlevleriyle	tanımlanabileceği,	bu	işlevin	onların	anlamını	oluşturduğu	düşüncesi,	ayrıntı	anlamın	daha	büyük	kalıplara	katkısının	bulunduğu	yazınsal	eleştiride	sezgisel	bir	gerçeklik	taşır.	Hem	uygulayımsak	hem	de	kuramsal	nedenlerden	ötürü	dilbilgilerini	genelde	karşılaştırmak
olanaksızdır.	yüzyılın	ortalarında	Edinburg	Üniversitesinde,	daha	sonraları	ise	Londrada	güzel	konuşma	(elocution)	üzerine	dersler	verdi	yılında	genel	sesbilim	üzerinde	öncü	bir	çalışma	olan	Visible	Speech,	the	Science	o	f	Universal	Alphabetics	(Görülen	söz,	genel	yazım	bilimi)	adlı	bir	kitap	yayınladı.	Sorunun	daha	ayrıntılı	tartışmaları	ve	hiç	değilse
bir	ölçüde	çözümü	için	okuyucu	geçerli	metin	kitaplarından	biline	(Bach	1964,	Koutsaudas	1967,	Ruwet	1967)	başvurabilir.	Bugüne	değin	İngilizcenin	daha	derindeki	evrenselliklerine	yönelen	çalışmalar	öteki	dillerin	yapılarına	oldukça	gelişigüzel	değinmelerde	bulunmaktadır	ancak.	Dile	ilişkin	eski	düşünceler,	bilinmeyen	bir	jargonla	söylendiğinde
daha	iyi	olmazlar.	Sorulara	verilen	yanıt	ya	da	düzeltme	olarak	rastlanan	yaklaşık	tümce	Evet,	Hayır	özel	bir	durum	oluşturur:	Bunlar	eksilti	olarak	anlaşılmamalıdır.	Bir	tümcenin	anlamı,	onu	oluşturan	sözcüklerin	anlamlarının	toplamı	olarak	görülebilen	şey	olsaydı,	tek	tek	sözcüklerin	anlamlarını	tanıdığımız	an,	herhangi	bir	sözcükler	bileşiminin
anlamını	belirlemek	de	çok	kolay	bir	iş	olurdu.	cilt:	München,	1974;	s	;	Çeviren:	Dr.	Emel	Sözer)219	UYGULAMALI	DİLBİLİM	Yabancı	dil	öğretimini	iyileştirmek	için,	savaş	sonrasında	ortaya	atılan	çareler	arasında	en	çok	ilgi	çeken,	uygulamalı	dilbilimdir.	Belki	de	açık	olan	bu	konuda	kılı	kırk	yarıyorum.	Shuy,	R.,	Wolfram,	W.,	and	Riley,	W.K.	(1967),	A
Study	o	f	Social	Dialects	in	D	etroit,	Final	Report,	Project	,	Office	o	f	Education,	Washington.	Son	zamanlara	değin,	Amerikadaki	dilbilimciler	geleneksel	yönelimli	dil	öğrencilerinden	gelen	sert	direnmelere	karşı,	dil	incelemelerine	yeni	ilkeler	getirmeye	çalışan,	toplumdan	soyutlanmış	bir	avuç	kişiydiler.	Bu	iki	tümce	arasındaki	ilişki	geleneksel	olarak
etken	ve	edilgen	kavramlarıyla	belirleniyordu.	Bu	alanda	özdevinin	temel	amacı,	bu	durumda,	bir	araştırmacıya,	belirli	bir	konuda	bilgi	için	bilgisayara	bir	soru	yöneltebilme,	böylece,	var	olan	yayınlanmış	gereçlere	erişebilme	olanağı	sağlamaktır.	Göstergelerin	şu	önemli	bağıntısından	henüz	hiç	söz	etmedik:	Göstergelerin	kendi	aralarında	biçimsel
bağıntıları	da	vardır.	Ama	Çin	li	olsaydınız,	boş	bakışlarla	yüzüme	bakacaktınız.	O	seslerin	kullanıldıkları	toplumsal	karmaşadan	tümüyle	koparılmamalarını,	bu	yüzden	konuşulan	çağdaş	dillerdeki	bütün	metinlerin	söz	imalı	sayılarak	genelleştirilmiş	bir	durumsal	bağlamın	öz	katıianlarma	iliştirilmeleri	gerektiğini	öneriyorum	demektedir.5	Firth	in
anlam	kuramı	çok	özgün	ve	kişisel	bir	kuramdır;	ama	onunla	ilgili	en	çarpıcı	şeyin	belki	de	bu	kuramın	var	oluşudur.	kuralı	uygulayabiliriz.	Trubetzkoy	un	yapıtlarının	çoğu	sesbiçembilgisinden	çok	sesbirimbilgisi	ile	ilgilidir.	Ayrıca,	söze	dayanan	sözcelerin	anlamı	her	zaman	durumla	ilgili	ve	genellikle	işitmenin	dışındaki	öbür	duyularla	iletilen	bilgiye
doğrudan	dayalıdır...	(A,	B)106	112	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	savı	genel	soyutluluk	ilkesini	nden	çok	daha	özgül	bir	konuyu	içerir;	örnek	vermek	için,	İngilizce	sesbilimsel	gösterimli	iki	dizi	sözlük	girişini	inceleyelimt	(4)	keep	/k	i:	p	/,	kit	/kit	/,	kate	/keit	/,	ken	/ken	/,	can	/k«n	/	(5)	cot	/k	ot/,	coat	/k	ou	t/,	coot	/k	u	:t	/	Sesbilimsel	terimlerle,	/k	/,	(4)	ve	(5)	in
ikisinde	de	aynıdır	(diğer	bir	deyişle,	aynı	sesbirimle	ilişkilidirler,	ama	(4)	deki	/k	/	(ki	[	JkJ	olarak	adlandırılır;	(5)	deki	/k2/	dan	oldukça	farklıdır:	Biz,	[k	j	ve	[k2]	nin	aynı	sesbirimin	sesbirimdeşleri	olduğunu	söylüyoruz,	/k	/	nin	sesbirimdeşlerinin	ikisi	arasındaki	ayrım,	/kt	/,in	/k2/	den,	ağzın	ön	bölümünün	çok	daha	ilerisinde	sesletildiğidir.	Böylece
dilbilimciler,	var	olabilecek	tüm	biçimsel	dil	yapılarım	saptamak	ve	bu	yoldan	da	evrensel	geçerliliği	olan	bir	dil	sınıflandırmasını	olası	kılmak	için	bir	araç	elde	etmiş	olurlar.	Tigresses	(dişi	kaplanlar)	ya	da	lionesses	(dişi	arslanlar)	böyle	kullanılmazlar	ve	bu	sözcükler	daha,	birlikte	kullanım	düzeyinde	anlam	bakımından	açıkça	ayrılırlar	demektedir.8
Birlikte	kullanım	katıksız	bir	biçimsel	ilişkidir:	cows'	m	milk	ile	birlikte	kullanılması	ancak	tigresses'i	n	kullanılmaması,	böylece	cows	ve	tigresses'	in	biçimsel	anlamlarının	bir	parçası	olmaktadır.	Sözsüz	davranışın	kodlanması	Belki	bütün	bunları	biliyorsunuz	ama,	buraya	kadar	beni	dinlediğinize	göre,	bundan	sonra	da	izlemek	durumundasınız.	Süre
sınırsız	bir	biçimde	daha	alt	birimlere	bölünebilir,	ancak	süreyi	söylemek	ona	ayrık	bir	yorum	getirmek	demektir.	Öngörülen	süreçler,	büyük	bir	bölümüyle,	bölümleme	ve	sınıflandırma	işlemleriydi:	Bir	sözceyi	biçimbirimlere,	biçimbirimleri	sesbirimlere	bölme,	sonra	da	dağılımlarını	göz	önünde	tutarak	bu	birimlerin	sınıflandırılması	yolları.	Doğru	bir
bulgulama	işlemi,	dil	konusunda	herhangi	bir	ön	bilgiyi	varsaymamalıdır.	Bize	göre,	önemli	ve	kakçı	olan	bu	nokta,	okul	dilbilgisinin	karar	vermekte	güçlük	çektiği,	sözcük	düzeninin	biçem	sorunuyla	mı,	dilbilgisi	sorunuyla	mı	ilgilendiği	konusunda	değinir.	İkinci	Dünya	Savaşı	sırasında	Amerikan	askeri	olduğumu	ve	İtalyan	birliklerine	yakalandığımı
varsayalım.	Birinci	inceleme	alanma	Phonologie	der,	bu	günümüzdeki	Amerikan	phonemics	(sesbirimbilgisi)	terimine	tam	denk	düşmektedir.	Bu	işlemlerin	her	biri,	kabaca,	çevirmen	kişinin	yaptığı	çeviri	işlemi	ölçüsünde	uzun	süre	alacaktır	ve	çalışanlardan	en	az	biri	(sonbiçimleyici),	örünün	konusunu	anlayacak	bilgi	düzeyinde	bulunmak,	dolayısıyla,
çalışması	yüksek	düzeyde	ödenmek	zorundadır.	Bu	nedenle	Chomsky	nin	ileri	sürdüğü	sesbilim,	böyle	vurgulanmış	anlam	biçimiyle	sesbilgisine	bağlıdır.	İkincisi,	çözümlenmesi	gereken	apaçık	bir	şey	vardır:	Dizge,	tutkulu	çözümleyicinin	canavarı	değildir.	Anlamlı	sözü	ya	da	müziği	yalın	gürültüden	ayıran,	konuşmayı	bir	biçimden	bir	başka	biçime
çevirme	ya	da	yazılamayı	(transcription)	olanaklı	kılan,	kalıplaşmadır.	Ama	dil	ile	söz	arasındaki	benzer	ayrım	bütünüyle	gözden	kaçırılmıştır.	Ayrıca,	herhangi	bir	özel	taşa	açık	olan	hareketler,	onun	yalnızca	ne	tür	bir	taş	olduğuna	değil,	tahtadaki	bütün	öteki	taşların	düzenine	de	bağlıdır.	Prag	Okulu	dilbilimcileri	de	gelenekçilerle	kendi	paylarına
düştüğü	ölçüde	tartışmış	olsalar	da,	Amerikadaki	dilbilimcilerin	özelliği	olan	soyutlanma,	Prag	da	yoktu.	John	odadan	ayrılacak	mı?	Değişik	gengüdümsel	noktalarda	yapılan,	dizgesel	olmayan	konuşma	gözlemi,	bu	konudaki	başarımızla	ilgili	çok	şeyler	anlatabilir	bize.	Yorumlama	ile	düzgü	çözümlemeyi	birbirinden	ayutetmek	için	Mounin,	birisi
belirticileri	yorumlar	ve	göstergeleri	çözümler	savını	ileri	sürer:	İletişim	dizgesine	özgü	tüm	alıcılar	için	düzgü	çözümlemesi	anlamı	olan	tek	sözcüktür	(s.	Ancak,	ikiciliğin	çok	esnekliği	ile	gücü,	örgütlendiği	şeylerin	nitel	ayrımlar	olması	gerçeğine	dayanır	ve	bu	ayrımlar	eldeki	nesneyle	ilişkili	olmadıklarında,	ikili	karşıtlıklar	çok	yanıltıcı	olabilir,
bütünüyle	yapay	bir	düzenlemeyi	gösterebilirler.	Bu	tür	tartışmalar	yapının,	soyutluğun	değişik	düzlemlerinde	tanımlanabileceğini	belirtme	ötesinde,	yapılsalcıları	pek	ilgilendirmez.2	Yapısalcıyı	ilgilendiren,	dil	ile	söz	ayrımının	kapsadığı	bir	çift	ayrımdır:	Kuralla	davranış	arasmdaki	ve	işlevselle	işlevsel	olmayan	arasındaki	ayrım.	yüzyılı	dilbilim	çağı
olarak	nitelemektedirler.	Ekinin	bir	dizi	simgesel	dizgelerden	oluştuğu,	bu	anlamdadır.	Ancak,	dile	karşı	doğan	öznel	tepkiler,	toplumsal	bilince	yiikseltilememiş	birkaç	basmakalıpla	sınırlandırılmıştır.	Giyen	kişi	için	azımsanmayacak	önemi	olan	doğal	giysilerin	birçok	özellikleri,	yalnız	toplumsal	anlamlılık	taşıyan	özellikleriyle	ilgilenen	kökenbilimci
için,	hiç	de	ilginç	değildir.	Şiir,	bir	gösterenler	dizgesi	olarak,	gösterilenin	değişik	biçimlerde	doldurulabilecek	boş	ve	smırh	alan	oluşun	a	en	iyi	örneği	sunar:	Göstergenin	kendi	başma,	gösterilen	için	bir	ad	olduğu	gerçeğiyle	biraz	gölgelense	bile,63	68	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	aym	şey	gündelik	dil	için	de	doğrudur.	Doğal	olarak	beni	yakalayanları,	Ben	bir
Alman	subayıyım	anlamını	belirttiğimi	düşündürüp	yanıltmak	istemekteyim.	Yukarıda,	bu	biçimlenme	tanımlarının	T	ve	EÖ	den	başlayan	simge	dizilerinde	bulunan	simgelerin	sırasından	bağımsız	olarak	iş	göreceklerini	belirtmiştik:	Chomsky	dizgesinin	özneyi	EÖ	nün	solunda	bulunan	A	Ö,	nesneyi	de	E	nin	sağında	bulunan	(Tüıkçede	yine	solunda)	A	Ö
olarak	tanımlama	olanağı	verdiğinden	de	söz	etmiştik.	Örüyü	okuyan	bir	kişi,	bu	belirsizlikleri	bağlamla,	neyin	olabileceğine	ilişkin	bilgisiyle	ve	gerçek	dünya	ya	ilişkin	bilgisiyle	çözer.	(J.C.	Catford,	J.	Doğal	dillerin	anlambilimi	ve	kullanımbilimi	konusundaki	mantıksal	dilbilimsel	araştırmalar	alanında	AUSTİN	1962	ve	SEARLE	ün	1969	çalışmaları	(bkz.
Yayımlayan	J.	Söz	verme,	birisine	değil	birisi	için	bir	şey	yapma	yükümlülüğüdür.	Boyd	ile	Thorn	(1969)	ve	ayrıca	Ross	(krş.	Gerek	dil	olgularının	kuramsal	olarak	yorumlanması,	gerekse	dilsel	çözümleme	yöntemlerinin	gelişmesi	açısından,	dilin	işlevi	kavramı	üzerinde	durmalarını	özellikle	yararh	buluyorum.	Bu	durumda	işleme,	daha	doğru	biçimde,
belge	erişim	adı	verilir,	ya	da	gerçek	bilgi	sunulur;	bu	durumda,	öz	anlamda	bilgi	erişim	söz	konusudur.	Ç.	Yine	de	biz,	onları	sürekli	özdeş	gibi	görürüz.	Dil	yapışırım	eşzamanlı	görünüşü	söz	konusu	olduğu	sürece,	toplumsal	etkenleri	gereğinden	çok	vurgulamak	yanlış	olur.	P,	spend	örneğindeki	gibi,	bir	ünsüz	dizgesinin	ikinci	ya	da	üçüncü	üyesi
olarak	kullanıldığında	bu	püfleme	ya	azaltılmış,	ya	da	bütünüyle	yok	edilmiş	olur.	Bu	son	öbeğin	öğeleri,	Austin	in1	edimsel	eylem	{illocutionary	act)	diye	adlandırdığı	öğelerdir	ki,	işte	bunlar,	bu	yazının	konusunu	oluşturmaktadır.	Öte	yandan	özde	en	yaygın	biçimde,	anlam	olarak	tanınan	durumsal	anlamdır:	Bu	bir	deyişle,	toplumsal	bir	ortama	katılan
kişiler	arasında	dilin	aracılık	yaptığı	durumlarda	dil	öğeleri	ya	da	ulamları	ile	dil	dışı	öğeler	arasmdaki	ilişkidir.	Alman	betikbilim	geleneğinden	çok	Swet	in...	Öbek	yapısı	dilbilgileri	tümceler	için	bileşen	yapısı	belirleyen	tek	dizge	değildir	elbette.	Sağlam	veriler	Örnek	konuşma	parçaları	derlemek	için	hangi	yöntem	kullanılırsa	kullanılsın	(küme
çalışmaları,	ortak	gözlemler)	herhangi	bir	kişinin	konuşmasından	sağlam	veri	elde	etmenin	tek	yolu,	bireysel	bant	kaydı	yapmaktır.	Mutlu	bir	evlilik	yapan	kişi	karışma,	gelecek	iki	hafta	içinde	kendisini	bırakıp	gitmeyeceğine	söz	verdiğinde	onu	rahatlatmak	yerine	daha	çok	kuşkulanmasına	neden	olacaktır.	Biz	bir	tür	genel	karışık	yahni	yapar	gibi
rollerimizi	ve	bu	rollere	yakıştırılan	türlü	dil	biçimlerini	karıştırmayız.	Genellikle,	dönüşümlerin	öteki	alanlarda	kullanımı,	yalnızca,	gözlemlenmiş	yüzey	biçimlere	sıkıca	bağlanması	gerekli,	bir	dizi,	iyi	tanımlanmış	derin	yapıyı	vermek	için,	kimi	temel	kurallar	yeterince	kesinlikle	biçimlendirildikleri	zaman	ilginç	olur,	demek	pek	de	yersiz	kaçmaz.	Dil	ve
insan	bilimleri	konusunda	girişilen	yeni	bir	yaklaşımdan,	yeni	kavramlardan	ve	yeni	terimlerden	söz	ettik.	Ancak	Chomsky	nin	işlevsel	terim	tanımlarının	bir	dokunulmazlığı	yoktur;	tümcelerin	hem	çizgisel,	hem	bileşen	yapıları	olduğuna	göre,	arkadaşım	ve	kapıyı	öbeklerinin	işlevsel	sınıflandırılması,	bunların	eyleme	göre	durumlarından,	ya	da	özne
olan	adın	eylem	öbeği	ile,	nesne	olanın	ise	eylemle	birleştiği	olgusundan	çıkarılabilir;	özne,	nesne	gibi	kavramların	değişik	biçimde	tanımlanmasına	olanak	sağlayan	bir	dizgede	artıklık	olduğu	söylenebilir.	Bunun	dışında,	karşılaştırılabilirlik	sorunu,	betimlemeye	temel	olarak	seçilen	kurama	da	bağlıdır.	Jakobson	oldukça	özgün	düşüncelerinden	çoğunu
Prag	Okulu	düşün	temelinden	geliştirmiş	ve	bu	yönelimi	Amerika	ya	da	getirmiştir;	o	günden	beri	kendi	düşünce	doğrultusunu	izlemektedir.	Eğer	sadece	bir	edimsel	eylem	için	geçerli	koşulları	ve	ilgili	kuralları	saptayabilirsem,	bu,	öteki	tür	eylemleri	çözümleme	yollarını	sağlayacak	ve	buna	bağlı	olarak	da	kavramı	genel	olarak	açıklayacaktır.	Bu
kurallara	Chomsky	de	(1965)	dallandırma	kuralları	denilmektedir.	Whitfield,	çev.	Bunun	bir	taş,	bir	şelale,	ya	da	bir	ağaç	gibi,	yalnızca	bir	doğal	görüngü	olarak	onayamaz.	Özellikle	bu	konuda	satranç,	sıradan	dile	benzer.	Klasik	örneklerden	biri	yaşlı	erkekler	ve	kadınlar	öbeğidir;	bu,	yaşlı	erkekler	(ve	kadınlar)	ya	da	yaşlı	(erkekler	ve	kadınlar)
biçiminde	yorumlanabilir.	Buraya	kadar	sadece,	içtenlikle	söz	verme	durumunu	incelemiş	bulunuyoruz.	(Bk.	Not	10).131	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	137	V.	Achibald	A.	Bu	geleneksel	gözlemler	arasında	yabancı	dil	ders	kitaplarında	ya	da	kendi	dilimizin	dilbilgisini	öğrenirken	karşımıza	çıkan	genelleme,	tanımlama	ve	kurallar	da	yansıtılmıştır.	Wittgenstein,
Philosophical	Investigations	adlı	yazısmm	bir	liimünde	Burası	soğuk	deyin	burası	sıcak	anlamını	belirtin	6	demektedir.	Üretimsel	ve	yorumsal	gibi	saptamalar,	bir	dilbilgisinin	taban	bileşenleriyle	(bunlar	tümceleri	üretir)	türetilmiş	bileşenleri	(bunlar	taban	bileşeninin	çıktılarını	yorumlarlar	)	arasında	var	olduğu	kabul	edilen	bir	ayrımdan	ileri	gelmiştir.
Aynı	biçimde	yöresel	pot	eheesein(almanca	pot	Icees)	yerini	cotagecheesealdı	ve	daha	kuru	bir	peyniri	anlatmak	için	değiştirildi.	Türlü	genel	giderler	(kâğıtlar,	kart	delgi	makinelerinin	bakımı	vb.)	ayrıca	50	sterlin	tutabilir,	buraya	değin	eder	300	sterlin.	İki	direğin	bulunduğu	her	yerde	birisi	topu	ayağıyla	bu	iki	direk	arasından	geçirebilir,	ancak	bir
gol	atmak,	yalnız	kurumlaşmış	belli	bir	çerçevede	gerçekleştirilebilir.	Chomsky	nin	anlama	dayalı	dilbilgisi	Önerilerini,	son	yazılarında	Aspects'	te	özetlenen	dünüşümlü	dilbilgisi	kuramının,değişik	b;r	yazımı	diyerek,	boş	bir	girişim	diye	nitelendirdiğini	ekleyelim	burada.	Söylenebilecek	tümcelerle	dile	getirilebilecek	anlamların,	sayıca	sınırı	yoktur.
Burada	kullanılan	yöntem,	satranç	kurallarını	bulup	çıkarmaya	çalışan	kişinin	kendisine	doğru	bir	biçimde	bir	atı	ya	da	kaleyi	oynamak	ya	da	karşı	oyuncuyu	şahmat	yapabilmek	için	gerekli	ve	yeterli	koşullar	nedir?	Altıncı	önerimde	de	salık	verdiğim,	edim	örneğini	edinç	örneğinden	ayrı	tutmaya	gelince,	yazar	ona	hiç	yanaşmaz;	-burada	bağlama	bir
daha	gideceğim-	dil	karmaşık	bir	dizi	yanıt	ve	bir	dizi	de	uyarısıdır	der.	Bu	eğilime	karşı,	başka	tepkiler	oluşmaya	başhyor.	Yüzyüze	bir	görüşme	ya	da	ruhdilbilimsel	bir	test	gibi,	kentteki	en	biçimsel	durumlarda,	bu	ilkelerin	elde	edilmesi	son	derece	güçtür.	Üstünlük	ile	güçsüzlük,	kuşkusuz	birbirinden	ayrılmaz.	Bu	bilginlere	göre	dil,	kendisini	konuşan
insanlardan	bağımsız	olarak	gelişen,	büyüyen	ve	ölen	canlı	bir	varlıktır.	Konuşmayı	yazıya	döndürdüğümüzde	biz	bu	zamanlı	sırayı,	aralı	çizgisel	ilişkilerle	gösteriyoruz,	demektir.	Kimi	uygulamalarda,	giriş	örüsünün	makinece	okunur	bir	dökümü,	başka	süreçlerin	bir	yan	ürünü	olarak	sunulmaktadır.	Günümüzde	uygulamalı	dilbilimin	dil	öğretimindeki
durumu,	çoğunlukla	kimi	dilbilimcilerin	dil	öğretimindeki	sorunları	çözmekten	çok,	bilimlerine	bir	uygulama	alanı	bulmakla	ilgilenmelerinden	ileri	gelmektedir.	40	yaşmdan	yukarı	olanlar	için	toplumsal	sınıf	ile	/r	/	nin	kullanımı	arasında	özel	bir	bağlantı	yoktur;	oysa	40	yaşın	altındakiler	için	orta	üst	sınıfla	öteki	öbekler	arasında	çarpıcı	bir	ayrım
vardır.	Ama	bu,	ilk	önce,	ya	da	en	azmdan,	aynı	zamanda	bir	dilyetisi	(edinç)	kuramının	geliştirilmesini	zorunlu	kılar;	bu	kuramda	da	inceleme	konusunu	gerçekleşmiş	dil	sözcelerinin	(metinj)	oluşturduğu	bir200	206	D	İLB	İLİM	SEÇKİSİ	bütünce	değil,	insanların	duruma	uygun	kurallı	dilsel	sözceler	üretebilme,	anlayabilme	ve	bunlarla	anlaşmayı
sağlayabilme	yetisi	oluşturmalıdır.	Bizim	kendi	öznel	tepki	testlerimizde	(Labov,	1966,	s	,	Labov	vb.,	1968:	4.6)	aynı	konuşmacıların,	İncelenmekte	olan	dilbilimsel	değişkenin,	özellikle	ele	almışı	yönünden	değişik	olan	tümceleri	okudukları	duyuldu.	Yukarda	artı	işaretleri	(Chomsky	nin	Sözdizimsel	Yapılarımda,	olduğu	gibi)	edilgen	dönüşümün	çıktı
dizisi	için	öbek	belirtecini	kurmakta	gerekli	olan	bilginin	bir	bölümünü	sağlamak	için	kullanılmışlardı.	(1968),	The	Sound	Pattern	o	f	English,	Harper	and	Row.	Bu	durumda	robotumuz,	okuyacak	bir	şey	bulamadığında,	yolunu	yordamını	biraz	yitirecek,	ne	yapacağını	bilemeyecektir.	Gerçi	bunların	biri	ötekini	bütünüyle	dışlamaz;	her	zaman	bir	kesişme
noktası	vardır	elbet	(yukarıdaki	çizimde	görüldüğü	gibi).	[k]	olduğu-	Kural	(6)	önleşme	olayını	açıklamadan	betimlemektedir.	Gerçekten	de	istek	ve	inancı	olmamasına	karşın,	konuşucunun	bunları	varmış	gibi	göstermesi,	eylemini	isteksiz	olarak	betimlememizi	sağlamaktadır.	Hayvanlar,	değişik	biçimde	smıflandırılabilirler:	Büyüklük-küçüklüklerine
göre,	gelişim	süreçlerine	göre.	Başlangıçta	açıkçası,	hümanist	olmaktan	çok	bilim	adamı	olarak	tanınmak	isteğinde	olan	kimselerce	kullanılmıştır;	uygulamalı	bilim	le	bağıntı	kurulması	hiç	de	rastlantısal	değildir.	Böyle	bir	metindin	anlaşılması,	konuşucunun	bu	metin/i,	ona	yakın	bir	metin^ye	göre	düzeltmesiyle,	yine	de	olanaklıdır.	İnsanlara	ne
dersiniz?	Şiir,	öteki	şiirlerle	ve	okuma	geleneğiyle	ilişki	kurulmadan	yaratılamaz.	Ben	bu	görüşü	çok	yadırgıyo-	10	N.	Çünkü	diller	arası	benzerlik	ve	ayrılıkları	belirler;	tarihsel-karşılaştırmalı	bir	dil	çalışmasıdır,	çünkü	diller	arasındaki	benzerlikleri	soy	ağacı	akrabalığına	ve	bu	akrabalığı	da	dil	değişimine	bağlı	kalarak	açıklar.	Bana	can	alıcı	gibi
gözüken	bu	ayrım,	onun	için	gerçekten	hiç	önemli	değilse	sözcüklerin	anlamı,	içinde	yer	aldıkları	tümcelerce	etkilenir	diyen	üçüncü	önerimi	bir	yana	bırakıyor	olmalıdır.	Üretimsel-Yorumsal	Tartışması	Öyleyse	yönlenme	sorunu	genellikle	deneysel	yönden	önemi	olmayan	bir	konudur.	Sözcük	listeleri	5.	Her	tümceyi	aşırı	bir	biçimde	bozmadan	bu-ortak
yönü	yalıtarak	yazabiliriz:	John	un	edadan	ayrılacağını	doğruluyorum,	John	ım	odadan	ayrılıp	ayrılmayacağını	soruyorum	vb.	Tümcenin	anlamı	(tümüyle	değilse	bile	büyük	ölçüde)	anlamsal	yorumlama	kuralları	aracılığıyla	derin	yapısından	çıkarılır	ve	tümcenin	sesçil	gerçekleşmesi	yüzeysel	yapısından	sesbilim	kuralları	aracılığıyla	türetilir.	Yani,
başlangıçta	özel	bir	amaç	beli	denmeksizin	diller	arasında	bulunan	ortak	yönlerle	ayrımların	belirlenmesidir.	*	Charles	Dickens	in	Pickwick	Papersadlı	romanının	karakteri.196	202	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	(9)	K	ve	D'nin	konuştuğu	lehçenin	anlambilim	kurallarına	göre	Tülin	doğru	ve	içtenlikle	söylenmesi	sadece	ve	ancak	(1)	den	(8)	e	kadar	olan	koşulların
geçerli	olmasına	bağlıdır.	Bunlar,	Bloomfield	in	(1944)	bizim	yaygın	bir	bilgi	olarak	gözlemlememizi	önerdiği,	dile	ikincil	yanıtlardır.	Söz	konusu	yöntem,	ayrıca	işlek	de	değildir.	İngilizcenin	işlev	bildirici	düzeneklerini	sözcük	sıralaması,	vurgu,	perde	değişimi,	noktalama,	eylem,	kip	ve	son	olarak	da	bir	dizi	edimi	gösteren	eylemler	(performative	verbs)
oluşturur.	Ancak	bunların	önemi,	daha	öteki	ruhbilimcilerce	gereken	ölçüde	bilinmemektedir.	özellik	taşımak	zorundadır.	Yine	de	bilinen	en	eski	ve	köklü	taktik,	zaman	zaman	başvurulan	yeniliklerdir.	Bunları	göz	önünde	tutarak,	insan	dilinin,	ruhbilimdeki	sakıncaları	açıklamayı	üstlenen	herhangi	bir	ruhbilimcinin	kolaylıkla	anlaması	gereken	yedi
yönünü	kısaca	özetlemeye	karar	verdim.	477).	-	Ama	senin	de	oradaki	yerin	hiç	uygun	değil	tümcelerinde	ben	ile	sen	ve	burada	ile	orada	özdeş	göndergeye	yöneliktir).	Dönüşümlü	dilbilgisi,	sözdiziminin	iki	tür	kuralı	içerdiği	dil	kuramıdır:	Kurucu	yapısı	dizim	ağaçlarınm	yapısını	belirleyen	öbek-yapı	kuralları	ile,	temelde	bir	tür	dizim	ağaçı	yapısını
ötekine	(örneğin	etken	yapıyı	edilgen	yapıya)	çeviren	dönüşüm	kuralları.	Ötekileri	anlamaya	çalışmadan,	birine	inancım	sürdürmeli	m	i?	Bu	açıdan,	tıpkı	bir	ilgeçin	bir	durum	u	yönettiği	gibi,	bir	ünsüz	bir	ünlüyü	yönetir.	Başka	bir	biçimde	söylemek	gerekirse,	üretimsel	sesbilim,	özerk	bir	dilbilimsel	betimleme	düzeyi	değildir;	yüzeysel	yapı	ve	sesbilgisi
(phonetics)	gibi	başka	dilbilgisel	düzeylerdeki	bilgiye	bağlıdır.	Firth	için	anlam,	herhangi	bir	dil	biriminin	girdiği	ilişkiler	ya	da	işlevler	ağının	toplamı	sayılıyordu	yılında	anlam	ya	da	işlevi	bir	dizi	bileşen	işlevlerine	(component	functions)	ayırmayı	öneriyorum	diyordu.	Daha	önce	gördüğümüz	gibi,	olumsuzlamanın	kapsamı,	nicelemenin	kapsamı	gibi
etmenler,	yüzeysel	sözdizimsel	sıralama	ve	yüzeysel	kurucu	yapı	tarafından	belirlenmektedir;	kapsam,	odaklama	ve	vurgulama	(örneğin	only	(yalnızca)	ve	even	(bile)	gibi	belirteçlerin	kapsamı)	ile	bağıntılı	öteki	olgular	için	de	aynı	şey	söylenebilir.	Adı	geçen	bu	olguların	hepsi,	tümce	çiftleriyle	dile	getirilebilen	bağdaşırlık	ilişkisine	yol	açar.	Bu	tür
sınıflandırmalar,	kimi	kuramda	bu	özelliklere	verilen	öneme	göre	az	ya	da	çok	gelişirler;	ancak	doğru	sınıflandırma	diye	bir	şey	yoktur.13	Belli	özellikleri	olan	bir	hayvan.,	eldeki	sınıflandırma	ölçütlerine	göre	doğru	ya	da	yanhş	sınıflandırılabilir;	ama	sınıflandırmanın	kendisi	doğru	yada	yanlış	olamaz.	(3)	Komut	(2)	yi	satır-başı	damgası	bularak
bitirdiysen,	kâğıttaki	sayıyı	çiz	ve	yerine	bu	sayıdan	bir	artık	sayıyı	yaz	ve	sonra	komut	('2)	ye	dön;	değilse	komut	(4)	e	geç.	Yapısalcı,	olumsuz	karşıtlıkların	salt	kuramsal	yapılardan	ayrımlanması	sağlanabilirse,	ikili	çözümlemelere	tümden	karşı	olmak	için	çok	az	neden	vardır	sonucuna	varan	Housholder	in	görüşünü	düpedüz	benimseyebilir	{Linguistic
Speculations,	s.	Bu,	çoğunlukla	şaşırtıcı	bir	deneyimdir;	çünkü	uzman	İngilizce	öğretmenleri	bir	İngiliz	üniversitesinde	belli	bir	dilbilim	bilgisi	edinmiş	olmakla	birlikte,	bu	konuda	öğrendiklerinin,	izlenceyle	ilgili	sorunlarına	her	zaman	çözüm	getirmediğini	görürler	lara	değin	dilbilim	öğrenimi,	İngiliz	dilinin	tarihiyle	gelişmesini	incelemek	demekti.	Bu
çözümleme	konusunda	ileri	sürülebilecek	noktalardan	biri	şudur	ki,	Chomsky	ninkinin	tersine,	bu	çözümlemenin	derin	yapısında	my	friend	öbeği	ikinci	kez	görünmez.	Sağır	ve	dilsizlere,	konuşmanın	dokunma	duyusu	yoluyla	öğretilme	durumu,	söylemek	istediğim	şeyi	daha	da	açıklar.	Eğer	söz	verilen	şey,	söz	verenin	yapmak	istemediği	bir	şeyse,	söz
vermek	kusurludur.	Bir	söz	bağlamı,	böylece	bir	sözcükler	dizininden	önemli	ölçüde	daha	büyük	oylumludur	ve	dolayısıyla,	yayınlama	giderleri	nedeniyle,	söz	bağlamının	daha	değerli	olabileceği	birçok	yerde,	çoğunlukla	sözcükler	dizini	üretilir.	Selam	sözcesinde	ne	yargı	içeriği	ne	de	içtenlik	koşulu	vardır.	Bir	göstergeler	dizgesi	olarak,	örüntüntin,
anlaşılabilirlik	gereği	ile	çatışmamak	koşuluyla,	birimler	arasındaki	değişimlere,	birimlerin	seçim	ve	düzenlenişine	olanak	sağlayan	belli	bir	esnekliği	vardır.	Bu	dilbilgilerini	kullanan	öğretmenlere	saldırmış,	onları,	dilbilim	bilgisinden	yoksun,	her	çocuğun	yaşamından	yıllar	çalan,	bilgisiz,	buyurgan,	uyuşuk	insanlar	diye	nitelemiştir.	Benimsenebilir
düzeyde	yanlışsız	bir	örii	elde	edilmeden	önce	bu	süreç	genellikle	birçok	kez	yinelenir.	Öznenin	gözden	yitmesi,	yapısalcıların	tasarılarını	nasıl	biçimlendirir?	Bir	dili	çözümleme	yeteneği	dil	öğretmeninin	en	önemli	yeteneği	olmayabilirse	de	uygulamalı	dilbilimde	biraz	eğitim,	uğraştığı	dillerde	aynı	ve	ayrı	olan	şeyin	niteliğini	daha	kesin	olarak
belirlemede,	kendisine,	eskisinden	daha	çok	güç	katabilir.	İngilizcedeki	belirtecin	diziliş	kurallarım	anlatan	en	iyi	ders,	eğer	uygulayım	koşullarını	da	içermezse,	yetersizdir;	uygulayım	kurallarıysa	kullammbilimin	alanına	girer.	Kişi,	gösterileni	ister,	bir	gösterenin	öngördüğü	anlam	olarak,	ister	göstereni	aranacak	bir	etki	olarak	alsın	can	alıcı	önem
taşıyan	nokta,	göstergelerin	incelenmesini,	tanımlanmış	hazır	anlamların	tek	yönlü	olarak	gösterenlerle	ilişkili	olduğu	düzgüsel	türden	durumların	incelenmesiyle	sınırlamamaktır.	Doğal	dil,	belirli	öğelerinin,	doğal	olmayan	dillerin	göstergebilimleriyle	yapılan	karşılaştırma	ve	aykırılık	yöntemleriyle	daha	belirli	bir	biçimde	incelenerek	ortaya	çıkarılması
gereken	özel	bir	tür	göstergebilim	olarak	incelenmelidir;	sembolik	mantık,	trafik	imleri	ya	da	askeri	üniformalar	örneği	geniş	bir	biçimde	değişen	gösterge	dizgeleri	gibi.	Göstergeden	söz	ederken	Saussure	gibi	her	gösterenin	arkasında	gizli	belli	olumlu	bir	kavramın	bulunduğunu	ileri	süren-	bir	kavram	ile	sessel	bir	imge	ya	da	bir	kâğıt	parçasının	önii
ile	ardı	gibi-	bir	çözüm	yolu	kullanabilirler.	Kimi	betimlemeler	kısa	olmayı	amaçlar;	ötekiler	kapsayıcı	olmayı.	Amerikalı	büyük	dilbilimci	Leonard	Bloomfield	anlamı	incelemenin	dilbilimin	yasal	bir	bölümü	olmadığı,	dilsel	biçimlerin	anlamlarına	ilişkin	açıklamalarm	başka	bilimlerin	alanlarına	girdiği	görüşüne	kapılmıştır	yılında	Bloomfield	in	Language
(Dil)	adlı	yapıtının	yayınlanmasından	sonra	bu	görüş	A	B	D	nde	genel	olarak	benimsenmiş,	Amerikan	dilcileri	yeniden	dil	bilimi	içinde	düzenli	anlam	incelemesi	yapmaya	ancak	birkaç	yıl	önce	başlamışlardır.	Gösterilen	doğrudan	kavranamaz;	ancak	başka	bir	gösterge	biçiminde	bir,yorum	bağlamı	(interpretant)	gerektirir	dog	için	canine	gibi	bir
gösterge	ya	da	bir	açımlama	ya	da	cat	(kedi),	wolf	(kurt)	gibi	öteki	gösterilenlerle	bağıntıların	ayrıntıda	bir	belirlenmesi	yorum	bağlamı	olabilir/'	Gösterge	ve	açıklama	birlikte	başka	bir	göstergeyi	oluştururlar.	Her	üyenin	konuşmasının	(	lavalieri	mikrofonla	alman)	kayde	3	Bu	sorunun	en	ilginç	yanlarından	biri,	normal	zamanda	kaçındığımız	evet-hayır
türü	yanıt	gerektiren	bir	soru	olmasıdır.	Sonuçlar	ye	Sezdirimleı	Paul	Ricoeur,	La	Structure,	Le	mot,	et	l	Evenement	âa.	Oysa	dizgesel	olarak	etkilenen	bu	değişkenlerden	yalnız	badve	lost'nnyükselişi	biçem	değişikliği	ve	düzelme	gösterir.	Matisoff,	Tayland	ve	Burama	mn	bir	Lolo-Buıama	dili	olan	Lahu	ya	ilk	yaklaşımında,	İngilizce	ve	Lahu	yu	bilen
ikidilli	bir	konuşmacıyı	kullandı.ıçok	daha	yakın	olan	Thai	gibi	bir	dili	kullanmanın,	verileri	daha	çok	bozacağı	görüşü	onundu.166	172	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	Dural	bir	toplumdilbilimsel	belirtge	(th):	İngilizce	deki	en	önemli	ve	en	yalın	toplumdilbilimsel	belirt	gelerden	biri	(th)	dir.	Dillerin	tiplendirilmesi	X	IX.	Anımsamalıyız	ki,	19.	Chomslcy	mn
Sozdizimsel	Yapılar'daki	etken-edilgen	belirlemesi	bir	dönüşüm	kuralından	yararlanıyordu	ve	şöyle	gösteriliyordu:	NP,	Aux-V-NP-Aux-be	en-v-by-np.	Yapısalcı	dilbilim	çözümleyici	ve	verilen	her	diziyi	kurucu	öğelerine	indirger	nitelikteyken,	Chomsky	örneği,	birleştirici	sözcenin	(eski	ya	da	yeni)	konuşan	kimsece	gerçek	üretimini	yansıtır	nitelikte
düşünüldü:	Kuramsal	temellerinde	üretici	dilbilgisinin	konuşma	eylemini	üretici	süreç	olarak	sunan	bireştirici	görüş	açısını	taşımasıyla	dil	için	çözümleyici	yaklaşımlardan	daha	üstündür.12	Ancak,	Chomsky	nin	de	sık	sık	vurguladığı	gibi,	durum	böyle	değildir;	dilbilgisi,	yapısal	betimlemeleri	üretir;	ancak	tümce	üretiminin	gerçek	sürecini	göstermez.
Yapısalcılar	da	Fransızca	öğretiminin	temel	bir	özelliğini	oluşturan	kuralcı	dilbilgisine	karşı	F.	Bu	kavram,	inceleme	konusu	bir	nesneye	bakışta,	durumun	önemini	vurgular.	Yargıyı	anlatmayı	belirleyen,	gönderimde	bulunma	ve	yüklemlemeye	değgin	kuralların	varolduğunu	sanıyorum.	durumlarına)	bağlamışlardır.	Bir	metin,	yalnızca,	geleneğin	içinde
belli	olanakların	bulunmasından	dolayı,	şiir	olabilir;	öteki	şiirlerle	ilişkili	olarak	yazılır.	Özdevimlilik	karşıtlığında	odaklama	sonucu	ortaya	çıkan	bir	işlevdir.	New	York	City	de	gelişme	çağında	kent	dışında	büyüyenler	lost	sözcüğündeki	ünlü	gibi	New	York	City	değişkeni	söz	konusu	olduğunda	(Labov,	1966,	s.	(ii)	Öteki	bütün	sesbilimsel	süreçleriyle
önleşme	rastlantısal	olur	ve	açıklanamaz.	Bu,	genellikle,	özdevimli	dizinleme	ya	da	özdevimli	soyutlama	olarak	bilinir.	Bu	bilgi,	öbek	belirtecini	tüm	ayrıntılarıyla	kurabilmemiz	için	elbette,	yetersiz.	Dil,	kural	güdümlü	davranışm	en	başt	agelen	örneğidir,	göz	önünde	bulundurulması	gereken	değişik	türden	kurallar	vardır.	Başka	bir	deyişle,	giriş
dilindeki	her	sözcüğe,	ikidilli	b;r	sözlükten	bakılacaktı	(sözlük	kolayca	bir	mıknatıslı	kuşak	üzerinde	saklanabilirdi);	sözcüğün	bir	eşdeğeri,	sözlüğün	sağladığı	çeviriler	arasından	seçilecekti	ve	örneğin	bir	tümcenin	sonunda,	seçilen	eşdeğerler,	çıkış	dilinin	sözcük	düzeninin	isterlerine	göre,	yeniden	düzenlenecekti.	Dile	ilk	kez	yaklaşan	bir	dilbilimci	için,
belki	nesnel	dili	bile	iyi	konuşamayan	iki	dilli	denekleri	kullanmak	normaldir.	J.	Yazarın,	bir	sözcüğün,	türlü	titremlemelerle	öğrenildiğini	mi,	sözcük	bileşimleri	için	türlü	titremlemeler	öğrendiğimizi	mi,	ya	da	hem	sözcük	bileşimleriyle	hem	de	ses	perdesi	kullammmm	aynı	anda	öğrenildiğini	mi	demek	istediği,	açık	değil.	Özerk	olmak	için,	her	bilim	gibi,
kendi	ağını	örmek	durumunda	olacaktır;	böylece,	insan	deneyimleri	ve	doğal	olaylar	okyanusundan,	yalnızca	gereksinim	duyduğu	öğeleri	tutabilecek,	ötekileri	göz	ardı	ederek,	Sir	Arthur	Eddington	un	balık	uzmanı	gibi,	ağımın	tutmadığı,	balık	değildir,	diyebilecektir.	P.	Yaptığı	ayrım	kısaca	şöyledir:	Dil	(langage),	bütün	sağlıklı	insanlarda	doğuştan	var
olan,	kalıtımla	kazanılmış,	ancak	gelişmek	için	de	uygun	çevresel	uyarıyı	gerektiren	konuşma	yetisidir.	Hemen	hemen	her	durumda,	her	bireyin	geniş	bir	seçim	alam	vardır.	başlarında	yeni	ruhbilimsel	kuramların	gelişmesi	ve	toplumbilimin	doğması	dil	araştırmalarını	doğrudan	doğruya	etkiledi.	Herhagi	bir	durumda,	bu	boyutlardan	kimileri	gerçekten
ya	da	uygulamada	ortadan	kalkabilir:	Bir	göstergenin	öbür	göstergelerle	sözdizımsel	bir	bağıntısı	olmayabilir;	bu	nedenle,	o	göstergenin	imlediği	şey,	aslında	hiçe	inmiş	olur;	ya	da	imlediği	şey	bulunabilir	de	o	gösterge	herhangi	bir	nesneyi	düzanlamlamaz;	ya	da	imlediği	bir	şey	bulunur	ama	gerçek	bir	yorumlayıcı	bulunmaz;	bu	nedenle	de	dışa
vurumu	olmaz	-	ölü	dillerdeki	sözcükler	buna	iyi	birer	örnektir.	v.	Ancak,	dilbilgiciler	dönüşümsel	olamamışlardır	ve	yapısalcılardan	böyle	bir	şey	beklemek	için	bir	neden	de	yoktur.	Bu	durumda,	iyi	bir	ahçımn	kesin	saptanmış	kurallar	koduna	uyarken,	gene	de	yaratıcılık	gücünü	uygulayan	biri	olduğuna	dikkat	etmeliyiz.	3-	Çizenek	1,	üyelere	bir	bütün
olarak	gözükmediği	için	(1)	ve	(2)	olguları	genel	bilginin	bir	parçası	değildir.	Öteki	üye,	t-his,	then	v.b	sözcüklerdeki	titreşimli,	peltek,	dişsil	sürtüşmeli	(dh),	New	York	City	deki	genel	incelemede	(Labov,	1966)	ve	Zenci	topluluğunda	yapılan	incelemede	(Labov	v.b,	1968;	Anshen,	1969)	belirlenmiştir.910	Working,	nothing	v.b	sözcüklerde	vurgusuz	(ing)
için	çok	benzeyen,	bir	toplumdilbilinısel	tutarlılık	görülür.	Artzamanlı	dilbilim	dilin	zaman	içinde	evrimiyle,	sürekli	değişen	bir	araç	oluşuyla,	sonu	gelmez	ardıllıkta	dil	durumlarıyla	ilgilenir.	Dilbilimci	eşzamanlı	betimlemesine	bir	odak	noktası	saptadığı	an,	zaman	etkenini	konu	dışı	bırakır;	topladığı	gerecin	o	sırada	uğramış	olabileceği	değişikliğe	önem
vermez.	Göstermediği	gibi,	özellikle	bu	durumda	bu	açıklama	açıkça	yanlış	görünüyor.	Böyle	bir	kavramsal	ayrını	yapmak,	kuşkusuz	konuyla	ilgili	düşünceyi	açıklığa	kavuşturmaya	yardım	eder;	bir	bütün	olarak	dilbilim	de	bundan	yararlanır.	Şu	Türkçe	tümceyi	ele	alalım:1	Ayşe	nin	arkadaşı	gece	zifiri	karanlık	eve	geldi.	Bununla	birlikte,	Chomsky	nin
dilbilgisi	kuramının	önkoşullarından	biri,	bir	dilin	bütün	tümcelerini	üretmek	için	dilbilgisinin	özdevimli	bir	araç	sağlaması	gereği	olduğundan,	bir	bilgisayarın	dilbilgisi	kurallarına	göre	tümceler	üretmek	üzere	izlencelenebilmesi	bakınmadan,	onun	modelleri	bilgisayar	üzerinde	kullanım	için	doğallıkla	uygundur.	Bu	yoldan,	örüdekl	sözcük	sayısınca
kart	elde	ederdik;	sonra	da	kartları,	sözcüklere	göre	abece	sırasına	koyar,	her	sözcük	içinde	de	satır	sıra	sayısına	göre	sıralardık.	Bununla	birlikte,	üflemin	bazı	özelliklerinin	sesbilimsel	düzeyde	gösterilebilmesi,	anlaşılır	biçimde	tartışılmalıdır.	Böylece	5	inci	kural	II	nci	bölümde	açıkladığım	kurucu	kurallar	dizgesine	özgü	bir	kur	aid	n\	Ayrıca	dikkat
edilirse,	oyunlarla	ilgili,	oldukça	ayrıntılı	örneksememiz	olağanüstü	iyi	bir	biçimde	desteklenmektedir.	Culler,	çev.	Karşıt	örneği	vermemin	amacı,	konuşanın	ne	demek	istediği	ve	söylediği	sözcüklerin	ne	anlama	geldiği	arasındaki	bağlantıyı	gösterebilmektir.	Kreidler,	Linguistic	Reporter'6tkx	araştırmasında	(1966)	otuz	kadar	ders	kitabını	dilbilim
açısından	incelemiştir.	(7)	Kâğıt	yapraktaki	sayıyı	kartın	üzerine	aktar	ve	kartı	çıkış	destesine	koy.	Bunu	içtenlik	kuralı	olarak	adlandırmaktayım.	Bunlardan	başka,	öğretmenler	için	Bloomfield,	Fries	ve	Roberts	incelenmesi,	sınıftaki	kılgısal	sorunların	ışığında	eleştirel	yargılarının	uygulanması	gereken	yetkin	yazarlardır.	(Dt.	Übers.:	Zur	Theorie	der
Sprechakte.	Bu	sorunun	doğru	bir	değerlendirmesine	ulaşmak	için,	önce,	girişim	yanlışlarının	ne	olduğu	açıklanmalıdır.	Bunun	yerine	denek,	ölçünliiyle	aynı	ya	da	ona	yakın,	herhangi	bir	yöresel	dilden	kaçınmak	için	saygm	lehçeyle	ilgili	bilgisini	kullanabilir.	Kuşkusuz	dil	dizgesinin	ussal	bir	kavranışıdır	bu:	Saussure	dil	{langue)	özelliklerinin
gerçekten	beyinde	var	olduğunu,	yalnız	soyutlama	olmadıklarını	etkili	bir	biçimde	savunur.	Eğer	onun	temeldeki	tezleri	doğruysa	dilbilim,	daha	yeni	yeni,	sendeleyen	ilk	adımlarını	atmış	demektir.	Dille	ilgili	konuşmaları	sürdürmek	için,	herkesçe	kullanılacak	çok	az	sözcük	vardır:	Öteki	insanların	sesletmesinin	genizsil	gürültü,	aynı	tempo,	kaba,
gırtlaksı,	tembel,	özensiz	olduğu	gibi,	bu	birbirinin	eşi	birkaç	terim	yinelenir.	Şimdi	bu	durumu	Grice	m	düşüncelerine	göre	betimleyelim.	Ne	var	ki	ö	günden	beri,	daha	açıkçası	Katz	ve	Fodor	un	anlambilimde	çığır	açan	bir	denemesinden	beri	(	The	Structure	o	f	a	Semantic	Theory,	1964)	dönüşümlü	dilbilgisinin	tarihi,	dilbilim	kuramında	anlambilime
giderek	daha	geniş	yer	ayırmak	konusunda	oluşmuştur.	Bu	yöresel	anadil	-	dir	konuşmadır.	Bu	bakımdan	tüm	kuram,	çeşitli	bileşenlerinin	etkileşimi	sonucu,	sesçil	çıktılarla	anlamsal	çıktıların	uyumunu	sağlıyordu.	Bu,	izlencenin	isteklerine	göre,	bellekten	komutları	seçip	gerekli	işlemi	yürüten	denetim	birimince	güdülür.	Buna	ek	olarak,	dinleyenlere
bilgi	verme,	onları	sinirlendirme	ya	da	canlarını	sıkma	gibi	birtakım	eylemleri,	özel	bir	biçimde	yerine	getirmiş	olabilir;	ayrıca	Kennedy,	Khruschchev	veya	Kuzey	Kutbu	na	değinmek	gibi	bazı	eylemleri	özel	bir	biçimde	gerçekleştirmiş	olabilir.	Bu	ayrımın	bilincinde	olmak,	bizim	ilgimizi	belli	bir	açıdan,	daha	bir	tutarlılıkla	dil	üzerinde	yoğunlaştırmamızı
sağlar.	(1969),	Speech	Variation	Among	Negros	in	a	Small	Southern	Community,	unpublished	N	Y	U	dissertation	Bailey,	C-J.N.	(1969a),	The	integration	o	f	linguistic	theory:	internal	reconstruction	and	the	comparative	method	in	descriptive	linguistics,	with	an	appendix	o	f	107	pan-dialectal	ordered	rules,	paper	given	before	Conference	on	Historical
Linguistics	in	the	Light	o	f	Generative	Theory,	Los	Angeles.	Stempel	ed.,	Beitrâge	zur	Textlinguistik,	(Internationale	Bibliothek	für	allgemeine	Linguistik	1)	München,	S209	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	215	K.	Temelde,	örneksemeyi	tartışmaktayım.	14).	Son	olarak,	uygun	bir	eğitim,	öğretmene,	dilbilimin	bilimsel	durumuyla	dilbilimcilerin	bilimsel
gösterişçiliklerini	ayırma	yetisi	de	verebilir.	Firth	açıklamalarını	toplumsal	kişi,	birbiriyle	çatışmaya	ya	da	önemli	uyumsuzluğa...	Yöresel	anadilin	gözlemlenmesi,	dilbilimsel	yapıların	çözümlemesi	için	bize	en	düzenli	bilgiyi	verir.	Bu	olumsuzluklar,	özellikle	türden	türe	ya	da	sözsüz	davranıştan	sözlü	davranışa	atlayarak	genellemeler	yaptığımızda,
özellikle	sakın	cali	olabilir.	Daha	tam	ve	kesin	çözümlemeler	elde	edilinceye	değin,	dil	öğretimi,	dil	betimlemesi	yönünden,	geçmişteki	bol	ve	hizmete	hazır	dilbilgisine	dayanmak	zorunda	olacaktır.	Ona	göre	tümce,	aşama	düzeni	içinde	birbiriyle	ilişkili	bir	dizi	birimden	oluşmaktadır.	(Yalnızca	dilbilgisi	kurallarının	anlamsız	olacaklarını	belirtmeleri
yüzünden)	kesinlikle	söylenmeyen	her	tür	olası	söz	dizilişleri	vardır.	59).57	62	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	Saussure	ün	ilkesinin	eğilmezliğiyle	büyülenmiş	Levi-Strauss	gibi	yapısalcılar,	ilkel	yöntemsel	bir	gereksinim	olarak	yapısal	çözümlemenin	içindeki	birimlerden	bir	tanesinin	değişimi	öteki	birimlerin	tümünün	değişimi	demek	olan	birimler	dizgesini	ortaya
çıkardığı	görüşünü	önerdiklerinde,	dilbilimin	kendisinde	bile	çok	az	gerçekleşebilecek	bir	amaca	göz	dikerler.3	Mutton	sözcüğü	İngüizce	den	atılırsa,	belli	yöresel	değişimler	art	arda	dizilir:	Sheep	in	değeri	köklü	bir	biçimde	değişebilir;	b	eef	(sığır	eti),	pork	(domuz	eti),	veal.	9).	Bir	kezinde	Barthes	yapısalcılığı	en	uzmanlaşmış,	sonuçta	da	en	uygun
biçimiyle,	çağcıl	dilbilim	yöntemlerinden	kaynaklanan	ekinse!	yapıların	bir	çözümleme	yordamı	olarak	betimlemiştir	(Science	versus	literature,	s.	Ancak	hem	seslerin	hem	de	anlamların	çıkış	noktası	olarak	sözdizimi	bileşeninin	özel	durumuna	dikkat	edilmelidir.	Bu	soruya	yanıt,	çağdaş	sesbilgisi	kuramının	durumuna	bağlıdır.	SCHATZM	ANN
/STRAUSS	1965	ve	LABOV	1970).	Çünkü	yaptıklarının	tüm	örüntüsünün,	oyunun	kurallarına	uyduğunu	varsayarak	komşularımızın	davranışlarım	yorumlarız.	Bu	bilgisi	bulunmayan,	ama	metni	metin2	olarak	yeniden	kurmaya/anlamaya	çalışan	bir	dinleyici,	bitişiklik	bağlantısının	türünü	kestirme	yolu	arayacaktır.	Tembel	bir	öğrenciye,	Eğer	çalışmanı
zamanında	bitirip	vermezsen	bu	dersten	sana	geçer	not	vermeyeceğime	söz	veriyorum	*	dediğimi	varsayalım.	Dilbilim	içinde	neyin	dile	(langue)	neyin	söze	(parole)	kesinlikle	ilişkin	olduğu	konusunda	ayrı	görüşler	bulunmaktadır	:	Örneğin,	dilbilimsel	bir	dizgenin	açıklanması,	bir	sesbirimi	ötekinden	/p	/	ötümsüz,	/b	/	ötümlü	ayıran	yankılanım	ve
eklemleyici	özellikleri,	kesinlikleri	belirtmeli	mi,	ya	da	ötümlü	ve	ötümsüz	olarak	bu	gibi	özelliklerin	bütünüyle	biçimsel	ve	soyut	ayrım	olan	sözde,	dilin	kendisinde	ortaya	çıkan	görünümler	olarak	düşünülmeli	midir,	düşünülmemeli	midir?	Ayrılıklardan	biri,	bir	kişinin	söz	eylemi	dile	getirirken	kullandığı	ses	ya	da	simgelerin	kendine	özgü	bir	biçimde
anlam	taşıdığı'nın	söylenebilmesidir.	BOOST	1955),	önceleri	1929	yıllarındaki	savlarında,	sonraları	açık	olarak	Havrânek,	Trnka,	Sgalf,	DANES	1970,	HAUSENBLAS	1964;	1966	ve	son	olarak	Palek	in	metin	dilbilgisi	dizgesine	yol	açacak	biçimde:	Metin	düzlemindeki	sözdizimiistü,	dilbilgisel	tümceleri	kuran	bir	dizgede	görev	yapan	bağıntılar	dilsel
yapının	dışında	kalan	olgu	ve	durumlar	ın	anlatum	olarak	anlaşılmalıdır	(PALEK	1968a,	s.	Dikkat	etmeden	sıcak	bir	közü	tutmuşsanız,	daha	ne	olup	bittiğini	anlamadan	onu	hemen	bırakırsınız.	Lyons,	1972	(1970),	Penguin	Books,	Çeviren:	Doç.	İlki,	hayvanların	bellibaşlı	özelliği	olan	belirtke-tepkisiyle	kültürel	olarak	tanımlanan	durumlarda	insanın
egemen	özelliği	olan	dilbilgisel	yapı	davramşı	arasmdaki	ayırımı	gösterir.	Bunun	da	anlamı,	İngilizce	tümcelerin,	onların	üreten	kurallar	çerçevesinde	betimlenmesi	gerektiğidir.	Oyunun	hızlı	mı,	yavaş	mı,	kıran	kırana	mı,	yoksak	gizli	tuzaklarla	dolum	u	olduğu	gibi.	türden	yanlış	cinsel	ilişkiler	ele	alınırken	aile	bireyleri	arası	cinsel	ilişki,	kabile	dışı
evlilik	ve	evlilikle	ilgili	sorunları	bir	düşünce	potasında	kendi	kendilerince	tartışmış	olmalarıdır.	Bunun	üstesinden	gelmek,	ilk	elde	söz	bağlamı	ya	da	sözcükler	dizini	üretmeden	tümüyle	değişik	büyüklükte	bir	sorundur;125	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	131	bundan	kuşku	duyan	okuyucu,	yukarıdaküıe	benzer	bir	robota,	giriş	örüsünde	karşılaşılan	her	sözcüğün
sözdizimsel	türünü	de	saptamak	üzere	bir	komutlar	kümesi	üretmeye	çalışabilir.	Sesbilimci,	konuşmanın	en	kapsamlı	incelemesini	bize	verebilir;	onun	araçları,	sesler	arasındaki	en	ince	ayrıntıları	ortaya	çıkarabilir.	En	bilinen	örnek,	harita	örneğidir.	Veysel	K	ılıç.)155	160	D	ÎLBÎLÎM	SEÇKİSÎ	sayısal	incelemesinde,	örnek	ile	çokluğu	birbirine
karıştırdığını	yaka*	lasak,	yüzü	kızarırdı.	Bunu	anlamak	için	aşağıdaki	konulan	araştırmak	gerekir:	Önce,	soyut	olarak	cinsel	etkinliklerin	-kendini	tatmin,	eşcinsel,	evlilik	içi,	evlilik	dışı,	ikili,	çok	yanlı	vb.	Soyutlanmış	Cape	Hatteras	(Kuzey	Carolina)	lehçesini	konuşanlar	high,	tide,	v.b	sözcüklerdeki	çekirdeği,	art	yuvarlak	yaptıkları	için	hoi	toiders	diye
adlandırılırlar.	Çünkü	kimi	dilbilimciler	bilimsel	görünmeye	o	denli	heveslidirler	ki	dile	ilişkin	en	bayağı	gerçekleri	düzmece	bilimsel	bir	işaret	dizgesi	ve	çeşitli	bilim	dallarından	blinçsizce	alınan,	bilimsel	çağrışımlarla	dolu	bir	teknik	terimler	toplamıyla	yineler	dururlar.	Özdevimlilik	bir	toplumsal	durumda	olağan	olarak	beklenen	uyarıdır;	odaklama	ise
toplumsal	bir	durumda	ekinsel	olarak	beklenmeyen,	bu	nedenle,	özel	ilgi	uyandırabilen	bir	uyarıcıdır.	b)	Altulamlama	bağıntılarının	tanımlandığı	düzlemdir	(örn.	Oysa	sözcüğü	sözcüğüne	be	well	(iyi	olun,	esenlikli	olun)	diye	çevirirsek	yine	bir	tür	selamlama	olarak	anlaşılabilir	-başka	bir	anlatımla,	iletişimsel	işlevini	korur-	ancak	bunun	yanında,	bir	tür
özel	ilgi	de	uyandırabilir;	belki	de	çevirmenin	amacına	ilişkin	bir	şaşkınlık	yaratabilir	ya	da	çevirmenin	yabancı	çevre	izlenimini	iletme	yolunda	bir	çabası	olarak	yorumlanabilir.	Bu	kuramlar,	kimi	değişik	biçimleriyle	bir	tepkiye	yol	açar:	Dillerin	gösterdikleri	değişiklikler	karşılaştırmalı	yöntemin	sağladığı	sonuçlara	da	dayanılarak,	insan	uygarlıkları
tarihinin	oluşturduğu	daha	geniş	bağlama	göre	yorumlanmaya	başlanır.	Dilbilim	örneği,	kişiyi	her	dizgenin	tam	bir	tutarlığı	olduğu	beklentisine	yöneltmemelidir.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	24	to	36	are	not	shown	in	this	preview.	Eğer	birkaçına	değinmek	gerekirse	Frege,	Sheffer,	Lewis,	Reichenbach	ve	Hare	gibi	karşıt	görüşlü	yazarlar
bunu	değişik	yönleriyle	belirtmişlerdir.	Bu	eklemeler	ayraç	üzerine	konan	bir	(*)	imiyle	belirtilmiştir.	Uygun	yapılar,	birimlerin	gösterge	olarak	işlev	görmesine	olanak	veren	yapılardır.	Yalnız	yöntemsel	önceliği	bile	onun	insan	düşüncesinin,	böylece	de	insanm	göstergebilimsel	dizgesinin	temel	işlevi	olduğunu	belirtmeye	yeter.	Üretici	dilbilimin
sağladığı	ve	bu	tartışmada	önemini	artıran	şey,	örnek	bir	seçiklikteki	yöntemsel	tutumudur.	Ayrımlayarak	öğrenme	süreci	nde,	doğal	bir	temel	bulan	anlamlı	ayrılıkları	öğrendiği	olasılığı,	bir	zorunluluk	değilse	de	usa	uygundur.	Glosematik	açıdan	bakarsak,	bu	öğelere	sessizler	ve	sesliler	diyemeyiz.	Birincisi,	konuşucunun	kendi	özbilgisinin	birer
gösterimi	olmalıdır.	Günümüzde	bu	çeşitli	dallar	(karşılaştırmalı	dilbilgisi,	tarihsel	dilbilgisi,	kuralcı	dilbilgisi)	dilbilimin	yanı	sıra	varlıklarını	sürdürmektedir;	bu	durum	aynı	zamanda	kendi	yöntemlerini	kendine	özgü	çalışmalar	için	geliştiren	betikbilim	için	de	geçerlidir.	Ancak	bu	tür	başarısızlıklar,	kuşkusuz,	dilbilimsel	örneğin	kendi	yanılgıları
değildir.	(Foucault,	U	Archeologie	dıı	Savoir,	s.	Şimdilik,	gidebileceği	yönde	ne	olup	biteceğini	anlamak	konusunda	bazı	ipuçları	vermekle	yetineceğim.	(II)	Sesbilimin	sesbilgisine	dayanması	Sesbilimin	sesbilgisine	bağımlılığını	tartışmadan	önce,	bu	iki	dilbilimsel	betimleme	düzeyi	arasındaki	doğa	farkını	belirlemeliyiz,	[h]	ile	bir	ünsüzün	üflemli
(aspirated)	olduğunu,	başka	bir	deyişle,	üflemeli	olarak	okunduğu	aşağıdaki	sözcüklerin	ve	bunların	sesbilgisel	gösterimlerini	düşünelim:	(I)	pit	[phit]	tick	[thik]	kit	[khit]	spit	[spit]	stick	[stik]	skit	[skit]	[s]	simgesiyle	gösterilen	ses	özelliklerinin	spit	i	pit	ten	ayırmaya	yardım	ettiği	belirgindir.	Özellikle	glosematiğin	dille	ilgili	bazı	eski	gözlemlere	nasıl
geri	döndüğüne,	onları	nasıl	incelediğine	ve	bu	gözlemlerden	nasıl	bazı	mantıksal	sonuçlar	çıkarmaya	çalıştığına	bakmak	gerekir.	Böylece	Saııssure	e	göre	bir	dilbilimsel	birimin	iki	örneğinin	özdeşliği	(aynı	sesbirim	ya	da	biçimbirimin	iki	söylenişi)	özden	çok,	biçimin	özdeşliğiydi.	Bu	da	Bloomfield	in	okul	dil	izlencesine	katkısının	değerini
gölgeleyebilir.	Konuşmaya	gösterilen	özenle	orantılı	olarak,	biçemlerin	tek	bir	boyutta	dizgelenebileceğini	buluruz.	Ne	var	ki	bu	gibi	durumların	yorumlanması	tam	bir	açıklığa	kavuşmuş	değildir;	soyutlanmış	gösterge	diye	bir	şeyin	bulunduğundan	emin	olabilmek	çok	güçtür.	Bütün	dillerin,	temelde	özdeş	derin	yapılar	gösterdikleri	varsayımını
benimsersek,	bu	tür	çözümlemeyi	kullanarak	mekanik	çeviri	yapılabileceğini	varsaymak	için	kuramsal	temellerimiz	var,	demektir.	O	bu	ilişkilerle	olan	şeydir	ve	konumu	yayımla	değişmez.	Hans	KasseVa	gitti.	Edilgen	dönüşümünün,	belirlendiği	gibi,	Arkadaşım	kapıyı	açacak*	dizisine	uygulandığını	ve	bu	dizinin	daha	önceki	bölümde	verilen	öbek	yapı
kurallarıyla	üretildiğini	varsayalım.	İki	kişi,	konuşmadaki	gibi,	sırayla	taşları	oynarlar;	yine,	konuşmada	olduğu	gibi,	taşın	her	hareketi,	karşı	oyuncunun	son	hareketine	bir	tepkidir.	Steinitz,	Berlin,	S	H.	Bazen,	sanıyorum	Ingiltereden	çok	Birleşik	Devletlerinde	daha	yaygın	olarak,	kişilerin	bir	doğrulamayı	vurgularken	söz	veriyorum	dedikleri	duyulur.
Kısacası	Levin,	Bloomfield	in	yüce	doğrularını	geleneksel	dilbilgicilerin	kabule	yanaşmamakta	direndiklerini	söylemek	ister	gibidir.	Varsayım	2:	Varsayım	3:	Her	dilin	kendine	özgü	yapısı	vardır.	Notu)93	DtLBİLÎM	SEÇKİSİ	99	Aspects	-	tiirü	diyebileceğimiz	dilbilgisinin	bu	kısa	öyküsü	açıkça	gösteriyor	ki,	oldukça	karmaşık	bir	düzendir	bu;	burada
ayrıntılı	bir	tartışmasına	girmeyi	düşünemeyiz.	Gerçekten,	bir	deneyi	kendi	yapmak,	daha	önce	bunun	başka	yerde	yapılıp	yapılmadığını	araştırmaktan	çoğu	kez	daha	ucuz	ve	daha	çabuk	olmaktadır.	Kristeva,	Semiotike,	p	281;	cf.	Üretici	ya	da	dönüşümsel	Şimdiye	değin	dönüşiimsep	den	çok	üretici	dilbilgisi	konusunda	konuştum.	Çizenek	2	aşağıda)
Dural	b*r	toplumdilbilimsel	belirtkede,	bu	toplumdaki	toplumsal	ekonomik	katmanlaşmanın	tüm	yapıda	süreksizliğini	yansıtabilir.	Böylece,	yorumsal	anlambilim,	dönüşümlerin	uygulanmasından	önce	tek	bir	sözcük	ekleme	düzlemi	olduğunda	ısrar	ederek	dönüşümsel	işlemlere	ilişkin,	yapılabilecek	genellemeleri	anlamakta	başarısızlığa	uğramıştır.
Böylelikle	her	göstergenin	bir	gösterilendi	olsa	da	her	göstergenin	bir	düzanlamlanan	ı	olmayacağı	açıkça	ortaya	çıkmış	olur.	Bireysel	dil	terimi	aşağıdaki	üç	sorunun	altında	yatan,	genellikle	de	gözden	kaçan	ayrımın	açıklığa	kavuşturulmasına	yardımcı	olduğu	gibi,	terim	dağarımıza	da	önemli	bir	katkı	olmuştur.	Bu	nedenle,	örneğin,	özensiz	konuşan
bir	satıcıyı,	özenli	konuşan	bir	boru	döşeyicisinden	ayırmak	için	bir	tek	göstergeyi	yorumlamak	güç	olabilir.8	5-	Konuşmacının	herhangi	bir	sözce	için	hangi	değişkeni	kullanacağını	kestirmenin	olanaksız	olmasına	karşın,	çizenek	l	deki	beş	#	Toplumsal	kullanım	konusundaki	içgüdünün	etkisiyle	yazılmış,	işlevsel	türlerin	ve	ekinsel	düzeylerin	tümden
bağımsız	boyutlar	olduklarını	denemeyi	sürdürdükleri	sürece,	toplumdilbilimsel	araştırmanın	en	çarpıcı	bulgularından	biri	olacaktır	bu.	Dili	sınıfların,	dizgelerin	ve	yapı	özelliklerinin	kiime	si	olarak	betimleyen	bir	dilbilgisinde	sorun,	dili	bir	kurallar	dizgesi	olarak	açıklayan	dilbilgisinden	ayrı	olacaktır.	Önce	sesliler	saptanır;	sonra	bu	seslilerin	özünü
oluşturan	sesler	incelenir.	Bu	pek	şaşırtıcı	değildir.	Bu	varsayımlara	dayanan	ayrımsal	dilbilim,	diller	arası	ayrımları	betimleme	ereğine	yönelik	bir	karşılaştırmalı	dilbilim	olarak	gelişti	ve	yabancı	dil	öğretimi	için	gereç	oluşturmayı,	kendisine	görev	seçti.214	220	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	Ayrımsal	dilbilim	bu	nedenle,	uygulamalı	dilbilimin	bir	yan	d	ab	olarak
görülegelmiştir.	Birey	olarak	çocuk,	herhangi	bir	özel	dille	birlikte	doğmaraakla	beraber,	dili	kazanmak	için	bir	yetenekle	doğar.	Buna	göre,	bu	ku108	114	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	rama	uygun	sesbilgisel	eşdeğerleri	göstermek	için,	Chomsky,	ayırıcı	özelliklerin	evrensel	sesbilgisel	abecesini	kullanıyor.	birimler	sayılarak	bunların	geçiş	sıklıkları	saptanabilir;
hece,	sözcük	tümce	uzunluğu,	bunların	yapısı	gibi	özellikler	incelenebilir.	Bir	başka	deyişle,	parçasal	sesbirim	dizgelerinin	kullanılması	sonucu,	kural	(8)	hem	çok	fazla	hem	de	çok	az	bilgi	içermektedir	(Çok	fazla,	çünkü	ötümlü	ve	ötümsüz	ünlüleri	ayırıyor;	çok	az,	çünkü	bu	ünsüzlerin	ortak	sesbilgisel	eşdeğerlerini	vermiyor).	(İngilizce	formüldeki	tire
ve	artı	simgeleri	kullanımında	da	bir	ayrım	var)	Chomsky	nin	(1957)	dizgesinde	dönüşüm	kuralları	daha	önce	bir	dizi	öbek	yapısı	kuralının	uygulandığını	varsayar,	bıma	dayanır;	hem	Bkz.	Biliyoruz	ki,	açık	düzeyde	bir	cinsel	davranışın	biçimsel	olarak	tanımlanmış	töre	kurallarıyla	yönetildiği	sanılır;	ama,	söylemin	(discourse)	iki	çerçevesi	-açık	ve	aralık-
birbirine	uyuyor	mu?	Kesinlikle	söylemek	gerekirse	bu	arayış	bizi,	her	yerde	geçerli	bir	dilbilimin	bulunamayacağı	sonucuna	götürür.	Göstergelerle	ilgili	tüm	terimler	ve	önermeler	dizisinin	dizgeleşt;rijmesi	çabasına	girişilebilir.	Yanlışlar	çok	değişik	nedenlerden	kaynaklanabilir:	(I)	Anadili	kullanımında	da	ortaya	çıkabilen	dilsel	yanlış	kullanımlar	söz
konusu	olabilir..	Dilbilimsel	evrimi	etkileyen	toplumsal	etkenlerin	işlevinden	söz	edildiğinde,	toplumsal	değerlerle	dilin	yapısı	arasmdaki	ilişki	ya	da	geçiş	oranın	gözde	büyütmemek	çok	önemlidir.	Düzenleyici	kurallar	genellikle	X	yap	ya	da	Eğer	Y	ise	X	yap	biçimini	alır.	Bu,	öte	yandan,	18.	Bir	yargı	belirtme,	belirli	edimsel	eylemleri	dile	getirmenin	bir
parçası	olmasına	karşın,	bir	yargı,	herhangi	bir	eylem	değildir.	Önemli	bir	dilbilim	düşün	okulu	olarak,	kimi	Avrupa	ülkelerinde	yankılanan	ilginç	evrensel	gelişmenin	de	bir	parçasıydı.	Kimi	savlar	ise	tek	bir	dille	ilgilidir.	Saussure,	gösterilenle	gösteren	arasındaki	bu	ilişkiye	dilsel	gösterge	(sign)	adını	verir.	Birincis'	dil	için	söz19	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	21
konusu	olan	toplulukların	chl	dizgelerini	belirten	lehçe	{dialect)	teriminin	kullanımı,	İkincisi,	bir	topluluğun	dilinin	kişinin	dil	gelişimi	sürecindeki	herhangi	bir	zaman	kesitinde	var	olan	bölümüne	değinen	bireysel	dil	(idiolect)	teriminin	kullanımıdır.	Dilbilimde	kural	ile	davranış	arasmdaki	ayrım	en	uygun	biçimde	Chomsky	nin,	sırasıyla	dile	ve	söze
bağlı	olan	edinç	(competence)	ve	edim	(performance)	terimleriyle	açıklanır.	Gerekli	işlem	Bir	konuşmacının	dizgeli	herhangi	bir	gözlem	i,	içinde	konuşmaya	en	azdan	biraz	daha	çok	önem	gösterildiği	biçimsel	bir	bağlamı	tanımlar.	Dil	(langue),	bir	dizge,	bir	kuram,	kişilerarası	bir	ilişkiler,	kurallar,	ölçüler	dizisi,	söz	(parole)	ise,	dizgenin	konuşma	ve
yazmada	ortaya	çıkan	görünümüdür.	Bu	noktada,	doğal	bir	sınıf	aracılığıyla,	önleşmenin	koşulunu	belirlemede	kolaylık	olacağı	için,	sesbilgiciye	ek	bir	ayırıcı	özellik	kurmaya	yardım	edeceği	umuduyla	sorumluluğun	yükü	sesbilgicinin	omuzlarına	yeniden	yüklenir.	Bloomfield	ilke	olarak	ruhbilimdeki	bilimsel	yöntemlerden	etkilenmiştir.	Bunları	dilsel
bildirişim	ulamı	içinde	değerlendirme,	bunların	zorunlu	olarak	söz	eylem	biçiminde	dile	getirildiğini	incelemeyi	içerir.	Dilin	eşzamanlı	incelenmesi,	dizgeyi	işlevsel	bir	bütün	olarak	yeniden	kurma	girişimi	belli	bir	zaman	kesitinde,	İngilizce	bilmenin	ne	demek	olduğunu	belirtme	çabasıdır;	oysa	dilin	artzamanlı	incelenmesi	değişik	düzlemlerde	dilin
birimlerinin	tarihsel	evrimini	izleme	girişimidir.	Denekleri	belirleme,	onlarla	ilişkikurma,	onların,	bir	ortamda	özgürce	karşılıklı	konuşmalarını	saptama	gibi	başlangıç	adımları,	öğrenciler	için	ürkütücü	sorunlardır.	Ayrıca,	bu	sözcelerin	ayırıcı	bildirişim	durumlarmdaki	olanaklı	bildirişim	işlevi	açıklanmalıdır.	WUNDERLICH	1969,	Unterrichten	als
Dialog,	STZ,	32,	S	D.	Genelde,	kısa	süreli	belleğin	sınırları,	kendi	kurallarımızı	izleme	yeteneğimizi	en	acımasız	biçimde	sınırlar	niteliktedir.	STEINITZ	1969;	W	U	N	DERLICH	1970a;	BARTSCH	1971;	HARTUNG	1964;	THÜMMEL	1970).	Örneğin,	bir	buyruk	vermeyi	düşünün.	13	Carl	Hempel,	Fundamentals	of	Taxonomy	in	Aspectsof
ScientificExplanation	(New	York,	1965),	pp	,71	76	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	Dahası,	dediğim	gibi,	yapısal	dilbilim	ile	üretici	dilbilgisine	Ricoeur	gibi	karşı	çıkmak	da	olmaz.	Çünkü	*	Burada	Idiolekt	(bireysel	kullanım)	karşılığı	bireydili,	Dialekt	(yöresel	kullanım)	karşılığı	yöredili	ve	Soziolekt	(toplum	öbeklerinin	dil	kullanımı)	karşılığı	öbekdili	terimleri
kullanılmıştır	(ç.n.).215	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	221	bu	kavram	çiftleri,	anlamlarını	belli	kullanım	alanlarından	almakta,	(1)	çeviribilimin,	(2)	yabancı	dil	öğretiminin,	(3)	de	ikidilliliğin	alanına	girmektedir.	Daha	başka	yanlışlar	dil	öğrencilerinin	çabucak	kazandıkları	anadiliyle	olan	benzerliklerden	uzak	durma	alışkanlığından	ileri	gelir.	Geleneksel
dilbilgisinin	temelinde	yatan	düşünceye	beslediği	inancı,	üstüne	basa	basa	belirtmemiş	olsaydı,	Chomsky,	okullarda	geleneksel	derslerin	yetkeciliğinden	daha	kötü	bir	kargaşa	çıkabilirdi	diye	düşünülebilir.	Kullanımsa!	metin	koşulları	METİNlerin	bağdaşırlık	örneğini	genişletmeye	yönelik	ilk	adımı	BELLERT	1968	atmıştır.	Seuren	de	(1969),	Me	Cawley
in	(1968)	sözdizimi	ve	anlambilim	konusundaki	bir	dizi	tartışmasında	olduğu	gibi	olumsuzluk,	kip	ve	nicelik	tartışmalarında	biçimsel	mantığın	kipsel	yönelticilerine	dayanmaktadır.	Doğu	dilleriyle	yakından	ilgileniyordu;	Hindistan	da	yaşamış,	çalışmış	ve	eski	Hint	gramercilerinin	dil	kuramlarından	etkilenmişti.	Bunun	dil	öğrenimiyle	bağıntısı	nedir?
Zenci	topluluğundaki	son	incelememizde,	bu	tür	karşı	ilkelerin	varlığıyla	ilgili	belirtilerin	perdesini	aralayabildik.	Gerçekten,	örneğin,	etken	bir	tümce	yapısını	edilgen	bir	tümce	yapısına	dönüştüren	kuralda	olduğu	gibi,	birçok	dönüşüm	kuralları,	genel	olarak	her	nasılsa,	tümcelerin	anlamlarını	değiştirmeksizin	koruyorlardı.	îkinci	olarak,	uygulanan	bir
dil	betimlemesi	ise,	tüm	sesbilgisi,	dilbilgisi	ya	da	sözvarlığını	kapsıyabilir.	BÖylece	dilin,	ayrımlamayla	öğrenme	süreci	yöntemiyle	öğrenilebileceği	görüşünde	olan	yazarımız,	eklemli	sözü	edinmek	için,	insanlarda	doğuştan	bir	yetenek	olduğu	yolundaki	son	önerimi	anımsamayı	savsamıştır.	147)	kalıbı	-	işçi	sınıfı	ile	orta	sınıf	öbekleri	arasmdaki	kesin
kopmayı-gözlemleyebiliriz.	Bilim	olarak	göstergebilimin	önemi,	bilimlerin	birleştirilmesinde	bir	adım	oluşturmasından	gelir;	çünkü	göstergebilim,	mantık,	matematik,	retorik	ve	(hiç	değilse	bir	ölçüde)	estetik	gibi	özel	gösterge	bilimlerinin	her	biri	için	temel	oluşturur.	Chomsky	cilerin	sorunu,	konuşanın	anlamla	anlamsızlığı	ayırmasına	olanak
sağlayacak	birtakım	kuralları	nasıl	belirleyeceğidir8.	Dünyanm	her	yerindeki	tüm	insan	kültürlerinde	yiyecek	konusunda	ortak	olan	insan	davranışlarıyla	ilgili	bir	genel	dilbilgisi	var	mıdır?	Tümcenin	sözdizimsel	yapısının,	tümcedeki	sözcüklerin	anlamları	arasındaki	etkileşimi	yöneten	öbekleşmeyi	hazırladığı	yolundaki	dördüncü	önerim	de	yazarca
gözden	uzak	tutulmuştur.	Yani	gözlemlenen	her	metin.!	metininin	gerçekleşmesi	olmak	zorunda	değildir;	ruhsal	ya	da	toplumsal	koşullar	nedeniyle,	özel	bir	biçimde	metim	den	sapma	gösterebilir-.	şeylere	de	önem	verilir.	Ötebilimin	(bilimler	biliminin)	göstergebilimin	bir	organonu	olması	bundandır.	Üretimsel	sesbilimin	üretkenliği	Sesbilimsel
gösterimleri	(phonological	representations)	sesbilgisel	gösterimlere	çakıştırmanın,	sesbilimsel	öğenin	görevi	olduğunu,	Chomsky	ileri	sürüyor.	Bilgisayar,	bellekteki	bilginin	bu	ortamlara	aktarılabilmesi	için,	kart	ya	da	kâğıt	kuşak	delicilerle	de	donatılmışür;	genellikle,	bellekteki	bilginin	doğrudan	okunur	biçimde	basılması	olanağı	sağlayan	bir	satır
yazıcı	da	vardır.	Ayrılıklar	ne	denli	büyükse	öğrenme	güçlükleri	de	o	denli	büyüktür.	Bu	etki,	ilerici	eğitim	yöntemlerinin	tartışılmasında,	ders	izlencesi	çalışmalarında,	öğretmen	eğitim	toplantılarında,	izlencelerde	sık	sık	göze	çarpmaya	başlayan	genel	dil	ve	dilbilim	kavramlarıyla	özellikle	karşımıza	çıkar.	Bloomfield,	L.	Uygulamalı	dilbilim	terimi	1940
larda	A.B.D.	den	kaynaklanmış	gibi	görünmekte.	Üstelik,	yarışma	oyunlarında	her	iki	takımda	da	kazanma	isteği	olması	nedeniyle	içtenlik	kuralının	var	olduğunu	düşünmekteyim.	Yalnız	yapısal	simgeler,	sesbilime	ve	dilbilgi-83	88	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	sine	uygun	olursa	bir	sözce	nasıl	ayrımlanır?	Bloomfield,	yapısı	gözlemlenmiş	bir	dilbilgisini	salık
vermiş,	dil	incelemesini	belirlenmiş	birimlerin	dağılımını	çözümleyerek	yapmayı	savunmuştur.	Yiyecekler	konusunda,	yalnızca	kimin	kiminle	yediğinin	ayrıntılarına	değil,	ama	yiyeceğin	niteliğine,	nasıl	hazırlandığına,	yeme	koşulları	ve	sırasına	vb.	Üretimsel	sesbilimin	önemli	bir	başka	özelliği,	bir	tümcenin	üretilmesi	sürecinde,	sesbilimsel	kuralların,
öğeleri	silme,	ekleme	ve	yerlerini	değiştirme	olayıdır.	Bunlardan	İkincisi,	dilbilimsel	birimleri	tanımlamak	için	en	önemli	ölçütleri	sağlar.	Burada	bilmenizi	istediğim	şey,	çeviri	ve	çeviriyazı	mn	konuşmamnkinden	başka	birçok	insan	etkinlik	alanlarma	da	uygulanmakta	olduğudur.	İngilizcede,	sözcüklerin	türlü	dilbilgisel	yordamlarla	yanyana
getirilmesinden	elde	edilecek	tümce	sayısı	için	bir	sınır	yoktur.	Bu	bizi	ikinci	bir	Saussure	cii	kavram	çiftine	götürür:	dil	ile	söz	ayrımı.	Yönlendirme	kuralları	kaybolmuş	ve	sonuçta	şöyle	bir	durum	ortaya	çıkmıştır:	Üretimsel	Anlambilim	in	Durumu	ANLAM	SAL	SİMGELEME	(ya	da	derin	yapı)	(Dönüşüm	kuralları)	YÜZEYSEL	YAPI	T	Sesçil	Yorumlama
(Sesbilim	kuralları)	Yönlendirme	kuralı	bileşenini	ortadan	kaldırdığı	için	üretimsel	modelin	tümüyle	yalın	bir	tasarım	olma	üstünlüğü	vardır.	Elbette,	gerçekte	değilse	bile,	gizil	olarak	her	göstergenin	öbür	göstergelerle	bağıntıları	vardır;	çünkü	göstergenin	yorumlayıcısı	göz	önüne	almaya	hazırladığı	şey,	ancak	başka	göstergeler	aracılığıyla	dile
getirilebilir.	Eğer	sessizler	yoksa,	sesliler	de	olamaz;	çünkü	sessiz,	sesli	kullanarak	tanımlanır.	Metinlerdeki	yakın	ilişkiler	metinlerin	küçük	yapısı,	uzak	ilişkilerse	büyük	yapısı	kavramıyla	ele	alınır.	Hiç	kimsenin,	çocuğun	çıkardığı	ses	Öbeklerini	sürekli	yönetmesine,	iyi	ya	da	kötü	diye	ödüllendirerek	ya	da	yaptırım	uygulayarak	yönetmesine	gerek
yoktur.	Değişik	düşünce	okullarmm	kendilerine	temel	alarak	daha	ileri	kavramsal	yapılara	çıkış	noktası	yaptıkları	bu	iki	kavram,	yıllar	boyunca	değişikliğe	uğramıştır.	Ama	girişim	ve	öğrenme	güçlükleri,	temelde	ruhbilimsel	görüngülerdir;	böylece	de	ruhbilimle	ruhdilbilimin	araştırma	alanına	girerler.	Bu	bürünün	genliği,	ünsüzün	iki	yanında	yarım
seslem	kadardı;	bu	yüzden	hem	ünsüzden	önce	gelen,	hem	sonra	gelen	ünlüyü	değiştiriyordu	(	art	ünlüyü	ön	ünlü	yapıyordu).	Oyun	sırasında,	çoğu	durumlarda	her	oyuncunun	benimseyebileceği	geniş	bir	seçenek	alanı	vardır.	Bu	noktayı	açıklayabilmek	için	bu	anlam	çözümlemesine	bir	karşıt	örnek	vermek	istiyorum.	Birbirimizle	konuşma
kolaylığımızdır.	Beihefte	2)	München.	Fransa	da,	Michel	Breal	(	)	tarafından	1870	e	doğru	başlatılan	karşılaştırmalı	tarihsel	dilbilim	gelişirken	Almanya	da	da	Yeni	Dilbilgiciler	okulu	oluştu:	August	Leskien	(	)	ve	Hermann	Paul	(	)	tarihsel	dilbilimin	kuramsal	ilkelerini	oluşturdular;	dillerin	genel	niteliği	ile	ilgili	olarak	ortaya	attıkları	savlar,
dönemlerindeki	olgucu	ve	mekanist	görüşlere	dayanıyordu.	7.	1	and	2,	Office	o	f	Education,	Washington.	Sesbilimde	Asya	dillerinin	çevriyazımı	ve	satırarası	çevirisinde	çıkan	güçlüklerin	büyük	doğu	bilgini*	(Sir	William)	Jones	a	da	çekici	geldiğini	belirtmek	ilginç	olacaktır.	Bununla	birlikte,	konuşmanm	çizgisel	görü234	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	241
nümünü	bu	biçimde	vurgulamakla,	sıradan	yazı,	dikkatimizi	kendi	üstüne	çekiyor.	Bir	edimsel	eylemi	dile	getirme	koşullarını	belirlemek	ve	kuralları	çıkarmak	için	gerekli	tabanı	sağlamak	açısından	üç	kavramı	daha	açıklamam	gerekiyor.	Yapılan	yanlışların	çoğunun	anadilinde	koşutluğu	yoktur;	bunlar	yalnızca	yabancı	dil	örüntülerinin,	geçerli
olmadıkları	alanlara	uzanımıdır;	örn.	Son	yüzyılın	salt	tarihsel	dil	görüşünün	tersine,	Saussure	dili,	artzamanlı	ve	eşzamanlı	diye	adlandırdığı,	apayrı,	genellikle	de	herkese	epeyce	kapalı	iki	bakış	açısından	görmenin	önemini	vurgulamıştır.	Herhangi	bir	eylemin	ya	da	nesnenin	ekinsel	anlamı,	bu	oluşturucu	kuralların	tüm	dizgesiyle	belirlenir:
Davranışlara	yön	vermekten	daha	çok	belli	davranış	biçimlerini	olanaklı	kılan	kurallar.	Bu	konuyu	daha	açmalıyım;	çünkü,	söylemek	istediğim	şeyin	özü	tam	burada	yatıyor.	Homans,	G.C.	(1955),	The	Human	Group,	Harcourt,	Brace	and	Ward.	(II)	Yanlışlar	bilmemeye	dayanabilir.	Bu	yapısal	belirsizliğe	(bu	kavrama	yakmda	döneceğiz)	dikkatimizi
böylece	çektikten	sonra	örnek	tümcemizin	kurucu	yapısının	(Ayşe	nin	arkadaşı)	(gece	zifiri	karanlık)	(eve	geldi)	biçiminde	doğru	olarak	betimlendiğini	varsayalım.	Böyle	apaçık	ve	yalın	bir	olguyu	dile	getirmek	için	bunca	uzun	sürenizi	almamı	bağışlayın.	Bu	bağıntı,	yukarıda	geçen	gösterge*	tanımının	içine,	açık	bir	biçimde	sokulamamıştır;	çünkü	bu
tanım,	yerleşmiş	kullanımda	gösterge	teriminin	göstergeler	dizgesinin	üyesi	olmayan	bir	şeye	uygulanabilme	olasılığını	ortadan	kaldırmaz.	Çünkü	aynmak	isteyeceği	biçimbilimsel	düzeyler	olacaktır	(kaçınılmaz	olarak),	îki	dilli	deneklerle	çalışma	sonucu,	bir	bölüm	içsezgiler	elde	edilmekle	birlikte	iki	lehçeli	deneklerle,	bu	tür	kişiler	varsa,	aynı	şeyin
elde	edileceği	kuşkuludur.	Mathesius	tarafından	yazıldı	edilgen	tümcesinden,	değişik	işlevsel	tümce	bakışı	açısından	ayrılmaktadn.	Derin	yapıyı	belirleyen	kurallar	öbek	yapısı	kurallarıydı;	bunlar	tümcelerin	temel	kurucu	öğelerini	AÖ	(ad	öbeğ>),	E	(eylem)	vb.	Aşağıdaki	biçim	bu	yönden	yararlı	olabilir:	'Taban	Sözdizimsel	bileşen	ı	Ulamsal	kurallar	>
Sözlükçe	Dönüşüm	kuralları	Anlam	bileşeni	Sesbilim	bileşeni	Aspect'itk	i	ulamsal	kurallar	daha	önceki	dizgede	bulunan	öbek	yapısı	kurallarından	birkaç	yönden	ayrıdır.	Kişi,	hazır	bir	biçim	olarak,	gösterenin	önceliğini	benimseyebilir	ve	gösterileni	ondan	geliştirebilen	ve	ancak	öteki	göstergelerle	açıklanabilen	bir	şey	olarak	görebilir.	Birinci,	özgün	bir
soru,	ikinci,	gelecekle	ilgili	bir	doğrulama,	yani	bir	önceden	bildirme,	üçüncü,	bir	dilek	ya	da	buyrum,	dördüncü,	bir	istek	belirtisi	ve	beşinci	de	eğilimin	bir	varsayımla	anlatılmasıdır.	Tam	toplumsal	bilince	yükselmiş	basmakalıp	konacak	tamamlanmış	daha	eski	değişimlerden	temellenebilir	ya	da	gerçekten	toplumsal	değerlerin	temelini	ya	da	iki	karşıt
dizece	desteklenen	dilbilimsel	biçimlerin	karşıtlığını	gösterir.	A	Synopsis	^	Firth:	cows	(inekler)	sözcüğünün	anlam	mııı	bir	bölümü	They	are	milking	the	cows	(inekleri	sağıyorlar)	ve	Cows	give	milk	(inekler	süt	verir)	birlikte	kullanımlarıyla	açıklanabileceği	çekincesiz	ileri	sürülebilir.	THE	DISCOVERY	o	f	LANGUAGE	(Dilin	Bulunuşu),	çev.	Bu	son
sözünü	ettiğim	tür	kuralları	kurucu	kurallar	{constitutive	rules),	önceki	türü	de	düzenleyici	kurallar	{regulative	rules)	olarak	adlandırıyorum.	Dilbilimin	öteki	ekinsel	görüngülerin	incelemesinde	yararlı	olabileceği	tasarımı,	iki	temel	görüşe	dayanmaktadır:	Birincisi,	toplumsal	ve	ekinsel	görüngüler,	yalın	maddesel	nesneler	ya	da	olgular	olmayıp,
anlamlı	nesneler	ve	olgulardır;	yani	göstergelerdir;	İkincisi,	onların	öz	varlıkları	yoktur,	ancak	hem	iç	hem	de	dış	ilişkiler	örgüsüyle	tanımlanırlar.	Hockett,	Two	models	o	f	grammatical	description	pp	;	For	a	general	discussion	o	f	the	problem,	Chomsky,	Current	Issuesin	Linguistic	Theory,	pp66	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	71	r	u	m...	Dama	ile	satranç	arasmdaki



bu	çelişki,	benim	savımın	iki	ayrı	bölümüne	örnek	oluşturur.	Bu	ayraç	geleneği	daha	sonra	(2)	de	gösterilen	Q	=	l-k	o	özdevimli	yorumunu	getirir.	Gösterge	terimini	gerçekten	kullanan	dilbilimcilerin	sayısı	pek	az	olmakla	birlikte,	Saussure	ün	dili,	karşılıklı	tanımlayıcı	birimlerin	bir	dizgesi	olarak	görmesi,	birçok	dilbilimcinin	yakınlık	duyduğu	bir
düşüncedir.	Dubois-M.	Sözü	geçen	birçok	incelemenin,	doğrudan,	yöresel	anadili	çalışmasına	ilişkin	yeterli	veriyi	içermedikleri	de	doğrudur.	398)	yineler.	214).	LANG	1970,	Koordination	und	Textstruktur,	Berlin	(unveröff.	Metindi	Ibilimin	gelişmesindeki	eğilimler	Yapısalcı	ve	yapısalcılık	sonrası	dilbilim	(özellikle	üretici	dönüşiimsel	dilbilgisi	kuramı)
önceleri	sesbilimsel	ve	sözdizimsel	kurallarla	ilgilendi.	HARW	EG	1968b,	Textanfange	in	geschriebener	und	gesprochener	Sprache,	Orbis	17,	S	R.	Glosematik	yapıtlarda	bu	sorulara	verilen	ilk	yanıt	şudur:	Glosematik	yaklaşım	uygulanırsa	toplumbilim,	ruhbilim,	fizik,	vb.	Crystal,	çev.	Böylece	sesbilimde	C*	V	C2	(baş	ünsüz	-ünlü-	son	ünsüz)	İngilizcede
pit,	bit,	pin,	pen	gibi	sözcüklerle	örneklenen	bir	yapıdır;	öte	yandan	Cv	V,	C2	yerlerinde	bulunabilen	belli	ünsüz	ya	da	ünlü	takımları	birer	dizgedir	(örneğin	İngilizcede	bir	seslem-başı-ünsüzleri	dizgesi:	p,b,t,	d,	k,	g,...;	bir	ünlüler	dizgesi	i,e,*,...	Nesnelerin	ille	de	göstergelerle	gösterilmeleri	gerekmez;	ama	böylesi	bir	gösterme	olmaksızın,	gösterilen
den	söz	edilemez;	bir	şey,	yalnızca	birisi	tarafından	bir	şeyin	göstergesi	olarak	yorumlandığında	göstergeleşir;	bir	şeyin-öyle-görülmesi,	salt	gösterge	işlevi	gören	bir	şey	tarafından	uyandırıldıktan	sonra,	şöyle	yorumlanan	birşey	olmasından	doğar;	bir	nesne	de	ancak	bir	şeyi,	aracı	yoluyla	göz	önüne	alma	durumunda	yorumlayan	olur.	WUNDERLICH
1971a,	Pragmatik,	Sprechsituation,	Deixis,	ZLL,	1,	S	(Dieter	Wunderlich,	Textlinguistik:	Grutıdzüge	der	Literatur-und	SprachwissenschafU	Tl.	Cilt,	München,	1974,	s	;	Çeviren:	Dr.	Emel	Sözer)211	AYRIMSAL	DİLBİLİM	Ayrımsal	dilbilim	terimi	İngilizce	contrastive	linguistics	teriminden	kaynaklanmaktadır.	Bu	nedenle	dönüşüm	bileşeni	de	tıpkı
sesbilim	ve	anlam	kuralları	gibi	yorumsal	dır;	dizgenin	tüm	yaratıcı	gücü	taban	da	bulunur.	Yukarıda	betimlenenler	gibi	dizgeler,	yüksek	düzeyde	uzmanlaşılan	ilgi	alanlarında,	küçük	ölçekte,	çok	iyi	çalışırlar.	ISAĞENKO	1965,	Kontextbedingte	Ellipse	und	Pronominalisierung	im	Deutschen,	in:	Beitrâge	zur	Sprachwissenschaft,	Volkskunde	und
Literaturwissenschaft,	Fs.	f.	Ayrıca,	deneği	geçmişiyle	ilgili	güçlü	duyguları	yineleyecek	biçimde	soru	ve	konulara	ya	da	başka	bağlamlara	çekebiliriz.	Önce,	çeşitli	geleneklere	göre	dünyayı	düz	bir	toprak	parçası	olarak	gösteren	ve	dikdörtgen	biçiminde	bir	kâğıda	sığdırılan	bir	yol	haritası	satm	alırsınız;	ama	gene	de	otomobil	derneklerinden	bir	gezi
izlencesi	isteyebilirsiniz.	G	öz	Önüne	alma	işlemi	de	nitelikleri	düşünülen	gerçek	nesneler	ya	da	durumlar	olmaksızın	yer	alabilir.	Bu	da	bizi,	Saussure	ün	bağlılaşık	kavramı	olan,	birey	açısından	gerçek	somut	konuşma	edimi	söze	{parole)	götürür:	denetimli	(ya	da	en	azından	denetlenebilir),	işitebildiğiniz	ruhsal-bedensel	etkinlik	belli	bir	konuşmanın
ortaya	konması	ediminden	ayrı	olarak	var	olan	dilin	{langue)	tersine,	belli	bir	yer	ve	zamanda	belli	bir	ortamda	var	olan	kişisel,	devingen,	toplumsal	etkinliktir	bu.	Sözün	anlamının	dilbilgisel	betimlemeye	yön	verebileceği	türden	kavramsal	bir	dilsel	betimleme	yaklaşımını	reddeder,	işlevsel	yaklaşımlara	uymaz,	ayrıca,	dilbilgisinin	kaynaklarını	bir
kurallar	dizgesi	olarak	benimseyen	ülküsel	dil	anlayışına	da	kesinlikle	karşıdır.	Bu	durum,	sesbirim	kuranımda	sorunlar	yaratarak	sonradan	düzlenme	(neutralisation),	ve	baş-sesbirim	(archiphoneme)	buluşlarını	gerektirmiştir;	10	Firth.	Sorun	olan,	yeme	ve	içmedir.	Dilbilimin,	bu	son	gereksinim	için	yararlı	olacağı	düşünülebilir.	Örneğin,	belli	öğelerin
ayrıştıkları	düzeyi	sunar	bize.	Gösterilen	göstergebilimsel	bir	terim	olduğundan,	göstergesel	süreç	olmaksızın	gösterilenler	olamaz,	oysa	nesneler,göstergesel	süreç	olmadan	da	var	olabilirler.	Çizenek	üzerine	beş	ayrı	toplumsal	ekonomik	öbek	için	(th)	in	ortalama	değerleri	yerleştirilmiş,	her	öbeğin	sayıları	düz	çizgilerle	birleştirilmiştir.	Fakat	acaba
neden	böyle	bir	durumda	söz	veriyorum	biçimindeki	dilsel	anlatımı	{locution)	kullanma	olasılığı	doğuyor?	Bu	bakımdan	anlam	birikiriyle	uyuşan	bir	düzeyler	basamağında,	kimi	kez	en	üstte	durumsal	bağlamla	başlayarak	aşağıya	doğru	birlikte	kullanım	(collocation)	dan	sözdizimine...	Burada	yalın,	ters	bir	ilişki	vardır:	Belki	öğretmence	pekiştirilmiş
tekdüze	bir	biçimdir;	ancak,	kimi	toplumsal	gerçeği	de	yansıtır.	GOTTFRIED	LEIBNIZ	I.	Birisinde,	bir	ve	aym	dil	içindeki	anlam	eşdeğerliği	bulunan	deyişler	arasındaki	ilişki,	ötekindeyse	değişik	dillerin	eşdeğerli	anlamsal	deyişleri	arasındaki	ilişki	söz	konusu	olmaktadır.	Bu	güç	sorunun	özenle	düşünülmesi,	yöresel	anadiline	olumlu	değerler	katan
karşıt	bir	öbek,	örtük	ilkenin	varlığına	götürür	bizi.	Bu	ölçek,	Konuşmacıyı	uzun	süre	tanıyor	olsanız,	onunla	iyi	bir	arkadaş	olma	olasılığı	ne	kayüksekliğe	ulaşmalarında	son	derece	önleşmiş	olduklarını	gösterir.	Belkide,	gitgide	sözcüğünün	anlamı	budıır.	Prag	Okulunun	dilbilim	çalışmaları	konusunda	coşku	doluysam,	bu	biraz	da	bu	çalışmaların	benim
dilbilim	düşüncem	üzerinde	önemli	etkileri	olmasındandır.	Böylece	ortaya	gizil	bir	göstergeler	sürekliliği	çıkar;	bu	süreklilik	içinde	de	göstergese!	sürecin	her	bir	nesne	ya	da	durum	açısından	dile	getirilebilme	olasılığı	doğar;	herhangi	bir	durumda,	bir	göstergenin	gösterileni	nin	ne	olacağı	sorusu,	yalnızca,	gösterge	taşıyıcısının	varlığı	açısından,
aslında	o	nesne	ya	da	durumun,	gerçekte	hangi	niteliklerinin	göz	önüne	alındığı	sorusuna	dönüşür.	Birisi	A	nın	karşısına	B	yi	ve	X	in	karşısına	Y	yi	çıkarırsa	bunların	eldeki	bir	özel-	5	C.	Firth,	(ed),	STUDIES	IN	LINGUISTIC	ANALYSIS	de	s.	ISENBERG	1968,	Überlegungen	zur	Textheorie,	(ASG-Bericht	2)	Berlin.	Bunu	yapmak	için,	satranç	oyunu
örneğinde	olduğu	gibi	oyunun	kurallarını	uygulamak	zorundayız.	Sözgelimi	labor	sözcüğü	-our	ile	(labour)	değil	de	-or	ile	(labor)	yazılırsa,	yazım	düzeyinde	bile	durumsal	anlam	kazanır:	Gerçekte	anlamı	bu	durum	içinde	ya	yazar,	okuyucu,	editör	ya	da	yayıncı	olarak	bir	yerde	*(bir	İngiliz	yerine)	bir	Amerikalı	var	demektir.	1-	Her	bağlamda	konuşma
topluluğunun	üyeleri	(th)	kullanımları	bakımından	ayrılır.	Sonra	da	uzun	süreli	sonuçlara	bakalım.	Bu	öğeler	o	söz	için	durumsal	bağlamı	oluştururlar	ve	katılanların	(Dr.	Robinson,	Bayan	Smith)	in	özel	kimliğini,	özel	yerleşimi,	zamanı	ve	benzeri	ayrıntıları	içermez.	Böyle	görüldüğünde,	anılan	bilim	alanları	genel	bir	karşılaştırmalı	dilbilimcin	dallarıdır.
Böylece,	Slavca,	Keltçe,	Germence,	Romanca,	gibi	öbekler	içinde,	kimi	dillerin	akrabalıkları	ortaya	çıkarıldı	ve	dillerin	Hint-Avrupa	denilen	varsayımsal	bir	anadilden	doğduğu	görüşü	ortaya	atıldı;	Sanskrit	de	bunun	en	eski	kanıtlarından	biriydi.	Tüm	dil	kavramı	o	denli	geniş	ve	bulanık'	ki,	çoğunlukla	ondan	dilbilim	çalışmalarında
yararlanılamamaktadır.	İlgili	davramşlar	oldukça	nedensizdir,	üzerinde	kurtların	oynaştığı	Stilton	peynirini	yemek	büyük	bir	zevk	sayılırken,	aynı	durumda	olan	bir	sığır	eti	yenmez.	automationkarşılığında	kullanılan	yeni	bir	terimdir.	Uygulanan	nedir?	Wang,	W.S-y.	Yalnızca	sözdizirai,	anlambilim	ya	da	uygulayım	içinde	tanımlanamayacağından
gösterge	teriminin	kendisi,	dar	anlamda	göstergebilimsel	bir	terimdir;	söz	konusu	bilim	dalları	içindeki	terimlerin	hepsinin	göstergebilimse1terimler	olduklarını,	ancak	göstergebilimsel	sözcüğünün	daha	geniş	bir	anlamda	kullanılması	durumunda	söyleyebiliriz.	Öte	yandan	dil	inceleme	ve	araştırmaları	bugün	değişik	bilim	dallarıyla	işbirliği	içinde
yürütülmekte,	insan	yaşamında	küçümsenmeyecek	bir	yeri	olan,	gereksinimi	duyulan	dil	öğretimi,	yazm	araştırmaları,	düzgün	söyleyiş...	Yabancı	bir	dili	öğrenmek	için,	deyim	yerindeyse,	o	dilin	içindeki	yerimizi	almamız	gerekir.	Bu	bana,	anlamı	çözümlemek	için	yararlı	bir	başlangıç	gibi	görünüyor.	Whitehead,	bir	yazısında	(1966),	Fries	(1952)	ve
Roberts	ı	(1956)	eğitimde	dilbilimin	temel	kaynakları	olarak	anar.	İnanın	bana,	oldukça	genç	delikanlıların	bunları	kolayca	öğrenebilmelerine	karşm,	bu	kurallar	aynntdar	içinde	boğulmuştur.	Onlar,	konuşanların	daha	önce	nasıl	sınıflandırıldıklarını	kestiremeyecekleri	sürece,	dile	olan	toplumsal	davranışlarını,	konuşanların	dürüstlüğünü,	güvenirliliğini
ve	belleklerini	ayrımlı	yargılarla	bilinçsizce	yorumlarlar.	Son	olarak,	Noam	Chomsky	ile	ilgili	birkaç	şey	söylemek	gerekir.	Bağımsal	özdeşlik	kavramı	tüm	toplumsal	ve	ekin	sel	görüngülerin	göstergesel	ya	da	yapısal	çözümlemeleri	için	can	alıcı	önemdedir;	çünkü	bir	dizgenin	kurallarını	biçimlendirirken,	kuralların	kaynaklandığı	birimleri	belirlemek	ve
iki	nesne	ya	da	eylemin	ne	zaman	aynı	birimin	örnekleri	sayıldığını	açığa	çıkarmak	gerekir.	151).	Dil	bir	kez	daha	ayrıcalıklı,	örneksel	bir	durumdur.	Burada	edimsel	eylem	sözünü	tanımlamaya	yeltenmeyeceğim.	Doğal	olayları	inceleyen	kimse,	davranışm	doğrudan	özetinden	başka	bir	şey	olmayan	yasaları	dile	getirebilir;	toplumsal	ve	ekinsel
görüngüler	söz	konusu	olunca	kural,	gerçek	davranıştan	sürekli	uzakta,	aradaki	boşluk	da	bir	anlam	gücüllüğü	olmalıdır.	Ünlüyle	ünsüz	arasındaki	karşıtlık	köklüdür;	çünkü	bu	karşıtlıklar	olmazsa,	araştırmamızın	da	konusu	olmaz.	Biçimsel	yapı	bir	tümcenin	dilbilgisi	öğelerinden	oluşma	biçimiyle	ilgiliyken,	bilgi	taşıyan	yapı,	tümcenin	oluşturulduğu,
olgusal	durumla	bütünleşme	biçimini	konu	edinir.	Buna	bakarak,	tümüyle	özdevimli,	yüksek	nitelikli	çeviri,	önümüzdeki	birçok	yıllar	için,	bir	olanak	olarak	öngörülemez.	Gündelik	konuşma	2.	[	+	canlı	]-*	[±İnsan]	6.	Birçok	yapısalcı	için	kendi	başına	dilbilim	örneği	olan	sesbilimsel	çözümleme,	tüm	öteki	karşıtlık	özelliklerinden	sapan	belli	ayrımsal
özellik	sergileyen	her	biri,	bir	karşıtlığın	iki	teriminden	birinin	seçimiyle	ilgilenen	sesin,	aralıksız	ayırıcı	özelliklere	indirgenmesinden	kaynaklanır.	Çizenek	3a,	genç	erginler	için	yöresel	anadilinde	/r	/	nin,	katmanlaşma	gelişimini	gösterir.	Daha	da	önemlisi,	her	öğretmen,	birbirinden	ayrı	dilbilim	okullarının	şimdiye	değin	söyleyegeldiklerini	(şu
günlerde	de	söylediklerini)	bilmez.	Öyleyse,	göstergebilim	belli	türde	bir	nesnenin	incelenmesiyle	değil,	göstergesel	sürece	katılmaları	koşuluyla	(ama	ancak	bu	koşulla,	şuradan	nesnelerle	uğraşır.	Çünkü	birçok	durumlarda,	aynı	şeyi	değişik	birkaç	biçimde	söyleyebilirim.	Ama	böyle	bir	karşılaştırma	sonucu	dilbilim	açısından	hiç	de	ilginç	değildir.
Bununla	birlikte,	ikidilli	sözlükten	uygun	eşdeğerli	sözcüklerin	seçilmesi	görevi	ve	bunların	uygun	bir	sırada,	yemden	düzenlenmesinin,	aşırı	güçlükte	sorunlar	doğurduğu,	hızla	anlaşıldı.	Bir	sözcüğün	anlamının	neyi	içermesi	gerektiği	tartışılabilir;	ancak	herhangi	bir	yorum,	bu	sözcüğün	anlamının	öteki	sözcüklerin	anlamıyla	ve	kullanüdığı	bağlamla
ilişkisi	konusunda	birtakım	şeyler	söylemelidir.	Böylece	de	artsürem	boyutu,	zorunlu	bir	etmen	olarak	çalışmalara	katılır.	Bunu	bir	döngü	biçiminde	vermeyi	önlemek	için	aşağıdaki	açıklamayı	kullanacağım.	Hem	yorumsal	hem	de	üretimsel	anlambilim,	tümcenin	sözdizimi	açısından	başlıca	iki	düzlemde-derin	yapı	ve	yüzey	yapı-düzenlendiği	klasik
Chomsky	kuramını	(1965)	çıkış	noktası	olarak	alır.	3.6	Birbirinden	kopuk	tümceler	arasındaki	bağ,	sözceler	ya	da	dile	getirilen	olgular	arasındaki	anlamsal	bağıntı	yoluyla	oluşturulabilir.	L	A	B	O	V	1970,	The	Logic	o	f	Nonstandard	English,	in:	J.E.	Alatis	ed.,	Report	o	f	the	20	th	Annual	Round	Table	Meeting	on	Linguistics	and	Language	Studies,
Washington,	D.C.,	S	E.	Örneğin,	bir	İngilizce	konuşucunun	yazmak	için	kullanılan	bir	aracın	/p	/,	/e	/,	/n	/	gibi	üç	öğeden	oluşması	bilgisi,	ad	hoc	bir	bilgidir	(Bu	/m	/,	/i	/,	/k	/	de	veya	herhangi	bir	dizi	sesbirimler	de	olabilirdi);	halbuki,	/psn	/	deki	p	nin	üflemli	olduğu	bilgisi	dizgeseldir	ve	bir	biçimbirimin	özüne	ilişkin	özellikleriyle	hiçbir	bağlantısı	yoktur.
İşlev	Bildirici	Düzenek	Kullanımı	İçin	Kurallar	Bundan	sonraki	işimiz,	koşullarımızdan	işlev	bildirici	düzenek	kullanımı	için	bir	dizi	kural	geliştirmektir.	Bunu	daha	belirgin	görmek	için,	süreç	içindeki	değişimin	toplumdilbilimsel	yapısını	incelemek	gerekir.	240).	O	nedenle,	genelde	birçok	konuşmacının	ilgisini	doğruca,	ölçünsüz	kurallara	yöneltmesi
olası	değildir.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	92	to	94	are	not	shown	in	this	preview.	Başka	birisinin	kamm,	kanınıza	katmak,	kendi	içinde	yadsınamaz	bir	olgudur.	Hockett,	AManual	of	Phonology,	p.	Onun	betimsel	anlatımlarının	doğru	ya	da	yanlış	olabileceği	bir	konu	olamaz.	Onun	kurucu	çözümlemesi,	dilbilim	alanında	kimi	geleneksel	ve	çoğu
okul	dilbilgilerinin	anlambilimsel	olarak	yönlendirilmiş	işlevsel	çözümlemesinden	ayrılan,	canlandırıcı	bir	yön	değişimidir.	Onlar	nesneleri	ekinsel	görüngülere,	böylece	de	göstergelere	d	ö	nüştüren	kurallarla	ilgilenir.	Chomsky	de	kendisinden	esinlenen	çalışmalar	için	şöyle	demektedir:	Şu	anda	alan,	dikkate	değer	bir	mayalanma	(oluşum)	halindedir;
toz	toprağın	yatışması	ve	kimi	konuların	geçici	olarak	çözümü	için	bile	belirli	bir	süre	gerekecektir.	Kuralcı	dilbilgilerinin	böylece	oluşturduğu	buyurucu	bütün,	yapısalcı	dilbilimcilerin	önerdikleri	betimleyici	bütüne	karşıdır...	Bloomfield,	kullanılan	dilden	örnekler	almayı,	bunları	çok	ayrıntılı	bilimsel	çözümlemeden	geçirerek	dilin	sesbilgisi	ve	dilbilgisi
yönünden	en	küçük	çiftlerini	belirlemeyi,	bunların	böylece,	özel	bir	dökümünü	yapmayı	savunmuştur.	Benzer	bir	biçimde,	bir	şiir	yazan	da	karşı	çıktığı,	aktardığı	okuma	geleneklerini	önceden	var	sayar,	ama	bunlar	yazarın	dil	olanağmın	koşullarıdır.	Göstergebiümci,	belirticileri	incelemeye	koyulursa,	bağımsız	b	k	bilim	kaynağının	yetki	alanına	giren
nedensiz	iüşkilerin	araştırmalarına	başlamış	olur.	Çok	soyut	sorunların	görmezlikten	gelinemeyeceği,	başlangıç	çalışmalarına	son	zamanlarda	kentsel	gecekondu	yörelerindeki	Çizenek	1	ve	2	nin	değişen	sözcük	sınıflarını	bir	bütün	olarak	göstermelerine	karşın	birçok	düzensiz	sözcük	dağılımını	gösteren	kurallarla	karşılaşırız.	Kimi	dilbilimciler,	deneği,
çözümlemenin	amacına	uygun	olarak	eğiterek,	bu	etkiyi	azaltmayı,	gitgide	katıksız	yöresel	dil	özelliklerini	elde	etmeyi	umarlar.	Fakat	bu	ilişkiler	görgü	kurallarından	bağımsız	olarak	vardır.	268).	Dilin	(langage:	bir	bütün	olarak	insan	konuşması)	iki	yönden	oluştuğunu	düşünmüştür:	dil	(langue:	dil	dizgesi)	ile	söz	(parole:	konuşma	edimi).	Çünkü
görüngülerarası	ilişkileri	saptamayı	deneyen	tüm	bilim	dallan,	belirticilerin	bir	incelenmesi	gibi	görülebilir.	7	J.	Ancak	bu,	kuralları	daha	az	gerçek	kılmaz:	Ustalık	dizgesel	yeti	demektir.	Matthews	in	önerisine	göre,	sözcüklerin	yerine	konması	tüm	dönüşüm	kuralları	uygulandıktan	sonra	olmakla	birlikte,	birliktelik	kuralları	derindeki	işlevsel	bağıntılara
göre,	özne	:,yüklem	özne:	tümleç,	yüklem:	tümleç	tanımlanmaktadır.	Örneğin,	Martha	nın	Vineyard	ında	Yankee	balıkçıları	arasında	nice,	right,	side	v.b.	sözcüklerdeki	iki	ünlü	çekirdeği,	giderek	yükselir	(Labov,	1963).	Yurdanur	Salman)	Ruhdilbilim	İçin	Temel	Öneriler	-	(G.A.	Miller,	çev.	Çizim	l	de	örnek	tümcenin	gösterildiği	dizim	ağacı*	son
yıllardaki	çalışmalarda	özellikle	yaygındır.	Daha	sonraki	koşullar,	bu	isteğin	nasıl	gerçekleştiğini	açıklayacaktır.	Bu	durum,	hemen	hemen	sayılamayacak	kadar	çok	4	Bu	tür	örneksemenin	kullanılması	ve	sınırlandırmalarıyla	ilgilenenler,	J.R.	Pierce	in	Simgeler,	belirtkeler	ve	gürültü	(Londra,	1962)	s/112-23,	Pierce	in,	Chomsky	nin	yalınlaştırdığı
fikirleriyle,	benim,	satranç	oyununun	NASIL	O	YN	ANACAĞINA	İLİŞKİN	yalın	düzeye	indirgediğim	tanımın	uyuştuğuna	dikkat	ediniz.	Bunların	kimileri	Saussure	Okulu,	Psiko-Mekanik	Okul,	Glosematik	Okulu,	Bloomfield	Okulu,	Prague	Okulu,	Firth	Okulu	vb.	Bu	çeviride	kullanılan	terimler	j	across	morpheme	boundary:	biçimbirim	kavşağı	allophone:
sesbirimdeş	aspiration:	üflem	articulation:	sesletim	autonomous:	özerk	basic:	asal	basis:	taban	characteristic:	özyapısal	characterize:	özyapılaştırma	delete:	silme	denotation:	yananlam	explanatory	adequacy:	açıklayıcı	yeterlilik	formula:	çözümleç	fronting:	önleşme	input:	girdi	output:	çıktı	imply:	anıştırma	lexical	entry:	sözlük	girişi	lexical	redundancy
rules:	sözlüksel	fazlalık	kuralları	mentalistic:	ussal	parameter:	eşdeğer	phoneme:	sesbirim	predictable:	kestirilebilir.	D	il	aynı	zamanda	bireyin	kendi	başına	yararlandığı,	ama	kendi	başına	etkileyemediği	bir	şeydir:	ortak	toplumsal	bir	görüngüdür.	Ama	bunun	da	bir	sınırı	vardır.	Söylediklerimi	hoş	görebilirsiniz;	çünkü	ne	denli	amaçsız	görünürse
görünsün,	aşağı	yukarı	kırk	dakikaya	kadar	kalkıp	gitmeniz	için	bir	fırsat	çıkacağını	inançla	bilebilirsiniz.	Adamlar	soyundu.);	ya	da	ön	tümcelerle	verilen	varsayımlarla	(öndayanaklarla)	çelişebilir	(Örneğin:	Peter	su	aygırlarının	yüzebildiğim	biliyor.	Bunu	denemenin	kolay	bir	yolu,	tek	gibi	saçma	bir	sözü	yaz112	118	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	mak	ve	anadili
İngilizce	olan	birisine	okumasını	söylemektir.	Bunu	bir	örnekle	açıklayacağım.	Böylece	3	için	şunu	yazabiliriz:	Not:	Burada	Labov,	1966,	s.	Bühler	bu	bağıntıları	dilin	temel	işlevleri	saymaktadır.	5.	Macnamara	(ed.)	Problems	o	f	Bilingualism,	The	Jurnal	o	f	Social	Issues,	vol.	Dili	yalnızca	tarihsel	bakış	açısına	göre	(bu	bakış	açısı,	olgucu	bir	yöntembilime
dayanır	ve	olgu	ile	olayların,	tümü	kapsayıcı	bir	derlemesiyle	temellenir)	incelenebilecek	tarihsel	bir	ürün	olarak	görme	anlayışı,	dilsel	incelemelerin	bölük	pörçük	olmasına	yol	açtı.	Yapısal	çözümleme,	çok	az	ilgi	uyandıran	ya	da	açıklayıcı	değeri	düşük	olan	şeyler	de	üretebilir.	Burada,	sımrlayıcı	olan	yamyamlık	durumudur.	(1965),	On	the	mechanism
o	f	linguistic	change,	Language	and	Linguistics,	Monograph	No.	18,	George	Town	University,	Washington.	Emel	Sözer)	Ayrımsal	Dilbilim	-	(K.H.	Wagner,	çev.	Bu,	en	güçlükle	kavranır	olmasına	karşın,	onun	en	önemli	ve	etkileyici	ilkelerinden	biriydi.	Ses	düzeninde	yapı	ve	dizge	ayrımı	yapmış,	ancak	böyle	yaparken	sesbirim	kuramını	da	bir	yana
atmıştır.	Bir	dereceye	kadar	örnekseme	ler	(analogy)	oldukça	açık.	Aynı	biçimde,	[p	]	4bit	i	pit	ten,	veya	spit	i	skit	-	ten	ayırmaktadır,	[i]	pit	i	pat	tan	veya	put	tan	ayrımlaştırmakta	ve	[t]	pit	i	pick	ten	veya	pill	den	ayırmaktadır,	[s],	[t],	[p]	ve	[i]	bir	sözcüğü	diğer	bir	sözcükten	ayırmaya	yardım	ettiğinden	bunların,	İngilizcenin	ses	dizgesinde	zıtlaştırmajı
değeri	olduğunu	söylüyoruz.	îşin	şaşırtıcı	yanı,	bu	yeni	bileşimlerin	anlam	taşımalarıdır.	Nüfusla	ilgili	özellikler	konusunda	veriler	yaklaşıktı;	ancak	görüşme	konusunun	neye	yönelik	olduğu	belli	değildi.	İkinci	olarak	da	bana	göre	bir	dili	konuşmanın	temeli	olan	bir	konuya	parmak	basmaktadır.	Ama	dil	karşılaştırması,	bir	dilbilgisi	karşılaştırması	olarak
anlaşıhyorsa,	o	zaman	çeviri	eşdeğerliği,	dilbilgisi	öğelerinin	eşdeğerliğine	indirgenmelidir.	1	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	(Günümüz	Dilbilim	iyle	İlgili	Yazılardan	Çeviriler)	Yayıma	hazırlayan:	Prof.	Dilde	her	tür	benzerliklerin	ve	aykırılıkların	işlevsel	olduklarını	belirleme	girişiminde	bulunmalıdır	dilbilim	(Principes	de	Phonologies	s	).	Bu	görüşe	göre	*	îçtenlik
çocuğa	yan	baktı	dilbilgisine	uygun,	ama	anlamsız	olarak	tanımlanabilir.	Selamlamalar	söz	eylemlerin	oldukça	basit	bir	türüdür.	2-0	th	için	biçem	değişiminin	koşut	eğrisinde	de	belirtildiği	gibi,	her	öbek	aynı	davranır.	Eğer	dilbilim	konusunda	bir	benzeti	düşünürsek,	satrancın	bununla	ilgili	başka	bir	özelliği	de	vardır.	Glosematik	ilk	önce,	geleneksel
dilbilgisi	kavramları	olan	uyum	ve	yönetme	yi	ele	alır.	Terimin,	belki	de	yararlığının	ötesinde	kullanılmasından	dolayı	olabilir	bu	kuşkusuz.	Burada	kullanılacak	sayısal	dizinde	[t]	kapantılısı	2	numara,	yarıkapantılı	[th]	1	numara,	tanınan	değişke	H	sıfır	numaradır.	Gözden	geçirilmiş	tasarım	şöyle	görünmekte:	Gözden	Geçirilmiş	'Yorumsal	An	Iambi	limin
durumu	Anlamsal	Yorumlama	(Yönlendirme	kuralları	(Taban)	Sesçil	Yorumlama	(Çizit,	yönlendirme	kurallarmm	derin	ve	yüzeysel	yapı	arasındaki	ara	noktalarda	iş	görme	olasılığını	göstermemektedir.)	Bu	gözden	geçirilmiş	kuram	içinde,	derin	yapı	geniş	ölçüde,	yalnızca	sözdizimi	nedenleriyle	haklılığı	gösterilen	bir	düzeye	dönüşür.	Chomsky	1965:145-
47)	adıllaşmanın	kesin	özdeşlik	koşuluna	bağlı	olması	önerildi-kesin	özdeşlik	hem	sözcükse!,	hem	degönderimsel	özdeşliği	içeriyordu.	Biçembilimsel	dizinin	biçimsel	ucu	Konuşanların	kullandığı	biçem	dizgesini	dizgenin,	konuşmaya	ağırlık	verilen	biçimsel	ucuna	uzatmak	daha	kolaydn.	d	Dilbilimciler	içingeliştirilmiş	özel	izlencelemedilen.	Örneğin,
yakın	zamanda	Maya	resimyazılarmı	çözme	uğraşıları,	en	azından	taşlar	üzerindeki	yazıları,	az	çok	bize	benzer	canlıların	yazdığı	ve	belirli	bazı	amaçlarla	yazdıkları	varsayımından	kaynaklanır.	ve	Töreci,	E.,	Türkçenin	Bazı	Özelliklerinin	Bilgisayarlarla	Sayısal	Çözümlemesi,	Bilişim,	sayı	9,	1975,	s	Hazai,	G.,	Dil	Çalışmalarının	Makin	eleştirilmesi,	Türk
Dili	Araştırmaları	Yıllığı-Belleten,	T	D	K,	Ankara,	Koksal,	A.,	Türkiye	nin	Bilimsel	ve	Teknik	Bilgi	Erişim	Sorununa	Bilişim	Yaklaşımı,	Bilişim,	Yıl:	4,	Sayı:	9,	yaz	Ankara,	s	Koksal,	A.,	A	First	Approach	to	a	Computerized	M	odel	fo	r	the	Automatic	Morphological	Analysis	o	f	Turkish,	Doktora	Tezi,	Hacettepe	Üniversitesi,	Ankara,	Koksal,	A.,	Türkçenin
Özdevimli	Biçimbilgisi	Çözümlemesi,	Bilişim	78,	Bildiriler,	2.	Dilin	bir	bütün	oluşturan	tüm	sözlü	sözcelerini	de	metin	metinjs	olarak	ele	alırsak,	genişletilmiş	metin	kavramına	ulaşırız;	ama,	bir	metinls	nün	ne	zaman	başladığını,	ne	zaman	sona	erdiğini	belirlemek	metinly	ya	oranla,	çok	daha	güçtür	(Yeni	bir	metinls	uzam	zaman	açısından	sınırlanabilen
her	yeni	anlaşma	durumuyla	mı,	yoksa	uzunca	süren	her	konuşma	arasından	sonra	mı,	her	konuşucu	değişikliğiyle	mi,	ya	da	bildirişim	amacının	her	değişmesiyle	mi	başlar?).	3.7	Tümceler,	tümce	dizileriyle	eşanlamlı	olabilir;	yani	bir	olgular	ilişkisi	önceden	verildiğinde,	değişik	gerçekleşme	olanakları	bulunur:	Bağımlı	tümce,	sıralı	tümce	(tümce	dizisi),
belirteçli	biçimler;	bunun	dışında,	yiiklemleştirilebilen	adlaşmış	biçimler	de	kurulabilir.	Nida,	gelenekçi	dilbilgisinin,	sözdiziminde	bir	düzen	ulamından	yoksunluğunu	eleştirerek	büyük	dilbilgicilerin,	yalnız	sözcük	sıralamalarıyla	ilgilenmiş	olduğunu	belirtir.	Kabataslak,	ama	tutucu	bir	görüşle	yirmi	sözcük	uzunluğuna	varan	en	az	1020	tümce	vardır.
Gerekli	olan,	bileşim	içindeki	sözcüklerin	karşılıklı	etkileşme	yollarının	ayrıntılı	bir	betimidir.	Onları	kendi	alanına	almakla	göstergebilimci,	tüm	insan	bilgisini	kendi	yetki	alanına	alma	sakıncasını	yüklenmiş	olur.	M	e	tineler	in	sınıflandırılması,	önemli	ölçüde	büyük	yapı	özelliklerine	de	dayandırılmak	zorundadır.	Görsel	çizimlerin	kodlu	tanımının,	kodlu
konuşma	ya	da	kodlu	yazılı-sözlem	örüntülerinde	olduğu	gibi,	insan	düşüncesiyle,	belki	de	aynı	ilişkide	N.D.	Miran,	Visual	Categories	(Görsel	Türler),	s/236	D	ÎLBÎLÎM	SEÇKİSİ	243	bulunduğunu	kabul	ederseniz,	konuşma	sözceleri	oyun,	dans	ya	da	bir	tür	törenle	sunulduğunda,	konuşma	biçiminin	çeviriyazısı	ile	ortak	bir	yapıyı	paylaştığı	için	oyunun
konusunu	anlayabilmemizin	gerektiğini	de	kabul	etmek	zorundasınız6.	Şimdi	bu	öbeklerin	yeni	bir	düzenlenişinden	de	söz	edebiliriz	(gece	zifiri	karanlık)	ve	(zifiri	karanlık	(ev)).	Dil	seslerine	karşı	ilginin	en	azından,	16.	Bu	son	tümcenin	anlam	alt	yapısı	şöyle	gösterilebilir:	O	x,	x	bir	arabadır,	y/nin	iyeliğinden,	y1	John	dur,	satın	alma	yoluyla	y2	nin
iyeliğine	geçmiştir,	y2	Harry	dir.	Glosematik	ufuklarının	ötelerinde	uzananlar	işte	bunlardır.	Şu	tümceyi	göz	önüne	alalım:*	İçtenlik	çocuğa	yan	baktı.	ISACENKO	1965)204	210	D	İLB	İLİM	SEÇKİSİ	(Örneğin:	Fritz	KasseVa	birimi	Martha	da	Göttingen'q	gitti'niıı	ön	metni	olarak).	Ama	bunlar,	sonradan	bir	dev	olacak	çocuğun	ilk	adımlarıdır.	8	Ludwig
Wittgenstein,	Philosophical	Investigations(Oxford,	1963),	p.	(3)	Karşılaştırma	için	seçilmiş	olan	konunun	karşılaştırılabilirliğinin	belirlenmesi.	Böylece	İngilizce	bir	örünün	bir	dizininde	charge	ya	da	that	gibi	bir	başlık	altında,	bu	sözcüklerin	bütün	geçişleri,	taşıyabilecekleri	tüm	değişik	anlamları	ve	işlevleriyle	birlikte	toplan	acaktır.	Sessel	yönden
değişik	olmakla	birlikte	bütün	sözceler	bir	tek	İngilizce	tümcenin	bağımsız	(bireysel)	değişkeleridir.	Bu	araştırmaların,	günümüz	dilbiliminin	verilerinden,	vardığı	aşamalardan	yararlanabilmesi	için	özellikle	son	yıllarda	yeni	bir	atılım	gerçekleştirilmiş,	dilbilim	çalışmalarına	da	yoğunluk	kazandırılmıştır.	Fakat	ne	karşı	çıkmanın,	ne	de	yanıtın	gücünün
yeterli	olduğu	konusunda	inancım	tam	değil.	Kuramlar	ve	uygulamalarıyla	özel	bir	biçimde	ilgilenen	dilbilimciler,	en	azından,	kendilerini	böyle	görmezler.	Bundan	önceki	bölümde,	Chom-97	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	103	sky	nin	tanımladığı	bir	dilbilgisi	türünde,	önad	tümceciklerinin	niteledikleri	ad	ya	da	ad	öbeğine	nasıl	bağlandıklarım	gördük.	Bir
göstergenin	en	etkin	nitelendiril	işi	şöyle	yapılabilir:	T,	G	nin	Y	için,	T	nin	varlığı	açısından	G	i	gördüğü	ölçüde	göstergesi	olur.	(3)	Bir	doğal	dilde	X	özelliği	varsa,	o	dilde	aynı	zamanda	Y	özelliği	de	vardır.	Konuşma	topluluğuna	ilk	yaklaşımımız,	ciltlerce,	iyi	kaydedilmiş	doğal	konuşma	örneği	elde	etme	gereksinimince	yönlendirilir.	Gösterilen	şeyin,
gösterilen	bir	şey	olarak,	gerçekten	varolduğu	durumda,	gösterilen	nesne	düzanlamlanarcdır	(denotatum).	Levine	ve	Crocket	(1966),	Anshen	(1969),	okumaların	biçimbilimsel	dizilerini	genişletmek	için	değişik	bir	yöntem	kullandılar.	Örneğin,	Fransızca	bir	ad	olan	pas	(adım)	ve	olumsuz	belirteç	olan	pas	aynı	kaynaktan	gelmektedir;	ancak,	değişik
biçimlerde	kullanılan	değişik	sözcükler	olduklarından,	çağcıl	Fransızca	da	ilişkilerinin	işlevi	yoktur.	Ein	sprachphilosophischer	Essay,	(Theorie)	Frankfurta.	Bu	kitap	kuramsal	olmaktan	çok,	uygulamaya	yöneliktir.	Türk	D	il	Kurultayı,	yabancı	dillerde	yayımlanmış	çalışmalardan	yapılacak	çevirilerden	oluşmuş	bir	Dilbilim	Seçkisi	nin	hazırlatılması
yolunda	karar	almıştı.	Fakat	bu,	bir	dilin	anlambilimiııi	açıklamak	için	elzem	olan	türde	bir	kural	görünümünde	değildir.	335ff).	Giriş	verisi	işlem	için	şimdi	hazırdır	ve	sözcükler	dizini	yapmak	için	bir	izlencenin	nasıl	çalıştığını	göstermek	üzere,	örünün	yalnızca	noktalama	imleri	(.,;:?!)	ile	A	dan	Z	ye	büyük	harflerden	oluştuğunu	*	İlk	söz	bağlamıı
hazırlamaya	Mrs.	Bir	hecede	bir	ünsüz	bulunuyorsa,	bir	ünlünün	de	bulunması	gerekir	bu	kurallardan	bir	başkasıdır.	diye	sorabilir.	Okun	solunda	salt	tek	bir	simge	değil,	birkaç	simge	dizisi	görünmekte;	kuralın	uyguladığı	işlem	ise	oldukça	karmaşık-iki	ad	öbeğinin	yer	değiştirmesini	ve	sonuçtaki	tümcenin,	kimi	eklerin	ve	tarafından	sözcüğünün
konulmasını	gerektiriyor.	Lamb	ın	katmanlar	modeline	dayanan	bir	betimlemeyi	ııretici-dönüşümsel	dilbilgisi	temeline	dayanan	bir	betimlemeyle	karşılaştnamayız	örneğin.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	159	to	161	are	not	shown	in	this	preview.	Dilbilimin,	daha	geniş	anlamda	göstergebilimin	salt	kendisini	inceleyen	tek	bilim	olduğu	ve	kendi
tanımını	ortaya	çıkaran	ilgi	çekici	durumda	olduğu	sonucu,	buradan	ortaya	çıkar.	Kuşkusuz,	biçimsel	açıklamada,	bu	tür	ilk	adımlar,	dili,	kendi	toplumsal	bağlanımda	incelemek	için	gerekli	önkoşullarda.	Biz	bu	durumu,	bir	toplumun	(ya	da	onun	kimi	kesimlerinin)	belli	bir	zaman	kesitinde	gösterdiği	tüm	dilsel	etkinliklerin	bir	birikimi	olarak16	18
DİLBİLİM	SEÇKİSİ	görebiliriz;	Manchester	de,	bugünkü	işçi	sınıfının	dili	gibi	örneğin.	Alttaki	çizgi,	bunun	tersini	gösterir:	Bu,	kavga	ya	da	sertlik	ölçeğine	tepkileri	not	eder.	Konuşmanın	bir	dizi	yanıt	ve	etkiden	oluştuğu	görüşü	savunulabilir,	ancak	dili	kullananın	dil	üstüne	bildikleri,	bu	edim	terimleriyle	betimlenemez.	Çocukluk	günlerimden
anımsadığım	kadarıyla,	kendine	Avrupanm	kalbi	demekten	kıvanç	duyan	ülkesinin	ekin	yaşamıyla	iyiden	iyiye	bütünleşmişti.	Göstergesel	Sürecin	Boyutları	ve	Düzeyleri	Göstergesel	sürecin	üçlü	bağıntısını	oluşturan	üç	öğe	(gösterge	taşıyıcısı,	gösterilen,	yorumlayıcı)	arasından,	birçok	ikili	bağıntı,	incelenmek	amacıyla	çekilip	çıkarılabilir.	Dizgedeki	bir
tek	öğenin	evriminin	yerini,	tüm	dizgenin	yapısal	evrimi	almıştır.	Söz	vermede	de	durum	benzerdir.	Descartes,	insanın	dili	kulan	imini	öteki	belleklerin	var	oluşunun	en	önemli	kanıtı	olarak	vurguladı	ve	hayvanların	dili	yaratıcı	bir	biçimde	kullanma	yetisizlikleriııi,	onların	tümden	mekanik,	düşünmeyen	organizmalar	olduklarının	kanıtı	olarak	aldı.	**
Özdevin	Jng.	Bununla	birlikte,	öteki	ayırıcı	özellikler	belki	de	konuşulan	olağan	dillerden	çok	daha	az	ölçünlüdür.	Sözel	öğrenim	ve	sözel	davranışa	ayrılan	umut	verici	bir	bilim	dalı	varsa	da	henüz	ayrı	ayrı	dil	birimlerinin	öğrenimine	ilişkin	sorunları	çözmekle	uğraşmaktadır.	Dil	öğretimi	söz	konusu	olduğunda,	öğretmenlerin	şu	ya	da	bu	zamanda
bilmedikleri,	uygulamak	dilbilim	olarak	sunulan	çok	az	düşünce	vardır.	İsteksiz	söz	verme	durumunda,	konuşucuda,	içtenlikle	söz	verirken	bulunan	tüm	istek	ve	inançlar	yoktur.	Firth	in	ikinci	karşı	çıkışı	ise	bir	parça	sesken	daha	uzun	olabilen	özelliklerin	bir	sözün	ses	ayrıntılarından	soyutlanarak,	çoğunlukla	daha	özlü	anlatımlara	gidilebileceği
gözleminden	kaynaklanmaktadır.	Bloomfield	in	çalışmalarının	ileri	götürülmüş	biçimi	olan	eski	Amerikan	betimselciliğinin	tersine	(aynı	zamanda	daha	sonraki	üretimsel	dilbilgisi	gibi	büyük	ölçüde	model	yönelimli	eğilimlerin	tersine),	Prag	okulu	yaklaşımı,	dilin	işlevlerinin	incelenmesine	ağırlık	veren	yönüyle	belirginleşir.	Bu	değişkenin
tanımlanmasında	bir	yığın	uygulayımsal	soru	bulunmaktadır:	En	yalın	yaklaşım,	sadece	ön	konumların	göz	önünde	bulundurulması	olur.	Her	iki	inceleme	de	kaba	birer	metin	yapısı	olarak	belirlenebilen	metinlere	yol	açar	(Burada	her	tümce	bu	yapı	içindeki	özel	yeriyle	belirlenir):	Birinci	durumda,	özellikle	metnin	zaman	yapısı	söz	konusudur	(Bunun
dışında	uzam	yapısı	da	bulunduğunda,	olay	yapısı	oluşur)	ve	bu	metinle	bir	de	*	Burada	eşsöz	Tautologies	çelişme	Kontradiktion,	kanıtlama	Argumentation	karşılığı	kullanılmıştır	(ç.n.).208	214	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	neyimler	kesiti	dile	getirilir;	ikinci	durumdaysa	metnin	kanıtlama	yapısı	söz	konusudur.	Dil,	sonsuz	sayıda	dilbilgisel	tümce	içerir,	ancak
bunların	çok	azı	gerçek	etki	ve	tepki	olarak	kullanılmıştır	ve	kullanılmaktadır.	Yemekler	tek	tek,	özel	olarak	pişirilmeli,	yemeklerin	geliş	sıraları	bir	kurala	göre	olup	önceden	kestirilebilir.	Belki	de	sınırsız	değişiklikler	içeren	inanç	dizgemizi	betimlemek	için	kullanmalık	kurallara	bile	gereksini148	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	I5S	mimiz	olabilir.	Kimi
düşünürlerin,	anlatımların	kullanımı	için	gerekli	olan	kuralları	belirleyememesinin,	aynı	zamanda	öteki	düşünürlerin	bu	tür	kuralların	var	oluşu	konusundaki	kuşkucu	tutumunun,	en	azma	an,	yarı	yarıya	kurucu	ve	düzenleyici	kurallar	arasındaki	ayrımı	görememelerinden	kaynaklandığını	düşünme	eğilimindeyim.	Bu	yargıyı	kendi	çerçevesine
yerleştirecek	olursak,	Prag	Okulu	bilginlerinin	İsviçreli	dilbilimci	Saussure	iın	izleyicileri	olduklarını	anlamamız	gerekir.	Eğer	anlam	açısından	yapılan	bu	ayrım	geçerliyse,	bunun	dizim	yönüyle	de	koşutluk	sağlaması	beklenebilir.	Tarihsel	açıdan	çok	az	kişi,	onun	yaygın	önemi	ile	çok	değerli	önerilerini	kuşkuyla	karşılar.	Böylece	karşımızdaki,
alabildiğine	geniş	bu	yapılar	ve	dizgeler	ağı	olan	bir	dil	kavramının	temelidir.	Çoğu	durumda	anadilinden	en	büyük	sapmayı	gösteren	dilsel	olgular	daha	kolay	öğrenilmektedir.	Saussure	ün	görüşüne	göre	dilsel	örüntü	-dil-	hem	bir	göstergeler	dizgesi,	hem	de	bir	toplumsal	kurallar	dizisidir.	Bu	savın	geçerliliği,	tümüyle	burada	tartışılamaz.
Çevrilebilirlik,	ilk	planda	yöntemsel	bir	araç	olarak	görülmelidir.	Bu	soruya	karşılık	olarak	anlatılanlar,	çoğunlukla	özenli	konuşmadan	yöresel	anadile	doğru	bir	biçem	kayması	gösterir.3	Bu	işlemlerin	biçemin	köklü	bir	değişimini	elde	etmek	için	sürekli	yararlı	olmasını,	kimse	bekleyemez.	Uygulanan	bir	dil	kuramı	ya	da	dil	betimlemesi	olabilir.	Bir
dilbilim	yaklaşımının	girdi	çıktısını	öğrendikten	sonra	dil	öğretmeni,	çatışık	kuramları	ve	çelişkili	çözümleme	yöntemleri	olan	öteki	yaklaşımlarla	karşılaşır.	Kendi	başlarına	herhangi	bir	edimsel	eylemin	oluşmasını	belirtmeyen,	belirli	bir	edimsel	eylemin	oluşması	için	gerekli	koşullar	dizelgesini	vermek	istiyorum.	gibi	konuları	içine	alır.	Bu	anlamda
betimlenen	bütün	sesbilimsel	süreçlerin	doğal	olup	olmadığı	sorulabilir.	Bu	nedenle,	önce,	sesbirim	bütünü,	ad	yapıları,	eylemlik	yapıları	gibi	dar	alanlar	seçilmesi	gerekir.	40	yaşın	üstündekiler	de	/r	/	için	öznel	tepki	testine	verilen	yanıtlar,	gelişigüzel	düzeye	yakmdır.	Aksan	Türkçe	için	bu	kuralı	AÖ-A.Ö-BE-E-ZE-KE-AÖ-AÖ-tarafmdan-E-ee-ZE-KE
şeklinde	belirliyor*)	Bu	kural	daha	önceki	bölümde	örneklenen	öbekyapısı	kuralından	b	rkaç	yönden	ayrılır.	Kimi	uygulama	ilkelerini	varsayarsak	(aşağıda	bunları	açıklayacağız)	aşağıdaki	kurallar	dizisi	arkadaşım	kapıyı	açtı	tümcesini	üretecek	ve	bu	tümce	ve,	doğru	kabul	ettiğmıiz	bir	bileşen	yapısı	belirleyecektir:*	1.	HJELMSLEV	1943,	Omkring
Sprogrteoriens	grundlaeggelse,	Kopenhagen.	Dönüşümlü	dilbilgisinin	ilk	biçiminde	(Chomsky	nin	Syntactic	Structures	adlı	yapıtı)	anlam,	gerçekte	göz	ardı	edilmişti.	Bu,	New	Y	ork	City	de	/r	/	için	tavır	ve	öznel	tepkiyi	karşılaştıran	çizenek	3	te	göterilebilir.	Söz	konusu	toplumsal	bağlamlar	(toplumsal-ekonomik	öbekler	ya	da	yaş	öbekleri	gibi)	aşama
düzenine	konabilirse,	bu	göstergelerin	katmanlaştığı	söylenebilir.	Kuralcı	dilbilgisi	Tarihsel	dilbilimin	betikbilimden	ayrılarak	kurulması	gibi	yapısal	dilbilim	de	hem	tarihsel	dilbilime	karşı	çıkar	hem	de	bir	bakıma	ondan	kaynaklanır.	Bir	dilin	işleyişini,	Özdevimli	çeviri	amacı	gütmeksizin,	bilgisayarlı	modellerle	incelemek	olanaklıdır.	Bir	dü-48
DİLBİLİM	SEÇKİSİ	53	gün	töreni	ya	da	futbol	oyununda,	örneğin,	böyle	töreleri	olmayan	bir	ekinden	gelen	gözlemci,	bu	etkinliklerin	nesnel	betimlemesini	yapabilir,	ancak	onların	anlamlarını	kavrayamaz;	dolayısıyla	da	onları	toplumsal	ya	da	ekinsel	görüngüler	olarak	değerlendiremez.	Ancak	bu	yazarın,	en	azından	öğrenme	kuramı	konusunda
yazarken,	sözcüklerle	tümceler	arasındaki	ayrımlarla	yeterince	ilgilenmediğini	sanıyorum.	Böylece,	sine	ilgecinden	sonra	çıkma	durumu	eki	gelir	diyeceğimize,	daha	doğru	ve	daha	basit	olarak,	bir	tümcede	sine	bulunursa,	çıkma	durumunun	da	bulunması	gerekmektedir	deriz.	Görüntüsel	göstergede	gösteren	ile	gösterilen	arasındaki	gerçek	benzeyiş
söz	konusudur:	Bir	kişiyi	gösteren	portre	yalnız	nedensiz	uzlaşımla	değil,	ancak	benzeşim	ile	o	kişinin	resmidir.	Sesbilimsel	ve	sesbilgisel	tümcelerin	yatlk	çizgi	ve	köşeli	ayraç	ile	gösterimleri	arasındaki	ayrım,	belirlenmektedir.	Ama	sesbilimsel	düzeyde	betimleme	sorunları,	sesbilgisel	kuramın	değişikliğe	uğratılmasına	neden	olabilir.	Göstergelerin,
uygulanabilecekleri	nesnelerle	bağıntıları	incelenebilir.	gibi	anlamsal	bağlar	da	yapısallaştırılır.	Siz,	kültürünüzün	bir	parçası	olarak	altbilincinizle,	bunları	çoktan	kavramışsınız;	tıpkı,	konuşmayı	öğrenme	süreci	içinde	İngilizceyi	yönlendiren	sesbilgisi	ve	sözdizimi	kurallarında	olduğu	gibi.	Bu	sorulan	yeni	baştan	söylersek:	Birincisi,	Psychosis	sözcüğü
İngiliz	dilinin	bir	parçası	mıdır?,	İkincisi,	Bu	sözcük	sizin	bireysel	kullanımınızın	bir	parçası	mıdır?,	üçiincüsü,	sözün	(parole)	bir	özelliğini	ortaya	çıkarmaya	yöneliktir.	Makineyle	üretilen	söz	bağlamları	ve	sözcük	dizinleri,	el	yöntemleriyle	üretilenlere	göre	birkaç	balamdan	aşağıdadır.	Bu,	aşağıdaki	gibi	gösterilebilir:	Dönüşümlü	Dilbilgisi,	196S
Anlamsal	yorumlama	J	(Yönlendirme	kuralları)	(Taban)	Derin	Yapı	(Dönüşüm	kuralları)	1t	Yüzeysel	yapı	(Sesbilim	kuralları)	'	Sesçil	yorumlama	Yukardan	aşağı	doğru	okunduğunda	bu	çizit,	eksiksiz	harhangi	bir	dilbilim	kuramının	yapması	gereken	anlamlarla	sesler	arasmdaki	eşleşmenin	bir	betimlemesini	sağlamaktadır.	Bu	seçeneklerden	ik1'sinin	de
akla	yatkın	olduğu	(birini	ya	da	ötekini	seçmenin	-zifiri	karan	lığın	ev	ya	da	gece'	yi	nitelediğine	göreişlevînin	yorumlanmasındaki	ayrımdan	ileri	geldiği)	bir	yandan	Ayşe	nin	arkadaşı	zifiri	karanlık	eve	geldi*,	öte	yandan	Ayşe	nin	arkadaşı	gece	zifiri	karanlık	demeden	evden	çıktı	tümcelerini	göz	önüne	aldığımızda	açığa	çıkacaktır.	Örneğin	İngilizcede
ezgileme	öbek	ya	da	tümce	bürünii	oluyordu;	buna	karşılık	Tayland	dilinde	bu	ancak	bir	tümce	bürünü;	uzunluk,	ton,	ve	vurgu	ise	seslem	bürünleri	oluyorlardı.	Böylece	yapısalcılık,	birinci	örneklemede,	insan	davranışları	ile	ürünleri	anlamlıysa,	bu	anlamı	olanaklı	kılan	ayrımlamalarla	uzlaşmaları	içeren	temel	bir	dizge	de	vardır	saptamasına	dayanır.
EÖ	-	AÖ	E	3.	Buradaki	daha	sınırlı	biçembilimsel	sıralamayla,	bütünüyle	bağımsız	bir	incelemenin	ürünü	olan	veriler,	aynı	kesişme	görüngüsünü	gösterir.	Eğer	ben	Ohh,	ne	hoş	bir	koku	dersem,	bir	fincan	kahveden	mi,	yoksa	bir	demet	gülden	mi	söz	ettiğimi,	kendi	burun	ve	gözlerinizi	kullanmadan	bilemezsiniz.	Böyle	bir	durum	verilince,	önleşme
sürecini	rastgele	özyapılaştırma	zorunda	kalabiliriz.	KUM	M	ER	1971b,	Quantifikation	und	Identitat	in	Texten,	in:	A.	Değiştirim	olanağını	belirleyen	dizel	bağıntılar,	özellikle	bir	dizgenin	çözümlenmesinde	önemli	rol	oynarlar.	Ancak	bu	coşku,	açıklanacak	yeni	görüngünün	geçerli	bir	kavranışıyla	yönlendirilmediği	sürece,	çoğu	akıllıca	girişim,	bunalım
ve	düş	kırıklığıyla	sonuçlanır.	Konuşan,	kendine	özgü	bir	biçimde	çenesini	oynatmış	ve	sesler	çıkarmış	olabilir.	Firth	ve	Bloomfield	gibi	dilbilimcilerce	kimi	ayrıntılarını	bu	bölümde	tartışacağımız,	üniversite	dilbilimini	yaygın	ve	etkileyici	bir	biçimde	yönlendiren	değişiklikler	ortaya	atıldı.	Dilbilimsel	ve	toplumsal	yapı,	hiçbir	zaman	aynı	yerde	bitmez.
Bunun,	modellerindeki	en	zayıf	ilke	olduğu	ortaya	çıkmış	ve	yorumsalcılann	en	sert	biçimde	eleştirildikleri	bir	konu	olmuştur.	Bu	çizgide	öneriler,	Chomsky	nin	dönüşümlü	dilbilgisi	dizgesinin	de96	102	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	ğişik	bir	biçimi	çerçevesinde,	Pike	ve	arkadaşlarının	tagmemic	yaklaşımıyla	ortak	yanları	olan	bir	yaklaşımla,	Seuren	(1969)
tarafından	yapılmıştır.	Araştırmacı,	yüz	yüze	bir	görüşmede,	genellikle	ağır	basan	ölçtinlü	birincil	aşamalı	lehçeyi	kullanır.	İngilizlerin	sesbilime	olan	geleneksel	ilgileri	bugün	bile	dilbilimin	İngilterede	önemli	ve	belirgin	bir	bileşenidir.	Öyleyse	dil	(langage),	evrensel	bir	davranış	özelliği,	dilbilimcilerden	çok,	incelemelerine	diller	(longues)	ve	sözlerle
(paroles)	başlayan	budunbilimcilerle	dirimbilimci-18	20	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	lerin	ilgi	duyacağı	bir	şeydir.	J.R.	Ross	1967,	On	the	Cyclic	Nature	o	f	English	Pronominalization,	in	:	To	Honor	Roman	Jakobson,	Bd	3,	Den	Haag,	S	J.R.	Ross	1970,	On	Declarative	Sentences,	in:	R.	İngilizcede	edimsel	eylemle	bağdaştırılabilecek	bazı	anlatımlar	şunlardır:
belirtmek	(state),	doğrulamak	(assert),	betimlemek	(describe),	uyarmak	(warn),	söylemek	(remark),	yorum	yapmak	(comment),	buyruk	vermek	(command),	buyurmak	(order),	düemek	(request),	eleştirmek	(criticize),	özür	dilemek	(apologize),	olumsuz	eleştirmek	(censure),	onamak	(approve),	olumlu	karşılamak	(welcome),	söz	vermek	(promise),	onama
belirtmek	(express	approval).	Ama	HJELMSLEV	daha	1942Te	(	6),	her	dilbilimin	birincil	olarak	metinlerden	yola	çıkması	gerektiğini	bildiren	bir	öneri	ileri	sürmüştü.	260)	(th)	in	hem	deyişbilimsel	hem	de	toplumsal	katmanlaşmasını	gösterir.	Bununla	birlikte,	daha	büyük	ölçekte	kullanılmalarında,	iki	sorun	ortaya	çıkar.	üretilerek	iş	sürdürülecektir.
E.v.	Savigny	(RUB	)	Stuttgart	1972).	-E.	Ancak,	dilin	ve	insan	topluluklarındaki	işleyişinin	ne	olduğunu	açıklamada	tarihsel	boyutun	yetersiz	olduğu	açıkça	ortaya	çıkınca	kuramsal	bir	yenilenme	ve	hatta	çeşitli	yöntemlerin	geliştirilmesi,	kaçınılmaz	oluyordu.	İnsan,	Bloomfield	in	düzeyinde	bir	bilim	adamının	uygulama	sorunlarını	izleyicilerine	bırakarak
kendisinin	yalnızca	kuramla	ilgilenmesini	bekleyebilir.	Ulusal	Bilişim	Kurultayı,	TBD,	1981,	s	Töreci,	E.,	Statistical	Investigations	on	the	Turkish	Language	Using	Digital	Computers,	Yüksek	Lisans	Tezi,	ODTÜ,	Ankara,	Töreci,	E.,	Özdevimli	olarak	Türetilen	Türkçe	Metin	Örnekleri,	Bilişim	78,	Bildiriler,	2.	Belli	bir	günde	20:25	Cenevre-Paris	Expresi
seferini	yapan	lokomotif	ve	sürücüler	birkaç	saat	daha	önce	16:50	Berne-Cenevre	Expresini	oluşturmuş	olabilirler;	ancak	tarihsel	ve	maddesel	özdeşlik,	trenler	dizgesiyle	ilgili	değildir:	Tarihsel	öğelerinin	kaynakları	ne	olursa	olsun,	20:25	treninin	dizgedeki	yeri	aynıdır.	dile	getirme	işlevi	yüklenirler.	Çünkü	dil	öğretmenleri,	her	zaman	dil
çözümlemesini,	dil	öğretimine	uygulama	eğilimindeydiler;	gerçekten,	bir	dilin	ilk	betimlemelerinden	kimileri,	o	dili	öğretme	amacıyla	yapılmıştır.	Burada	sözü	edilen	sorun,	değişik	tür	dönüşüm	işlemleriyle	ilintili	olan	genel	ilke	ya	da	yöntemlerle	türetilmiş	kurucu-yapıyı	belirlemektir.	DANES	1970,	Zur	Linguistischen	Analyse	der	Textstruktur,	Fol	Ling
4,	S	B.	Levi-Strauss,	örneğin,	terimi,	gözlemlenmiş	iki	dizi	arasındaki	dizisel	bağıntıların	ne	olduğuna	değinmek	için	kullanır:	Bir	söylencede,	b	ü	kızkardeşçe	sağlanan	y	e	y	e	c	e	ğ	i	n	yokluğu,	yiyecek	sağlayan	bir	annenin	yokluğuna,	İkincide	ve	üçüncüde	büyük	annece	sağlanmış	bağırsak	gazına	dö-69	74	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	nüştürülraüştür	(L	e	Cru	et
le	cuit,	s.	Böylece,	konuşan,	karşıtlığın	ayırdında	olamaz.	Bu	aydınlatma	sürecinde,	deneğin	dilbilgisel	kuralları,	ölçünden	güçlü	biçimde	etkilenecektir.6	Ölçünliı	lehçeyi	bilmesine	karşın,	kendi	sezgisine	sahip	izlenimi	veren	bu	tür	düzeltme	ye	bağışık	olan	deneklerle	de	çok	sık	olmamakla	b'rbkte	karşılaşırız.	Belge	dizinleme	ve	bilgi	erişim	için
seçilebilecek	anahtar	sözcükler	için	bir	tür	yetki	kütüğüoluşturan	gömü	kavramında,	anahtar	sözcükler	arasındaki	eşanlamlılık,	yakın	anlamlılık	gibi	anlamsal	ilişkilerin	yanı	sıra,	daha	dar	kavram,	daha	geniş	kavram,	bütünün	parçası	olma	vb.	DRUBIG	1967,	Kontextuelle	Beziehungen	zwischen	Sâtzen	im	Englischen,	Magisterarbeit	Kiel	(masch.).	Bir
birimin	anlamı	kendisiyle,	verilen	bir	dizide	aynı	işlevi	bütünleyen	öteki	birimler	arasındaki	ayrıma	bağlıdır.	Üretici	dilbilgisi	bu	görüşü	dile	getirmek	için	yol	alır.	Mukarovsky	dil	açısından	odaklamayı	dilsel	bileşenlerin	estetik	yönden,	bile	bile	çarpıtılmasıdır	diye	anlatır.	Bununla	birlikte,	gösterge	tanımının	bu	biçimde	verilmesi	zorunlu	değildir.	Bu
durumlar	dilbilgisel	güvensizlik	testleri	ile	ölçülebilir.	İletişimin	orkestraya	uygulanması	Artık	sözlerimi	bitirme	zamanı	geldi.	Bu	yüzden	edimsel	eylem	kavramını,	belirli	türdeki	edimsel	eylemlerin	dile	getirilmesi	için	gerekli	ve	yeterli	koşullan	saptamakla	açıklayacağım.	Bu	sav,	çözümlemenin	evre	ve	düzeyleri	üzerinde	daha	seçik	düşünebilme
yönünden	öteden	beri	duyulan	bir	eğitim	gereksinmesiyle	sıkı	sıkıya	ilgilidir.	Yapısalcılar	yalnızca	geleneksel	dilbilgicilerin	başvurdukları	inceleme	yöntemlerini	(açık	seçik	olmayan	yöntemler,	çoğunlukla	çelişkili,	belirsiz	tanımlar,	yorunılar	ın	öznelliği)	ve	bu	incelemelerin	bağlandığı	Latin	dilbilgisinden	kalma	kesin	sınırları	(söylemin	bölümleri)
eleştirmekle	kalmazlar,	aynı	zamanda,	geleneksel	dilbilgisinin	gerçekleştirdiği	dil	betimlemesinin	nedensiz,	çoğunlukla	da	örtük	bir	seçime	dayandığı	görüşü	üstünde	de	dururlar;	bu	betimleme,	ele	alman	dilin	yalnızca	bir	altkümesiyle	ilgilidir;	bu	altküme	ise	kimi	ekinsel	ve	toplumsal	ölçütlere	ayrıcalık	tanınarak	düzenlenmiştir:	Söz	konusu	ölçütler
dilin	yozlaşmış	ve	gerçeğe	uymayan	bir	görünümünü	sunarlar.	Yönetim	ve	Yürütme	Kurullarının	toplantılarında	ve	yarkurullarda	böyle	bir	seçkinin	nitelikleri	ve	düzeni	konusu	uzun	uzadıya	tartışıldıktan	sonra,	hazırlanması	işi,	Yürütme	Kurulunca	bize	verilmiş	ve	çalışmalara	başlanmıştır.	Şimdilik	açık	ve	kapalı*	diziler	arasındaki	bu	ayrım	çok	öğesi
olan	dizilerle	daha	az	sayıda	öğesi	olan	diziler	arasında	bir	ayrım	gibi	yorumlanabilir.	Dilbilim,	yorumbilim	değildir.	*00-	e	o.	Bunu	açıklamak	için	başka	bir	karşıt	örneğin	daha	değişik	yönden	çözümlenmesini	düşünelim.	326).	Gerçekte	bizim,	duyularımızdan	herhangi	birine	bağlanabilen	bir	tür	genel	kodlama	ve	kod	çözme	yeteneğimizin	bulunduğu,
büyük	bir	olasılıktır.	Başka	bir	düzlemde,	bed	sözcüğü	öteki	sözcüklerle	olan	ilişkisine	göre	tanımlanır:	Değişik	bağlamlarda	{table,	chair,	floo	r,	ground	v.b)	onun	yerine	geçebilecek	karşıt	sözcükler	ve	ardışık	bir	sıralamada	birleşebileceği	sözcüklerle	{the,	a	soft,	is,	low,	occupied	v.b)	olan	ilişkileriyle	tanımlanır.	Bir	başka	örnek	de	Joseph	Wright	in
sözlükbilgısiyle	lehçebilimi	bağdaştıran	English	Dialect	Dictionary	(İngilizce	Ağızlar	Sözlüğündür.	Örneğin,	bir	ki-	*	İngilizcede	kullanılan	bu	anlatım	(...	Daha	sonra	soyut	biçimleri	gerçekte	bulunanlara	çevirmek	üzere	kurallar	verilir.	Emel	S	ö	z	e	r)	Uygulamak	Dilbilim	-	(W.F.	Mackey,	çev.	Bununla	birlikte,	buradaki	değer	yargılanınız,	şaşkınlık
yaratacak	ölçüde	tutarsızdır.	Kimileri	dilbilgisi	yapımına	ilişkin,	iyi	hazmedilmemiş	araştırma	yazılarından	öte	birşey	değildir.	Bu	açıdan	bakıldığında,	bilimin	bilimsel	bir	yaklaşımla	incelenmesi	olarak	tüm	Ansiklopedi,	aslında	bilim	dilinin	incelenmesidir.	Yapısalcılarla	yalnız	göstergelerin	anlaşılır	tanımını,	dilbilimdeki	düzey	ve	ilişkilerini	sağlamakla
kalmaz,	bir	yığın	alt	dizge	çözümlemesi	-kişisel	adıllar	ve	eylem	zamanlan-	yapısalcıların	yazın	tartışmalarında	da	doğrudan	benimsenmiştir.	Üstelik,	önemsiz	olmayan	bir	bilgisayar	kullanım	süresi	de	gerekecektir.	Kişinin	kendini	yapısalcı	diye	adlandırması,	bir	tartışma	davranışı,	ilgi	çekmenin	bir	yöntemi,	kendini,	çalışmaları	geçici	olan	kimselere
benzetmesi	olmuştur,	her	zaman.	Konuşmacı	bir	sokak	kavgasındaysa,	hangi	olasılıkla	üste	çıkabilir?	Sesbilimde,bir	bakıma,	hangi	ayrımsal	özelliklerin	dilde	gerçekten	işlevsel	olduklarının	belirlenmesine	çalışılır,	dilbilimsel	edinçle	kanıtlanmış	(apaçık	belirtilmiş)	olguların	nedenlerini	açıklama	yetileriyle	karşılaştırılmalıdır.	Glosematiğe	özgü	terimleri
burada	hemen	hemen	hiç	kullanmayacağız.	Bir	tümcenin	tam	çözümlemesini	yapabilmek	için,	iki	türlü	ilişki	de	gereklidir.	Sözcenin	kendisi,	maddesel	bir	nesne	olarak,	çözümleme	için	tutarlı	bir	dayanak	sunmaz:	Sözcenin	dilbilgisel	olarak	iyi	bir	biçimde	kurulmasını	sağlayacak	ve	anlamlı	olmasını	olanaklı	kılacak	kurallar	dizgesi	yeni	baştan
geliştirilirse,	sözcenin	anlamı	ve	dilbilgiselliği	konsunda	konuşmanın	yargıları	ile	ilgilen	ilmelidir.	Nida	ve	yandaşlarınca	ileri	sürülen	görüşlerin	bugün	öğretmenler	için	azımsanmayacak	ölçüde	önemli	olduğundan,	pek	az	kişi	kuşku	duyabilir.	Fakat	göz	dağı	verme,	birisi	için	değil,	birisine	bir	şey	yapma	yükümlülüğü	altına	girmektir.	Bu	kitap,	yayımını
izleyen	otuzu	aşkın	yıldır	Avrupa	da	dilbilim	düşüncesini	oluşturmakta	başlıca	etken	olmuştur.	Birçok	araştırmacı	çalışmalarını	yalnızca	sınırlı	sayıda	biçembilim	dizisiyle	tamamlamış,	izgenin	daha	biçimsel	uçlarında	yoğunlaştırmıştır.	İkincisi,	dilbilgisel	yapıya	dayalı	davranış	konusunda,	gerçekte	belirli	olanı	ortaya	koyar...	Bununla,	dil	bilgimizin,
sonsuz	sayıda	geçerli	sözce	üretmeye	yetecek	anlambilimsel	ve	sözdizimsel	kurallar	dizgesi	olarak	betimlenmesi	gerektiğini	söylemek	istiyorum.	RUSSELL	ııı	yunusların	belirtkeleriyle	ilgili	tartışması	ve	dil	olasılıkları,	L.A.L,230	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	237	Aynı	biçimde,	tersi	de	doğrudur.	Her	ikisi	de	soru	olduğuna	göre	ancak	X,	Y	sayılır	kuralını
belirtmekle	yanıtlanabilir.	İkinci	olarak,	antropologlar,	Chomsky	Okulunun	modem	dilbilimcilerinin,	dilbilgisinin	niteliği	konusunda	söylemek	zorunda	oldukları	şeylere	karşı,	gittikçe	artan	bir	ilgi	gösteriyorlar.	Deneklerden,	konuşanların	kişilikleri	ile	ilgili	yargıları	sorulur.	bilimlere	dayalı	bir	bilim	yerine,	bağımsız,	kendi	kendine	yeten	bir	dilbilim
ortaya	konmuş	olur.	Dilin	kurallarının	bilinçdışı	olmasına	karşın,	kendi	aralarmda	deneysel	bağlılaşıkları	vardır:	Bunlar	dil	durumunda,	konuşmacının	sözceleri	anlama,	dilbilgisel	olarak	iyi	kurulmuş	ya	da	sapma	gösteren	tümceleri	tanıma,	belirsizliği	açığa	çıkarma,	tümceler	arasındaki	anlam	ilişkilerini	algılama	v.b.	yeteneğinde	açıkça	görülür.
Kimilerinin,	yapısalcılığın	en	anlamlı	verisi	olarak	gördükleri	şey,	bu	doğrunun	ta	kendisidir:	Özne	kavramının	reddedilmesi.15	însaıı	konusunda	söylemin	tüm	geleneği,	benliği	bilinçli	bir	özne	olarak	alagelmiştir.	Fassold	un	incelemesinde	yine	Detroit	te	kısa	a	ünlüsünün	yükseltilmesinde	alt	orta	sınıf	kadınlarının	başı	çektiği	görülür.	Saussure
tartışmasını	değişik	örneklemelerle	bütünler;	bunların	en	ünlüsü	satranç	örneğidir.	Öte	yandan,	ahşılageldiği	için	söylediğimiz,	ama	aslında	kibar	topluluk	ta	gene	de	söylenmemesi	konusunda,	herkesin	oybirliği	ettiği	pek	çok	şey,vardır.	Yine	de	Russell	ların,	bu	belirtke	-tepki	davranışlarının	[	how-do-you-do	türünden	sözlü	davramş	biçimlerini
içerdiklerinde	bile]	gerçek	dile	örnek	olmadıklarını	belirteceklerine	inanıyorum.1	Gerçek	dil,	kesinlikle	bir	tür	alışkanlıktır;	ama,	pek	özel	nitelikleri	olan	bir	alışkanlık.	Zaman	zaman	savunduğu	görüşler	çok	eleştirel	olmuş	ve	okullarda	okutulan	geleneksel	dilbilgisine	karşı,	Avrupa	ölçülerine	göre	çok	sert	ve	düşmanca	bir	tutum	takınmıştır.	Başka	bir
deyişle,	inceleme	dilin	toplumbilimsel	işlevi	denilebilecek	yönünü	-toplumun	değişik	kesimlerine	hizmet	etme	işlevini-	ilgilendirmektedir.	Göstergebilimci	açısından,	belirticiler	daha	da	düşündürücüdür.	Saussure	iki	boyutun	karşılıklı	ilişkilerini	çizimle	şöyle	gösterir:	c	A	(X)	B	1	f	D	Burada	AB	zamandaşlıkların	eşzamanlılık	ekseni,	CD	ise	ardıllıkların
artzamanlılık	eksenidir.	Bu	terimler	anlamın,	karşıtlığın	yalnız	bir	yanında	var	olduğunu	belirtir	gibi	görünmekle	birlikte,	Saussure,	anlamın	eşit	etkide	iki	özellik	arasındaki	ilişki	olduğunu	direnerek	savunmuştur	(Bir	yanda	nesneler,	düşünceler	v.b.,	öte	yanda	onları	simgeleyen	dil).	Köpek	bir	fa	re	görmüş...	GÖSTERGESEL	SÜREÇ	VE
GÖSTERGEBÎLİM	2.	Kurallar	Günümüzde,	dil	felsefesinde,	anlatımların	kullanımını	belirleyen	kurallar	konusunda	oldukça	çok	tartışma	yapılmıştır.	Prag	Okulunun	soruna	yaklaşımmm	en	önemli	ilkeleri	1930	ların	ilk	yıllarında	belirlenmiştir.	Kuralcı	dilbilgilerinin	incelenmesi,	tarih	boyunca	dil	ve	dilyetisiyle	ilgili	genel	kuralların	işlenmesine	yön	veren
düşünsel	görüşler	üstüne	günümüzde	yapılan	araştırmaların	bir	özelliğidir.	Bu	Peirce	in	gelişme	dediği	süreçtir.	Türk	D	il	Kurumu,	kuruluşundan	beri,	Türkçenin	özleştirilmesi,	bir	bilim,	sanat	ve	teknik	diline	dönüştürülmesi	yolundaki	çabalarının	yanı	sıra,	Türkçe	üzerindeki	araştırmalara	da	yer	vermiştir.	G	öz	önünde	bulundurulması	gereken	başka
bir	konu	ise,	bir	yargıyla	o	yargının	doğrulanması	ya	da	belirtilmesi	arasında	yaptığım	ayrımdır.	Bu	yolla	metin,	anlamsal	bilginin	adım	adım	genişlemesi	olarak	anlaşılabilir	(Bu	konudaki	açık	modeller	için	bkz.	Çocuk	dili	öğrenir;	ancak	hiç	kimse,	ortalama	bir	ana	bile,	dilin	ona	nasıl	öğretileceğini	bilemez.	BELNAP	Erotetic	Logic,	(vervielfâltigtes	Ms.).
Kail,	çev.	Bunu	dilsel	bildirişim	olgusu	olarak	onaması	için	benim	söz	eylem	diye	adlandırdığım	biçimde	dile	getirildiğini	düşünmesi	gerekir.	Ussallık	kavramı,	içgözlem	ve	yalanlanamazlık	yan	anlamlarının	yanlış	adlandırılmalarına	karşın,	oldukça	kolaydır.	Soy	ağacına	bağlı	akrabalığın	karşısında,	tiplendirici	akrabalık	yer	alır.	Kurucu	kurallar	öbeğinin
kimi	öğeleri	bu	biçimi	aldığı	gibi	kimileri	de	X,	Y	sayılır	biçimindedir3.	İnsanı	bilginin	nesnesi	yapmakla	başlayan	insan	bilimleri,	çalışmaları	ilerledikçe,	insan	m	yapısal	çözümleme	altmda	gözden	yittiğini	görürler.	Veysel	Kılıç)	Prag	Dilbilim	Okulu	-	(P.L.	Garvin,	çev.	Bir	başka	örnek:	Bir	şeyin	içinde	X	varsa,	Y	nin	de	bulunması	gerekir,	ve	eğer	Y	varsa,
X	de	vardır.	Bir	dili	konuşurken	dinleyicilere	bazı	şeyler	iletmeye	çalışırım.	Öznel	tepki	testleri,	dilbilgisel	değişkenleri	kişisel	etkenlerden	ayırmamızı	olanaklı	kılar.	Kanıtlayıcı	verileri	Fischer,	1958,	ve	Anshen,	1969	da	görebiliriz.	Eğer	dikkat	edilirse,	bu	koşulda	sadece,	konuşucunun	isteği	belirlenmektedir.	Bununla	birlikte	yukarıda	anlatılanlar
davranışbilim	açısından	ele	alınıp	incelenmeye	de	yatkındır;	bundan	sonra	yazılacaklarda	bu	yaklaşım	benimsenecektir.	Bundan	sonra,	bu	metni,	daha	önce	sözünü	ettiğimiz	yöntemleri	kullanarak	küçük	ve	daha	da	küçük	birimlere	ayırır.34	38	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	Glosematik	yaklaşıma	göre,	bir	metin	incelendiğinde,	bu	metni	ikiye	bölmek	gerekir.
Metin/lerin	sınıflandırılması	da	ancak	bir	metin2	kuramı	çerçevesinde	ele	alman	kullanımsal	etmenler	tabanında	olanaklıdır.	Bilinçlilik	açısından	yapılmıştır;	dünya,	bilinçlilikten	başka	bir	şeydir.	sorusunu	sormasıyla	koşutluk	sağlamaktadır.	Ms.).	Örneğin,	İngilizce	deki	They	are	hunting	dogs	tümcesinden,	are	hunting	i	eylem	diye	kümelendirirsek
Köpekleri	avlıyorlar	anlamı,	hunting	dogs	u	ad	öbeği	diye	görürsek	Bunlar	av	köpeğidir	anlamı	çıkar.	Ayrıca,	yapıt,	çevirilerden	oluştuğu	için	çevirmenlerin	özgün	metne	bağlı	kalabilmek	kaygısıyla	yer	yer	yabancı	noktalama	yöntemlerine	uydukları	görülmekteydi.	Dilbilimciler,	dilbilimsel	kuramın	görevinm	bulgulama	işlemlerini	geliştirmek	olduğu
önerileriyle,	bu	tür	bir	davranışa	yol	açmış	olabilirler	:	En	ilkel	bir	ucundan	kalkarak,	bir	dil	örgüsünün	bütününü	betimlemeye	varan	bilimsel	işlemlerdir	bunlar.9	Bir	bulgulama	işlemi	-apaçık	betimlenmiş	bir	dizi	admı-	gerçekte	verilen	bir	tümceler	bütününden,	dilbilgisini	kurmak	yönünde	mekanik	bir	yöntem	olabilir.	Dilbilimcilerin	söylemiş	olduğu
her	şeyin,	İngilizce	öğretmenlerine	yararlı	olduğu	söylenemez.	(J.R.	Searle,	What	is	a	Speech	Act?:	The	Philosophy	o	f	Language,	Yay.	Bu	sözceyi	kesin	yadsıma	olarak	betimlemek	daha	uygun	olacaktır.	Leach,	çev.	Henderson	ıın	üzerinde	konuştukları	dilbilgisiyle	sesbilgisi	kuralları	bir	kez	öğrenilince,	her	birey,	sınırsız	sayıda	yepyeni	sözceler
yapabilir.	Çalışmamıza	temel	aldığımız	dil	tanımına	göre	diller,	doğrudan	değil,	dil	betimlemeleri	yoluyla,	yani	dilbilgileri	biçiminde	karşılaştırılabilir.	Başka	bir	deyişle,	sözcenüı	ne	tür	bir	edimsel	eylemi	bildirmesi	gerektiğini,	yani	konuşucunun	tüm	4	Söz	veriyorum	ki	geleceğim	(l	promise	that	1	will	come)	tümcesinde	işlev	bildirici	düzenekle	yargı
öğesi	ayrıdır.	Kuşkusuz,	bireylerin	var	oluşunu	ya	da	etkinliklerini	yadsıma	söz	konusu	değildir.	Mathesius	ise	yüklemliktir.	Bu	yüzden	kimi	düşünürlerin	şu	soruyu	sorduğu	görülür:	Söz	verme,	zorunluluğu	nasıl	doğurabilir?	Morris,	çev.	Her	iki	durum	da	ruhdilbilim	için	temel	olamaz.	Sözcük	bileşimlerine	verilecek	anlamlar,	kuşkusuz,	düzenli	bir
biçimde	belirlenebilir;	birtakım	yalm	dizgisel	sıralama	kurallarıyla	değil.	Bu	gözlem,	birçok	kez	Fischer	de	(1958),	Shuy	ve	Fasold	un	Detroit	teki	incelemelerinde,	Levine	ve	Crockett	de,	Anshen	in	Hillsboro	incelemelerinde	kanıtlanmıştır.	BOOST	1955,	Neue	Untersuchungen	zum	Wesen	und	zur	Struktur	des	deutschen	Satzes,	Berlin.	Koşul,	insan
olmaktır.	Önce	belirli	bir	dilin	incelenmesinde,	glosematik	kuramının	uygulanmasından	çıkan	sonuçlardan	söz	edelim.	(4)	Ayrımsal	karşılaştırma.	Özellikle,	gelenekçi	dilbilgisinde	söz	birimlerinin	adlarını,	örneğin	ad	gibi	anlama	dayalı	kavramları,	yan	tümce	gibi	sözdizimi	öğelerinin	işlevlerini	belirten	adları	düzeltmekle	ilgilenmiştir.	Durum	bugün	de
aymdır.	Çizgisel	olmayan	çizimsel	sözsüz	yazı,	bir	kitap	sayfasında	olduğu	gibi,	yoğun	bir	bilgi	dağarcığı	olarak	hizmet	edebilir	ve	çizimleri	anlamak	için	okuryazar	olmak	gerekmez.	Oldukça	belirgin	karşıt	örnekleri	önlemek	için	bu	koşulun	her	iki	yarısı	da	gereklidir.193	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	199	Bununla	birlikte,	bu	belirtilen	koşulla	ilgili,	oldukça	açık
karşıt	örnekler	düşünülebilir.	Diğer	yönden,	bazı	kurallar,	düzenleme	işlemini	yapmakla	kalmaz;	yeni	davranış	biçimlerini	üretir	ya	da	tanımlar.	J.R.	Searle,	Oxford	University	Press,	1971,	s	Çeviren:	Dr.	Oya	Gödekli)199	M	E	TİN	D	İLB	İL	İM	1.	Oysa	bu	konuda	yapılan	eleştirilerde,	bir	yandan	ortaya	çıkacağı	önceden	ileri	sürülmüş	olan	yanlışların
yapılmadığı,	öte	yandan	yapılan	yanlışların	önceden	söylenmediği	belirtilmiştir.	Belirli	bir	edimsel	eylemin	oluşması	için	gerekli	koşul	türlerini	belirtmekle	bu	kavramın	bir	bölümünü	açıklamış	olacağız	ve	aynı	zamanda	ikinci	adım	olan	kuralların	biçimlendirilmesine	de	yolu	açmış	bulunacağız.	Lyons,	1970).	Böylece	de	(gerçekleşmiş	sözce	olarak)
metin1	kavramının	açıklanması,	zorunlu	olarak	olanaklı	metin	kavramına	(	=	metin2)	götürür.	Bu	ilişkiler	iki	türlüdür.	A	Ö	^	(TA)	A	(T)	2.	Dilbilimciler	gibi	antropologlar	da	bu	tür	bir	Chomsky	sorunuyla	yüz	yüzedirler.	Ötekiler	res'i	benimsemekte	isteksiz	görünmüşler;	ancak	benliği,	dünyaya	anlam	yükleyen,	görüngübilimsel	özne	durumuna
sokmuşlardır.	Kişi	yalnızca	dil	ile	sanatsal	bir	biçimde	uyumlu	olduğu	sürece	konuşur).	8	Colin	Cherry	nin	uyarılan,	deyim	için	belirtkelerin	seçimi	gerçeği	ya	açığa	çıkarır	ya	da	saklar;	L.A.L.,	s	/268.	Bununla	birlikte,	edimsel	eylemlere	hiç	değinilmemesine	karşın	bazı	edimsel	kavramlar	hem	çözümleme	yaparken	hem	de	çözümleme	olgusunda
görülecektir.	Prag	Okulunun	anlayışına	göre	ölçüt	dil,	dürümlenmeye	uğratılmayan	konuşma	örüntüleri	anlamında	kullanılan,	halk	dili	karşısında	bir	dildir.	Özellikle,	güçlük	derecesiyle	anadili	ve	yabancı	dilin	birbirine	olan	ayrılık	derecesi	arasında	açık	seçik	bir	bağlantı	kurulamamıştır.	ISENBERG	1970,	Der	Begriff	Text	in	der	Sprachtheorie,	(ASG-
Bericht	8)	Berlin.	İşler,	görgü	kurallarına	göre	düzenlenmeli,	oturulacak	yerler,	kişilerin	önemine	göre	ayrıntılı	bir	biçimde	belirlenmelidir.	Benlik,	uzun	süre	anlaşılabilirliğin	ve	birliğin	temel	ilkelerinden	biri	olmuştur.	Genelde,	eski	dizilerle	yakın	ilişkisi	bulunan	bir	dizi	kuralın	öğrenilmesinin	daha	önceki	durumları	oluşturmayı	olanaksız	kıldığı
doğrudur.164	170	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	Eğitilmiş	bir	denekten	derlenmiş	ölçün	süz	yöresel	anadili	bilgisinin	kuşkulu	karşılanması	için	daha	başka	nedenler	de	bulunmaktadır.	Sözü	edilen	olay	ya	da	nesneler	arasında	bulunan	bitişiklik	bağlantıları	çoğu	kez	bireylerin	öznel	bilgilerine	dayanır.	Belirtkeler	ve	dil	Hepimiz,	bu	tür	robotsu	alışkanlıkları
öğrenmişizdir.	Yapılan	ayrımlara	ilişkin	öteki	kavramlar	ya	bunlara	bağlanmış	ya	da	bunlardan	geliştirilmişlerdir.	Bu	ayrım	şu	ya	da	bu	yönüyle,	oldukça	eskidir.	Ama	daha	çok	bu	olguları	yeniden	bulgulayabilecek	ve	süreç	içinde	dilbilimsel	dizgeye	ışık	tutacak	bilimsel	işlemleri	geliştirmeyi	araştırdırlar.	İnsan	diline	ilişkin,	birbirleriyle	ilgisi	olmayan
toplumsal,	ruhsal,	fizyolojik	ve	fiziksel	gözlemler	yapmak	bir	yana,	dilbilim	diğer	bilimler	arasında	uzlaştırıcı	ve	ortada	bir	görünüm	taşır.	XVI).	*	Chomsky	nin	bu	kitabı	yazında	kısaca	Aspectsdiye	anılmaktadır.	çizitler	arasındaki	karşıtsallıkta	örtük	olarak	bulunan	daha	temel	konularda	yoğunlaşma	eğilimindedir.	(Ç.N.)	(G.	Arvo	Botavalta	nın,
sesbirimlerin	bitkibilimsel	ve	hayvanbilimsel	sınıflarla	karşılaştırılabileceği	savma	karşı	çıkarak	Trubetzkoy,	doğal	bilimlerin	tersine,	dilbilimin	maddesel	nesnelerin	toplumsal	kullanımıyla	ilgilendiğini,	böylece	de	birimlerin	yalnızca	gözlemlenmiş	benzerliklere	dayalı	bir	sınıfta	kümelenmeyeceğini	ileri	sürer.	Kavramları	inceledikten	sonra	geleneksel
tanımlarını	değiştirip	kavramlar	arasmdaki	temel	benzerlikleri	gösterecek	bir	biçimde	kavramların	kullanımını	genişletmeye	çalışır.	The	man	who	opened	the	door	bought	the	picture	painted	by	my	friend*	tümcesinin	üretiminde	iki	önad	tümceciği	oluşmaktadır:	who	opened	the	door	ve	which	(that)	was	painted	by	my	friend*.	Bakış	Açısı	Doğal	(sessel
ve	fizyolojik)	özellikleri	bakımından	özdeş	olan	iki	sözce	yoktur	demek,	belki	yerinde	olur.	Örnek:	Çoğu	doğal	dillerde	sürtüşmeli	sesler	bulunur.	Ulamsal	alt	bileşen	daha	önceki	dizgenin	öbek	yapısı	kurallarına	benzer	(yeri	gelince	sözü	edilecek	kimi	ayrımlarla	birlikte)	bir	dizi	kuralı	içerir;	sözlükçe,	ilke	olarak	dilin	tüm	sözcüklerinin	dizelgesini	verir	ve
kuralların	doğru	işlemesi	için	her	bir	sözcük	için	gereken	sözdizimsel,	anlamsal	ve	sesbilimsel	bilgileri	içerir.	AB,	CD	çizgisinde	(X)	zamanında	gelişigüzel	saptanmış	bir	nokta,	bir	dil	durumudur.	Bu	karşı	çıkmaya	doğru	yanıtı	(8)	inci	koşul,	konuşucunun	bir	tümceyi	nasıl	ciddiyetle	söyleyebileceğini,	yani	bir	şey	söylemekle	nasıl	onu	demek	istediğini
açıklamakla	vermektedir.	Ülküsel	olarak,	bir	topluluğun	incelenmesi,	bireyleri	gelişigüzel	yerleştirmek,	daha	sonrada	bireyin	üyesi	olduğu	değişik	öbekleri	incelemek	olabilir.	Böylece	alanın	büyük	bir	bölümünü	yalınlaştırma	ya	da	eğitim	için	dilbilimin	kimi	aşamalarını	vurgulama	gereksiniminin	bilincinde	yapıyoruz	bunu.	Bilgisayara	bu	süreci	nasıl
benzettirebileceğimizi	bilmiyoruz	gerçekten,	bu	tür	ansiklopedik	bilginin	bilgisayarda	nasıl	tutulabileceğini	henüz	tasarlayamıyoruz.6bu	noktada,	sorunlarımızın	bir	çözümü,	insan	beyninin	bilgisini	nasıl	düzenlediğine	ilişkin,	öteki	bilim	alanlarındaki	gelişmelere	bağımlı	gözüküyor.	Ancak	kimi	temel	özelliklerinin	sözünü	etmemiz	gerekliydi.	Doğal
olarak,	olayları	başka	biçimlerde	açıklayabilirsiniz.	p.	Sessizlerin,	seslileri	yönettikleri	nden	söz	ettiğimizde,	anlatım	öğelerinden	söz	etmekteyiz;	ama	bir	ilgeçin	çıkma	durumunu	yönettiği	nden	söz	ettiğimizde	önilgeçi	ya	da	çıkma	durumunu	belirten	öğelerden	değil	de	içerik	öğelerinden	söz	etmekteyiz.	Saussure	ün	üçüncü	temel	kuramsal	katkısı,	dil
dizgesi	kavramam	açıklığa	kavuşturmak	olmuştur.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	134	to	142	are	not	shown	in	this	preview.	Çekik	gözler	uzakdoğululuğun	belirtisidir;	burada	bağıntı	gelişigüzeldir;	ancak	bu	ilişki	bir	toplumla	kurulur	kurulmaz,	herhangi	bir	oyuncu	bu	belirtiyi	geleneksel	bir	gösterge	olarak	kullanabilir.	Yalnız,	doğru	biçimleri
yanlış	biçimlerden	ayıracak	kurallar	koymayı	amaçlar.	Yapılacak	bir	sınıflandırmanın	temelini,	ancak	birden	çok	dilde	görülen	özellikler	oluşturabilir.	Bu	sorun	karşısında	şaşırıp	kalan	antropologlar,	şimdiye	değin	dilbilimcilerden	iki	büyük	fikir	aldılar.	Günümüzde	bir	metin2	kuramı	geliştirmeye	yönelik	her	girişim,	bu	nedenle,	önemli	bakış	açılarından
pek	çoğunu	bir	yana	itmek	zorunda	kalacak	ve	böylece,	ancak	görece	olarak	sınırlanmış	bir	konuya	yönelecektir.	Charles	Morris	in,	giriş	bölümünün	çevirisini	sunduğumuz	bu	yazısı	da	bu	ansiklopedide	yayımlanmıştır.138	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	143	Göstergebilimin	bir	bilim	olarak,	aynı	zamanda	bilimin	bütünleştirici	bir	parçası	olarak	sunulmasından
beklenen	amaç	nedeniyle	burada,	bu	çözümlemenin	Ansiklopedi'nin	işlevine	bir	araç	sağlayacak,	başka	deyişle	bildirişmeyi	olanaklı	kılarak	bilim	dilini	geliştirici	bir	dil	oluşturacak	ölçüde	ve	yönde	sınırlı	tutulması,	kaçınılmazdır.	Başka	bir	göreviyse,	soyağacı	açısından	akraba	diller	arasındaki	ayrılıkları,	değişimlerin	sonucu	olarak	açıklamaktır.
Bazıları	genel	dilbilgisinin	bir	parçası	olup	nerede,	ne	zaman	ve	kimin	tarafından	ortaya	atıldığını	bilmek	olanaksızdır.	Çocuk,	sesleri,	sözcükleri	ve	bunları	bileştirmekle	başlamaz	işe.	Bundan,	en	azından,	bir	tümcenin	bir	dilbilgisince	nasıl	üretildiğini	kararlaştırmak	üzere	bir	algoritma	(ya	da	özdevimli	bir	yordam)	bulunması	gerektiği	varsayımı
benimsenebilir:	Gerçekte,	bunun,	bağlamdan	bağımsız	tümce	yapılı	bir	dilbilgisi	için	hep	olan	aldı	bulunduğu,	kuramsal	temellere	dayalı	olarak	gösterilebilir.	Derrida	nm	söylediği	gibi,	bütün	anlam	yoktur;	yalnız	difference	(ayrımlar,	gecikmeler)	vardır:	Gösterilen	ancak,	yorum	bağlamlarının	da	belirlediği	yorumlayıcı	ya	da	üretici	bir	sürecin	etkisi
olarak	kavranabilir.	Alt	sınıf	kadmlarmın	toplumsal	konuşmada	daha	duyarlı	olup	olmadıkları	sorusu	var:	Bu	durum	da	kanıt	açık	değildir.	Eylem	(açacak)	bir	ZE-KE	(zaman	eki	-kişi	eki)	ile	kabaca	eylemin	çekirdeğinden	oluşmakta	(	eylem	teriminin	kullanımmda	bir	bulanıklık	var:	eylem	çekirdeği	E	ile	gösterilecektir)	ve	yüklem	içindeki	ad	öbeği
(kapıyı)	ise	bir	belirtme	eki	ile	bir	adı	içermektedir.	Bir	konuşmacının	sözceleri,	ötekilerce	yalnız,	dil	içinde	eylemli	olarak	bulunmalarından	dolayı'	anlaşıln*.	Göstergelerle	öbür	göstergeler,	nesneler	ve	yorumlayıcılar	arasındaki	bağıntılardan	bazılarını	özel	terimlerle	belirtmek	kolaylık	sağlayacaktır.	Bu	soruların	ilkini	yanıtlamak	için	Paul	Grice	ın	bazı
düşüncelerini	aktarmayı	ve	gözden	geçirmeyi	öneriyorum.	Nasıl	elde	edilirse	edilsinler,	sonuçların	sınanmaları	gerekir:	Dilbilimsel	bir	betimleme,	bir	varsayımdır	ve	öbür	bilimlerdeki	varsayımlarda	olduğu	gibi,	bu	varsayıma	nasıl	ulaşıldığı,	onun	yöneldiği	gerçekle	doğrudan	ilgili	değildir	(Hoıısholder,	Linguistic	Speculations,	s.	Tarihsel	olarak,
mekanik	çeviriye	ilgi,	ilkin,	Warren	Weaver	ce	1947	de	dolaştmlan	ve	özdevimli	bilgisayarın	en	azından	yeryüzü	genelindeki	çeviri	sorunlarının	çözümüne	yardımcı	olabileceğini	önerdiği	ünlü	bir	memorandumla	uyandırılmış	gözükmektedir.	Bu	bakımdan,	dil	öğrenimi-katışıksız	ya	da	uygulamalı-dilbilimin	amacı	olamaz.	Genel	yanıt,	tembelliği
vurgulamak,	ijgi	eksikliği	ya	da	saygınlık	kuralından	soyutlanmışlıktır.	Dilbilgisi	derslerin-33	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	37	de,	bir	adı	tanımlamak	için	adın,	bir	kişi,	yer,	ya	da	nesnenin	adı	olduğu	söylenir.	Chomsky	adıllaştırma	amacıyla	gönderimsel	benzerliği	ya	da	ayrılığı	belirlemek	için,98	104	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	bir	tümcenin	derin	yapısındaki	ad
öbeklerine,	bunların	aynı	tümcedeki	öteki	ad	öbekleriyle	gönderimsel	olarak	özdeş	olup	olmadıklarını	anlatmak	bakımından	kendine	göre	belirteçler	saptıyordu	(biz	dizin	diyeceğiz).	Bununla	birlikte,	sesbilime	dayanması	*	Buradan	sözlük	fazlalığı	kuralları	gelir,	eski	terimbiliminde	biçimbirim	yapısı	ku	ralları).	Örneğin,	Mr.	Pickwick	in	kadma	evlenmek
için	söz	vermediğini,	çünkü	bu	duruma	uygun	isteği	bulunmadığını	biliyoruz*.	Yani	çok	önemli	yönler	ertelenir,	savsaklanır	ya	da	bütünüyle	gözden	kaçırılırken,	önemsiz	olan	özellikler,	gereksiz	bir	biçimde	vurgulanabilir.	Bütün	bu	kıpırdanışlann	en	önemli	sonuçlarından	biri,	ilerideki	yenilikler	için81	86	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	birçok	kapıyı	aralayan,
öğretmen	çevrelerinde,	kişinin	kendi	kendini	denetlemesi	anlayışıydı.	Bununla,	örtülü	biçimde	de	olsa,	anlam,	karşılaştırma	temeli	olarak	alınmaktadır.	İvedi	ve	ortaklaşa	görüşmeler	Az	önce	açıklanan	yöntemde,	her	deneğin	kimb'ği	ve	nüfusbilimsel	konumu,	ayrıntılı	bir	biçimde	bilinir.	gibi	tümcelerde	özne	ve	eylemin	yer	değiştirerek	ters
dönüşümlerinin	çok	az	karşılaşılan	bir	durum	olduğımu	göstermek	için	yollarından	sapabileceklerine	dikkat	çeker.	Ayrnnsal	dilbilim	bu	konuda	çeviribilimden	çok	şey	öğrenebilir.	Birincisi,	taş	ya	sola,	ya	sağa	oynatılabilir.	Mathesius	bu	kitabı	işlevsel	tümce	bakışı	üstüne	yazdı	tümcesi,	Prof	Mathesius	ne	yazdı?	Her	iki	biçem	için	ortak	etken,	kişinin
kendi	konuşmasını	izlemesi	için	en	az	özeni	göstermesidir.	İleri	sürülen	öneriler	ayrıntılarda	birbirinden	çok	değişiktir,	bu	yönden	burada	özetlenmeleri	olanaksızdır.	Firth.	9	Firth.	Bu	amaç,	gerek	yazının	boyutlarının	sınırlı	olmasından,	gerekse	söz	konusu	bilimin	henüz	tam	gelişmemiş	durumda	bulunmasın-137	D	i	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	dan	dolayı,	daha
çok	da	böyle	bir	incelemenin	Ansiklopedi'Öe1	yer	almasından	güdülen	amaç	nedeniyle,	ancak	belli	ölçüde	gerçekleştirilebilmiştir.	Tarihsel	karşılaştırmalı	dilbilgisiyle	yetişen	E.	Önemli	kuramsal	sorun	şudur:	Ad	öbekleri	ne	anlamda	özdeştirler?	Anaçizgileriyle	Jakobson	un	amacı	yalnızca	şudur:	Anlam	vermek	için	konuşma	sesinden	bir	parçanın
kodunu,	çözdüğümüzde,	bilinçsizce	yaptığımız	ayırımlar	bir	ünlüyle	ünsüzün,	b	gibi	ötünılü	bir	ünsüzle	p	gibi	ötümsüz	bir	ünsüzün,i	gibi	yüksek	titremli	bir	ünlüyle	u	gibi	alçak	titremli	bir	ünlünün	aralarındaki	karşıtlıklardır.	Kail,	La	Linguistique:	La	Linguistique,	Paris,	1977;	kısaltarak	Çeviren:	Sema	Rifat	Güzelsen)15	SAUSSURE	KURAMININ
TEMEL	KAVRAMLARI	Saussure	ün	kuramsal	düşüncelerini	okuyabildiğimizden	dolayı	talihli	saymalıyız	kendimizi.	Ancak	bu	bir	yanılsamadır.	Bu	nedenle	tiplendirici-karşılaştırmalı	dilbilimde	ortak	özellikler	ön	plandadır.	Tümce	içindeki	sözcüklerin	nasıl	kümelendiklerini	bilmeden	onları	anlamlandıramayız;	bu	da.	İkincisi,	taş	oynatılabiliyorsa,	yarım
sola	ya	da	yarım	sağa	oynanır.	Bu	yüzden	bu	anlatımları	kesin	çizgileriyle	söz	verme	olmayan,	fakat	yükümlülüğümüzü	vurgulamak	istediğimiz	söz	eylemleri	dile	getirirken	çoğunlukla	kullanırız.	Söz	vermeyle	ilgili	işlev	bildirici	düzenek	kurallarının	(2)	den	(7)	e	kadar	olan	koşullara	uygun	olduğu	görülecektir.	Görüldüğü	gibi,	bu	pek	karmaşık	bir	sorun
olduğundan,,	bu	tür	bir	konferansta	en	çok	yapabileceğim	şey,	sizlere	kabaca,	açıklayıcı	örnekler	vermektir.	Göstergelerin	çoğunun	öbür	göstergelerle,	açıkça	görülebilecek	bağıntılar	içinde	bulunmalarına,	ortada	olan	tek	tek,	soyutlanmış	gösterge	örneklerinin	çözümlenmesi	sonucunda	bu	göstergelerin	hiç	de	böyle	bir	bağıntı	içinde	olmadıklarınm
anlaşılmasma	ve	tüm	göstergelerin	gerçekte	değilse	bile	gizil	olarak	öbür	göstergelerle	bağıntılı	olmalarına	bakarak,	göstergelerin	yukarıda	adı	geçen	öbür	ki	boyutuna	bunlarla	eşgüdümlü	üçüncü	bir	boyut	eklemek	yerinde	olacaktır.	Anlam	ile	gönderme	aynı	olsaydı	bu,	George	Washington,	George	Washington	du	türünden	bir	sav	olurdu.
Dilbilimcinin,	ek	olarak,	bu	tümcelerin	dili	konuşanlar	için	ne	anlama	geldiğini,	iyi	biçimlenip	biçimlenmediklerini,	belirsiz	olup	olmadıklarını,	belirsizse	ne	bakımdan	belirsizliklerini,	hangi	değişikliklerin	anlamı	değiştirdiğini	ya	da	dilbilgiselliklerini	azalttığını	bilmesi	gerekir.	Bu	bizi	son	soruya	götürüyor.	Roberts	ın	(1965)	Patterns	o	f	English,	Fries	in
Structured	ile	birlikte	İngiltere	de	birçok	eğitim	kurumunda	ve	birçok	okulda	kullanılmıştır.	îlk	bakışta	bir	dilde	sesli	ve	sessizlerin	bulunmaması	garip	görülebilir;	özellikle	sesli	ve	sessizler	açıkça	duyulabilirse	bu	çeşit	bir32	36	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	işlem	yadsınabilir.	Bu	bakımdan,	bu	kavramlara	dayanan	daha	titizce	biçimlenmiş	bir	sözdizimsel
betimleme	dizgesinin	tüm	dilleri	kapsayacak	biçimde	geliştirilmesinin,	eninde	sonunda	olanaklı	olabileceği	umut	edilebilir.	Burada	dilin	işlevi,	Bühler	de	olduğu	gibi,	konuşma	durumu	çerçevesinde	değil,	bir	bütün	olarak	konuşma	örüntüsünün	toplumsal	konumu	çerçevesinde	İncelenmektedir.	Gelişigüzel	konuşmalarda	sık	sık	olduğu	gibi,
bozulabilirler.	Dilbilimsel	olmayan	göstergelerin	durumunda	ise	sürekli	olarak,	anlamlanma	doğal	görünmesi	tehlikesi	vardır;	kişi	onların	anlamlarının	aslında	ekinin	bir	ürünü,	paylaşılan	varsayım	ve	geleneklerin	sonuçları	olduğunu	görmek	için	belli	bir	ayrılıkla	bakmalıdır	onlara.	Örneğin	Lakoff	(1968)	John	used	the	key	to	open	the	door	(John	kapıyı
açmak	için	anahtarı	kullandı)	ve	John	opened	the	door	with	the	key	(John	kapıyı	anahtarla	açtı)	tümce	çiftinin	aynı	seçimlilik	sınırlamalarım	gösterdiğini	ve	aynı	anlamsal	derin	yapıdan	türemiş	olması	gerektiğini	ileri	sürmüştür.	sorusunu	yansıtır.	Sizinle	benim	aym	dili	konuşmamız	koşuluyla,	bütün	dünya	tarihinde	daha	önce	hiç	söylenmemiş	bir	sözce
yapabilirim	ve	siz	söylediğimi	anlarsınız.	Bu	temel	üzerinde	glosematik,	diğer	bilimler	doğrultusunda	dile	ilişkin35	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	39	varsayımlar	ve	nesnel	deneylerde	kullanılabilecek	kurallar	ortaya	atmak	için	ilerler.	Tanrım!	(God).	51	Dilbilimde	Yeni	Yönelimler	-	(W.B.	Currie,	çev.	İngilizcede	durum	böyle	değildir;	ama,	üflemlilik	bazı	dillerde,
örneğin	Hindustani	de	ve	Korecede,	zıtlaştırmalıdır.	558;	and	J.M.	Benoist,	The	End	o	f	Structuralism,	pp73	78	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	çan	bireysel	özgürlük	ün	bir	anlatımı	olarak	görür	(Cours,	s	).	Bilim	Kongresi,	TBTAK,	Ankara,	Yunusoğlu,	A.,	Türkçe	Metinler	îçin	Bilgi	Sıkıştırma	Amacıyla	Optimum	Kodlama	Yöntemlerinin	Geliştirilmesi	ve	Uygulanması,
Doktora	Tezi,	Hacettepe	Üniversitesi,	Ankara,	Anlamsa]	ağ:	Semantic	network	Aymcı	imler:	Diacritics	Ayrışım:	Parsing	Başkabiçim:	Allomorph	Benzetim:	Simulation	Biçimbirim:	Morpheme	Bilgi	erişim:	Information	retrieval	Bilişimsel	dilbilim:	Computational	linguistics	Çıkış	tutanağı:	Output	record	Çıktı:	Output	Çoklu:	Byte	Damga:	Character	Dizelge:
Liste	Dizgi:	String	Düğümlenmiş,	düğümlü:	Coded	Eşleme:	Mapping	Gömü:	Thesaurus	İzlence:	Program	Kütük:	File,	catalogue	Mıknatıslı	kuşak:	M	agnetic	tape	Mıknatıslı	teker:	M	agnetic	disc	Önbiçimleyici:	Pre-editor	örü:	Text	öriintü:	Pattern	Özdev	mli	çeviri:	Automatic	translation	Özdevimli	dizinleme:	Automatic	indexing	Özdevimli	soyutlama:
Automatic	abstracting	Özdevin:	Automation135	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	141	Sonbiçimleyici:	Post-editor	Söz	bağlamı:	Concordance	Tecim:	Commerce	Tümleşik	çevrim:	Integrated	circuit	Yapay	anlayış:	Artificial	intelligence	Yapın:	Industry	Yazılım:	Software	Yollamalar	dizelgesi:	List	o	f	reference	Yordam:	Procedure136	GÖSTERG	ELER	KU	RAM	IN	IN
TEM	ELLERİ	Nemo	autem	vereri	debet	ne	characterum	contemplatio	nos	a	rebus	cıbducat,	imo	contra	ad	intima	rerum	ducet.	Ama	bu,	salt	önünlülerin	önleşmeyi	koşulladığı	olayını	kendi	başına	açıklayamaz.	Çekirdek	belleğe	ilişkin	temel	nokta	tüm	çokluların	eşit	biçimde	erişilir	olması	ve	bir	çokludaki	bilginin,	bir	işlem	için	hazırlanmak	üzere,
saniyenin	milyonda	ikisi	gibi	bir	sürede	erişilebilmesidir.1	Çekirdek	belleğe	ek	olarak,	makine	genellikle	{destek	bellek	denilen)	belli	bir	yardımcı	bellekle	donatılır:	Bu,	genellikle,	ses	şeridi	ya	da	gramofon	plağına	benzer	biçimde,	üzerine	veri	yazılan,	mıknatıslı	kuşak	ya	da	tekerlerden	oluşur.	Başka	bir	deyişle,	yapılan	bir	hareket,	karşı	oyuncuya	bilgi
iletiminde	yardımcı	olur.	Birçok	düşünürün	kural	örneğini	ya	da	sıralamasını,	düzenleyici	kurallar	oluşturur	ve	anlambilimde	salt	düzenleyici	kurallar	araştırıldığında,	mantıksal	çözümleme	yönünden	ilgi	çekici	bir	yön	bulma	olasılığı	çok	az	*	Yere	değme,	rugby,	Amerikan	ayaktopunda	bir	kuraldır.	Labov,	The	Study	o	f	Language	in	its	Social	Context,
Sociolinguistics	(Yayımlayanlar,	J.B.	Pride,	Janet	Holmes),	Çeviren:	Veysel	Kılıç,	Penguin	Books	1972,	s	)181	SÖZ	EYLEM	NEDİR?	(dana	eti)	v.b	kendi	dizgelerindeki	üyelerden	bir	tanesinin	yitirilmesiyle	aşağı	yukarı	benzer	bir	biçim	alabilir;	sheep	in	yeni	değeriyle,	The	sheep	is	too	hot	to	eat	gibi	tümceler	birden	çok	anlama	gelerek	belirsizleşebilirler;
ancak	dilin	geniş	alanları	görülür	biçimde	etkilenmeyebilir.	Yaşam	için	olağanüstü	durumlarda	kan	verilmesine	oldukça	hazırlıklı	sayılırsınız.	Böyle	bir	testte	de	en	küçük	çiftlere	yer	verilebilir.	Daha	genel	bir	biçimde,	derin	yapıda	öğelerin	çizgisel	sıralanmalarına	gerek	olmadığı	önerisinde	bulunulmuştur,	(bkz.	Fakat	bu	yeniliklerin	ve	sürprizlerin
arkasında	yatan	gerçeklere	de	bakmak	gerekir.	Göstergeler	Saussure	ile	başkalarının	savunduğu	gibi,	dilbilimsel	yöntemler	ve	kavramlar	öteki	gösterge	dizgelerini	çözümlemede	kullanabilirlerse,	akla	gelen	ilk	soru,	bir	göstergeyi	neyin	oluşturduğu	ve	değişik	türden	göstergelerin	gerçekte	değişik	biçimde	incelenip,	incelenemeyeceği	sorusudur.	God-
Guard,	en	küçük	çifti	şöyle	bir	metinde	gözlenebilir....	Kabaca	söylemek	gerekirse,	ulamsal	kurallar,	her	biri	için	sözdizimsel,özellikler	bağıntılanan	birkaç	sözcük	boşluğu	ile	bir	öbek	belirteci	üretir;	sonra	bu	boşluklar,	sözdizimsel	belirlemeyle	uzlaşabilir	özellikleri	olan,	sözcükçeden	alman	sözcüklerle	doldurulur	(örneğin	adam	sözcüğü	tekil,	insan,
cins	vb.	Gerçek	dille,	daha	önce	Prof.	Çünkü	kurap	ın	sunduğu	bir	anlamda	şahmat	ya	da	yere	değme	nin	tanımıdır.	Avrupa	h	gözlemcilerin	büyük	güçlüklere	düşmeden	bu	resimleri/çizimleri	anlamayı	öğrenebileceklerini,	bu	çizimlerin	oldukça	dizgeli	bir	biçimde	kodlanmalarından	biliyoruz.	Akılcılık	giderek	daha	kesin	ve	yetkin	bir	anlatım	ya	da	daha
açıkçası	ilişkilerde28	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	31	daha	çok	dizgesellik	ve	yargılarda	açıklık	yönünde	bir	eğilim	olarak	-birincisi	dilbilgisini,	İkincisi	söz	varlığını	ilgilendirir-	belirlenebilir.	Oettinger	in	şemasını	kullanarak,	örü	en	az	üç	kez	işlenir:	tik	delgi,	sonbîçimleme	ve	son	daktilolama.	Bütün	bu	etkilerin	uyandırılması,	sadece	dinleyicinin	o	tümcenin	ne
anlama	geldiğini	bilmesine	bağlıdır.	Kişi,	törenlerle	görenekleri	gösterge	olarak	görürse,	bunları	yeni	bir	ışıkta	kavrarız,	diyen	Saussure	dilbilimin	bu	ışığın	kaynağı	le	patron	general	de	toute	semiologie	olması	gerektiğini	ileri	sürer.	Her	şeyden	önce,	bulgulama	işlemlerini	araştırma,	kişiyi,	onları	açıklama	yöntemlerinden	çok,	şimdiki	durumda	bildiği
olguları	özdevimli	bir	biçimde	belirleme	yöntemlerine	eğilmeye	yöneltir.	Bilgisayarın	dilbilimsel	uygulamalarmda,	örneğin,	oldukça	büyük	nicelikte	verilerle	uğraşırız.	*	(T)	Sesbilimin	yüzeysel	sözdizimine	dayanması	Bu	sav,	deneysel	kanıta	dayanır	ve	sadece	bir	inanç	ya	da	bir	Önsel	sanı	eylemi	değildir.	66,	no.	Bence	New	York	City	de	kaybolmanın



kesin	bir	yoludur	bu.	Latincede	ö,	ab,	de,	cum,	ex,	e,	sine,	pro,	prae	ilgeçlerinden	sonra,	çıkma	durumu	kullanılır.	Bu	biçimde,	kural	aynı	yapıyı	gösteren	titreşimli	izdüşümü	olan	/dh	/	ya	her	bağlamda	uygulanabilir,	/th	/	ve	/dh	/	arasındaki	ayrımı	belirtmek	için,	değişkenlik	zorlukları	ortaya	çıkabilir	(Burada	agergin	gösterildiği	gibi)	ya	da	değişkenlerin
önc.ü	ya	da	izleyen	parçalara	eklenmesi	durumu	görülebilir.	Ben	de	bu	geleneği	izliyeceğim;	kavramlardan,	daha	önemlilerine	kısaca	göz	atacağım.	Daha	önce	bu	örneklere	baktığımız	zaman	üzerinde	durmadığımız	bir	noktaya	şimdi	değinelim.	Dil	ve	söz	arasındaki	ayrımı	ilgilendiren	ikinci	temel	ölçüt,	işlevsel	ve	işlevsel	olmayan	arasındaki	karşıtlıktır.
19).	Bu	tür	kullanımlar	konuşucunun	yansızlığını,	karşısındakini	karar	vermeye	zorlamasını,	yetkeye	dayanan	bir	baskı	durumunu	vb.	Ben	önce,	Prag	Okulunun	ele	aldığı	dilin	işlevleri	kavramını	tartışacağım;	daha	sonra,	işlevsel	bakış	açılarının	dilsel	incelemenin	çeşitli	yönlerine	uygulanışım	araştıracağım	larda	işlevsel	dil	kuramının	en	ileri	ve
bütüncül	tartışması,	dil	ruhbilimi	üzerine	çalışmalarıyla	Prag	okulunun	bir	üyesi	sayılan	AvusturyalI	ruhbilimci	Kari	Bühler	inkiydi.	Dilerseniz,	bir	dil	örnekseminden	daha	çok	bir	oyun	örneksemesi	düşünebilirsiniz;	yine	de	aynı	kapıya	çıkacaktır.	Yanlış	anlaşılarak	süregelen	bir	şeyden	kaçınmak	için,	belki	de	üretici	dilbilgisinin	konuşmacı	ya	da	alıcı
için	bir	örnek	olmadığını	yinelemek	yararlı	olur...	5	ve	7.	Bloomfield	in	saldırısının	niteliği,	tümceleri	bilimsel	yönden	incelemek	için	birimlerine	ayıran	gelenekçi	okul	dilbilgisine	açıkça	karşı	Amerikan	dilbilim	yazınında	geniş	ölçüde	izlenebilir.	Burada,	bu	karmaşık	yapının	nasıl	Tablo	1	R	nin,	Hillsboro,	North	Carolina	da	tümce,	sözcük	listesi,	eğitim	ve
cinsellik	açısmdan	dökümü:	Tümce	listesi	Sözcük	listesi	Net	artış	Eğitim	Herhangi	bir	üniversite	Lise	çıkışlı	Biraz	lise	İlkokul	ya	da	hiç	Cinsellik	Eril	Dişil	Kaynak:	Levine	ve	Crockett,	1966,	s	Alt	orta	sınıf	öbeğinin	en	biçimsel	iki	biçemdeki	keskin	kesişmesine	dikkat	ediniz.	(1947),	An	Introduction	to	Linguistic	Science,	Yale	University	Press.	Barthes,
Mythologies,	pp	M.	Müzik,	konuşma	gibi	örüntülü	seslerin	sırayla	duyulmasıdır	ve	yazılı	sayfada	yine	zamanlı	ezgi	dizimini,	aralı	çizgisel	bir	düzenleme	olarak	gösteririz.	Linguistischen	K	olloquiums,	Regensburg	1970,	(Schriften	zur	Linguistik	3)	Braunschweig,	S	W.	İngilizce	bir	tümce,	yalnız	dil	geleneği	içindeki	öteki	tümcelerle	ilişkili	olması
gerçeğinden	dolayı	anlamlı	olabilir.	Dizgese]	gözlemler,	görüşme	diye	nitelenmeyen	konuşmalarla	ortaklaşa	yürütülebilir.	Hem	biçembilimsel	hem	de	toplumsal	katmanlaşmayı	gösteren	belirleyiciler,	değişime	karşı	toplumsal	tepkinin	gelişimini	ve	söz	konusu	değişkelere	yüklenilen	toplumsal	değerleri	gösterir.	Yalnızca	bu	değişiklikler	önemlidir	ve
bunlarla	ilgili	yasalar	buyurucu	ve	kesinlikle	uygulanması	gereken	yasalardır.	Toplumsal	ve	ekinsel	nesneler	konusundaki	olguları	açıklamak	için	bilinçsiz	bir	düzeyde	etkinlik	gösteren	kurallar	ve	ayrımlar,	yapısalcıların	dilbilimden	çıkardıkları	temel	doğrulardır.	Prag	Okulu	çalışmalarının	bu	yönü	üzerinde	1930	larda	ve	1940	ların	ilk	yıllarında
titizlikle	durulmuştu;	o	günlerde	bu	konuda	en	tanınmış	kimse	Jan	Mukarovsky	idi.	Bu	tür	gözlemlerde,	birçok	önyargı	yuvalanmıştır;	örneğin,	yüksek	sesle	konuşan,	az	eğitimli	kişiler	öncel'kle	seçilebilirler.	Bu	çeşitli	boyutlar	bütünleyici	bir	sürecin	değişik	yönlerini	oluşturduğundan,	çeşitli	dallardaki	terimler	arasında	belli143	150	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ
bağıntılar	bulunacak,	bu	bağıntıların	niteliklerini	bu	nedenle	de	bütün	olarak	göstergesel	süreci	belirleyecek	ayırıcı	göstergelere	gerek	duyulacaktır.	Bu	durumu	giderek	daha	ayrıntılı	bir	biçimde	betimlemeyi	sürdürmek	olasıdır.	Bu	sözceleri	seçmemin	nedeni,	yazara	karşı	bir	art	niyet	beslemem	değil,	ancak	yedi	önerimin	tümünün	yirmi	yedi	sözcükte
görmezden	gelinmiş	olduğunu	sanmamdır.	Bütün	insan	toplumlarınm	dilleri,	bu	dillerin	de	ortak	özellikleri	vardır,	dil	tümelleri	diye	adlandırılan	bu	özellikler,	temelde	dilbilim	öncesi	niteliktedir.	Bu	yanlış	tamları	için	iki	açıklama	getirilebilir:	1.	Bu	Prag	Okulunun	estetik	üstüne	ve	yazm	yapısı	üstüne	incelemeleridir.	Dil	incelemelerinde,	işlevsel	yönden
dikkate	değer	sorunlara	ilginin	de23	26	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	rinleşmesini	ve	artmasını	da	sağlamıştır.	Bütün	bu	işlemler	güvenilir,	yorulmaz,	ama	tümüyle	anlayışsız	bir	robota	yönerge	hazırlamayla	karşılaştırılır	çoğun;	Judith	Matthewman	a	borçlu	olduğumuz	daha	aydınlatıcı	bir	benzetme,	bir	örgü	örneğinin	hazırlanışıdır.	Bununla	birlikte,	çoklu
ayrışmalardan	doğan	sorunlara	karşın,	sözdizimsel	çözümleme,	mekanik	çeviriye	büyük	ölçüde	yardımcı	olabilir.	Dilbilimsel	bir	dizge	çözümlemesindeki	bağıntıların	önemine	karşın,	ilk	olarak	Saussure	ce	öne	sürülen	tout	se	tient	dilin,	içinde	herşeyin	ayrılmaz	biçimde	birbiriyle	ilişkili	olduğu	bir	dizge	oluşu	yönünde	sık	sık	yinelenen	görüş	karşısında
kesin	bir	kuşkuculuk	vardır.	çizitlerdeki	okların	yönüne	uygun	düşmektedir.	3.2	Kendi	başına	dilbilgisel	olan	tümceler	doğal	yolla	metinleştirildiğinde,	yine	de	sapmış	metinler	oluşabilir.	Review,	1955,	ve	J.	Bir	ortamda	doğru	olaıi,	bir	başkasında	yanlıştır.	Formül	bulunduktan	sonra	tabaklama	işlemini	geliştirebilir	sonuçta;	ancak	düzenlenip
deneninçeye	ve	daha	etkili	olduğu	kanıtlanıncaya	değin,	tek	mantıklı	yol,	en	iyi	sonucu	veren	yolda	derileri	tabaklamayı	sürdürmektir.225	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	231	Gerçek	şu	ki,	dilbilimsel	yönden	onaylanan	yeni	dilbilgilerinin	çoğu,	dil	öğretimine	uygulandığında,	eski	yapıtlara	göre	kullanılmaları	daha	güç	ve	daha	az	eksiksizdir.	Ahmet	Kocaman)	Dil	ve
İnsanbilim	-	(E.	Biraz	genişletmek	istersek,	bu	tanım	şunu	içerir:	Girdi	dediğimiz	bir	simgeler	dizgisi	verildiğinde,	önceden	makineye	yerleştirilmiş	olan	ve	adına	izlence	dediğimiz	değişmez	bir	kurallar	kümesine	göre	işleyip	çıktı	dediğimiz	başka	bir	simgeler	dizgisi	üreten	bir	makinedir	bilgisayar.	Bir	oyuncunun	hangi	koşullarda	atı	doğru	oynadığı
söylenebilir?	Birincil	biçimle	yoğun	ilişkisi	olan	deneklerin,	incelenmeye	elverişli	yöresel	anadilleriyle	ilgili	açık	bir	sezgileri	yoktur	artık.5	5	Bu	durum,	çocuklarda	açıkça	görülür.	68;	N.	Meaning	5	(Anlam)	adlı	yazısmda	Grice,	anlam	kavramının	bir	yönünün	çözümlenmesini	şu	biçimde	vermektedir:	A,	x	le	bir	anlam	belirtti	demek,	A,	x	sözcesiyle,
dinleyenlerin	kendi	isteğini	algılaması	aracılığıyla,	onlarda	belirli	bir	etki	uyandırmak	istedi	demektir.	Bu	konudaki	araştırmaları	yürüten	incelemeciler	ordusunda	dilbilimciler,	mantıkçılar,	düşünürler,	ruhbilimciler,	dirimbilimciler,	insanbilimciler,	ruh	bozukluğu	uzmanları,	estetikçiler	ve	toplumbilimciler	bulunmaktadır.	Başka	bir	deyişle,	iki	ad	öbeği
sadece	ve	sadece	aynı	sözcükleri	içerdikleri	zaman	özdeş	sayılıyorlardı.	92.38	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	43	tanındığı	ABD	ne	göç	etti.	BARTSCH	1972,	Adverbialsemantik,	Frankfurt	a.	kurallarm	uygulanmasında	uygun	seçimlerin	yapıldığını	varsavarsak)	hiçbir	kuralın	uygulanamayacağı	bir	noktaya	gelmiş	oluruz;	böylece	Arkadaşım	kapıyı	açacak	tümcesini
istenen	bileşen	yapısı	ile	üretmiş	oluyoruz.	Türetilmiş	kurucu-yapıyı	belirleme	sorunu	biçimleme	nin	yararlı	sonuçları	açısından	güzel	bir	örnek	sağlar	bize.	Belki	de	yazının	konusu	Edimsel	eylem	nedir?	Kendisinin	de	değindiği	gibi,	19.	Kule	vadide	yükseliyordu:	Onu	-	kule),	sorular.	Christopher	Strachey,	bilgisayarı	simgeleri	işlemek	için	bir	makine
olarak	tanımlamıştı;	görünüşte	yalın	olan	bu	tanım,	gerçekte	çağdaş	bir	sayısal	bilgisayarın	yapabileceği	bütün	görevleri	kapsayacak	genişliktedir.	Bu	yönden	estetik	işlev	salt	sanat	ya	da	yazın	yapıtlarıyla	sınırlı	değildir;	her	nesne	ya	da	eylemle	bağlantılı	olarak	görülebilir.	Bu	betimlemeler,	bağımlılık	yönünün	tersine	çevrildiği	düşüncesini	pekiştiren
II	ve	III.	E	{aç,	kapa,	oku...}	Bu	kurallar	dizgesi	(kuşkusuz	Türkçe	de	küçük	bir	grup	tümceden	fazlasını	üretmede	büyük	ölçüde	yetersizdir)	yalın,	bağlam-bağmtısız	bir	öbek-yapı	dilbilgisidir.	Mukarovsky	nin	çarpıtması	toplumsal	kural	olarak	örüntünün	bir	çarpıtmasıdır;	ancak	bir	göstergeler	dizgesi	olduğu	sürece	yine	de	örüntü	sınırları	içinde	bir
çarpıtmadır	bu;	çünkü	çarpıtılmış,	odaklanmış	birimler,	aynı	dizgeden,	onların	özdevinimli	karşılıkları	olarak	çıkar	ya	da	ondan	ödünç	alınır.	Gerçekten	de	göreceğimiz	gibi,	kurallar	bazı	değişik	ulamlara	girmekte	ve	bunların	hiç	biri	de	görgü	kurallarına	benzememektedir.	Bununla	birlikte,	Chomsky	nin	gerekli	gördüğü	bir	dil	kuranımın	açıklayıcı
yeterlilik	düzeyine	erişme,	birden,	bize	aşağıdaki	soruyu	sordurur.	Toplum	biçembilimsel	katmanlaşmanın	tam	bir	görüntüsü	bu	incelemelerin	birçoğunda	yoktur:	Bir	bölümü	çizenek	Tin	oldukça	küçük	bölümlerine	ya	da	eşdeğerlerine	veriler	sağlarken,	ötekiler	daha	geniş	bir	alanı	kapsar.	31).	Örneğin:	Bu	konferanstan	patlayasıya	sıkıldım.	Harris	in
eşdeğerlik	sınıflarının	ayrımlanması	yöntemi	ise,	iyiden	iyiye	metin,	lerin	yüzeysel	yapılarına	yöneliktir	ve	bu	yüzden	metin	oluşturucu	süreçler	(metin2	anlammda)	konusunda	çok	az	şey	söyler	ve	metin2	leri	sıradan	tümce	öbeklenmelerinden	ayıramaz	(bkz.	Levi-Strauss	a	göre	sesbilimsel	devrim	in	en	önemli	yanı	bilinçli	görüngülerden	bilinçsiz	temel
yapılara	bölümündü	(Anthropologie	structurale,	s.40).	Bütün	bu	düzeyler,	soyutlamalar	sayılıp	yalnızca	hepsinin	aynı	dil	parçasıyla	ilişkili	olmaları	gerçeğinden	dolayı	birbiriyle	bağlantılıdırlar,	Kuramsal	tek	gereklilik	değişik	düzeylerdeki	anlam	açıklamalarının	uyuşması	ve	birbirini	bütünleyici	olmasıdır.	Bir	dilin	özü,	öğelerinin	özünde	değil	de	o
öğeleri	tanımlayan	ve	birbirini	bağlayan	ilişkiler	ağında,	yani	biçimsel	yapısında	bulunmaktadır.	Değişkenler	içeren	tümceler	oluşturuldu.	nünü	de	(1)	den	(5)	e	kadar	her	tümceyi	söylerken,	konuşucu,	John	un	odadan	ayrılacağı	yargısını	belirtiyor	demekle	açıklayacağım.	Bununla	birlikte,	önleşmeyi	koşullayan	ünlülerin	benzer	bazı	sesbilgisel
eşdeğerlerinin	ortaklığı	olduğunu	benimsemek	ve	Önleşmenin	rastgele	olmadığı	gibi	güçlü	bir	varsayım	üzerinde	çalışmak,	daha	verimli	bir	yaklaşım	olur.	Rosenbaum	eds.,	Readings	in	English	Transformational	Grammar,	Waltham,	S	J.M.	SADOCK	1968,	Hypersentences,	Diss.	Yine	de	bu	iki	akım	birbirine	sıkı	sıkıya	bağlıdır.	Bu	ereğe	ulaşılabilşeydi,
bütünleyici	dalları	salt	sözdizimi,	salt	anlambilim,	salt	uygulayımbilim	olan	salt	göstergebilim	diyebileceğimiz	bilimi	oluşturacak	şeye	ulaşmış	olurduk.	Biraz	kavgacı	izlenimi	verdiysem,	özür	dilerim;	ama	bunları	mçin	söylediğim,	ya	da	ruhdilbilim	araştırması	için	dediklerimin	kılgısal	sezdirimleriain	ne	olabileceği	konusunda	hiçbir	kuşkuya	yer
bırakmak	istemediğim	için	böyle	davrandım.	Özellikle	bir	dizge	içindeki	işlevlerine	dayanarak	türlü	soyut	öğeler	saptadığı	Hint-Avrupa	Dilleri	ünlü	dizgesi	araştırmasında	olduğu	gibi	çağdaşlarının	yaptığı	gibi	ses	birimlerine	dayanarak	değil).	Yine	de	durum	bundan	daha	karışıktır.	*	Postal	(1968),	Chomsky	ve	Halle	(1968)	e	bakınız.109	DİLBİLİM
SEÇKİSİ	115	Bir	tümcenin	sesbilgisel	gösterimini	üretmek	için	dört	asal	öğe	gereklidir:	(1)	Biçimbirimlerin	benzersiz	ses	değerleri.	Doğrulamalarda,	hazırlayıcı	koşullar,	dinleyicinin	doğrulanan	yargının	doğru	olduğunu	sanması	için	bir	dayanağı	bulunması	gerçeğin	içerir;	içtenlik	koşülu,	bunun	doğru	olduğuna	inanması	gerekliliğidir	ve	temel	koşul	da
sözcenin	dinleyene	bilgi	verme	ve	onu	bunun	doğruluğuna	inandırma	girişimi	olması	gerçeğiyle	ilgilidir.	Firth	açısından	dil	yalnızca	nedensiz	bir	göstergeler	(sign)	ve	belirtkeler	(signal)	takımı	olmaktan	çok,	insan	yaşamının	bir	biçimi,	toplumsal	sürecin	bir	parçası	olarak	incelenmelidir.	Konuşma	durumunun	çözümlenmesindeki	kullanımsal	etmenler
(konuşucu	ve	dinleyicinin	beklentileri,	bilgileri,	becerileri,	dürtüleri	ile	konuşucu	-	dinleyici	arasındaki	yerleşmiş	ilişkiler)	birincil	olarak	SEARLE	ün	edimsel	sözlerine	dayandırılabilir;	ama	ayrıntıh	bir	kullanım	kuramı	şimdilik	yoktur.	Anadilinin	işe	karışmasından	ileri	gelen	birçok	yanlış	konusunda	bile	öğretimle	uğraşan	öğretmen	betimsel	dilbilimciye
göre	daha	iyi	durumdadır.	Böyle	bir	betimleme	yalnızca	sesçil	bir	açıdan	geçerlidir.	Readings	fo	r	Applied	Linguistics,	1.	Tümcenin	biçimsel25	28	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	yapısının	temel	öğeleri,	dilbilgisel	özne	ve	yüklemdir;	bilgi	taşıyan	yapının	temel	öğeleri	ise	sözcenin,	temelidir	-belirli	bir	durumda	bilinen	ne	varsa	ve	konuşmacı	için	çıkış	noktası
oluşturuyorsa-	sözcenin	Özüdür;	başka	bir	deyişle,	konuşmacının	sözcenin	temeline	ilişkin	ya	da	bu	temel	çerçevesinde	belirlediği	şeydir	(Prag	dilbilimcilerinin	İngilizce	yazılarında	temel	ve	öz	terimlerinin	yerini	sırasıyla	theme	ve	rheme	almıştır).	Telefonda	işittiğimizin,	anlaşılır	bir	sözceler	dizisi	olduğunu	bilmediğimiz	sürece,	kendi	çözümlememize
nasıl	başlarız?	Nida,	1943	te	basılıp	sonra	yeniden	yayımlanan	(1960)	savında	bilimsel	gelenekçi	okul	dilbilgisiyle	yapısalcılığın	yüz	yüze	hesaplaşmasını	dile	getirmektedir.	Bireysel	birimler	ve	onlarm	tarihsel	geçmişleri,	birimlerin	dizgenin	parçalan	olarak	tanımlandığı	yerde	konu	dışı	kalır.	15).	X	ile	Y	arasında	değişebilen,	her	zaman	X	ya	da	Y	olan
kurala	aykırı	olarak	sözcük	birimlerinin	sınıfı	biçiminde	tanımlandığından,	değişim	tamamlanmadığı	zaman	sözcük	sınırının	yeniden	oluşmasına	izin	vereu	bir	değişkenlik	kuralı	vardır.	Tartışmalardan	biri	de	kuşkucu	kimseye	şu	gerçeği	anımsatmak	olabilir:	Bir	kimsenin,	bir	ses	ya	da	kağıt	üzerindeki	bir	göstergeyi	bir	dilsel	bildirişim	olgusu,	bir	ileti
olarak	onaması,	o	ses	ya	da	göstergeyi	bir	canlının	belirli	amaçlarla	dile	getirmesinin,	kendisinin,	onu	bu	biçimde	onamasını	sağladığını	düşünmesidir.	Herhangi	bir	bireyin	görebildiği	çizenek	l	in	bir	bölümü	genellikle	bir	yatay	ve	bir	dikey	bölümdür:	Biçem	değişikliliğinin	dizisi,	kendi	öbeğince	kullanılmış	olup	öteki	kümelerin	katmanlaşmış
davranışlarının	birkaç	bağlamında	o167	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	173	Bağlamsal	biçeni	Sosyo-ekonomik	sınıf	5-6	Orta	alt	sınıf	0-1	Alt	smıf	îşçi	sınıfı	9	Orta	üst	sınıf	da,	onlarla	karşılıklı	etkileşim	içindedir.	Örneğin,	Trafik	tıkanıklıklarına	ağır	yük	taşıyan	yavaş	kamyonlar	ve	otobüsler	neden	oluyorlar	tümcesi	için	yavaş	ın	yalnızca	kamyonlar'ı	ya	da
kamyonlar	ve	otobüsler'i	nitelediğine	göre	ve	ağır	yük	taşıyan'm	kamyonlar'\	ya	da	kamyonlar	ve	otobüsler'i	nitelediğine	göre,	en	az	dört	ayrışım	olanaklıdır.	Ama	3.4	ile	3.6	bölümlerinde	görüldüğü	gibi,	olası	bildirişim	durumlarmdan	bağımsız	olarak	betimlenen	METİN	oluşturmanın	biçimsel	öğeleri,	metin2	yi	betimlemek	için	zorunlu	değildir;	bir
başka	deyişle,	bu	biçimsel	öğelerin	hiç	birinin	uygulanmadığı	metineler	de	bulunabilir.	İki	yüz	yıl,	belki	de	daha	uzun	süreden	beri	durumu	kaba	çizgileriyle	böyledir.	Çünkü,	aynı	dilin	iki	betimlemesi	öyle	ayrı	olabilir	ki,	dilin	temel	öğelerini	oluşturmak	için	ileri	sürülen	birim	ve	ulamların	salt,	o	dili	betimlemeye	girişenlerin	zihinlerinde	mi	bulunduğu
konusunda	kuşkuya	düştüğü	için,	öğrenci	suçlanamaz.	[	Sayılan]->	[±Canlı]	5.	Eğer	göstergelerin,	diyelim	ki,	erozyon	sonucu	ortaya	çıktığından	emin	olsaydık,	o	zaman	bunları	çözme	sorunu,	üstelik	bunları	resimyazı	diye	adlandırma	konusu	ortaya	çıkmayacaktı.	Bu	bağıntıya	göstergesel	sürecin141	148	D	İLB	İLİM	SEÇKİSİ	anlambilimsel	boyutu
diyeceğiz,	bağıntıyı	G	anb	simgesiyle	göstereceğiz;	bu	boyutun	incelenmesine	anlambilim	admı	vereceğiz.	İşlevin	vurgulanışı	hem	iletişim	eylemindeki	dil	işlevini,	hem	de	dilin	toplumdaki	rolünü,	dilin	yazındaki	işlevini	ve	işlevsel	açıdan	dilin	çeşitli	yön	ve	düzlemlerinin	sorunlarını	da	kapsar.	Çoğu	zaman	alışılmamış	sonuçları	veren	ve	ilk	bakışta
sözcük	oyunu	görünümünde	olan	bir	yaklaşımın	yararı	acaba	ne	olabilir?	Böylece,	söz	dilbilimci	için	en	önemli	şey	değildir.	Bu	açıdan,	terimlerinin	alışılmamış	olmasına	ve	dil	çalışmalarına	yepyeni	bir	boyut	getirdiğinin	kesinlikle	doğru	bir	sav	olmasına	karşın,	glosematik,	dilbilimsel	yaklaşımların	en	geleneksel	türlerinden	birisidir.	Özellikle	izgenin
daha	biçimsel	ucunda,	bunu	daha	keskm	bir	biçem	kaydırma	eğiminde	gösterirler.	Glosematik	kavramının	getirdiği	özlü	bir	yenilik	bulunmaktadır.	Meteoroloji,	atmosfere	ilişkin	koşulları,	nedenlerine	ve	sonuçlarına	bağlamak,	böylece	de	onları	göstergeler	biçiminde	okumak	için	bir	dizgeyi	inceler	kurar.	Dr.	Doğan	AKSAN	TÜRK	DİL	KURUMU
YAYINLARI2	3	ANKARA	ÜNİVERSİTESİ	B	A	S	1M	E	V	İ	-	A	N	K	A	R	A4	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	(G	ünüm	üz	D	ilb	ilim	iyle	İlgili	Y	azılardan	Çeviriler)	Yayıma	hazırlayan:	Prof.	Bu	sözler,	çoğumuzda,	duygusal	bir	tepki	izlenimi	bırakabilir.	Bu	sorun	mekanki	çeviri	için	çok	önemlidir	ve	dolayısıyla	aşağıdaki	kesimde	bunu	işleyeceğiz.	Bu	özyapıları,	aşağıdaki	üç
bölümde	bir	bir	tartışacağız.	Yapısalcılar	için	anlamlı	olan,	dilbilimcilerin	bu	amaca	ulaşmaktaki	başarısızlıkları	değildir;	çünkü	yalnızca	en	genel	işlemler	aktarılacaktır.	Kendi	dilimizden	başka	bir	dille	karşılaştığımız	ilk	anda,	her	dilin	kendi	ses	ve	anlam	düzeniyle,	kendine	özgü	bir	biçimde	dünyayı	ele	aldığmı	görmek	zorunda	kalırız.	Şimdi,	sesbilimin
neden	sesbilgisine	dayandığı	sorusuna	dönelim.	Özel	bilimlere	uygulanan	gösterge	çözümlemesinin	sonuçlanın	ve	bu	tür	çözümlemenin	bilimin	bütünleştirilmesi	açısından	taşıdığı	önemi	gösterebilmek	için	başka	incelemelere	girişmek	gerekecektir.	1930'larda	dilbilimin	öteki	alanlarına,	üniversite	düzeyinde	ilgi	daha	da	arttı.	Düşimmüş	olsaydı,	belki
şöyle	yazardı:	Belli	seslerin	bileşimi	ve	ses	titremlemeleri	ödünlendirilmeyle	güçlenir;	ayrımlayarak	öğrenme	süreciyle,	gitgide	ortaya	çıkar.	Açıklama	ya183	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	189	parken	bu	kavramların	bu	yazının	ana	amaçları	için	gerekli	olan	yönleriyle	kendimi	sınırlandırmaya	çalışacağım.	Dilbilimsel	kuralların	büyük	çoğunluğu,	herhangi	bir
toplumsal	değerden	çok	uzakta.	Bu,	İngilizceyi,	tüm	dilbügisel	tümceleri	sıralayarak	betimlemek	olanaksız	demektir.	Bu,	Avrupa	dillerinin	yapısını,	betimlenen	yerli	dilin	gerçekleri	üstüne	yerleştirme	tarzında	bir	çözümleme	türüydü.	Hjelmslev,	bir	dil	dizgesindeki	her	şeyin	birbiriyle	ilişkili	olduğu	yolundaki	ünlü	kuralın	çoğu	kez	katı	bir	biçimde,
mekanik	ve	tümden	bir	moda	olarak	uygulandığını	benimser	(Essais	linguistiques,	s.	Son	yıllarda	yapısalcıları	baştan	çıkaran,	bağlılıklarını	dönüşümlü	dilbilgisi	doğrultusuna	değiştirmelerine	yol	açan	etken,	onun	daha,devingen	olduğu	düşüncesidir.	V.	Bu	bakımdan	Prof.	Fakat	sizleri	Fransız	olduğuma	inandırmaya	çalışmanın	diğer	bir	yolu	ise	sadece
sizlere	Fransız	olduğumu	söylemektir.	Took	da	ki	geçmiş	zaman	sesbirimi	nasıl	bulgulanabilir?10	Dilbilmciyi	gerçekte	ilgilendiren	şey,	eylem	+	geçmiş	zamanı	yönlendiren	en	genel	ve	en	güçlü	biçimbilimsel	kuralları	saptamak	olmalıdır;	onun	sözcüğe	bakış	açısını	belirleyen	şey	de	took	da	geçmiş	biçimbirimini	nesnel	bir	biçimde	bulgulamaktan	daha
çok	bu	sorun	olmalıdır.	Birimler	olumlu	varlıklar	değil,	ancak	bir	dizi	ayrılığın	düğümleridirler,	tıpkı	matematiksel	bir	noktanm	hiçbir	içeriğinin	olmaması,	öteki	noktalarla	olan	ilişkilerince	tanımlanması	gibi.	Varsa,	onları	nasıl	açıklayabiliriz?	Belli	sözcük	bileşimleri	ve	ses	titremlemeleri	deyimini	nasıl	yorumlarsam	yorumlayayım,	yanlış	olıır.	Yukarıdaki
çözümleme	kesin	olmak	üzere	ileri	sürülmüş	değildir.	Üretici	dilbilgisi,	uygulayımsal	bir	türün	ayrılıklarının	önemi	bir	yana,	yapısal	dilbilimde	sürekli	sezdirilen	izlenceyi	apaçık	ve	uygun	bir	biçime	sokmuştur.	Fakat	bunu	yapabilmek	için	yeterli	Almanca	ya	da	İtalyanca	bilmediğimi	varsayalım.	Sözdizimi	daha	soyut	olmuştur.	Firth	gerek	dilbilgisi,
gerek	sesbilim	için	Avrupa	yapısalcılarının	her	zaman	uymadıkları	yararlı	bir	ayrımı	açıklığa	kavuşturmuştur;	o	da	yapı	ile	dizge	arasmdaki	ayrımdır.	Dizgesel	olmayan	gözlemler	Bu	incelemelerin	herhangi	birinde	sorulması	gerekli,can	alıcı	soru,	dilin	temel	dizgesel	yöresel	anadili	biçimi	üzerine,	gerçekten	kimi	verilerin	elde	edilip	edilmediğidir.
Böylece,ölçüt	İngilizce	de	olmak	eyleminin	şu	biçimleri	vardır:	4I	am...	Tersine,	daha	bilimsel	bir	giriş	için	bu	terimler	hemen	hemen	bir	yana	bırakılamaz.	m	sonlarında	karşılaştırmak	yöntem	ve	sonuçlarıyla	ilgili	kuramsal	düşüncenin	gelişmesi,	dilin	ve	dillerin	incelemesi	olarak	dilbilim	konusuyla	ilgili	yeni	bir	tartışmaya	yol	açmıştır.	Bu	da	Firth	in
sesbiliminin	çokdizgeli	olan	yanıydı.	Kimileri	dilin	konuşulduğu	tüm	bölgeleri	içine	alabilir;	ötekiler	tek	bir	kentle	sınırlı	olabilir.	Dilbilimin	ikinci	temel	ilkesi	geliyor	şimdi:	Dil,	birimlerinin	biçimsel,	ayrımsal	terimlerle	betimlenmesi	gereken	ilişkiler	ve	karşıtlıklar	dizgesidir.	Bu	konuda	iki	olasılık	ayırt	edilir:	(a)	Yabancı	dilin	kuralları,	geçerli	olmadıkları
alanlara	da	aktarılır.	Bu	sözler	Firth	in	1960	yılında,	ölümünden	kısa	bir	süre	önce	yaymlanan	bir	yazısından	alınmışsa	da	o	1930	lu	yıllardan	beri	dile	toplumsal	bir	olay	olarak	bakılmasının	önemini	vurgulamaktaydı.	Yakın	zamana	kadar,	yaklaşık	olarak	28	ayırıcı	özellik	dizisi,	üretimsel	dilbilim	için	açıklayıcı	taban	olarak	yardım	etmektedir.	(8)	Son
okunan	damga	satır-başı	değilse,	komut	(2)	ye	d	ön	;	satır-başı	ise	eski	satır	sıra	sayısını	sil	ve	yerine	ondan	bir	artık	sayıyı	koy,	sonra	komut	(2)	ye	git.	Dilbilim	açısmdan	bugüne	dek,	ancak	küçük	yapı	öğeleri	açıklanmışken,	büyük	yapı	özellikleri	kestirimlere	dayanmaktadır.	Sturtevant,	E.	(Aspects	o	f	Theory	o	f	Syntax,	s.	Bu	dediğimiz,78	DİLBİLİM
SEÇKİSİ	83	Watson,	daha	sonra	Skinner	gibi	bijim	adamlarınca	geliştirilen	makinasal	davranışçı	ruhbilimle	Bloomfield	in	yapısal	dilbilgisi	önerisi	arasındaki	çok	yakın	bağda	görülür.	Eğer	bilerek,	ölü	bir	adamın	kamndan	bir	bardak	içmeniz	gerekseydi,	çoğunuz	hemen	o	anda	hastalanırdınız.	(Some	Controversial	Questions	in	Phonological	Theory,	s.
Açıklama	amacıyla,	öğrenme	ruhbilimi	konusunda	ünlü,	yaygın	biçimde	kullanılan	bir	ders	kitabının	dil	konusuna	giriş	bölümünün	bir	parçası	olan	tümceyi	seçtim.	Son	zamanlarda	birkaç	bilgin	tarafmdan	derindeki	sözdizimi	olgularını,	daha	önce	mantıkçı	ve	dil	felsefecilerince	tartışılan	kavramlara	baş	vurarak	açıklama	önerileri	de	yapılmıştır.
Dolayısıyla,	bu	tür	bir	dil	öğrenim	süreci	anadilini	edinme	sürecinden	ayrılıklar	gösterecektir.	Örneğin,	aşağıdaki	önleşme	kuralı	(9)	da,	[+	art]	özelliği	silinmiş	ve	yeni	bir	özellik	[+	ön	yumuşakdamak]	eklenmiştir.	c	Biçemincelemeleri.	4	and	5.	Bu	şemalaruı	ikisi	de	açıkça	çalışabilirdi	ve	teknik	gereçlere	uygulanırsa,	yüksek	nitelikli	çevirmenlerin	daha
önemli	ya	da	daha	güç	örüler	için	kullanılmaları	yolunda,	istenen	sonucu	sağlayabileceklerdi.	Bu	nasıl	biçimlen	dirilebilir?	Ya	da	anlamın	etkisini	bir	gösterilenin	gelişimi	olarak	sınırlayan	ya	da	düzenleyen	göstergeleri	alarak	gösterenin	ve	uygun	uzlaşmalar	dizisinin	bulunmasını	gerektiren	gösterilenden	işe	başlayabilir.	Benzer	biçimde,	değişik
toplumsal	kurallar,	evlenmeyi,	gol	atmayı,	şiir	yazmayı,	görgüsüz	olmayı	olanaklı	kılar.	Fakat	bu	açıklama	Kennst	du	das	Land...	Bu	anlamda	dil	(langue),	bir	göstergeler	dizgesi	olarak	görülebilir.	Dr.	Doğan	AKSAN	TÜRK	DİL	KURUMU	YAYINLARI5	TÜRK	DİL	KURUMU	YAYINLARI	:	4936	İÇİNDEKİLER	Önsöz	-	(Doğan	Aksan)...	Emile	Benveniste,	bir
başka	saygın	kişiydi	bu	konuda.	Çok	iyi	bilindiği	gibi	Kuzey	Amerikada,	az	tanınan	çok	sayıda	ve	(bir	Avrupalı	gözüyle)	yabancı	sayılan	dillerin	varlığı	Amerika	Birleşik	Devletlerinde	dilbilimin	gelişmesi	için	güçlü	bir	uyarıcı	olmuştur.	Adıllar	yedi	dizide	düzenlenmiştir,	23	birimi	kapsarlar.	F.	Burada,	kuramsal	gereklilik	yerine,	sanki	bu	kılgısal
üstünlükmüş	gibi	bir	duraksama	söz	konusudur,	ancak	başka	bir	yerde	de	parça	değiştirimliliğinin	denenmesi,	anadili	konuşanın	bunu	kullanımı	ya	da	bizim	kullanmamızı	benimsemesi	olarak	kabul	eder.	Glosematik	inceleme,	bu	sonucu	kabul	ederek	ilk	önce,	olabildiğince	büyük	olan	öğeden	başlar;	bu	da	o	anda	incelenen,	bölünmemiş	sözlü	ya	da
yazıh	metindir.	(5)	K	nm	E'yi	olayların	olağan	akışı	içinde	yapamayacağı,	hem	K	hem	de	D	için	belirlidir.	Bu	çerçevede	(1)	kaynakdil	ile	erekdil,	(2)	anadili	ile	yabancı	dil	ve	(3)	ilk	dil	ile	ikinci	dil	arasında	ayrım	yapmak	doğru	olmaz.	Chomsky	dilbilgisindeki	dönüşümsel	birime	duyulan	gereksinim,	birçok	şeyin	göz	önünde	bulundurulmasıyla	belirlenir;
ancak,	dönüşümlerin	kendileri,	bir	dizi	kuralla	üretilmiş	(derin	yapıda)	bir	biçim	olarak,	onu	mekanik	bir	yöntemle	gerçekten	gözlemlenen	başka	bir	biçime	sokmak	için	düzenlenmiş	özel	uygulayımsal	gereçlerdir.	Bunun	nedeni,	iki	dilin	birim	birim	ya	da	yapı	yapı	karşılaştırılmasına	dayanmalarıdır.	Bu	belirlemeye	en	çok	katkıda	bulunanlar	B.	Bu	özel
eğretileme,	araştırmamız	m	bu	aşamasında	değerini	yitirmiş	olabilir.	Bu,	1.	Sıralamada	en	yüksek	bileşen,	yöneten	olur.	Yanıltmacın	üstesinde	gelmenin	yollarından	biri,	ilgiyi	konuşmadan	saptıran,	yöresel	anadilin	bey	göstermesine	yol	açan	yüz	yüze	görüşme	ortamının	engellerini	değişik	aygıtlarla	kırmaktır.	Okuma	4.	Loading	PreviewSorry,	preview
is	currently	unavailable.	Örneğin,	wife	in	iyelik	ad	Öbeğinin	bir	parçası	olarak	işlediğinde	(	my	wife	s	handbag	de	görüldüğü	gibi)	[f]	değişmez.	Söz	verme	olgusunda	işlev	bildirici	düzenek	alanı,	yargının	bazı	yönlerini	içeren	bir	anlatımdır.	Bu	kavramlar	glosematiğin	özü	olarak	nitelenmiştir.	212).	S/ııin	yorumlanmasında,	ya	bir	önceki	yorumda	geçmiş
olan	bir	sözlüksel	birim,	ya	da	önceki	yorumlardan	çıkarılabilecek	bir	önerme	bulunmalıdır.	Roberts,	1960	ların	ortalarına	değin	(	)	kendi	tutumunu,	yetkeci	doğrultudaki	Latin	örneğine	karşı,	kavrama	karşı,	doğruluğa	karşı,	söz	merkezi	olarak	niteliyordu.	Currie,	New	Directions	in	Teaching	English	Language.	Bu	yöntembilimsel	varsayımlar	ve
bulguların	özenle	incelenmesi,	söylem	ve	dilin	işleviyle	ilgili	çok	şey	anlatacaktır	bize.	Doğrudan	doğal	dili	anlayıp	belli	bir	konuda	yöneltilen	sorulara	özdevimli	yanıt	üretmeyi	amaçlayan	çalışmalar	doğrudan	yapay	anlayış	alanına	girer.	Oysa	Bloomfield	Language	&z	okul	dilbilgisine	ve	onun	altında	yatan,	18.	Genellikle	dilbilimciler,	bilinen	somut	bir
sesbirimin	salt	doğal	özelliklerinin,	o149	156	D	İLBÎLÎM	SEÇKÎSÎ	sesbilimin	belli	bir	dil	içinde	gösterdiği	ikili	karşıtlıklarından	daha	az	önemli	olduğu	görüşündedirler.	Örneğin,	New	York	City	yöresel	anadilinin	evrimi,	off,	sure	ve	more	sözcüklerindeki	ünlülerle	karışmcaya	değin	o	f	f	lost,	shore,	more	v.b	sözcüklerindeki	ünlünün	yükseltilmesine	yol
açtı.	Ayrımsal-karşılaştırmalı	dilbilimin	tarihsel	gelişim	sonucu	belirlenmiş	bir	amacı	vardır.	Sweet	in	bu	tanımı	İngiliz	dilbiliminde	bugün	de	geçerli	olan	bir	görüşü,	bütün	dilbilim	çalışmalarının	gerçek	dayanağı	olarak	sesbilim	üzerinde	kusursuz	bir	uygulamalı	ve	kuramsal	bilginin	gereğini	iyi	açıklaması	bakmamdan	önemlidir.	Dil	öğrenim	işlemi,	dil
çözümleme	işleminden	oldukça	ayrı	bir	iştir.	Bu	özellikleri	toplumsal	bağlamında	incelemeyi	tökezletecek	iki	ana	etken,	can	alıcı	alt	sınıf	birimlerinin	daha	az	sayıda	kullanılması	ve	bizim	soyut,	çözümlemelerimizde	yeteri	kadar	kesinliğin	olmayışıdır.	dediğim	zaman	Ben	bir	Alman	subayıyım	anlamını	belirttiğimi	gösteriyor	mu?	Katmanlaşmış	bir
topluluktan	değişik	bilgiler	istenerek	yürütülen	bu	örnekten	beri,	bu	tür	başka	incelemeler	de	yapılmıştır.	Çünkü	belirli	bir	ortamda,	yine	sınırlı	birtakım	kurallar,	konuşanın	sonsuz	türde	ayrı	ayrı	şeyler	söylemesine	ve	anlaşılmasına	izin	verir.	Okul	dilbilgisi	konusundaki	ölçünün	dengelenmesini	bu	akımın	sağlamış	olduğu	görülmektedir.	Metindilbilime
(yazmbilim,	gazetecilik,	eğitbib'm	gibi)	değişik	bilim	dallarınca	duyulan	ortak	ilgi,	özellikle	şu	beklentiye	dayanmaktadır:	Dilbilim,	kuramsal	amaç	konusunu	önkoşul	konusuna,	olabildiğince	yakınlaştırmayı,	yani	dil	kullanımının	(edim)	bir	kuramını	oluşturmayı	başarmalıdır.	Gerçekten	de	aracı	yoluyla	göz	önüne	alma	yj,	göstergebilimin	bebtsel
gelişmesi	yerine	kullanılan	ilkel	bir	terim	olarak	kabul	edebiliriz.	Ayrıca,	en	eskilerin	kimileri,	bugün	de	en	iyi	betimlemeler	arasındadır.	Budunbilimci,	bu	gibi	ileri	düzeyde	bir	çalışmaya	girdiği	zaman,	bilinen	yöresel	anadil	değişimi	uygulanır.	Üstteki	çizgi	iş	uygunluğu	ölçeğinde	daha	üstün	olduğunu	belirtenlerin	oranını	gösterir.	Belirli	bir	etkiyi,	yani
Alman	subayı	olduğuma	inanmaları	etkisini,	onlarda	uyandırmak	istemekteyim.	Aspects'	teki	ulamsal	kurallarla	Sözdizimsel	Yapılandaki	öbek	yapı	kuralları	arasmdaki	ikinci	önemli	ayrım	ise	başlangıç	simgesine	(T),	kuralların	sağında	da	yer	verilmesidir.	Dil	ile	ilgili	bilinçsiz	toplumsal	yargılar,	Lambert	in	yanıltıcı	koşutluk	testleri	ve	daha	önce	de
betimlenen	öteki	yöntemlerle	ölçülebilir.	Ferdinand	de	Saussure	ün	(	),	ardından	da	Antoine	Meillet	nin	(	)	desteklediği	bu	yorum	dilin	evrimini,	onu	konuşan	toplumların	evrimüıe	bağlar;	bu	durumda	dil,	bir	ekinin	ve	onun	tarihinin	hem	yansıması	hem	de	gerçekleşmesidir.	T2	ve	T	3	deki	özneler	çıkarılır.	Veysel	K	ılıç	)	Dilin,	Toplumsal	Bağlamı	İçinde
İncelenmesi	-	(W.	*	"	Bu	değişken	her,	heardv.b	sözcüklerdeki	orta	yükseklik	ünlüsünü	izleyen	/r	/	yi	kapsamaktadır.	Daha	önce	değinilen	yaklaşımlann	tümünün,	bu	yanıltmacın	üstesinden,	başarılı	bir	biçimde	geldiklerini	söyleyemeyiz.	Örneğin,	tıp,	öteki	bilimler	arasında	hastalıkları	belirtilere	bağlamaya	çalışır,	böylece	de	belirtileri	belirticiler	olarak
araştırır.	Örneğin	adıllar,	belirteçler,	belirli	tanımlık	ve	tümce	vurgusu),	yani	tümce	bağlamının	yerini	o	zaman	kullanım	bağlamı	alır.	Öte	yandan	bir	dil	kurammın	dil	öğretimine	hiç	uygulanmaması,	uygulanamayacağı	anlamına	gelmez.	Dahası,	bu	tanım	birçok	soruyu	ortaya	çıkarır	karşımıza;	bu	yönü	de	en	önemsiz	yönü	değildir:	Niçin	çağcıl	dilbilim
yöntemleri,	öteki	toplumsal	ve	ekinsel	görüngülerin	çözümlemesine	uygulanmaya	da	elverişli	olsun?	Ama	daha	derin	düşünülürse,	bu	nesnelerin	nesne	oluşlarının,	adlara	neden	olduklarından	dolayı	olduğu	açıkça	ortaya	çıkar.	Adıllaştırma,	tanımlık	seçimi,	yan	yana	sıralama	ve	titremleme	konularındaki	pek	çok	tek	tek	yapıt,	bu	kısacık	yazıda	ancak
genel	olarak	anılabilir.	Dizel	ilişki,	bir	tümcedeki	gösterge	ile	tümcede	olmayan,	ama	dilin	geriye	kalan	kesiminin	bir	parçası,	olan	gösterge	arasındaki	bir	tür	ilişkidir.	Kendileri	ise	sesbilgisel	olarak	ötümlülük	karşıtlığı	yoluyla	ayrılır:	jb	j	ötümlü	/p	/	ise	ölümsüzdür.	Söylediğim	gibi,	genel	amaç,	dilbilgisi	kurallarıyla	törel	dizge	kuralları	arasmdaki
ayırımı	açıklamaya	çalışmak	olacaktır.10	Ne	yazık	ki,	uygulamada,	bunun	nasıl	çalıştığını	gösterir	bir	örnek	veremiyorum.	Sözcükleri	birbiri	ardından	söylemek	yeterli	değil,	anlamlı	konuşma,	tüm	örüntüye	ve	oyunun	kurallarına	uymak	zorundadır.	Göstergeler	kuramı,	bu	diller	kargaşasına	son	vermekte	yararlı	bir	araç	olacaktır.	Hem	çizgisel,	hem	de
çizgisel	olmayan	öğeleri	bir	araya	getiren	daha	yaygın	bir	örnek,	yazılı	müziktir.	Daha	da	önemlisi,	Danimarka	ya	da	başka	bir	ulustan	olsun,	o	bir	okul	değildir.	Size	Fransız	olduğumu	söylememi	ilgilendiren	konulardan	biri	budur.,	Fakat	yukarıda	betimlediğim	tavırları	takınarak	sizi	Fransız	olduğuma	inandırmaya	çalışırsam	doğal	olarak	kullandığım
yol,	Fransız	olduğuma	inanmanızın	benim	amacımı	oluşturduğunu	algılamanızı	sağlamayacaktır.	Saptanmış	bir	dizi	tümcenin	söylenmiş	olmasının	bir	anlamı	yoktur.	Türkçe	yi	bilen	herkes,	örnek	tümcemizdeki	Ayşe'nin	arkadaşı,	gece	zifiri	karanlık,	eve	1	İngilizce	örnekler	yerine	Türkçe	örnekler	kullanılacaktır.86	92	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	geldi	nin	birer
sözcük	öbeği	oluşturduklarım	hemen	kavrayacaktır.	Çocuğun	dile	sahip	oluşu	öğretme	diye	adlandırılmamalıdır.	Sledd,	Fries	in	1954	yılında	dile	getirdiği,	aynı	ve	ayrı	nm,	anlambilim	kuramında	(tanımanın)	ayrımlamanın	temelini	oluşturduğu	saptamasını	kabul	etmez	gözükmektedir.	3.3	Yalıtılmış	biçimiyle	dilbilgisel	olmayan	tümceler	öteki	tümcelerle
bir	araya	geldiğinde	yine	de	dilbilgisel	bir	metin	oluşturulabilir.	Uygun	bir	betimleme	modelinin	seçimindeyse	her	yönüyle	doyurucu	bir	kuramın	bulunmadığı,	seçenek	oluşturan	kuramların	her	birinin	ayrı	ayrı	alanlarda	ayrı	ayrı	kazançlar	sağladığı	göz	önünde	tutulmalıdır.	Onun	dil	lehçeleri	için	işlev	ve	işlevi	yüklenen	birim	yaklaşımı	bu	görüşten
kaynaklanmaktadır	(Aşağıdaki	resme	bkz.).	Bu	apaçık	olgunun	birçok	sezdirimi	vardır.	Keşke	John	odadan	ayrılsa.	PAPERS	in	LINGUISTICS	(Dilbilim	Yazıları),	,	Oxford	University	Press,	1958,	s.	Daha	önce	değinilen	öbek	konuşmalarına	koşut	olarak,	iyi	dilbilimciler	daha	ileri	giderek,	ilgilerini	o	dili	anadili	olarak	konuşanların	kaydedilmiş	yüz	yüze
konuşmalarından	çıkarabilirler.	Grimm	in	ünsüz	değişimi	(	Grimm	yasası	da	denir)	yasasını	ortaya	koymasını	sağladı:	Bu	yasa	Latince,	Yunanca	ve	Sanskritte	Hint-Avrupa	kökenli	ünsüzlerin	evrimleri	arasında	düzenli	ilişkiler	kurar.	Örneğin:	Bir	varmış	bir	yokmuş,	bir	adam	yaşarmış.	Adıllaştırma	için	özdeşlik	koşulu,	hem	gönderim	hem	de	sözcük
özdeşliği	gerektirdiği	için,	the	man,	the	door,	the	picture	ve,my	friend	için	aynı	dizini	saptayabilirdik	ve	yine	de	ilgi	adılları,	önce	ad	öbekleri	için	doğru	olarak	yerleştirilebilirdi.	Urbana,	HI.	Bulgulama	işlemi	anlamaya	yardımcı	bir	işlem	olabilir.	Öteki	biçemlerde,	dilbilimsel	evrimin	sürecini	belirleyen	temel	ilişkilerin	çok	daha	açıkça	görülebildiği	daha
çok	dizgesel	konuşma	buluruz.	O,	dili	kendisi	öğrenir.	(1969),	Linguistic	Correlates	o	f	Social	Stratificatior	in	the	Speech	o	f	D	etroit	N	egroes,	Hartford	Seminary	Foundation	thesis.	Ayrıca	eğer	sözcükleri	sözlük	anlamıyla	kullanıyorsa	söylediklerinin	kullanım	kurallarının	o	anlatımla	o	etkiyi	bağdaştırması	nedeniyle	algılamanın	kendi	isteği
doğrultusunda	olmasını	amaçlamaktadır.	Buna	tepki	olarak,	Boas,	Sapir	ve	özellikle	Bloomfield	ve	arkadaşları	tarafından	betimleme	teknikleri	geliştirilmişti.	Bunlardan	biri,	geçen	yüzyılda	ortaya	konulan	yabancıl	(egzotik)	dillerin	dilbilimsel	çözümlenmesine	karşı	bir	tepkiydi.	Sonsuz	güçlülükleri	olan	kurallar	dizgesinin	yapısı,	yeni	tümcelerin
üretimini	bile	özneden	kaçan	kurallarca	yönlendirilen	bir	süreç	oluşturur.	Son	olarak,	Prag	okulunun	işlevsel	görüş	açısını	ilgilendiren	bir	başka	araştırma	alanı	vardır.	Sözcüklerin	belli	bileşimleri	ve	ses	titremlemeleri	nd.e	ne	yazık	ki,	bir	belirsizlik	vardır.	Ancak	birçok	dilbilimcinin	bu	konuları	işlerken	değişik	terimler	kullandıklarını	ve	bunları	çoğu
kez	oldukça	değişik	kavramsal	çerçevede	tartıştıklarını	da	vurgulamalıyız.	İkili	ya	da	üçlü	çözümlemeyi	benimseyelim;	tartıştığımız	tümcede»arkadaşım	ın	özne	kapıyı	nın	da	nesne	olduğunu	varsayabiliriz	ve	Chomsky	yi	izleyerek	(1965:68)	özne	ve	nesne	gibi	terimlere	işlevsel	etiket,	ad	öbeği	(ad,	eylem	vb.)	gibilere	de	ulamsal	etiket	diyelim.	4	ve	47-
49).	Söz	üretimi	ve	algılamasındaki	en	yalın	sorunları	tartışmak	için	bile,	sözün	anlamlı-anlamsız	yönlerini	birbirinden	ayırt	etmek,	kaçı146	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	153	nılmazdır.	Yoksa,	biçimbirimlerin	belirlenmesi	sezgisel	ve	öznel	bir	soruna	d	ö	nüşecektir.	Bu	koşul,	söylenen	tümcenin	o	dilin	anlambilim	kurallarına	göre,	söz	verme	için	kullanıldığını
açıklamak	yönünden	verilmiştir.	Anlam	ayırıcı	olan	ve	olmayan	ses	özelliklerinin,	hatta	yazım	özelliklerinin	bile	belli	bir	durumsal	anlamı	olabilir.	İlki,	uygun	dil	olarak	bireyler	arasında	iletişimin	kurulmasına	yardım	etmek,	yiyecek	ve	içeceğin	paylaşılması,	evliliklerin	düzenlenmesi,	her	yerde	en	olumlu	dostluk	gösterisidir.	Seslerin	üretimi	için	göğüs
ile	baştaki	aygıtlardan	yararlanılır;	ama	aygıt	öncelikle	bu	amaç	için	olmayıp,	gerçekte	öncelikle	başka	işlevler	için	vardır.	John	odadan	ayrılacak.	Her	evre,	kendi	ivmesini	kendisi	oluşturur.	Bu	buluş,	Alman	Franz	Bopp	un	(	)	Hint-Avrupa	dilleri	eylem	çekimleri	dizgesi	üstüne	yazdığı	yapıtta	(1816),	kimi	sözcük	biçimlerinden	kalkarak,	Sanskrit,	Eski
Yunanca	ve	Latince	ile	İngilizce,	Almanca,	İspanyolca,	Rusça,	Fransızca,	vb.	Kitle	iletişimi	Burada,	seçmenin	ve	biçembilimsel	zorlamaların	çok	güçlü	olmalarına	karşın,	bir	bölüm,	dizgesel	verilerin	radyo	ve	televizyon	ya-161	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	167	yallarından	elde	edilmesi	de	olasıdır.	Bu	çalışma,	Prag	Okulu	dilcileri	arasında	kuvvetli	bir	yankı
uyandırmıştır	ve	Mathesius	günümüze	değin	önemli	ölçüde	izleyici	bulmuştur.	(3)	K,	p	nin	olacağmı	belirtirken	K'nın	gelecekteki	E	eylemini	bildirir.	Yazmayı	ilk	öğrendiğimizde,	evde	bize	öyle	gelir	ki,	dil	sıralıdır	ve	bu	nedenle	tüm	ileti	taşıyan	başka	dizgelerin	de	sıralı	olması'gerekir	sanısına	kapılabiliriz.	Çoğunlukla,	bizim	gerçekte	yaptığımız	budur.
Tarihsel	özdeşliği	bir	kimse	keıidi	dilbilgisinin	kapsamına	almayı	denerse,	şu	anda	konuşulan	dildeki	her	sözcüğün	değerini	ulamsal	özdeşliği	dolaysıyla	da	saptırmış	olabilir.	İnceleme	konusu	olarak,	göstergelerle	yorumlayıcıların	ilişkiside	ele	alınabilir.	Trubetzkoy,	giysilerin	kökenbilimsel	incelemesini	bir	sesbilimsel	dizgenin	betimlenmesi	tasarısına
benzer	olarak	örnekler	(Principes	de	phonologie,	s.	Toplumsal	olarak	belirlenmiş	vasein	sesletimindeki	gidip	gelme	bir	deneğe	şunları	söylemiştir.	İnsanların	birçok	alışkanlıkları	da	aynı	biçimde	açık	amaçlıdır.	Bu	(die	(ölmek)	sözcüğünün,	GEL	M	E	K	-f	OLM	AK	+	DEĞİL	+	CANLI	yerine	geçmesi	gibi)	sözcük	ekleme	kurallarının	dönüşümlerin	yalnızca
bir	alt	kümesi	olduğu	anlamına	gelir.	İkinci	ve	buna	benzer	ayrılık	ise,	bu	ses	ve	simgelerle	kişinin	özel	bir	biçimde	bir	anlamı	belirttiği'^ir.	Bu	kurallar	sözdiziminin	taban	bileşenim	oluşturuyor	ve	çıktı	olarak	(sözcüklerin	eklenmesinden	sonra)	derin	yapıyı	veriyorlardı:	Dönüşüm	kuralları	sözdiziminin	dönüşûmsel	bileşenini	oluşturuyor	ve	çıktıları
yüzey	yapılar	oluyordu.	*	Kimi	terimlerin	seçiminde	Prof.	Böylece,	görevsel	sesbilgisi	örüntüsüniin	en	küçük	birimi,	sesbirim,	simgesel	işleve	katılması	yönünden	tanımlanmaktadır-	simgesel	işlevin	değişik	taşıyıcılarını	birbirinden	ayırt	etmeye	yaramaktadır.	Bir	anlamda,	Rolls	-Royce	varsıllık	belirtisidir,	çünkü	kişinin	böyle	bir	araba	satın	alabilmesi
için	varsıl	olması	gerekir,	ancak	varsıllığın	geleneksel	bir	göster61	66	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	gesi	durumuna	toplumsal	kullanım	sonucu	getirilmiştir.	Yazar,	özellikle	sözcükltrm	ayrımlayarak	öğrenme	yöntemiyle	öğrenildiklerini	öne	sürüyor;	sözcüklerin	anlamları	gibi,	göndermeleri	de	olduğuna	inandığı	için,	benim	anlam	ile	gönderme	birbirine
karıştırılmamalı	önerimi	savsadığını	düşünebilirim	ancak.	Töresel	evrensellikler	var	mıdır?	Onunla	karşılaştırılacak	bir	şeyin	olması	gerekir;	bu	da	kesinlikle,	bizim	dil	konusundaki	bilgimizdir.	adların	sayılabilir	ve	kitle	adı	olarak	sınıflandırılması;	eylemlerin	seçimsel	sınırlamalara	göre	sınıflandırılması.)	c)	Dönüşümsel	kuralların	uygulanmasının
başladığı	noktadır.	Giriş	verileri,	demek	ki,	işlenecek	simge	dizgileri	genellikle	delikli	kartlar	ya	da	delikli	kâğıt	kuşak	üzerinde	hazırlanır;	bunun	için	bayağı	yazı	makinesine	benzer	bir	klavyesi	olan	özel	bir	makine	kullanılır;	bununla	birlikte	klavyede	bir	dokunağa	basıldığında,	karta	ya	da	kâğıt	kuşağa,	istenen	damgayı	gösteren	bîr	öriintü	delink.
İsterse,	budunbilimcilerin	bu	tür	belirticileri	nasıl	okuduklarını	(budunbilimsel	söylemi	yönlendiren	uzlaşmaların	neler	olduğunu)	araştırabilirdi.	Bunlar	sözlükte	gösterilmiştir;	böylece	sözlüksel	gösterim	terimi	oluşur.	Buna	karşın,	İkinci	Dünya	Savaşı	öncesindeki	yıllarda,	değişik	birçok	görüşler	açısından	ayrıntılı	eleştirilere	uğradığı	Kopenhag
Dilbilim	Çevresi	toplantılarında,	birçok	tartışmalara	konu	oldu.	Örneğin,	İngilizcede	marriage	(evlilik)	dediğimiz	kurumun	evrensel	bir	biçimde	doyurucu	bir	tanımını	yapmaya	yarayacak	sözcük	1	11	Randolph	Quirk	in	Kullanmaya	yönelik	davranışlar,	L.A.L.,	s/242	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	219	biçimini	bulmak,	herkesçe	bilindiği	gibi	zordur;	ama,	bir
davranış	düzeyinde	sorun,	çok	daha	az	güç	gelir.	23,	no.	Firth	in	güçlü	bir	tarihsel	sezisi	vardı;	îngilteredeki	dil	çalışmalarının	gelişmesini	çok	iyi	anlıyordu.	Çeviri	eşdeğerliği	ve	dilbilgilerinin	karşılaştırılabilirliği,	gerçi	birbirine	yakından	bağlıdır;	ama,	aralarındaki	ilişki,	dolaylı	ve	karmaşıktır.	Ancak	betimleme	düzeye	lerinin	sayısı,	betimlemenin
uzanımının	bir	göstergesi	değildir;	üç	düzeyli	bir	betimleme,	sözvarlığı,	anlam	ya	da	bağlamı	dışarda	bırakan	sekiz	düzeylisine	göre	daha	kapsamlı	olabilir.	Yapılar	ve	ilişkiler	dışsal	nesnelerin	varlıkları	değildir;	yalnız	yapısallaştırma	sürecinde	açığa	çıkabilir.	Yalnız	bir	tek	ülkeden	söz	etmek	gerekirse	-Birleşik	Amerika	da	Rulon	Wells,	Paul	Garvin,
Einar	Haugen	ve	Sydney	M.	Buna	karşın	Peter	geldi,	jpeter	Barbara'nın	gelememesine	karşın	geldi.i	Barbara'nın	gelememesine	karşın	P	eter'in	gelmesi,	Barbara'yı	güç	durumda	bıraktı	(bkz.	Ayrımsal	dilbilimin	temel	uygulama	alanı,	eskiden	beri	olduğu	gibi,	bugün	de	yabancı	dil	öğretimidir.	*	Burada	Thema	karşılığı	konu,	Rhema	karşılığı	da	yorum
terimleri	kullanılmıştır203	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	209	kılar;	bunun	dışında,	eşdeğerlik	sınıflarının	aşamalarının	konması,	ancak	isteğe	bağlı	kalır.	Oyunculardan	biri	bir	taş	sürünce,	karşı	oyuncunun	nasıl	tepki	göstereceğini	genellikle	kesin	olarak	bilebilir.	Dil,	Söz	Çağcıl	dilbilimin	dayanağı	ve	öteki	alanlarda	yapısalcı	girişimler	için	de	eşit	ölçüde	önemli
temel	ayrım,	Saussure	ün	dil	(langue)	ve	söz	(parole)	ayrımıdır.	137)	Öyleyse,	dilbilgisi	nasıl	sınanabilir?	89).	Metin	temeldeki	dilsel	göstergedir	(HARTM	ANN	1971,	s.	Her	göstergenin	bir	gösterilen	i	olmalıdır;	bununla	birlikte	her	gösterge,	aslında,	gerçekten	var	olan	bir	nesneyi	göstermez.	Her	dilin	kendine	özgü	bir	anlam	düzeni	yanında,	anlamları
belirtmeye	yarayan	bir	ses	düzeni	vardır.	Bu	başarısızlıklardan,	fotoğraf	yoluyla	çoğaltılan	bilgisayar	çıktısmın	uygun	olmayan	görüntüsü	gibi	birçoğu,	teknikbilim	geliştikçe	giderilebilir.	Bu	gereçler,	özgün	yayınlara	yollamalar	biçiminde	sunulabilir.	Ve	genel	çizgileriyle,	bizim	iyilikten	amaçladığımız	şey	bu	olabilir.	Firth	bunlara	hürünler	(prosodies)
adını	vermiştir.	Dilbilgisel	metin	bağıntıları	METİNlerin	en	önemli	sesbdimsel-sözdizimsel	bağdaşırlık	olguları	olarak,	dilbilimde	şunlar	üstünde	durulmaktadır:	Metin	bilgisi	(önyinelem	ve	artyinelemle	ilgili	bilgiler	-	bu	olguyu	Harweg,	dizimsel	değiştirim	kavramı	altında	ele	almakta,	bir	METİN	için	zorunlu	koşul	olarak	görmektedir),	tanındık	seçimi
(belirli	ya	da	belirsiz	tanındık	ya	da	gösterme	belirteci),	tümce	öğelerinin	diziliş	sırası,	tümce	vurgularının	yeri	(bu	son	İlcisi,	kon	ulaştırma	ve	yorumlaştırma	sürecine	bağlıdır),	ayrıca	yan	yana	sıralama	(bakışımlı	ya	da	bakışımsız;	bkz.	Bu	yüzden,	sesbilgisi	ve	sesbilim	arasında,	böylece,	karşılıklı	bağlılık	ilişkisinin	olduğu	açıkça	ortadır.	Bu,	her
alandaki	yapısal	çözümleme	için	geçerlidir	ve	unutulmamalıdır.	İyinin	düşkırıklığından	doğması	acıklıysa	da,	Bloomfield	in	yadsınmasının,	öğretmenlere,	eğitimde	yan	tutmanın	hiç	de	akıllıca	bir	iş	olmadığını	anımsatmış	olduğunu	ileri	sürmek	de	kuramlara	yaklaşımımızda	doğru	olabilir.	Bunun	bir	anlamda	olağandışı	ya	da	sapmak	(yıldız	kullanımı
bunu	gösteriyor)	olduğu	ne	sapmanın	jçtenkk	ve	yan	bakmak	sözcüklerinin	birlikte	kullanılmalarından	doğduğu	kabul	edilirse	sorun	şudur:	Bir	dilin	dilbilgisini	düzenli	bir	biçimde	sunarken	bu	olguyu	nasıl	açıklayacağız?	Bu	durumda,	sıradan	bir	konuşmada	olduğu	gibi,	oyuncular	hemen	hemen	aynı	biçimde	birbirlerine	tepki	gösterirler.	Fakat	genel
olarak	kuralların	ayrıntılı	biçimlendirmesini	yapmadan	oynuyoruz.	Mathesius	ım	kavramının	özü	şudur:	Sözün	her	eylemi,	tek	bir	biçimde	değil,	iki	biçimde	düzenlenmiştir.	Bu	inceleme	Eski	ve	Orta	İngilizce'nin	dilbilgisini,	her	dönem	metinlerinin	çevirisini	ve	dilbilim	çalışmalarını	içerirdi.	Joos,	TheEnglishVerb(marison,	Wise,,	1964),	p.	Akraba	diller
arasındaki	değişimlerse,	ortak	temel	dilin	zaman	içinde	gösterdiği	değişikliklerden	kaynaklanır.	Örü	sonunu	tanıma	için	herhangi	bir	öngörüde	bulunulmaması	dışında,	işlemin	birinci	adımı	için	komutlar	dizelgesi	hemen	hemen	bütünleşmiştir.	Bunımla	birlikte	göstergebilim,	öbür	bilimlerin	bir	eşgiidümleyicisi,	gösterge	olma	işlevini	yerine	getiren,
nesneleri	ya	da	nesnelerin	niteliklerini	gösteren	bir	bilim	olsa	da	bilimlerin	gösterge	kullanmaları	ve	sonuçlarını	göstergeler	aracılığıyla	ortaya	koymaları	yüzünden,	bütün	bilimlere	araçlık	da	etmektedir.	Bir	tümcenin	sesçil	yorumu,	yüzeysel	yapıdan	sesbilim	kuralları	yoluyla	türetilirken	anlamsal	yorumu	derin	yapıdan,	anlambilimin	yöneltme	kuralları
(projection	rules)	denilen	kuralların	işlemesiyle	elde	ediliyordu.	Öğretmene	yararı	nedir?	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	68	to	78	are	not	shown	in	this	preview.	Sözgelişi,	Bloomfield	in	geleneksel	okul	dilbilgisini	acımasız	eleştirileri,	Poutsma	(1914),	Kruisinga	(1917)	ve	Jespersen	inki	(1928)	gibi	biçimsel	dilbilgileri	üzerine	kurulmuş	eğitime
otuz	yıl	kadar	bir	süre	yöneltilen	saldırıların	ölçüsünü	belirlemiştir.	Ancak	gösterilerim	anlaşılması	daha	zordur.	Birçok	biçimsel	test,	denek	açısından	herhangi	bir	okumayı	gerektirmez.	Bu	ter'mlerle,	herkesçe	bilinen	o	yaygın	gösterge,	berisinin	gözünde	birşeyi	gösteren	şeydir	önermesinde	belirsiz	kalan	öğeleri	açıklığa	kavuşturmuş	oluyoruz.
bulunmaktadır).	Sizleri	Fransız	olduğuma	inandırmayı	amaçladığımda,	bir	yol	olarak	devamlı	Fransızca	konuşur,	Fran	sızlar	gibi	giyinir,	de	Gaulle	e	karşı	aşırı	ilgimi	gösterir	ve	Fransız	dostlar	edinmeye	çalışabilirim.	Hiç	kuşkusuz	Resmi	toplantılarda	açık	saçık	sözler	söylenmemelidir	biçiminde	sosyal	kurallar	vardır.	Günlük,	sıradan	davranışlarımızın
çoğu	ve	kişilerarası	ilişkilerimiz,	bu	aynı	temel	hayvansal	türün	belirtke-tepki	(signal-response)	düzeneğinden	biraz	daha	ilerdedir.	Çıktı,	anlaşılabilir	konuşma	kurallarını,	girdi	de	anlama	koşullarını	kapsamaktadır.	Öte	yandan,	dil	öğretim	izlencesinde	gerçekçi	bir	yenilik	için	çok	iyi	bir	hava	oluşturulmuştur.	Buradan,	bir	üretimsel	dilbilgisinin
sözlüğündeki	bir	sözlük	girişin,	o	biçimbirime	özel	olarak	ilişkili,	ayırıcı	özelliklerin	kalıbı	olarak	göründüğü	olayına	Chomsky	değiniyor.	Ama,	onlara	uymadığımızda	bile	genellikle,	yanlış	yaptığımızı	(uygun	koşullarda)	ayrımlarız;	bu	olgudan,	kuralların	açıkça	anlatılamadıkları	durumlarda	bile,	örtük	bir	biçimde	bilindikleri	sonucunu	çıkarırız.	Bunlarda
da	özel	adıllaştırma	kuralları	bulunur.	Ama	İngiliz	ve	Amerikan	eleştirmenlerince	çok	sık	kanıt	gösterilen	nedenlerden	dolayı	değil.	Bu	temel	nedenlerdir	ki,	dile	çok	az	özenin	gösterildiği	yöresel	anadili,	bize	dilbilimsel	yapının	en	dizgeli	görünümünü	verir.	Ekonomi,	ekonomik	koşulların	ve	eğilimlerin	belirticileri	olan	yüzey	görüngüleri	üreten	güçler
dizgesini	inceler.	Görüldüğü	gibi,	göstergesel	süreçte	bir	şey,	başka	bir	şeyi	bir	aracı	yoluyla,	başka	deyişle,	üçüncü	b	r	şey	aracılığıyla	görmektedir.	Tartışmaların	temeli,	yüzeysel	sozdizimsel	yapılan1	ve	içerdikleri	sözcükler	yönünden	birbirinden	ayrılan	tümce	çiftlerinin,	tıpkı	sözdizimine	dayalı	dönüşümsel	dilbilgisindeki	tümce	çiftleri	gibi	(etken-
edilgen)	anlamsal	olarak	eşdeğer	(ya	da	anlamsal	olarak	birbirleriyle	bağıntılı)	oldukları	savıdır.	Biçem	değişikliği	Görebildiğimiz	kadarıyla,	konuşmacılar	için	tek	biçem	yoktur.	Dilbilim	uygulandığında	kişi	neyi	uygular?	Dilbilimcinin	incelediği	edinç,	kendisinden	kaynaklanan	bilgi	kadar	bir	davranış	değimir.	Okullarda	dil	öğretiminde	yenilikçiliği,
Bloomfield	in	devrimci	etkisinin	sağladığı	yarardan	daha	büyük	ölçüde	zedeleyen	bu	karışıklık,	Bloomfield	cilik	üstünde	durmamız	için	tek	basma	yeterli	bir	nedendir.	Sorun	çözümlendiği	ve	birimlerden	biri	evrenselleştiği	zaman,	ona	yüklenilmiş	olan	toplumsal	değer	yiter.	Fakat	bir	tümceyi	söylediğinde,	konuşucu,	bir	yargıyı	belirtir.	Bu	tür
çözümleme,	geleneksel	özne-eylem	yaklaşımına	dayalı	olmasına	karşın,	çok	daha	ayrıntılıdır.	Ahmet	Kocaman)	Bilişimsel	Dilbilim	-	(M.F.	Bott,	çev.	Tek	bir	dile	özgü	dilbilgisi	kuralları	da	bulunmaktadır.	Bu	yüzden,	üretimsel	sesbilimin	yasaları,	dilbilgisinin	sözdizimsel	öğesinin	çıktısında	(output)	işler.	Ayrımsal	çözümleme	ise	ilkece	yönlendirilmiş
değildir.	Bundan,	azımsanmayacak	bir	kargaşanm	doğduğu	açıktır.	Wunderlich,	çev.	Bühler	deki	temel	kavram	kendisinin	dilin	organon	modeli	dediği	kavramdır;	burada	Yunanca	araç	anlamındaki	bir	sözcük,	teknik	bir	terim	olarak,	kişinin	bir	diğerine,	nesnelere	ilişkin	bilgi	aktarmada	kullandığı	göstergeler	dizgesi,	dili	anlatmak	için	kullanılmaktadır.
Tarih,	aradaki	birçok	önemsiz	gidiş	gelişlerle	Ortaçağ	dilbilgisi	uzmanlarından	Comenius	a,	Plötz	den	Gouin	e,	zikzaklar	çizer.	Doğa	bilimlerine	özgü	evrimci	savlan	ele	alan	Otto	Jespersen	(	)	dilsel	değişiklik	olgularını	dildeki	genel	bir	gelişim	doğrultusunda	yorumlar:	Dildeki	tutumluluk	kavramları	ilkin	onunla	ortaya	çıkmıştır...	Dahası,	ayrık	ulamların
ruhsal	gerçeği	apaçık	bir	biçimde	görünür:	Herkesin	renkler	görüntüsünün	sürekli	olduğunu	bilmesine	karşın,	bir	ekinde	insanlar	tek	tek	renkleri	doğal	sınırlar	olarak	sayma	eğilimindedirler.	Koksal	(1975	ve	1978)	de	tanıtılan	Türkçenin	özdevimli	biçimbilgisi	çözümlemesi	bu	tür	bir	yaklaşımla,	Türkçe	sözcüklerdeki	biçimbirimleri	(ve	bunların
başkabiçimlerini)	özdevimli	olarak	tanımakta,	rastgele	seçilmiş	bir	örüdeki	sözcüklerin	%	90	mdan	çoğunu	doğru	olarak	çözümleyebilmektedir.	Bunun	ille	de	dile	getirilmesi	gerekmediği	doğrudur;	ama	o	şey,	hiç	değilse,	ilke	olarak	dile	getirilebilir	bir	şeydir;	dile	getirildiğinde	de	söz	konusu	göstergeyi	öbür	göstergelere	bağlar.	Küçük	ölçekli
dizgelerde,	anahtar	sözcükleri,	kullanıcı,	kendisi	tarayabileceği	ve	bu	ilişkileri	sorusu	içinde	kendisi,	etkili	biçimde	kurabileceği	için	bu	sorun	çıkmaz;	bununla	birlikte,	daha	genel	dizgelerde,	bu,	büyük	güçlükler	doğurur.7	İkinci	sorun,	belgelerin	dizinlenmesiyle	ilgilidir:	Yeni	belgelerin	anlamlı	olduğu	anahtar	sözcük	dizelgeleri	üretmek,	teknik
bakımdan	nitelikli	insan	gücünün	büyük	zamanını	alır.	Wolfram,	1969,	s.	1International	Encyclopediaof	UnifiedScience.	Dil	ve	söz	arasındaki	ayrımın	bu	görünümü,	maddesel	nesnelerin	toplumsal	kullanımıyla	ilgilenen	her	bilim	dalma	uygundur;	çünkü	bu	durumlarda	kişi,	maddesel	nesnelerin	kendileriyle,	hangi	sınıfın	birimleri	olduklarını	belirleyen
ve	anlamı	olanaklı	kılan	işlevsel	ayırıcı	özellikler	dizgesini	ayırt	etmelidir.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	137	to	155	are	not	shown	in	this	preview.	Bir	örün	ün	sözcükler	dizini,	örüde	geçen	sözcüklerin,	abece	sırasında	bir	dizelgesinden	oluşur,	her	sözcük	başlığını,	o	söz	2	Yardımcı	bellek	olarak,	mıknatıslı	teker	bellek	üretim	teknikbilimiııde	son
on	yıldır	sağlanan	gelişmeler,	bu	tür	bellek	üzerinde	birkaç	milyar	(109)	damgalık	bir	veri	sığasını	saklamayı	olanaklı	kılmaktadır.	N.	George	Washington	Amerika	Birleşik	Devletlerinin	ilk	Cumhurbaşkamydı	anlamsız	bir	saptama	olmadığından,	George	Washington	ile	Amerika	Birleşik	Devletlerinin	ilk	Cumhurbaşkanı	söz	öbekleri	arasında	bir	ayrım
olmalı,	anlamdaki	bu	ayrım	da,	göndergede	bir	ayrım	olmadığına	göre	daha	başka	bir	şeydeki	ayrım	olmalıdır	bu	başka	şeye,	daha	iyi	bir	ad	bulamadığımız	için	anlam	diyoruz.	Bu	son	bölümde,	çağdaş	sözdizimi	kuramında	konunun	ufuklarını	genişletir	görünen,	birkaç	genel	eğilim	dışında,	bir	şeye	değinme	olanağı	bulunamadı	ve	çoğu	kez	henüz
oluşum	halinde,	bu	nedenle	ömrü	kısa	olabilecek	incelemelerin	sözü	edildi.	On	bir	terimli	bir	dizgedeki	hiçbir	terim,	dört	terimli	bir	dizgedeki	bir	terimle	eş	değer	de	olamazdı.	Böylece,	çizenek	1	(th)	değişkeninin	her	bağlamsal	deyiş	için	düzenli	katmanlaşmasını	gösterir.	Bir	at	çizmenin	atı	nasıl	gösterdiğini	incelenmesi,	belki	de	dilbilimsel	temelli
göstergebilimden	çok	felsefedeki	benzeşim	kuramını	ilgilendirir.	Bunlar,	geleneksel	dilbilgisi	yaklaşımının	yeniden	düzenlenmesi,	eski	dilbilgisi	ulamlarıyla	bir	uzlaşma,	eski	dilbilgisi	kuramının	incelenmesine	bir	dönüş	biçiminde	görünüyor.	Eğer	bu	paylaşılan	yapı	varsa,	ne	diye	onu	bulmak	için	uğraşıp	duruyoruz?	Sesbilimdeki	karşılaştırma	temelinin
sözlük	ya	da	sözdizim	karşılaştırmalarmdakinden	ayrı	olacağı	açıktır.	Giriş:	Bilgisayarlar	1940	ların	sonlarında	ilk	kez	ortaya	çıkışlarından	beri	bilgisayarlar,	az	çok	coşku	verici	nitelikte	gazete	ve	magazin	yazılarıyla,	kamuoyunda	artan	bir	alışkanlık	yarattı.	Dönüşümlü	dilbilgisindeki	son	gelişmeler,	bu	koşutluk	görüşünü	destekler	niteliktedir.
Yorumlama	çoğunlukla	ayrık	terimlerle	sürdürülmüştür:	Big	sözcüğünün	ünlüsü,	anlamlı	biçimde	uzatılmış	olabilir	de	olmayabilir	de;	genişlik	sürekli	bir	görüngüdür;	ancak	bir	giysi,	uzun	yakalı	olmasın	3	Levi-Strauss,	op.	Örnek:	Bir	dilde	ötümlü	patlamaklar	bulunuyorsa,	ötümsüz	patlamalılar	da	bulunur.	Bir	edimsel	eylem	dile	getirirken	konuşucu,
belirli	bir	etkiyi,	o	etkiyi	uyandırma	amacının	dinleyenler	yönünden	algılanması	aracılığıyla	uyandırmaya	çalışır.	ulamsal	terimlerin	tanımlarına	göre	bir	önceliği	olması	gerektiği	de	ileri	sürülebilir.	Ayrıca	tarihsel	ya	da	evrimsel	özdeşlik	kavramından	bir	kopma	oluşturduğu	için	can	alıcı	önemdedir.	Herhangi	bir	kültürde	(dahası,	karşı	kültürleri
karşılaştırarak)	egemen	olan	birtakım	cinsel	gelenekleri,	dilbilim	kodunun	parçalarıymışçasına	saymak	için	bu	dizgesel	koşutlukları	izleyecek	olursak,	araştırmamızın	amacı,	insanların	ne	yaptıklarını	tamamıyla	açıklayacak	en	yalın	birtakım	kuralları	açığa	çıkarmak	olurdu.	Onun	tümce	tanımı	tartışması,	hemen	hepsi	kavramsal	ya	da	anlıkçı	olarak
nitelendirilen	birçok	ders	kitabı	tanımını	uzlaştırmıştır.	Açıklayıcı	yeterlikle	ilgili,	güçlü	bir	varsayımla	anlaşılma	eylemi	gengüdümü,	üretimsel	sesbilimin	belirtili	bir	özyapısıdır	ve	sesbilgisel	kuramda	çağdaş	bir	ilgi	yenilemesine	götüren	de	budur.*	B.	S	o.	Toplumsal	anlamın	dil	üzerinde	asalak	olduğunu	varsayabiliriz.	Başka	deyişle,	sözcüklerin
anlamları	hem	tümcedeki	sözcüklere,	hem	de	kendilerinin	tümcedeki	dilbilgisel	işlevlerine	bağlıdır.	Böyle	düşünüldüğünde	metinj	dilbilimsel	önkoşul	konusudur;	yani	her	dilbilim	kuramı,	ilk	olarak	gerçek	bildirişim	durumlarıyla	bezenmiş	deneyimlere	ve	bu	arada	ortaya	çıkan	sözce	yapılarına	dayanır.	Bu	yüzden	incelememi,	söz	verme	kavramının
özüne	sınırlandırıp	yanda	kalan,	sınırda	duran	ve	bazı	yönlerden	kusurlu	olan	durumları	konu	dışında	tutacağım.	îçinde	çeşitli	seslerin	aynı	zamanda	duyulduğu	uyum	u	göstermek	için,	soldan	sağa	giden	çizgisel	ezgi	üzerine	dikey	notalar	ekleriz.	Bununla	birlikte,	ben	anlamın	bu	yöntemle	edinilmesinin	mantıksal	bir	açıklama	olduğu	görüşünü
yadsıyorum.	Labov,	çev.	Morris,	Foundations	ot	the	Theory	o	f	Signs	International	Encyclopedia	o	f	Unified	Science	I	II,	(1938	Basımı)	Çeviren	Yurdanur	Salman)144	RUHDİLBİLİM	İÇİN	TEMEL	ÖNERİLER	Davranışçı	kuramın,	etki	ile	tepki	arasında,	kimi	oldukça	yalın	karşılıklı	ilişkileri	betimlemekteki	başarısı,	deneysel	ruhbilimcileri,	kuramlarını
daha	karmaşık	ortamlarda	denemeye	ve	geliştirmeye	yüreklendirmiştir.	Hangi	yöntemler	elverişlidir?	o	nin	hem	dizimsel	hem	de	dizel	işlevinin	olması	(Örneğin,	he	işlevinin	bir	bakıma	öbür	kişi	adıllarıyla,	bir	bakıma	kendisini	izleyen	sözcüklerle	ilişkisinin	olması),	dolayısıyla,	karşılıklı	çift	kavramlarla	konuşmaktan	kaçmmak	bu	noktada	belki	de
akıllıca	bir	şey	olur.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	155	to	161	are	not	shown	in	this	preview.	Aynı	zamanda	söz	söyleme,	soru	sorma,	buyurma,	bildiri	sunma,	selamlama	ve	uyarma	öbeğinden	bazı	eylemleri	de	yerine	getirmiş	olabilir.	Bach	mki	(1968)	ile	birlikte	ele	alınırsa,	McCawley	in	önerisi	özellikle	ilginçtir.	Böylece	hangi	türden	sonuçlara
varabilir	kişi?	Aufsâtze	zur	strukturellen	Sprach-	und	Literaturwissenschaft,	(Olms	Paperbacks	35)	Hildesheim.	Dolayısıyla	çok	özür	dilemeden,	kendi	ruhbilimsel	uslamlamaları	için	dili,	ruhbilimsel	gilcüllükte	bir	konu	gibi	tasarlayan	kişiye	bir	dizi	ön	uyarıda	bulunmaya	başlamama	izin	veriniz.	Başka	deyişle,	Chomsky	nin	dil	kuramı,	yapısalcı
dilbilimcilerin	ne	yapmış	olduklarını,	uygulamalarında	neyi	sezdirdiklerini,	ko*	nularıyla	ilgili	tanımlarının	(açıklamalarının)	nasıl	yanıltıcı	ve	yetersiz	olduğunu	görmemizi	sağlar.	Bunu	yapabilmesinin,	kimi	çevrelerde,	onu	dil	öğretim	siyasasını	biçimlendirmede	ve	dil	öğretim	kitaplarım	hazırlamada	yetenekli	kılacağı	görüşü	vardır.	Varsayım	4:
Anadilinin	özelliklerinden	sapma	gösteren	yabancı	dil	özellikleri,	benzeyen	ya	da	aynı	olan	özelliklere	oranla	daha	güç	öğrenilir.	Matematikte,	örneğin,	matriks	cebir	yalnızca	artı	ve	eksilerin	görüldüğü	bir	sayfadaki	küçük	kare	çizimlere	sıradan	işlenirdi.	16	M.	Bu	ikinci	nokta,	dönüşüm	kurallarının	anlam	koruyucu	olduğu	ilkesini	birlikte115	DtLBÎLİM
SEÇKİSİ	121	getirir;	başka	bir	anlatımla,	dönüşümler,	uygulandıkları	yapıların	anlamını	hiçbir	biçimde	değiştirmezler.	Dilbilimciler	zihinsel	alışkanlıkla	X,	Y	den	türemiştir,	X,	Y	den	gelmektedir,	X,	Y	nin	çıktısı	olarak	vb.	19.	Sesbirimleri	ayırmada	kullanılan	klasik	Amerikan	örneği	Trubetzkoy	un	sesbirim	ve	sesbilgisel	karşıtlık	kavramını	açıklayabilir:
p	it	ve	bit	sözcüklerinde	/p	/	ve	jb	j	ünsüzleri	iki	konuşma	birimini	-burada	sözcükleri-	birbirinden	ayırmakta	kullanıldıkları	için	değişik	sesbirim	sayılmaktadır.	Böylece,	Chomsky,	Halliday,	Lyons,	Lamb	ve	ötekiler	dilbilgisinin	kavramsal	temellerini	dirençle	savunarak	Bloomfield	in	mekanik	yapısalcılığını	bilimsel	temellere	dayanarak	yadsıyan	kuramsal
görüşler	sundular.	Bir	sözcenin	anlamı,	bütünüyle	sözcüklerin	ya	da	sözcenin	dilbilgisel	bileşkelerinin	diziminde	değildir.	Sonuçta,	bu	sözcük,	daha	üst	düzeydeki	oluşturucu	öğelere	bağlanır:	Bir	tümcenin	özne	ya	da	nesnesi	olarak	ad	öbeği	işlevini	yürütür.	Kimi	durumlarda/t	/	ve/d	/	nin	sesbilgisel	kaymaları	durumunda	bile	özellikle	abartmalı	biçimde
düzelmenin	olmadığını	vurguladık,	/th	/	değişkeninin	ayrıntılı	çözümlemesi	İçin	Wolfram,	1969,	s.	Sözcükler	tek	başlarına	birçok	değişik	anlam	alabilirler;	bir	tümcede	hangi	anlamı	aldıkları	ise,	kullanıldıkları	bağlamla	belirlenir.	Her	bir	sözcük	birimi	dizisinden	sadece	bir	örnek	verilmiştir.	Bir	şiirde	bileşenlerin	dizgesel	odaklanması	bu	bileşenlerin
karşılıklı	ilişkilerinin	derecelendirilmesini	içerir;	başka	bir	anlatımla,	karşılıklı	olarak	altsıralanmalarını	ya	da	üstsıralanmalarım	gerektirir.	Başta	Ankara	Üniversitesi	Basımevi	İşletme	Şefi	Faruk	Çmar	olmak	üzere,	Basımevinin	görevlilerine	de	düzeltme	işlerindeki	özverili	çalışmaları	için	teşekkür	borçluyuz.	Herhangi	bir	toplumsal	durumdaki
gelişigüzel	odaklamaya	karşı,	sanat	ve	yazını	belirleyen,	Mukarovsky	nin	sözleriyle:27	30	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	Odaklamanın	tutarlılığı	ve	dizgesel	niteliğidir.	işlevi	açısından	bir	gösterge),	G	gösterilen,	Y	de	yorumlayıcı	tarafından	kullanılan	yorumsal	bağlamdır.	Dil	kuramıysa,	uygulanan	şey	elbette	kullanılan	kurama	dayanır.	Mathesius	bu	iki	tür
düzenleniş	arasındaki	ayrımı	şöyle	anlatır:	Tümcenin	bilgi	taşıyan	yapısı	biçimsel	yapısına	karşıt	olarak	düşünülmelidir.	Dolayısıyla	bu	iş	için,	bilgisayarın	kendisini	kullanmaya	çalışabiliriz.	Önce	bunun,	Chomsky	nin	(1965)	betimlediği	türden	bir	dönüşümlü	dilbilgisinde,	daha	genel	olarak	adıl	yerleştirme	de	geçerli	olan	özdeşlik	koşulu	ile	aynı	türden
bir	koşul	olduğu	belirtilmelidir.	9.).	başlarında	Alman	dilbilimci	Wilhelm	von	Humboldt	(	)	tarafından	ruhbilimsel	temellere	dayandırılarak	tasarlanmıştır.	İkili	çözümlemeyi	kabul	ettiğimiz	ve	ulamsal	sınıflamaya	öncelik	verdiğimiz	sürece	bu,	kuşkusuz	doğrudur.	16).	Özenli	konuşmalarda,	kadınlar,	erkeklerden	daha	az	sayıda	kötü	biçim	kullanırlar
(Labov,	1966,	s.	Aralarındaki	ortak	nokta	Chomsky	nin	(1965)	tanımladığı	biçimde,	derin	yapıyı	kabul	etmemeleridir.	Bir	simgeler	dizgisinin	dönüşümleri	biçiminde,	işlemi	bütünüyle	ve	kesinlikle	belirtebilmemiz	sağlandığında,	bir	bilgisayarı	bu	işlemi	yapmak	üzere	izlenceleyeb	liriz.	Verdiği	dersler	sırasında	öğrencilerinin	tuttuğu	notlarm	toplanması
ve	genişletilmesiyle	oluşmuştur.	dediğimiz	zaman,	İngiliz	dili	(langue)	için	betimleyici	bir	önermede	bulunuyoruz;	günümüzde	bu	dili	konuşanların	tümü	için	geçerli	bir	önerme.	Düpedüz,	açık	olmamışlardır:	Eğitbilimsel	dilbilgisine	baş	vuran	herhangi	bir	kimse,	genellikle	yazarm	söz	konusu	dil	için	kurallar	koyma	dileğine	karşın	çoğunlukla,	okuduğu
bir	tümcenin	doğru	kurulmuş	olup	olmadığını	çıkaramayacağını	bilir.	Göstergebilim,	ilke	olarak	tanımlanmamış	terimleri,	teorem	olarak	başka	önermelerin	çıkanmlanmasına	olanak	verecek	ilkel	önermeleri	bulunan	tümevarımlı	bir	dizge	olarak	gösterilebilir.	Bir	dönüşüm	kuralının	çıktısı	onu	izleyen	dönüşüm	kuralının	girdisi	olabileceğine	göre,	ilgili
öbek	belirteci	yönünden	çözümlenebilmesi	gerekecektir.	G	Teknik	Enformasyon	Sağlanmasına	İlişkin	Bir	Yöntem	(Anahtar	Sözcük),	TBTAK	Yapı	Araştırma	Enstitüsü,	Ankara,	Elçi,	A.	Kaba	bir	deyişle,	önce	adlar	saptanır;	sonra	anlamları	incelenir.	Burada	tartışılan,	Bloomfield	in	bilimsel	kişiliği	değildir,	kuşkusuz.	Burada	düzanlamlannıakta	olan
yalnızca	z	değil,	x	la	z	nin	belli	bir	bağıntısıdır;	x	gösterilendir,	z	gösterilendir	ve	öyle	bir	bağıntı	gösterilmektedir	ki,	burada	x	gösterge,	z	de	gösterilen	olmaktadır.	Özenli	konuşma	3.	3	Büyük	nicelikte	veriler	için	bugün	artık	delikli	kart	ya	da	delikli	kâğıt	kuşak	kullanılmamakta,	veriyi	doğrudan	klavyeden	mıknatıslı	kuşak	ortamına	yazan	mıknatıslı
veri	giriş	donanımı	yaygınlaşmış	bulunmaktadır.böylece,hem	bir	kez	kullanılıp	atılan	delikli	kart	ya	da	kuşağın	bilgi	saklama	gereci	olarak	kullanılmasından	doğan	tüketim	giderleri	esirgenmekte,	hem	de	güç	ve	yavaş	yürüyen	verinin	ilk	kez	okunması	işlemi	ortadan	kaldırılmış	olmaktadır.	Önce,	belirli	kuramsal	çalışmalar	ölçüsünde	hemen	etkili
olmasalar	ya	da	genel	olarak	ilgi	çekmeseler	bile,	çeşitli	dillerin	dilbilgisi	yapılarına	ilişkin	epeyce	yoğun	araştırmaların	sürekli	olarak	yapılmakta	olduğu	ve	bunların	sözdizimi	kuramının	ilerdeki	gelişmelerinde	göz	önüne	alınmaları	gerektiği	bilinmelidir.	Gerçekte,	bir	tek	yapıt	durumunda	bile,	yazar	nasıl	kaynak	olabilir?	Hjelmslev	gibi,	yapısalcılığın
büyük	kurucular	]	dillerin	oluş	ve	tip	açısından	sınıflandırılması	sorunlarını	iki	ayrı	alan	gibi	değil	de	birbirinin	gelişmesini	sağlayan	ya	da	birbirini	aydınlatan	iki	bütünleyici	özellik	olarak	ele	almışlardır.	Bu,	burada	sergilenebilecek	toplumdilbilimsel	yapılardan	yalnızca	biridir.	Burada	akla	gelen	bir	soru	olabilir:	Sizleri	Fransız	olduğuma	inandırabilme
çabalarımın	iki	yolu	arasındaki	ayrılık	nedir?	(Ama)	yanılıyor.	Ayrımsal	dilbilim,	anadiliyle'yabancı	dilin	dilbilgilerinde	ayrılık	görülen	her	yerde,	girişim	yanlışlarının	ortaya	çıkabileceğini	ileri	sürer.	Bilginin	istendiği	ve	verildiği	yüz	yüze	görüşmede	yöresel	anadilin	kullanılmasını	bekleyemeyiz.	ve	Sagay,	Z.,	İngilizce	den	Türkçe	ye	Özdevimli	Çeviri,
Bilişim	80,	Bildiriler,	3.	Aritmetiksel	deyimleri	değerlendirmeye	ilişkin	olanlar	gibi,	göreli	olarak	yalın	işlem	dizilerini	uygulamak	için	gerekli	kural	kümelerinin	bile	aşın	karmaşık	olduğunu	kavramak	önemlidir;	her	işlem	şu	tür	bir	kurallar	dizisinin	uygulanacağı	parçalara	bölünmelidir:	okunan	damga	2	ise	ve	X	konumunda	saklanan	damga	3	ise,	Y
konumuna	5	koy.	651)	yerlilerin	gösterdiği	öznel	tepki	özelliklerinin	düzenli	kalıplarından	hiçbirisini	göstermezler.175	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	İ81	Bölüm:	Çizenek	3a	"3	'S	K3	Çızeneku	3b	Toplumsal	ekonomik	sınfı	Çizenek	3a	/r	/	nin	özensiz	konuşmada	dört	yaş	düzeyinin	ear,	board,	car	v.b	sözcüklerdeki	toplumsal	katmanlaşması:	New	York	City	(Labov,
1966,	s.	Lacan,	Ecrits,	pp74	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	79	Bir	eylem	ya	da	metin,	tüm	anlamı	öznenin	bilinçliliğinde	yatan	bir	gösterge	varsayılabilir.	Bunlar	gerçek	söz	verme	için	sine	quibis	non	(vazgeçilemez)	olduğu	halde	henüz	temel	özellikleri	bildirmemektedir.	Kodlu	örüntülerin,	soluk	üzerine	yüklenmesini	içeren	insan	sesinin	evrimi,	duyduğumuzda,
konuşma	seslerini	çözebilmemizi	sağlayan	olağanüstü	yeteneğin	gelişmesiyle	aynı	anda	süregelmiştir.	Yine	de	genel	durumu	ve	karşısındaki	oyuncunun	son	hareketini	dikkate	almak	zorundadır.	Vurgu,	bu	iki	önemden	birisinde	odaklaşabilir-ömeğin,	yapısalcılıkla	göstergebilmin	ayrılması	anlamında	olabilir-ancak	temelde	ikisi	birbirinden	ayrılamaz;
çünkü	göstergeleri	inceleyen	bir	kimse,anlamm	üretilmesini	sağlayan	ilişkiler	dizgesini	incelemek	zorundadır;	buna	karşılık,	öğelerin	arasındaki	bağların	ne	olduğu	da	ancak	onların	gösterge	olarak	görülmesiyle	belirlenebilir.	Dil	hakkında	yazılan	geleneksel	yazılar,	çoğu	zaman	soruların	yanlış	kimselere	sorulduğunu	bize	göstermektedir.	Burada
belirtmek	istediğim	çeşitli	ilgili	noktalar	var.	Germen	dillerinde	yazılmış	çok	sayıda	betiğin	incelenmesi	J.	Oyunu	bozan	bir	takınım	da	yalan	söyleyen	ya	da	yalandan	söz	veren	konuşucuyla	yakından	koşutluk	sağlayan	bir	davranışta	bulunduğunu	sanıyorum.	Prof.	Saussure	iin	örneğini	kullanırsak,	söylemde	Fransızca	mouton	(koyun)	ve	İngilizce	sheep
(koyun)	aynı	anlamlamayla	kullanılmalarına	karşın	(There's	a	sheep	(bir	koyun	var)	Voila	un	mouton	la.	Ancak	kuşkusuz,	bu	sözde	yinelenme	durumu,	bunların	kurucu	kurallar	olmasının	gerekli	bir	sonucudur:	Yere	değmeyi	ilgilendiren	kuralların	yere	değeme	kavramını	tanımlaması	gerektiği	gibi,	ayaktopunu	ilgilendiren	kuralların	da	ayaktopu	nu
tanımlaması	gerekir.	Aynı	nesneyi	gösteren	göstergelerin	ille	de	aynı	gösterileni	belirlemeleri	gerekmez;	çünkü,	o	nesnede	dikkate	alman	şey,	çeşitli	yorumlayanlara	göre	değişiklik	gösterir.	Sesbi-	6	R.	Lambert	ve	öğrencilerince	kullanılan	matched	guise	(aldatıcı	koşutluk)	uygulaması	(Lambert,	1968)	deneğe,	içinde	ayrı	kişilerin,	değişik	dillerin	ya	da
lehçelerin	kullanımının	işitildiği	kaydedilmiş	konuşma	bölümleri	sunar.	yüzyıl	başlarında	dilbilimde	çığır	açan	ünlü	İsviçreli	dilbilimci	Ferdinand	de	Saussure	o	değin	gerçekleştirilen	çalışmalarla	bu	bilginin	etkinliklerine	kısaca	değinilmesi,	ondan	sonra	da	günümüzdeki	başlıca	kuram,	akım8	ve	yöntemler	doğrultusundaki	etkinliklerin	tanıtılması	uygun
görülmüştür.	İki	dil	bu	açıdan	karşılaştırıldığında	ne	olacağım	düşleyebilir	insan.222	228	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	Ne	var	ki	kimi	dilbilimcilerin	dilin	öğrenilmesinde	bir	dilin	dilbilimsel	betimlenmesinin	çok	az	işe	yarayacağından	ve	Avrupa	dillerinin	son	yıllarda	yayımlanan	yapısal	çözümlemelerinin	bu	yargıya	karşı	çıkanları	çürüten	kanıtlar	olduğundan	söz
ederek	dil	öğrenimi	ile	dil	betimlemesi	arasındaki	ayrıma	dikkati	çektikleri	de	bir	gerçektir.	71).	Dilbilim,	dil	öğrenimi	nin	dil	bölümüne	uygulanmışsa,	ruhbilim	onun	öğrenim	bölümüne	uygulanmışür.	Artık	anlamm	kökeni	olamaz,	ancak	anlamın	ondan	ayrılması	gerekir.	Tüm	göstergeler	bir	gösteren	(signifiant)	ve	gösterilenden	(signifie),	başka	bir
deyişle	biçim	ve	anlam60	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	65	dan	oluşur;	ancak	gösteren	ile	gösterilen	arasındaki	ilişkiler	bu	iiç	türlü	göstergede	değişiktir.	Öyle	ki,	yukarıda	verilen	komutların	her	biri,	yirmi	otuz	bilgisayar	komutu	gerektirirdi.	İşte	soyutluğun	bu	düzeyinde	en	iyi	dilbilimsel	ve	toplumdilbilimsel	kuramı	geliştirebiliriz.	Bununla	birlikte,	en	büyük
başarısızlık	yazım	bakımından	özdeş	olup	dilbilgisel	işlev	ya	da	anlam	bakmamdan	değişik	olan	sözcükleri	ayırmak	üzere	girişim	yapılmamış	olmasıdır.	Yalnız,	bugüne	kadar	varılan	sonuçların	kanımca	düş	kırıcı	olduğunu	söylemekle	yetineceğim.	Kadınlar,	saygınlığı	olan	kalıpları	kullanmada	erkeklerden	daha	az	duy	arlıdırlar.	Yöntembilimsel	bir
yanıltmaca	götüren	beş	yöntembilimsel	belit	ayrımlayabiliriz;	bu	yanıltmacın	çözümü,	temel	yöntembilimsel	sorundur.	Yabancı	dili	bilmek,	nasıl	öğretileceğini	bilmek	ve	yabancı	dile	ilişkin	bilgisi	olmak,	dil	öğretmeninin	işidir.	Firth	in	ses	düzenine	yaklaşımı	da	aynı	oranda	özgün	sayılır.	Demek	ki,	söz	konusu	METÎNler	birincil	olarak	îki	tümceli
dizileredir.	Gösterge,	gösteren	ile	gösterilenin	bileşimidir,	bunların	her	ikisi	de	özden	çok	biçimdirler.	En	açık	ve	uygun	sonuçlar,	anlama	gereksinimindeki	değişmelerdir.	Bir88	9-1	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	tümceırn	ikili	çözümlemesine	göre	(bu	Chomsky	nin	kullandığı	yöntemdir)	özne	doğrudan	tümceden	(T)	yönlendirilen	(çıkan)	(başka	bir	deyişle,
tümcenin	ilk	bileşeni	olan)	ad	öbeğidir;	nesne	ise	doğrudan	eylem	öbeğinden	(EÖ)	çıkan	ad	öbeğidir.	Bilimsel	Deneycilik	(Cilt	T,	No.	1)	adlı	denemede,	bilimin	incelenmesinin,	hiçbir	şeyi	dışarda	bırakmaksızın	bilim	dilinin	incelenmesi	içine	alınabileceği	görülmüştür;	çünkü	bu	dilin	incelenmesi,	yalnızca	onun	biçimsel	yapısının	incelenmesi	değil,	dilin
gösterilen	nesnelerle	ve	göstergeyi	kullanan	insanla	ilişkisini	de	kapsar.	Göstergeyle	konuşmacı	arasındaki	bağmtı,	anlatımsal	işlevdir;	göstergeyle	dinleyici	arasındaki	bağıntı	seslenme	(appeal)	işlevi;	gösgergeyle	sözü	edilen	olgular	arasındaki	bağmtı	ise	simgesel	işlevdir.	Bu	bağıntıya	da	göstergebilimm	uygulayımbilimsel	boyutu	diyeceğiz	ve	bunun
için	G	anb	simgesini	kullanacağız;	bu	boyutun	incelenmesi	de	uygulayım	bilimi*i	oluşturacak.	Uygulamalı	dilbilim	nedir?	Örneğin,	bazı	durumlarda	(I)	ve	(2)	de	gösterilen	üflemliliğin	sesbilimsel	süreci	kestirilebilir	ve	aşağıdaki	kuralla	biçimsel	olarak	gösterilebilir	:	(3)	Kendisinden	hemen	sonra,	bir	s	gelmedikçe,	ötümsüz	bir	patlamalı	ünsüz,	p,t,k,	dan
sonra	vurgulu	bir	seslem	gelirse,	üflemlidir.	Knows	sözcüğünün	dilbilgisel	özelliği	açıkça	can,	is	able	to	sözcüklerininki	ile	sıkı	sıkıya	ilişkilidir!	Ama	understands	sözcüğüniinkine	de	sıkı	sıkıya	bağlıdır	(	Mastery	o	f	techique).8	Bir	düzgüden	daha	karmaşık	olan	herhangi	bir	dizgede	varolan	anlamlara	yalnızca	gönderme	yapma	yerine,	anlam	üretebilen
her	dizgede	gösteren	ve	gösterileni	ele	almanın	iki	yolu	vardır.	Bu,	biraz	da	olsa	savunulabilecek	her	metin2	kuramının	çok	geniş	kapsamlı	bir	kullanımsal	bölümünün	bulunması	gerektiği	anlamına	gelir.	(Bağlamdan	bağımsız	tümce	yapılı	dilbilgisi,	bağlamın,	tümce	öğelerine	seçimli	kısıtlamalar	koymadığı	bir	dilbilgisidir.)	Bu	tür	çözümlemeyi	başarıyla
yapan	izlenceler	yazılmıştır;	ama	daha	çözüm	bekleyen	önemli	sorunlar	bulunmaktadır»	Bir	dil	için	betimleyici,	uygun	bir	dilbilgisi	üretme,	aşırı	zaman	alan	bir	görevdir	ve	böyle	bir	dilbilgisi	üretildiğinde,	ayrıştırıcı	ielence,	belli	bir	tümce	için,	doğal	olarak,	tümcedeki	içsel	sözdizimsel	belirsizliği	yansıtan	birçok	değişik	ayrışım	üretecektir.	Gerekli
varsayımsal	yapılar	bize,	çok	karışık	ve	nedensiz,	çok	beklenmedik,	çok	ussal	nitelikte	gibi	geliyorsa,dil	araştırmasından	vazgeçmemiz	daha	iyi	olur.	Bunların	en	ünlüsü,	görevsel	sesbilgisi	alanındaki	çalışmaları	ile	tanınan	N.S.	Trubetzkoy	dur.	Üretimsel	sesbilimin	ussal	yapısı	Chomsky	nin	ussallık	kavramı,	genellikle	yanlış	anlaşılmıştır	ve	bu	yüzden
Chomsky	nin	görüş	açısından	üretimsel	sesbilimin	ussal	özyapısını	vurgulamak	önemlidir.	Biraz	kavgacı	izlenimi	verdiysem,	özür	dilerim;	ama	bunları	niçin	söylediğim,	ya	da	ruhdilbilim	araştırması	için	dediklerimin	kılgısal	sezdirimlerinin	ne	olabileceği	konusunda	hiçbir	kuşkuya	yer	bırakmak	istemediğim	için	böyle	davrandım.	Araştırmamız	dizim
yönünden	olmayıp	anlam	yönünden	olduğundan	sadece	dilbilgisine	uygun	düzgün	tümcelerin	var	olduğunu	varsayacağım.	Değişik	üniversitelerin	çalışma	biçemlerine	göre,	daha	az	ya	da	daha	çok	karşılaştırmak	betikbilim	(filoloji)	alınabilirdi.	Ayrımsal	çözümlemelerin	sonuçları,	ders	gereçlerinin	öğretimsel-yöntemsel	izlencesine	girmelidir.	Söz	Verme
Şimdi	söz	verme	edimsel	eyleminin	çözümlemesini	vermeye	çalışacağım.	Dr.	Ahmet	Kocaman	a,	Dr.	Ömer	Demircan	a	ve	Veysel	Kılıç	a	olan	gönül	borcumuzu	burada	dile	getirmek	istiyoruz.	Açıkça,	bir	bakıma,	işlemin	kendisini	doğrulamak	gereklidir.	X	ve	y	değişkenlerini	kullanarak	bunu	O	x	1er	ki	X	ler	profesördürler	y	imzalamışlardır	y	bir
dilekçedir	biçiminde	düzenleyebiliriz.	Kural	(9)	kural	(8)	den	daha	üstün	tutulur,	çünkü	daha	az	simgeleri	içeriyor	ve	dilbilimsel	olarak	belirgin	bir	genellemeyi	anlatıyor*	Sesbilgisel	eşdeğerlerin	sesbilimsel	kurallarla	kullanılması,	doğal	olarak	sözlüksel	gösterimlerde	de	kullanımlarını	gerektirir.	Ruhsal	çözümleme,	dilbilim,	budunbilim	konusundaki
araştırmalar,	özneyi,	onun	dil	biçimi,	eylemlerin	kuralları	ya	da	söylencesel	ve	imgesel	söyleminin	işlevi	baknnmdan,	ağırlık	noktasından	düşürmüştür.	Saussure	anlamın	iki	yanı,	olduğu	görüşünü	benimsemiş,	ama	bunlar	arasındaki	ilişkinin	gelişigüzel	olduğunu	vurgulamıştır.	Loading	PreviewSorry,	preview	is	currently	unavailable.	Aslında,	toplumsal
değerler	yalnız	değişkenlik	olan	durumlarda	dilbilimsel	kurallara	yüklenir.	Çünkü	bir	tek	metin,	için	değişik	ayrımlamayı	olanaklı	(ç.n.).	Yalnız	doğal	yönden	değişik	sözceler	aynı	değerlendirilmekle	kalmaz,	doğal	olarak	özdeş	sözceler	de	ayrı	değerlendirilebilir.	81	a.	Örneğin,	okul	dilbilgisinin	düş	ürünü	olduğu	dilbilgicilerin	yapıtlarına	dayandığı
kanısındadır	(	kendi	sözleri).	Harvveg	in	ayırıcı	özelliği	olmayan	metin	kavramı).	198.58	DÎLBİLtM	SEÇKÎSÎ	63	dan	dolayı	moda	olursa,	bu	yalnız	geniş	ile	dar	arasındaki	belirgin	(ayrık)	ayrımın	taşıdığı	anlamdandır.	Bu	noktada,	dilleri	bu	biçimde	incelemenin	ve	tanımlamanm	gözle	görülür	üstünlüğü	acaba	ne	olabilir	gibi,	bir	soru	ortaya	atılabilir.
146.40	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	45	rını	eleştirmiştir.	Dilbilimin	kendi	içinde	Chomsky	ve	daha	önceki	dilbilimcilerin	yaklaşımları	arasmdaki	ayrım	son	derece	önemli	olmakla	birlikte,	dilbilimde	öteki	alanlara	uygulanacak	örnekler	aramaya	yönelik	kimseleri	ilgilendiren	genel	düzeyde,	Chomsky	nin	yapıtı,	dilbilimde	her	zaman	örtük	biçimde	varolagelmiş,
ancak	şimdiye	değin	yeterli	ve	tutarlı	bir	biçimde	açıklanmamış	bir	izlencenin	açıkça51	56	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	saptamasıdır.	Buraya	değin,	dilbilimsel	olarak	betimlenen	metin	kuruluşu	koşulları	şöyle	de	ayırt	edilebilir:	(1)	Yeterli,	ama	gerekli	olmayan	koşullar:	Burada,	aynı	zamanda	metin2	olan	METİNlerin	oluşturulmasına	yarayan	sözdizimsel
anlamsal	kurallar	söz	konusudur;	ama	çok	sayıdaki	öbür	metineler	oluşturulamaz.	8,	1957	Oxford	University	Press,	s.	Dolayısıyla,	dilbilgicilerin	Seldom	(have	1	seen)...	Varsayım	5:	Anadili	ve	yabancı	dil	özellikleri	konusunda	yapılacak	dizgeli	bir	ayrımsal	karşılaştırma	yoluyla	beklenebilecek	güçlükler	ve	olası	girişim	kaynaklan	önceden	belirlenerek
dilbilim	açısından	açıklanabilir.	Gelişmiş	yapısalcı	bağlam	içinde,	örneğin	HARWEG	1968a;	b;	1971	ve	KOCH	un	1969	çabaları	görülür.	görüngülerini	gözlemleme	çerçevesindeydi.	Bununla,	söylemin	algılanmasının,	öğelerinin	kümelendirilmesini	ve	anlamlandırılmasını	gerektirdiğini	söylemek	istiyorum;	yoksa	bu	algılama,	gelişigüzel	sessel	uyarıcıları
ayrımlama	yeteneğimizin,	incelenmesiyle,	önceden	kestirilemez.	Oralarda	yapılacak	olan	gezi	uzun	bir	yol	tutar.	İki	tümce	arasındaki	anlam	ayrımı	John	ya	da	Harry	ye	kılıcı	rolü	yüklenerek	belirlenebilir.	işlemleri	içeren	dönüşüm	kuralları	yo114	120	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	luyla	çıkarılırdı.	Daha	dizgesel	bir	yaklaşım,	denekle	araştırmacının	yüz	yüze
gelmesi	yerine,	konuşmayı	denetlemekte,	yaşıt	arkadaş	örneklerinin	karşılıklı	doğal	etkileşiminden	yararlanır.	Bu	çalışmanın,	sonucu,	yüzeysel	7	Belgeler	dizinlenirken	ve	kullanıcının	sorusunu	deyimlemesi	sırasında	kullanılmak	üzere	saptanan	anahtar	sözcükler	sözlüğüne	gömüadını	verilir.	Bu	yeni	ve	etkileyici	bir	ilkeydi,	daha	sonra	da	sık	sık
yinelenecekti.21	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	23	Böylece,	aşağıdaki	çizelgede	gösterildiği	gibi	dizimsel	ite	dizelden	oluşma	bir	başka	kavram	çiftine	varıyoruz:	Bu	tümcede	bir	gösterge-	W	f!	_	p	r\	t	o	m	o	r	r	o	w	d	iz	im	s	e	l	iliş	k	ile	r	S	h	e	m	a	y.	Dilsel	bildirişimin	temel	birimini,	söz	eylem	ediminde	ömekçiklerin	dile	getirilmesi	oluşturur.	Onlar	konuşmacının	bir
dizi	karmaşık	anlamının	ya	da	çizgisel	biçime	çevirmek	için	gereksinim	duyduğu	bir	makinenin	özenli	seçilmiş	parçalarıdır.	İnsan	dili	anlaşılmaz,	karışık	bir	olgudur;	gerçekte	benzersiz	değilse	de	yalnız	kendi	türümüze	özgü	birçok	yönü	vardır.	Dizgede	başka	bir	değişiklik	yapılmazsa,	bu	kural	daha	önce	üretilen	bütün	tümceleri	üreteceği	gibi,	onlarm
bileşeni	olarak	içlenmiş	bir	iki	tümceli	sınırsız	sayıda	daha	karmaşık	tümceleri	de	üretecektir.	Kural,	söz	konusu	dizinin	geriye	birşey	artmaksızm,	AÖ-AÖ-E	biçiminde	çözümlenebilirliği	koşulu	ile	uygulanır.	Bunun	yerine	anlambilim	ve	sözdizimi	arasındaki	bağıntının	tartışılmasında	öncelik,	bugün	de	sık	sık,	anlamsal	ölçütlerden	çok	(mantıksal
gerektirim	ve	tutarsızlık	gibi)	sözdizimsel	ölçütlere	verilmektedir.	Sayfa	71	de	denildi	ki,	ünsüz	üflemliliği	genel	olarak	İngilizcede	kestirilebilir	ve	bu	yüzden	sesbilimsel	ya	da	sözlüksel	gösterimlerinde	belirtilmesine	gerek	yoktur.	Çünkü,	bir	iki,	çok	kısıtlı	uygulama	türü	dışında,	sorunlar	herhangi	bir	anlamlı	çözümden	daha	pek	uzaklarda	bulunuyor.
Ancak	bilinçli	özne,	anlamın	kaynağı	işlevinden	yoksun	bırakılırsa	-bir	kez	anlam,	bilinçsiz	öznenin	algılanmasını	kaçırma	olasılığı	olan	uzlaşımsal	dizgeler	açısından	açıklanırsa-	ben	hiç	bilinçlilikle	belirlenemez.	C.	Göstergeler,	en	önemli	genel	uygulama	atanma,	belki	de	bu	ayrımın	tam	olarak	anlaşılmasıyla	kavuşacaktır.	İşlev	bildirici	düzenekle	yargı



bildirici	düzenek	arasında	yaptığımız	ayrım,	edimsel	eylem	çözümlemesi	için	çok	yararlı	olduğunu	kanıtlayacaktır.	Belki	haksız	davranıyorum.	Yapısalcılık	düşüncesinin,	otuz	yılın	en	önemli	dilbilimsel	konusu	olarak	saygınlık	kazanmasında	da	Saussure	ün	büyük	payı	vardır.	Bu	yorumla	yazar,	öğrenilecek	tümce	sayısı	için	bir	sınır	olmadığını	belirttiğim
beşinci	önerime	de	açıkça	karşı	çıkmaktadır.	Bu	simgesel	etkinlikler,	üzerinde	önemle	durulacak	belirli	iki	alandadır.	Bu,	köriikörüne	bir	kestirme	ya	da	yabancı	dilde	bulunsa	bile	(örn.	Ancak,	çok	hızlı	bir	gelişme	gösteren	bilişimsel	(bilgisayarlı)	dilbilim	alanındaki	en	son	gelişmeler,	kendisi	de	bu	alanın	uzmanı	olan	çevirmence,	birtakım	notlarla
açıklanmış,	kaynakça	gösterilmiş,	ayrıca,	yaygın	olmayan	terimler	için	de	tanımlar	verilmiştir.	Göstergeler	için	değişik	tiplendirmeler	önerilmiştir;	en	ayrıntılısı	C.S	Peirce	in	önerisidir;	ancak	birçok	titiz	ulam	arasında	değişik	yaklaşımlar	gerektiren	iiç	temel	öbek	göze	çarpar:	Görüntüsel	gösterge	(icon),	belirti	(index)	ve	bildik	gösterge.	Bu	değişikliğin
ürünleri	Atlantiğin	iki	yakasındaki	üniversitelerde	günümüz	dilbilim	çalışmalarının	durumunda	göze	çarpmaktadır.	Esnek	bir	yaklaşımla,	1950	ve	1960	larda	öğretmenleri	etkileyen	yapısalcıların	birtakım	görüşleri	üzerinde	durmak	zorundayız.	Bunu	incelemek	için	dilbilimci,	belirlenmiş	zaman	kesitinden	örnekler	derler;	o	zamana	değin	dilin	durumunu
etkilemesi	olası	bulunan	tarihsel	gözlemlere	bakmaksızın	onları	betimler.	Kalkış	noktası,	ayrımsal	çözümlemeler	yoluyla,	olası	girişim	yanlışları	ve	öğrenme	güçlüklerinin	önceden	bebrlenebileceği,	bunların	önlenebilmesi	ya	da	giderilebilmesi	için	de	uygun	önlemler	alınabileceği	varsayımıdır.	Kimi	eleştirmenlerin	Fries	in	Structure'	mı	sesbilim
yönünden	yetersiz	bulmalarına	karşın	(Bkz.	b)	Terimler	sorunu:	Dilbilim	gibi	geniş,	değişik	dallan	olan	ve	birdenbire	büyük	bir	gelişme	gösteren	bir	alanda,	bütün	dünyada	görülen	kavram	çeşitliliğinin	yanı	sıra,	yurdumuzda	kimi	konuların	yeni	tanınmasından	ileri	gelen	değişik	terim	önerilerinin	bulunuşu	ve	terimlerde	tam	bir	birliğe	varılabilmiş
olmaması,	yine	bir	sorun	doğurmaktaydı.	Glosematiğin	göstermek	istediği	şeyler	burada	bitmez.	Ferdinand	de	Saussure	Öncesi	Dil	Çalışmaları	-	(G.	Dilbilimciler,	sözcük	ve	tümce	anlamlarını	tartıştıklarmda	nedense	genellikle	böyle	konuşmazlar:	Her	sesbiçimsel	dizi	için,	tanımlanabilir	bir	kavramın	bulunduğunu,	anlamın	görünmez	biçimde	ona
işlenmiş	olduğunu	belirtmeden,	sözcüğün	değişik	kullanımları,	onun	gizli	anlam	dizisi,	tümcenin	açımlanabilir	içeriği,	bir	sözce	olarak	güçlülüğü	konusunda	konuşabilirler.	Tümceler	anlamlıdır;	ancak	tümcelerin	anlamım	veren	şey,	göndergeleri	değildir,	çünkü	hiç	göndergeleri	olmayabilir.	Herhangi	bir	açıklamada	bulunmak	istememekle	birlikte,
deneğin	böyle	bir	durumda	bulunmayı	benimsemeye	yatkın	olduğunu	gösterir.	Bir	bilim	dalının	bağımsızlığı,	kendi	basma	varolması,	öteki	bilim	dalları	dışında	kendine	özgü	bir	kuram	oluşturma	özelliğiyle	belirir.	Bu	anlam	çözümlemesi	ne	denli	değerli	olursa	olsun,	bana	bazı	yönlerden,	kusurlu	görünmektedir.	Sonsuz	türde	olası	tümceyi	ele	alma
yeteneğimiz,	bu	varsayılan	yapıların,	dilbilim	kurallarının	özelliklerini	taşıyor	olmasıyla	açıklanabilir.	Kimi	dilbilimciler	tümcenin	iki	yerine	üç	kurucu	öğesi	(arkadaşım,	kapıyı,	açacak)	olduğunu	ileri	sürebileceklerdir.	Herhangi	bir	dizgenin	çözümlemesi	için	dizisel	bağıntıları	(işlevsel	karşıtlıklar)	ile	dizel	bağıntılarının	(birleşme	olanakları)	belirlenmesi
gerekir.	Öteki	kimi	düşünürler,	belki	de	uğraştaşlarınm	herhangi	bir	kural	çıkarmadaki	başarısızlığından	etkilendiğinden,	pek	moda	olan	anlam	birtakım	kurallar	konusudur	görüşünü	yadsımış	ve	önerilen	türde	anlam	kurallarının	hiç	bir	biçimde	var	olmadığını	doğrulamıştır.	Evet	ve	Hayır,	kendi	basma	buyruk,	bağımsız	belirtkelerdir	ve	ön	tümcede
dile	getirilen	sözün	gerçeklik	değerini	bildirirler.	dilbilim	doğrultusunu	belirleyen	başlıca	işlev	olmuştur.	Bu	sınıfta	pek	çok	şey	bulunabileceği	gibi,	tek	bir	üye	de	bulunabilir;	ya	da	hiç	üye	bulunmaz.	BIERWISCH	1965,	Rezension	von	Z.S.	HARRIS	1952,	Linguistics	13,	S	M.	Am	soc	Rev	60,	S210	216	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	J.R.	SEARLE	1969,	Speech.
Çünkü	öteki	trenlerle	olan	ilişkileriyle	tanımlanan	bu	20:25	treni,	öz	değil	biçimdir.	Burada,	üzerinde	durmasak	bile,	döniişümsel	dilbilgisi	düzenlenmesindeki	en	önemli	sorunlardan	birine	değinmiş	oluyoruz.	Tarihsel	dilbilim	Dil	olgularının	yöntemli	ve	tarihsel	bir	incelemeyle	ele	alınması	zorunluğu	Danimarka	da	Rasmus	Rask	(	),	Almanya	da	da	Jacob
Grimm	in	(	)	çalışmalarıyla	kesinlik	kazandı.	Benimsenmiş	okul	dilbilgisine	bu	saldırı,	Bloomfield	ve	izleyicilerinin	çalışmalarını	öylesine	belirler	ki,	kimi	öğretmenlerin	kafasında	yeni	dilbilim	kavramı	(çalakalem,	çetin	bir	terim)	yalnızca	varolan	okul	derslerinin	eleştirisiyle	özdeşleşir.	Peirce	in	dediği	gibi,	gösterge	için	temel	bir	eksiklik,	göstergenin
kullanılabilmesi	için	her	zaman	kimi	açıklamalar	ya	da	tartışmalar	olması	gerekliliğidir.	Bu	bize,	kendi	başlarına	ilgi	çekici	olan	kavramların	çözümlemesini	vermekle	kalmayacak;	değişik	çözümlemelerin	karşılaştırılması,	konunun	tümünü	derinlemesine	anlamamızı	sağlayacak	ve	değerlendirici,	betimleyici	ya	da	zihinsel,	çoşkusal	türdeki	basitçe
adlandırılmış	genel	ulamlar	yerine,	daha	ciddi	sınıflamalar	için	gerekli	temeli	kendiliğinden	sağlayacaktır.	Türk	Dili	Bilimsel	Kurultayı,	Eylül	1972),	T	D	K,	Ankara,	Tretiakoff,	A.,	Classement	des	Voyelles	par	une	Critere	d	Information	Maximum,	Rapport	73,	Dep.	1968,	4.4)	Buna	karşın	deneğin,	ölçünlü	saygın	biçimleri	ölçünsüz	yöresel	anadile
aktarması	istenen,	(ters	biçimli)	yöresel	anadilinin	düzeltilmesi	testlerinden	anlaşılabilir	bir	sonuç	almak	hemen	hemen	olanaksızdır.	Genel	olarak	göstergelerin	işleyişi	belli	var	oluşlarını,	aracı	bir	var	oluşlar	sınıfı	yardımıyla,	başka	var	oluşları	göz	önüne	alması	biçiminde	olur.	Yine	de	dilin	toplumsal	bileşenine,	kısıtlı	dillere,	anlam	kuramlarına,	yapı
ile	dizge	arasındaki	ayrıma,	sesbirimi	tek	ya	da	başlıca	birim	saymayan	sesbilim	kuramlarının	uygulamasına	karşı	bir	ilgi,	bütün	bunlar,	bugünkü	İngiliz	dilbiliminin	özgünolan	yanlarıdır.	-ebil	-acak}	8.	Ama,	incelenen	belgelerin	çok	sayıda	olmasına	karşın,	karşılaştırmalar	çoğunlukla	dilin	belli	kesimleri	(sözcük	dağarcığı,	sözdizimi	ve	sözcük
biçimlerinin	özellikleri)	üstüne	yapılıyordu:	Bu	çalışmalarda	yalnızca	ortak	noktalar	gözönüne	almıyor,	ayrılıklar	değerlendirilmiyor,	karşılaştırmalar	ise	çok	çeşitli	ortam	ve	dönemlere	bağlı	betiklerden	kalkılarak	yapılıyordu;	gerçek	bir	süredizimsellik	kaygısı	güdülmüyordu.	Böylece	Rusça	dada	parça	ses	yapısı	[dads]	gibi	seslenirken,	bu	yapı	üstüne
ön	damaksıllaşma	bürünü	*(y...y)	bindirilince	(ydaday)	yazımı	[dyaedys]	diye	sesleniyordu.	Görüşme	ortamının	amaç	doğrultusunun	düzelticisi	oldukları	için	bu	veriler	çok	değerli	olabilir.	Bilgisayar,	denetim	biriminden	gelen	bir	im	üzerine,	delikler	dizesini	duyup	örüntüyü	karşılayan	damgayı,	düğümlü	bir	biçimde,	belirtilmiş	bir	çokluya	gönderen	bir
okuyucuyla	donatılmıştır.	Kürsünün	ilk	başkanlığına,	îngilterede	dilbilim	kuramının	yakın	zamanlardaki	gelişmesi	üzerinde	çok	büyük	etkisi	görülen	bir	bilim	adamı	olan	J.R.	Firth	getirilmiştir.	Dilbilimcinin	görevi	sözceleri	kendi	başına	incelemek	değildir;	bu	sözceler	onun	için	ancak	temellerindeki	dizgenin,	İngiliz	dilinin	doğasıyla	ilgili	kanıtlar
sağladıkları	ölçüde	ilginçtirler.	Hangi	biçimlerin	kendi	konuşmalarının	özellikleri	olduğu	sorulduğunda,	kendilerinin	gerçek	kullanımları	yerine,	daha	saygın	ya	da	doğru	olduğuna	inandıkları	biçimleri	yansıtırlar	yanıtlarında.	Dil	seslerinin	incelenmesine,	genel	sesbilime	daha	genel	bir	yaklaşım	İngilterede	19.	Konuşucu,	belirli	bir	edimsel	etkiyi,
dinleyicinin,	o	etkinin	uyandırılma	isteğini	algılaması	aracılığıyla	uyandırmak	istemektedir.	Arı	gözlemden	son	derece	uzak,	görüş	açısı	da	ister	istemez	dar,	kuralcı	bir	daldır.	de	tümce	için	belirlenen	bileşen	yapısına	öbek	belirleyeni	denilebilir.	Bu	tümce	ve	genel	olarak	dildeki	herhangi	bir	tümce,	kendisini	oluşturan	en	küçük	dilbilgisel	öğelerin,
sonuncul	kurucuların,	belli	bü*	düzenlenişi	olarak	tanımlanabilir.	Bu	yönlerin	özellikleri	çok	az	kuşkuya	yer	verir;	sözsüz	davranışların	çözümlemesinden	çok	daha	az	anlama	çekilebilir.	Uygulamalı	dilbilimin	bir	bilim	dalı	olarak	ortaya	konması	çağdaş	bilimsel	dilbilim	e	pratik	bir	uygulama	alam	bulma	çabasını	simgeler.	Bir	Avrupa	lı	için,	dinsel
olmayan	bir	ortamda	insan	kanı	içmek,	en	büyük	küfürü	etmek	ya	da	aileden	biriyle	herkesin	duyabileceği	bir	cinsel	ilişkide	bulunma	günahını	işlemekle	eş	suçtur.	îkinci	inceleme	alanına	ise	sesbiçembilgisi	(phonostylistics)	denmektedir.	Yani	örneğin	Yeni	Yüksek	Almanca	yla	Eski	Çince	de	rahatlıkla	karşılaştırılabilir.	AÖ	-*	A	(İE)	(BE)	4.	Dönüşümsel
bir	dilbilgisinde	bağdaşırlık	koşulları	genellikle,	oldukça	geç	uygulanacak	olan	dönüştürüm	kurallarına	katılır,	ama	belli	bir	ölçüde,	taban	bölümünde	geliştirilmiş	olan	belirtilere	dayanırlar).	Örneğin:	Bir	yiyeceği	keserken	bıçağı	sağ	elinde	tut,	ya	da	Memurlar	yemeğe	gelirken	boyunbağı	takmalıdırlar.	A.	Bir	bakıma	bir	kuşkudur	bu.	Oysa	aynı	yıllarda
İngiltere	de	bir	araştırma	yapılmış	olsaydı,	dilbilime	hem	daha	büyük	ölçüde	yakmlaşma,	hem	de	her	dersin	ardındaki	temel	kuramın84	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	89	daha	açık	bir	biçimde	ortaya	konduğu	gösterilmiş	olur,	aynı	zamanda	yapısalcılığın	geçerli	bir	yaklaşım	yolu	olarak	görüldüğünden	kuşku	duyulmazdı.	(i)	Bu	soru	geçersizdir,	çünkü	sesbilimde
açıklamak	değil,	betimlemek	istiyoruz.	Bunlar	(4)	ve	(5)	inci	hazırlayıcı	koşullardan	elde	edilmiştir.	Örneğin,	kural	(9)	un	kolaylaştırılmış	özelliklerini	kullanarak	üç	öbeğin,	sırayla	/k	/,	/	i	:	/	ve	/p	/	biçimbirimlerini	gösterdiği,	(lo)	daki	biçimbirim	keep	şöyle	görülebilir:	(10)	+	patlamalı	+	ön	+	patlamalı	+	ünsüz	+	yüksek	+	ünsüz	+	art	_	+	uzun	_	+	dud
aksal	[+	ön]	özelliğinin	hem	ikinci	öbekte	izlediği	+	patlamalı	]	nın	üs-	+	art	tüne	birinci	öbeğin	özelliklerinin	keep	in	sözlüksel	gösterimine	katılması	olayından	dolayı,	önleşmenin	sesbilimsel	süreci	uygulanır.	Öbek	düzleminde	ayraçlandıklarınııt	ötesinde,	tümcelerin	sonuncul	ve	ara	kurucu	öğelerinin	işlevlerine	hiç	değinmedik.	Halliday,	Fillmore	1960,
Anderson	1968a)	Bu	çalışmalardaki	genel	eğilim,	tümcelerin	yüzeysel	kurucu	yapıyı	kılıcı,	araç	durumu,	kalma	durumu,	yönelme	durumu,	ettirgen	vb.	Gumperz,	J.J.	(1964),	Linguistic	and	social	interaction	in	two	com	munities,	in	J.J.	Gumperz	and	D.	İnsan,	uygarlığı	göstergeler	ve	gösterge	d/zgeleri	üzerine	kurulmuştur;	insan	kafası	da	göstergelerin
işleyişinden	ayrı	düşünülemez;	aslmda	belki	de	doğrusu	kafanın	çalışmasını	bu	işleyişle	özdeş	saymak	olacaktır.	Bunu	yapmak	için	izlediğim	yol	ise,	belirli	sesleri	çıkarmak,	yalnızca,	dinleyicinin	kendisinde	uyandırmak	istediğim	etkiyi	algılaması	aracılığıyla,	onda	istediğim	etkiyi	uyandıracak	sözceyi	söylemek	olacaktır.	Örneğin,	yere	değmenin	bazı
yollarla	sayılandırılması	ve	altı	sayı	olarak	değerlendirilmesi,	kimi	zaman	kural,	kimi	zaman	da	çözümleyici	gerçek	{analytic	truth)	görünümündedir	ve	yinelenme	ise,	söz	konusu	kuralın	kurucu	kural	olduğu	gerçeğinin	bir	belirtisidir.	Gerçekten,	anadili	aym	olan	değişik	öğrenciler	değişik	yanlışlar	yaparlar;	örneğin	yukardaki	dişarası	sesler	kimi	zaman
/s,	z	/	kimi	zaman	/t,	d	/	olarak	söylenir.	Bir	Özdevimli	Özet	Çıkarım	Yöntemi,	Bilişim	80,	Bildiriler,	3.	*1	Böyle	bir	yargı	günümüzde	yeni	kuramsal	gelişmeler	nedeniyle,	olduğu	gibi	benimsenemez.	Burada,	her	nasılsa,	bir	söz	eylem	dile	getirmekle	oyun	oynamak	arasmdaki	koşutluk,	bir	noktada	bozulmaktadır.	Oya	Gödekli)	Metin	Dilbilim	-	(D.	İlkeleri
şöylece	özetlenebilir:	Ölçüt	dil	geçici	olarak	bir	dilin	dürümlenmiş	biçimi	olarak,	daha	büyük	bir	konuşma	topluluğunca	kabul	edilen	ve	onun	işine	yarayan	bir	örnek	olarak	tanımlanabilir.	Kuşkusuz,	düğünler	için	geçerli	olan	şeyler,	söylemeye	cesaret	edebileceğiniz	olayların	gelenekleşmiş	sırasıyla	ilgili	bir	başka	tür	için	de	geçerlidir.	Çok	şey
anlatması	bakımından	söylenebilir	olupda	söylenmemesi	gereken	bu	şeylerin	çoğunun	açık	bir	cinsel	yan	anlam	taşıdığım	biliyoruz.	Belli	bir	konuşmacı	öbeği,	belli	bir	değişkeyi	kullanırsa,	bu	öbeğe	yüklenen	toplumsal	değerler,	kullanılan	dilbilimsel	değişkeye	aktarılacaktır.	daki	doğal	bilimlerin	gelişmelerine	koşut	gittiğini	görebiliriz.	Bunca	süre
geçmiş	olmasına	karşın,	dil	çözümlemesinde	yalnız	üç	yazarın,	Bloomfield	sonrası	yaklaşımları	kullan	dıklanm	görmüştür.	O,	bu	amaca	nasıl	ulaşılacağını	açıklamadı,	bu	bakımdan	kuramı	yetersizdir;	ancak	varsayımı,	bir	dilbilgisi	oluştururken,	dil	konusundaki	bilginin	göz	önünde	bulundurulması	ve	olanaklı	tümceleri	dışlayacak	kurallar	konmamasıdır.
Aspects'	in	yayınlanmasından	önce	Matthews	(1961,	1965)	sözdizimi	bileşeninin	öbek	yapısı	ve	dönüşüm	kurallarının	sözcük	değil	sözdizimi	ulamları	içeren	diziler	üretmesini	ve	sözcüklerin	sözlükçede	belirlenen	ilgili	niteliklere	(insan,	soyut	vb.)	göre	bir	dizi101	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	107	birliktelik	kuralının	uygulanmasıyla,	ulamların	yerine	geçmesini
önermiştir.	Özne,	nesne	gibi	kavramların	tartışmalı	niteliğine	yukarıda	değinmiştim.	Çizenek	2	New	York	City	de	sergilenen	bir	çizgede	(Labov,	1966,	s.	Çünkü	bu	önermeleri	dil	durumunda	kavrayabildiğimiz	için	dilbilim	daha	bulanık,	daha	özel	göstergebilimsel	dizgelerde	araştırmaya	yön	verecek	yöntembilimsel	örneği	sağlayabilir.	Bu	duruma	göre,
glosematiği	dilbilimin	yalnızca	bir	Danimarka	ya	da	Kopenhag	okulu	olarak	düşünmemek	gerekir.	Ruwet	nin	tüm	sevgi	şiirlerinin	seni	seviyorum	önermesinin	dönüşümleri	olduğu	görüşü	ise	bir	modadır	ancak	(Langage,	musique,	poesie,	s.	(b)	Anadilinin	bir	kuralı,	bildirişimi	ayakta	tutabilmek	amacıyla,	yabancı	dilin	bilinmeyen	bir	kuralı	için	yedek
olarak	kullanılır.	Ancak	dilden	soyutlanma	değilse,	eğilim,	onları	en	küçük	bir	yere	sıkıştırma	yönünde	olmuştur.	Levi-Strauss	ikili	karşıthğı	kullanmaktan	kaynaklanan	temel	sorunun,	iki	birimden	birinin	ötekine	karşıt	biçimde	yerleştirilerek	elde	edilen	yalınlaşmanın,	başka	bir	düzlemde	karmaşıklaştığını	gözlemler,	değişik	karşıtlıkların	dayandığı
ayırıcı	özellikler	nitel	yönden	çok	değişik	olabilir.	Fizikçi	ise	renk	görüntüsünü	derinliğine	inerek	inceleyebilir,	ama,	İngilizcedeki	kırmızı,	turuncu,	sarı,	yeşil,	mavi,	mor	sözcüklerinde	olduğu	gibi,	birkaç	renk	adıyla	doğal	bir	dilde	renk	görüntüsünün	ne	biçimde	bölüneceğini	ona	sormak	haksızlık	olur.	İlişkili	görünen	Chomsky	ci	görüş,	ağzımızdan
konuşma	sözceleri	çıkardığımızda,	sesleri	belirli	bir	sırayla	dizdiğimizdir.	Ayırıcı	özellik	kuramının	tüm	nitelikleri	için	Jakobson,	Fant	ve	Halle	(1951),	Halle	(1962),	ve	Chomsky	ve	Halle	(1968)	(A,B)	ye	bakınız.110	116	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	(9)	[	+	arkaamai1]	v	t	+	ön	yumuşakdamak]	/	[	+	gnlu	]	artüıısüzün	ötümlü	[g]	ya	da	ötümsüz	[k]	olduğunun
önleşme	sürecine	ilişkin	olmadığını	kural	(9)	un	anıştırdığına	dikkat	ediniz.	Mackey,	Applied	Linguistics'.	Örneğin,	bir	genel	söylev	sırasında	dinleyicilerden	birine	Buraya	bak	Smith,	söylediklerimi	dinle	dediğimi	düşünelim.	HARW	EG	1971,	Die	textologische	Rolle	der	Betonung,	in:	W.-D.	Demek	ki	anlam,	bağlamsa!	ilişkilerin	bir	bileşeni	olarak
tanınmalıdır;	sesbilim,	dilbilgisi,	sözlükbilgisi	ve	anlambilimden	her	birisi	kendine	uyguıı	bağlamda	bu	bileşimin	kendi	bileşenlerini	incelemektedir.	Demek	ki,	ana	belleğe	göre	yaklaşık	bin	kat	daha	büyük	bilgi	saklama	sığası	sağlayan	yardımcı	bellek,	buna	karşılık,	yaklaşık	yüz	bin	kat	daha	yavaştır.	Bunu	başka	(son	günlerde)	biçimde	söylersek,	bir
yapıda	hangi	göstergeyi	nerede	kullanabileceğimiz	konusunda	bir	seçeneğimiz	vardır.	Mathesius	tuı*.	Tüıetme	nin	bu	aşamasında	ister	2.,	isterse	3.	Bu	teknikler	her	halde	öyle	başarılıydı	ki,	daha	sonra	İngilizce	gibi	uzun	bir	dilbilimsel	çözümleme	geleneği	olan	dillere	uygulandı.	Üretici-dönüşümsel	dilbilgisi	çalışmalarında,	değişik	bağdaşırlık
ilişkilerinin	kullanımı,	belli	tümce	yapıları	ve	belli	sözlük	smıfları	kapsamında	daha	ayrıntılı	olarak	ele	alınmaktadır	(örneğin	ön	metindeki	adlar,	sözdizimsel	açıdan	bağımlı	bazı	tümce	öbeklerinde	ya	da	inanma,	isteme,	düşünme	dile	getiren	eylemlerin	ardından	kullanılırsa,	adıllaştırma	sınırlıdır;	bkz.	Bunu	daha	doğal	olarak,	uyarma	ya	da	belki
gözdağı	verme	olarak	betimleyebiliriz.	Tam	tersine,	bunların	varlığına	karşı	çıkmak	için	iyi	nedenler	vardır.	Bu	soruna	önemli	ölçüde	çaba	harcanmış;	ama	şimdiye	dek	az	sonuç	alınmıştır.	Sözceleri	bütün	olarak	düşündüğümüzde,	gönderme	ile	anlam	arasındaki	ayrım,	özellikle	açıklığa	kavuşur.	Dilin	sözlü	kullanım	örnekleri	(met	n,s),	yazılı	kullanım
örnekleri	(metinly)	karşısında	birincil	nitelikli	olarak	görüldüğünden,	dilbilim	-örneğin	yazınbilimden	ayrı	olarak-	her	şeyden	önce,	bu	sözlü	belgelerle	ilgilenmeli	ya	da	belge	türünü	tümüyle	göz	önünden	uzak	tutmalıdır	(metini).	Çocuklara	ölçünsüz	tümcelerin	iyi	yapılı	olup	olmadığı	sorulmadığı	gibi,	yetişkinlerin	de	çocukluklarındaki	dilbilgilerini
yeniden	kullanmaları	istenemez.	Fakat	bu	kurallar	işlev	bildirici	kurallardan	bağımsız	olarak	tartışılabilir.	Uzun	süreli	bakıldığında,	uygulayıma	yönelik	ayrımsal	çözümlemelere	edim	modelleri	temel	alınmalı	ya	da	edinç	betimlemeleri,	edim	modelleriyle	bağdaştırılmalıdır.	Üstelik,	bir	kişi	oyun	içinde	belli	bir	devinimi	yaptığında	o	devinimle,	belirgin	bir
biçimde	bir	anlamı	belirttiği	de	söylenemez.188	194	D	İLB	İLİM	SEÇKİSİ	Fakat	bir	kişinin	söyledikleriyle	bir	anlamı	belirtmesi	ve	bir	şeyin	anlam	taşıması	için	ne	gerekir?	İncelediğimiz	herhangi	bir	dil	gereçleri	derlemesinin	içinde	kullanıldığı	toplumsal	rollerle	olan	ilişkilerini	kurarak,	yaptığımız	betimlemesini	dil	diye	kanıtlayabiliriz.	Çünkü	günümüz
dilbilim	araştırmalarının	birçoğunda	Aspects-türü	bir	gramerin	çeşitli	bölümleri	arasmdaki	ilişkiler	konusunda	okuyucuda	genel	bir	bilgi	bulunduğu	varsayılmaktadır.	Örneğin	Sanskrit	ile	Avrupanın	eski	klasik	dilleri	arasındaki	gerçek	ilişkiyi	değerlendiren	ilk	bilim	adamı	Hindistan	yönetiminde	çalışmış	olan	Sir	William	Jones	adlı	bir	îngilizdir	yılında	bu
ilişkiden	söz	ederken	gerek	eylemlerin	kökleri,	gerekse	dilbilgisi	biçimleri	bakımından	Sanskrit	in	Latince	ve	Grekçeye,	bir	rastlantı	sayılamayacak	derecede	güçlü	bir	yakınlığı	bulunduğunu,	öyle	ki,	hiçbir	filologun,	her	üçünü	birlikte,	belki	de	artık	var	olmayan	ortak	bir	kaynak	dilden	çıktığına	inanmadan	inceleyemeyeceğini	söylemiş	ve	devamla	Gotça
ile	Keltçe	nin	de	bu	kaynaktan	geldiğini	ileri	sürmüştür.*1	Asya	ve	Afrika	dillerinin	incelenmesi	İngiliz	dilcilerinin	günümüze	değin	başlıca	uğraşları	olagelmiştir.	Bu	nedenle	son	yıllarda	insan	dilini,	hayvanlardaki	koşullanma	ve	öğrenme	üzerine	davranışçı	araştırmalardan	esinlenen	birkaç	betimleme	çabasıyla	karşılaşılmıştır.	Bu	açıdan	ele	alınırsa,
her	çeşit	anlatım	biçimi	-sözlü,	yazılı,	v	b	-	eşdeğerlidir.	Kısaca,	tümcenin	sesbilgisel	gösterimini,	kurallar	üretir.	Şu	örneğe	bakalım:	Eve	gelen	adam	satılığa	çıkardığımız	saati	aldı.94	100	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	Bunun	alt	öbek	belirteci	(şimdiki	tartışmamız	çerçevesinde)	aşağıda	verilmiştir	(Kolaylık	olsun	diye	T	nin	değişik	görünümlerine	alt	numaralar
verilmiştir).	Kuralların	ayrıntılarıyla	anlatılması	gerekmiyor...	Birincide	the	man	yerine	who	ve	İkincide	the	picture	yerine	which	(that)	konulması	İngilizce	işleyen	genel	bir	kurala,	öncel	ad	ya	da	ad	öbeği	bir	insanı	belirlediğinde	(teknik	bir	deyişle	+	insan	özelliği	olunca)	kullanılan	ilgi	adılının	who,	diğer	durumlarda	which	ya	da	that	olduğu	kuralına
dayanır.	Chomsky:	1965:85)	ulamsal	bileşen	kuralları	arasmda	şunları	görebiliyoruz	(terimleri	Türkçeleştiriyoruz):	1.	Chomsky,	A	Transformational	Approach	to	Syntax,	p.	Aşağıdaki	tümcelerin	söylenişini	düşünün:	1.	Göstergebilimden	çok	yapısalcılık	konusunda	konuşmayı	yeğliyorsam	bu	yapısalcılığın	sınırlı	sayıdaki	Fransız	kuramcısı	ile
uygulayımcısının	çalışmalarını	belirten	bir	kavram	olmasından,	göstergebilimin	ise	göstergeleri	inceleyen	herhangi	bir	yapıtı	belirleyebileceğinden	dolayıdır	Ekinsel	dizgelerin,	yararlı	bir	biçimde,	diller	olarak	ele	alınabileceği	görüşün	ü	ileri	sürmek,	onları	dilbilimin	sağladığı	terimlerle	tartışmamızda	ve	dilbilimin	işlemleriyle	çözümlediğimizde	daha	iyi
anlayabiliriz,	demektir.	Aspects'	te	tanımlandığı	gibi,	bir	dilin	dilbilgisi	(dilbilgisi	en	geniş	anlamda	düşünülmelidir)	üç	dizi	kuralı	içerir:	Sözdizimi,	anlam	ve	sesbilgisi	kuralları.	344)	Not:	LC:	alt	sınıf	LM	C:	alt	orta	sımf	W	C:	işçi	sınıfı	U	M	C:	üst	orta	sınıf	Çizenek	3b	öznel	tepki	testinde	yaş	öbeğiyle	/r	/	olumlu	yanıtlarının	yüzdesini	gösteımektedir.	Bu
ayrım,	insanın	gerçekte	bulunmayan	bir	elmayı	almak	üzere	buzdolabına	uzanışım,	hiçbir	zaman	varolmayan	ya	da	çoktan	denizin	sularına	gömülmüş	bir	adada	yaşamak	üzere	hazırlıklara	girişmesini,	açıklanabilir	gerçeklere	dönüştürür.	İki	örneğimizi	ele	alırsak,	bu	dillerin	içinde,	çiğle	pişmiş,	ya	da	kızlıkla	annelik	arasındaki	karşıtlığın	İngiliz	dili	John
Lyons	ın	üst	ve	derin	yapı	kurallarıyla	ilgili	görüş	ve	özeti,	L.	Bu	oyuncu	da	alışkanlıktan	daha	çok	oyun	kurallarına	göre	genel	durumu	değerlendirerek	tepkide	bulunur.	Genellikle,	gerçek	konuşma	ortamında	uygun	işlev	bildirici	düzeneğe	baş	vurmaya	gerek	kalmadan	bağlam,	sözcenin	bildirdiği	edimsel	gücü	açıklayacaktır.	A.L.238	D	İLBİLİM
SEÇKİSİ	2	15	sesbilgisindeki	ötüoılüyle	ötümsüz	ünsüzler	arasındaki	karşıtlıkla	karşılaştırılabilir	bir	görev	yapan	diller	olduğunu	görürüz.	Dilbilime	ilginin	belirgin	biçimde	gelişmesi	karşımıza	birden	çıkmış,	birçok	üniversitenin	son	yıllarda	çok	hızlı	gelişmesini	sağlamıştır.77	82	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	Kuramsal	dilbilime	ilginin	artması,	üniversitelerde,
eğitimde	uzmanlaşmış	kuramlarda	ve	öteki	merkezlerde	uygulamalı	dilbilimde	büyük	bir	gelişmeye	yol	açtı.	Kısaca,	çocuk,	dili	kullanarak	öğrenir;	uygun	durumlarda	dilbilgisel	seslendirmeler	için	belli	ödül	izlenceleriyle	değil.	Bilgisayara	verilen	herhangi	bir	örünün,	istenen	uzunlukta	bir	özetini	özdevimli	olarak	çıkarmak	birçok	bakımdan	önem
taşıyabilir.	Kapantılı	biçimin	dural	kullanımı	(th)	-	200;	(th)	in	tanınan	biçimi	için	(th)	-	00	gibi	bir	sayısal	dizin	çıkarır	karşımıza.	Benzer	bir	soru	da	şöyledir:	Yere	değme,	altı	sayı	olarak	nasıl	değerlendirilebilir?	Ricoeur,	yapısal	çözümlemenin	yalnız	sınıflandırmaları	üretebildiğin	i	ve	Chomsky	nin	yeni,	devingen	yapı	kavramının	sınıflandırma	bilimi
olarak	görülen	yapısalcılığın	sonunun	geldiğini	muştuladığını,	dökümleri	kapadığını	ve	bileşimleri	açık	bir	biçimde	söylediğini	de	ileri	sürer	(Conflit	des	Interpretations,	s	).	Şimdi	yukardaki	soruları,	sırasıyla	ele	alalım.	S.	Bilişimsel	dilbilim,	hem	bu	tür	çalışmayı,	hem	de	dilbilimin	temelde	bilgi	işlemle	ilgili	sorunlara	uygulanmasuıı	kapsar;	gereksenen
bir	görevi,	insan	gücüyle	yapılabileceğinden	daha	etkin	biçimde,	daha	hızlı	ve	daha	ekonomik	olarak	yapacak	bir	bilgisayar	izlencesi	üretmek	amaçlandığında	kullanılır.	John	un	odadan	ayrılacağı	yan	tümcesiyle	anlatılabilecek	olan	durum,	tümünün	ortak	yönü	olarak	görünmektedir.	İzlenceyi	üretmenin	gerçek	gideri,	izlencenin	karmaşıklığına	bağlı
olarak	500	Sterlinle	yaklaşık	Sterlin	arasında	değişebilir.	(Chomsky	A	Transformational	Approach	to	Syntax*,	s.	Balyozu	frr	gösterge	olarak	incelemeyi	dilerse,	oymağın	üyeleri	için	onun	taşıdığı	anlamı	düşünmek	zorunluluğunu	duyar.	Problemes	de	linguistique	generale	yapıtı	1966	yılma	değin	yaymılanamamış	olmasına	karşın,	içerdiği	yazılar,	bir
yığın	dilbilimsel	konunun	kıyasıya	tartışılması	olarak	tanınır.	You're	Reading	a	Free	Preview	Pages	38	to	40	are	not	shown	in	this	preview.	Eğer	yeterli	bir	biçimde	kuralları	biçimlendirmeyi	başaramazsak,	başarısızlığımız	varsayıma	karşı	doğrulanmamış	kanıt	olarak	anlamlandırılabilir.	Bir	söz	vermenin	temel	özelliği,	belirli	bir	eylemi	yapma
zorunluluğunu	yüklenmektir.	Bir	konuşmacı,	bilinçli	bir	biçimde	kendi	dilinin	sesbilimsel	dizgesinin	ayrımında	değildir.	çak	öbeklerin,	eğilimleri	en	azdır.	Örneğin,	bu	odanın	düzenini,	içindeki	kişilerin	nasıl	yerleştirildiklerini,	onların	giyiniş	ve	davranışlarım,	bir	kıyıda	konuşup	duran	beni	düşündüğünüzde,	susmanız	ya	da	bana	bakmanız	-	yanınızda
oturanla	konuşacak	yerde	uyuyakalmanız	v.b.	şeyler,	açıkça	anlaşılacağı	gibi,	bütün	bu	ayrıntılar,	tek	tek	ya	da	birlikte,	hem	geneldeki	durum,	hem	de	bireysel	ortaklar	arasındaki	ilişkiler	konusunda	bir	yığın	şeyi	söyleyiş	tir.	Çünkü	söz	verme,	söz	verme	isteğidir;	gözdağı	verme	ya	da	uyarma	isteği	değildir.	BE	-*	{-im,	-yı	-ın}	6.	Bununla	birlikte,
yazılar	sırasıyla	tarım,	reform,	azgelişmiş	ve	pirinç,	kırsal	anahtar	sözcükleri	altında	dizinlen	mislerse,	erişim	izlencesinin,	Güney-Doğu	Asya	nın	az	gelişmiş	olduğunu,	orada	pirinç	yetiştirildiğini,	ekonominin	kırsal	olduğunu	ve	pirincin	tarım	için	anlamlı	olduğunu	bilmesi	gerekecektir.	6	Çok	daha	sonraki	bir	çalışması	olan	A	Synopsis	de	dilbilim
açısından	anlamdan	söz	etmek	için	ilk	önce	dil	olaylarının	bir	bütün	olarak,	yinelenen,	birbiriyle	bağlantılı	olaylar	olarak	ele	alınmasını,	sonra	bunlara	bir	ulamlar	çerçevesinden	oluşan	kuramsal	tasarımların	uygulanmasını	öneriyoruz...	Bunları	bireysel	olarak	öğrendik	ama,	alışkanlık	kazanma,	yetişmenin	sonucu229	236	D	İLBÎLÎM	SEÇKİSİ
olduğundan,	aynı	toplumsal	geçmişi	(aynı	kültürü)	yaşayanlar	yine	de	aynı	alışkanlıkları	göstermeye	yönelirler.	Sesbilim	kuralları,	sesbilgisi	kuramıyla	kurulan	eşdeğerler	yoluyla	belirlenmelidir.	Dilbilimsel	koşutluklar	oldukça	yakındır.	Örneğin,	biçimbirimler,	nesnel	ve	biçimsel	bir	işlemle	belirlenecekse,	kişi	her	biçimbirimin	belirlenebilir	bir
sesbilimsel	yapısı,	olmasını	gözetmelidir.	Her	iki	işlem	de	her	biri	için	değişik	bir	biçimde,	anlam	odaklaşmasıyla	sonuçlanır.	Karşılaştırılacak	iki	durumla	ilgili	hiçbir	ön	bilgi	olmadan	dilin	bir	durumdan	ötekine	nasıl	geçiştiğini	düşünmek	olanaksızdır.	Düzenin	birisi	tümcenin	dilbilgisi	örgüsünce	belirlenir.	Birçok	türde	haritalar	vardır.	Bu	topluluğun,
temelde	r	siz	yöresel	anadilinin	olduğu	açıktır,	ancak	II.	Bu	nedenle,	toplumdilbilimsel	çalışmaların	bu	alanda	b*r	açıklama	getireceği,	ya	da	tersine,	büyük	yapılar	alanındaki	metin	oluşturan	süreçlerin	toplumbilim	çalışmalarına	konu	oluşturacağı	umulabilir.	Çünkü	onların	kuralları,	belli	bir	bütünlük	içindekilerin	yanı	sıra,	dizilere	uygulanmıştır.
Bağlamsal	koşulların	uzantıları	ve	önemsiz	düzenlemeler	6	South	Central	Harlem	deki	incelememizde,	John	Lewis	ile	ilk	kez	karşılıklı	konuştuğumuz	zaman	(1965),	onun	ötekilerle	karşılıklı	görüşmeyi	bitirdiği	zamana	değin	(1967),	ölçünsüz	değişkenlerde	güçlü	bir	değişim	gösterdiği	gözlemlendi.165	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	171	lehçe	aykırılıkları	gibi
görünen,	daha	alt	düzeydeki	kurallara	dayanırlar.	Bu	verilerin	tümü,	çizenek	Tde	gösterildiği	gibi	yorumlanıp	bu	çerçeveye	tutarlıca	yerleştirilebilir.	Sözgelimi	Rusça	5	ünlü	sesbirim	ve	32	ünsüz	sesbirim	ile	betimleniyordu;	ünsüzlerin	12	si	öndamaksıl	idi,	yani	[pa]	ya	karşı	[py	],	[ta]	ya	karşı'[ty	]	ve	benzerleri.	D	o	yurucu	bir	insanbilim,	cinsel	davranış
dilbilgisinin	(ya	da	başka	bir	davranış	türünün)	aynı	biçimde	herşeyi	kapsaması	gerekir.	(s.	Çizenek	4	sıfır	tümce	(denenecek	hiçbir	değişke	içermeyen)	üzerinde	orta	sınıf	konuşmacısını,	işçi	sınıfı	konuşmacısına	karşı	koyduğumuzda,	öznel	tepki,	testimizdeki	ilk	iki	birimine	verilen	yanıtları	göstermektedir?	Inq.,	vol.	Konu	olarakta	İngilizce	adılların
betimlenmesini	ele	alalım.	Searle,	How	to	Derive	Ought	from	Is,	Philosophical	Review,	1964.184	190	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	Düzenleyici	kurallar	kendine	özgü	bir	biçimde	buyrum	olarak	biçimlendirilir	ya	da	sözcüklere	dökülür.	Çünkü,	örneğin,	İngilizce	ve	Fransızcamn	ayrımlara	dayanan	bir	betimlemesi,	İngilizce	öğrenen	bir	Fransızm	thin	ile	then
sözcüklerindeki	dişarası	seslerin	sesletiminde,	bunların	Fransızca	sesbiıîm	düzeninde	bulunmamaları	nedeniyle,	güçlüğü	olabileceğini	gösterebilse	bile,	deneyimli	bir	öğretmen	gibi,	belli	bir	öğrencinin	bu	güçlüğü	nasıl	ortadan	kaldıracağını	kestiremez.	İmlenenler	(implicates)	yalnızca	Gsiiz	leri,	gösterilenler*	(designates')	ve	düzanlamlananlar*
(denotes)	yalnızca	G	anb	ları,»dışavurulanlar*	(expresses)	de	G	uyb	ları	gösterecektir.	242).	Bir	neden	yokken,	yiyecekleri	iyi,	kötü	diye	ayıran,	bunun	gibi	güçlü,	ama	mantıksız	tepkiler,	akılcı	değildir;	ancak	bizim	konuşmadaki	ve	cinsel	davranışlardaki	yanlış	/doğru	kavramlarına11	karşı	gösterdiğimiz	tepkilere	yakın	karşılıklardır.	Bed	sözcüğünü
düşünelim.	Bu	da	mantıksal	bir	varsayımdır.	Halliday	in	işlevsel	tümce	çözümlemesi	dediği	konuyla	ilgili	olarak	iki	noktayı	belirtmeliyiz.	İngilizceyi,	bir	dizi	İngilizce	sözce	olarak	düşündüğümüzde,	kuşkusuz,	dizgeyi	ve	onun	görünümünü	birbirine	karıştırmak	güç	değildir.	Ayrıca	bu	algılamaya,	söylediği	şeylerin	sözcük	ve	dizim	özelliklerinin	o	etkiyi
uyandırmayla	dil	gelenekleri	açısından	bağdaştığı	gerçeği	nedeniyle	ulaşılmasını	istemektedir.	Bu	bilgi,	yalnızca	açık207	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	213	olarak	söylenilenden	değil,	örtülü	varsayımlardan	da	çıkarılabilir.	Sledd,	1965)	ötekiler,	eğitim	ve	dilbilim	için	sevindirici	olarak	nitelemiştir.	Aynı	biçimde,	göz	de	yalmzca,	gördüğü	şeye	anlam	veremez;
karanlıkta	yolu	bile	el	yordamıyla	bulmamız,	bizim	hepimizin,	ayrı	duyulardan	bilince	ulaşan	kod	çözme,	yazıya	çevirme	ve	tümleyici	kodlu	örüntüler	için	kökü	pek	derine	uzanan	bir	yeteneğimizin	bulunduğunu	gösterir.	Bu	yöntem	üzerinde	bir	değişiklik,	1954	te	Oettinger	ce	önerildi.	Bu	tür	incelemelerde,	incelenecek	uygun	nesne,	yalın	davranış	ya	da
yalnız	ilişkiler	değil,	daha	çok	hailem	genellikle	kesin	sapma	gösterdiği	ilkeleri	içeren	kurallar	olmalıdır	diyen	Homans	(1955)	ile	aynı	görüşteyiz.	Prag	Okulunun	gelişiminde	doruğa	1930	larda	varılmış	olmakla	birlikte,	dilin	işlevsel	yönden	incelenmesi	için	sağladıkları	kuramsal	çerçeve	bugüne	değin	önemini	yitirmemiştir.	Sonuç	olarak,	dizgesel
gözlemlemenin	etkisi	en	aza	indirgendi.	(P.	Onun	bulgusuna	göre	sözcüklerin,	bir	durumdaki	tüm	sözün	bağlanıma,	kendi	deyimiyle	durumsal	bağlam'ım	konulması	gerekmektedir.	Kimileri	şimdi	bile	işe	yarar	niteliktedir.	Bunlar	o	çağda	İngiliz	Üniversitelerinde	yaygın	olan	olan	19.	Bu	örneksemelerin	neler	olduklarını	yeniden	vurgulayayım.	Yanıt
Bilmiyorum,	en	azından	benim	kişisel	dil	kullanımımda	yeri	yok	olabilir.	cilt,	Oxford	University	Press,	1973,	s	,	Çeviren:	D	oç.	Durumsal	anlamı	olanlar	yalnızca	sözlüksel	ve	dilbilgisel	öğeler	değildir.	College	de	France	da	göreve	başlayış	konuşmasıda,	Levi-Strauss,	budunbilimin,	göstergebilimin	bir	dalı	olduğunu	vurguladı.	Onlara	(bunun	ayırdında
olmayanlardan)	daha	büyük	bir	deyişsel	ayrılık	gösterilir.	Bununla	birlikte,	karşılaş11	12	DİLBİLİM	SEÇKİSİ	tırmalı	dilbilgisi,	dilbilimi,	dillerin	evrimini	inceleyen	bir	bilim	durumuna	getirecek	karşılaştırmalı	bir	yöntemin	geliştirilmesine	olanak	sağlamıştır.	îşte	bu	öğelerin	bileşimini	edimsel	eylem	çözümlememizde	açıklamaya	çalışacağız.	Bu	tür
seçilmiş	değişkenler,	olumsuz	uyum	ve	adıllaşma	zıtlaşması	olarak,	Shuy,	Wolfram	ve	Riley	tarafından	1967	de	Detroit	te	incelenmiştir.	Çizenek	Fin,	tüm	toplumdilbilimsel	değişkenlerle	ortak	olmayan	kimi	özellikleri	de	vardır.	Çizenek	3b,	kuralcı	bağlaşımı	gösterir.	Yanıtı	bilmiyorum	ama,	büyük	olasılıkla,	üretken	dönüştürümlli	dilbilgisi	alanında
çalışan	dilbilimcilerin	araştırmalarının,	davranışı	yöneten	dönüştürümlü	kurallara	ilgi	duyan	antropologlar	için	pek	yararlı	örneksemeler	sağlayacağı	görülüyor.	Bloomfield	önemli	bir	kuramcı	olduğundan,	bu	yalnız	kuramsal	açıdan	değil,	dilbilim	uygulamaları	açısından	da	doğrudur.	Üstelik	bu	öbekler	tümcenin	kurucularıdır	(ama	sonuncul	kurucuları
değildir).	Evlilik	birliği	durumunun	yasal	başlangıcını	belirleyen	düğünümüzle	karşılaştırılabilen	tören	gibi	şeyler,	her	yerde	bulunur	ve	böyle	törenimsi	şeylerin	göstergelerinden	biri	yiyecek	töreni	öğesinin	bu	tür	olaylarda	her	zaman	yer	almasıdır.	(1961),	The	Phonology	o	f	Czech,	Mouton.	Bu	işlemin	mantıksal	bitim	noktasına,	bir	tümcenin	derin
yapısının	anlamsal	simgelenmesiyle,özdeş	olduğu	söylendiğinde	(Ross	and	Lakoff	1967,	McCawley	(1968a)	varılmıştır.	En	yüksek	ikinci	toplumsal	öbek,	bu	durumda	lise	çıkışlılar,	daha	biçimsel	b.içemlerin	de	saygınlık	ölçütüne	doğru	daha	büyük	bir	kayma	gösterir.	Saussure	e	göre	temel	olan	şey	yalnızca	göstergelerden	değil,	dizge	içindeki
göstergeler	arası	ilişkiden	kaynaklanan	böyle	bir	anlam	düşüncesidir;	bu	onun	(oldukça	aşırı	görülen)	şu	sözünde	açık	seçik	özetlenmiştir:	Dilde	yalnız	ayrımlar	vardır.	Yöresel	anadili	Biçembilim	sürekliliğinde	her	biçem	ya	da	nokta,	dilbilimcilerden	eşit	derecede	ilgi	görmez.	Dilbilgisi	kavramıysa	bugün	geçerli	olan	ve	sesbilim,	biçimbilim,	anlambilimi
de	kapsayan	geniş	anlamda	anlaşılmalıdır.	Yapısalcılığı	tartışmak	için	kişi,	dilbilimin	böyle	bir	kullanımında	hem	sağlayabileceklerini	hem	de	sınırlarını	betimlemelidir.	Ancak	AÖ-AÖ-BE-E-ZE-KE-AÖ-AÖ-tarafmdan	E-ee-ZE-KE	kuralının	işlemesiyle	ortaya	çıkan	kapı-arkadaş	+ım-tarafmdan-açıl	-j-acak	dizisinin	öbek	belirteci	nedir?	Bu	bağlamlarda,	orta
sınıf	değerleri	o	denli	başattır	ki,	öteki	durumlarda	davranışı	ne	kadar	güçlü	etkilerse	etkilesinler,	deneklerin	çoğu,	karşı	değerlerden	hiçbirini	algılayamazlar.	Gerçek	konuşma	ortamında	dinleyiciler,	edimsel	eylem	dile	getirme	kurallarım	bildiklerinden	bu	koşulun	yerine	getirildiğini	varsayarlar.	Ma	ve	Herasimchuk	(Bkz.	Evrensel	olarak	tanınan
saygın	biçimi,	ıslıklı	sürtüşmeliye	karşın	yarı	kapanmalı	ve	kapanmalılar	anlaşılır	biçimde	belirtildi.	Hiç	kuşkusuz,	oyunun	kuralları	olan	dilbilgisi	ve	sesbilgisi	kuralları	belirli	bir	anlamı	aktarmak	için	söylemek	zorunda	olduğum	şeyi	kesinlikle	belirlemez.	İkincisi,	toplumsal	süre	ve	toplumsal	durumların	belirtemleri	olarak	işgörüde	bulunmaktır.	Böyle
bir	örü,	okunarak,	her	sözcüğü,	satır	sıra	sayısı	ile	birlikte	ayrı	bir	karta	yazılmakla	elle	dizinlenebilirdi.	Hiç	değilse,	kimi	dönüşümlerin	sözcük	eklenmesinden	önce	uygulanması	konusunda	inandırıcı	görüşler	(bkz.	Georges	Mounin,	Introduction	d	la	semiologie	yapıtında	göstergebilimcinin	gerçekte	araştırmalarını,	gösterenlerin	açıkça	tanımlanmış
iletişimsel	kurallarıyla	onlara	sıkıca	ilişkin	durumlara	sınırlandırılmasını	ileri	sürer.	Son	olarak	KUM	M	ER	in	1971a-c	süreçsel	bir	metin	örneği	geliştirme	deneyi	vurgulanmalıdır.	Çeviride	kullanılan	terimlerden	yaygın	biçimde	yerleşmemiş	olanlar	aşağıda	İngilizce	karşılıklarıyla	verilmiştir.132	138	D	İLBİLİM	SEÇKİSİ	Gönenç,	G.,	Bağlayıcı	Koşullu
Kodların	Birik	Çözülebilme	Özellikleri	ve	Türkçe	Hece	Yapışma	Uyulması,	IV.	Olması	gerektiğinde	direnmek	dilbilimcilerin	uygulamada	yaptıklarının	bir	çarpıtılması	olacaktır.	Kesin	konuşmak	gerekirse	bu	koşul,	(1)	inci	koşulun	bir	bölümü	olarak	biçimlendirilebilirdi.	(İÜ)	/ii,	ei,	e,	/	gibi	ünlülerin	önleşmeye	neden	olan	bazı	ortak	sesbilgisel
benzerlikleri	vardır	(ve	anıştırma	yoluyla,	/o,	ou,	u	:/	nm	önleşmeyi	engelleyen	bazı	ortak	benzerlikleri	vardır).	Ahmet	Kocaman)	Glosematik	-	(F.	(3)	Biçimsel	açıdan	eşsöz*	ya	da	çelişme*	olarak	betimlenebilecek	kullanımların	bulunduğu	metinler	(örneğin	Ya	gelirsin	ya	gelmezsin	jpolitika	politikadır	/	Hem	istiyorum,	hem	istemiyorum).	Bu	p	ye,	pen
sözcüğünü	sesletirken	elimizi	dudaklarımıza	yaklaştırdığımız	zaman	sezinliyebileceğimiz	bir	püfleme	eşlik	eder.	Söylemin	temelini	oluşturan	kurallar	dizgesini	incelemek	için	düzenlenmiş	olan	dilbilim,	kendi	öz	doğasıyla	çözümleyiciyi,	incelemekte	olduğu	görüngülerin	geleneksel	temellerini	göz	önünde	bulundurmaya	zorlar	(Cours	de	linguistique
generale,	s	ve	100-1).	Böylece	dilin,	ayrımlamayla	öğrenme	süreci	yöntemiyle	öğrenilebileceği	görüşünde	olan	yazarımız,	eklemli	sözü	edinmek	için,	insanlarda	doğuştan	bir	yetenek	olduğu	yolundaki	son	önerimi	anımsamayı	savsamıştır.	Onun	örnek	aldığı	durum,	kişinin	kitaba	bakarak	gösterenin	gösterilenini	bulabileceği	olmakla	birlikte,	anlama
ulaşmak	için,	göstergenin	gerçek	alanı	ve	kökeni	olan	gösterenden	yola	çıkmanın	gerektiği	varsayılır,	çünkü	gösterge,	görülen	bir	dış	kabuktur	ancak.	Yiyecek	dilbilgisi	Yiyecek	alışkanlığının	dilbilgisi	çözümlemesi	çok	daha	ileridir.	Özellikle	dilin	doğası	ve	öğrenilmesiyle	ilgili	kurama	yaklaşımımızda	sakıngan	bir	esneklik	göstermemiz	uyarısında
bulunulmuştur.	En	azından	Frege	den	bu	yana,	bu	tü.r	söz	öbeklerinin	göndergelerinin	aynı	olmasına	karşın,	anlamlarının	ayrı	olduğunu	varsaymak,	alışılagelmiş	bir	şeydir.	Mektup	yazma,	sözsüz	bir	davranış	biçimidir;	ama,	sözlü	araçla	bilgi	taşır.	Yeni	bir	yetkeciliğin	doğuşuyla	birlikte,	eski	inançlar	yeni	Tanrıların	denetimine	verilmiştir.	9	Burada
kullanılan	kısaltmalar,	Chomsky	ve	Halle	(1968)	den	yalnız	bir	değişke	kuralını	belirtmek	için	sağ	yandaki	birimlerin	ayraç	içine	alınması	bakımından	ayrılır.	HAUSENBLAS	1964,	On	the	Characterization	and	Classification	of	Discourses,	TLP	1,	S	K.
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