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turya Sefirleri gibi eserlere dayandır-
ması açısından çok önemlidir. Yapılan 
açıklamaların, yazar her ne kadar da bi-
reysel yorumlar olduğunu öne sürse de, 
sosyal bilimlere uygun bilgiler olduğu-
nu göstermektedir. Eserin sonunda yer 
alan fotoğraf ve minyatürlerden oluşan 
kısım ise takdimde de vurgulandığı gibi 

“temaşa zevki” sunarken şerhi somut-
laştırması açısından da kayda değerdir. 
Bu kaside okunurken, hele ki bu kaside 
Fatih’in himayesindeki çok yetkin bir 
şair tarafından söylenmişse, okuyucu 
edebî ve estetik zevk duyarak bir şiiri 
detaylı bir şekilde anlama fırsatı bulur-
ken dönemin sosyal hayatına dair de 
bazı kanaatlere varılabilecektir. Eserin 
26 yıldan sonra tekrar yayımlanma 

isteğini şerhin tek boyutlu olmama-
sına yormak gerek. Ayrıca bu basımın 
içerik olarak ilkiyle aynı olmasına kar-
şın ondan farklı olan yönü fotoğraf ve 
minyatürlerle şerhin desteklenmesidir. 
Ahmed Paşa’nın Güneş Kasidesi Üzerine 
Düşünceler; klasik Türk şiirini anlamak 
ve ondan zevk almak isteyen okuyucu-
ya, edebiyat araştırmacılarına, kültür 
tarihçilerine hem dönemin bilgisine 
vâkıf olmak hem de bir şiiri tüm yönüy-
le anlayıp yorumlama hem de “temaşa 
zevki” almak bakımından örnek teşkil 
edecek bir metindir.

Kaynak
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Kasidesi Üzerine Düşünceler, Büyüyenay 
Yayınları, İstanbul 2020.

21. YÜZYILDA  
GÖSTERGEBİLİM
Züleyha Hande Akata

Göstergelerle kuşatıldığımız bir çağda 
göstergelerin anlamsal değerini belir-
leme, çözümleme, değerlendirme ve 
gerekli durumlarda yeniden anlam-
landırma sürecini düzenleyen bir bi-
lim dalı olarak gösterge bilimi, önemli 
bilim dallarından biri durumuna gel-
miştir. Bilginin kolay ulaşılabilirliği, 
bilgiye sahip olanları değil bilgiyi an-
lamlandırıp yorumlayabilen ve yaratıcı 
süreçlerle bilgi temelli yeni anlamlar 
üretebilenleri daha değerli kılmıştır. 
Gelecek bu yetiye sahip olan yani an-
lamlama süreçlerinin çözümleme ve 
üretimini denetimi altında tutabilen 
göstergebilimcilerin yönlendirmele-
riyle şekillenecektir. Güncel durumuy-
la gösterge bilimi, gelecekte tüm bilim 
dallarını kapsayan bir üst bilim dalı 

olacağını sezdirmiştir. Bu sezdirim, 
göstergebilime yüklenen değer ve öne-
mi arttırmaktadır. Gösterge biliminin 
pek çok ülkede yaygın uygulayım alanı-
nın olmasına karşın Türkiye’de önemi 
yeterince fark edilememiş ve bu alan-
daki bilimsel çalışmaların sayısı sınırlı 
kalmıştır.

Prof. Dr. V. Doğan Günay’ın 21. Yüzyıl-
da Göstergebilim1 başlıklı kitabı Papat-
ya Yayıncılık Eğitim tarafından Eylül 
2020’de yayımlandı. Kuramsal bilginin 
aktarımında anlatım açıklığına deği-
nen Günay, bu eserini gösterge bilimi-
nin kuramsal çerçevesini ve uygulayım 
alanlarını geniş bir okur topluluğuna 
seslenen bir dil kullanımı ile kaleme 
almıştır. 176 sayfalık eser, giriş ve altı 
bölümden oluşur.

Prof. Dr. Nüket Güz’ün “Sunu”suyla 
başlayan kitapta “Giriş” bölümünde 
insanın yaşam serüvenine dair kesitler 

1 V. Doğan Günay, 21. Yüzyılda Göstergebilim, 
Papatya Yayıncılık Eğitim, İstanbul 2020, 176 s. 
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sunularak olası geleceğe dair değerlen-
dirmelerde bulunulur. “Okumak-Anla-
mak” başlığını taşıyan kitabın birinci 
bölümünde (s. 15-27) ise insanın oku-
ma, anlama ve anlamdırma süreçleri 
geçmişten günümüze değerlendirilir. 
İnsanın anlam arayışı ve yaşamı anlam-
landırma ihtiyacı, her zaman süregel-
miş; özellikle sosyal bilimlerin ortaya 
çıkışı ve gelişiminin temelini oluştur-
muştur. Anlam odaklı çalışmalar, hızla 
değişen ve dönüşen dünya algısı içinde 
giderek daha fazla önem kazanmıştır. 
Günay tarafından “bir akıl yürütme bi-
çimi” (s. 69) olarak tanımlanan göster-
ge biliminin ise içinde bulunduğumuz 
dünyayı anlamak ve anlamlandırmak 
için ihtiyaç duyulan bir bilim dalıdır.

İkinci bölümde (s. 27-37) gösterge bi-
liminin kısa tarihçesine yer verilmiş, 
gösterge biliminin gelişimi anlatılmış-
tır. Özellikle Charles Sanders Peirce ve 
Ferdinand de Saussure’ün gösterge bi-
limi kuramları, benzer ve farklı yönleri 

karşılaştırılarak incelenmiş ve 20. yüz-
yılda gösterge biliminin ortaya çıkış sü-
recine değinilmiştir.

Kitabın üçüncü bölümü (s. 37-55) gü-
nümüz gösterge biliminin temeli ola-
rak kabul edilen Avrupa gösterge bilimi 
okullarını ve özellikle Algirdas-Julien 
Greimas’ı konu edinir. Günay, özellikle 
Greimas temelli gelişen gösterge bilimi-
ni “insanlık bilimlerinin ortaya koydu-
ğu en tutarlı ve en bütüncül bir çözüm-
leme biçimi” (s. 42) olarak tanımlar. Bu 
bölümde özellikle Greimas’ın görüşleri 
ile şekillenen ve bir moda olarak nite-
lendirdiği gösterge bilimi kuramına yer 
verilmiştir. Greimas’a göre “geçici bir 
yenilik” olan bu kuramın oluşturduğu 
genel kuramsal çatı ise sonraki bölüm-
de değerlendirilmiştir.

Dördüncü bölüm (s. 55-85) “Ana Çatı: 
Genel Göstergebilim” başlığını taşır. 
Bu bölümde çıkış noktası dil bilimi ve 
halk masalları olan gösterge biliminin 
ölçünlü kuramı değerlendirilmiştir. 
Genel gösterge bilimi, anlamlama sü-
reçleri ile ilgili kuramsal bir çatıdır. Ge-
nel gösterge biliminin alt dalları olan 

“kılgılar gösterge bilimi”, “görüngüsel 
gösterge bilimi”, “gösterge bilimsel gen-
güdüm ve iletişim”, “anlatısal gösterge 
bilimi” vb. değişik gösterge bilimi alan-
larına da yer verilmiştir. 

Gösterge bilimi bir yandan kendi kap-
sam alanını genişletirken diğer yandan 
da yeni araştırma alanlarının ortaya 
çıkmasına da kuramsal açıdan kaynak-
lık eder. “Açıl Susam Açıl: Göstergebili-
min Yeni Uygulayım Alanları” başlığını 
taşıyan beşinci bölüm (s. 85-158), ki-
tabın gösterge bilimini tarihsel olarak 
anlatan ya da onun kuramsal teme-
line ilişkin bilgi veren diğer kitaplar-
dan ayrılan yönünü ortaya koyar. Yeni 
düşünsel oluşumlara da olanak sunan 
günümüz gösterge biliminin yeni uy-
gulayım alanları anlatılır: Ekonomi ve 



K İ TAPL I K

109NİSAN 2021 TÜRK DİLİ

göstergebilim; görsel göstergebilim; tasa-
rım göstergebilimi; şehir, uzam ve şehir-
cilik göstergebilimi; tutku göstergebilimi; 
kültür göstergebilimi; toplum göstergebi-
limi; hukuksal göstergebilim ve gösterge 
biliminin diğer bazı alt dalları. Bu bö-
lümde her alana özgü kuramsal bir de-
ğerlendirmenin ardından “Yarınlarda 
Göstergebilim: Quo Vadis?” alt başlığı 
ile gösterge biliminin geleceği ile ilgili 
değerlendirmelerde bulunur.

Kitabın altıncı bölümü (s. 158-165) 
“Sonuç ve Öneriler” bölümüdür. Göster-
ge bilimini ana çizgileriyle anlatan ese-
rin sonunda “Neler Yapılabilir?” başlığı 
altında gösterge biliminin uygulanabi-
leceği pek çok olası alandan bahsedilir. 
Bu kısım gösterge bilimiyle ilgilenenle-
ri düşünmeye yönlendirir ve yeni ku-
ramsal oluşumlar için cesaretlendirir.

Prof. Dr. V. Doğan Günay’ın 21. Yüzyıl-
da Göstergebilim adlı kitabı, geniş bir 
bakış açısıyla gösterge biliminin tarih-
sel sürecini, güncel durumunu ve olası 
geleceğini bir bütün olarak değerlendi-
rir. Gösterge biliminin bütüncül yapı-
sını göstermedeki başarısı, bu alanın 
temel eserlerinden biri olarak nitelen-
dirilmesine yol açmaktadır. Kitapta 
pek çok bilim dalı ile ilişkilendirilerek 
gelecekte bir üst bilim dalı olma niteli-

ğini taşıyan gösterge biliminin bugün-
kü uygulama alanlarını ve sınırlarını 
okura sunarak gelecekte kurulacak ola-
sı gösterge bilimi alanlarına da gönde-
rimde bulunulur. Türkiye ve dünyadaki 
gösterge bilimi çalışmalarını yakından 
takip eden Günay, geniş bir okur top-
luluğuna gösterge biliminin güncel 
değerini kuramsal bilgi yoğunluğuyla 
gizlemeden anlaşılır bir ifade açıklığıy-
la sunar. Sadece soyut, kuramsal bilgiyi 
değil; aynı süreçte bu bilginin güncele 
uygulanabilirliği konusunda da görüş-
ler ortaya koyarak okuru yönlendirir. 
Sunduğu öneriler ile Türk gösterge bi-
liminin oluşumuna ve olası yeni gös-
terge bilimi alanlarının kuruluşuna 
kaynaklık edecek bir niteliğe sahiptir. 
Bir bilim dalı olarak gösterge biliminin 
Türkiye’de gerekli değeri görmesi ve 
gelişiminde bu kitabın önemli bir işlev 
üstleneceği düşünülmektedir. Özetle 
yazarın arka kapakta dile getirdiği gibi 
bu kitap “göstergebilimin hangi alanda 
nasıl gelişeceğini gösteren bir başvuru 
kaynağı olmayı arzulamakta” ve şüphe-
siz farklı pek çok alandan okura değerli 
katkılar sunmaktadır. Özellikle genç 
araştırmacıların merak duygusunu te-
tikleyen ve ilgisini çeken gösterge bili-
minin kaynak eseri olmayı hak edeceği 
izlenimini vermektedir.


