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SEMİOTİĞİN ANA-KAVRAMLARI 

1. Sentaks, Semantik, Pragmatik 

Dil hakkındaki araştırmaların tümünü içine alan en kuşatıcı işaretler-

bilimine (C. Morris'i izleyerek) "semiotik"1 diyoruz. 'Dil' sözcüğünü burada, 

dar mânâda yalnız günlük-dil (tabii dil, tarihsel dil) olarak değil, bütün bilim

sel ve teknik dilleri ve genel olarak her türlü tabiî veya yapma sembol-sistem-

lerini kapsamı içine alacak şekilde, en geniş mânâda kullanıyoruz. Örneğin 

'C' sembolü kimya-dilinin bir terimi ve 'C + O2 —» CO 2 ' sembol-dizisi (de

yimi) ise aynı dilin bir önermesi sayılmalıdır. Bu anlamda her bir özel uğraşı 

alanına (bilimler, güzel-sanatlar, ahlâk, hukuk, metafizik, v.ö.) özgü bir "d i l " 

bulunduğunu söyleyebiliriz. 

Dilde şu üç faktörü ayırdedebiliriz: a) deyimler (yani tek tek anlamlı 

semboller ve bu sembollerden kurulu sonlu diziler); b) deyimlerin dil-dışı 

karşılıkları (yani dile getirdikleri nesneler) c) "kullanan" (yani deyimleri belli 

bir yer ve zamanda kullanan tek tek insanlar veya insan topluluğu). Genel 

olarak, verilen bir deyimin belli bir dil-dışı karşılığı olması bu deyimin içkin 

(intrinsic) veya tabiî bir özelliği değildir; yani deyim ile dil-dışı karşılığı ara

sındaki bağlantı ne mantıksaldır, ne de nedensel (causal). Duman görülen 

yerde ateş beklenir, öyle ki duman ateşin bir işareti sayılabilir. Burada "işa

r e t " ile "işaret edilen" arasında gerçekten de tabiî, nedensel bir bağlantı vardır. 

* Bu yazıyı hazırlarken dostum Doç. Dr. Hüseyin Batuhan'ın düşüncelerinden pek 
çok yararlandım. Dr. Batuhan üstelik manüskriyi baştan aşağı büyük titizlikle gözden 
geçirerek düzeltmiştir. Bütün bu yardımlarından dolayı kendisine candan teşekkürlerimi 
tekrarlamayı bir borç bilirim. 

1 Bk. Batuhan ve Grünberg, Modern Mantık, Kitap I, özellikle s. 34-47. 
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Öbür yandan 'mavi' sözcüğünün mavi rengini ifade etmesi, bu sözcüğü kullanan 

kimselerin ilkece hür istemlerine bağlı bir uzlaşım'a (convention) dayanarak 

'mavi' sözcüğüyle mavi rengini kastetmelerinden başka bir şey değildir. 

İmdi, sözü geçen üç faktör açısından, semiotik (yani genel dil bilimi) üç 

ana-bölüme ayrılmaktadır: 

Sentaks, deyimleri gerek "kul lanan" faktörünü, gerekse deyimlerin 

"dil-dışı karşılığı" faktörünü hesaba katmadan-inceleyen semiotik dalıdır. 

Semantik, "kul lanan" faktörünü hiç hesaba katmadan, dilsel ifadeleri 

sadece dile getirdikleri nesneler (yani "dil-dışı karşılıkları") açısından inceleyen 

semiotik dalıdır. 

Pragmatik, deyimleri "kul lanan" faktörü açısından inceleyen semiotik 

dalıdır. 

Örneğin, 'mavi ' sözcüğünün Türkçede bir sıfat olması sentaktik; aynı 

sözcüğün mavi rengini dile getirmesi semantik, bu sözcüğün öteden beri Türk

ler tarafından mavi rengini ifade etmek için kullanılması ise pragmatik bir 

olgudur. Genel olarak herhangi bir deyim ile bu deyimin dil-dışı karşılığı 

arasındaki bağlantının belirtilmesi semantiğe aittir. Böyle bir bağlantı uzla-

şımsal olduğundan, bir "kura l " -semantik kural- yardımıyla belirlenir. Örne

ğin: 

Eskimo dilinde 'iglu' sözcüğünün anlamı ev'dir 

cümlesi bir semantik kuraldır. Ancak, böyle bir semantik kuralın elde edilmesi, 

Eskimoların konuşma davranışlarını gözleyerek, empirik bir genelleme sonu

cunda 

Eskimolar için 'iglu' sözcüğünün anlamı ev'dir 

gibi bir pragmatik kuralın elde edilmesine bağlıdır. Bu bakımdan, tabiî dillerin 

semantiğinin bu dillerin pragmatiğinden türetilmesi gerektiğini görüyoruz. 

Öte yandan, yapma dillerin semantik (veya sentaktik) kurallarını ortaya 

koymak için hiç te önceden bu dilleri kullanan kimselerin dilsel davranışlarım 

gözlemek gerekmiyor. Tam tersine, yapma bir dilin ilk önce semantik ve sen

taktik kuralları keyfe-bağlı olarak ortaya konur; böyle bir dili kullanan kim

selerin dilsel davranışları bundan sonra, sözü geçen kurallar uyarınca düzen

lenir. Tabiî dillerin (semantik ve sentaktik) kurallarıyla yapma dillerin kural

ları arasındaki fark, bir toplumun töreleriyle yazılı kanunları arasındaki ay

rımı andırır. Töreler toplumsal davranışlardan çıkar; kanunlar ise yol açtıkları 

toplumsal davranışlardan önce ortaya çıkarılırlar, toplumsal davranışlar da 

ortaya konulmuş kanunlar uyarınca düzenlenirler. 
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Tabiî dilleri inceleyen semiotiğe "deskriptif semiotik", yapma dilleri ince

leyen semiotiğe ise "salt semiotik" denir. Deskriptif semiotiğin kolları "desk-

riptif pragmatik", "deskriptif semantik" ve "deskriptif sentaks"; salt semiotiğin 

kolları da "salt pragmatik", "salt semantik" ve "salt sentaks" tır. Deskriptif 

semiotiğe genel olarak "linguistik" denilmektedir. Linguistik (veya "deskrip

tif semiotik") empirik, salt semiotik ise a priori bir uğraşıdır. Salt semiotik 

felsefe, özellikle mantık için, son derece önemlidir. Felsefenin tümünün salt 

semiotik üzerine kurulduğunu -daha doğrusu, kurulması gerektiğini- söyle

yebiliriz. (Salt semiotiğin bir dalı olan "salt pragmatik", yapma bir dilin yanı 

sıra yapma veya ideal bir "kullanan"a başvurur. Böyle bir "kul lanan" klâsik 

iktisadın "homo oeconomicus'unu veya modern iktisadın çeşitli matematiksel 

modellerini andırır. Wittgenstein'ın "dil oyunları" da günlük dilde ifade edil

miş salt pragmatik diller sayılabilir). 

Bir de semiotik inceleme konusunun tek bir dil veya dillerin tümü ol

masına göre "özel semiotik" ve "genel semiotik" olmak üzere iki kısma ayrılır. 

Aynı şekilde "özel pragmatik" ve "genel pragmatik", "özel semantik" ve "genel 

semantik", "özel sentaks" ve "genel sentaks" ayrımları yapılmaktadır. Örneğin, 

'mavi' sözcüğünün Türkçede mavi rengini göstermesi özel deskriptif semantiğe 

ait bir olgudur. 

2. Deyim-örnekleri ve Deyim-tipleri: 

Dilsel deyimler genellikle yalnız bir defa değil, bir çok defa kullanılırlar. 

Örneğin '2 = 2' gibi bir deyimde '2 ' sembolünün iki defa geçtiğini görüyoruz. 

Geçişlerden her biri somut bir nesne, beyaz zemin üzerinde bir mürekkep 

izidir. Bu geçişlerden her birine '2 ' sembolünün birer "sembol-örneği" (symbol-

token) denir. Böylece '2 = 2' deyiminde iki tane ayrı sembol-örneği bulun

duğunu söyleyebiliriz. Öte yandan, bu deyimde geçen iki sembol-örneğinin 

aynı bir sembol - '2 ' sembolü - olduğunu söylemek isteriz. Bu son halde ise 

'sembol' sözcüğünü "sembol-örneği" anlamında kullanmadığımız meydan

dadır. Aynı olan söz konusu iki sembol-örneğinin biçimi veya "tip"idir. İşte 

biçimi aynı olan bütün sembol-örneklerinin ortak biçimine veya tipine bir 

"sembol-tipi" (symbol type) denir. Böylece sözü geçen '2 = 2' deyiminde aynı 

sembol-tipine ('2' sembol-tipi) ait iki ayrı sembol-örneğinin geçtiğini söyleye

biliriz. Sembol-tipleri (sembol-örneklerinin tersine) somut değil, " soyut" nes

nelerdir. 

" T i p " ile "örnek" ayrımı yalnız tek tek sembollere değil, her türlü deyim

lere uygulanır. Böylece "harf-örnekleri" ve "harf-tipleri", "sözcük-örnekleri" 
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ve "sözcük-tipleri", "önerme-örnekleri" ve "önerme-tipleri" ve genel olarak 

"deyim örnekleri" (expression-tokens) ve "deyim-tipleri" (expression-types) 

ayrımlarını yapabiliriz. Örneğin, 'her nesne ya mavidir, ya mavi değil' belli 

bir önerme-tipine ait bir önerme-örneğidir. Bu önerme-örneğinde 'mavi ' söz-

cük-tipine ait iki ayrı sözcük-örneği geçmektedir. 

Genel bir kural olarak, aynı deyim-tipine ait olan bütün deyim-örnekleri

nin (aynı dile ait olmaları halinde) anlamdaş olması gerekir. Bütün deyim-

örnekleri anlamdaş olmıyan bir deyim-tipi "çok-anlamlı" (ambiguous)dır. 

Günlük dilin gramerinde " a d a ş " (homonym) denen sözcükler, bütün sözcük-

örnekleri anlamdaş olmıyan sözcük-tipleridir. 

Bundan böyle, başka bir şekilde belirtilmediği zaman, 'deyim' ('sembol', 

'sözcük', 'terim', 'önerme', 'cümle', ...) terimini hep "deyim-tipi" anlamında 

kullanacağız. 

3. Nesne-dili ve Üst-dil. 

Genel olarak dili, dilsel olmıyan nesnelerden söz etmek için kullanırız. 

Örneğin 'Ahmet Ankaraya gidecek' gibi bir önerme 'Ahmet' adlı bir insan ile 

Ankara şehri hakkındadır. Ancak dili bazı hallerde dilsel olmıyan nesnelerden 

değil de, bir takım dilsel-deyimlerden söz etmek için de kullanırız. Örneğin 

bir dil-bilgininin, araştırmalarının sonuçlarını dilsel-deyimler hakkında olan 

önermelerle ifade edeceği meydandadır. İşte, dilsel-deyimlerden söz etmeye 

yarıyan bir dile "üst-dil" (metalanguage), bir üst-dil yardımıyla sözü edilen 

dile ise "nesne-dili" (object-language) denir. Buna göre semiotiğrn konusu 

olan diller, nesne-dilleri olup semiotiğin kendisi hep üst-dil seviyesinde kalır. 

Verilen bir nesne-dilinin yalnız sentaksını ifade etmeye yarıyan bir üst-dile 

"sentaktik üst-dil", semantiğini ifade etmeye yarıyan bir üst-dile "semantik 

üst-dil", pragmatiğini ifade etmeye yarıyan bir üst-dile de "pragmatik üst-dil" 

denir. 

Nesne-dili ve üst-dil ayrımına paralel olarak dilsel deyimlerin kullanılması 

(use) ile anılması (mention) arasındaki ayrım vardır. Dil-dışı nesnelerden 

(nesnel-dilde) söz ettiğimizde, bu nesneleri dile getiren deyimleri kullanırız; 

buna karşılık bir dil-bilgini veya filozof olarak, sıradan adamın veya bilim-

adamının kullandığı nesnel-dil deyimlerini incelediğimiz zaman bu deyimleri 

kullanmaz, sadece anarız. Örneğin, 'bu masa beyazdır' önermesini evetledi-

ğimizde ('masa' sözcüğü dil-dışı bir nesne olan bir masa hakkında söz etmeğe 

yaradığından) 'masa' sözcüğünü kullanıyoruz. Öte yandan, " 'Masa' dört 
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harflidir" önermesini evetlediğimiz zaman ('masa' sözcüğü bu bağlamda bir 

masa hakkında değil de, dilsel bir deyim olan 'masa' sözcüğü hakkında bir bilgi 

vermeğe yaradığından) 'masa' sözcüğünü anıyoruz. 

Verilen bir önerme içinde geçen bir sözcüğün "anılması" halinde, önerme 

tüm olarak başka bir dile çevrilirse, anılan sözcük olduğu gibi kalır. Örneğin, 

" 'masa ' dört harflidir" önermesi İngilizceye 

'Masa' has four letters 

şeklinde çevrilmelidir. 'Masa' sözcüğünün kendisini de İngilizceye çevirseydik 

'Table' has four letters 

gibi yanlış bir önerme elde ederdik. Oysa " 'masa ' dört harflidir" önermesi 

doğrudur. Aynı şekilde önermemizi Fransızcaya 

'Masa' a quatre lettres 

ve Almancaya da 

'Masa' hat vier Buchstaben 

şeklinde çevirmek gerek. 

Buna karşılık, 'masa' sözcüğünün "kullanıldığı" 'masa beyazdır' gibi bir 

önermeyi başka bir dile çevirdiğimizde, 'masa' sözcüğünün kendisinin de çev

rilmesi gerekir. Örneğin bu önerme İngilizceye 

The table is white 

şeklinde çevrilmeli. Yoksa, 'masa' sözcüğünü olduğu gibi çeviriye aktarsaydık, 

Masa is white 

gibi büsbütün mânâsız bir deyim elde ederdik. (Aynı şekilde önermemiz Al

mancaya 'masa ist weiss' şeklinde değil, 'Der Tisch ist weiss' şeklinde; Fran

sızcaya da 'masa est blanc' şeklinde değil, 'la table est blanche' şeklinde çe

virmek gerekir.) İşte, bir sözcüğün, ve genel olarak herhangi bir deyimin, belli 

bir bağlam içinde "anıldığını" belirtmek için, bu sözcük veya ifadeyi hep 

tırnak içinde göstermek gerek. Ancak, tırnak işaretlerinin (dikkati çekmek 

gibi) başka görevleri de olduğundan, " a n m a " görevini çift t ırnak yardımıyla 

değil, " tek t ı rnak" yardımıyla belirtiyoruz. 

4. Deyimlerin Sınıflandırılması: 

Bir (dilsel) deyimin bir sembol veya sonlu bir sembol dizisi olduğunu daha 

önce belirtmiştik. Bir "sembol" ise hiç bir kısmı anlamlı olmadığı halde, ken

disi anlamlı olan bir deyim demektir. Buna göre, 'C harfinin kimya dilinin 

bir sembolü olduğu halde, günlük dilin bir sembolü olmadığını; 'sin' deyiminin 
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matematik dilinin bir sembolü olduğunu; genel olarak günlük dilin sembolle

rinin tek tek harflerden veya hecelerden değil, tek tek sözcüklerden ibaret 

olduğunu söyleyebiliriz. Sembolik dillerin bir çok sembollerinin tek tek harf

lerden ibaret olması, bu dillerdeki harflerin her birinin bir sözcüğün kısaltması 

durumunda olmasındandır. Örneğin 'C harfi 'karbon' sözcüğünün kısaltması 

olduğundan sembolik kimya dilinin bir sembolü durumundadır. Günlük dilin 

sözcükleri gibi çok harfli olan sembollerin kısımlarına "işaret" diyeceğiz. Böy

lece her harfin bir işaret olduğunu, ama her işaretin bir sembol olmadığını, 

ancak bazı işaretlerin birer sembol olduğunu söyleyebiliriz. 

Her sembol ('sembol' teriminin tanımı gereği) anlamlı olduğu halde, her 

deyim (herhangi bir sonlu sembol dizisi olarak) anlamlı değildir. Nitekim an

lamlı bir takım sembol veya sözcüğün birbiri ardından gelmesi, anlamlı bir 

deyimin meydana gelmesi için yeterli değildir. Örneğin 'ise', 'Ahmet', 'değil', 

've', 'ancak' sözcükleri anlamlı oldukları halde, bunlardan kurulu bir dizi 

olan 'ise Ahmet değil ve ancak' deyimi anlamsızdır. 

Herhangi bir dilin deyimlerini sınıflandırmak için ilk önce deyimleri 

"basit deyimler" (yani semboller) ve "bileşik deyimler" (yani sembol-dizileri) 

olmak üzere iki öbeğe ayırmamız gerekir. Bütün basit deyimler anlamlı olduğu 

halde, bütün bileşik deyimlerin anlamlı olmadığını gördük. Buna göre, bileşik 

deyimleri anlamlı ve anlamsız bileşik deyimlere ayırabiliriz. İmdi, "bilgisel-

anlam" (cognitive meaning) ile "bilgisel-olmıyan anlam" (örneğin duygusal 

anlam) arasında bir ayrım yapmak gerekir. Bir önermenin bilgisel-anlamı, o 

önermenin doğruluk-değerini (yani doğru ise doğruluğunu, yanlış ise yanlış

lığını) belirlemek için gerekli olan anlam bileşeni demektir. Önermenin doğ

ruluk-değerini etkilemiyen anlam bileşenleri ise bilgisel-olmıyan anlamını 

meydana getirir. Önerme kısımlarının (terimlerin) bilgisel-anlamı, içinde 

geçtiği önermelerin doğruluk-değerini belirleme görevinde bu kısımlara düşen 

pay demektir. 

Buna göre deyimleri, taşıdıkları anlam bakımından şöyle sınıflandırabili-
riz: 

Bundan böyle, yalnız bilgisel-anlam taşıyan deyimleri inceleyeceğimizden, 

'anlam' sözcüğünü (başka şekilde belirtilmediği hallerde) hep "bilgisel-anlam" 

mânâsında kullanacağız. 

Bilgisel-anlam taşıyan 

Bilgisel-anlam taşımıyan 
Hiç bir anlam taşımıyan 

Bilgisel-anlam taşıyan 

Deyimler Bilgisel-olmıyan anlam taşıyan 
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İmdi, (bilgisel) anlamlı deyimleri "kategorematik" ve "sinkategorematik" 

olmak üzere iki öbeğe ayırıyoruz. Kategorematik deyimler, başka deyimlerle 

birlikte olmadan, "tefe başına anlamlı" olan deyimler; sinkategorematik deyim

ler ise tek başına anlamlı olmayıp ancak başka deyimlerle "birlikte anlamlı''' 

olabilen deyimlerdir. Örneğin ' insan' gibi bir isim, 'mavi ' gibi bir sıfat, 'gülü

yor' gibi bir fiil, kategorematik; 've', 'veya', 'dır', 'bazı' gibi sözcükler sinkate-

gorematiktir. Matematikte kullanılan parantezler matematik diline ait sin

kategorematik deyimlerdir. 

Bir dilin kategorematik deyimleri, bir yandan önermeler (yani doğru veya 

yanlış olabilen deyimler), öbür yandan da bir önermenin "özne"si (subject) 

veya "yüklem"i (predicate) olabilen terimler'den ibarettir. Bir "terim"i, her

hangi bir önermede özne veya yüklem konumunda geçebilen bir (basit veya 

bileşik) deyim şeklinde tanımlıyoruz. Özne konumunda geçebilen bir terime 

"tekil-terim", yüklem konumunda geçebilen bir terime de "genel-terim" diyo

ruz. Örneğin, 'Sokrates ölümlüdür' önermesinin öznesi olan 'Sokrates' sözcüğü 

bir tekil-terim, bu önermenin yüklemi olan 'ölümlü' sözcüğü ise bir genel-

terimdir. Aynı şekilde, 'bu masa dört köşelidir' önermesinin öznesi olan 'bu 

masa' deyimi bir tekil-terim, aynı önermenin yüklemi olan 'dört köşeli' deyimi 

de bir genel-terimdir. Görüldüğü gibi, terimleri (ister "tekil", ister "genel" 

olsunlar) basit ve bileşik (veya tek-sözcüklü ve çok-sözlüklü) olmak üzere iki 

öbeğe ayırabiliriz. Örneğin 'Sokrates' bir basit tekil-terim, 'dört köşeli' bir 

bileşik genel-terimdir. 

Tekil ve genel terimler arasındaki ayrımı incelemek amacıyla aşağıdaki 

önermeleri göz önüne alalım: 

(1) Sokrates insandır 

(2) Bütün insanlar omurgalıdır 

(3) Bazı insanlar mavi gözlüdür 

(4) Gök mavidir 

(5) Mavi bir renktir. 

' İnsan' sözcüğü (1) önermesinde yüklem konumunda, (2) ve (3)'te ise 

özne konumunda geçiyor. Şu halde ' insan' teriminin yukarıdaki tanımlar ge

reğince (l) 'de "genel", (2) ile (3)'te " teki l " sayılması gerekecek. 'Mavi' sözcüğü 

de (4)'te yüklem, (5)'te ise özne konumunda geçiyor. Şu halde 'mavi'nin (4)'te 

"Yüklem", (5)'te "özne" sayılması gerekecek. Böylece aynı terimin, bağlamına 

göre, " teki l " veya "genel" olabileceği sanılabilir. 



308 TEO GRÜNBERG 

İmdi, ' insan' sözcüğünün (2) ile (3) önermelerinde modern mantık gereğince 

yüklem sayılması gerektiğini gösterebiliriz. Nitekim, (2) önermesinin gerçek 

mantıksal yapısı 

(6) x ne olursa olsun; x insan ise, x omurgalıdır 

biçiminde; (3)'ün gerçek mantıksal yapısı da 

(7) öyle bir x vardır ki, x insandır ve x mavi gözlüdür 

biçimindedir. 'x ne olursa olsun' deyimi " b ü t ü n " niceleyecisinin (yani "tümel 

niceleyeci"nin) karşılığıdır. Bunu modern mantıkta ' x' şeklinde gösteririz. 

'Öyle bir x vardır ki ' ifadesi ise "bazı" niceleyecisinin (yani "varlıksal" veya 

"t ikel" niceleyecinin) karşılığıdır. Bunu da ' x' şeklinde dile getiririz. 'İse ' 

sözcüğü ' ' sembolü, 've' sözcüğü de ' ' sembolü ile dile getirilir. Buna göre, 

(2) önermesi 

(8) ( x) (x insandır x omurgalıdır) 

biçimine, (3) önermesi de 

(9) ( x) (x insandır x mavi gözlüdür) 

biçimine girer. 

İmdi, 'insan sözcüğünün (2) ile (3)'te görünüşte "özne" konumunda geç

tiği halde, (8) ile (9)'da özne konumunda değil, "yüklem" konumunda geçtiği 

meydandadır. Şu kaide, ' insan' sözcüğünün (1) önermesinde olduğu gibi (2) 

ve (3) önermelerinde de (ve genel olarak herhangi başka bir önermede, anlamı 

değişmemek şartiyle) bir genel-terim olduğunu kabul edebiliriz. 

Öte yandan, 'mavi ' sözcüğünün (4) önermesinde bir genel-terim olduğu 

halde, (5) önermesinde (gerçekten de) bir tekil-terim olduğunu söyleyebiliriz. 

Nitekim, 'mavi bir renktir' önermesi ne "bütün maviler bir renktir", ne de 

"bazı maviler bir renktir" şeklinde yorumlanamaz. ('x mavi ise, x bir renktir' 

deyimi 'x'in bütün değerleri için yanlıştır. Mavi olan hiç bir nesne bir renk 

olamaz, nitekim mavi olan nesneler hep somut nesneler, renkler ise soyut 

nesnelerdir.) Böylece 'mavi' sözcüğünün hem bir "tekil-terim", hem bir "genel-

ter im" olduğu görülüyor. Yalnız burada sözcüğün anlamı değişmektedir. 

(4) önermesinde 'mavi' sözcüğü somut nesnelere uygulanabilen bir genel-terim, 

yani bir "somut genel-terim" olduğu halde, (5) önermesinde bir soyut nesnenin, 

bir rengin adıdır. ('Mavi' sözcüğü bu son halde bir "soyut tekil-terim" dir.) 

İmdi, 'mavi' gibi bir sıfatın bir genel-terim olduğunu belirtmek için, 

'mavi ' sözcüğünü tek başına bir terim olarak değil de, 'mavidir' ifadesinin bir 
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"köken"i (radical) şeklinde yorumluyoruz. Başka bir deyimle, 'mavi'nin tek 

başına hiç bir zaman bir genel-terim olamıyacağını, ancak 'mavidir' deyiminin 

bir genel-terim olduğunu kabul ediyoruz. Aynı şekilde, ' insan' gibi bir cins 

isminin de tek başına bir genel-terim olmadığını, ancak 'insandır' veya 'bir 

insandır' deyiminin bir genel-terim olduğunu kabul ediyoruz. Buna karşılık, 

'gülüyor', 'güldü', 'gülecek' gibi fiillerin tek başına birer genel-terim olduğunu 

söyleyebiliriz. Örneğin, 'Ahmet gülüyor' gibi bir önermede 'gülüyor' deyiminin 

bir yüklem, dolayısiyle bir genel-terim olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan, 

'Ahmet bir insandır' önermesinin yüklemi 'insan' değil, 'bir insandır' deyiminin 

bütünüdür. Şu halde, asıl genel-terim 'bir insandır' deyiminden ibarettir. 

Bazı terimlerin, görünüşte özne konumunda geçtikleri halde, gerçekte 

yüklem olduklarını gördük. Şimdi ise, görünüşte yüklem konumunda geçtik

leri halde, gerçekte özne olan terimlerin de bulunduğunu göstereceğiz. Örneğin: 

(10) Ali Veli'den büyüktür 

önermesini göz önüne alalım. Bu önermenin görünüşteki öznesi 'Ali', görü

nüşteki yüklemi ise 'Veli'den büyüktür ' deyiminden ibarettir. Oysa, (10) 

önermesinin "konu"sunun, yani sözünü ettiği nesne veya nesnelerin, yalnız 

Ali'den değil, bir de Veli'den de ibaret olduğunu söyleyebiliriz. (10) önermesi

nin Ali'den olduğu kadar Veli'den de söz ettiği meydandadır. Bu bakımdan, 

'Veli' sözcüğünü yüklemin ayrılmaz bir parçası sayacak yerde, (10) önermesi

nin bir öznesi saymak gerek. Ancak 'Ali'nin bu önermenin bir öznesi olarak 

kaldığını göz önünde tuttuğumuzda, bir önermenin "bir"den çok öznesi ola

bileceğini kabul etmek zorunda kalırız. Böylece (10) önermesinin iki öznesi 

-'Ali' ile 'Veli'- olduğunu söyleyebiliriz. Bu önermenin yüklemi ise 'büyüktür' 

deyiminden ibarettir. 

Önermeleri "tekil-önermeler" ve "genel-önermeler" olmak üzere iki öbeğe 

ayırıyoruz. Bir tekil-önerme, içinde en az bir özne (yani bir tekil-terim) bu

lunan bir önerme, bir genel-önerme ise 'bütün ' veya 'bazı' gibi bir niceleyeciyi 

içine alan bir önerme demektir. Örneğin ( l) , (4), (5) ve (10) birer tekil-önerme; 

(2), (3), (6), (8) ve (9) ise birer genel-önermedir. Tekil-önermeleri içine aldıkları 

öznelerin sayısına bakarak, "1-li tekil önermeler" (yani 1 özneli tekil önermeler), 

"2-li tekil-önermeler" (yani 2 özneli tekil-önermeler),... "n-li tekil-önermeler" 

(yani n özneli tekil-önermeler)... olmak üzere öbeklere ayırabiliriz. Örneğin, 

(1), (4) ve (5) birer "1-li tekil-önerme"; (10) ise bir "2-li tekil-önerme"dir. 

Bir "n-li tekil-önerme"nin yüklemi olabilen bir genel-terime bir "n-li 

genel-terim'' diyoruz. Böylece genel-terimleri de "1-li genel-terimler", "2-li 
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genel-terimler",... "n-li genel-terimler", ... olmak üzere öbeklere ayırabiliriz. 

"1-li genel-terimler"e "mutlak genel-terimler"; "2-li", "3-lü", .... genel-terim-

lere de "bağlantısal genel-terimler" de denilmektedir. Örneğin, 'mavidir', 'in

sandır' ifadeleri birer "1-li" (mutlak) genel-terim; 'büyüktür ' ifadesi ise bir 

"2-li" (bağlantısal) genel-terimdir. Mutlak genel-terimler birer "özelik"i 

(property) dile getirdiklerinden bunlara "özelik-terimleri"; bağlantısal genel-

terimler ise birer "bağlantı"yı (relation) dile getirdiklerinden bunlara "bağ-

lantı-terimleri" denilmesi uygundur. Örneğin, 'Ahmet, Ali ile Velinin arasında 

oturuyor' önermesinde 'arasında oturuyor' deyimi bir "3-lü bağlantı-terimi"-

dir. 

Sinkategorematik deyimlere gelince: bunların en önemlileri "mantıksal 

değişmezler" (logical constants) denilen 'değil', 've', 'veya', 'bütün' , 'bazı', ... 

gibi sözcüklerdir.2 En önemli mantıksal değişmezler, bir yandan "önerme-

eklemleri" (propositional connectives), öbür yandan "niceleyeciler" (quantifi-

ers) olmak üzere iki öbeğe ayrılır. Önerme-eklemleri bir veya bir kaç basit 

önermeden bileşik önermeler elde etmiye yarar. Bunlardan en önemlileri 've' 

(sembolik olarak ' ' ) , 'veya' (sembolik olarak ' ' ) , 'ise' (sembolik olarak 

' ' ) , 'ancak ve ancak... ise' (sembolik olarak ' ' ) , bir de 'değil' (sembolik 

olarak ' ') deyimleridir. Bunların ilk dördü, ikişer önermeyi birbirine eklemeye 

yaradığından "2-li önerme-eklemleri" durumundadır. 'Değil' sözcüğü ise bir 

tek önermeden bileşik bir önermeyi elde etmeye yaradığından bir "1-li önerme-

eklemi" dir. Niceleyecilere gelince: bunlar genel-önermeleri, yani klâsik man

tıkta " tümel" (universal) ve " t ikel" (particular) denilen önermeleri meydana 

getirmeye yarıyan 'bütün' (sembolik olarak' x', ' y', ' z',..) ile 'bazı' (sem

bolik olarak ' x', ' y', ' z' ...) sözcüklerinden ibarettir. Birincisine "tümel-

niceleyici", ikincisine ise "varlıksal-niceleyici" denir. 

2 Bk. Batuhan ve Grünberg, Modern Mantık, Kitap II; Grünberg, Symbolic Logic, Cilt 
I, II. 
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Bütün bu ayrımları göz önünde tutarak, (bilgisel-anlam taşıyan) deyim

leri şöyle sınıflandırabiliriz: 

5. Özne ve Yüklem; Açık-Önermeler: 

Tekil-terimlerle genel-terimlerin tanımının "özne" - "yüklem" ayrımına 

dayandığını, ayrıca verilen bir terimin belli bir önermede gerçekte "özne" 

konumunda mı, yoksa "yüklem" konumunda mı geçtiğinin salt görünüşten 

anlaşılamıyacağını gördük. Şu halde, herhangi bir önerme için, bu önermede 

geçen bir terimin özne mi, yüklem mi olduğunu belirtmeye yarayan bir takım 

ayraçlar bulmak gerekecektir. İşte bu amaçla şu iki ayraçtan birine başvurmak 

mümkündür: 

l.ci ayraç: Verilen önerme, kendi gerçek mantıksal yapısını yansıtmıyorsa 

(örneğin (2) önermesi), bu mantıksal yapıyı yansıtan başka bir önermeye (ör

neğin (8) önermesine) çevrilir. Bu son önermede 'dır' gibi bir eki olan her ifade, 

(ilk önermede bir özne konumunda geçmesi halinde bile) gerçekte bir "yüklem"-

dir. Böylece (2) önermesinde (görünüşte) özne konumunda geçen 'insan' söz

cüğünün, (8) önermesinde 'dır' gibi bir eki olduğunu göz önünde tutarak, ger

çekte bir "yüklem" olduğunu söyleyebiliriz. 

Kategorematik 
(tek-başına anlamlı) 

Sinkategorematik 
(birlikte-anlamlı) 

(Mantıksal değişmezler) 

Bilgisel-anlam taşıyan 
deyimler 

niceleyiciler 

önerme- eklemleri 

önermeler 

terimler 

tekil 

genel 

tekil 

genel 

1-li 

2-li 

tümel 

varlıksal 

2-li 

n-li 

tümel 

tikel 

1-li 
2-li 

n-li 

1-li 
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2.ci ayraç: Verilen bir önermede görünüşte özne konumunda geçen bir 

terimin gerçekte de bir özne olup olmadığını tesbit etmek için, bu önermeyi 

eviririz, yani görünüşteki özne ile yüklemi değiş-tokuş ederiz. Örneğin (2) gibi 

bir önermede görünüşte özne konumunda geçen 'insan' sözcüğünün gerçekte 

de bir özne olup olmadığını anlamak için, bu önermeyi evirerek, 

(11) Bütün omurgalılar insandır 

önermesini elde ederiz. İmdi, evirme sonucunda elde edilen yeni önerme an

lamlı (doğru veya yanlış) bir önerme ise, sözü geçen terim, gerçekte bir "yük-

lem"dir. Örneğin, (11) önermesi anlamlı (yanlış) bir önerme olduğundan, bu 

ayraca göre ' insan' sözcüğünün (2) önermesinin ancak görünüşte öznesi ol

duğu, gerçekte ise bir yüklem olduğu sonucuna varıyoruz. 

Aynı ayraca dayanarak (1) önermesinde görünüşte özne konumunda geçen 

'Sokrates' teriminin gerçekte de bir özne olduğunu anlarız. Nitekim (l)'in 

evrilmesiyle elde edilen 'insan Sokratestir' cümlesi anlamsız (ne doğru ne de 

yanlış) dır. (Anlamsız 'insan Sokratestir' cümlesinden, anlamlı bir önerme 

sayılabilen 'insandır Sokrates' cümlesini ayırdetmek gerekir.) 

Şimdi de 'özne' ve 'yüklem' terimlerini tam ve kesin bir şekilde tanımla

maya çalışacağız. Bu amaçla (2) gibi bir genel-önermeyi daha yakından ince

leyenin: İmdi, (2)'nin mantıksal yapısı 'x ' gibi bir değişkeni içine alan (8) 

önermesiyle dile getirilir. Bu önerme ise '( x) ' niceleyicisiyle 

(12) x insandır x omurgalıdır 

deyiminden kuruludur. (12) deyimi bir önerme değildir. Nitekim ne doğrudur, 

ne de yanlış. Ancak, bu deyimin içinde geçen 'x ' değişkeninin her bir değeri 

için belli bir önermeye çevrilir, yani ya doğru olur, ya da yanlış. İşte, (12) 

gibi bir deyime bir "açık-önerme" denir. Buna göre (8) önermesinin '( x) ' 

tümel-niceleyicisi ile (12) açık-önermesinden; (9) önermesinin de, '( x) ' varlık-

sal-niceleyicisi ile 

(13) x insandır x mavi gözlüdür 

açık-önermesinden kurulu olduğunu görüyoruz. Genel olarak, herhangi bir 

genel-önerme bir (veya bir kaç) niceleyici ile bir açık-önermeden kuruludur. 

(14) . . . x . . . 

gibi, içinde 'x ' değişkeninin geçtiği herhangi bir deyimin bir "açık-önerme" 

olduğunu, (14) deyiminin önüne '( x) ' tümel-niceleyicinin konulmasıyla elde 

edilen 
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(15) ( x ) ( . . . x . . . ) 

deyiminin; veya '( x)' varlıksal-niceleyicisini koymak suretiyle elde edilen 

(16) ( x) ( . . . x . . . ) 

deyiminin anlamlı (doğru veya yanlış) bir önerme olmasıyla tesbit ediyoruz. 

Bu tanım gereğince, (12) ifadesinin bir açık-önerme olduğunu (8) deyimi

nin; (13) deyiminin de bir açık-önerme olduğunu (9) ifadesinin anlamlı birer 

önerme olduğunu tesbit etmek suretiyle anlarız. 

Buna göre, 'özne' ve 'yüklem' terimlerini şöyle tanımlıyabiliriz: 

Tanım: ' s ' gibi bir deyimin '...s...' gibi bir önermede "özne" konumunda 

geçmesi, '...s...' önermesinde 's ' nin yerine (bu önermede geçmiyen) 'x ' gibi 

bir değişken koymak suretiyle elde edilen '...x...' deyiminin bir önerme-kalıbı 

olması demektir. 

Tanım: ' P ' gibi bir deyimin bir "n-li yüklem" (yani bir "n-li genel-terim") 

olması; 'x1 ' 'x 2 ' , ..., ' x n ' n tane değişken oldukta, 'P(x 1 ,x 2 , . . . , x n ) ' deyiminin 

bir n-li açık-önerme olması demektir. 

Genel olarak, 

(17) . . . x 1 . . x 2 x n . . . 

gibi, içinde n tane değişken geçen bir deyimin bir "n-li açık-önerme" olduğunu, 

bu deyime n tane niceleyici (örneğin n tane varlıksal-niceleyici) uygulamak 

suretiyle elde edilen, 

(18) ( x l) ( x 2) . . . ( xn) ( . . . x 1 . . . x 2 . . . . . . x n . . . ) 

deyiminin bir önerme olmasından anlarız. Örneğin, 'x y'nin babasıdır' deyi

minin bir "2-li açık-önerme" olduğunu '( x) ( y) (x y'nin babasıdır)' (yani 

'öyle bir x ve öyle bir y vardır ki, x y'nin babasıdır')ifadesinin anlamlı (hattâ 

doğru) bir önerme olmasından anlarız. 

(10) önermesinde geçen 'büyüktür ' deyiminin bir "2-li yüklem" (veya 

başka bir deyimle, bir "2-li genel-terim") olduğunu, 

(19) Büyük (x, y) 

(yani, 'x y 'den büyüktür') deyiminin bir "2-li açık-önerme" olmasından an

larız. 

'Özne' ve 'yüklem', dolayısıyla de 'tekil-terim' ve 'genel-terim' deyimle

rini böylece tanımladıktan sonra, 'tekil-önerme' ile 'genel-önerme' deyimlerini 

şöyle tanımlarız: 
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Tanım: Bir "n-li tekil-önerme", ' P ' gibi bir n-li genel-terim ile 's1', 's 2 ' , . . ., 

' s n ' gibi n tane tekil-terimden kurulu 'P(sı, s2, .., s n ) ' biçimindeki bir deyim 

demektir. 

Tanım: Bir "genel-önerme", bir n-li açık-önermeye bu kalıbın içinde 

geçen değişkenleri kapsıyan n tane tümel veya varlıksal niceleyiciyi uygulamak 

suretiyle elde edilen bir deyim demektir. 

Örneğin, (1) önermesinin bir "1-li tekil-önerme" olduğu, 'ölümlüdür' 

1-li genel-terimiyle 'Sokrates' tekil-teriminden; (10) önermesinin de bir "2-li 

tekil-önerme" olduğu, 'büyüktür ' 2-li genel-terimiyle 'Ali' ile 'Veli' tekil-

terimlerinden kurulu olmasından anlaşılır. (2) önermesinin bir genel-önerme 

olduğunu anlamak için, ' x' tümel-niceleyiciyle (12) önerme-kalıbından kuru

lu olduğuna bakmak yeter. 

6. Adlandırma, Uygulama ve İfade-etme: 

Buraya kadar hep sentaks çerçevesi içinde kaldık. Şimdi ise "semantik" 

açıdan "tekil-terimler" ile "genel-terimler" arasındaki ayrımı inceleyeceğiz. 

İmdi, bir terim ile dil-dışı karşılığı arasındaki bağlantı bakımından, bu iki 

terim çeşidi arasında çok önemli bir fark olduğunu görüyoruz. Nitekim, 'Sok

rates' gibi bir tekil-terimin belli bir dil-dışı nesnenin, yani 'Sokrates' adıyla 

tanınan ünlü Atinalı filozofun "ad" ı olduğu halde; 'insan' gibi bir genel-terim 

'Sokrates', 'Ahmet', ' John' , 'Hans ' , 'Pierre' ve 'Ayşe' gibi tek tek bir çok nes

neye uygulandığı söylenebilir. Bir tekil-terimin belli bir nesnenin adı olması 

ilkece uzlaşımsal olduğu halde, anlamı bilinen bir genel-terimin belli bir nesne

ye uygulanması hiç de uzlaşımsal değildir. Örneğin, Sokrates'e 'Sokrates' adı 

verilmiş olması keyfe-bağlı bir uzlaşımın sonucu olduğu halde, Sokrates'e 

'insan' sözcüğünün uygulanması hiç te uzlaşımsal değildir3 Nitekim, (1) gibi 

bir önermenin (yani 'Sokrates insandır' önermesinin) doğru olmasının gerekli 

ve yeterli şartı, 'insan' genel-teriminin 'Sokrates'e uygulanmasından ibarettir. 

Buna göre, bir genel-terimin belli bir nesneye uygulanıp uygulanmaması (uz

laşımsal olsaydı, herhangi bir tekil-önermenin doğru olup olmaması da uzla

şımsal olurdu. Oysa "empirik" denilen tekil-önermelerin doğru olup olmaması 

hiç te keyfe-bağlı olmayıp gözlüm ve deneye bağlıdır. 

3 Tabiî 'insan' genel-teriminin bir dilsel sembol olarak Sokrates John, v.b.g. nesneleri 
göstermek için seçilmiş olması gene uzlaşımsaldır; ancak bir defa bu terimi Sokrates gibi nesne
leri göstermek için seçtikten sonra, örneğin John'a veya Ahmed'e uygulayıp uygulamamak uz
laşımsal değildir. 
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Bir tekil-terim ile dil-dışı karşılığı arasındaki bağlantıya "adlandırma'' 

veya "gösterme" (designation) bağlantısı; bir genel-terim ile dil-dışı karşılıkları 

(yani uygulandığı tek tek nesneler) arasındaki bağlantıya da "uygulama" 

bağlantısı diyoruz. Bir tekil-terim (en çok) bir tek nesneyi gösterebildiği (yani 

adlandırabildiği) halde, bir genel-terimin belirsiz sayıda birçok nesneye uygu

lanabildiği meydandadır. 

Tekil-terimler, 'Sokrates' gibi "özel isimler"; 'mavilik', 'güzellik', 'doğru

luk', ... gibi "soyut tekil-terimler"; 'bu masa' gibi işaret tekil-terimleri, 'bu', 

'ben', 'şu', ... gibi "ben'e-bağlı tekiller"; 'Ahmedin en büyük oğlu' gibi tekil-

tasvirler; ' 1 ' , '2 ', ' 3 ' gibi rakamlar (yani sayı-adları); 

'Ahmet Ankaraya gidecek' 

türünden tırnak içinde gösterme yoluyla elde edilen dilsel deyim adları;... 

gibi çeşitli türlere ayrılabilir. Bazı tekil-terimler hiç bir nesneyi göstermezler. 

Örneğin 'Zeus', 'Pegasos', 'Wittgenstein'ın en büyük oğlu' tekil-terimleri bu 

durumdadır. Ontoloji'nin temel görevinin, hangi kategoriden tekil-terimlerin 

gerçekten varolan nesneleri gösterdiğini araştırmak olduğu söylenebilir. Ör

neğin, "tümeller problemi" soyut tekil-terimlerin; "dış-dünyanın varlığı" 

problemi de fiziksel nesne adlarının gerçekten varolan nesneleri gösterip gös

termediği probleminden ibarettir. 

Geleneksel olarak genel-terimlerin "kaplam"ı ile "içlem"i ayırdedilmekte-

dir. Örneğin, 'insan' genel-teriminin "kaplam"ı tek tek insanların kümesi, 

"içlem"i ise insanlık, yani insan-olma özelliğidir. Aynı şekilde .'mavi'nin kap

lamı tek tek mavi renkli nesnelerin kümesi, içlemi de mavilik'tir. İmdi, bir 

genel-terimin kaplamını, bu terimin "uygulandığı" tek tek nesnelerin kümesi 

şeklinde tanımlıyabiliriz. Oysa, bir genel-terimin "içlem"ini doğrudan doğruya 

bu terimin uygulandığı nesneler yardımıyla belirleyemeyiz. Bir genel-terimin 

hangi nesnelere uygulandığını bilmek için, daha önce bu terimin içleminin 

bilinmesinin gerektiği söylenir. Örneğin, belli bir nesneye 'mavi ' sözcüğünü 

uygulayabilmek için, mavilik niteliğini önceden bilmemiz gerekir. 'Mavi' 

teriminin kendi içlemi olan mavilik niteliğini "ifade ettiği" söylenir. Genel 

olarak, herhangi bir 1-li genel-terimin belli bir niteliği veya özelliği "ifade-

ettiği"ni; bir n-li genel-terimin ise bir n-li bağlantıyı "ifade-ettiği"ni söyleriz. 

Örneğin, 'baba' 2-li genel-terimi, baba ile çocuk arasındaki bağlantıyı ifade 

eder. Bir 1-li genel-terimin ifade ettiği özelliğe bu terimin içlemi dendiği gibi, 

genel olarak herhangi bir n-li genel-terimin ifade ettiği bağlantıya da bu teri

min "içlemi" diyeceğiz. Böylece baba-çocuk bağlantısı 'baba' genel-teriminin 
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içlemidir. Tek tek baba-çocuk çiftlerinin kümesi ise 'baba' genel-teriminin 

"kaplam"ı sayılır. 

7. Tanımlama4 

Klâsik mantıkta bir (1-li genel) terimin tanımlanması, bu terimin bir 

yandan yakın cinsinin (genus proximum), öbür yandan da türel ayrımının 

(differentia specifica) belirtilmesi şeklinde olduğu kabul edilir. Örneğin, 'insan' 

terimi, 'akıllı hayvan' deyimi yardımıyla tanımlandıkta, 'hayvan' yakın cinsi, 

'akıllı' türel ayrımı belirtir. İmdi 'insan'ın 'omurgalı', 'memeli', .. gibi 'hay-

van'dan daha yakın cinsler vardır. İlkece "en yakın" bir cinsin olmadığını, 

yani teklif edilen her cinsten daha yakın bir cinsin bulunabileceğini söyleye

biliriz. Öte yandan, 'akıllı' deyiminin de 'hayvan' terimi kadar bir cinsi belirt

tiğini, dolayısıyla yakın cins ile türel ayrım arasında bir ayrım olmadığını, 

gerçekte, 'insan' teriminin 'akıllı hayvan' şeklindeki bir tanımının, insanlar 

sınıfının akıllılar sınıfıyla hayvanlar sınıfının ortak kısmından ibaret olduğunu 

dile getirdiğini görüyoruz. İmdi, '= d k ' sembolünü tanımlama-işareti olarak 

kullandıkta ('dk'yı 'demek' sözcüğünün kısaltması olarak kullanıyoruz), söz 

konusu tanımı şöyle dile getirebiliriz: 

(20) İnsan = dk akıllı hayvan 

' İnsan' sözcüğüne "tanımlanan" (definiendum), 'akıllı hayvan' ifadesine de 

"tanımlıyan" (definiens) denir. 

Görüldüğü gibi, (20) tanımının "tanımlıyan"ı ' insan' ve 'akıllı' olmak 

üzere iki genel-terimden kuruludur. Böyle bir tanımın yasaya uygunluğu, bir 

yandan, bütün insanların akıllı hayvanlar olmasına, öbür yandan da bütün 

akıllı hayvanların insan olmasına bağlıdır. Başka bir deyimle, (20) tanımının 

kabul edilebilmesinin gerekli ve yeterli şartı: 

(21) ( x) [x insandır (x akıllıdır) (x hayvandır)] 

(22) ( x) [(x akıllıdır) (x hayvandır) x insandır] 

önermelerinin doğruluğundan ibarettir. Oysa, (21) ve (22) önermeleri bir arada 

(23) ( x) [x insandır (x akıllıdır) (x hayvandır)] 

önermesi şeklinde dile getirilebilir. (20) tanımının, buna göre, 

(24) x insandır = dk (x akıllıdır) (x hayvandır) 

4 Bk. Batuhan ve Grünberg, Modern Mantık, s. 87-99. 
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biçiminde dile getirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Oysa, (24) ifadesi, x gibi 

herhangi bir nesnenin bir insan olmasının gerekli ve yeterli şartının x'in hem 

akıllı hem de hayvan olmasından ibaret olduğunu dile getirir. (24) tanımındaki 

" tanımlıyan", yani '(x akıllıdır). (x hayvandır) ' ifadesi bir önerme-kalıbıdır. 

Genel olarak, ' T ' herhangi bir 1-li genel-terim oldukta,, 'T' nin tanımı, 

(25) x T dir = dk . . .x . . . 

biçiminde olur. Burada "tanımlıyan" durumundaki ' . . .x . . . ' deyimi bir 

1-li önerme-kalıbıdır. 

n-li genel-terimlerin tanımı ise bir n-li önerme-kalıbı yardımıyla yapılır. 

' T ' bir n-li genel-terim, ' . . . x 1 . . x 2 x n . . . ' bir n-li önerme-kalıbı ol

dukta, ' T ' nin tanımı, 

(26) T(x l , x 2 , . . .,xn) = d k . . . x l . . .x2 xn . . . 

biçiminde olur. Örneğin, matematikte kullanılan ' ' (küçük veya eşit) sem

bolünün tanımı, '(x < y ) (x = y) ' 2-li önerme-kalıbı yardımıyla 

(27) x y = d k ( x < y ) (x = y) 

şeklinde tanımlanır. 

Şimdiye kadar, tanımları hep genel-terimlerin tanımları olarak ele aldık. 

Gösterdiğimiz bütün örneklerde, belli bir terimin anlamı, başka bir takım 

terimlerin anlamı yardımıyla belirleniyordu. Bu şekilde, verilen bir dilin bütün 

genel-terimlerinin tanımlanamıyacağı meydandadır. Böylece, bazı terimlerin 

tanımlanamayıp öbür terimleri tanımlamaya yaradığını söyleyebiliriz. İşte 

bu tanımlanmıyan terimlere "ilkel-terimler" denir. Tekil-terimlere gelince, 

klâsik mantıkta bunların tanımlanmadığı, ancak tasvir edildikleri kabul edilir. 

İmdi, 'tanım' sözcüğü sadece belli bir genel-terimin anlamının başka bir 

takım terimlerin anlamına geri götürülmesi şeklinde değil, bir de herhangi bir 

terim, sözcük veya sembolün anlamının belirtilmesi şeklinde yorumlanır. İşte 

biz ' tanım' ve ' tanımlama' sözcüklerini bu son şekilde yorumlıyacağız. Buna 

göre, yalnız ilkel olmıyan genel-terimlerin değil, bütün terimlerin (tekil-te-

rimlerin, hat tâ ilkel-terimlerin de) tanımlanabildiğim kabul edeceğiz. Buna 

göre, "ilkel-terimler"i, hiç bir şekilde tanımlanmıyan terimler olarak değil de, 

sadece "belirtik" bir şekilde tanımlanmıyan terimler şeklinde yorumlayacağız. 

Belirtik-tanımlar (explicit definitions) (20), (24), (25), (26), (27) gibi 'A = dk 

B' biçimindeki tanımlardır. 
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İlkel-terimlere gelince, bunlar içinde geçtikleri bazı önermeler (aksiyom 

ve postülatlar, veya modern bir deyimi kullanarak, "anlam-postülatları" yar-

dımıyla tanımlanırlar, yani anlamları bu önermelerin doğru olmasıyla belir

lenir. Örneğin, geometride geçen 'nokta', 'doğru', 'düzlem' gibi ilkel-terimlerin 

anlamı aksiyom ve postülatlarla belirlenir. Şu halde, geometrinin aksiyom ve 

postülatlarının ilkel-terimlerinin "örtük-tanımı" (implicit definition) sayıla-

bildiğini görüyoruz. 

Öte yandan, 'mavi' gibi bir sözcüğün belirtik bir şekilde tanımlanamadığı 

gibi, örtük bir şekilde de tanımlanamadığı meydandadır. Ama böyle bir teri

min anlamını gene de öğrenebiliyoruz; hem de " tüket ic i" bir şekilde. İşte, 

anlamı " t a m " veya " tüket ic i" bir şekilde belirlenebilen bir sözcük veya de

yimin tanımlanmış olduğunu kabul ediyoruz. Başka bir deyimle, bir deyimin 

tanımını, bu deyimin anlamını tam veya tüketici bir şekilde belirlemeye yarayan 

herhangi bir işlem veya yol şeklinde yorumluyoruz. Buna göre, 'mavi ' gibi bir 

sözcüğün "sözel" olarak, (yani gene bir takım sözcüklerin kullanılması yoluyla) 

tanımlanamadığı halde, "sözel olmıyan bir şekilde" tanımlandığını kabul ede

ceğiz. İmdi, 'mavi ' gibi bir sözcüğün anlamını; tek tek bazı mavi nesneleri 

gördüğümüzde, bunlara 'mavi ' sözcüğünün uygulandığını işitme sonucunda, 

mavi renkli nesnelere 'mavi ' sözcüğünü uygulama alışkanlığını veya yatkınlı

ğını kazanmak suretiyle öğreniriz. Böyle bir öğrenme şekline ise "gösterici" 

(ostensive) yolla öğrenme denir. Böyle bir öğrenmenin, öğrenilen sözcüğün an

lamının tüketici veya tanı bir şekilde öğrenilmesini sağlaması halinde, "gös

terici yolla bir tanımlama" (ostensive definition) olduğunu söyleyebiliriz. Buna 

göre, 'mavi' gibi bir sözcüğün, sözel olarak tanımlanamadığı halde, gösterici 

yolla tanımlandığını görüyoruz. 

Böylece, tanımları "sözel-olmıyan tanımlar" ve "sözel-tanımlar"a, "sözel-

tanımları" da "belirtik-tanımlar" ve "örtük-tanımlar"a ayırıyoruz. 

Örneğin, 'mavi', 'ekşi', 'yuvarlak', 'alt ' , 'üst ' gibi sözcükler sözel-olmıyan 

bir şekilde, yani gösterici yolla tanımlanmıştır. Günlük dilin sözcüklerinin bir 

çoğu (örneğin, 'insan', 'su', 'bal ık ' , . .) gösterici yolla öğrenilir. Daha sonra, 

bu sözcükler bilimler tarafından sözel olarak tanımlanırlar. Ancak sözel ta

nımların önünde sonunda hep sözel olmıyan bir şekilde tanımlanan sözcüklere 

dayandığını belirtmek gerek. Öte yandan, bilimin tanımladığı bazı sözcüklerin 

(örneğin, 'H2O' şeklinde tanımlanan 'su' sözcüğü) başlangıçta gösterici yolla 

öğrenildiği halde, (böyle bir öğrenme onların anlamını t a m ve tüketici bir şe

kilde belirlemediğinden) gösterici yolla tanımlanmadığını söyleyebiliriz. 'Mavi' 

sözcüğünün belli bir frekanstaki elektromanyetik dalgalar, 'sıcak' sözcüğünün 
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madde taneciklerinin hareketiyle açıklanması, bu sözcüklerin birer tanımı 

sayılmamalıdır. 

Günlük dile ait sözcüklerin büyük çoğunluğunun tanımlanmamış oldu

ğunu söyleyebiliriz. Felsefenin görevi, en önemli ilkel-terimlerin anlamını 

belirtik bir şekilde değilse de, örtük bir şekilde tanımlamaktan ibarettir. 5 

I 

"ANLAMA" KAVRAMININ ÇÖZÜMLENMESİ 

1. Yorumlıyanın Durumu: 

Dilsel bir deyimi anlıyarak işiten veya gören bir kimse için, bu deyimin 

algılanması bu kimsede belli bir takım şartlandırılmış davranışlara yol açan 

bir uyarım durumunda olduğundan, böyle bir deyimi bir işaret saymak ge

rekir.1 İmdi belli bir işaretin hep aynı davranışa yol açması gerekmez, farklı 

çevre şartlarında ayrı ayrı davranışlara yol açması mümkündür. Bunu da şöyle 

açıklıyabiliriz: U belli bir uyarım türü, Ç de U türünden bir u y a r ı m ı n çevresini 

belirten (U1 , U 2 , . . . gibi bir takım türlere ait uyarımlardan ibaret) şartlar 

olsun. İmdi K gibi bir kimsenin Ç çevre şartları altında U türünden bir uyarım 

karşısında bir çok defalar D gibi bir raslantısal davranışta bulunduğunu ve 

bu davranışın her seferinde takviye edildiğini kabul edelim. O zaman K kişisi 

Ç çevre şartları altında U türünden bir uyarım karşısında D şartlandırılmış 

davranışında bulunma yatkınlığını kazanır. Öte yandan, aynı K kişisinin aynı 

U türünden bir uyarım karşısında Ç' gibi farklı bazı çevre şartları altında D' 

gibi bir raslantısal davranışta bulunduğunu, bu son davranış şeklinin de tak

viye edildiğini düşünelim. O zaman U türünden uyarımlar Ç' çevre şartları 

altında D' davranışına yol açacaktır. Böylece aynı türden bir uyarımın (işa

retin) ayrı ayrı çevre şartlarında farklı davranışlara yol açabildiğim görüyoruz. 

Fakat uyarım türünün aynı olmasından dolayı, bu türden her bir uyarımı aynı 

" t ip" ten bir işaretin ayrı ayrı "örnekler"i sayabiliriz. 

U uyarım türüne örnek olarak 'mavi' sözcüğünün işitilmesini, Ç çevre 

şartı olarak mavi bir nesnenin görülmesini, D davranışı olarak kabul davra-

5 Bk. Grünberg, Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme, I. Bl. 
1 Buradaki 'işaret' sözcüğünün anlamı açıkça Girit'teki 'işaret' in anlamından farklıdır. 

Nitekim şimdiki mânâda bir işaret çokluk bir tek işaret (yani harf veya fonem) değil, birkaç 
işaretten kurulu bir işaret-dizisi durumundadır. 
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nışını (örneğin 'doğru!' sözcüğünün söylenmesini), Ç' çevre şartı olarak kırmızı 

renkli bir nesnenin görülmesini, D' davranışı olarak ta ret davranışını (örneğin 

'yanlış'! sözcüğünün söylenmesini) alalım. İmdi kabul (yani "doğru say

ma") davranışının 'mavi' sözcüğünün mavi bir nesnenin görülmesi halinde 

takviye edileceği; ret (yani "yanlış sayma") davranışının ise aynı 'mavi' 

sözcüğünün kırmızı bir nesnenin görülmesi karşısında takviye edileceği 

meydandadır. 

Böylece 'mavi' gibi bir sözcüğün ayrı ayrı çevre şartlarında işitilmesinin 

ayrı ayrı davranışlara yol açabildiğim görüyoruz. Bu örneğin gösterdiği gibi, 

bir işaret tipinin farklı çevre şartlarında farklı davranışlara yol açması bu 

işaretin her defasında ayrı bir şekilde yorumlandığı anlamına gelmez. Tam 

tersine, bir çok işaretler halinde, yorumlamanın aynı kalmasının farklı çevre 

şartları altında farklı davranışlara yol açmasını gerektirdiğini söyleyebiliriz. 

Örneğin 'mavi' sözcüğünün hep aynı şekilde yorumlanması farklı renkte nes

neler karşısında farklı davranışlara (mavi renkli bir nesne karşısında kabul 

davranışına, mavi olmıyan bir nesne karşısında ret davranışına) yol açmasını 

gerektirir. 

İmdi bir kimsenin algıladığı (yani işittiği veya gördüğü) bir deyimi an

laması, bu kimsenin o deyimi bir " işaret" olarak yorumlamasından, yani bu 

deyimin karşısında çevre şartlarına bakarak belli bir takım şartlandırılmış 

davranışlarda bulunmasından başka bir şey değildir. Örneğin, K gibi bir 

kimsenin 'mavi ' sözcüğünü işittiğinde o sözcüğü anlaması demek, K'nın 'ma-

vi'yi işitmesi karşısında çevre şartlarına bakarak (özellikle çevredeki nesnelerin 

renklerine, bir de çevredeki kimse veya kimselerin ondan beklediklerine ba

karak) belli bir takım şartlandırılmış davranışlarda bulunması demektir. 

'K kişisi (d) deyimini anlıyor' önermesi davranışlar psikolojisi diline ait 

bir "teorik önerme"dir,bir "gözlemsel önerme'' değil! Bu bakımdan böyle bir 

teorik önermenin denetleme şartlarını tüketici bir şekilde belirtmek imkân

sızdır. Başka bir deyimle, bu önermenin doğru olması için hangi davranışların 

gerekli ve yeterli olduğunu eksiksiz bir şekilde ortaya koyamayız. Ama teorik 

fiziğe ait terimlerin anlamı sadece ilgili gözlem ve deneylere dayandığı gibi, 

"anlama"nın anlamı da sadece ilgili davranışlara dayanır. Ama klâsik dav

ranışçıların ve işlemcilerin tersine, "an lama" terimini salt davranış terimlerin

den kurulu olana-aykırı şart-önermeleri -ya da indirgeme-önermeleri- yardı-

mıyla tanımlanabilen bir yatkınlık terimi saymak yanlıştır. 'Anlama' bir yat

kınlık terimi değil, bir teorik terimdir. H a t t â 'anlama' terimi ile davranış te

rimleri arasındaki bağlantının tabiat bilimlerinin gözlemsel ve teorik terimleri 
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arasındaki bağlantıdan çok, fiziksel terimler ile duyu-verileri terimleri arasın

daki bağlantıya benzediğini söyleyebiliriz. Bu bakımdan "anlama"yı davra

nışlarla açıklıyabildiğimizi, ama bunlara (bunların türünden tanımlamak 

mânâsında) indirgeyemiyeceğimizi söyleyebiliriz. 

2. Kullananın Durumu: 

Bir dilsel deyimi (söylemek veya yazmak mânâsında) "kullanmak2 telli 

bir davranışta, veya daha belirtik olarak, belli bir şartlandırılmış davranışta 

bulunmaktır. Şu halde bir deyimin kullanılışını açıklamak, böyle bir şartlan-

dırılmış davranışa yol açan uyarım türleri ile çevre şartlarını belirtmek demek

tir. Örneğin 'mavi ' sözcüğünü (tek-sözcüklü bir önerme olarak) belli bazı çevre 

şartlarında (örneğin 'bu nesnenin rengi nedir ?' sorusu karşısında) mavi renkli 

nesneler algılamamız halinde kullanırız. Böyle bir durumda ise mavi renkli 

nesneler birer " işaret" görevindedir. Ancak bu türlü işaretler halinde "yorum

lama" deyimi yerine daha çok ' tanıma' (recognition) deyimi kullandır. Hele 

'anlama' deyimini bu türlü "işaretler" için hiç kullanmamalı. 

'Anlama' sözcüğünü yalnız deyimlere uyguluyoruz. Ancak 'anlama' teri

mini sadece yorumlanan (yani işitilen veya görülen) deyimler, veya daha be

lirtik olarak, kullanılan (yani söylenilen veya yazdan) deyimlere de uygularız.3 

Bu son halde "anlamak", "kullanmak" veya "kullanabilmek" mânâsına gelir. 

Örneğin gene 'mavi ' sözcüğünü ele alalım. Bir mavi nesneyi gördükte, (normal 

şartlar altında) bana 'bunun rengi nedir? ' sorusunun sorulması halinde 'mavi ' 

sözcüğünü kullanmam 'mavi ' sözcük-tipini anladığımı; 'kırmızı' sözcüğünü 

kullanmam ise (şartların normal olduğunu, yalan veya dil sürçmesi de olma

dığını kabul edersek) 'mavi' sözcüğünü anlamadığımı gösterir. İşte, 'anlama'-

nın sözünü ettiğimiz ikinci mânâsına göre, bir deyimi anlamak demek, bu 

deyimi uygun bir şekilde kullanabilmek, yani belli bazı "normal" çevre şartlan 

altına belli bir takım uyarımlar (başka bir deyimle "tanıdığım işaretler") 

karşısında bu deyimi şartlandırılmış bir davranış olarak söylemeye veya yazmaya 

yatkın olmak demektir. 

Böylece iki türlü "anlama"yı ayırdediyoruz: (i) Yorumlıyan açısından 

anlama. (ii) Kullanan açısından anlama. Bir dilsel deyimi (i) mânâsında an

lamak, bu deyimi işittikte veya gördükte, belli bir takım şartlandırılmış (dilsel 

2 Buradaki 'kullanma' deyimini "anma"nın karşıtını dile getiren ve Giriş'te sözü edilen 
'kullanma' sözcüğünden ayırdetmek gerekir 

3 Bk. Grünberg, Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme, § 20. 
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veya dilsel olmayan) davranışlarda bulunmak veya bulunmaya yatkın olmak 

demektir. Deyimi (ii) mânâsında anlamak ise bu deyimi uygun bir şekilde (yani 

konuşma toplumunun onayladığı biçimde) kullanmak veya kullanmaya yatkın 

olmak demektir. ("Toplumun onayı"nm "uygunluğun" ayracı olması, "işlek 

davranışların takviyesi" yoluyla herkesin dili uygun bir şekilde kullanmasını, 

dolayısiyle herkesin kullandığı dilsel deyimleri genellikle "anlamasını" sağlar). 

Böylece herhangi bir dilsel deyimi "anlama"nın ne demek olduğunu en 

genel bir şekilde açıklamış oluyoruz4. Bu genel açıklama, sadece önermelerin 

ve (tekil ile genel) terimlerin anlamına değil, dilde geçen bütün deyimlerin an

lamına ilişkindir. Mantıksal değişmezlerin, hat tâ noktalama işaretlerinin bile 

anlamı büsbütün aynı şekilde açıklanır. Nitekim, herhangi bir deyimi (bir 

önerme durumunda olsa bile) genellikle tek başına değil, bir takım başka de

yimlerden kurulu bir "bağlam" içinde yorumlar veya kullanırız. Yorumlanan 

bir deyim halinde, bağlam çevre şartlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanılan 

bir deyim halinde ise bağlam, bu deyimle birlikte söylenilen veya yazılan 

deyimlerden ibarettir. Dolayısıyla belli bir deyimin bir bağlam içinde kullanıl

ması halinde, deyimin kendisi ile bağlamı bir tek karmaşık davranışı meydana 

getirir. Şu halde yorumlanan bir deyim halinde bağlam çevre şartlarının ayrıl

maz bir parçası olmasına karşılık, kullanılan bir deyim halinde, bağlam şart-

landırılmış davranışın ayrılmaz bir parçası oluyor. 

İşte, bir mantıksal değişmezin veya bir noktalama işaretinin anlamını 

bilmek, böyle bir deyimi uygun bir takım bağlamların içinde yorumlıyabilmek 

veya kullanabilmek demektir. Ama böyle bir tanım hiç te mantıksal değiş

mezler veya noktalama işaretlerine özgü değildir. Aynı tanım genellikle her 

türlü deyimlere (terimlerle önermelere de) uygulanabilir. 

Bununla birlikte, deyimleri bağlamsız olarak kullanılması mümkün olan 

deyimlerle, yalnız herhangi bir bağlam içinde kullanılabilen deyimler olmak 

üzere iki öbeğe ayırabiliriz. Birinci türden deyimlere "tek-başına anlamlı" 

(kategorematik) deyimler, ikinci türden olanlara da "birlikte-anlamlı" (sinkate-

gorematik) deyimler denir. Ancak böyle bir ayrımın kesin değil, dereceli oldu

ğu da söylenebilir.5 Önermelerin (hiç olmazsa 'bu', 'ben', 'şimdi',... gibi "kul-

lanana-bağlı" olan sözcükleri içine almıyan önermelerin) tek-başına anlamlı 

4 'Anlama' sözcüğü yalnız (i) mânâsında değil (ii) mânâsında da bir teorik terimdir. Hiç 
bir şekilde davranış terimlerine —yani gözlemsel terimlere- indirgenemez. Ama 'anlama'nın an
lamı gene de ilgili davranış ve davranış yatkınlıklarından başka hiç bir şeyi içine almaz. 

5 Örneğin Bk. Carnap, "Meaning and Necessity" ,s. 7. 
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olduğu, mantıksal değişmezlerin, hele noktalama işaretlerinin birlikte-anlam-

lı olduğu şüphe götürmez. Ama bu iki sınır hali arasında kalan öbür deyim

lerin, özellikle tekil ve genel terimlerin hangi öbeğe girdiği kesin bir şekilde 

belirtilemez. Ancak tekil-terimlerin (önermeler kadar olmasa bile) genel-te-

rimlerden daha çok tek-başına anlamlı olduğunu söylemek mümkündür. Klâ

sik mantıkçılar bütün terimleri -gerek tekil gerek genel terimleri- kategorema-

tik saymışlardır.6 Nitekim bir tekil terimin tek başına kullanılması mümkün 

göründüğü halde, bir genel terim için durum böyle değildir. Örneğin 'bu ada

mın adını söyleyiniz' buyruğuna karşılık söylenilen 'Ahmet' deyimi tek başına 

bir anlam taşır.7 Bir genel terim ise ancak başka bir deyimle birlikte kullanılır. 

'Mavidir' deyimi tek başına ancak 'söz konusu nesne mavidir' deyiminin 

eksiltili (elliptik) bir şekli olarak kullanılır, yoksa tek başına kullanılmaz. Bu 

bakımdan bazı modern mantıkçıları8 izleyerek önermelerin yanı sıra yalnız 

tekil terimleri tek-başına anlamlı sayarak, genel terimler dahil bütün öbür 

deyimleri birlikte-anlamlı sayacağız. Yukarıdaki incelemelere dayanarak, bir-

likte-anlamlı deyimleri anlama tarzımız hiç te sanılabileceği gibi, tek-başına 

anlamlı deyimleri anlama tarzından farklı değildir. 

3. Deyimlerin Anlamı: 

Bütün deyimleri aynı yolla (şartlandırılmış davranış yolu ile) anlamamıza 

karşılık, farklı türden deyimlerle bunların dil-dışı karşılıkları arasındaki bağ

lantıların hiç te aynı olmadığını belirtmek gerek. Bir tekil terim (anlamı değiş-

meksizin) en çok bir tek somut veya soyut nesneyi (adlandırma mânâsında) 

gösterir. Bir genel terim ise hiç bir nesneyi göstermez, hiç bir nesnenin adı 

değildir; ama bir veya birden çok nesneye uygulanabilir. Terim olmıyan bir 

deyim ise (gerek önermeler, gerekse mantıksal deyimler ve noktalama işaret

leri bu durumdadır) ne bir nesneyi gösterir, ne de bir nesneye uygulanabilir. 

Ancak önermelerin dil-dışı nesnelerle hiç bir bağlantısı olmadığını, yani öner

melerin dil-dışı hiç bir karşılığı olmadığını söylemek istemiyoruz. Sadece böy

le bir bağlantının olması halinde, bunun ne bir gösterme ne de bir uygulama 

olmadığını belirtmek isteriz. Önermelerle dil-dışı karşılıkları arasındaki bağ

lantıya "hakkında olma''' veya "sözetme" bağlantısı diyeceğiz. Örneğin 'gök 

6 J. S. Mill, hattâ W. V. Quine bu geleneği izlemektedir. 
7 'Bu nesnenin rengini söyleyiniz' buyruğuna karşılık söylenilen 'mavi* deyimi ancak 

'mavi'nin bir soyut tekil terim olması halinde manalıdır. 
8 Örneğin Stegmüller (Bk. "der Nominalismus einst und Jetzt") genel terimlere "synse-

mantik" diyor. 
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mavidir' önermesi gök hakkındadır veya gökten sözeder ,ne göğü gösterir, ne 

de göğe uygulanır. 

Gösterme, uygulama, hakkında-olma (sözetme) gibi bağlantılar, deyimlerle 

bu deyimlerin dil-dışı karşılıkları arasındaki ilişkileri (reference) dile getirir. 

Bu türlü bağlantılara "belirtme-bağlantıları", bunları inceleyen semiotik dalına 

da "belirtme teorisi" (theory of reference) diyeceğiz. Belirtme teorisi semantiğin 

bir bölümüdür; nitekim bu teori "kullanan"ı hiç hesaba katmadan, deyimler 

ile dil-dışı karşılıkları arasındaki bağlantıları inceler. İmdi semantiğin belirt

me teorisi dışında başka bir dalının bulunup bulunmadığı sorulabilir. Bazı 

düşünürler (örneğin Carnap) semantiğin belirtme-teorisinden (veya Carnap'ın 

deyimiyle "kaplam-teorisi"nden başka bir de bir "içlem-teorisi"ni içine aldığını 

öne sürerler. Buna karşılık, (Quine gibi) başka düşünürler içlem-teorisini ya

saya uygun saymıyarak semantiğin sadece ilişki-teorisinden (veya başka bir 

deyimle kaplam-teorisinden) ibaret olduğunu öne sürerler. 

Bu soru karşısında kendi tutumumuzu belirtmeden önce, genel bir şekilde, 

herhangi bir deyimin "anlam"ından neyin veya nelerin anlaşıldığını araştırmak 

istiyoruz. "Anlam" kavramı herhalde semiotiğin en önemli kavramı olsa gerek. 

Nitekim bir " işaret" en genel bir şekilde "anlam"ı olan herhangi bir nesne 

veya olay diye tanımlanabildiğinden, "genel işaretler bilimi" diye tanımla

dığımız semiotiğin tüm olarak bir "anlam-bilimi"nden başka bir şey olmadığı 

söylenebilir. Böylece yalnız semantik değil, sentaks ve pragmatik te anlam-

biliminin ayrılmaz bölümleri sayılmalıdır. Buna göre, "sentaktik anlam", "se

mantik anlam'', ve "pragmatik anlam" olmak üzere (en azından) üç ayrı anlam 

türünün ayırdedilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. 

a) Sentaktik anlam: Bir deyimin sentaktik anlamını, bu deyimin başka 

deyimlerle olan tanımsal bağlantıları diye tanımlıyabiliriz. Buna göre, bir 

deyimin sentaktik anlamı bu deyimin (belirtik veya örtük) sözel bir tanımı 

yardımıyla belirlenir.9 

b) Semantik anlam: Semantik açıdan başlıca iki anlam türü ayırdetmek 

mümkündür: (i) "dil-dışı karşılık", (ii) "içlem". 

(i) Dil-dışı karşılık: Bir deyimin bu mânâdaki anlamı deyimin çeşidine 

göre değişir: Bir tekil terimin anlamı bu terimin gösterdiği nesne olduğu halde, 

9 "Sentaktik anlam" C. I. Lewis'in "dilsel anlam" (linguistic meaning) dediği anlam tü
ründen başka bir şey değildir. Bk. "An Analysis of Knowledge and Valuation". "Sentaktik an-
lam"ın aynı zamanda Lewis'in "connotation" dediği anlam türüyle de örtüştüğünü söyleyebiliriz. 
Bk. A. E. 
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bir genel terimin anlamı bu terimin uygulandığı tek tek nesnelerden ibarettir. 

Soyut nesneleri kabul eden düşünürler, kümeleri (sınıfları) birer soyut varlık 

olarak kabul eden mantıkçılar genel terimlerin anlamı olarak uygulandıkları 

tek tek nesneleri değil de, bu nesnelerin tümünün meydana getirdiği kümeyi 

alırlar. Bu kümeye ilgili genel terimin "kaplam"ı denir. Daha açık olarak bir 

1-li genel terimin kaplamı, bu terimin uygulandığı nesnelerin kümesi, genel 

olarak ta bir n-li genel terimin kaplamı bu terimin uygulandığı n-li nesne di

zilerinin kümesi demektir. 1 0 

(ii) İçlem (Mânâ): Bir deyimin içlemi, bu deyimi anlamak için sahip 

olmamız gerektiği sanılan soyut kavram şeklinde tanımlanabilir.1 1 Örneğin, 

'mavi' sözcüğünü anlıyabilmem için mavilik diye bir kavrama, 'insan' sözcü

ğünü anlıyabilmem için de insanlık diye bir kavrama sahip olmam gerektiği 

öne sürülmektedir. Oysa ,bundan önceki §'ta gördüğümüz gibi, herhangi bir 

deyimi anlamam, belli bir şekilde davranmıya yatkın olmamdan başka bir 

şey değildir. Anlamanın sadece bir takım somut olay ve nesnelerle ilgili olup 

herhangi bir soyut nesne (bir kavram veya tümelle) hiç bir ilgisi olmadığını 

gördük. Dolayısıyla, anlama olgusunu açıklamak için "içlemler" diye bir ta

kım salt varsayımsal varlıkları uydurmaya hiç bir gerekçe yoktur. Zaten an

lama olgusunun içlemlerle "açıklanması" sözde kalıyor. 'Mavi' sözcüğünü, 

mavilik kavramına sahip olmamdan ötürü anlıyabildiğimi söylemek, Moliere'-

in sözünü ettiği hekimin afyonun uyutmasını uyutucu bir etkisi olmasıyla açık

laması kadar kısırdır. Öte yandan, içlemlerin işe karıştırılması varsayımsal 

soyut varlıkları inanılmıyacak derecede çoğaltır. Ontoloji böylece bir mitoloji 

haline düşer. Bu durumda Ockham'lının usturasını uygulayarak içlemlerden 

büsbütün vazgeçmek gerektiği kanısındayız. 

Böylece, semantiğin sadece belirtme teorisinden (veya kaplam teorisinden) 

ibaret olduğu sonucuna varıyoruz. Ancak burada şöyle acaip bir durumla 

karşılaşıyoruz: Semantik geleneksel olarak anlam bilgisi şeklinde tanımlanır. 

Oysa içlemlerden temizlenmiş olan semantiğin artık ('anlam' deyiminin en 

önemli mânâsında) anlamla hiç bir ilgisi kalmadığını söyleyebiliriz. Nitekim, 

bir deyimin "anlam"ını ('anlam'ın en yaygın mânâsı bakımından) bu deyimi 

10 Carnap ve Church gibi bazı mantıkçılar yalnız genel terimlerin değil, tekil terimlerin 
ve önermelerin de kaplamından söz ederler. Bunlar bir tekil terimin kaplamını bu terimin gös
terdiği nesne olarak, bir önermenin kaplamını da bu önermenin doğruluk-değeri olarak tanım
larlar. Böylece "belirtme teorisi" yerine "kaplam teorisi"nden söz edilir. Bk. Grünberg, Anlam 
Kavramı Üzerine Bir Deneme, 2. Bl. 

11 İçlem, Lewis'in "signification" dediği anlam türüdür. 
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anlıyabilmemizi veya bu deyimin anlamlı olmasını sağlıyan faktör şeklinde 

yorumlıyabiliriz. Oysa bir tekil terimin gösterdiği nesnenin veya bir genel 

terimin uygulandığı nesnelerin hiç te böyle bir faktör olmasına imkân yoktur. 

Nitekim verilen bir terimin belli bir nesneyi göstermesi veya bu nesneye uy

gulanması için bu terimin anlamlı (bir tekil veya genel terim) olması gerekir. 

Bir deyimin anlamlı olmasını, bu deyimin bir "anlam"ı olması şeklinde değil, 

bu deyimi anlıyabilmemiz şeklinde tanımlamak gerek. Nitekim anlamlı olmayı 

"an lam" taşımak şeklinde tanımladığımızı düşünelim. O zaman bir terimin 

anlamı ya bu terimin gösterdiği veya uygulandığı nesne olur, ya da bu terimin 

içlemi olan soyut kavram. İkinci şıkkı kabul edemediğimize göre, "anlam"ın 

gösterilen veya uygulanan nesneden ibaret olduğunu kabul etmemiz gerekecek. 

O zaman antinomilerin ortaya çıktığı kolaylıkla gösterilebilir. İmdi, bir terimin 

belli bir nesneyi gösterip göstermediğini, veya bu nesneye uygulanıp uygulan

madığını bilmek için, daha önce bu deyimi anlamam gerektiği meydandadır. 

Şu halde bir terimi anlamam bu terimin gösterdiği nesneyi veya uygulandığı 

nesneleri bilmem demek değildir. Dolayısıyla, terimi anlamamı sağlıyan fak

törün bu nesne veya nesnelerden ibaret olması imkânsızdır. Bütün bunlardan 

şu sonuca varıyoruz: Bir terimin (onu anlamamızı sağlıyan faktör manasın-

daki) anlamının "belirtme teorisi" dolayısıyla de semantikle hiç bir ilgisi yok

tur. Bu durum karşısında iki şıktan birini seçmek zorundayız: Ya 'semantik' 

sözcüğünden vazgeçip yerine "belirtme teorisi" deyimini kullanmalıyız, ya da 

'semantik' deyiminin ilkel mânâsı olan "anlam-bilgisi" mânâsını değiştirerek 

anlamla hiç bir ilgisi olmıyan "belirtme- teorisi" mânâsında kullanmalıyız. 

Biz (Tarski başta olmak üzere bir çok ünlü mantıkçıyı izleyerek) ikinci şıkkı 

seçiyoruz. Bundan böyle 'anlam' sözcüğünü sadece "sentakt ik" veya "prag-

mat ik" anlam mânâsında kullanarak, 'semantik anlam' deyimi yerine "belirt

me", veya özel hallerde 'gösterme', 'uygulama', 'kaplama' gibi deyimler kul

lanacağız. 

c) Pragmatik anlam: Pragmatik açıdan bir deyimin anlamı, bu deyimi 

kullanan kimselerin deyimi anlıyabilmelerini sağlıyan faktör veya süreç de

mektir. Bu ise, geçen §'ta gördüğümüz gibi, deyimi kullanan kimselerin bazı 

şartlandırılmış davranışlarda bulunma yatkınlığından ibarettir. İşte 'anlam' 

sözcüğünün en önemli, hat tâ "asıl" anlamının "pragmatik anlam"dan ibaret 

olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim bir yandan "semantik anlam"ın aslında hiç 

te bir anlam sayılmaması gerektiğini, öbür yandan ise "sentaktik anlam"m 

salt "dilsel" bir anlam olup "yorumlanmış diller"in, özellikle günlük dilin de-
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yimlerinin anlamını hiç bir şekilde yansıtamıyacağını söyleyebiliriz.12 Bundan 

böyle 'anlam' sözcüğünü başka bir şekilde belirtilmediği hallerde yalnız "prag

matik anlam" mânâsında kullanacağız.1 3 

4. Genel Terimlerin Anlamı: 

Bir dilin (bir bakıma) en önemli sözcükleri "genel ter im" durumunda olan 

sözcüklerdir. Nitekim içinde hiç olmazsa bir tek genel terim geçmeyen bir 

önerme mümkün değildir. (Oysa, 'Bütün insanlar ölümlüdür' gibi bir örnekte 

görüldüğü gibi, hiç bir tekil terimi içine almayan önermeler mümkündür. 

'Ali koşuyor' gibi bir örnek ise hiç bir mantıksal değişmezi içine almıyan öner

melerin bulunduğunu gösterir.) Böylece genel terimleri, veya daha belirtik 

olarak, "1-li genel terimleri" (yani "özelik terimleri" veya "nitelik terimleri" 

dediğimiz terimleri) deyimlerin pragmatik anlamının incelenmesinde ana-ör-

nek (paradigm) olarak seçiyoruz. (Bu §'ta 'genel terim' deyimini bundan böyle 

hep "1-li genel te r im" anlamında kullanacağız.) 

İmdi T belli bir genel terim olsun. T teriminin (D) gibi bir dile ait olduğunu, 

(D) dilinin de bu dili hiç bilmeyen bir dil-bilgini tarafından incelendiğini ka

bul edelim. Dil-bilgini T teriminin anlamını ortaya çıkarmak için T nin ait 

olduğu (D) dilini kullanan kimselerin (dil toplumunun) dilsel davranışlarını 

empirik metotlarla incelemek zorundadır. Bu yolla yapılabilecek araştırmalar 

iki şekilde olabilir: 

(i) Kaplam Belirlenimleri: 

Dil-bilgini K gibi bir "kullanan"ın gerçekte karşılaştığı (yani algıladığı) x 

gibi bir nesneye T terimini uygulayıp uygulamadığını araştırır. Örneğin (D) 

dili İngilizce, T terimi de 'blue' sözcüğü olsun. Dil-bilgini K gibi (İngilizce 

konuşan) bir kullanana çeşitli renkte olan nesneler göstererek her defasında 

K'nın bu nesneye 'blue' sözcüğünü uygulayıp uygulamadığını, veya, daha 

12 Günlük dil sözcüklerinin ezici çoğunluğunun tanımlanması imkânsız olduğundan, bu 
sözcüklerin sentaktik anlamının -hiç olmazsa bir bakıma, yani analitik bağlantılar mânâsında-
bulunmadığını söylemek mümkündür. Dolayısıyla, günlük dile ait deyimlerin ancak pragmatik 
bir anlamı olduğunu öne sürebiliriz. Pragmatik anlam Lewis'in 'sense meaning' veya "zihindeki 
ayraç" (criterion in mind) dediği anlam türünü andırır. Ama bu andırma bir özdeşlik değildir; 
nitekim Lewis'in "zihindeki ayraç"mm Platoncu bir yanı vardır. Bk. A. E. 

13 'Pragmatik anlam' yerine 'kullanılış anlamı' deyimi de kullanılabilir. Ancak burada 
'kullanılış' sözcüğünü sadece "kullanma" mânâsında değil, "yorumlama" mânâsında kullandı
ğımızı hatırlamak gerek. 



328 TEO GRÜNBERG 

genel bir şekilde, bu sözcüğü uygulamağa yatkın olup olmadığını tespit eder. 

Bunu da şu şekilde yapmak mümkündür: Dil-bilgini K kullananına gösterdi

ği x gibi bir somut nesnenin karşısında soru tonuyla 'blue ?' der. K böyle bir 

durumda "kabul" (assent), "ret"(dissent) ve "çekimserlik" diye adlandırabile

ceğimiz üç türlü davranıştan birini ve yalnız birini gösterir. Oysa bu türlü 

davranışların empirik bir şekilde tespitinin mümkün olduğu kabul edilmek

tedir. Böylece K'nın "kabul" davranışında bulunması halinde K'nın 'blue'yu 

x'e uygulamak yatkınlığında olduğu; " r e t " davranışında bulunması halinde 

'blue'yu x'e uygulamamağa yatkın olduğunu; "çekimserlik" davranışında 

bulunması halinde de 'blue'yu x'e ne uygulamaya ne de uygulamamaya yatkın 

olduğu tespit edilir. (K kullananı İngilizce 'x is blue' önermesini birinci şıkta 

doğru sayar ikinci şıkta yanlış sayar, üçüncü şıkta ise ne doğru ne yanlış sayar.) 

Dil bilgininin K'ya varolan bütün somut nesneleri, (yani 'x ' değişkeninin 

değer-alanına giren bütün nesneleri) göstermesi pek tabiî imkânsızdır. Fakat 

bütün empirik bilimlerde olduğu gibi, sınırlı bir bölgeye ait nesneler için yapı

lan gözlemlere dayanarak, induktif bir genelleme yolu ile bütün o türden 

nesneler hakkında " t ü m e l " bir kanun elde edilebilir. Böylece dil-bilgini ger

çekte yani geçmişte, anlıkta veya gelecekte, evrenin herhangi bir yerinde var

olan bütün somut nesneleri tüketici bir şekilde şu üç öbeğe ayırır: (a) K'nın 

'blue'yu uygulamağa yatkın olduğu nesneler; (b) K'nın 'blue'yu uygulamamağa 

yatkın olduğu nesneler; (c) K'nın 'blue'yu ne uygulamağa ne de uygulamamağa 

yatkın olduğu nesneler. (a) öbeğine giren nesneler 'blue' genel teriminin kap

lamını, (b) öbeğine giren nesneler de 'blue'nun çelişiği olan genel terimin kap

lamını meydana getirir. (c) öbeğine giren nesnelerin ise " 'blue' genel teriminin 

bölgesi"ni meydana getirdiği söylenebilir.14 

(a), (b) ve (c) öbeklerinin belirlenmesi birer "kaplam" belirlenimi olmakla 

birlikte bu öbeklere giren nesnelerin sayısının sonsuz veya hiç olmazsa pek 

büyük olmasından dolayı, böyle bir belirlemenin bu öbeklere giren nesnelerin 

teker teker belirtilmesi yolu ile yapılamıyacağı meydandadır. Dolayısıyla (a), 

(b) ve (c) öbeklerini belirten "genel kanunlar" olsa olsa dil-bilgininin kendi di

line ait birer genel terim yardımıyla dile getirilebilir. Örneğin (a) öbeği '(y x) 

Bu önermede ise dil bilgininin kendi diline sözeden-dile (üst-dile) ait 'mavi ' 

genel terimi geçmektedir. Oysa dil-bilginimizin 'mavi' teriminin kaplamını 

14 Bk. Carnap, "Meaning and Synonymy in natural languages" in "Meaning and Neces-
sity", 2. ci yayım, özellikle s. 235-236. 

(K 'blue'yu x'e uygular x mavidir)' türünden bir tümel önerme ile belirlenir. 
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bildiğini öne sürmek zordur. Hangimiz uzay-zamanon herhangi bir bölgesinde 

bulunan bütün mavi renkli nesneleri bilebiliriz ? Biz sadece çok sınırlı sayıda 

bazı mavi renkli nesneleri biliriz; bir de raslıyacağımız x gibi herhangi bir 

somut nesnenin mavi olup olmadığını bilme yeteneğine sahibiz. Başka bir 

deyimle, biz 'mavi'nin kaplamını bilmeyiz, sadece 'mavi ' sözcüğünü anlarız, 

başka bir deyimle, 'mavi'nin anlamını biliriz. Şu halde dil-bilgininin (D) gibi 

bir nesnel-dile (sözedilen-dil) ait genel-terimlerin kaplamını belirlemesinin bu 

terimleri (anlamını önceden bildiği) kendi diline ait terimlere "çevirmesi" 

yoluyla olabileceğini görüyoruz. 

Böyle bir "çevirme" her zaman " 'blue' — 'mavi ' " örneğinde olduğu gibi 

bir "sözcükten-sözcüğe çeviri" değildir. Örneğin, ilkel bir ulusta ' ta t i to ' de

yiminin gerek bu ulusun üyesi olan insanlara gerekse bu ulusun totemi olan 

tilkilere uygulanan bir genel terim olduğunu farzedelim. O zaman ' tat i to 'nun 

kaplamı sözeden-dilde ( x) {(K ' tatito'yu x'e uygular) [(x ... ulusunun 

üyesi olan bir insandır) (x bir tilkidir)]} 

biçimindeki oldukça karmaşık bir "çeviri" kuralıyla belirlenir. Başka bir de

yimle, ' ta t i to ' sözcüğü '...ulusunun üyesi olan insan veya tilki' deyimine çev

rilir. 

İmdi, söz konusu metoda dayanarak yapılan "kaplam belirlenimleri", 

Carnap'ın belirttiği gibi, bazı yanılmalara yol açabilir. Bu yanılmalara yol 

açan başlıca kesinsizlik (uncertainty) kaynakları şunlardır: 

(a) Dil-bilgini, K kullananının karşılaştığı x gibi bir nesneye söz konusu 

T terimini uyguladığını (veya uygulamağa yatkın olduğunu) kabul etmekte 

yanılabilir. Böyle bir yanılma (i) dil-bilgininin K'nın dilsel davranışlarını yan

lış yorumlaması (örneğin gerçekte bir "kabul" olmıyan bir davranışı bir kabul 

davranışı olarak yorumlaması), (ii) K'nın bir semantik yanılması (örneğin 

K'nın dil-bilgininin sorularını iyi anlıyamaması veya düpedüz T teriminin 

anlamını yeterli derecede bilmemesi) ve (iii) K'nın bir olgusal yanılması (örneğin 

bir duyu aldanmasına maruz kalması) sonucunda olabilir. 

(b) Dil-bilgini, K'nın uzay-zamanın herhangi bir bölgesinde varolan bü

tün nesneler karşısındaki davranışlarını gözlemesine imkân olmadığından, 

sınırlı bir bölgeye ait örnekler üzerinde yaptığı gözlemlere dayanan "induktif 

genellemesi"nde yanılmış olabilir. Böyle bir yanılma imkânı bütün empirik 

bilimlerde vardır. 1 5 

15 Bk. Carnap, A. E., s. 236. 
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(ii) Anlam Belirlenimleri: 

Birinci metot dil-bilgininin kullananın karşılaştığı, yani doğrudan doğruya 

algıladığı nesneler karşısındaki dilsel davranışlarını gözlemesine dayanıyordu. 

Dil-bilgini K'ya x gibi bir nesneyi gösterip K'nın T terimini x'e uygulamağa 

yatkın olup olmadığını tespit etmeğe çalışır. Şimdi ele alacağımız ikinci me

toda göre ise, dil-bilgini, K kullananının doğrudan doğruya algılamadığı ger

çek veya hayal ürünü nesnelere T terimini ugyulamağa yatkın olup olmadı

ğını araştırır.1 6 Bu amaçla, dil-bilgini bir arada bulunması (kendisine göre) 

mantıkça mümkün olan N1, N 2 , . . . ,N n gibi çeşitli gözlemsel nitelikleri taşıyan 

bir somut nesneye ("mümkün nesne"ye) K kullananının T terimini uygula

mağa yatkın olup olmadığını tespite çalışır. Dil-bilginimiz, bu nitelikleri taşı

yan böyle bir "mümkün nesne"yi K'ya çeşitli yollarla "tasvir" edebilir; ni

tekim, söz konusu N 1 , . . . ,N n nitelikleri varsayımımız gereği gözlemsel olduğun

dan, bunların K'ya bildirilmesi ilkece mümkündür l 7 . Ancak N 1,...,Nn nitelik

lerinin bir arada (yani aynı bir somut nesnede) bulunması mantıkça mümkün 

olmakla birlikte, fiziksel veya teknik bakımdan imkânsız olabileceğinden 

(teknik bakımdan mümkün olsaydı, doğrudan doğruya birinci metoda baş

vurulabileceğinden, bu ikinci metodun lüzumsuz olacağı meydandadır) ancak 

bu niteliklerin bazılarını birden taşıyan örnekler gösterilebilir. Öbür nitelik

leri de taşıyan "mümkün nesne" ise dilsel tasvirler (dil-bilgininin artık yerli

lerin dilini öğrendiğini kabul edersek) veya resimler yardımıyla tasvir edilir. 

Örneğin Carnap "tek-boynuzlu" (unicorn) gibi bir "mümkün nesne"nin şu 

üç yoldan biriyle tasvir edilebileceğini belirtmiştir.1 8 a) Dil -bilgini K kulla

nanına kullananın dili olan (D) dilinde "alnının ortasında bir tek boynuz olan 

bir a t " diye tasvir ettiği bir nesneye T terimini uygulamağa yatkın olup ol

madığını sorar.1 9 b) Dil-bilgini K'ya bir at göstererek, bu hayvanın alnının 

ortasında bir boynuz bulunması halinde K'nın böyle bir nesneye T terimini 

uygulamağa yatkın olup olmadığını sorar. c) Dil-bilgini K'ya bir "tek-boynuz-

lu"nun resmini göstererek böyle bir nesneye T terimini uygulamağa yatkın 

olup olmadığını sorar. 

Carnap 2 0 böyle bir metotla T gibi bir genel terimin "içlem"inin tespit edi

lebileceğini öne sürmüştür. Ama bu yolla tespit edilen "içlem"in ontolojik 

16 Bk. Carnap, A. E., s. 238; ayrıca krşl. Quine, Word and Object, s. 32 v.ö. 
17 Böyle bir bildirme herhalde örnekler göstermek suretiyle mümkündür. 
18 Bk. Carnap, A. E., s. 238. 
19 Bu Arne Naess'in metoduna benzer. 
20 Bk. Carnap, A. E., s. 236-240. 
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statüsünü yeterli derecede aydınlatmıyor. Carnap için bir "içlem" genel olarak 

bir soyut nesne yani bir "tümel"dir. Bu mânâda "içlem" Lewis'in "significa-

t ion" dediği anlam türüdür. Örneğin 'mavi'nin "signification"u mavilik, 'in-

san'ınki insanlıktır. Lewis bir de "comprehension" dediği bir anlam türünü 

ayırdediyor. Lewis bir genel terimin "comprehension"unu (mümkün-kuşatımı 

diyebiliriz), bu terimin uygulandığı "mümkün nesneler"in öbeği şeklinde 

tanımlar. Böylece, incelediğimiz ikinci metodun bir "signification" belirleni

minden çok, bir "comprehension" belirlenimi olduğu söylenebilir. Dikkat edi

lirse, birinci metot (kaplam belirlenimi) her türlü genel terimler için kulla-

nılabildiği halde, ikinci metot (anlam belirlenimi) sadece "karmaşık" genel 

terimlere (yani birden çok basit gözlemsel niteliği içeren genel terimlere) uy

gulanır. Nitekim 'mavi' gibi bir "basit" gözlemsel terimin kaplamını birinci 

metoda göre belirtebiliriz. Örneğin belli bir frekanstan elektromagnetik dal

gaları yansıtan nesnelere 'mavi' sözcüğünün uygulandığını tespit ederek, 

'mavi'nin kaplamını "bu özelliği taşıyan nesneler" diye belirtmek mümkündür. 

Böyle bir belirlenimin sadece bir kaplanı belirlenimi olmadığını şöyle göstere

biliriz: Söz konusu frekanstaki ışığı yansıtmakla birlikte kırmızı duyumuna 

yol açan bir "mümkün nesne"ye 'mavi'nin uygulanıp uygulanmıyacağı so-

ruldukta, "uygulanmaz" cevabı alınır. ('Mavi' sözcüğünün fiziksel bir niteliği 

değil, duyusal bir niteliği dile getirdiğini kabul ediyoruz. 'Mavi' bir fiziksel 

özelliği dile getirecek şekilde yorumlanırsa, artık "basi t" bir genel terim ol

mayıp "karmaşık" bir genel terim olur. O zaman da 'mavi'ye ikinci metodun, 

yani "anlam belirlenimi" metodunun uygulanması mümkün olurdu.) N 1 , . . . , 

Nn herhangi n tane (maviden farklı) gözlemsel nitelik oldukta, mavi olmayıp 

bu n niteliğin tümünü de taşıyan bir nesneye 'mavi'nin uygulanmıyacağı, 

buna karşılık bu niteliklerin hiç birini taşımadığı halde mavilik niteliğini ta

şıyan bir nesneye 'mavi'nin uygulanacağı besbellidir. Böylece "anlam belir-

lenimi"nin sadece karmaşık genel terimlere uygulanabileceğini anlıyoruz. 

Örneğin 'insan' genel terimini ele alalım. O zaman şu şu şu gözlemsel nitelikleri 

taşıyan, şu şu şu gözlemsel nitelikleri taşımıyan bir "mümkün nesne"ye 'insan' 

genel teriminin uygulanıp uygulanamıyacağı sorulabilir. 

İşte, "anlam belirlenimi" dediğimiz bu metodun basit genel terimlere 

uygulanamadığını, basit genel terimlerin "içlem"lerinin ise ilkece karmaşık 

genel terimlerin içlemiyle aynı durumda olduğunu göz önünde tutarak, bu 

metodun hiç te bir "içlem belirlenimi" (determination of intension) sayılamı-

yacağı sonucuna varıyoruz. Öte yandan, bu metodun Lewis'in anlamında bir 

"comprehension" belirlenimi olduğunu kabul etmeye de pek yanaşmıyoruz. 



332 TEO GRÜNBERG 

Nitekim "mümkün nesneler"i kabul etmek "içlemler"i kabul etmekten de 

güçtür.2 1 Biz burada 'mümkün nesne' deyimini sadece bir deyiş şekli (façon 

de parler) olarak kullandık, dolayısıyla bir "anlam belirleme" metodunun 

sadece bir deyiş şekli durumunda olan bir deyimin "karşılığı"nı belirlediğini 

söylemek, bu metodun gerçekte hiç bir şeyi belirlemediğini söylemekten başka 

bir şey değildir. Oysa bu metot göreceğimiz gibi, hiç te böyle kısır değildir. 

Birinci metodun (kaplam belirlenimi metodunun) sağlıyamıyacağı bazı önemli 

sonuçlar sağlar. 

İmdi, gerek "içlemler"i gerekse "mümkün nesneler"i hiç bir şekilde kabul 

etmememiz halinde, "anlam belirlenimi" metodunun ne gibi sonuçlar sağladı

ğını araştıralım. İçlemleri kabul etmediğimize göre, N 1 , . . . . ,N n niteliklerinden 

bile söz etmeğe hakkımız olmıyacaktır. Yalnız o zaman böylesine "nitelikler"-

den söz edecek yerde, dil-bilgininin kendi diline (sözeden-dile) ait X1,....,Xn gibi 

nitelik terimlerine başvururuz. Örneğin mavilik niteliği yerine 'mavi' terimini 

ele alacağız. Böyle bir durumda, dil-bilgininin "anlam belirlenimi" metodunu 

K gibi bir kullanana uygulamasını biz "ikinci-seviyeden bir üst-dil"de şöyle 

tasvir ederiz: Dil-bilgininin kendi dili (D 1) olsun. ((D1) birinci-seviyeden bir 

üst-dildir.) X1,....,Xn genel terimleri (D 1) diline aitt ir . 2 2 X1,....,Xn basit göz

lemsel terimler olduğundan, bunların (D) nesnel-dilinde karşılıklarının oldu

ğunu kabul edebiliriz. Bu karşılıklar da T 1,....,Tn olsun. O zaman dil-bilgininin 

yapacağı şundan ibarettir: Dil-bilgini (D) nesnel-dilini konuşan K gibi bir 

kullanana herhangi bir (gerçek veya hayalî) nesneye ,T1,....,Tn terimlerini 

uygulamağa yatkın olması halinde, aynı nesneye T terimini de (öbür şartlar 

aynı olmak üzere-ceteris paribus) uygulamağa yatkın olup olmadığını sorar. 

Eğer dil-bilgini K'nın başka hiç bir şarta bağlı olmadan T'yi uygulamağa yat

kın olduğunu tespit ederse, K için "analitik olarak doğru", kısaca "A-doğru" 

olan bir önermeyi bulmuş olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim 

(1) ( x) (T l x T n x Tx) 

ile tasvir edilebilen bir önermenin (D) dilinde A-doğru olduğunu söyleyebiliriz. 

(Böyle bir sonuca varmak için, sadece bu dili kullanan K gibi bir tek kulla

nanın bir tek an içinde bu şekilde davranması yetmez. Dil-bilgini, ancak bir 

çok kullanan üzerinde ayrı ayrı zamanlarda yaptığı gözlemler sonucunda, her 

21 Bk. Quine, "Methods of Logic": On What There Is". 
22 Dil-bilgininin (kendi diline ait) P 1 . . ,P n terimlerini bazı nesnelere uygulamağa yatkın 

olduğu meydandadır. Nitekim bu terimleri anlaması, böyle bir yatkınlığa sahip olmasından 
başka bir şey değildir. 
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K kullananının her zaman -normal şartlar alt ında- aynı şekilde davranacağını 

bir empirik genelleme sonucunda elde ederse sözü geçen önermenin A-doğru 

olduğunu öne sürmeğe yetkili olur. 

İmdi, dil-bilgini (D) dilini kullananların T'yi uygulamağa yatkın oldukları 

her "mümkün nesne"ye aynı zamanda T 1,... .,Tn terimlerinden her birini uy

gulamağa yatkın olduklarını ortaya koyarsa, o zaman 

(2) ( x) (Tx T l x . . . . T n x ) 

biçiminde dile getirebileceğimiz bir önermenin (D) dilinde A-doğru olduğu 

sonucuna varılır. 

(2)'den birde 

( x) (Tx T l x . . . . T n x ) 

elde edilebilir. Bundan da 

( x) (Tx Tnx 

elde edilir. Bu bağlantıları kısaca 

T T1 

T Tn 

biçiminde de dile getiririz. 'T T1' gibi bir önermenin A-doğru olması T 

teriminin T1 terimini içermesi şeklinde de yorumlanır. Lewis T teriminin T1 

terimini "konnote" ettiğini (to corinote) söyler. Lewis yeni bir anlam türü ola

rak T gibi bir genel terimin "connotation" unu, bu terimin konnote ettiği ,yani 

bu terimin içerdiği bütün genel terimlerin tümü şeklinde tanımlar. Bu anlam 

türü ise T teriminin "dilsel anlamı"ndan veya, başka bir deyimle, "sentaktik 

anlam"ından başka bir şey değildir. Böylece "anlam belirlenimi" metodunun 

ne bir "içlem" (signification) belirlenimi ne de bir "mümkün kuşat ım" (com-

prehension) belirlenimi olmayıp "sentaktik" veya "dilsel" anlam belirlenimi 

veya, Lewis'in deyimiyle, bir "connotation" belirlenimi olduğu sonucuna 

varıyoruz. Böylece "analitiktik" kavramının sağlam pragmatik temellere daya-

tılması ilkece mümkündür. İlerde göreceğimiz gibi, bu "sağlam" temellere da

yanarak, günlük dilde hiçbir "analit ik" önermenin bulunmadığı sonucuna 

varacağız. 

( x) (Tx T x) 
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Dil-bilgininin (2) gibi bir önermenin A-doğruluğunu tespit etmesi, hiç te 

T, T 1,...,Tn terimlerinin herhangi birinin gözlemsel olmasını gerektirmez. Ni

tekim "anlam-belirlenimi" metodunda, K kullananının herhangi bir somut 

nesne ile karşılaşması söz konusu değildir. "Kaplam belirlenimi" metodu ha

linde böyle bir karşılaşma gerektiği halde, "anlam belirlenimi" metodu halinde 

K kullananının sadece bir takım "terimler"le karşılaşması yetiyor. Bundan 

dolayı, (2) önermesinde geçen 'x ' değişkeninin değerlerinin somut nesneler 

olması gerekmez, soyut nesneler de olabilir. Kaplam belirlenimi metodu ha

linde, T teriminin uygulandığı nesnelerin varlığını dil-bilgininin de kabul 

etmesi gerektiği halde, anlam belirlenimi metodu halinde böyle bir gerekim 

yoktur. (2) gibi bir önerme dil-bilgininin ontolojisine değil, sadece sözedilen-

dili kullanan K gibi kimselerin ontolojisine bağlıdır. Başka bir deyimle, bu 

önermede geçen 'x ' değişkeninin değerlerinin sadece K gibi kullananlar ta

rafından gerçek nesneler sayılması gerekmekle birlikte, dil-bilgini tarafından 

da böyle sayılması gerekmez. Nitekim (2) önermesi dil-bilgini tarafından "kul

lanılmaz", sadece "anılır". 

İmdi, dil-bilgininin anlam belirlenimi metoduyla sadece (2) biçimindeki 

"A-doğru" önermeleri değil, herhangi bir biçimde olan A-doğru önermeleri 

ortaya çıkarması ilkece mümkündür. T 1 , . . . ,T m (D) diline ait herhangi m tane 

terim oldukta, 

(3) f(T1 ,Tm) 

gibi bu m tane terim ile mantıksal değişmezler ve bağlı değişkenlerden kurulu 

herhangi bir önermenin K kullananı tarafından A-doğru sayılıp sayılmadığı 

dil-bilgini tarafından salt empirik bir yolla tespit edilebilir. Bunun için dil-

bilgini K gibi bir kullanana (3) biçimindeki bir önermeyi, karşılaşabileceği 

durum ne olursa olsun (come what may), doğru sayıp saymıyacağını sorar. 

Eğer K kullananının (3) önermesini, durum ne olursa olsun doğru saymak yat

kınlığında olduğunu tespit ederse (böyle bir tespitin K'nın dilsel davranışla

rını gözlemekle yapılabileceğini kabul ediyoruz), (3) önermesinin K için A-

doğru olduğu sonucuna varır. Eğer (D) dilini kullanan herkesin her zaman 

(normal şartlar altında) (3) önermesini A-doğru saydığı ortaya çıkarsa, (3) 

önermesinin (D) dilinde A-doğru olduğu sonucuna varılır. 

Açıklamalarımıza göre, A-doğru bir önermenin, bu önermenin ait olduğu 

dili kullanan kimselerce, durum ne olursa olsun (yani gözlem ve deneyim so

neyim sonuçları ne olursa olsun), doğru sayılan bir önerme olduğu anlaşılır. 

Oysa klâsik felsefede empirik olgulardan bağımsız olarak doğru bir önermeye 
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a priori doğru denir. Böylece A-doğruluk a priori doğruluğun bir açıklaması 

sayılabilir. Ancak a priori doğruluğun "analit ik" ve "sentetik" olmak üzere 

iki şekli olduğu kabul edildiği halde (Kant), sadece analitik doğruluğun kar

şılığı sayıyor, sentetik a priori'yi kabul etmiyoruz. Gerçi A-doğruluğun M-doğ-

ruluk (mantıksal doğruluk) ve M-doğruluk olmıyan A-doğruluk olmak üzere 

iki şekli olduğunu, birincisinin analitikliğin, ikincisinin ise sentetik a priorinin 

karşılığı olduğunu söylemek te mümkündür. Ancak M-doğru olmıyan A-doğru 

bir önermenin doğru olması dilsel-uzlaşımsal bir olgu olduğu halde, klâsik 

sentetik a priori önermelerin doğruluğu bir takım dil-dışı soyut nesneler (kav

ramlar, içlemler) arasındaki objektif bağlantılara dayanır; dolayısıyla A-

doğruluğun analitik ile sentetik a priori arasında bir yer tuttuğunu söylemek 

daha uygundur. 

5. Göstersel Anlam ve Sözel Anlam: 

Şimdi, geçen §'ta sözünü ettiğimiz dil-bilgininin sistematik bir şekilde 

incelediği (D) dilini ne şekilde öğrenebileceğini, başka bir deyimle, (D) diline 

ait deyimlerin anlamını ne şekilde tespit edebileceğini araştıracağız. 

İncelememize gene genel terimlerle girişeceğiz. T bir gözlemsel genel terim 

oldukta, dil-bilgininin T'nin kaplamını, daha doğrusu, T'nin kendi dilindeki 

çevirisini, T'yi kullanan K gibi kimselerin dilsel davranışlarını incelemek su

retiyle ("kaplam belirlenimi" metoduyla) tespit edebileceğini görmüştük. 

İmdi, dil-bilgininin T teriminin kaplamını, yeni konuşmaya başlıyan bir ço

cuk gibi, T'nin bir "çeviri"sini yapmadan da öğrenmesi mümkündür. Bu da 

dil-bilgininin bir yandan T'yi işittiğinde belli bir takım şartlandırılmış dav

ranışlarda bulunması, öbür yandan da T'nin kaplamına giren nesneler karşı

sında T terimini bir şartlandırılmış davranış olarak kullanma yatkınlığını 

kazanması demektir. (Dilin doğrudan doğruya öğrenilmesi: direkt metot.) 

Böyle bir şartlandırma sonucunda dil-bilginimizin T teriminin kaplamını 

öğrenmiş olduğu söylenebilir. Ancak, böyle bir öğrenmenin T teriminin kap

lamına giren bütün nesnelerin önceden belirtilebilmesi anlamına gelmediğini, 

sadece bu kaplama giren herhangi bir nesne ile karşılaşıldıkta T'yi uygula

yabilme anlamına geldiğini belirtmek gerek. Oysa dil-bilginimizin T terimini 

yerinde uygulayabilmesi onun T'nin kaplamını bilmesinden çok, T'nin "anla

mını bilmesi" şeklinde yorumlanabilir. Nitekim, bir deyimin "anlamını bilme"-

yi bu deyimi "anlayabilme" şeklinde tanımlıyabiliriz. Oysa dil-bilgininin T'yi 

anlıyabilmesi, sadece T'yi yerinde uygulayabilmesi demektir. Böylece Car-

nap'ın bir "kaplam belirlenimi" saydığı metodun da bir "anlam belirlenimi" 
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sayılabildiğini görüyoruz. H a t t â basit gözlemsel terimler halinde (geçen §'ta 

"anlam belirlenimi" dediğimiz) ikinci metodun kullanılması imkânsız oldu

ğundan, bu türlü terimlerin anlamı ancak birinci metotla öğrenilebilir. Dola

yısıyla "kaplam belirlenimi" metodunun gerçekte basit gözlemsel genel te

rimlerin anlamını belirlediğini göz önünde tutmamız gerekir. İmdi, bir gözlem

sel terimi bu şekilde öğrenmeye "gösterici yolla öğrenme" denir. Buna göre, 

kaplam belirlenimi metodunun bir terimin "göstersel anlam"ını belirlemeğe 

yaradığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla "kaplam belirlenimi" metoduna, daha 

doğru olarak, "göstersel anlam belirlenimi" metodu diyeceğiz. Oysa geçen §'ta 

"anlam belirlenimi" metodunun bir terimin dilsel anlamını (veya sentaktik 

anlamını) belirlediğini görmüştük. 'Dilsel' deyimi yerine daha uygun gördü

ğümüz 'sözel' (verbal) deyimim kullanarak, bu ikinci metoda bundan böyle 

"sözel anlam belirlenimi" metodu diyeceğiz. Böylece iki anlam çeşidi ayırdetmiş 

oluyoruz: 

(i) Göstersel Anlam 

Bir gözlemsel genel terimin göstersel anlamını bilmeyi, bu terimin uygu

landığı bir somut nesne karşısında terimi nesneye uygulamağa yatkın olma 

şeklinde tanımlıyoruz.23 Bir terimin göstersel anlamının öğrenilmesi ise bir 

takım şartlandırılmış davranışlarda bulunma yeteneğini kazanmaktan başka 

bir şey değildir. Gözlemsel tekil terimlerin de gösterici anlamından söz edilebilir. 

Böyle bir terimin göstersel anlamını bilmeyi, bu terimin gösterdiği bir nesne 

karşısında o nesneyi sözü edilen terimle adlandırmağa yatkın olma şeklinde 

tanımlıyoruz. Örneğin 'Ahmet' tekil teriminin göstersel anlamını bilmem, 

Ahmetle her karşılaştığımda ona 'Ahmet' adını verebilme yeteneğine sahip 

olmam demektir. 

Yalnız basit gözlemsel terimlerin değil, karmaşık gözlemsel terimlerin de 

göstersel anlamı o lduğu, dolayısiyle bu terimleri de gösterici yolla öğrenebil

diğimizi belirtmek gerek. Örneğin 'insan', 'su', 'masa', . . . v.b.g. günlük dile 

ait gözlemsel genel terimlerin çoğunu hep bu şekilde öğreniriz. Bunu şöyle 

belgelemek mümkündür: x gibi bir insanla karşılaştığımı düşünelim. Eğer 

'insan' sözcüğünü gösterici yolla öğrenmişsem, o zaman bir çırpıda, hiç bir 

bilinçli çıkarım yapmadan (başka bir deyimle, bir "hayvansal çıkarım" so

nucunda) x'e 'insan' sözcüğünü uygularını. x karşısında bu şekilde 'insan' 

sözcüğünü söylemem şartlandırılmış bir davranıştan başka bir şey olamaz. 

23 x gibi bir nesnenin T teriminin uygulandığı bir nesne olması, T'nin ait olduğu (D) dilini 
kullanan toplumun T'yi x'e uygulamayı onaylamasından başka bir şey değildir. 
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Öte yandan, ' insan' sözcüğünü gösterici yolla öğrenmemiş olmam halinde, 

ilk önce x'in taşıdığı basit nitelikleri tanımam, yani x'e T 1 , . . .,Tn (örneğin 

'tüysüz', 'iki bacaklı', ' konuşan ' , . . . ) gibi bir takım gözlemsel basit genel te

rimleri uygulamam; ondan sonra da T 1 , . . . , T n gibi nitelikleri olan bir nesne 

bir insan olduğundan veya hiç olmazsa bir insan olması pek olası olduğundan, 

x'e 'insan' sözcüğünü uyguladım. Bu son açıklama ise gülünçtür. Şu halde, 

'insan' gibi bir karmaşık gözlemsel terimi, 'mavi ' türünden basit bir gözlemsel 

terim gibi gösterici yolla öğrendiğimizi, dolayısıyla karmaşık gözlemsel terim

lerin de bir göstersel anlamı olduğunu görüyoruz. Bu genel terimler için olduğu 

kadar tekil terimler için de böyledir. H a t t â günlük yaşayışımızda kullandığı

mız somut gözlemsel tekil terimlerin hemen hemen hepsinin "karmaşık" ol

duğunu söyleyebiliriz. Özel isimler hep böyledir. Örneğin 'Ahmet' gibi bir ad 

"karmaşık" bir terimdir. Ama herhangi bir nesne karşısında 'Ahmet' adını 

kullanmam, hiç te daha önce bu nesneye bir takım basit terimleri uygulama

ma bağlı değildir. 

(ii) Sözel Anlam: 

Gözlemsel-olmıyan genel veya tekil terimlerin anlamının gösterici yolla 

öğrenilemiyeceği meydandadır. Buna karşılık, bu gibi terimlerin "'sözel anla-

mı"nı "sözel anlam belirlenimi" metoduyla öğrenmek mümkündür. Bir de

yimin "sözel anlamı"nı bilmeyi, "bu deyim ile aynı dile ait olan öbür deyimler 

arasındaki analitik bağlantıları bi lme" şeklinde tanımlıyoruz. 

Örneğin 'önce' sözcüğünün sözel anlamını bilmem, 'bir olay başka bir 

olaydan önce gelirse, ikincisi birincisinden önce gelmez', veya 'bir olay başka 

bir olaydan önce gelirse, ikincisi birincisinden sonra gelir',..... gibi bir takım 

önermelerin A-doğru olduğunu bilmem demektir. 

Bazı terimlerin hem gösterici anlamı hem de sözel anlamı olduğunu be

lirtmek gerek. Örneğin 'yeşil' sözcüğünü ele alalım. Bu sözcüğün gösterici bir 

anlamının olduğu meydandadır. Ama 'bir nesnenin tüm yüzeyi yeşil ise, bu 

nesnenin tüm yüzeyi kırmızı değildir' önermesinin A-doğruluğu 'yeşil'in bir 

de sözel bir anlamının olduğunu gösterir. 

Öte yandan, sözel bir anlamı olduğunu gösterdiğimiz 'önce' gibi bir (2-li) 

genel terimin göstersel bir anlamının olduğunu da söyleyebiliriz. Nitekim, x 

ve y diye iki ayrı olay olsa, 'önce' sözcüğünü x, y çiftine veya y, x çiftine uy

gulamam hiç bir bilinçli çıkarıma dayanmıyan bir şartlandırılmış davranıştan 

başka bir şey değildir. Böylece 'yeşil' veya 'önce' gibi gözlemsel bir genel te

rimin anlamını bilmem, bir yandan bu terimlerin göstersel anlamını bilmem, 
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yani bu terimleri karşılaştığım bazı nesnelere uygulamağa veya uygulama

mağa yatkın olmam; öbür yandan da bu terimlerin sözel anlamını bilmem, 

yani bu terimleri içine alan bazı önermelerin A-doğru olduğunu bilmem de

mektir. 

6. Önermelerin Birbirlerini Etkilemesi24 

Şimdiye kadar bir yandan terimlerle bu terimlerin uygulandıkları somut 

nesneler arasındaki, öbür yandan terimlerin birbirleri arasındaki bağlantıları 

inceledik. Birinci türden bağlantıların terimlerin göstersel anlamını, ikinci 

türden bağlantıların da terimlerin sözel anlamını belirttiğim gördük. Oysa, 

böyle bir ayrımın bir soyutlama ve idealleştirmeye dayandığı, gerçekte gös

tersel anlam ile sözel anlam arasında kesin bir ayrımdan çok dereceli bir ayrım 

olduğu öne sürülmüştür. 2 5 

Geçen §'ta dile getirdiğimiz "perakendeci" görüşe göre, bir terimin an

lamı ya bu terim ile bir takım dil-dışı nesneler arasındaki bağlantılara (gös

tersel anlam), ya da bu terim ile bir takım başka terimler arasındaki bağlan

tılara (sözel anlam) dayanır. Oysa " t ü m c ü " görüş açısından, herhangi bir teri

min anlamı, bu terimin hem bir takım dil-dışı nesneler (duyusal uyarımlar, 

başka bir deyimle, empirik olgular) ile olan bağlantılarına, hem de bir takım 

başka dilsel deyimlerle olan bağlantılarına dayanır. Hiç bir terimin anlamı 

yalnız dil-dışı nesnelerle olan bağlantıları veya yalnız dilsel-deyimlerle olan 

bağlantıları ile belirlenemez. Başka bir deyimle, tümcü (toptancı) görüş ba

kımından, salt gösterici anlamı veya salt sözel anlamı olan hiç bir terim yoktur. 

Burada ancak dereceli bir ayrım yapılabilir; şöyle ki: "gözlemsel" dediğimiz 

terimlerin anlamı daha çok dil-dışı nesnelerle (yani bir takım empirik olgularla) 

olan bağlantıları yardımıyla belirlenir, öbür terimlerin anlamı ise daha çok 

dilsel deyimlerle olan bağlantıları yardımıyla belirlenir. Hiç bir terime salt 

gözlemsel veya salt gözlemsel-olmıyan terim diyemeyiz. Bazı terimlerin daha 

çok gözlemsel, bazılarının ise daha az gözlemsel olduklarını söylemekten ileri 

gidemeyiz. 

"Perakendeci" görüş açısından, göstersel anlamını bildiğim T gibi bir 

terimle kurulu 'x T dir' türünden bir önermenin doğru veya yanlış olması 

(T'nin anlamı değişmeksizin) sadece "empirik olgular" tarafından belirlenir. 

Başka bir deyimle, 'x T dir' önermesini şu anda yanlış saydığım halde, daha 

24 "Interanimation of Sentences", Bk. Quine, Word and Objcet, s. 9 v.ö. 
25 Duhem ve Quine'ın "tümcü" (holistic) veya "toptancı" anlam teorisi. 
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önceleri doğru saymış olmam, ya semantik ya da olgusal bir yanılma'ya düş

müş olmam şeklinde açıklanır. Yani şu iki şıktan birinin söz konusu olduğunu 

düşünürüz: (i) 'T ' teriminin şimdiki anlamı, eski anlamından farklıdır. Böy

lece 'x T dir' önermesi 'T'nin eski anlamı gereği doğru, yeni anlamı gereği yan

lış olabiliyor. (ii) ' T ' teriminin anlamı değişmemiştir. Ama eskiden olup-bitmiş 

saydığım empirik olgunun gerçekte olmadığını şimdi biliyorum. Yani eskiden 

x'in T olduğunu sandığım halde, şimdi x'in T olmadığını biliyorum. 

"Tümcü" (toptancı) görüş açısından ise, "semantik" yanılma ile "olgu

sal" yanılma arasında bir ayrım yapılması mantıkça imkânsızdır. Nitekim, 

böyle bir ayrımın yapılması, hiç olmazsa bazı terimlerin salt göstersel bir 

anlamı olmasını gerektirir. Oysa böyle terimler yoktur. Dolayısıyla eskiden 

doğru saydığım 'x T dir' önermesini şimdi yanlış saymamı, ne sadece semantik 

bir yanılma ne de salt olgusal bir yanılma şeklinde açıklayanlayız. "Tümcü-

ler"e göre, bu durumu şöyle açıklamak gerekir: 'x T dir' gibi bir önermeyi 

doğru veya yanlış saymam, hiç bir zaman sadece söz konusu x nesnesine (ve 

T'nin anlamına) bağlı değildir; bir de evetleme anında doğru saydığım dilin 

bütün öteki önermelerine bağlıdır. Oysa, bir sürü önermenin doğruluk-değeri 

değiştiğinden, daha önce doğru saydığım 'x T dir' önermesini (hiç bir olgusal 

veya semantik yanılmadan söz etmeksizin) şimdi yanlış saymam mümkündür. 

Başka bir deyimle, tümcülere göre, herhangi birtek önermeyi doğru veya yanlış 

saymam uzlaşımsal veya keyfe-bağlıdır. Olgular ve dil kuralları (yani anlam 

kuralları) bir dilin bütün önermelerinin doğruluk-değerleri arasında bazı bağ

lantılar kurmaya yararlar, ama hiç bir önermenin tek başına doğruluk-değerini 

belirlemezler. Biz bir önermenin doğruluk-değerini, bazı başka önermelerin 

doğruluk-değerini ona göre ayarlamak suretiyle, keyfe-bağlı bir şekilde belir

leyebiliriz. 

Gözlemsel-olmıyan terimlere gelince: Perakendeci görüş açısından böyle 

bir terimin "sözel anlam"ı, empirik olgulardan bağımsız olarak, salt bu terimin 

başka terimlerle olan analitik bağlantıları yardımıyla belirlenir. Böylece A-

doğru bir önermenin, içinde geçen sözcüklerin anlamı değişmeksizin yanlış 

olması imkânsızdır. Oysa tümcü (toptancı) görüş açısından, hiç bir terimin 

veya daha genel olarak, hiç bir deyimin anlamı, sadece bu deyim ile başka 

bir takım deyimler arasındaki bağlantılar yardımıyla belirlenemediğinden, 

her önermenin doğruluk-değeri (yalnız bu önermede geçen deyimlerin sözel 

anlamına bağlı değil, bir de) empirik olgulara bağlıdır. Perakendeci açıdan, 

bir analitik önermenin doğruluk-değerinin değişmesi, bu önermede geçen bazı 

sözcüklerin anlamının değişmesini gerektirir. Toptancı açıdan ise, böyle bir 
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anlam değişmesinden söz etmek bile manasızdır. Bir toplum tarafından uzun 

bir süre, olgular ne olursa olsun, doğru sayılan bir önerme, yepyeni bir olgu 

karşısında yanlış sayılabilir. Böylece, tümcü (toptancı) görüş açısından, hiç 

olmazsa günlük dillerin söz konusu olduğu hallerde, analitik önermelerden 

sözetmek mânâsız oluyor. Gözlemsel terimlerle gözlemsel-olmıyan terimler 

arasındaki ayrımın dereceli sayılması gibi, analitik ile analitik-olmıyan (yani 

sentetik) önermeler arasındaki ayrım da kesin değil, dereceli sayılmaktadır. 

Yani bir önermenin "analit ik" veya "sentetik" olduğunu söyliyemeyiz ama 

bazı önermelerin analitik olmaktan çok sentetik, bazılarının ise sentetik ol

maktan çok analitik olduklarını söylemek mümkündür. 

Tümcülerin (toptancıların) anlam teorisi şartlandırılmış davranış teorisi 

çerçevesinde çok daha akla-yatkın bir görüş sayılabilir. Nitekim, bu görüş 

açısından, (D) dilini konuşan K gibi bir kullananın Ö gibi bir önermeyi evet-

lemesi (veya başka bir deyimle, kabul etmesi) iki türlü faktör tarafından şart

landırılmış bir davranış şeklinde açıklanır. Bu faktörlerden biri, evetleme 

anında K'nın karşılaştığı empirik olgular, yani K'yı o anda etkileyen dil-dışı 

uyarımlar; öbür yandan da K'nın aynı anda Ö 1 , . . .,Ön gibi bir takım başka 

önermeleri doğru sayması veya doğru saymağa yatkın olmasıdır. Böylece 

önermeler arasında bir karşılıklı etkileme (interanimation of sentences) oldu

ğunu söyleyebiliriz. Bu etkileme şartlandırılmış bir davranıştan başka bir 

şey değildir. Ancak böyle bir etkileme salt "önermeler-arası" bir etkilemeden 

ibaret olmayıp dil-dışı uyarımlara da bağlıdır. Analitik önermeler, ideal bir 

sınır-durumu olarak, "hiç bir dil-dışı uyarıma bağlı olmıyan, salt önermeler-

arası bir etkileme sonucunda doğru sayılan önermeler" diye tanımlanabilir. 

Toptancı (tümcü) görüş açısından, böyle bir ideal etkileme bir ideal olarak 

kalır, hiç bir zaman (hiç olmazsa günlük dillerde) tam olarak gerçekleşemez. 

7. Belirsizlik ve Çok-anlamlılık: 

T gibi gözlemsel (veya hiç olmazsa bir dereceye kadar gözlemsel olan) bir 

genel terimi ele alalım. Bu terimi kullananların onu (a) uygulamağa, (b) uy

gulamamağa ve (c) ne uygulamağa ne de uygulamamağa yatkın oldukları 

nesneler bulunabileceğini daha önce belirtmiştik. (a) öbeği T'nin kaplamını, 

(b) öbeği T'nin çelişiğinin kaplamını, (c) öbeği de T'nin "esneklik-bölgesi"ni 

meydana getirir. Esneklik bölgesi geniş olan terimlere "esnek" (vague) terim

ler; esneklik bölgesi çok küçük veya, ideal bir sınır hali olarak, boş olan te

rimlere ise ''''keskin-sınırlı" veya kısaca "keskin" terimler diyeceğiz. Bilimsel 

terimler, özellikle kantitatif terimler, genellikle az veya çok keskindirler; 
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günlük dile ait terimlerin çoğu ise, biç olmazsa bir dereceye kadar, esnektir. 

Günlük dile ait keskin terimlere örnek olarak rakamları gösterebiliriz. Günlük 

dile ait gözlemsel terimlerin pek azı tam keskin olduğu halde, gene de bir ço

ğunun esnekliği sınırlıdır. 

T esnek bir gözlemsel terim, x te T'nin esneklik-bölgesine ait bir nesne 

oldukta, 'x T dir' önermesinin ne doğru ne yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Ni

tekim, varsayımımız gereği bu önermenin doğru veya yanlış olması imkân

sızdır. Biz bu özelliği esneklikten daha genel olan "belirsizlik" dediğimiz bir 

halin tanımı sayacağız. 

Tanım: d deyimi belirsizdir = dk 

' . . . a . . . ' gibi doğru veya yanlış bir önermede, 'a ' yerine 'd ' yi 

koymakla elde edilen ' . . . d . . . ' önermesi ne doğrudur ne yanlış. 2 6 

Esneklik kavramı yalnız gözlemsel terimlere uygulanabildiği halde, be-

lirsizlik kavramı herhangi bir terime, hat tâ herhangi bir deyime uygulanabilir. 

Özellikle ne doğru ne yanlış olan bir önermeye de belirsiz diyeceğiz.27 

"Esneklik" bir gözlemsel terimin göstersel anlamının belirsizliği şeklinde 

de tanımlanabilir. Carnap aynı mânâda "kaplamsal belirsizlik" (extensional 

vagueness) ten sözediyor.2 8 Gerçekte bir terimin esnek olması, bu terimin kap

lamı ile terimin çelişiğinin kaplamı arasında bir "no man's land"ın bulunması 

anlamına geldiğinden, 'kaplamsal belirsizlik' deyimi yersiz değildir. 

Şimdi bir terimin sözel anlamı bakımından da belirsiz olabileceğini gös

terelim. Örneğin 'insan' sözcüğünü ele alalım. Böyle bir terimin (hergünkü 

gözlem ve deneyimimiz bakımından) kaplamsal belirsizliği, yani esnekliği 

küçük sayılabilir.29 Buna karşılık, günlük dile ait gözlemsel terimlerin ve genel 

olarak empirik terimlerin sözel anlamının belirsizliği çok yüksektir. 

T gibi bir "karmaşık" empirik genel terimi ele alalım. (T'ye örnek olarak 

'insan', 'limon', 'kuğu kuşu', . . . gibi herhangi bir terim seçebiliriz. Buna 

karşılık 'mavi ' gibi bir "bas i t" terimi seçmememiz gerek.) İmdi T teriminin 

26 'a' ile 'd' nin aynı sentaktik kategoriye ait olması gerekir. Yoksa her deyimin belirsiz 
olduğunu kabul etmek gerekirdi. 

27 Bir önermeyi doğru veya yanlış olabilen bir deyim şeklinde tanımlarız. Ama bu sadece 
yaklaşık bir tanımdır. Sentaktik yapısı bakımından "önerme biçiminde" olan her düzgün deyi
min bir önerme olduğunu kabul edeceğiz. 

28 Bk. Carnap, A. E., s. 235-236. 
29 Bk. Carnap, A. E., s. 239: "the extcnsional vagueness of the Word "Mensch' is very 

small, at least in the accessible region". 
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uygulandığı nesnelerin öz-çizgilerinin T 1 , . . . ,T n gibi bir takım (basit veya kar

maşık) gözlemsel genel terimler dile getirildiğini kabul edelim. (n, genel olarak 

çok büyük bir sayıdır.) Bu terimlerin her biri de genel olarak gerekli bir şartı 

dile getirmez. Yani x gibi bir nesneye T terimini uygulamam için, Ti (i = 1, 

. . .,n) terimlerinin her birini x'e uygulamam gerekli değildir. O zaman şöyle 

bir soru ile karşılaşırız: "Bu n tane terim arasında gerekli olanlar da var m ı ? " 

Eğer T terimini T i ' ler türünden tanımlamak mümkün olsaydı, böyle gerekli 

terimlerin bulunacağı şüphe götürmezdi. 3 0 İmdi, bu soruya karşılık olarak 

hiç bir T i nin gerekli olmadığını söylemek mümkündür. Başka bir deyimle, 

her Ti için 

(1) (x T dir) (x Ti değildir) 

bir çelişme değildir (l) 'in formel bir çelişme, yani M-yanlış olmadığı besbellidir. 

Ama (l)'in A-yanlış (analitik olarak yanlış) ta olmadığını söylemek mümkün

dür. Örneğin limonun ekşi olduğunu biliyoruz. Ama her bakımdan limona 

benzemekle birlikte tatlı olan (yani ekşi-olmıyan) x gibi bir nesneye Tasladığı

mız zaman 'x bir limondur ve x tatlıdır ' önermesini evetlememiz bizi (A-yan-

lışlık anlamında da olsa) bir çelişmeye düşürmez. Nitekim, böyle bir durumda, 

"tatl ı limonlar" diye yeni bir limon türünden söz edebiliriz. 

İmdi, limona benziyen tatlı bir meyvaya raslamam halinde, böyle bir 

nesneye 'limon' veya 'limon-olmıyan' terimlerini uygulamakta duraksamam, 

gene bir "esneklik" veya "kaplamsal belirsizlik" örneğidir. Bu gibi durum

larda, yeni semantik uzlaşımlar yaparak (toplumca kabul edilmeleri şartiyle) 

esnekliği gidermek mümkündür. Bu yeni uzlaşımlar keskin bir anlam değiş

mesine yol açmaz. Örneğin 'limon' sözcüğünü ele alalım. 'Bütün limonlar ek

şidir' önermesi toptancı (tümcü) açıdan hiç bir zaman A-doğru değildir. H a t t â 

T hangi terim olursa olsun, 'bütün limonlar T dir' gibi bir önerme A-doğru 

olamaz. Dolayısıyla böyle bir önermenin 'limon' teriminin sözel anlamına ait 

olduğunu da söyleyemeyiz. Dolayısiyle, böyle bir önermeyi yanlış saymamız 

'limon'un sözel anlamını değiştirmez. Zaten 'limon'un "sözel anlamı" diye bir 

anlamından söz etmek manasızdır. 

İmdi, hiç bir empirik terimin sözel anlamının keskin bir şekilde belirtile-

miyeceğini kabul etmemiz halinde, bir de şöyle bir durumla karşılaşırız: Gene, 

öz-çizgileri Ti (i = 1, . . ., n) ile dile getirilebilen T gibi bir karmaşık empirik 

terimi ele alalım. T ile T i arasında hiç bir analitik bağlantı olmadığına göre, 

bu öz-çizgilerinden hiç birinin bir "temel öz-çizgisi" (yani x gibi bir nesneye 

30 Bk. Pap, Analytische Erkenntnistheorie", s. 33-34, 41-42, 144-146 
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T'nin uygulanması için gerekli bir şartı) olmadığını söyleyebiliriz. Yalnız o 

zaman K gibi bir kullanana T i lerin bazılarının uygulandığı, bazılarının da 

uygulanmadığı x gibi bir nesneye T'yi uygulamağa yatkın olup olmadığı so

ruldukta, K'nın bir cevap vermesi imkânsız olur. İşte böyle bir özelliğe T 

teriminin "içlemsel belirsizliği" (intensional vagueness) diyeceğiz. T gibi bir 

terimin içlemsel belirsizliğinden dolayı T terimi ile Ti terimlerinden kurulu 

bazı önermelerin doğruluk-değeri yoktur. Yani T'yi içine alan bazı önermeler 

ne doğrudur, ne yanlış. 

İmdi, 'bütün limonlar ekşidir' veya 'bütün kuğu kuşları beyazdır' gibi 

önermelerin doğruluk-değerinin değişmesi, bir doğruluk-değeri değişmesi olayı 

olarak, içlemsel belirsizlik değildir. Fakat böyle bir değişme bir içlemsel belir

sizliğin bulunmuş olduğuna işarettir. Doğruluk-değerinin değişmesi ise bu be

lirsizliğin kendisi değil, t am tersine, bu belirsizliğin giderilmesi demektir. Doğ

ruluk-değerinin değişmesi olayı belirsizliğin farkına varıldığını açığa vurur. 

"İçlemsel belirsizlik" kavramını incelemek için gene 'bütün limonlar 

ekşidir' önermesini ele alalım. to anı, tatl ı olmaktan başka limonların sahip 

olduğu bütün öteki öz-çizgilerine sahip olan a gibi bir nesnenin bulunmasından 

önceki an, t1 ise böyle bir nesnenin bulunması anı olsun. to anında 'bütün li

monlar ekşidir' önermesinin (empirik bir genelleme, yani bir tabiat kanunu) 

olarak doğru sayılmış olduğunu kabul edelim.3 1 İmdi t1 anında a nesnesinin 

bulunması sonucunda (a nesnesinin tatlı olması, öbür bakımlardan ise bir li

mona benzemesinin yeterli derecede belgelendiğini kabul etmemiz halinde) 

şu yollardan birine başvurmak gerekecek: 

(i) a gibi karşılaşılan herhangi bir somut nesnenin limon olup olmadığının 

ekşi olup olmamasına bakmaksızın kestirilebilmesi halinde, söz konusu a 

nesnesinin gerçekten bir limon olup olmadığı tespit edilebilir. a'nın, tatlı olmak

tan başka, limonların taşıdığı bütün özelliklere sahip olduğunu kabul ettiği

mize göre, böyle bir halde a'nın "gerçekten" bir limon olması gerekir. Böy

lece o gibi bir nesnenin (veya a gibi bir çok nesnenin) bulunması 'bütün limon

lar ekşidir' önermesinin bir yanlışlanması (veya daha genel olarak bir "zayıf-

latılma"sı), yani olasılık derecesinin düşmesi sayılır. Böyle bir durumda, 'li

mon' sözcüğünde bir kaypaklık olmadığı besbellidir. Böyle bir durumda "ek

şilik" 'limon'un bir öz-çizgisi olmakla birlikte bir "temel öz-çizgisi" olmuyor. 

31 Empirik kanunların kesin olmadığını kabul edenler için böyle bir önerme doğru sayıl
mayıp sadece belli bir olasılık derecesi olduğu kabul edilebilir. 
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(ii) "Ekşilik" limonların bir temel öz-çizgisidir. Yani, ekşi blmıyan bir 

nesneye 'limon' sözcüğünü uygulamamağa kararlıyız. Böyle bir durumda, 

a nesnesi ne kadar bir limona benzerse benzesin, limon sayılmıyacaktır. Do-

layısıyla 'bütün limonlar ekşidir' önermesi a nesnesinin bulunmasıyla yanlış-

lanamıyacaktır. Önerme, to anında olduğu gibi, t1 anında da doğrudur. Bu öner

me A-doğrudur. Böyle bir önermenin yanlış sayılması, ancak içinde geçen bazı 

deyimlerin anlamının değiştirilmesine bağlıdır. 

Bu halde 'limon'un bir belirsizliği yoktur. 'Bütün limonlar ekşidir' öner

mesi 'limon' sözcüğünün sözel anlamını belirleyen önermelerden biri durumun-

dadır. 

(iii) "Limon"un biç bir öz-çizgisi bir temel öz-çizgisi değildir. Bu toptancı 

görüşe uygundur. Bu görüş açısından, 'bütün limonlar ekşidir' önermesinin 

to anında bir takım dil-dışı uyarımlar (gözlem ve deneyler) sonucunda bir 

şartlandırılmış davranış olarak evetlendiğini, t1 anında ise yeni uyarımlarla 

(limona benzemekle birlikte tat l ı olan nesnelerle) karşılaşılması sonucunda 

aynı önermenin gene bir şartlandırılmış davranış olarak hayırlandığını söyle

yebiliriz. Bu durumda olgusal yanılma limona benzemekle birlikte tatlı olan 

nesnelerin varolduğunun to anında bilinmemesi şeklinde açıklanabilir. Böylece 

önermenin oldum olası yanlış olduğu, ancak t0 anında yetersiz bilgilerden 

dolayı doğru sanıldığı söylenebilir. 

Toptancı görüşe başvurmaksızın da böyle bir sonuca varmak mümkün

dür. Nitekim, yalnız basit gözlemsel genel terimlerin değil, karmaşık olanla

rının da göstersel anlamı olduğunu kabul ettiğimize göre, 'limon' sözcüğünün 

salt göstersel anlamına dayanarak, to anında 'bütün limonlar ekşidir'i doğru 

saydığımız halde, t1 anında karşılaştığımız a nesnesine ('limon'un göstersel 

anlamı gereği) 'limon' terimini uygulamağa yatkın olduğumuzu, dolayısıyla 

böyle bir gözlemi 'bütün limonlar ekşidir'in deneysel yoldan yanlışlanması 

sayabileceğimizi belirtmek gerek. Böyle bir durumda ise hiç bir belirsizlik 

yoktur. Önermemizin to anında doğru sanıldığını, t1 anında ise yanlışlığının 

ortaya çıktığını söyleyebiliriz. 

Şu halde 'limon' gibi bir sözcüğün kaypaklığının nerede olduğunu sora

biliriz. Böyle bir kaypaklık t1 anında değil, to anında aranmalıdır. to anında, 

K gibi bir kullanana "tat l ı olmaktan başka bütün öbür nitelikleri bakımından 

limona benziyen a gibi bir nesneye 'limon' sözcüğünü uygular mıydınız?" 

diye sorulacak olsa, K ya "evet", ya "hayır", ya da "bilmiyorum'' cevabını 

verecektir. Duraksamaya yer bırakmıyan bir "hayır" ekşiliğin K tarafından 
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limonların bir temel öz-çizgisi sayıldığını gösterir. O zaman, sözü geçen K 

kullananının kendisine tat l ı bir limonun gösterildiği t1 anında 'bütün limonlar 

ekşidir' önermesini yanlış saymasını, 'limon' sözcüğünün bir anlam değişikliği 

şeklinde yorumlamağa hakkımız olacaktır. (Bu önermenin K için to anında 

A-doğru iken, t1 anında yanlış olması ancak bu şekilde yorumlanabilir.) 

İmdi, K gibi bir kullananın (aklı başında olması halinde) böyle acayip 

durumlarla karşılaşmak istemediğini söyleyebiliriz. Bu bakımdan K'nın "ha

yır" cevabını değil de "bilmiyorum" cevabını vermesi kendisi için daha iyi 

olur. " E v e t " cevabı da ilkece tehlikeli olabilir. Nitekim t1 anında raslanan 

söz konusu nesnelere 'limon' denilmemesi ilkece mümkündür. Gerçi durumun 

böyle olmadığını, bu nesnelere 'limon' denildiğini biliyoruz. Ama başka bir 

örnekte durum farklı olabilir. ' H 2 0 ' yapısında olmamakla birlikte bütün öbür 

bakımlardan suya benziyen bir maddeye 'su' sözcüğünü uygulamağa yatkın 

olup olmadığımız sorulsa, "evet" demiyeceğimizi söyleyebiliriz. (Bu örnekte 

tam tersine belki "hayır" diyebiliriz. Ama genel olarak ne "hayır" ne de "evet ' 

cevabını vermeli). 

Böylece en akla yakın ve tehlikesiz cevabın "bilmiyorum"dan ibaret 

olduğunu görüyoruz. İşte bu "bilmiyorum" cevabı söz konusu terimin içlemsel 

belirsizliğinin belirtisidir. 

Limon örneğimize dönelim. Bu terimin (ekşilik niteliği bakımından) to 

anında içlemsel-belirsiz olmasının 'bütün limonlar ekşidir' önermesinin ne 

doğru ne yanlış olmasına hiç bağlı olmadığını görüyoruz. Ama o zaman içlemsel 

belirsizliği ne hakla "belirsizlik"in bir çeşidi saydığımız sorulabilir. Cevabımız 

şöyledir: 'Bütün limonlar ekşidir' önermesinin gerek to gerek t1 anında belli 

bir doğruluk değeri olduğu halde, 

(a) Bütün limonların ekşi olması zaruridir 

modal önermesi ne doğru ne yanlıştır. Nitekim bu önermenin K tarafından 

doğru sayılması, yukarda sözünü ettiğimiz soruya "hayı r " cevabını vermesi 

demektir. Bu önermenin yanlış olması 

(b) Bazı limonların ekşi olmaması mümkündür 

önermesinin doğru olması demektir. İşte söz konusu soruya "evet" cevabını 

vermek, (b)yi doğru saymak, dolayısıyla (a)yı yanlış saymaktan başka bir 

şey demek değildir. Şu halde, K kullananının "bilmiyorum" cevabını vermesi; 

(a) modal önermesini (dolayısıyla (b) önermesini) ne doğru ne yanlış sayması 

demektir. Böylece, 'limon' sözcüğünün içlemsel belirsizliğinin bir "belirsizlik" 
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türü olduğunu, bu sözcüğün içinde geçtiği (a) (veya (b)) gibi bazı önermelerin 

ne doğru ne yanlış olmasını göstermek suretiyle belgeleyebiliriz. 

İmdi, (a) önermesinin doğru olmasının gerekli ve yeterli şartı, 

(c) Bütün limonlar ekşidir 

önermesinin A-doğru olması, (a) önermesinin yanlış olmasının gerekli ve yeter

li şartı ise aynı (c) önermesinin A-doğru olmamasıdır. Böylece 'limon' gibi bir 

sözcüğün içlemsel belirsizliğinin, eninde sonunda bu sözcüğü içine alan hiç 

bir önerme için ne A-doğru olduğunun ne de A-doğru olmadığının söylenile-

memesi mânâsına geldiğini görüyoruz. Böylece, empirik terimlerin kaypak

lığının, bu terimlerden kurulu bir dilde analitik-sentetik ayrımının yapılama

masına dayandığını, daha doğrusu kaypaklığın böyle bir ayrımın yapılamaması 

şeklinde tanımlandığını söyleyebiliriz. Anatitik-sentetik ayrımı ancak bütün 

sözcük ve sembolleri sintaktik veya sözel olarak tanımlanmış olan bir dilde 

yapılabilir. Dolayısıyla, eninde sonunda, bir terimin içlemsel-belirsiz olmasını, 

bu terimin anlamının gösterici yoldan belirlenmiş olmasına rağmen, terimin 

söz konusu dil çerçevesinde tanımlanmamış olması veya tanımlanamaması 

şeklinde açıklıyacağız. Basit gözlemsel tekil terimler bundan müstesnadır. 

Bunlar sözel bir şekilde (belirtik veya örtük olarak) tanımlanamamakla bir-

likte, gene de içlemsel-belirsiz değillerdir. Ancak gerçekten "bas i t" olan göz

lemsel terimlerin sadece "temel önermeler"de geçtiğini belirtmek gerek. Bu 

terimlerin anlamının ise tüketici bir şekilde bilindiğini, dolayısıyla (tanımlamayı 

" t a m veya tüketici bir şekilde anlamın belirlenmesi" diye yorumladığımızdan) 

"basi t" gözlemsel terimleri "göstersel yolla tanımlanmış" sayacağız. Böylece 

bu terimlerin durumları artık bir istisna olmaktan çıkacaktır. 

Kaplamsal ve içlemsel belirsizlik arasındaki ayrım Goblot'nun açık-olma-

ma ile seçik-olmama arasında yaptığı ayrıma çok yakındır. Goblot bir genel 

terimin açık (clair) olmasını, bu terimin kaplamının eksiksiz olarak belirtile-

bilmesi şeklinde, bir terimin seçik (distinct) olmasını ise terimin içerdiği kav

ramların eksiksiz olarak belirtilebilmesi şeklinde tanımlamıştır. 3 2 Buna göre, 

bir terimin açık-olmaması (Descartes ve Goblot'nun deyimiyle "karanlık" 

olması), gerek terimin kendisinin gerekse çelişiğinin uygulanamadığı bazı 

nesnelerin bulunması demektir. Bu nesnelerin, terimin veya bu terimin çeli

şiğinin uygulandığı nesneler türünden olması gerek. Goblot, günlük dilde 

kullandığımız ('insan', . . . gibi) terimlerin çoğunun "açık" olduğunu belirt -

32 Bk. E. Goblot, Traite de Logique. 
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iniştir. Öte yandan, bir terimin "seçik-olmaması" (confus) karışık olması bu 

terimin verilen bir kavramı içerip içermediğinin belirlenememesi demektir. 

Oysa, daha önce belirttiğimiz gibi, bir terimin belli bir kavramı içermesi bir 

yandan bu terimi öbür yandan da sözü geçen kavramı dile getiren bir terimi 

içine alan bir önermenin A-doğru olması mânâsına gelir. Örneğin, 'insan' teri

minin canlı kavramını içermesi, '( x) (x insandır x canlıdır)' önermesinin 

A-doğru olması demektir. Goblot, (tıpkı Carnap gibi) günlük dildeki bir çok 

terimlerin "açık" olmalarına karşılık, "seçik" olmadıklarını belirtmiştir. Ör

neğin, karşılaştığımız bir nesnenin bir insan olup olmadığını çokluk kolayca 

tespit edebiliriz. Ama 'insan'ın içerdiği öz-çizgilerini, veya başka bir deyimle, 

insanın temel öz-çizgilerini hangi babayiğit belirtebilir? 

İmdi, analitik-sentetik ayrımının yapılmadığı bir dilde terimlerin esnek 

olmaması, yani keskin-sınırh olması şartıyla, kaypaklığın genellikle hiç bir 

zararı olmadığını söyleyebiliriz. Tabiat bilimlerinde kullandığımız diller hep 

bu durumdadır. Terimler içlemsel-belirsiz olmakla birlikte esnek değillerdir. 

İçlemsel belirsizlikten dolayı, " tanımsal" gibi görünen ilkelerin değiştiğini 

görüyoruz. Böyle bir değişiklik, terimlerin içlemsel belirsizliğinden dolayı 

(süreksiz) bir anlam değişikliği sayılmıyor. Tam tersine, önceden doğru sanılan 

bir önermenin şimdi yeni olgusal bilgilerin ışığı altında yanlışlandığı (veya 

zayıflatıldığı) söylenebiliyor. Yerlerine konulan önermelerin ise olgulara daha 

uygun olduğu öne sürülebiliyor. 

Ancak belli bir dilde bir çok belirsiz terimin bulunmasının (bilim dilinde 

olduğu gibi) hiç bir zarar vermemesi için böyle bir dili kullanan kimselerin 

ezici çoğunluğunun bir yandan terimlerin anlıktaki kaplamları (yani anlıkta 

bilinen kaplamları) konusunda anlaşmaları, öbür yandan ise yeni durumlarla 

karşılaşmaları halinde (yani kaplamların genişlemesi halinde) verilen bir te

rimi bu yeni durumlarda uygulamak veya uygulamamak konusunda anlaşa-

bilmeleri gerekir. Böyle bir "anlaşma"yı bir "uzlaşım-yapma" şeklinde yorum

lamamak gerek. Nitekim, beklenmiyen çeşitten bir nesne ile karşılaşıldıkta, 

bu nesneye belli bir terimi uygulayıp uygulamamanın bilinçli bir uzlaşıma 

dayanmadığını görmüştük. (Yoksa, örneğin 'bütün limonlar ekşidir' önerme

sinin t1 anında yanlış sayılmasının uzlaşımsal olduğunu, dolayısıyla, 'limon'un 

anlamının değişmesine yol açtığını, böylece to anında bu önermenin doğru 

sayılmasının bir yanılma olmadığını kabul etmek gerekecekti. Oysa durumun 

böyle olmadığı, tam tersine, böyle bir yanılma''dan söz edildiğini belirtmiştik.) 

Söz konusu "anlaşma"nın, uzlaşımsal olmadığına göre, nasıl bir anlaşma 

olduğu sorulabilir. İşte böyle bir "anlaşabilme" yeteneğini, bir "tek-düzenli 
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davranma yatkınlığı", dolayısıyla, şartlandırmadaki bir tek-düzenlilik şek

linde açıklıyabiliriz. 

İmdi, her türlü içlemsel-belirsiz terimler üzerine böyle bir "anlaşma"ya 

varılamadığını belirtmek gerek. Bilim dilinde, salt bilimsel içeriği olan içlem

sel-belirsiz terimler halinde genellikle bir anlaşmaya varıldığını görüyoruz. 

Buna karşılık bir yandan felsefede, hat tâ bilim felsefesinde, öbür yandan değer 

terimlerini içine alan dillerde insanların bir türlü böyle bir anlaşmaya vara

madıklarını veya yanaşmadıklarını görüyoruz. Bu alanlarda belirsizlik yerine 

belki bir "kaypaklık"tan söz etmek gerekir. Nitekim metafizik terimler veya 

değer terimleri halinde bir "belirsizlik" değil, tam tersine bir "aşırı-belirleme" 

(over-determination) vardır. Filozof veya herhangi bir değer yargısında bu

lunan bir kimse, kullandığı ana terimlerin ne gibi terimleri içerdiklerini bildiği 

iddiasındadır. Dolayısıyla, bu türlü terimleri içine alan önermelerin, hat tâ 

modal önermelerin belli bir doğruluk-değeri vardır. Bu türlü deyimleri kulla

nanlar öne sürdükleri önermelerin çokluk analitik (veya a priori) doğru ol

duğuna inanırlar. Bilim dilindeki belirsizlik analitik-sentetik ayrımının ya

pılamaması manasına geldiği halde, metafizik ve değer yargıları alanındaki 

"kaypaklık", t am tersine, analitik-sentetik ayrımının aşırı bir şekilde kulla

nılmasına, böylece her kişinin hiç olmazsa her toplumun değişik önermeleri 

A-doğru (veya a priori) saymalarına dayanıyor. 

Belirsizlik halinde, kullananların yeni nesnelerle karşılaşmadan önce 

çekimser davrandıklarını (başka bir deyimle analitik-sentetik ayrımını yap

madıklarını), buna karşılık, bu gibi nesnelerle gerçekte karşılaşmaları halinde 

terimleri bu nesnelere uygulamak veya uygulamamak konusunda anlaşabil-

diklerini görmüştük. Buna karşılık, kaypaklık halinde, yeni nesneler veya 

durumlarla daha karşılaşmadan a priori bir takım yargılarda bulunduklarını, 

fakat ayrı kullananların iddialarının çatıştığını gördük. İddialar a priori (veya 

analitik) sayıldığından, deneye başvurmak suretiyle çatışmaların elenmesine 

imkân bırakılmıyor. Örneğin, bir kimsenin ekşiliği limonların bir temel öz-

çizgisi, başka bir kimsenin ise öyle saymadığını farzedelim. O zaman tatlı 

olmakla birlikte limona benziyen nesnelerle karşılaşıldıkta, birincisi 'bütün 

limonlar ekşidir'i A-doğru saymağa devam edecek, ikincisi ise onu yanlış sa

yacak ve kıyamet kopana kadar aralarında bir anlaşmaya varılamıyacak. 

Giderilebilen kaypaklık "içlemsel belirsizlik" belirsizliğin bir biçimidir. 

"Kaypaklık" (giderilemiyen kaypaklık) ise çok-anlamlılığın bir biçimidir. Bu 

bakımdan ikisinin aynı bir cinsin iki ayrı türü olduğu şüpheli görünüyor. 
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Giderilemiyen çok-anlamlılığı sıradan çok-anlamlılıktan ayırt etmek için, 

bu son türden çok-anlamlılığa "giderilebilen çok-anlamlılık" (veya daha açık 

olarak "bağlamla giderilebilen çok-anlamlılık" demeği teklif ediyoruz. 

I I 

" B E L İ R S İ Z L İ K " KAVRAMININ ÇÖZÜMLENMESİ 

1. Semantik Belirsizlik: 

Bir terimin belirsiz olmasını, kaba taslak bu terimin içinde geçtiği en az 

bir önermenin ne doğru ne de yanlış olması şeklinde tanımlamıştık. (Söz konusu 

önermede başka belirsiz terimlerin geçmemesi gerekir.) 

Bir genel terimin belirsizliğini uygulama bağlantısı yardımıyla de tanım

lamayı düşünebiliriz. Şöyle ki P gibi bir (1-li) genel-terimin belirsizliğini, ne 

P'nin ne de değil- P 'nin uygulanamadığı x gibi bir nesnenin bulunması şeklinde 

tanımlamak isterdik. Ancak, böyle bir tanımın bir çelişmeye yol açtığı Max 

Black tarafından ("Vagueness" adlı yazısında) gösterilmiştir. Nitekim söz 

konusu x nesnesinin nesnel-dildeki adı ' s ' olsun. O zaman ' P ' nin x'e uygulana-

maması '-P(s)'nin doğruluğunu, 'değil-P'nin de x'e uygulanamaması '-(-P 

(s))'nin doğruluğunu gerektirir. Dolayısıyla, 'P 'nin belirsizliği hem '-P(s)'in 

doğruluğuna, hem de (çifte-değilleme ilkesi gereği), 'P(s)'in doğruluğuna yol 

açar. (Çelişme!) Böyle bir çelişmeye düşmemek için ya çifte-değilleme ilkesini 

içermiyen bir mantık sistemine (sezgici veya çokdeğerli bir mantık sistemine) 

başvurmamız, ya da belirsizliğin tanımını değiştirmemiz gerekir. Biz, gelenek

sel iki-değerli mantık sistemi çerçevesi içinde kalmayı tercih ederek, yeni bir 

belirsizlik tanımı ortaya koyacağız.1 

Böyle bir tanımı yapmak için, hiç bir belirsizlik alanı olmıyan genel te

rimler halindeki uygulama bağlantısı yerine şu iki bağlantıya başvurmamız 

gerekecek: 

' P ' (nesne-dile ait) herhangi bir (1-li) genel-terim, (yüklem) 'X ' te üst-

dile ait ('P'nin uygulanabildiği nesnelere ilişkin olan) bir değişken olsun. ' P ' 

yükleminin ait olduğu nesnel-dili de ' D ' ile gösterelim. 

1 Bu tanım, Körner'in "Vagueness, reference and logie" adlı makalesinden esinlenmekle 
birlikte ondan çok farklıdır. 
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(1) ' P ' yükleminin D-dilinin kuralları uyarınca X nesnesine uygulan

ması gereklidir. 

(2) ' P ' yükleminin D-dilinin kuralları uyarınca X nesnesine uygulan

maması gereklidir. 

veya 

(2') ' P ' yüklemi D-dilinin kuralları uyarınca X nesnesine uygulanma

malıdır. 

Dikkat edilirse, (1) ile (2) veya (2') zorunlu olarak birbirinin çelişiği de

ğillerdir. Her iki önermenin yanlış olması mümkündür. Fakat her ikisi doğru 

olamaz. 

(1) ile (2) yi kipler-mantığı çerçevesinde yorumlamamız halinde, (l) ' i 

p (yani 'p zaruridir') (2) yi ise p (yani 'p imkânsızdır') biçiminde 

dile getirebiliriz. Bunlar ise bağdaşmaz-önermelerdir. Nitekim p ('p 

imkânsızdır') p yi ('p zorunlu değildir'i) içerir. Ama p ile p 

birbirinin çelişiği değildir. Biz ise burada kipler-mantığına başvurmaksızın, 

(1) ile (2) nin çelişik değil, sadece bağdaşmaz olduğunu doğrudan doğruya 

" tanımsal" bir gerekçeye dayanarak kabul edeceğiz.) 

(2) ve (2') yü şu biçimde de çevirebiliriz: 

(3) ' P ' yükleminin X nesnesine uygulanması D-dilinin kurallarına 

aykırıdır. 

(3) önermesini (2)'nin başka bir deyiş şekli olarak yorumlıyarak, (1) ile 

(2) yi birbiriyle çelişik olmıyan bağdaşmaz önermeler sayıyoruz. 

İmdi, (1) önermesini (daha doğrusu "önerme-şemasını") 

(4) Uyg ( 'P', X, D) 

biçiminde, (3) ü de 

(5) Ayk('P', X, D) 

biçiminde kısaltacağız. Söz konusu nesnel-dilin hep aynı D-dili olması hallerin

de, D örtük bir şekilde anlaşılarak, (4) yerine 

(6) Uyg('P', X), yani ' P ' yüklemi X'e uygulanır ("uygulanmalı" mâ

nâsında). 

(5) yerine de 

(7) Ayk('P', X), yani ' P ' yüklemi X'e uygulanmamalı. 
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yazarız. ' a ' gibi bir Grek harfini ' P ' gibi bir (nesnel-dile ait) yüklemin üst-

dildeki adı olarak kullanmamız halinde, (6) ve (7) yerine 

(8) Uyg(a, X) 

ile 

(9) Ayk(a, X) 

yazarız. 

(8) ile (9) veya (6) ile (7) biçimindeki önermeler birbiriyle bağdaşmaz olan 

önermelerdir. Yani: 

(10) ( X) (Uyg(a, X) Ayk (a, X)) 

İmdi, birbiriyle bağdaşmaz olan önermelerin birbiriyle çelişik olması 

mümkündür. Birbiriyle çelişik olan önermelerin ise aynı zamanda birbiriyle 

bağdaşmaz olması gereklidir. (p q) (p q). Başka bir deyimle, çelişik 

önerme çiftleri, bağdaşmaz önerme çiftlerinin özel bir hali sayılabilir. (10), 

her a yüklemi için doğrudur. Ama 

(11) ( X) (Uyg(a, X) Ayk (a, X)) 

bazı a yüklemleri için yanlıştır. ((11) in doğru olması halinde, (10) un da doğru 

olması gereklidir. Ama (10) un doğru olmasına rağmen, (11) in yanlış olması 

mümkündür. 

İşte, a gibi bir yüklemin belirsiz olduğunu, (11) in yanlışlığı ile, yani: 

(12) ( X) (Uyg (a, X) Ayk (a, X)) 

veya, bununla eşdeğer olan 

(13) ( X) (Uyg(a, X) Ayk (a, X)) 

şartıyla dile getirebiliriz. (13) ise 

(14) ( X) [Uyg(a, X)Ayk(a, X) Uyg(a, X) Ayk (a, X)] 

biçimine çevrilebilir. (14) ü a gibi bir yüklemin belirsizliğinin en genel tanımı 

sayabiliriz. Ancak, Uyg(a, X) ile Ayk(a, X)in bağdaşmazlığını (yani (10)'u 

göz önünde tutarsak,'Uyg(a,X). Ayk (a, X)'in 'X ' in bütün değerleri için yanlış 

olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla (14) ü ((10) yardımıyla) 

(15) ( X) ( Uyg(a, X) Ayk(a, X)) 

biçimine çevirebiliriz. İşte biz a yükleminin belirsizliğini (15) yardımıyla ta

nımlamayı teklif ediyoruz. Yani: 
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(16) Tanım: a yüklemi belirsizdir = dk ( X) [ Uyg(a, X) Ayk(a, 

X)] 

Körner ise 

a yüklemi belirsizdir = dk ( X) [Uyg(a, X) Ayk (a, X)] 

biçiminde bir tanım sunuyor. Körner'in bu tanımı (14) şartına uygundur. 

Ama (10) a aykırıdır. Başka bir deyimle, Körner Uyg(a, X) ile Ayk(a, X) i 

bağdaşmaz saymıyor. İstesek, belirsizliği en geniş bir şekilde (14) şartıyla 

tanımlıyabilirdik. Böylece Körner'in tanımıyla, kendi tanımımızı yani (16)yı 

uzlaştırmış olurduk. Fakat (11) şartını sezgisel olarak doğru, yani günlük dilin 

kullanımlarına uygun saydığımızdan, belirsizliği ne Körner'in tanımıyla, ne 

de (14) le tanımlamayıp kendi (16) tanımımızı tercih ediyoruz. 

Dikkat edilirse, "belirsizlik" (15) gereği Uyg ve Ayk gibi iki semantik 

bağlantı yardımıyla tanımlanabildiğinden, kendisi de bir semantik özellik du

rumundadır. Bunu belirtmek için, bu türlü bir belirsizliğe "semantik belirsizlik'''' 

diyeceğiz. 

İmdi, Uyg ve Ayk ilkel-yüklemleri bakımından şu dört hal mantıkça 

mümkündür: 

(a) Uyg(a, X) Ayk(a, X) 

(b) Ayk(a, X) Uyg(a, X) 

(c) Uyg(a, X) Ayk(a, X) 

(d) Uyg(a, X) Ayk(a, X) 

(d) şıkkı (Körner "belirsizliği" bu şıkla tanımlıyor!) (11) gereği saf dışı 

edilmelidir. Dolayısıyla, yalnız (a), (b) ve (c) şıkları geri kalıyor. Uyg ve Ayk'ın 

bağdaşmazlığına dayanarak (a) şıkkını sadece 'Uyg(a, X) ' şeklinde, (b) şıkkını 

da sadece 'Ayk(a, X) ' şeklinde tek-anlamlı olarak belirtebiliriz. (c) şıkkına 

gelince: bu şık (16) tanımı uyarınca kendi görüşümüz açısından "belirsizlik" 

halini dile getirdiğinden, ' Uyg(a, X) Ayk(a, X) ' deyimini 'Blrz(a, 

X) ' biçiminde kısaltacağız. ('Blrz' sembolü 'belirsiz' deyimin bir kısaltmasıdır! 

Buna göre, mümkün olan üç hali şöyle dile getirebiliriz: 

(a) Uyg(a, X) 

(b) Ayk(a, X) 

(c) Blrz(a, X) 
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a belli bir yüklem oldukta, (c) şartını yerine getiren bütün X nesnelerinin 

kümesine a yükleminin "belirsizlik-bölgesi" diyoruz. Bu kümeyi 'blbg(a )' ile 

gösterdikte 

(17) Tanım: blbg(a ) = dk {X: Blrz(a , X)} 

olur.2 

a yüklemi belirsiz olmıyan (yani "tam-belirli" olan) bir yüklem ise, blbg 

(a ) boş-küme ile özdeş olur. Nitekim, (16) tanımı gereği 

(18) a yüklemi belirsizdir ( X) Blrz (a, X) 

elde edilir. 

(18) in iki yanını değillemekle 

a belirsiz değildir ( X) Blrz (a, X) 

yani: a belirsiz değildir ( X) Blrz (a , X) 

elde edilir. Buna dayanarak, (a), (b) ile (c) şıklarından (c) şıkkının ortadan 

kalktığını, dolayısıyla yalnız (a) ile (b) şıklarının geriye kaldığını görüyoruz. 

Şu halde: 

(19) belirsiz değildir ( X) [uyg ( ,X) ( yk) ( ,X) ] 

Belirsizlik-bölgesinin genişliği ilgili yüklemin belirsizlik-derecesinin bir 

ölçüsü durumundadır: Bölge ne kadar genişse, yüklem o kadar çok belirsiz; 

bölge ne kadar darsa, yüklem o kadar az belirsizlidir. Belirsizlik-bölgesi hiç 

bir zaman evrensel-küme ile özdeş olamaz, nitekim belirsizlik-bölgesi evrensel-

küme ile eşdeğer olan bir yüklemin anlamsız olduğu söylenebilir. Belirsizlik 

bölgesi evrensel-küme ile özdeş olamamasına karşılık, boş-küme ile özdeş ola

bilir. Nitekim ,herhangi bir yüklemin belirsiz olmamasının gerekli ve yeterli 

şartı, bu yüklemin belirsizlik-bölgesinin boş-küme ile özdeş olmasıdır. Nitekim 

a gibi bir yüklemin belirsiz olmaması halinde, ( X) Blrz (a , X) olur. Bu ise 

blbg (a )nın boş-küme ile özdeş olması gerekli ve yeterli şartıdır. 

Kanıt: K gibi bir kümenin boş-küme ile özdeş olması ( x) (x K) bi

çiminde dile getirilebilir. Şu halde blbg (a ) nın, yani {X: Blrz ( , X)} nın boş-

küme ile özdeş olması ( Y) (Y {X: Blrz (a , X ) } ) demektir. Bu ise ( Y) 

Blrz (a , Y) anlamına gelir. Bu son şart ise yükleminin hiç belirsiz olmaması 

demektir. (İ.K.) 

2 'Fx' şartını yerine getiren, yani F olan bütün x nesnelerinin kümesi '{x: Fx}' biçiminde 
gösterilir. 
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İmdi, Uyg ve Ayk bağlantıları yardımıyla tekil-önermelerin (semantik) 

doğruluk ve yanlışlığını şöyle tanımlıyabiliriz: 

(20) Tanım: doğrudur = dk Uyg( , adl( ) ) 3 

(21) yanlıştır = dk Ayk( , adl ( )) 

yüklemi belirsiz değilse, yani a nın belirsizlik-bölgesi boşküme ile özdeşse 

(kısaca belirsizlik-bölgesi "boş" ise), gibi bütün tekil-terimler için 

tümcesi doğru veya yanlış olur. (Üçüncü halin olmazlığı ilkesi!l) Ama a yüklemi 

belirsiz ise, belirsizlik-bölgesi boş olmadığından bu bölgeye ait nesneler bulu

nacaktır. İmdi, tekil-terimi a yükleminin belirsizlik-bölgesine ait olan bir 

nesnenin adı olsun. O zaman Uyg(a, adl( )) Ayk( , adl( )) olacağın

dan, tümcesinin ne doğru ne de yanlış olduğunu görüyoruz. Şu halde: 

(22) belirsiz değildir doğrudur yanlıştır] 

(23) belirsizdir doğru değildir yanlış değildir] 

(22), tekil-önermeler için üçüncü halin olmazlığı ilkesini dile getirir, (23) 

ise belirsiz yüklemler halinde bu ilkenin (hiç olmazsa görünüşte) çiğnendiğini 

dile getirir.4 

Böyle bir durum karşısında, şu iki yoldan birini seçmek gerekir: 

1. ci yol: Üçüncü-halin olmazlığı ilkesinin yalnız belirsiz olmıyan deyim

ler halinde geçerli olduğunun, belirsiz yüklemler halinde geçersiz olduğunun 

kabulü: O zaman üç-değerli bir mantığa ("doğru", "yanlış" ve "belirsiz" de

ğerlerine dayanan bir mantığa) başvurmak gerekir. Böylece, belirsiz yüklem

leri kapsadığı şüphe götürmiyen günlük dile klâsik 2-değerli mantığın uygu-

lanamıyacağı, üç-değerli bir mantığın gerekli olduğunu kabul etmeli. 

2 .ci yol: Üçüncü-halin olmazlığı ilkesinin belirsiz yüklemler halinde bile 

geçerli olduğu iddiasında direnme: "doğru" ile "yanlış"tan başka hiç bir doğ-

ruluk-değeri kabul etmemekle böyle bir yolun geçerliğini savunmak mümkün

dür. Nitekim, semantik açıdan, bir "önerme" belli bir doğruluk-değeri taşıyan 

herhangi bir deyim demektir. Oysa, "doğru" ile "yanlış"tan başka bir doğ-

ruluk-değerinin tanınmaması halinde, a gibi bir belirsiz yüklemi içine alma

sından ötürü ne doğru ne de yanlış olan biçimindeki bir tümcenin (sen-

3 ile işaretleri Quine'ın yarı-tırnak içinde göstermeyi dile getiren "köşe-işaretleri" 
dir. ise tekil-teriminin adlandırdığı nesneyi gösterir. 

4 yükleminin belirsizlik-bölgesi evrensel-küme ile özdeş o l s a y d ı , b i ç i m i n d e k i 
bütün önermelerin ne doğru ne de yanlış olacağını görüyoruz. Bu ise a nın anlamsız bir deyim 
olduğunu gösterirdi. 
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taktik bakımdan bir "düzgün" bildirsel-tümce olmasına rağmen) bir "önerme" 

olarak yorumlanmaması gerekir. (Nitekim böyle bir tümcenin, hiç bir doğru-

luk-değeri olmadığından, 'önerme' sözcüğünün tanımı uyarınca bir önerme 

sayılmaması gerekir.) İmdi, üçüncü-halin olmazlığı ilkesinin her (düzgün bil-

dirsel) tümcenin değil de, her "önerme" nin doğru veya yanlış olduğu şeklinde 

dile getirilmesi gerekir. Oysa, sözü geçen biçimindeki tümcelerin birer 

önerme durumunda olmamasından (başka bir deyimle birer önermeyi dile ge

tirmemelerinden) ötürü, üçüncü-halin olmazlığı ilkesinin bu gibi durumlarda 

(sanıldığından farklı olarak) hiç te çiğnenmediği ortaya çıkar. Böylece üçüncü-

halin olmazlığı ilkesini kurtarmış oluyoruz. 

İşte biz 2'ci yolu tercih edeceğiz. Buna göre, bir tümcenin yanlış olduğunu, 

'doğru' terimi yardımıyla şöyle tanımlarız: 

Tanım: 

(23-1) Ö bir önermedir (Ö yanlıştır = dk Ö doğru değildir)5 

İki-değerli mantık halinde, sözü geçen (21) tanımını (23-1) den çıkarmak 

mümkündür. 6 Bundan böyle, hep iki-değerli mantık çerçevesinde kalacağız. 

İmdi, a gibi herhangi bir yüklemin değillemesini tanımlamak mümkün

Semantik tanım: 

(23-2) Uyg( , X) Ayk(a , X) 

Ayk( , X) Uyg(a, X) 

(23-2) ye dayanarak; şu teoremler elde edilebilir: 

(23-3) doğrudur yanlıştır)] 

(23-4) ( X) [(Blrz ( , X) Blrz (a, X)] 

ve dolayısıyla: 

(23-5) blbg = blbg 

(yani: bir yüklem değillemesinin belirsizlik-bölgesi, bu yüklemin belirsizlik-

bölgesiyle özdeştir. ile yüklemlerinin belirsizlik-bölgeleri birbiriyle özdeştir.) 

(23-4) ü şöyle kanıtlıyabiliriz: 

5 Bu türden tanımlara şarta-bağlı tanımlar denir. 
6 (23- 1) tanımı yalnız iki-değerli mantıkta geçerlidir, (21) tanımı ise -tekil - önermeler 

için- gerek iki-değerli mantıkta, gerek çok-değerli mantıklarda geçerlidir. 

dür. a yükleminin değillemesi olan yüklem olsun. O zaman: 
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Blrz ( , X) Uyg( ; X) ~ Ayk( , X) ('Blrz'in tanımı gereği) 

Blrz ( , X) Ayk(a , X) Uyg( , X) ((23-2) gereği) 

Blrz ( , X) Blrz (a, X) ('Blrz'in tanımı gereği) 

Yani: (X) (Blrz( , X) Blrz ( , X)) (İ.K.) 

İmdi, a gibi bir yüklemin "kaplam"ı, bu yüklemin uygulandığı nesnelerin 

kümesi demektir. Şu halde, yükleminin kaplamı Uyg( , X) şartını yerine 

getiren bütün X nesnelerinin kümesidir. nın kaplamını 'kpl( )' ile gösterdikte: 

Tanım: 

(23-5) kpl( ) = d k {X: Uyg( , X)} 

(23-2) ve (23-5)e dayanarak: 

(23-6) kPl( ) = {X: Ayk( , X)} 

elde edilir. 

İmdi, evrensel-kümeyi ' E ' ile gösterdikte: 

(23-7) kpl( ) kpl( ) blbg ( ) = E 

olduğu kanıtlanabilir. kpl( ), kpl( ) ve blbg( ) kümeleri birbiriyle kesişmeyen 

kümelerdir. Böylece, varolan bütün nesnelerin yüklemi yardımıyla tüketici 

bir şekilde birbiriyle kesişmeyen üç kümeye ayrıldığını görüyoruz. yüklemi 

belirsiz değilse, blbg ( ) boş olur. yüklemi belirli ve evrensel ise, kpl( ) boş 

olur. yüklemi belirli ve boş ise, kpl( ) boş olur. 

Görüldüğü gibi, gibi bir yüklemin belirsiz olması, bu yüklemin kapla-

mıyla, yüklemin değillemesinin kaplamı arasında (bir "no man's l a n d " duru

munda olan) bir "belirsizlik-bölgesi"nin bulunması anlamına gelmektedir. 

Bu bakımdan semantik belirsizliğin bir "kaplamsal belirsizlik" olduğu söylene

bilir. Ancak, Uyg ile Ayk bağlantıları bir yüklemin içlemini de belirttiğinden, 

aynı semantik belirsizliğin bir "içlemsel belirsizlik" te olduğu söylenebilir. 

Bu bakımdan, semantik belirsizlik halinde, kaplamsal ile içlemsel belirsizliği 

ayırdetmek mânâsız olur. 

1-li yüklemler için ortaya koyduğumuz özellik ve bâğlantıları n-li yük

lemler hali için genelleştirmek mümkündür. bir n-li yüklem oldukta, Uyg 

( , X 1 , . . .,Xn) ile Ayk( , X 1 , . . .,Xn) ilkel semantik bağlantılar bulunur. Bun

lar yardımıyla Blrz ( , X 1 , . . . . ,X n ) ile blbg (a ) şöyle tanımlanırlar: 

Tanım: 

(23-8) Blrz ( , X 1 , . . . , X n ) = dk Uyg( , X 1 , . . . . ,X n ) Ayk( , 

X 1,. . . .,X n) 



ANLAMA, BELİRSİZLİK VE ÇOK ANLAMLILIK 357 

Tanım: 

(23-9) blbg( ) = dk {Y: ( X 1 ) . . . ( X 2 ) [Blrz ( , X1,...,Xn) Y= 

< X 1 , . . , X n > ] } 

Buna göre, a gibi bir n-li yüklemin belirsizliğini şöyle tanımlarız: 

Tanım: 

(23-10) a belirsizdir = dk ( X1) . . . ( Xn) Blrz (a,....,Xn) 

Nesnel-dile ait a gibi bir yüklem belirsiz olabildiği gibi, üst-dile ait 'Uyg' 

ile 'Ayk' semantik-yüklemlerinin de belirsiz olması mümkündür. O zaman 

"ikinci-seviyeden bir belirsizlilerle karşılaşırız. 'Uyg' gibi l.ci seviyeden üst-dile 

ait bir (2-li) yüklemin belirsizliği, 2.ci seviyeden üst-dilde dile getirilen uygun

luk ve aykırılık bağlantıları yardımıyla tanımlanır. Oysa bu son bağlantıları 

2.ci seviyeden üst-dilde dile getiren 2-li yüklemlerin de belirsiz olması müm

kündür. Böylece 3.cü seviyeden bir belirsizlik hali meydana gelir,... 

İmdi, (l.ci seviyeden üst-dile ait 'Uyg' ile 'Ayk' 2-li yüklemlerinin belirsiz 

olduğunu kabul edelim. O zaman 'Blrz' 2-li yüklemi de belirsiz olur.<a , X> 

çifti bu üst-dil yüklemlerinin belirsizlik-bölgesine girsin. O zaman 'Uyg(a , X) ', 

'Ayk(a , X) ' ve 'Blrz (a , X) ' (üst-dil) tümcelerinin doğruluk-değeri olmaz. Böy

le bir durumda, X nesnesinin kpl(a ) ya mı, kpl( ) mı, yoksa blbg(a ) mı ait 

olduğu belirsizdir (2.Cİ seviyeden belirsizlik!). 

l.ci seviyeden belirsizlik halinde, a gibi bir yüklemin bir belirsizlik-böl-

gesi olur. Ancak bu belirsizlik-bölgesinin sınırları belirlidir. Buna karşılık, 

2.ci seviyeden belirsizlik halinde, söz konusu belirsizlik bölgesinin sınırları 

belirsizdir. 

2. Pragmatik Belirsizlik: 

Semantik Uyg ile Ayk bağlantılarının pragmatik karşılıkları da vardır. 

Bu karşılıkları 'Puyg' ve 'Payk' biçiminde dile getireceğiz. Bu iki pragmatik 

bağlantıyı şöyle dile getireceğiz: 

(24) K kullananı (D-dilinin kurallarını izlemek niyetiyle) a yüklemini, 

karşılaştığı X nesnesine (fiilen) uyguluyor. 

Söz konusu nesnel D-dilinin örtük bir şekilde kaldığını kabul ederek, 

(24) önerme-şemasını 

(25) Puyg(K, a, X) 

biçiminde kısaltıyoruz. Puyg bağlantısına "pragmatik uygulama bağlantısı" 

diyebiliriz. 
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(25) K kullananı (D-dilinin kurallarını izlemek niyetiyle) a yüklemini 

karşılaştığı X nesnesine uygulamayı (fiilen) dilin kurallarına aykırı 

(yasak) sayıyor. 

(25) önerme-şemasını da 

(26) Payk(K, a, X) 

biçiminde kısaltıyoruz. Payk bağlantısına da "pragmatik aykırılık bağlan

tısı" diyebiliriz. (Uyg ile Ayk bağlantılarına ise "semantik uygulama" ve "se

mantik aykırılık" bağlantıları diyeceğiz.) 

İmdi, Puyg ile Payk bağlantıları bakımından mantıkça mümkün dört 

şık vardır: 

(i) Puyg(K, a, X) Payk(K, a, X) 

(ii) Payk(K, a, X) Puyg(K, a, X) 

(iii) Puyg(K, a, X) Payk(K, a, X) 

(iv) Puyg(K, a, X) Payk(K, a, X) 

Puyg ile Payk bağlantılarını bağdaşmaz sayıyoruz. Daha doğrusu, "ras

yonel" bir şekilde davranan bir K kullananı için: 

(27) ( X) (Puyg(K, a, X) Payk(K, a , X)) 

olduğunu kabul ediyoruz. (27), semantiğe ait (10) un pragmatik karşılığıdır. 

(27)'ye dayanarak (iv) şıkkının safdışı edilmesi gerektiğini, dolayısıyla 

yalnız (i), (ii) ve (iii) şıklarının geri kaldığını görüyoruz. 

Öte yandan, pragmatik bakımdan, K gibi bir kullananın gibi bir 

yüklemi (t anında) kullandıkta, K nın fiilen karşılaştığı (ve yükleminin 

uygulanıp uygulanmadığını araştırdığı) nesnelerle, K nın (o ana kadar) hiç 

karşılaşmadığı (ve yükleminin uygulanıp uygulanmadığını araştırmadığı) 

nesneleri ayırdetmek gerekir. İmdi, sözü geçen Puyg ile Payk bağlantılarının 

uygulandığı nesneler yalnız K nın karşılaştığı nesnelerdir. İmdi 'K kullananı 

X nesnesiyle karşılaşıyor' deyimini 'Krşl (K, X) ' biçiminde kısaltalım. O za

man: 

(28) ( X) (Puyg(K, , X) Krşl(K, X)) 

(29) ( X) (Payk(K, , X) Krşl(K, X) 

olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşılık 

( X) ( Puyg(K, a, X) Payk(K, a, X) Krşl(K, X) 

geçersizdir. 
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İmdi, K gibi bir kullananın X gibi bir nesneyle karşılaştığını ve Puyg 

(K, a, X) Payk(K, a, X) oldugunu düşünelim. a yükleminin (semantik 

bakımından) belirsiz olması halinde böyle bir davranış yerindedir). Böyle bir 

davranışa "a yüklemini X nesnesine uygalayıp uygulamamakta çekimser kal-

m a " diyebiliriz. 0 zaman 'Çksr(K, a, X) ' ile gösterdiğimiz yeni bir bağlantıyı 

şöyle tanımlıyoruz: ('Çksr' sembolü 'çekimser'in kısaltmasıdır.) 

(30) Çksr(K, a, X) = dk Krşl(K, X) Puyg (K, a, X) Payk 

(K, a, X) 

Buna göre, K kullananının X nesnesiyle karşılaşması halinde, ((27) bağ-

daşmazlığını da gözönünde tutmak suretiyle) yalnız şu üç şıkkın mümkün 

olduğunu söyleyebiliriz: 

(A) Puyg(K, a, X) 

(B) Payk(K, a, X) 

(C) Çksr(K, a, X) 

yani: 

(31) ( X) [Krşl(K, X) Puyg(K, a, X) Payk (K, a, X) 

Çksr (K, a, X)] 

İmdi, Puyg bağlantısı semantik Uyg bağlantısının, Payk bağlantısı da 

semantik Ayk bağlantısının pragmatik karşılığı olduğu gibi, Çksr bağlantısı 

semantik Blrz bağlantısının pragmatik karşılığıdır. Buna göre, "pragmatik 

belirsizlik"i şöyle tanımlıyabiliriz: 

(32) Tanım: a yüklemi K kullananı için (pragmatik bakımdan) belirsiz-

dir =dk ( X) Çksr(K, a, X) 

Aynı şekilde, a yükleminin K kullananın a göre "pragmatik belirsizlik-

bölgesi"ni ('pblbg (K, a)' ile gösteriyoruz) şöyle tanımlarız: 

(33) pblbg (K, a) = {X: Çksr(K, a, X)} 

Pragmatik belirsizlik-bölgesi boş olan bir yüklemin pragmatik belirsizliği 

yoktur. Pragmatik belirsizlik-bölgesi evrensel olan bir yüklem halinde ise, ilgili 

K kullananının sözü geçen yüklemin kullanılışını hiç bilmediğini, başka bir 

deyimle, hiç anlamadığını söylemek gerek. 

Dikkat edilirse, Uyg ile Puyg, Ayk ile Payk, Blrz ile Çksr birbirinden 

bağımsız bağlantılardır. Ancak bir yüklemin "uygun" (correct) bir şekilde 

kullanılması bu üç bağlantı çiftinin eşdeger olmasına bağladır. Buna göre şu 

tanımları yapabiliriz: 
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(34) K kullananı a yüklemini karşılaştığı X nesnesine "uygun" (correct) bir 

şekilde uyguluyor = d k Puyg(K, a, X). Uyg(a, X) 

(35) K kullananı a yüklemini karşılaştığı X nesnesine uygulamayı "uygun" 

bir şekilde aykırı sayıyor = dk Payk(K, a, X) Ayk (a, K) 

(36) K kullananı a yüklemini karşılaştığı X nesnesine uygulayıp uygula

mamakta "uygun" bir şekilde çekimser kalıyor = d k Çksr(K, a, X) 

Blrz(a, X) 

(37) K kullananı a yüklemini "uygun" bir şekilde kullanıyor = dk (yX) 

[Krşl(K, X) Puyg(K, a, X) Uyg(a, X) Payk(K, a, X) Ayk (a, X) 

Çksr(K, a, X) Blrz(a, X)] 

Buna göre, verilen a gibi bir belirsiz yüklemin K kullananı tarafından 

"uygun" şekilde kullanılması halinde, a yükleminin semantik belirsizlik-böl-

siyle pragmatik belirsizlik-bölgesinin büsbütün örtüşeceğini söyleyebiliriz. 

Yani: 

(38) K kullananı yüklemini "uygun" bir şekilde kullanıyor blbg(a) = 

pblbg(a) 

'Puyg' ile 'Payk' bağlantıları yardımıyla "Kabul" (acceptance) ile " r e t " 

(rejection) kavramlarını tanımlıyabiliriz (tekil-önermeler için): 

(39) Tanım: K kullananı tümcesini7 (cümlesini) kabul ediyor = dk 

(40) Tanım: K kullananı tümcesini red ediyor = dk Payk (K, a, adl 

( )) 

(43) Tanım: K kullananı tümcesi karşısında çekimser kalıyor = dk 

Çksr(K, a, adl( )) 

(44) Tanım: K, karşısında "uygun" olarak çekimser kalıyor = dk 

(K, karşısında, çekimser kalıyor). ( ne doğru ne 

yanlıştır) 

7 Burada 'önerme' sözcüğünü değil de, 'tümce' sözcüğünü kullanmak zorundayız. Nitekim 
söz konusu tümcenin kabul edilmesi, onun gerçekten doğru olmasına, hattâ bir doğruluk-değeri 
taşımasına bile bağlı değildir. 

Puyg(K, a, adl( )) 

(41) Tanım: K, yi "uygun" olarak kabul ediyor = d k (K, yi 

kabul ediyor). ( doğrudur) 

(42) Tanım: K, yi "uygun" olarak red ediyor = dk (K, yi red 

ediyor) ( yanlıştır) 
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a herhangi bir yüklem, da bu yüklemin değillemesi oldukta: 

olur. Bunlar, 'Puyg' ile 'Payk'ın anlam-postulatları sayabileceğimiz aşağıdaki 

önerme-şemalarına dayanarak kanıtlanabilir: 

(47) Puyg (K, , X) Payk(K, a, X) 

(48) Payk(K, , X) Puyg(K, a, X) 

(47) ile (48) den: 

(49) Çksr(K, , X) Çksr(K, a, X) 

elde edilir. (43), (45) ve (46) dan da : 

(50) [K, karşısında çekimser kalıyor] [K, karşısında 

çekimser kalıyor] 

elde edilir. 

Tabiî diller halinde, önemli olan pragmatik belirsizlik belli bir kişisel K 

kullananı için ortaya çıkan belirsizlik değil de, dili kullanan kişilerin büyük 

çoğunluğu için ortaya çıkan belirsizliktir. Bu bakımdan K kullananını, belli 

bir tek kişi olarak değil de, "toplumsal" bir kullanan şeklinde yorumlamak 

faydalıdır. O zaman pragmatik belirsizlik-bölgesinin az çok semantik belir-

sizlik-bölgesiyle örtüşeceği beklenebilir. 

Öte yandan, sözü geçen "dil-içi belirsizlik" (intralinguistic vagueness) in 

yanı sıra, çok daha önemli olan bir "diller-arası belirsizlik" (interlinguistic 

vagueness) ten de söz etmek mümkündür. Belli bir nesnel dile ait a gibi bir 

yüklemin "diller-arası belirsiz" olmasını, bu yüklemin kendisinin (dil-içinde) 

belirsiz olmakla kalmayıp yüklemin bütün öteki dillerdeki çevirilerinin de 

(kendi dilleri-içinde) belirsiz olması şeklinde tanımlıyoruz. (Böyle bir "diller-

arası belirsizlik"e "kavram belirsizliği" de diyebiliriz. Fakat 'kavram' sözcü

ğünün burda hiç bir Platoncu içeriği olmadığını hatırdan çıkarmamak gerek.) 

Diller-arası belirsizliğin gerek semantik şekli, gerekse pragmatik şekli 

olabilir. K kullananı "toplumsal" bir şekilde yorumlandıkta, her iki belirsizlik-

bölgesinin az çok örtüşeceği beklenebilir. Başka bir deyimle, toplumun a gibi 

herhangi bir yüklemi -hiç olmazsa günlük yaşayışa ait basit bir empirik yük

lem olması halinde- "uygun" bir şekilde kullandığını kabul edebiliriz. Örneğin 

'mavi ' veya 'dazlak' gibi yüklemlerin pragmatik belirsizliklerinin diller-arası 

(45) K yi kabul ediyor K yi red ediyor 

(46) K yi red ediyor K yi kabul ediyor 
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olduğunu ve semantik belirsizlikleriyle az çok uyuştuğunu söylemek yanlış 

olmasa gerek. 

Şimdiyedek sözünü ettiğimiz pragmatik belirsizlik hep "kaplamsal" bir 

belirsizliktir. Nitekim, böyle bir belirsizlik K kullananının fiilen karşılaştığı 

nesnelerle ilgilidir. Çksr(K, a, X) şartını yerine getiren X lerin kümesine a 

yükleminin "pragmatik belirsizlik-bölgesi" dediğimiz gibi, Puyg(K, a, X) 

şartını yerine getiren X lerin kümesine de yükleminin (K-kullananına göre) 

"pragmatik kaplam"ı diyebiliriz. Bunu 'pkpl(K, a)' ile gösterelim. O zaman: 

(51) Tanım: pkpl(K, a) = dk {X: Puyg(K, a, X)} 

yazarız. (47) ye dayanarak: 

(52) pkpl(K, ) = {X: Payk(K, a, X)} 

elde edilir. (49) a da dayanarak: 

(53) pblbg(K, ) = pblbg(K, a) 

elde edilir. (Yani: bir yüklemin pragmatik belirsizlik-bölgesi, bu yüklemin 

hayırlamasının pragmatik belirsizlik-bölgesiyle özdeştir.) Böylece, K kullana

olmak üzere tüketici bir şekilde üç tane birbiriyle kesişmeyen kümeye ayırmak 

mümkündür. Görüldüğü gibi, pblbg(K, a) pragmatik belirsizlik-bölgesi pkpl 

(K, a) ile pkpl(K, ) gibi iki pragmatik kaplam arasında bir "no man's land" 

durumundadır. Dolayısıyla, pkpl(K, a) ya bundan böyle "kaplamsal pragmatik 

belirsizlik-bölgesi'" diyeceğiz. 

İmdi, söz konusu "kaplamsal" pragmatik belirsizliğin yanısıra bir de "iç-

lemsel" bir pragmatik-belirsizlikten söz etmek mümkündür. Kaplamsal prag-

matik-belirsizlik yalnızca K kullananının fiilen karşılaştığı nesnelerle ilgili 

olmasına karşılık, içlemsel pragmatik-belirsizlik K nın fiilen karşılaşmadığı 

fakat sadece şu veya bu şekilde tasavvur ettiği nesnelere ilişkin bir belirsizlik

tir. Bu nesneler gerçek nesneler olduğu gibi, hayal ürünü nesneler de olabilir. 

("unactualized possibles" or even "unactualized impossibles" such as a round 

square). K kullananı, bu gibi nesnelerin kendileriyle değil, bu nesnelerin "tas-

virler"iyle karşılaşır. "Nesne-tasvirleri" diyeceğimiz bu tasvirler, bir fotoğraf, 

bir resim, bir şema olduğu gibi Russel'in mânâsında bir "definite" veya "inde-

finite description" da olabilir. (Örneğin: 'bir Türk papa' deyimi böyle bir 

"indefinite description"dır.) Nesne-tasvirleri hiç bir gerçek nesneyi tasvir 

etmiyebilir. Örneğin kanatlı bir at resmi hiç bir gerçek nesneyi tasvir etmez. 

Aynı şekilde 'bir Türk papa ' deyimi de hiç bir kimseyi tasvir etmez. İmdi, 

nının karşılaştığı nesnelerin kümesini: pkpl(K, a), pkpl(K, ) ve pblbg(K, a) 
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birer dilsel yatkınlığı ifade eden olana-aykırı koşullu önermeler yardımıyla, 

verilen a gibi bir yüklemin K kullananı tarafından t gibi belli bir nesne-tas-

virinin tasvir ettiği nesnelere uygulanıp uygulanmadığı dile getirilebilir: 

(54) K kullananı t tasvirinin tasvir ettiği (tasavvur edilen) bir nesne ile kar-

şılaşsaydı, K a yüklemini böyle bir nesneye (D-dilinin kurallarını izlemek 

niyetiyle) uygulayacaktı. 

veya kısaca: 

(55) K kullananı t tasvirinin tasvir ettiği nesne veya nesnelere a yüklemini 

uygulamaya yatkındır. 

(54) veya (55) i ise 

(56) İ p u y g ( K , a , t ) 

biçiminde kısaltıyoruz. " İ p u y g " bağlantısına "içlemsel pragmatik uygulama 

bağlantısı" diyeceğiz. 

(57) K kullananı t tasvirinin tasvir ettiği (tasavvur edilen) bir nesne ile kar-

şılaşsaydı, K a yüklemini böyle bir nesneye uygulamayı (D-dilinin ku

rallarına) aykırı (yasak) sayacaktı. 

(57)yi de 

(58) İpayk(K, a, t) 

biçiminde kısaltıyoruz. 

İpuyg bağlantısına dayanarak bir "pragmatik analitiktik" tanımlana

bilir: 

" ' Q ' ile tasvir edilen her nesne P dir" K kullananı için analitiktir = dk 

İpayk(K, 'P', 'Q') 

' x (Qx Px) ' K için analitiktir = dk İpayk(K, 'P', 'Q') 

İpuyg ile İpayk bağdaşmazdır. Yani: 

(59) (t) (İpuyg(K, a, t) İpayk(K, a, t)) 

Buna göre şu üç şıkkın mümkün olduğunu söyleyebiliriz: 

(I) İpuyg(K, a, t) 

(II) İpayk(K, a, t) 

(III) Ipuyg(K, a, t) İpayk(K, a, t) 
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(III) ü 'İçksr(K, a, t ) ' biçiminde kısaltıyoruz. Böylece, İpuyg(K, a, t) 

veya İpayk(K, a, t) ya da İkçsr(K, a, t) olduğunu görüyoruz. 

(60) Tanım: a yüklemi K kullananı için içlemsel olarak (pragmatik) belirsiz-

dir =dk ( t) İçksr(K, a, t) 

Dikkat edilirse, ' t ' değişkeninin değerleri tasavvur edilen " m ü m k ü n " 

nesneler değil de, K kullananının gerçekten (fiilen) karşılaştığı nesne-tas-

virleridir. Bu tasvirler ise resim, fotoğraf veya deyim-örnekleri gibi somut 

fiziksel veya duyusal nesnelerdir.) 

Söz konusu ' t ' değişkeninin değerleri arasında nesnel-dile ait tekil-

tasvirler, dolayısıyla tekil-terimler de vardır. Bundan faydalanarak, şu üç 

yeni bağlantıyı tanımlıyoruz: 

(60-1) 

(60-2) 

(60-3) 

('Adl(t, X) ' deyimi 't X ' i adlandırıyor' deyiminin kısaltmasıdır.) 

O zaman: 

(61) 

(62) 

ve dolayısıyla 

(63) 

kabul edilmelidir. ((61) ile (62) anlam postulatları durumundadır.) 

H a t t â : 

(64) 

(65) 

(66) 

geçerlidir. Yani: K kullananının karşılaştığı (gerçek) nesneler halinde, kap-

lamsal ile içlemsel pragmatik bağlantıların örtüştüğünü görüyoruz. 

İmdi a gibi bir yüklemin "içlemsel (pragmatik) belirsizlik-bölgesi"ni (ipblbg 

(K, a)) şöyle tanımlıyoruz: 

(67) İpblbg(K, a) =dk {X: İçksr(K, a, X)} 

(66) ya dayanarak: 



ANLAMA, BELİRSİZLİK VE ÇOK ANLAMLILIK 365 

(68) 

elde edilir. Yani: herhangi bir yüklemin kaplamsal (pragmatik) belirsizlik-böl-

gesi, bu yüklemin içlemsel (pragmatik) belirsizlik-bölgesinin bir alt kümesidir. 

Böylece, verilen bir yüklemin içlemsel belirsizlik-bölgesinin hiç olmazsa kap

lamsal belirsizlik-bölgesi kadar geniş olduğu ve genel olarak ta içlemsel belir

sizlik-bölgesinin kaplamsal belirsizlik bölgesinden daha da geniş olduğunu 

görüyoruz.8 

3 . Tekil-terimlerin, Funktorların ve Tümcelerin Belirsizliği: 

Buraya kadar yalnız genel-terimlerin belirsizliğini inceledik. Oysa tekil-

terimlerin, funktorların ve tümcelerin de belirsiz olması mümkündür. 

(i) Tekil-terimlerin Belirsizliği: 

Bir "fiziksel nesne"nin sınırları (matematiksel bir kavramın sınırlarından 

farklı olarak) kesin bir şekilde belirtilmiş değildir. Bu bakımdan, 's ' fiziksel 

bir nesneyi gösteren bir tekil-terim oldukta, x gibi herhangi bir küçük fiziksel 

nesnenin s nin bir parçası olup olmadığı belli olmıyabilir. Örneğin 's ' olarak 

'Uludağ' tekil-terimini alalım. O zaman Uludağın doruk noktasına çok yakın 

olan bir yerin bu dağa ait olduğu şüphe götürmez. Bu doruk noktasından çok 

uzak olan bir yerin ise bu dağa ait olmadığı gene şüphe götürmez. Fakat bu 

noktaya ne fazla yakın, ne de bu noktadan fazla uzak olmıyan bir yerin Ulu-

dağa ait olup olmadığı sorusuna cevap veremiyebiliriz. (Uludağın sınır bölgesi!) 

Buna göre, 'Uludağa aittir' veya 'Uludağın bir parçasıdır' genel-teriminin 

belirsiz olduğunu görüyoruz.9 

Genellikle, 's ' herhangi bir empirik (fiziksel) tekil-terim oldukta, 's nin 

parçasıdır' ('s nin bir kısmıdır', 's ye aittir') gibi bir 1-li genel-terim meydana 

getirilebilir. 

'x y nin parçasıdır' deyimini biçiminde kısaltırız. (Goodman'ın 

"bireyler-kalkülü"!) O zaman — operatörü yardımıyla, 's nin bir parçasıdır' 

genel-terimini şöyle dile getirebiliriz: 

8 Carnap'ın belirttiği gibi, empirik terimlerin bir çoğunun (örneğin 'köpek'in kaplamsal 
(pragmatik) belirsizlik-bölgesinin çok dar olmasına rağmen, içlemsel belirsizlik-bölgesinin çok 
geniş olduğunu söyleyebiliriz. Bk. "Meaning and Necessity in Natural Languages" (Meaning and 
Necessity, 2nd ed., s. 236 ve s. 239-240). 

9 Bk. Quine, "Word and Object", s. 125-129, özellikle s. 126. 



366 TEO GRÜNBERG 

İmdi, 's ' gibi bir tekil-terimin belirsiz olmadığını şöyle tanımlarız: 

(69) Tanım: s tekil-terimi belirsizdir = dk 's nin bir parçasıdır' genel-terimi 

belirsizdir. 

yani: 

(70) Tanım: s tekil-terimi belirsizdir = dk belirsizdir veya daha 

düzgün bir ifadeyle: 

(71) a tekil-terimi belirsizdir = dk belir

siz dir. 

Burada: öp(ön-parantez) ' ( ' , ap (ard-parantez) ' ) ' , lbh (lambda harfi) 

, iksh (iks harfi) 'x', prç (parça-işareti) dır. 

Bir genel-terimin, genel-terim olarak belirsiz olabildiği gibi, bir de bu genel-

terimin uygulandığı tek tek nesneleri adlandıran tekil-terimlerin belirsizliğin-

den ötürü "dolaylıca belirsiz" olması mümkündür. Örneğin 'dağ' genel-terimi 

(nelerin dağ olduğu sınır durumlarda belirsiz olduğundan) doğrudan doğruya 

genel-terim olarak belirsiz olduğu gibi, bir de tek tek 'Uludağ', 'Mont Blanc', 

. . . gibi tekil-terimlerin belirsizliğinden ötürü "dolaylıca belirsiz"dir.1 0 

Buna göre: 

(i) Tanım: a genel-terimi "dolaylıca-belirsiz"dir. = dk [( bir tekilterim-

dir) tekil-terimi belirsizdir)] 

' P ' gibi bir genel-terimin "dolaylıca-belirsiz" olması bir de doğrudan 

doğruya 'P olan bir nesnenin parçasıdır' genel- teriminin belirsiz olması şek-

linde tanımlanabilir. Böylece, ' P ' genel-teriminin uygulandığı nesnelerin ad

larına başvurmaksızın ' P ' genel-teriminin "dolaylıca-belirsiz" olduğu tanım

lanabilir. Böyle bir tanım, uygulandığı hiç bir nesnenin adı olmayan bir genel-

terim halinde gereklidir. 

'P olan bir nesnenin parçasıdır' genel-terimini şöyle dile getiririz: 

yani: 'öyle bir y dir ki, P olan bir x vardır ve y x in bir parçasıdır' 

(ii) Tanım: 'P' genel-terimi dolaylıca-belirsizdir = dk 

belirsizdir. 

(i) tanımı gereği "dolaylıca-belirsiz" olan bir genel-terimin (ii) tanımı 

gereği de "dolaylıca-belirsiz" olduğu kanıtlanabilir. (Varlıksal-genelleme 

10 Bk. Quine, A. E., s. 126, ikinci paragraf. 
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çıkarımıyla). Buna karşılık, (ii) tanımı gereği "dolaylıca-belirsiz" olan bir 

genel-terimin (1) tanımı gereği de dolaylıca-belirsiz olması gerekmez. Örneğin, 

uygulandığı nesneleri adsız olan bir genel-terim için durum böyledir. Buna 

göre, (ii) tanımının daha geniş kaplamlı olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan, 

(ii) yi "dolaylıca-belirsizlik"in asıl tanımı sayarak, (i) yi sadece (ii) nin özel 

bir hali sayıyoruz. 

(ii) Funktorlar'ın Belirsizliği: 

'f' herhangi bir n-li funktor oldukta: 

(72) Tanım: F ( x 1 ; . . . . x n + 1 ) = dk f (x 1 . . . . ,x n ) =xn+1 

tanımıyla ' F ' gibi bir n + 1 li genel-terim elde edilebilir. İşte, 'f' funktorunun 

belirsiz olmasını F genel-teriminin belirsiz olması şeklinde tanımlıyoruz. 

(73) Tanım: 'f' n-li funktoru belirsizdir = dk 'f' nin karşılığı olan n + 1 İi 

' F ' genel-terimi belirsizdir. 

(iii) Tümcelerin Belirsizliği: 

İlk bakışta, bir cümlenin belirsiz olmasını, bu cümlenin belirsiz bir deyi

mi (belirsiz bir genel-terimi, tekil-terimi veya funktoru) içine alması şeklinde 

tanımlamayı düşünebiliriz. Fakat bu uygun değildir. Örneğin 'mavi ' belirsiz 

bir genel-terimdir. Fakat 's ' 'Uyg('mavi', X) şartını yerine getiren bir X nes

nesini gösteren bir tekil-terim oldukta, 's mavidir' önermesi hiç te belirsiz 

değildir. Bu tümce, ne anlam bakımından, ne de doğruluk-değeri bakımından 

belirsiz değildir: Doğruluk-değeri "doğru"dur, anlamı da herhalde apaçıktır. 

Buna göre ,bir cümlenin belirsiz olmasını, a) semantik açıdan hiç bir doğ

ruluk-değeri taşımaması şeklinde, b) pragmatik açıdan ise bir K kullananı ta

rafından kabul veya red edilmemesi şeklinde tanımlıyoruz. 

Buna göre, bir tümcenin belirsizliğinin, bu tümcenin bir belirsiz terimi 

içine almasından doğabileceğini; fakat bir cümlede belirsiz bir terimin geçme

sinin hiç te tümcenin belirsizliği için yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Başka 

bir deyimle, bir tümcenin belirsizliğinin gerekli ama yeterli olmayan şartı, 

bu tümcede belirsiz bir terimin geçmesidir.11 

11 Bk. Quine, "Word and Object", s. 125-129; Peter Geach, "Reference and Generalily". 
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III 

"ÇOK-ANLAMLILIK" KAVRAMININ ÇÖZÜMLENMESİ 

1. Sentaktik Çok-anlamlılık: 

Her düzgün-deyim hiç olmazsa bir tane sentaktik-kategori(kısaca " S K " ) 

ye aittir. l Bir deyimin ait olduğu SK, bu deyimin sentaktik "görev"ini belirtir. 

Günlük dilde aynı bir deyimin ayrı bağlamlarda ayrı sentaktik görevleri ola

bilir. (Örneğin 'work' sözcüğü 'work is hard ' veya 'hard work' bağlamında 

bir isimdir, 'work hard' bağlamında ise buyruk kipinden bir fiildir.) H a t t â 

aynı bir deyimin aynı zamanda birden çok sentaktik görevi olabilir. ('Kapıyı 

kapadınız mı?') Buna göre, aynı bir deyimin birden çok SK'ya ait olabildiğini 

kabul etmeliyiz. (Bar-Hillel!) Belli bir deyim ayrı bağlamlarda ayrı SK'lere 

ait olabildiği gibi, aynı bir bağlam içinde bile ayrı SK'lere ait olabilir. 

İmdi, basit bir deyimin (yani bir sözcük veya sembolün) sentaktik görevi 

ve yapısı tüketici bir şekilde bu deyimin SK'siyle belirtilmiş olmasına karşılık, 

bileşik deyimler (yani sözcük veya sembol-dizileri) halinde bu böyle değildir. 

belli bir sembol-dizisi, A1 in, A 2 n i n , . . . . , A nnin SK'sı 

olsun. O zaman dizisine sembol-dizisinin 

(deyiminin) bir "SK-dizisi" diyoruz. Her sembolün birden çok SK'sı olabil

diğinden, aynı bir deyimin (sembol-dizisinin) birden çok SK-dizisi olabildiğini 

görüyoruz. Bazı SK-dizileri birer SK'ye indirgenir (cancel to a SC). İşte, bir 

bileşik deyimin ait olduğu SK'ler, bu deyimin SK-dizilerinin indirgendiği 

SK'lerden biarettir. Bir düzgün-deyim hiç olmazsa bir SK'ye ait bir deyimdir. 

Dolayısıyla bir düzgün-deyim, SK-dizilerinin hiç olmazsa biri belli bir SK'ye 

indirgenen bir deyim demektir. 

İmdi, bir düzgün-deyimin sentaktik görev ve yapısının, bu deyimin SK'si 

(veya SK'leri) tarafından değilse de, bu deyimin SK-dizisi (veya SK-dizileri) 

tarafından tüketici bir şekilde belirtildiği sanılabilir. Fakat bu da böyle değil

dir: Çünkü aynı bir SK-dizisinin birden çok "dallı açılımlar"ı (tree expansions) 

olabilir.2 Buna göre, verilen bir (bileşik) deyimin sentaktik görev ve yapısının 

tüketici bir şekilde bu deyimin SK-dizilerinin "dallı-açdımlar"ı tarafından 

belirtildiğini söyleyebiliriz. Bir deyimin dallı-açılımının, bu deyimin "kuruluş-

yapısı"nı (constituent structure) belirttiği söylenir. Bir basit deyimin (sembol 

1 Bk. Grünberg, "Syntactical Categories". 
2 'Paul thought that John slept soundly' tümcesinin aynı bir SK-dizisinin iki ayrı "dallı-

açılım"ı vardır. Bk. Grünberg, "Syntactical Categories", s. 40. 



ANLAMA, BELİRSİZLİK VE ÇOK ANLAMLILIK 369 

veya sözcüğün) kuruluş-yapısı ise sadece bu deyimin ait olduğu SK veya 

SK'ler tarafından belirtilir. 

İmdi, bir deyimin "sentaktik çok-anlamlı" (syntactically ambiguous, 

constructionally homonymous, amphibolic) olmasını, bu deyimin birden çok 

farklı "kuruluş-yapıları" na (constituent structures) sahip olması şeklinde 

tanımlıyoruz. Özellikle bir basit deyimin (sembol veya sözcüğün) sentaktik 

çok-anlamlı olması, bu deyimin birden çok SK'ye ait olması demektir. 

Dikkat edilirse, bir (bileşik) deyimin birden çok SK'ye ait olması, bu deyi

min çok-anlamlı olması için yeterli bir şarttır. Ama gerekli bir şart değildir. 

Nitekim, yalnız bir tek SK'ye ait bir (bileşik) deyimin birden çok SK-dizisi 

olması, veya bir tek SK-dizisi olmasına rağmen bu SK-dizisinin birden çok 

dallı-açılımları olması halinde, deyim gene de çok-anlamlı olur. 

Sembolleştirilmiş dillerde parantezler çok-anlamlılığı gidermeğe yarıyan 

araçlardır. Örneğin 

deyimini ele alalım. Bu deyimin şöyle iki ayrı dallı-açılımı vardır: 

Oysa, nın bir tek SK'si hat tâ bir tek SK-dizisi vardır. Fa

kat, iki farklı dallı-açılımı olduğundan çok-görevlidir. Buna karşılık, 

(parantezli deyimi artık çok-görevli değildir. Onun tek dallı-açılımı: 

dır. 

İmdi, gibi bir deyim de deyimi kadar çok-

anlamlıdır. Onun ile nin karşılığı olan dallı-

açılımları vardır. Ancak ' 'nin ortaklaştırıcılığından dolayı, nin 

çok-anlamlılığı zararsızdır. Böylece nin semantik bakımdan çok-

anlamlı olmadığını (yani yalnız bir tek doğruluk-değeri olduğunu) söyleyebili

riz. Ama sentaktik bakımdan nin ( kadar) çok-

anlamlı olduğunu hatırdan çıkarmamak gerek. 
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2 . Semantik Çok-anlamlılık: 

Bir deyimin semantik bakımdan çok-anlamlı olması, bu deyimin içinde 

geçtiği (hiç olmazsa) bir önermenin hem doğru hem yanlış olması şeklinde ta

nımlanabilir. Özellikle, bir "önerme"nin (semantik bakımdan) çok-anlamlı 

olması, bu önermenin kendisinin hem doğru hem yanlış olması demektir. 

Tabiî, çelişmeme ilkesi gereği böyle bir durum imkânsız olduğundan, aynı 

bir önermenin hem doğru hem yanlış olmasının sadece görünüşte kalması 

gerekir. Yoksa, çelişmeme ilkesi bu mânâdaki çok-anlamlılığı imkânsız kıla

caktı. 

(i) Genel-terimlerin Çok-anlamlılığı: 

Belirsizlik halinde yaptığımız gibi, ilk önce genel-terimlerle incelememize 

başlıyalım. 

(1) Tanım: genel-terimi çok-anlamlıdır = dk 

yanlıştır) 

'Ahmet keman çalıyor' doğrudur 'Ahmet keman çalıyor' yanlıştır. 

(1) tanımını, 

(2) Tanım: genel-terimi çok-anlamlıdır = dk 

tanımının özel bir hali sayabiliriz. Nitekim genel-terimi (1) gereği çok-an

lamlı ise, (2) gereği de çok-anlamlıdır. Ama (2) gereği çok-anlamlı olduğu 

halde (1) gereği çok-anlamlı olmıyabilir. Nitekim, genel-teriminin uygulan

dığı nesneler "adsız" ise, (1) gereği çok-anlamlı olamaz. Ama gene de (2) gereği 

çok-anlamlı olabilir. 

Böylece, semantik çok-anlamlılığın asıl tanımı olarak (2) yi alacağız. (1) 

ise (2) nin özel halinden başka bir şey değildir. 

İmdi, gibi bir yüklemin anlamı 

(3) 

(4) 

gibi bir kural çiftiyle belirlenir. 

yüklemi belirsiz değilse (yani tam-belirli ise), 

(5) 
olur. Dolayısıyla: 

dır. Yani: 
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Böyle bir halde, (4) kuralına lüzum kalmayıp yalnız (3) kuralıyla yetinebiliriz. 

Kolaylık için bundan böyle yükleminin tam-belirli olduğunu yani (5) in ge

çerliliğini kabul edeceğiz. 

İmdi, (5) e dayanarak, (2) tanımından: 

(6) 

elde edilir. Bu formülün sağ yanı bir çelişmedir. Dolayısıyla ' çok-anlamlıdır'ın 

hep yanlış olması gerekecek gibi görünüyor. (Zaten nın belirsiz olması halinde 

de, 'Uyg( , X) ' ile 'Ayk( , X) ' ın bağdaşmazlığından dolayı ' çok-anlamlıdır' 

deyimi kendiyle -çelişik olmamakla birlikte, gene de tutarsız oluyor.) 

İmdi, (6) nın içerdiği çelişmenin sadece görünüşte olduğunu kabul etmeli

yiz. Bunu da şöyle açıklıyabiliriz: yükleminin anlamını belirleyen uygulama 

kuralı tek olmayıp bu yüklemin anlamı birden çok sayıda (ve birbiriyle eşdeğer-

olmıyan) uygulama-kurallariyle belirlenir. Yani, (3) uygulama kuralı yerine: 

'F(X) ' ile 'G(X)' eşdeğer değildir, yani: 

(7) 

yani 

(8) 

İmdi, 'Uyg( , X ) ' deyiminin ilişkin olduğu kuralı belirtebiliriz. Böylece: 

(3-1') 

(3-2') 

yazarız. ("Uyg( , X, k ; ) ' deyimi ' yüklemi X nesnesine k i kuralı gereği uygu-

lanır'ın kısaltmasıdır.) 

Buna göre, gibi bir yüklemin çok-anlamlı olmasını şöyle tanımlıyabiliriz. 

(9) Tanım: yüklemi (semantik bakımdan) çok-anlamlıdır = dk 

(k1 kuralı) 

(k2 kuralı) 
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Böyle bir tanımın "tanımlıyan"ında ise hiç bir çelişme (veya tutarsızlık) 

yoktur. yükleminin belirsiz olması halinde şöyle bir tanım yaparız: 

(10) Tanım: yüklemi (semantik bakımdan) çok-anlamlıdır = dk 

(9) tanımı (10) tanımının özel bir halinden başka bir şey değildir. Böylece, 

(10) tanımını, (belirsizliği de hesaba katan) en genel semantik çok-anlamlılık 

tanımı sayabiliriz. (10) tanımının tanımlıyanında hiç bir tutarsızlık olmadığı 

meydandadır. 

(9) tanımını 

(9-1) Tanım: (tam-belirli) a yüklemi semantik çok-anlamlıdır — dk 

(9-1) tanımına ve (3-1'), ( 3 - 2 ' ) , . . . uygulama-kurallarına dayanarak, 

yükleminin semantik çok-anlamlı olmasının gerekli ve yeterli şartının (7-1) 

olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir deyimle, gibi tam belirli bir yüklemin se

mantik çok-anlamlı olması için, bu yüklemin (en az) iki eşdeğer olmıyan uygu-

lama-kuralı olması gerekli ve yeterlidir. 

İmdi, (9), (9-1) veya (10) tanımına dayanarak, (2) tanımında görünen 

çelişmenin sadece görünüşte kaldığını anlıyoruz. Fakat (1) tanımında görünen 

çelişme gene de giderilmiş olmuyor. Bunu gidermek için, (1) deki nın iki 

geçişinin anlamının farklı olduğunu belirtmek gerek. Ancak, deyim-örnek-

lerine değil de deyim-tiplerine dayanan formel-mantık bakımından (aynı bir 

tipe ait bütün deyim-örnekleri eş-anlamlı sayılır!) nın iki geçişini aynı bir 

deyim-tipinin iki örneği olarak değil de, iki ayrı deyim-tipinin birer örneği 

saymak gerekir. O zaman da gibi bir tek deyim-tipinden söz edecek yerde, 

ve gibi iki ayrı sözcük-tipinden söz edeceğiz. Yani (1) tanımını: 

yanlıştır) 

veya simetriyi göz önünden kaybetmemek için: 

(1-2) genel-terimi çok-anlamlıdır = d k 

(1-1) veya (1-2) de ise artık hiç bir çelişme veya tutarsızlık yoktur. 

(1-1) genel-terimi çok-anlamlıdır = d k doğrudur 
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Böylece, bir genel-terimin çok-anlamlılığının yol açtığı çelişmeyi gidermek 

için çok-anlamlılığın kendisinin giderilmesi gerektiğini görüyoruz. Gerek 

gerek deyimleri — dan farklı olarak — tek-anlamlıdırlar. 

doğrudur yanlıştır' veya doğrudur 

yanlıştır' yanlıştır. Yani, çok-anlamlı bir terimin yol açtığı çelişmeyi, bu 

terimin çok-anlamlılığını ortadan kaldırmayıp sadece bu çok-anlamlılığı 

ortaya çıkarmak yoluyla gidermek imkânsızdır. 

Bir genel-terimin semantik bakımdan çok-anlamlı olması için, (en az) 

iki farklı anlamı olması yeterli değildir. Söz konusu terimin her iki anlamda da 

aynı sentaktik kategoriye ait olması gerekir. Genel olarak, herhangi bir deyimin 

semantik çok-anlamlı olması için, birden çok anlamı olması, bir de her ayrı 

anlamında aynı sentaktik "kuruluş-yapısına" sahip olması gerekir. Nitekim 

verilen bir deyimin birden çok kuruluş-yapısına sahip olmasından doğan çok-

anlamlılık semantik değil, sentaktik bir çok-anlamlılık. Özellikle bir n-li genel-

terimin çok-anlamlı olması için, bu terimin en az iki ayrı anlamda bir n-li genel-

terim olması gerek. Örneğin, bir anlamında bir 1-li genel-terim, başka bir an

lamında ise bir 2-li genel-terim olan bir terimin çok-anlamlılığı semantik değil? 

sentaktiktir. Örneğin 'Baba' terimi 'Baba(x)' (yani 'x bir babadır') bağlamında 

bir 1-li genel-terim; 'Baba(x, y) ' (yani 'x y nin babasıdır') bağlamında bir 

2-li genel-terimdir. Bu iki anlamdan doğan çok-anlamlılık ise semantik değil, 

sentaktiktir. 

İmdi, nın bir 1-li genel-terim olduğunu, n tane (n > 2) ayrı birbiriyle 

eşdeğer olmıyan uygulama kuralı olduğunu kabul edelim: 

(11-1) 

(11-2) 

(11-n) 

O zaman genel-teriminin (aynı sentaktik kategoriye): "1-li genel-terim" 

sentaktik kategorisine ait) n tane ayrı anlamı olur. Her anlama karşılık nın 

başka bir kaplamı vardır. Yani genel-teriminin (11-1) - (11-n) uygulama 

kuralları gereği tam n tane farklı kaplamı vardır. Bu kaplamlar kpl1( ) , . . . , 

kpln( ) olsun. 

(12-1) 

(12-n) 
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Bu n tane farklı kaplamın birbiriyle ortak kısmı olmaması halinde, bu n 

tane kaplamı farklı "nesne türleri''' sayabiliriz. kpl i ( ) ile kpl j( ) bu n tane 

kaplamın herhangi ikisi oldukta, bunların ortak kısmının olmamasının gerekli 

ve yeterli şartı: 

(13) 

yani F i (X) ile F j (X) in X in bütün değerleri için bağdaşmaz olmasıdır. Buna 

göre, bir genel-terimin (semantik bakımdan) çok-anlamlı olması birden çok nesne 

türünü göstermesi şeklinde tanımlanabilir. 

Ancak, genel semantik çok-anlamlılık tanımımız gereği böyle bir şart 

(yani (13)) gerekli değildir. Yani n tane ayrı ayrı kaplamın birbiriyle ortak 

kısmının olmaması gerekmez. Ortak kısımları da olabilir. Buna karşılık, 

nın semantik çok-anlamlı olması için gerekli olan bu n tane kaplamın farklı 

olması, yani: F i ( X ) ile F j (X) in X in bütün değerleri için eşdeğer olmamala

rıdır. (7-1) ile gösterdiğimiz gibi, bu şart: 

(14) 

ile dile getirilebilir. (13) şartı (14)ü içerir, ama (14) şartı (13) ü içermez. 

İmdi, (14) ün yerine geldiği halde (13) ün yerine gelmediğini düşünelim. 

O zaman kpl i ( )nın belirlediği nesne-türüyle kpl j( )nin belirlediği nesne türü

nün ortak üyeleri olduğundan, bütün bu kaplamların birleşimini bir tek nesne 

türü saymak akla uygundur. Ancak, bu kaplamların ortak üyeleri olmaması 

halinde bile, bunların birleşimini istersek gene de bir "dağınık nesne-türü" 

sayabiliriz. "Tabiî türleri" kabul etmiyen bir görüş açısından böyle bir yoruma 

ilkece itiraz edilemez. İşte, n tane birbiriyle eşdeğer olmıyan uygulama kura-

lıyla belirlenen bir genel-terimin çok-anlamlılığını, bu n tane ayrı kuralın 

belirlediği n tane ayrı kaplamı bir tek kaplam halinde birleştirmek suretiyle 

giderebiliriz. 

Çok-anlamlılığın böyle bir metotla giderilmesi şöyle yapılır: n tane ayrı 

k1, k 2 , . . .,kn kuralı yerine aşağıdaki eşdeğerlikle belirlenen bir tek k kuralı 

seçilir: 

(15) 

genel-terimi tam-belirli ise, olduğun

dan: 

yani: 
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(16) 

olur. genel-teriminin belirsiz olması halinde ise: n tane uygulama-kuralının 

yanı sıra n tane aykırılık kuralının da verilmesi gerekir. Yani semantik ba

kımdan hem belirsiz hem de çok-anlamlı olan bir genel-terimin anlamı şöyle 

belirlenir: 

(17-1) 

(17-2) 

(17-n) 

İmdi, genel-teriminin çok-anlamlılığını gidermek için, sözü geçen n 

tane k 1 , . . .,kn kuralı yerine bir tek k kuralı seçilir. k kuralı ise şöyle belirlenir: 

(birlikte-evetleme!) 

(18-a) ya göre, nın kaplamı (kpl( )) çok-anlamlı olması halindeki n 

tane kaplamının birleşimi (unioıı) dir. (18-b) ye göre de, nın kaplamı çok-

anlamlı olması halindeki n tane kaplamının kesişimi (intersection)dir. 

(19) 

(20) 

Yani, çok-anlamlılığı bu metotla giderdiğimizde, kaplam genişler, hayırla-

manın kaplamı ise darlaşır. 

Söz konusu ikinci metotla çok-anlamlılığın nasıl giderildiğini bir örnekle 

açıklıyalım: 'Keman çalıyor' genel-terimi "keman çalıyor" ile "keman hırsız

lığı yapıyor" gibi iki anlama geldiğinden çok-anlamlıdır. İmdi 

(i) Ahmet keman çalıyor ve Ahmet keman çalmıyor 

önermesini ele alalım. Bu önermenin 

(ii) Ahmet keman çalıyor ve (fakat) Ahmet keman hırsızlığı yapmıyor 

önermesinin çevirisi olarak doğru olduğunu (yani Ahmetin keman çaldığını, 

fakat keman hırsızlığı yapmadığını) kabul edelim. İmdi, birinci metoda göre 

çok-anlamlılığı gidermek için çok-anlamlı 'keman çalıyor' yüklemi yerine tek-

(18-a) 

(18-b) 
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anlamlı olan 'keman çalıyor1' ile 'keman çalıyor2 ' gibi iki yüklem kullanılır. 

(Biri 'keman çalıyor'un, ikincisi de 'keman hırsızlığı yapıyor'un karşılığı olur.) 

Böylece (i) deki çok-anlamlılık 

(iii) (Ahmet keman çalıyor1) ve değil (Ahmet keman çalıyor2) 

Şimdi ikinci metoda gelelim: Bu metot gereği: 

(iv) Keman çalıyor = d k Keman çalıyor Keman hırsızlığı yapıyor 

şeklinde bir tanım yapılır. 

İmdi (iv) tanımına dayanarak, (ii) önermesinden artık çelişik (i) önerme

sini elde edemeyiz. Nitekim 

sızlığı yapıyor 

doğru olmakla birlikte, 

(Ahmet keman hırsızlığı yapıyor) 

(Ahmet keman çalıyor Ahmet keman hırsızlığı yapıyor) 

yanlıştır. 

Yani ikinci metoda göre (i) önermesi yanlış sayılıyor. 'Ahmet keman 

çalıyor' bileşeni doğrudur. Ama 'Ahmet keman çalmıyor' bileşeni: 

(Ahmet keman çalıyor Ahmet keman hırsızlığı yapıyor) 

yani 

(Ahmet keman çalmıyor) (Ahmet keman hırsızlığı yapmıyor) 

anlamına geldiğinden yanlıştır. 

m-li genel-terimlerin semantik çok-anlamlılığı: 

(21) Tanım: m-li (belirsiz) genel-terimi semantik çok-anlamlıdır = dk 

Böyle bir belirsiz çok-anlamlı terimin anlamı şu n tane ayrı kuralla belir

lenir: 

(22-a) 

(22-b) 

i = 1 , 2 , . . .,n 

Ahmet keman çalıyor Ahmet keman çalıyor veya Ahmet keman hır-



ANLAMA, BELİRSİZLİK VE ÇOK ANLAMLILIK 377 

Çok-anlamlılığı iki ayrı metotla gidermek mümkündür: 

(I) çok-anlamlı genel-terimin yerine gibi n tane farklı tek-

anlamlı genel-terimin kullanılması: Bu n tane ayrı tek-anlamlı genel-terim 

şöyle belirlenir: 

i = 1, 2 , . . .,n 

çok-anlamlı genel-teriminin kpl1 ( ), kpl 2 ( ) , . . .,kpln ( ) olmak üzere n tane 

farklı kaplamı vardır. 

(23) 

o zaman: 

(24) 

olur. Yani: çok-anlamlı bir genel-terimin n tane farklı kaplamı olması halinde, 

bu çok-anlamlı terimin yerine, her birinin kaplamı bu n tane farklı kaplamdan 

biri olan n tane tek-anlamlı genel-terim kullanılır. 

(II) çok-anlamlı genel-teriminin çok-anlamlılığının, k 1 , . . . . ,k n 

kuralları yerine aşağıdaki şartlarla belirlenen bir tek k kuralı kullanmak sure

tiyle giderilmesi: 

(25-a) 

(25-b) 

Böylece belirlenen genel-terimi tek-anlamlıdır. Bu terimin kaplamı, 

sözü geçen n tane ayrı kaplamın birleşiminden ibarettir. 

İmdi, çok-anlamlılığı gidermeğe yarıyan (I) ile (II) yöntemleri arasında 

sanılabileceği kadar büyük bir fark yoktur. Bunların çıkış noktaları farklı 

olmakla birlikte, her ikisinin aynı sonucu verdiğini gösterebiliriz: 

(I) yöntemine başvurulması halinde, n tane kaplamın (nesne-türünün) 

karşılığı olan gibi n tane farklı tek-anlamlı genel-terim elde edilir. 
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İradi, bu n tane genel-terimin ayrıklığını meydana getirmek suretiyle, kap

lamı söz konusu n tane kaplamın birleşimi olan tek-anlamlı bir genel-terim 

elde edilir. Bu genel-terimi 

biçiminde gösterelim.3 

O zaman, söz konusu n tane genel-teriminin kaplamlarını (yani 

söz konusu n tane ayrı nesne-türünü) genel-türünün kap

lamı olan nesne-türünün alt-türleri olarak yorumlamak (tabiî türleri kabul 

etmiyen bir görüş açısından) pekâlâ mümkündür. 

(II) yöntemine gelince: Çok-anlamlı terimin n tane ayrı kaplamının bir

leşimi olan kaplamın karşılığı olan tek-anlamlı bir genel-terim meydana ge

tirilir. Sonra, istersek, bu kaplamın bileşenleri olan n tane ayrı kaplamın kar

şılığı olan n tane ayrı tek-anlamlı genel-terim meydana getirebiliriz. 

İmdi, (I) metoduna göre, ilk önce söz konusu n tane ayrı nesne türünü 

gösteren gibi n tane farklı tek-anlamlı genel-terim elde ederiz. Sonra 

istersek, bu n tane nesne-türünün birleşimi olan bir (yapma) üst-türü kaplam 

olarak alan gibi yeni bir tek-anlamlı genel-terimi elde ede

riz. 

(II) metoduna göre ise ilk önce söz konusu n tane ayrı nesne-türünün 

(yani çok-anlamlı genel-terimin n tane ayrı kaplamının) " y a p m a " bir üst-türü 

durumunda olan birleşimini kaplam olarak alan bir tek-anlamlı genel-terimi elde 

ederiz. Bu terim ise (I) metodunda elde edilebilen terimiyle 

eş-anlamlıdır. Sonra da istersek, bu genel-terimin kaplamı olan yapma üst-

terimleri elde edebiliriz. 

Bu anlatıma göre, (I) ile (II) yöntemleri yalnız işlemlerin sırası bakımın

dan farklıdır. Ancak bu metotların herbirinin aslında sadece birinci işlemlerden 

ibaret olduğu, ikinci işlemlerin ise keyfe-bağlı olduğu söylenebilir. Ama bunun 

böyle olmadığı, ikinci işlemlerin de " tab i i " olduklarını öne sürüyorum. Nite

kim (I) metodunda, n tane ayrı tek-anlamlı genel-terimi elde ettikten 

sonra, bunlara dayanarak genel-teriminin elde edilmesi 

aslında hiç te keyfe-bağlı bir işlem değildir. Tam tersine, böyle bir işlem keyfe-

bağlı bir tanımlama olmayıp aslında dilin sentaktik yapısı gereği içine aldığı 

bir deyimi belirtik bir şekilde ortaya koymaktan başka bir şey değildir. Nite-

3 

türü bileşenleri olan türlerini kaplam olarak alan tek-anlamlı genel-
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kim ' P ' ve 'Q' gibi iki genel-terimi içine alan bir (formelleşmiş) dil, kendi sen

taktik yapma kuralları gereği 'P Q' genel-terimini de içine alır. (II) meto

dunda ise yapma genel-terimin elde edilmesinden sonra, yapma üst-türünün 

bileşenleri olan (sezgisel bakımdan tabii, yani alışılagelmiş) türleri kaplam 

olarak alan n tane farklı tek-anlamlı genel-terimlerin elde edilmesi 

zorunlu sayılabilir. 

Quine'ın (II) metodunu genellikle olmamakla birlikte, bazı hallerde 

(örneğin 'doğrudur' ve 'vardır' deyimleri halinde) savunduğunu görüyoruz. 

(Bk. Quine, Word and Object", s. 129-134, özellikle s. 130 (paragraf: 3-s. 

131.)Quine bir terimin (semantik) çok-anlamlılığının en açık-seçik bir şartı 

olarak, bu terimi içine alan bir önermenin doğruluk-değerinin değişmesini 

sayıyor. Ama bu şartın gerekli (s. 131, paragraf: 2), hat tâ yeterli olmadığını 

(s. 131, paragraf: 3) kabul ediyor. Quine'm s. 132 (paragraf: l)-s. 134 te sözünü 

ettiği çok anlamlılık ise "semantik" değil, "sentaktik"dir. 

Quine'm (s. 129-130) açıklamalarına göre, (genel-terimlerin) iki türlü 

semantik çok-anlamlılığı ayırdedilebilir: 

(i) gibi bir genel-terim oldukta, olması 

bizim semantik çok-anlamlılığın tanımı için seçtiğimiz başlangıç noktasıdır. 

(Bk. Tanım (2).) Quine bunu semantik çok-anlamlılığın en açık seçik niteliği 

sayıyor. Ama gene de bu niteliği çok-anlamlılığın gerekli şartı saymıyor. 

(ii) gibi bir genel-terimin çok-anlamlı olması, (en azından) iki ayrı 

("tip"ten) nesne-türüne uygulanması şeklinde yorumlanıyor. Örneğin: 

(a) 'bu iş ağırdır', (b) bu bavul ağırdır 

önermelerinde 'ağırdır' genel-terimi çok-anlamlıdır. Ama bu çok-anlamlılık 

(i) mânâsında değildir. Nitekim 

'Bu iş ağırdır, fakat ağır değildir' 

'Bu bavul ağırdır fakat ağır değildir' denilemez. 

'Ahmet hem keman çalar, hem çalmaz' gibi (i) manasındaki bir çok-anlam

lılığı alt-indislerle 

'Ahmet keman çalıyor1 fakat keman çalmıyor2' 

biçiminde giderebiliriz. 

Gerek 'Ahmet keman çalıyor1 ' gerekse 'Ahmet keman çalıyor2 ' birer 

"düzgün" tümcedir. 
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Buna karşılık sözü geçen (a) ile (b) tümcelerindeki çok-anlamlılığı gider

mek amacıyla alt-indisler koyduğumuzu, örneğin 'bu bavul ağırdır' yerine 'bu 

bavul ağır1dir', 'bu iş ağırdır' yerine de 'bu iş ağır2dir' yazdığımızı düşünelim. 

O zaman 'bu iş ağır 2 dir ' "düzgün" bir tümce olduğu halde, 'bu iş ağır1dir' 

deyimi (bir işin fiziksel ağırlık mânâsında ağır olduğunu dile getirdiğinden 

ötürü) "düzgün" bir tümce değildir. Tipler-teorisinin sentaktik kurallarına ay

kırı sayılmalıdır. Aynı şekilde 'bu bavul ağır1dir' in düzgün olmasına karşılık, 

'bu bavul ağır2dir' in düzgün olmadığını kabul etmek gerekir. 

O zaman da, 'ağır 1 ' ve 'ağır 2 ' ile dile getirebileceğimiz iki ayrı anlamı olan 

'ağır' sözcüğünün çok-anlamlı olduğunu: 

(c) 'bu bavul ağır1dir' doğrudur ve 'bu bavul ağır2dir' yanlıştır biçiminde 

açıklıyamayız. Nitekim sözü geçen (c) tümcesinin ikinci bileşeni yanlıştır. 

Çünkü 'bu bavul ağır2dir' yanlış değildir. Yanlış olsaydı, 'bu bavul ağır2 değil

dir' doğru olacaktı. Oysa bu son deyim de düzgün olmıyan bir deyim sayıl-

malıdır. Başka bir deyimle, 'Ayk('ağır2 ' bu bavul)' un doğru olduğunu kabul 

etmiyoruz. 

İmdi, (ii) manasındaki çok-anlamlılığın halis bir "semantik" çok anlam-

lılık olmayıp "sentaktik" olduğunu öne sürüyorum. Nitekim 'ağır 1 ' ile 'ağır 2 ' 

iki ayrı sentaktik kategoriye aittir. İki deyimin ayrı sentaktik kategoriye ait 

olmasının ayracı, birini içine alan düzgün bir deyimde ötekisiyle değiş-tokuş 

etmekle düzgün olmıyan bir deyimin elde edilmesidir. Oysa, 'bu bavul ağır1dir' 

düzgün bir deyim olduğu halde, 'bu bavul ağır2dir' düzgün olmıyan bir deyim

dir. Şu halde 'ağır 1 ' ile 'ağır 2 ' ayrı sentaktik kategoriye ait olup 'ağır' sözcüğü

nün böyle iki ayrı anlamı olması semantik değil, sentaktik bir çok-anlamlılığa 

yol açar. 

Öte yandan, tipler teorisini bir yana bırakarak hiç bir tip ayrımı gözet

miyen bir sentaks açısından, 'ağır 1 ' ile 'ağır2yi' aynı sentaktik kategoriden 

saymak mümkündür. 

Böyle bir durumda 'bu bavul ağır2dir' deyimini düzgün ama "aykırı" 

(anomalous) bir önerme saymalıyız. Dolayısıyla (c) tümcesi doğru bir önerme 

olur. Böylece 'ağır' sözcüğünün (i) mânâsında çok-anlamlı olduğunu söyleye

biliriz. 

Şu halde şöyle bir sonuca varıyoruz: (i) manasındaki çok-anlamlılığa geri 

götürülemiyen bir çok-anlamlılık semantik değil, sentaktik bir çok-anlamlı-

lıktır. Böyle bir çok-anlamlılığı tip-ayrımı gözetmiyen bir sentaks çerçevesinde 

halis bir semantik çok-anlamlılığa geri götürebiliriz. Ama o zaman çok-anlam-
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lılık (ii) mânâsında değil, (i) mânâsında bir çok-anlamlılık olur. O halde genel-

terimlerin tek halis semantik çok-anlamlılığı (i) manasındaki çok-anlamlılık 

(yani bizim (9) veya (10) ile tanımladığımız) çok-anlamlılık şeklidir. 

(ii) Tekil-terimlerin, Funktorların ve Önermelerin Çok-anlamlılığı: 

'Ahmet' gibi bir tekil-terim (özadı) çok-anlamlıdır, çünkü ayrı bağlam 

ve durumlarda ayrı kimseleri gösterir. Aynı şekilde 'ben', 'sen', 'o ' , 'bu', 'şimdi', 

. .gibi anlamı kullanana-bağlı tekil-terimler, 'bu adam', 'o ağaç', .. gibi işaret 

tekil-terimleri de çok-anlamlıdır. Genel olarak gibi bir tekil-terimin çok -an

lamlı olması, birden çok nesneyi adlandırması şeklinde tanımlanabilir. 

(26) Tanım: tekil-terimi semantik bakımdan çok-anlamlıdır = dk 

Adlandırmanın k1 ve k2 gibi ayrı kurala ilişkin olduğunu belirtik bir şe

kilde göstermek için şöyle bir tanım daha uygundur: 

(27) Tanım: tekil-terimi semantik bakımdan çok-anlamlıdır = dk 

İmdi, olduğunu, ayrıca gibi bir genel-terim 

için ve olduğunu kabul edelim. O zaman 

sayılmasında direnilmesi halinde) tek yol, indisleme yoludur. Yani: 

ve yazılarak, 

elde edilir. Bu ise bir çelişmeyi içermez. 

Funktorların semantik çok-anlamlılığını ise bunların belirlediği yüklem

lerin semantik çok-anlamlı olması şeklinde tanımlıyabiliriz. 

Önermelerin semantik çok-anlamlılığını ise daha önce belirttiğimiz gibi, 

onların hem doğru hem yanlış olması şeklinde tanımlarız. Örneğin '6u kapı 

açıktır' önermesi belli bir bağlam ve durumda doğru, başka bir bağlam ve 

durumda ise yanlış olabilir. Bu da söz konusu önermenin semantik çok-an

lamlı olduğunu gösterir. Görünüşteki çelişmeyi gidermek için önermemizi 

'K kapısı t anında açıktır' türünden tek-anlamlı bir önermeye çeviririz. O 

zaman: 

yazılabilir. Bu görünüşteki çok-anlamlılığı gidermek için ( nın bir tekil-terim 
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('K1 t1 anında açıktır' doğrudur) ve ( 'K 2 t2 anında açıktır' yanlıştır) ın hiç bu 

çelişmeyi içermediğini görüyoruz. 

(iii) Kaplamsal ve içlemsel semantik çok-anlamlılık: 

Buraya kadar incelediğimiz semantik çok-anlamlılık "kaplamsal" bir 

özellik durumundadır. Örneğin 's ' gibi bir sembolü (tekil-terim olarak) hem 

Zeus'u hem de Bacchus'u göstermek için kullandığımızı kabul edelim. O zaman 

(26) veya (27) tanımı gereği 's'nin çok-anlamlı bir tekil-terim olduğu söylene

mez. Nitekim bu tanımdaki "tanımlıyan" deyim böyle bir 's ' sembolü halinde 

yanlış olur. Dolayısıyla 's ' çok-anlamlıdır' önermesi de yanlış olur. 

Öte yandan, 's ' sembolünü (tekil-terim olarak) hem 'Sabah yıldızı'nın 

hem de 'Akşam yıldızı'nın bir çevirisi olarak kullanmamız halinde, bu iki teri

min aynı nesneyi (Venüs gezegenini) göstermesinden dolayı 's ' sembolü (26) 

veya (27) tanımı gereği çok-anlamlı bir tekil-terim olmuyor. Oysa, biz böyle 

bir sembolün çok-anlamlı olduğunu kabul etmek isterdik. 

Aynı şekilde, ' P ' gibi bir sembol (genel-terim olarak), kaplamdaş olmakla 

birlikde, anlamdaş olmıyan iki genel-terimin çevirisi olsun. Örneğin ' P ' hem 

'insan'ın hem 'tüysüz iki bacaklı'nın veya hem 'unicorn'un hem de'centaur'un 

çevirisi olsun. O zaman (9) veya (10) tanımı gereği 'P'nin çok-anlamlı bir genel-

terim olmadığını görüyoruz. Oysa, böyle bir ' P ' terimini çok-anlamlı saymak 

isterdik. 

Buna göre, "kaplamsal" ile "içlemsel" semantik çok-anlamlılığın ayırd-

edilmesinin zorunlu olduğunu anlıyoruz. Söz konusu 's ' tekil-terimiyle ' P ' 

genel-terimi kaplamsal semantik çok-anlamlı değillerdir, ama bunlar içlemsel 

semantik çok-anlamlıdır. 

Şimdi "içlemsel semantik çok-anlamlılık"ı tanımlamaya çalışalım: İçlemci-

Platoncu bir açıdan bu kolaydır. Nitekim, böyle bir görüş açısından her genel-

terimin, tekil-terimin, funktorun veya önermenin (soyut bir nesne sayılan) 

birer "içlem"i vardır. Bir deyimin içlemi bir dilsel kural yardımıyla belirlenir. 

a deyiminin içlemi, k kuralı gereği, X dir' deyimini ' ' ile kısaltalım. 

O zaman ot deyiminin içlemsel çok-anlamlı olmasını şöyle tanımlarız: 

(28) deyimi semantik içlemsel çok-anlamlıdır = d k 

Dikkat edilirse, (28) tanımı tekil-terimlerin kaplamsal çok-anlamlılığının 

tanımı olan (27) ye tıpatıp benziyor. Ancak, (28) in "üstünlüğü", her tekil-
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terimin bir nesneyi göstermemesine karşılık, her tekil-terimin, h a t t a her kate-

gorematik deyimin bir içlemi olmasıdır. 

İmdi nominalist bir görüş açısından (28) tanımının mânâsız olacağını 

göz önünde tutarak, içlemsel çok-anlamlılığı (bu son görüş bakımından da 

geçerli olan) bir şekilde tanımlamamız gerekecek. İşte bunu şöyle yapabiliriz: 

herhangi bir deyim, da bu deyimi içine alan bir önerme olsun. 

O zaman yı onunla kaplamdaş olan gibi herhangi başka bir deyimle değiş-

tokuş ettikte, elde edilen önermesi ile eşdeğer olursa 

(yani aynı doğruluk-değerini taşıyorsa), önermesinin deyiminin 

bir "kaplamsal bağlam"ı olduğu, aksi halde ise bir "içlemsel bağlam"ı olduğu 

söylenir. 

İmdi, herhangi bir (kategorematik) deyim oldukta, nın kaplamsal 

semantik çok-anlamlı olması, aşağıdaki şartı yerine getiren kaplamsal bir bağ

lamı olması şeklinde tanımlanır: 

(i) doğrudur ve yanlıştır 

Buna karşılık, nın içlemsel semantik çok-anlamlı olması, nın aynı (i) 

şartını yerine getiren herhangi (ister kaplamsal ister içlemsel) bir bağlamı ol

ması şeklinde tanımlanır. Buna göre, deyimi kaplamsal çok-anlamlı ise, 

aynı zamanda içlemsel çok-anlamlı da olmalıdır. Fakat bunun tersi doğru 

değildir. Kaplamsal çok-anlamlı olmıyan (yani kaplamsal tek-anlamlı olan) 

gibi bir deyimin içlemsel çok-anlamlı olması mümkündür. Bu da nın hiç bir 

kaplamsal bağlamının (i) şartını yerine getirmemesine rağmen, bu şartı yerine 

getiren içlemsel bir bağlamının bulunması halinde olur. 

Örneğin hem 'insan' hem de 'tüysüz iki bacaklı'nın çevirisi olduğunu 

kabul ettiğimiz ' P ' gibi bir genel-teriminin kaplamsal çok-anlamlı olmamasına 

rağmen, içlemsel çok-anlamlı olmasını şöyle gösterebiliriz: 

'P'nin bir içlemsel-bağlamı olarak: 

(ii) 

önermesini seçelim. ' P ' sembolü 'insan' ın çevirisi olması halinde (ii) doğru, 

'tüysüz iki-bacaklı'nın çevirisi olması halinde ise yanlıştır. (İ .K .) 

Modal mantığa başvurmaksızın da böyle bir durumu gösterebilirdik. 

Örneğin: 

(iii) Ahmet inanıyor ki 

(yani 'Ahmet P olan herşeyin akıllı olduğuna inanıyor') önermesini alalım. 
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Ahmedin (haklı veya haksız olarak) her insanın akıllı olduğunu, fakat bazı 

tüysüz iki-bacaklıların akıllı olmadıklarına inandığını kabul edelim. O zaman 

(iii) hem doğru hem yanlış olur. Bu şekilde de ' P ' nin kaplamsal tek-anlamlı 

olmasına rağmen, içlemsel çok-anlamlı olduğunu göstermiş oluyoruz. 

Buna göre, bir deyimin çok-anlamlılığını, bu deyimin içinde geçtiği (en 

azından) bir önermenin hem doğru hem yanlış olması şeklinde tanımlamakla, 

içlemsel-bağlamları da kapsıyan bir dil halinde "içlemsel semantik çok-an-

lamlılığı"; yalnız kaplamsal bağlamları kapsıyan bir dil halinde ise "kaplamsal 

semantik çok-anlamlılığı" tanımladığımızı söyleyebiliriz. 

3. Pragmatik Çok-anlamlılık ve Kaypaklık: 

(i) Pragmatik çok-anlamlılık: Bir tek kullanan için 

Pragmatik Puyg ile Payk, İpuyg ile İpayk bağlantılarına dayanarak, 

semantik çok-anlamlılığın pragmatik kaplamsal ve içlemsel karşılıklarını 

kolaylıkla tanımlıyabiliriz: 

(1) Tanım: yüklemi K kullananı için (pragmatik) kaplamsal çok-anlam-

lıdır = d k 

(2) Tanım: yüklemi K kullananı için (pragmatik) içlemsel çok-anlamlı 

dır = d k 

belirsizliği zamanla (bilginin artmasıyla) semantik belirsizliğiyle örtüşmeğe 

yüz tut tuğu gibi, nın pragmatik çok-anlamlılığı da semantik çok-anlamlı-

lığıyla örtüşmeğe yüz tutar . (Böyle bir eğilim, Puyg'un Uyg ile, Payk'ın da 

Ayk ile eşdeğer olmaya doğru yönelmesinin (yani "ayak uydurmasının") zo

runlu bir sonucudur. 

(ii) "Kullananlar-arası Çok-anlamlılık" ve "'Kaypaklık" 

Yukarıda sözünü ettiğimiz pragmatik çok-anlamlılık bir tek kullanana 

ilişkindir. Bu tek kullanan toplumun tümü de olabilir. Ama o zaman toplu

mun bir tek kişi gibi davrandığını, yani toplumun bütün üyelerinin (veya hiç 

yükleminin empirik bilgisel bir yüklem olması halinde, nın pragmatik 
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olmazsa üyelerinin büyük çoğunluğunun) söz konusu terimi aynı şekilde kul

landığını kabul etmeliyiz. 

Şimdi ise, aynı dili kullanan kişi veya gruplar arasında, söz konusu terimin 

kullanılışı konusunda anlaşmazlıkların bulunması halini inceleyeceğiz. 

(3) Tanım: K1 ve K2 kullananları arasında genel-teriminin kullanılışında 

"kaplamsal" anlaşmazlık vardır = dk 

(4) Tanım: K1 ve K2 kullananları arasında genel-teriminin kullanılışında 

"içlemsel" anlaşmazlık vardır = dk 

K1 ile K 2 nin tabiî aynı D-dilini kullandıklarını kabul ediyoruz. Öte yan

dan, söz konusu yükleminin çok-anlamlı olması halinde, K1 ile K2 nin aynı 

yoksa farklı kurallara başvurduklarını belirtmedik. Aynı bir kullanan çok-

anlamlı bir terimi kullanırken, çok-anlamlılığın farkına varmışsa, bu terimin 

her geçişinde ilişkin olduğu kuralı( hiç olmazsa örtük bir şekilde) bilir. Ama 

iki ayrı kullanan halinde durum değişiktir. Empirik terimlerin anlam kuralları 

çokluk "dile getirilmemiş kurallar'", yani "dilsel yatkınlıklar" dan başka bir 

şey değildir. Dolayısıyla, aynı bir kullananın gibi bir terimin herbir geçişinde 

ayrı kurallara bağlı olduğunun farkına varması kolay olsa bile, iki ayrı kulla

nanın aynı a terimini ayrı kurallar uyarınca kullandıklarını birbirlerine "söy

lemeleri" güç olabilir. 

Yalnız burada iki şıkkı ayırdetmeliyiz: 1.) Söz konusu a genel-terimi se

mantik tek-anlamlıdır. 2.) genel-terimi semantik çok-anlamlıdır. 

1.ci şık: a genel-terimi semantik tek-anlamlıdır: 

O zaman K1 ile K2 arasındaki anlaşmazlık "bilgisel" olur. Söz konusu 

X nesnesinin yükleminin belirsizlik-bölgesine ait olmaması şartıyla, K1 ile 

K2 den birinin haklı öbürünün haksız olması gerekir. Kimin haklı, kimin haksız 

olduğu da bilgisel bir yöntemle belirlenebilir. 

2.ci şık: genel-terimi semantik çok-anlamlıdır: 

Bu halde (en azından) k1 ve k2 gibi iki ayrı ve eşdeğer olmıyan kural 

vardır. Böyle bir halde (bilgisel bakımdan) hem K 1 in hem de K 2 nin haklı 

olması, birinin k1 kuralına göre, öbürünün de k2 kuralına göre davranması 

gerekir. (Sözel tartışmalar) Bunun da taraflarca anlaşılması aralarındaki an

laşmazlığa son verir. Nitekim böyle bir halde: 
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veya 

olur. Burada ise hiç bir çelişme yoktur. Her iki şıkta da anlaşmazlık az çok 

kolaylıkla giderilebilir. 

İmdi, şöyle bir durum daha vardır: 

K1 kullananı yüklemini her zaman ve her bağlamda yalnız k1 kuralı 

gereği kullanır; K2 kullananı ise aynı yüklemini her zaman ve her bağlamda 

yalnız k2 kuralı gereği kullanır. Böyle bir durumda yüklemi gene de birbiriyle 

eşdeğer olmıyan k1 ve k2 gibi iki ayrı kurala göre kullanılıyor. Ama buna bakıp 

a nın çok-anlamlı olduğunu söyliyemeyiz. Nitekim yükleminin (semantik 

kaplamsal) çok-anlamlı olması, bu yüklemin ait olduğu dil çerçevesinde bazı 

bağlamlarda k1 gibi bir kural uyarınca, başka bağlamlarda ise k2 gibi (k1 ile 

eşdeğer olmıyan) bir kural uyarınca uygulanması demektir. Oysa K1 kullananı 

a yüklemini bağlam ne olursa olsun (her bağlamda) sadece k1 uyarınca, K2 

kullananı ise sadece k2 kuralı uyarınca kullandığına göre, K1 ile K2 nin ayrı 

diller kullandığını kabul etmek zorundayız. Bir dil bir takım ortak "dil-ku-

ralları" sistemi olarak yorumlanabilir. Buna göre, büsbütün aynı olmıyan 

kurallardan (veya hiç olmazsa eşdeğer olmıyan kurallardan) kurulu sistemleri 

ayrı diller saymalıyız. İmdi, K1 in kullandığı dilde ( yükleminin uygulanışını 

yöneten kural olarak) k1 kuralı bulunup k2 kuralı bulunmuyor. K 2 nin kullan

dığı dilde ise k2 kuralı bulunup k1 kuralı bulunmuyor. Bu iki kullananın kul

landıkları bütün öteki kurallar aynı olsa bile, iki kural sistemi eş-değer olma

dığından, bunların ayrı iki dil sayılması gerekecek. Böylece, söz konusu du

rumda K1 ile K2 kullananlarının birbirine çok yakın olmakla birlikte, gene de 

farklı diller kullandıklarını kabul etmek zorundayız. (Goodman!) K1 in kul

landığı dil D1, K2 nin kullandığı dil D2 olsun. O zaman yükleminin D1 dilinde 

k1 (ve yalnız k1) kuralıyla yönetildiğini, D2 dilinde ise k2 (ve yalnız k 2) kura-

D2 de tek-anlamlı olduğunu görüyoruz. Öte yandan, D1 ile D2 dilinin birleşimi 

durumunda olan ve hem k1 kuralını hem k2 kuralını içine alan D gibi bir dil de 

düşünebiliriz. Böyle bir D-dilinde ise yüklemi çok-anlamlıdır. Ancak derhal 

belirtmek gerekir ki, böyle bir çok-anlamlılığı kabul etmedikleri için ne K1 

ne de K2 söz konusu D-dilini kullanmazlar. D dilini kullanan olsa olsa K3 gibi 

başka bir kullanandır. 

"kaypak" olduğunu söyliyeceğiz. 

İşte böyle bir durumda yükleminin K1 ile K2 kullananları bakımından 

lıyla yönetildiğini kabul edebiliriz. O zaman yükleminin gerek D1 de gerek 



ANLAMA, BELİRSİZLİK VE ÇOK ANLAMLILIK 387 

Dikkat edilirse, nın kaypak olması, K1 kullananının her zaman ve her 

bağlamda yalnız k1 kuralını, K2 nin de her zaman ve her bağlamda yalnız k2 

kuralını kullanmasına bağlıdır. Eğer böyle bir durum sadece geçici olsaydı, 

yani K1 ile K2 den biri sonunda kendini haksız ötekini haklı saysaydı, ya da 

her ikisi de kendilerini haksız sayıp söz konusu yükleminin çok-anlamlı ol

duğunu kabul etselerdi, o zaman K1 ile K2 nin ilkece aynı dili (D1 dilini, ve

ya D2 dilini, ya da D dilini) konuştuklarını, fakat "dilsel" bir yanılma sonucun

da birinin ya da her ikisinin söz konusu yüklemini yöneten kuralı dilin ilke

lerine aykırı bir şekilde seçtiğini söyleyebilirdik. Böyle bir duruma ise "kay

paklık" değil, "giderilebilir kişiler-arası çok-anlamlılık" diyeceğiz. 

Buna göre, "kişiler-arası anlaşmazlık"ları şöyle sınıflıyabiliriz: 

I) Bilgisel (Olgusal) anlaşmazlık: (çok-anlamlılıkla hiç bir ilgisi yoktur). 

II) Dilsel anlaşmazlık: Buna "kişiler-arası (pragmatik: kaplamsal veya 

içlemsel) çok-anlamlılık" diyeceğiz. 

Kişiler-arası çok-anlamlılık'ın ise iki çeşidi vardır: 

a) "Giderilebilir kişiler-arası çok-anlamlılık": Böyle bir çok-anlamlılık 

bir "dilsel-yanılma"ya dayandığından, "dil-öğrenimi" yoluyla 

düzeltilebilir, giderilebilir. 

b) "Giderilemez kişiler-arası çok-anlamlılık" "kaypaklık": Bir dilsel-

yanılmadan doğmadığından, salt "dil öğrenimi" yoluyla giderile

mez. Kaynağı önceden verilen bir dilin yanlış öğrenilmesine değil 

de, K1 ve K2 kullananlarının (bile bile, veya bilinçsiz olarak) gibi 

bir yüklemin anlamını belirleyen kuralı bağdaşmıyacak bir şekilde 

seçmelerine ve herbirinin kendi seçimlerinde direnmesine dayanır. 

Kimin haklı kimin haksız olduğunu belirtecek bir ayraç (üçüncü 

bir kullanan!) yoktur. O zaman K1 ile K 2 nin aynı yüklemini içine 

alan ayrı diller konuştuğunu kabul etmeliyiz. 

Buraya kadar yaptığımız açıklamalara göre, "kaypaklık" salt bir "dil-

içi" özellik durumundadır. Oysa, kaypaklığın felsefe için önemi "diller-arası", 

başka bir deyimle, bir "kavram" özelliği olmasına dayanır. Bu bakımdan 

kaypaklığın bu diller arası özelliğini de belirtmek gerekecek. 

D belli bir (tabiî veya felsefî) dil, da D diline ait kaypak bir yüklem 

olsun. D dilini kullananlar bakımından nın kaypak olduğunu, D dilinin D1 

ve D2 gibi (en azından) iki alt-dili olduğunu, nın da gerek D1 gerek D2 de 
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tek-anlamlı olabildiğini kabul ediyoruz. 0 zaman ilk D dilini bir tek dil saya

bilmek için yükleminin D dilinde (semantik bakımdan) çok-anlamlı olduğu

nu kabul etmek zorundayız. Ancak yükleminin D dilinde semantik çok-an-

lamlı olması, pragmatik çok-anlamlı olmasını gerektirmez. Yani D dilini ko

nuşanların bir kısmı D1i, öbürleri D 2 yi konuşan iki, ama yalnız iki öbeğe ay

rıldıklarını düşünebiliriz. Böyle bir durumda, yüklemi her kullanan için 

(pragmatik) tek-anlamlı olur. Başka bir deyimle, D dilini (üçüncü bir dil ola

rak) kullanan hiç bir kimsenin olmadığını kabul ediyoruz. 

İmdi, D diline ait yükleminin D' gibi herhangi başka bir dildeki çeviri

sinin ele alındığını düşünelim. Bu çeviri olsun. O zaman D' dilinin de D1' 

ile D 2 ' gibi iki alt-dile bölünebileceğini, nün bu iki alt-dilin her birinde tek-

anlamlı olmakla birlikte D' dilinde çok-anlamlı olduğunu, fakat kullananların 

her biri için pragmatik tek-anlamlı olduğunu kabul edelim. Yani bütün kul

lananların ya D 1 ' yü ya da D 2 ' yü kullandıklarını kabul ediyoruz. Veya bun

ların dışında kalan kullananların olması halinde, bunların ilk ikilerine dil 

konusunda yetkisi olmadığını kabul ediyoruz. İşte yükleminin "kaypak" 

olması, nın D' gibi herhangi bir dile çevrilmesi halinde aynı durumun ortaya 

çıkmasına bağlıdır. Bu ise kaypaklığın "diller-arası" (yani "kavramsal") mahi

yetini gösterir. 


