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Yazarlığını Doç. Dr. Özge Can, Doç. Dr. 
Soner Akşehirli, Doç. Dr. Özgün Koşa-
ner, Doç. Dr. Murat Özgen’in yaptığı Dil-
bilgisi Bileşenleri isimli eserin ilk baskısı 
İthaki Yayınları tarafından 2020 yılı-
nın Aralık ayında yapılmıştır. Bu çalış-
ma geleneksel dil bilgisinde bildiğimiz 
kalıpların arka planında nasıl bir işle-
yişin olduğunu okuyucuya göstererek 
onlara, daha geniş bir bakış açısıyla dil-
bilgisine bakma imkânı sunmaktadır. 

Dil bilgisi geleneksel tanımda dilsel açı-
dan doğru cümleler kurmanın kuralla-
rı olarak tanımlanır. Fakat Dilbilgisi Bi-
leşenleri’nde dil bilgisinin bir dilin nasıl 
kullanılması gerektiğine yönelik kuralları 
belirleyen bir düzenek olmadığının altı 
çizilir (s. 16). Yazarlara göre bu tanımın 
tam tersine dilbilgisi, bir anadili konu-
şucusunun konuştuğu dile dair zihninde 
içselleştirdiği dile dair bilgiler bütünüdür 
(16). Bu tanımın akabinde yazarların 
üzerinde durduğu nokta bu bilgiler 
bütününün ana başlıklarının neler ol-
duğudur. Bu başlıklar ses bilimi, biçim 
bilimi, söz dizimi ve anlam bilimidir. 
Geleneksel dil bilgisinin söz dizimiyle 
sınırlı tuttuğu dil bilgisini, bu çalışma, 
dil bilgisinin insanın dil yetisi ile ilgi-
li olduğu görüşü üzerine inşa ederek 
bu dört bileşenin de dil bilgisine dâhil 
olduğunu söyler. Kitap konu sıralama-
sında somuttan soyuta doğru gider. Bu 
minvalde önce en somut olan bileşen 
sesten başlar, ilk bölüm “Sesbilgisi ve 
Sesbilim”dir. İkinci olarak seslerin so-
mutlaşmış ve eklerle soyuta doğru gi-
den “Biçimbilim” bölümü gelir. Üçüncü 
bölüm “Sözdizim”dir. Son bölüm ise dil 
bilgisinin en soyut bileşeni olarak alı-
nabilecek olan “Anlambilim”dir. 

Bu eser birbirine karıştırılan ve bu 
yüzden çok karmaşık olan dil bilimi 
terimlerini açık ve duru bir anlatımla 
birbirinden ayırmış ve bu terimlerin 
dil bilgisindeki işlevlerinin ne oldu-
ğu örneklerle dile getirilmiştir. Eserin 
bizlere başlıca kazandırdığı görüş dil 
bilgisi ve dil biliminin birbirinden ayrı 
iki bakış açısı olmadığı; bilakis doğası 
gereği birbirilerini tamamlayan iki di-
siplin olduğudur. 

“Sesbilgisi ve Sesbilim” başlıklı birinci 
bölümde yazarlar ses bilgisi ve ses bi-
limini duyma anından algılayıp cevap 
verme anına kadar ayrı ayrı süreçler 
olarak işlemişlerdir. Geleneksel dil bil-
gisinde sıkça karıştırılan bu iki terimin 
farkı verilmiştir. Buna ek olarak ses bil-
gisinin ilgilendiği sesi nasıl ürettiğimiz 
üzerine kurulan kuramlardan ve sesle-
tim organlarının fizyolojik yapısından 
bahsedilmiştir. Daha sonra bu kuram 
ve yapıların ürettiğimiz sesleri (ünlü ve 
ünsüzleri) nasıl sınıflandırdığını da gö-
rürüz. Bölümün bize sunduğu imkânla-
rın başında da ise bu sınıflandırmanın 
hem sesbilgisi hem ses bilimi bakış 
açısıyla karşılaştırmalı olarak verilme-
sidir. Böylece bölümde bu iki bilim da-
lının çalışma mekanizması arasındaki 
farklar ve benzerlikler somut olarak 
ortaya konulmuştur. Tabii ki burada 
kuram bağımsız bir yaklaşımla genel 
bir dil bilimi bakış açısı verildiği için dil 
bilimi ekollerinin tek tek bu konudaki 
görüşleri için ileri okuma yapılması ge-
rekmektedir. 

İkinci bölüm “Biçimbilim”, bu bilim 
dalının temel sorularını vererek başlar. 
Biçim bilimi ile ilgili temel bilgiler ve-
rildikten sonra yazarlar sözcük terimi 
üzerine gider. Geleneksel dilbilgisinde 
sıkça karıştırılan sözcük birimi, sözcük 
biçimi; kök, gövde ve taban terimleri 
örneklerle açıklanır. Bölümde biçim 
biliminin biçimlendirme araçlarından 
da bahsedilir. Biçimbirim ve biçimcik ta-
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nımı verildikten sonra biçimcik sınıf-
landırmaları detaylı bir şekilde yapılır. 
Bağımlı biçimcik olan eklerin anlamsal 
ve dil bilgisel olarak sınıflandırması-
nın anlatıldığı kısım ise kitabın temel 
okul eğitiminde öğrenilenleri bilimsel 
bir temele oturtarak ufuk açan önemli 
bölümleri arasında yer almaktadır. Bö-
lüm, sözlüksel sözcük oluşturma yol-
ları, biçim bilimi-ses bilimi ve biçim 
bilimi-söz dizimi ara kesiti verilerek 
sonlandırılır. Bu bölümde dil bilimi 
terimlerinin Türkçeye aktarılırken ya-
rattıkları karmaşanın kısa bir örneğini 
de görmüş oluruz. Kök, gövde ya da bi-
çim birimi, biçimcik gibi terimlerin ne 
ifade ettiği yazıyı yazan bilim insanına 
göre değişkenlik göstermemesi gerekti-
ğini bu bölümde de anlamış olmaktayız. 

“Sözdizim” başlıklı üçüncü bölüm yine 
geleneğin aksine tipolojik bir bakış açı-
sıyla başlar. Tümcenin merkeze alıp ince-
lenmesi hem zihnin hem de zihnin işleyiş 
biçiminin ortaya çıkarılmasına yardımcı 
olması (315) bu tipolojik yaklaşımın 
temelinde yatmaktadır. Böylece farklı 
dillerin benzerlik ve farklılıkları bu zi-
hinsel işleyişi daha iyi anlamamıza yar-
dımcı olur. Bölümde söz dizimi tipolo-
jik olarak incelenirken dillerde cinsiyet, 
sayı ve kişi arasındaki uyumun nasıl 
olduğundan bahsedilir. Yine söz dizi-
minin temel konularından biri olan bir 
öbeği yan yana gelen kelimelerden na-
sıl ayırt edebileceğimiz işlenir. Bu min-
valde bir öbeğin başı, bağılları, kurucu-
lar ve kuruculuk ilişkilerinden ayrıntılı 
bir biçimde söz edilir. Geleneksel dil 
bilgisinin temelini söz diziminin oluş-
turduğunu söylersek yanılmış olmayız. 
Fakat söz diziminin işleyişinde hangi 
bakış açısından bakmak gerektiği ko-
nusunda bir kafa karışıklığı söz konu-
sudur. Biçimsel ya da anlamsal bakış 
açıları bazen uyum içinde gitmektense 
birbirinin yolunu keserek karmaşaya 
yol açar. Bu bölüm tam da bu sorunun 

üzerine giderek “Bir tümce nasıl ku-
rulur, hangi aşamalardan geçerek bir 
tümce oluşturulur?” sorularına yanıt 
verir. Yani, “Söz dizimi dil bilgisinin 
neresinde durur ve söz dizimi ile elde 
ettiğimiz bilgiler bize o dil hakkında ne 
söyler?” sorularının cevabı aranır. 

Dördüncü ve son bölüm olan “Anlambi-
lim” anlamı temel olarak sözcük anla-
mı ve tümce anlamı olarak ikiye ayırır. 
Bunun nedeni olarak da sözcük ve tüm-
ce anlamının birbirinden oldukça farklı 
çalıştığı tezini gösterir. Yani, bir cümle-
nin anlamı onu oluşturan sözcüklerin 
tek tek anlamlarının bir bütünü değil-
dir. Cümle anlamının çok farklı çalış-
ma mekanizmaları vardır. Bu nedenle 
kitabın bu bölümünde “Gerektirim”, 

“Önvarsayım”, “Çelişki”, “Karşıtlık” ve 
“Altkarşıtlık” alt başlıklarını kapsayan 
“Tümce Anlamı ve Mantıksal İlişkiler 
“ile “Olumsuzluk”, “Bağlaşım”, “Ayrı-
şım” ve “Sezdirim alt başlıklarını içe-
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ren “Tümce Yapısı” ve “Anlam” olmak 
üzere iki adet tümcede anlam başlığı 
vardır. Sözcüksel anlam ilişkileri baş-
lığı altında ise “Eşanlamlılık”, “Altan-
lamlılık”, “Karşıtanlamlılık” ve “Çokan-
lamlılık” alt başlıkları bulunmaktadır. 
Anlam biliminin, geleneksel dil bilgisi 
kitaplarında genel olarak dışlanan bir 
bölüm olduğunu görürüz. İşlendiğinde 
ise daha çok sözcüksel anlam ilişkileri 
üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın 
bu bölümü en başta sözcükler arası 
anlamlar tümce anlamını birbirinden 
ayırarak alanı berraklaştırmıştır. Zih-
nimizde bu ayrım oluştuktan sonra iki 
alan ile ilgili terimler birbirine karış-
madığı için bağlam bağımlı bir anlama 
tabi olan tümce anlamıyla, daha soyut 

bir anlam ilişkisine tabi olan sözcük 
anlamı dil bilgisinin neresinde durmalı 
soruna yanıt aramak daha kolay ola-
caktır. 

Dilbilgisi Bileşenleri adlı bu eser, başta 
alanda yüksek lisans ve doktora yapan 
öğrenciler için bir el kitabı niteliğinde 
olduğu görüşündeyiz. Bilimde disiplin-
ler arası çalışmanın elzem olduğu göz 
önüne alındığında alanın belkemiğini 
oluşturan dilbilgisinin çalışma strateji-
lerini dil bilimi ışığında bu denli öz bir 
şekilde anlatan kitaba ne kadar büyük 
ihtiyaç olduğu açıktır. Ayrıca, bu çalış-
ma zengin bir kaynakçaya sahip olduğu 
için alana ilgi duyanlar için iyi bir lite-
ratür çalışması niteliğindedir. 


