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A. DENKEL, Anlam ve Nedensellik. İstanbul 2021. Doğu Batı Yayınevi, 208 

sayfa (Bibliyografya ve İndeks ile birlikte). ISBN: 9786257030519 

Meryem KARAKURT 

Arda Denkel tarafından kalame alınan Anlam ve Nedensellik adını taşıyan eser, anlama ilişkin dü-

şüncelerinin değiştiğini ifade ettiği süreçte yazmış olduğunu anlattığı bir süreçi ifade eden önsöz 

ile başlamaktadır. Anlama İlişkin Kimi Karşıt Yaklaşımlar (13-24) ile esere giriş yapan yazar, Anla-

mın Doğası ve Kuram (24-40), Anlam, İletişim ve Etki (40-56), Düşünme ve Dil (56-81), Doğal Anlam 

ve Evrimsellik (81-100), İnançlar Anlam Taşır mı? (100-115), Yapay Anlam (115-140), Doğal Bağ-

lantılar ve Özellik (140-164), Yapısal Nitelikler ve Nedensellik (164-200), Kaynakça (200-205) ve 

son olarak Dizin (205-208) ile birlikte eser toplam 208 sayfadan oluşmaktadır.   

 Eser, İçindekiler ve Önsöz ile başlamakta, Anlama İlişkin Kimi Karşıt Yaklaşımlar (13-24) adını 

taşıyan giriş ile devam etmektedir. Anlamın, düşünce tarihinin her döneminde, insanda bazen 

hayranlık bazen de kuşku uyandıran bir tür büyü olduğunu ifade ederek bir tanım ile çalışmasına 

başlayan Denkel, bu tanım hakkında görüşlerin aynı perspektif ve karşıtlarını ele alarak, temel tu-

tumların ve onların içindeki güçlüklere bu bölümde değinmiştir. Giriş bölümden başlayarak konu 

ile ilgili düşüncelerini destekler nitelikli alıntılar vererek anlatımını güçlendirmiş, aynı zamanda 

farklı görüşte olanların da düşüncelerine yer vererek bunları açıklamıştır. Bununla birlikte, konuyu 

daha iyi açıklamak için zaman zaman örneklerle anlatımını güçlendiren yazar, konuları açıklarken 

bu bölümde neyi tartıştığına dair dönüp bir önceki pasajlara atıf yapmıştır.  

İkinci bölüm olan, Anlamın Doğası ve Kuram (24-40) bölümünü kendi içerisinde üç kısma ayır-

mış, kitabın amacını bu bölümde ifade ederek, eserin “Anlam nedir?” sorusu çerçevesinde tartı-

şarak oluşturacağını belirtmiştir. Günlük bir dil ile ele aldığı bu soru, süreç içerisinde verilen ce-

vapların değişimini örneklerle açıklamıştır. Eserinde yer verdiği bazı düşünceleri kuşku ile kaleme 

aldığını da ifade eden yazar, bazı görüşleri de oldukça açık bir şekilde eleştirmiştir. Bu eleştirilerini 

düşünce temelinde dayandırdığı noktalarla açıklayan yazar bir önceki bölümde yaptığı gibi bir ön-

ceki pasajlara atıf yaparak ifade etmiştir. İkinci bölümün son pasajında konuya ilişkin genel bir 

sonuç kısmı yazarak bir sonraki bölüme geçmek için zemin hazırlamıştır.  

Yazar, Anlam, İletişim ve Etki (40-56) adını taşıyan üçüncü bölümde, anlamlılığın deneysel ola-

rak kavranabilen yönünü ortaya koyduğunu ifade ettiği iletişim konusunu ele almıştır. İletişimin 

ne olduğunu kısa bir özetle anlatmış, ardından bu konu hakkında tartışmaları açıklamıştır. Aynı 

zamanda bir sonraki bölümde ele alacağı tartışma konusunu da bu bölümde ifade ederek, kendi 

betimlediği görüşün kuram sahibini de anlatmayı ihmal etmemiştir. Eserinde ele aldığı kuramları, 

ne için kullandığını açıklamış, anlatımı güçlendirmek için belirlemiş olduğu noktaları madde madde 

anlatmıştır. Önem sırasına göre ifade ettiği konuları her açıdan değerlendirerek bir nevi konu ile 

görüşlere dair bakış açılarını okuyucuya bırakmış, okuyucuyu etkilemek ya da kendisi gibi düşün-
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meleri için öznel düşüncelere yer vermemeye çalışmıştır.  

Dördüncü bölüm, Düşünme ve Dil (56-81)’in, düşünce-iletişim yaklaşımıyla onu temellendiril-

diği evrimsel görüşü köktenci eleştirilere karşı savunduğu bir bölümdür. Savunmuş olduğu bu yak-

laşımın iki varsayım üzerine kurulu olduğunu ifade eden yazar, bunları açıklamış açıklarken de hi-

potez sahiplerinden direkt olarak alıntı yaparak kaleme almıştır. Anlatamını güçlendirmek için, ka-

leme aldıklarını şemaya döken Denkel, şema da yer alan verileri de ayrıca anlatmıştır.  

 Doğal Anlam ve Evrimsellik (81-100) konusunun ele alındığı beşinci bölümde, iletişimin genel 

yapısını, insan ve hayvan iletişim biçimleri arasındaki ortak yönleri ve yalnızca insana özgü olan 

iletişim biçimlerini öbürlerinden farklı kılan noktaları detaylı bir şekilde anlatmıştır. Soru sorarak 

verdiği cevaplarla konunun gidişatını belirleyen yazar, sormuş olduğu sorularla taslak oluşturmuş 

ve bu yöntemle anlatmıştır.  

Altıncı bölüm, İnançlar Anlam Taşır Mı? (100-115) adı altında, bir önceki bölüme referans edi-

lerek, örneklerle açıklanan bölümdür. Öznel bir anlatımla, dikkat edilecek noktalara da yer veren 

yazar, bu noktaların hangi açıdan bakılması gerektiği noktasında da okuyucuyu yönlendirmek is-

temiştir.  

Yapay Anlam (115-140) adını taşıyan bir kuramın ele alındığı yedinci bölümde, ana çizgilerin 

belirlenerek konunun adım adım anlatıldığı, tartışılarak değerlendirilmiştir. Yapay anlamlılığın gös-

tergelerinin anlatıldığı, yapay iletişim ölçütlerinin ayırt edici özelliklerinin ele alındığı bir bölümdür. 

Bu bölümde yazar, düşüncelerini açıklarke kendisine gelebilecek eleştirileri de öngörerek bazı ce-

vaplar vermiş ve düşüncelerini destekler nitelikte açıklamalarda bulunmuştur.  

Sekizinci bölüm Doğal Bağlantılar ve Özellik (140-164) adını taşımaktadır. Bu bölümde, uzla-

şımsal bağlantı tiplerinin, tümüyle yapay, özelleşmiş ilişkisi üzerinde durulurken aynı zamanda bir 

bağlantının doğasını kavramak için açıklamalarda bulunulan bir bölüm olmuştur. Bilimsel bir hipo-

tez olarak açıkladığı düşünceler, kuramların sahiplerinin düşüncelerine olumlu ve olumsuz yakla-

şımlarla ele alınmış, soru cevap tekniğiyle de anlatım güçlendirilmiştir. Dokuzuncu ve son bö-

lümde, Yapısal Nitelikler ve Nedensellik (164-200) başlığı altında yapısal niteliğin tanımı kapsa-

mında konu değerlendirilmiştir. Bu görüşü destekler nitelikte, söz konusu felsefi düşünceyi be-

nimseyen kuramcılardan söz edilerek, bu kişilerin eserlerinden alıntılar yapılmıştır.  

 Sonuç olarak Arda Denkel, bir tanım çerçevesinde eserini ele almayı amaçlamış, akademik dil-

den ziyade günlük bir dil ile eserini kaleme almıştır. Kullanmış olduğu soru cevap tekniği onun 

konunun gidişatını kontrol etmek ve bu çerçevede ele almak istediğini kanıtlar niteliktedir. Aynı 

zamanda eserde eleştirisel bir dil de kullanılmış, düşünürleri eleştirmekle birlikte kendisine gele-

bilecek eleştiriler noktasında da açıklamalarda bulunmuştur. Eser boyunca kuram sahiplerinin ka-

tıldığı görüşlerin sebebini açıklayan yazar, genel olarak konuya hakim bir dille eserini tamamlamış-

tır. 

 




