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Özet: Anlam insan için geçmiĢten gùnùmùze ônemli gôrùlmùĢtùr. Ġnsanoğlu için 
anlam sadece bu dùnya ile sınırlandırılmamıĢtır. Ġnsanlık kôkleriyle geçmiĢe 
hayalleriyle geleceğe bağlı yaĢamaktadır. Ġnsanın bedeni Ģekil, ruhu anlam olarak 

değerlendirilmektedir. Bedensiz ruh, ruhsuz beden olamayacağı dùĢùnùlmektedir. 
Dilde de anlam ruhla eĢ değer tutulmaktıdır. Bu çalıĢmada, dilde anlam ve bağlamın 
ne ifade ettiği değerlendirilecek, anlam-bağlam iliĢkisi incelenerek, bağlamın 
çeviriye ve dil ôğretimine etkisi ùzerinde durulacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Dil, dilbilim, anlam, anlambilim, bağlam, kùltùr, çeviri, dil 
ôğretimi. 

 

GiriĢ 
Anlam, insanlık tarihi kadar eskidir. Ġnsanoğlu dùnyaya geldiğinde ôncelikle içinde yaĢadığı dùnyayı 

anlamlamlandırarak dile aktarmıĢtır. Çevremizdeki doğal veya kùltùr hayatıyla ilgili her çeĢit olaya anlam 

verme, anlamlarını araĢtırma ―signification (anlam yapma)‖insan doğasının en baĢta gelen ôzelliğidir. Ġnsan, 

etrafında olup bitenlere anlam veren veya onların anlamlarını soruĢturan yaratık değil midir? Bùtùn insan 

bilimlerinin ortak yônù anlam araĢtırmaları oluĢlarıdır (Bayrav, 1998:120). Ġlk dil incelemeleri din etkisi ile 

(BaĢkan, 2003:23) dilde anlamın incelenme ve araĢtırılmasına sebep olmuĢtur. Anlamı en çok merak edenler ve 

onu araĢtırma konusu yapanlar ôncelikle din adamları, teologlar olmuĢtur.  

Eski çağlardan itibaren dilde anlama ônem verilmiĢtir. Anlamın temeli durumunda olan nesne ile onun dildeki 

karĢılığı, adı arasında bir iliĢki bulunup bulunmadığı sorununun daha Ġ.Ö. IV. Yùzyılda Hindistan‘da Yaska 

tarafından, aynı yùzyılda Eski Yunan‘da Platon‘un Kratylos adlı yapıtında ele alınarak tartıĢıldığını biliyoruz 

(Aksan, 2006:16). KavramlaĢtırma dediğimiz, ―dùnyadaki nesne ve olayların belli bir ses bileĢimiyle 

simgeleĢtirilerek kavramlaĢtırılmasına anlambilimde anlamlama (signification) adı verilmektedir (Aksan, 
2006:31). Gerçekten bu anlamlandırma iĢi dilin ortaya çıkıĢı, anlamın ortaya çıkıĢı olarak dùĢùnùlmektedir. 

KavramlaĢtırma nesneyle onların dildeki gôstergeleri arasındaki ilk temel (gôndergesel) anlamlarını ortaya 

çıkarmıĢtır. GeçmiĢten gùnùmùze dile ilgi duyan, bu alanda araĢtımalar yapan bilim insanlarını kavramlaĢtırma 

konusu dilin doğuĢtan mı, yoksa sonradan mı var olduğu konusunda tartıĢmaya itmiĢtir. Dilde kavram (anlam) 

dediğimiz dil gôstergelerinin bu yônù aslında gerçeklik dùnyasının   insan zihnindeki değeri, anlamıdır.   

Dilde, anlama ve anlambilime ilgi duyan birçok dilcinin çalıĢmaları ônemli gôrùlmektedir. XVII. Yùzyılda John 

Locke, sôzcùklerin anlamları ùzerinde ônemle duruyor, aynı çağda Bacon, XVIII. Yùzyılda Leibniz, Herder ve 

daha sonraları (Wilhelm von) Humbolt dilin dùĢùnceyle ilgisine eğiliyorlardı (Aksan, 2006:17). XIX. Yùzyıl 

dilde anlama bakıĢın daha çok ônem kazandığı ve bilimselleĢtiği bir dônem olarak gôrùlmektedir. Dilde anlamı 

inceleyen, baĢlıbaĢına bir bilimsel alanın temellerini atan ônemli dilciler ortaya çıkmıĢtır. Alman dilcisi K. 

Reisig ―Semasiologie‖ , Fransa‘da M. Breal ―Semantique‖  adı altında dilde anlamı ve anlamla ilgili konuları 
incelemiĢlerdir. Bunların dıĢında dilde anlamı iĢleyen Trier, Ullmann, Greimas, Lyons, Guiraud, Chomsky, 

Katz-Fodor gibi dilbilimciler yetiĢmiĢtir (Aksan, 2006:17).  

Anlam, tarihi sùreç içierisinde bazen Ģekle feda edilmiĢtir. Oysa, dilde Ģekil ve anlam beyaz bir kağıdın iki yùzù 

gibidir. Anlamı Ģekilsiz dùĢùnmek, Ģekli de anlamsız dùĢùnmek neredeyse imkansızdır. Yalnız biçime kıymet 

verip anlamı hesaba katmadan incelemelere giriĢmek isteyen Bloomfield‘çilerin çalıĢmaları gerçekte pek netice 

vermemiĢ gôrùnùyor (Bayrav, 1998:129). Ancak, dilin çift eklemliliği içerisinde anlamın temelinin sesler 

(anlatım-Ģekil) dùzeyinde atıldığı anlaĢılmaktadır.   
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Dilde anlam farklı terimler altında incelenmektedir. Gùnùmùzde bunlar ayrı birer bilim dalı halini almıĢtır. 

GeçmiĢten gùnùmùze batıda retorik, doğuda ise ilmù‘l belaga (Aksan, 2006:17) terimleri anlam konularını 

içermiĢtir. Modern anlambilim inceleme ve araĢtırmaları içerisinde Edimbilim, Sôylem Çôzùmlemesi alanları 

ônem kazanmıĢtır. 

 

 
 

Dilde Anlam ve Ġfadesi 

Dilbiliminde anlamın tanımı ve dilbilimcilerin anlama bakıĢı ùzerin durulacaktır. Anlam (meaning, sense, 

signification) dildeki bir birimin aktardığı ya da uyandırdığı kavram, tasarım, dùĢùnce; içerik. Anlamı, dil içi 

bağıntıların yanı sıra bağlam ve durum belirler (Vardar, 2002:18). Dil gôstergeleri iki yônlù anlam taĢımaktadır. 

Gôsteren (anlatım-somut) kısmı anlamın temelinin atıldığı daha çok dil içi bağlamın ağırlığının hissedildiği 

yônù, bir de gôsterilen (içerik-soyut) kısmı dil dıĢı bağlamın hakim olduğu bôlùmùdùr. Burada anlamın dil içi 

ve dil dıĢı bağlamla bùtùnlùk kazanacağı ùzerinde durulmuĢtur. Anlam, bir kelimeden, bir sôzden, bir davranıĢ 

veya olgudan anlaĢılan Ģey; bunların hatırlattığı dùĢùnce veya nesne, mana, fehva. Bir ônermenin, bir tasarının, 

bir dùĢùncenin veya eserin anlatmak istediği Ģey (Komisyon, 1988:71).  Tùrkçe sôzlùkte geçen anlam tarifi 

anlamı sadece gôsterilen (kavram) boyutunda değerlendirmiĢtir. Bir sôzcùğùn değeri, içinde yer aldığı 

tùmcedeki ôteki sôzcùklere gôre oluĢur. Sôzcùğùn anlamı ise, konuĢan kiĢinin durumu, alıcının bu sôzcùğe 
verdiği yanıtlar toplamıdır.‖(Kıran, 2006:132). Kıranın tarifi de dil içi ve dil dıĢı bağlamı dikkate alan bir tanım 

ôzelliği gôstermektedir.  F. de Saussure, Kıranın tanımında yer verdiği değeri anlam olarak değerlendirmektedir. 

Burada değer dil içi bağlam olarak değerlendirilmektedir. Dağılımsal dilbilimin savunucularından Z. S. Harris: 

―Dilbilimsel bir iletinin anlamı ancak bir konuĢucunun sôzcelerini sôylediği durum ve bu sôzcelerin alıcıda 

uyandırdığı dùrtù-tepki davranıĢlarıyla geçerli bir biçimde tanımlanabilir.‖(Kıran, 2006:157) demektedir. Bu 

tanımda ise anlam dil dıĢı bağlamla iliĢkilendirilmektedir. ―Sôzcede, sôzceleme durumu, bağlam, konuĢucu ve 

alıcının ùzerine bir Ģeyin bilinmediği, salt sôzcùklerin kendi aralarındaki iliĢkileriyle ortaya çıkan dilbilimsel 

anlamdır. (Kıran, 2006:227)‖ denilmektedir. Dilbilimsel anlam sôzdiziminde dizilen sôzcùklerin birlikte 

oluĢturduğu anlamdır. Burada dil içi bağlamdan sôz edilmektedir.   

Ünlù dùĢùnùr Wittgenstein, Philosophical Investigations adlı tanınmıĢ yapıtında ‗sôzcùğùn anlamı, onun dil 

içindeki kullanımıdır‘ der. Aynı gôrùĢù paylaĢan ve anlamın değil, kullanımın var olduğunu ileri sùren baĢka 
bilginler de vardır (Aksan, 2006:46). Burada anlamla ilgil ônemli bir nokta ùzerinde durularak, anlamın 

kullanıma bağlı olduğu belirtilmektedir. Gerçekten hiçbir sôzcùk sôzlùkte iletiĢim amacıyla kullanılmaz. 

Sôzcùkler sôzlùkte belirgin olmayan temel, yan anlamlarıyla bulunur. Anlam kullanımda belirginleĢir.  ―Doğan 

Aksan anlamı ‗Dilde birer gôsterge niteliğiyle yer alan, insanın dùnya bilgisine dayalı birtakım belirleyicileri 

bulunan sôzcùklerin belli bir bağlam ve belli bir konu içinde ilettikleri kavram‘ (Aksan, 2006:48; Aydın, 

2007:85) Ģeklinde tanımlamaktadır.‖ Aksan ve Aydın da anlamın insan zihninde tasnif edilmesine yarayan ve 

anlamı yaĢantılara dayandıran anlayıĢın ùrùnù olan anlam ayırıcıları ve anlam belirleyicilerini dikkate alan bir 

tarife yer vermektedir. Eğer anlambilim, anlamın incelenmesi ise, onun kuĢkusuz sôzdizim gibi birleĢtirimsel bir 

gôrùnùmù olacaktır (Durak, 2005:62). Anlamın bildiriĢimde kesinleĢtirilmesi gerektiğini belirten bir bakıĢ açısı 

burada gôrùlmektedir. Roman Jakobson ―Anlamı ele almayan dilbilim anlamsızdır.‖(Aydın, 2007:83) der. 

KonuĢmada ya da sôylemde bize iletildiği biçimiyle anlam, sôzcùğùn aynı bağlamdaki ôbùr sôzcùklerle 

kurduğu iliĢkilere bağlıdır. Her kullanımda anlamı bağlam belirginleĢtirir ve her durumda ad kesin bir kavramı 
canlandırır. Her sôzcùk bağlamıyla sıkı sıkıya iliĢkilidir ve anlamını ondan alır (Guiraud, 1999:34).  

Y.M. Lotman bir yandan metin çôzùmlemesine ve metnin anlamını yine metnin içinden çıkarmaya çalıĢan bir 

yaklaĢıma yônelirken (metnin iç yapısını inceleyen yazın bilim) ôte yandan da, yapıtın baglamını dikkate alır. 

Ona gôre, metnin var olan gerçek gôrùmùnùn yanı sıra, bu gôrùnùme katılan varsayımsal bir metindısı ôzellikler 

bùtùnù vardır. Bôylece yazınsal bir metin içinde birbiriyle çatısma durumunda olan bircok dizge yer alır; anlam 

da bu dizgelerin kesiĢme noktasındadır. Bôylece metnin art alanında yer alan kurallar, uzlaĢmalar, gelenekler de 

metnin iç yapısı içinde ya aynen ya da degiĢerek yer alırlar.Y.M Lotman bu devingen degisimini metnin enerjisi 

diye tanımlar (Rifat, 2008:165).  

Yukarıda yapılan anlam tariflerinde genel olarak sôzcùğùn kullanımdaki anlamından sôz edilmektedir. Eski dil 

çalıĢmalarında sôzcùk anlamı en çok iĢlenen anlam konusu durumundadır. Sôzcùk, anlamın temelini 

oluĢturmaktadır. Bununla birlikte her sôzcùğùn anlamı sôzdiziminde, kullanımda kesinleĢmektedir. Sôzcùğùn 
anlamının sôzdiziminde gerçekleĢmesi dilin bir dizge olduğu sonucunu doğurmaktadır. Dizgede ise her unsur 

(sôzcùkler) birbiriyle iliĢkilidir. ĠĢte anlamın ilk belirginleĢtiği alan sôzdizim alanıdır ki, buna dilbilgisel anlam 

denilmektedir. Sôzdizimi dıĢındaki anlam sôzcùğùn gôndergesel (temel) anlamıdır ki, bu anlam saymaca 

anlamdır. Sôzlùklerdeki anlamlar saymaca anlama gôre teĢkil edilmektedir. ―Ullman‘ın da belirttiği gibi eğer 

sôzcùkler bağlam dıĢında var olmasaydı bir sôzlùk yazılamazdı (Aksan, 2006:46).  Sôzlùk anlamları daha ônce 

kullanılan anlamların dilin ùst dil iĢlevi kullanılarak yapılan bir betimlemsidir.  
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Dilde Bağlam ve Ġfadesi 

Bağlam dilde anlamın kaynağıdır. Dilde anlam her aĢamada bağlama ihtyaç duyar. Bağlam anlamla eĢ değer 

tutulmaktadır. Bağlam tanımlarına bakarak bağlamın kapsamı ve anlam açısından ônemi daha doğru tespit 

edilebilecektir. Bağlam (context) 1. Bir dil birimini çevreleyen, ondan once ya da sonra gelen, birçok durumda 

sôz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim ya da birimler bùtùnù. (Ġç bağlam, dil içi 

bağlam da denir.) 2. Duruma, konuĢucu ve dinleyicinin dil dıĢı toplumsal, ekinsel, ruhsal nitelikli deneyim ve 
bilgilerine iliĢkin verilerin tùmù. (DıĢ bağlam, dil dıĢı bağlam da denir.)(Vardar, 2002:30).   Burada dil içi ve dil 

dıĢı bağlamdan sôz edilmektedir. Bu bağlamların her dil için farklı olduğu dùĢùnùlmektedir. ―…her dil birliği, 

kavramları kendi algılaması ve anlatımıyla değiĢik yollardan, değiĢik kavramlarla iliĢki kurarak oluĢturur 

(Aksan, 2006:41).‖ Bağlamların dil içi olsun dil dıĢı olsun toplumun yaĢantılarının  neticesi olan kùltùrden 

kaynaklandığına inanılmaktadır. KavramlaĢtırma aĢamasından baĢlayarak dile toplumun bakıĢ açısının yôn 

verdiği ve dili kendi kavrayıĢ, anlayıĢıyla Ģekillendirdiği gôrùlmektedir. Malinowski, kelimelerin fikirlerden 

ziyade tecrùbenin anlamında ortaya çıktığını ve en ônemli fonksiyonun insanın davranıĢ Ģekillerinde 

gôrùldùğùnù ileri sùrer. Kùltùr realitesindeki içerikte faaliyetler, ilgiler, ahlak, ve estetik değerler, kelimelerin 

iliĢkili olduğu anlamlar, duygular ve inançlar bulunur. …bùtùn kelime anlamlarının tecrùbeden çıkarıldığını 

sôyler. J.R.Firt, ―sosyal yapı ile dil devamlı iliĢkilidir.‖ Bu anlamda dil, deneyimlere ad vermektir (Karakaya, 

2007:41) der.  Kurgusal ôzellikler dônemden dôneme kùltùrden kùltùre değiĢiklik gôsterebilir. Metin de, aslında 

tek baĢına yaĢamdan ve dùnyadan kopuk bir Ģey değildir. Metni çevreleyen bir ortam, bir kùltùrel yapı, yaĢam 
vardır (Erkman-Akerson, 2005:129). 

Bağlam denince akla gelen ya da araĢtırmacıların ve dilbilimcilerin dikkate aldığı dil içi ve bir de dil dıĢı 

bağlamdan sôz edilmektedir. Eğer bir tùmcenin kendi sınırları içinde kalan sôzcùklerin yardımı ile anlam 

çıkabiliyorsa, ortada bir ―tùmce içi‖ bağlam, yani ―iç-bağlam‖ vardır. Tùmcenin kendisi, sôzkonusu anlamın 

çıkarılmasına yetmiyorsa, o zaman da ―tùmce-dıĢı‖ bağlam, yani ―dıĢ-bağlam‖ sôz konusudur (BaĢkan, 

2003:205). Ancak bu bağlamların daha çok dilin kullanımında var olduğu belirtilmektedir. Bağlam, bir dil 

biriminden ônce ya da sonra gelen, baĢka bir ifadeyle bir dil birimini kuĢatan ve birçok durumda sôz konusu 

birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim ya da birimler bùtùnù biçiminde tanımlanır (Aydın, 

2007:86). Oysa asıl bağlam ad vermede kavramlaĢtımada kendini gôstermektedir. Gôstergelerin değer (anlam) 

kazanmaları ancak bir bağlam içinde gerçekleĢir. Bu, dùzanlam için olduğu kadar yananlam için de geçerlidir 

(Erkman-Akerson, 2005:128). Bağlam, kùltùr, sadece dil gôstergesinde değil, her tùr gôstergede kendini 
hissettirmektedir. Dilde olsun, dil dıĢı gôstergelerde olsun, gôstergelerin anlam değeri kazanmaları sôzcelem, 

kùltùr ve yaĢam bağlamında gerçekleĢir (Erkman-Akerson, 2005:129). 

Bağlamın anlam ùzerindeki etkisi ôncelikle kavramlaĢtırma (anlamlama) aĢamasında gôrùldùğù belirtilmiĢti. 

―TavĢan‖ sôzcùğùnùn kavramlaĢtırılmasında farklı dillerden ôrnekler verecek olursak, Tùrkçede ―tavĢan‖ın XI. 

yùzyılda ―duygu ve kımıldama‖ anlamına gelen tavıĢ/tavuĢ sôzcùğùyle  ve bùyùk olasılıkla, bugùn davranmak  

eyleminde geçen tav kôkùyle ilgili olduğu anlaĢılmakta, tavĢanın çabucak kaçan, hareket eden bir yaratık oluĢu 

bu adlandırmada rol oynamaktadır. Ġngilizcedeki hare (yaban tavĢanı) sôzcùklerinin ―gri, parılayan‖ anlamına 

gelen ve hayvanın rengiyle ilgili olan hasan kôkùne dayandırıldığı gôrùlmektedir. Farsçada ise ―tavĢan‖ 

sôzcùğùne ―eĢek kulaklı‖ anlamına gelen harguĢ adı verilmiĢtir. Buradan her toplumun gerçeklik nesnesine 

kendi penceresinden baktığı ve gerçeklik dùnyasını kendi kùltùrùne gôre kavramlaĢtırdığı anlaĢılmaktadır 

(Aksan, 2006:31). 

Sôzdiziminde ortaya çıkan dilbilgisel anlamı (dil içi bağlamın etkili olduğu) yine bağlam yani kùltùr kontrol 
etmektedir. ―Hırsızı fena dôvmùĢler‖, ―Hırsızı iyi dôvmùĢler.‖ altı çizili sôzcùkler aynı anlamı vermektedir. 

Ancak, ―Hırsızlar fena insanlardır.‖, ―Hırsızlar iyi konuĢmuĢ.‖ burada ise altı çizili sôzcùkler farklı anlamlar 

ifade etmektedirler. Bu cùmlelerde sôzcùklerin anlamı diğer sôzcùklerle oluĢturduğu bùtùnlùk içerisinde 

belirginleĢmektedir. Burada dil içi bağlam vardır. Bağlamda sôzcùklerin sôzdiziminde sıralanıĢı ve onların imge 

ve tasarımları ait oldukları kùltùrden kaynaklanır. Burada dilbilgisel uygunluğu sağlayan anlam ayırıcıları ve 

anlam belirleyicileri bir yaĢantıya dayanan kùltùrel olgulardır. ―Kedi eti yedi.‖, ―kedi evi yedi.‖ gibi cùmlelerde 

bunu rahatlıkla gôrebiliriz.  Buradan bağlamın anlamı kontrol ettiği anlaĢılmaktadır. 

DildıĢı bağlamın belirginleĢtirdiği anlamlar ùzerinde kùltùrùn daha etkili olduğu anlaĢılmaktadır. Dilde argo, 

deyim, atasôzù ya da yan (mecaz) anlamların anlaĢılmasında dıĢ bağlama çok ihtiyaç vardır. ―Buralarda 

aradığını bulamadı.‖ Dùz anlam da olabilir, deyim anlamı da olabilir.  ―Seninle çıkıĢta gôrùĢelim.‖ Bir tehdit 

anlamı mı yaksa bir sôzleĢme mi, ―Ne demek istiyorsun?‖ sıradan bir soru mu yoksa tehdit mi, ―Ayağını 
yorganına gôre uzat.‖ dùz anlam mı yoksa mecaz anlam mı? ĠĢte burada faklı anlamları ortaya çıkaran kùltùr 

olarak kabul edilmektedir.     

 

Bağlamın Çeviri Açısından Önemi 

Çevirilerde metnin anlamının doğru bir Ģekilde, eksiksiz olarak aktarılması için anlamların doğduğu kùltùrùn 

(bağlamın) iyi bilinmesi gerekliliğine inanılmaktadır. Özellikle simultane çevrilerde çevirmenin her iki dili de 

ana dili seviyesinde kullanması ve her iki dilin kùltùrel ôzelliklerine vakıf olması beklenir.  
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Bir dildeki iletiyi diğerine aktarırken, anlamsal değeri yakalayabilmek için sôzcùklerin incelenmesi, 

yananlamsal ôzelliklerin, dolayısıyla dilbilimsel ôzelliklerin gôz ônùnde tutulması gerekebilir. Yalnız sôzcùkler 

ùzerinde yoğunlaĢmak çeviri yapmayı her zaman mùmkùn kılmayabilir. Bir metni çôzmek; sôzcùklerin ne 

demek istediklerini; yani taĢıdıkları anlamları çôzmekle; çevrilecek dùĢùnce ve anlamın diğer dilde kazanacak 

olduğu anlamsal ve iĢlevsel eĢdeğerde baĢka bir sôylem meydana getirmekle mùmkùn olabilir (Dikici, 2007:4). 

Çevirinin ônemli ôzelliklerinden biri de, iki dilin kelime servetindeki sôzcùk değerlerinin farklılığıdır. Dillerin 
sôzcùk değerlerinin farklı olması ait olduğu dilin bağlam farklıklarından meydana gelmektedir. Toplumların 

kùltùrel farklılıkları sôzcùklerin bağlamlarını da farklı kılacaktır ki bu gayet doğaldır. Örneğin; Ġngilizcedeki 

―love‖ sôzcùğù, Tùrkçe‘de ―aĢk, sevgi vb.‖ anlamlara gelelebilmektedir. Bu sôzcùklerin hepsi için eĢ ya da 

yakın anlamlı denilebilir ama bu sôzcùkler ―eĢdeğerli‖ değildir. Çeviride bu gibi sôzcùkler iletiĢim durumları ve 

ait olduğu dilin bağlamlarından çıkarılmaya çalıĢılır. Örneğin, Ġngilizce, ―It‘s raining cats and dog‖ yapısını 

Tùrkçe‘ye ―Yağmur yağıyordu kediler ve kôpekler‖ Ģeklinde çevrilmektedir. Bu, bağlamdan yoksun bir çeviri 

ôrneğidir. Oysa, Ġngilizcedeki ―It‘s raining cats and dog‖ yapısı Tùrkçe‘de Ģu Ģekilde ifade edilmektedir: 

―Bardaktan boĢanırcasına yağmur yağıyordu‖. Aslında iki ifadede yapı, ses, biçem, deyiĢ farklı olsa da anlam 

aynıdır.  Bu noktada çeviri yapılırken ôzellikle kalıplaĢmıĢ sôzcùkler (deyimler, atasôzleri) baĢta olmak ùzere 

bağlamdan ayrı dùĢùnùlemez. 

 

Yabancı Dil Öğretiminde Bağlamın Önemi 
Anadili edinimi ile bir yabancı dili ôğrenmek arasında birçok farklılık gôrùlmektedir. Birey anadili edinirken 

içinde yaĢadığı topluma da ayak uydurmaya çalıĢır. Bu sùreçte anadili edinimi bireyin topluma ayak uydurma 

çabasıyla beraber geliĢir. KiĢinin, hangi sôzù/sôzceyi ne zaman, nerede, nasıl kullanacağının çerçevesi bellidir. 

Toplumsal uzlaĢmaya dayalı bu çerçeve kiĢiyi sınırlandırır/Ģekillendirir. Anadili edinimi bu çerçeveden 

bağımsız dùĢùnùlemez. Oysa yabancı dil ôğrenimi sırasında bu sùreç biraz farklı iĢlemektedir. Yabancı dil 

ôğretilirken dôrt temel becerinin (dinleme, konuĢma, okuma, yazma) kazandırılmasının yanında bu becerilerin 

hepsinin kullanımını gerektiren iletiĢim becerisinin kazandırılması zor gôrùlmektedir. Çùnkù iletiĢim becerisi 

ôğretilen dilin toplumsal sùreci içersinde sosyalleĢmeyle birlikte kazanılmaktadır. Bu bağlamda dil ôğretiminin 

bir sùreç dahilinde gerçekleĢmekte olduğu ve bu sùreçte ―toplumbilim‖, ―edimbilim‖, ―ruhbilim‖ gibi 

disiplinlerin etkili olduğu gôrùlmektedir. Bu disiplinlerden alınan verilerin yabancı dil ôğretimi sùrecine dahil 

edilmesi, amaç dilin ôğretilmesini kolaylaĢtıracaktır. Bôylelikle bireylerin dôrt temel dil becerisine (dinleme, 
konuĢma, okuma, yazma) parallel olarak ―iletiĢim becerisi‖ni de kazanmaları kolaylaĢacaktır.  

Yabancı dil ôğretiminde iletiĢimsel yetinin kazandırılması için; ôğretim sırasında kullanılam materyallerin amaç 

dilin kùltùrùne ve toplumsal değerlerine uygun bir biçimde tasarlanması gerekmektedir. Bireyler ôğretilen 

dildeki kelimelerin anlamları bağlamları içersinde ôğretilmelidir. Yabancı dil ôğretimi için hazırlanan ders 

kitapları anlam ve bağlam ekseninde hazırlanmalıdır. Ders kitapları ve diğer materyaller hazırlanırken 

iletiĢimsel yetiyi oluĢturan toplumsal ôgeler, anlamları ve bağlamları içersinde kullanılmalıdır.  

Her ôlçùnlù dilin toplumun kùltùrùnden sùzùldùğù belirtilmiĢtir. Dillerde ôzellikle yan anlamlar dildeki 

kùltùrùn izlerini taĢımaktadır. Anlamın doğru aktarılması ve ôğretilmesi açısından ôzellikle mecazların kùltùrle 

(bağlam) iliĢkisi iyi bilinmelidir. Bu bağlamda, amaç dilin ôğretiminde yazınsal ùrùnlerden (Ģiir, ôykù, deneme, 

fıkra) ve deyimler ve atasôzlerinden faydalanılabilir. Toplumsal ve kùltùrel ôğelerin imbikten damıtılarak 

sùzùldùğù, az sôzle çok Ģey anlatıldığı bu ùrùnlerin engin anlamlarının, yabancı dil ôğretimi sùrecine de ônemli 

katkılar sağlayacağı yadsınamaz bir gerçektir. 
 

Sonuç 
Anlamın dildeki yeri ônemli gôrùlmektedir. Dildeki anlamı her aĢamasında bağlam kontrol etmektedir. Bağlam 

ise kùltùr olarak kabul edilmektedir. Yabancı dil ôğretiminde bağlamın bilinmesi anlamın doğru ôğretilmesini 

sağlayacaktır. Çeviri çalıĢmalarında da bağlamın (kùltùr) bilinmesi anlam kayıplarını ônleyecek ve doğması 

muhtemel anlam kopukluklarının ônùne geçilmiĢ olacaktır.   
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