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Dersin Amacı 

İnsan, diğer varlıklardan farklı olarak kendi yaşam alanını 
oluşturma kabiliyetine sahiptir. Dil, bu kültür dünyasının en 
önemli ögelerinden birini oluşturur.  Dil, kültür ve iletişim bilimleri 
için en temel ortak paydayı teşkil eder. Dile dair felsefi birikimle, 
bölümün disiplinler arası yapısı daha geniş bir perspektiften 
destekleyip, temellendirmek hedeflenmektedir. Bu ders, “Kültür 
Felsefesi” dersiyle yakından ilişkilidir. 

Dersin İçeriği 

Felsefe tarihinde dilin, insanı tanımlayan özelliği ilk dönemlerden 
itibaren fark edilmiştir. Bu yüzden dile dair felsefi düşünme 
faaliyeti, muhtemelen felsefe tarihinin kendisi kadar eskidir. 
Filozoflar dili, varlık, düşünce ve kelime ilişkisi ekseninde 
incelemişlerdir. Bu yüzden dil, özellikle bilgi felsefenin önemli 
konularından birini oluşturmuştur. Fakat bunun ötesinde dilin 
bizatihi kendisi de başlangıç döneminden itibaren felsefi 
düşünceye konu olmuştur. Nitekim bu konuda müstakil ilk eseri, 
Platon vermiştir.  
Bununla beraber dil üzerine yürütülen felsefi çalışmalar en parlak 
dönemini şüphesiz 20. Yüzyılda yaşamıştır. Frege, Russell ve 
Wittgenstein gibi etkin filozofların düşüncelerinin merkezine dili 
yerleştirmeleri, dil felsefesinin özerk bir alan olarak 
değerlendirilmesine imkân sağlamıştır. Fakat bunun da ötesinde 
dil felsefesi, 20. Yüzyıl felsefesini belirleyen en önemli alt disiplin 
haline gelmiş ve bu gelişme felsefede bir eksen kaymasına yol 
açmıştır. Varlığı ve insanı anlamada dilin ön plana koyulduğu bu 
dile yöneliş (linguistic turn) eğilimi, sadece felsefede değil kültür 
ve sosyal bilimler alanlarında da derin etkiler bırakmıştır.  
Dil felsefesi, bu tarihsel arka planda filozofların dili farklı 
açılardan incelemelerine bağlı olarak geniş bir konu ve bağlam 
çeşitliliğe sahiptir. Bu bağlamda dil felsefesinde, dilin mahiyeti, 
kökeni, işlevinin yanında isimlerin nesnelerle ve düşünceyle 



ilişkisi, anlam teorileri, dilin iletişimsel ve edimsel yapısı 
incelenmiştir. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 

1 
Giriş mahiyetinde ki bu derste, dil felsefesi alanında tarihsel felsefi birikimine dair 
genel bir bakış açısı ve klasik metinler yardımıyla bu alandaki akım ve kuramlara 
dair bilgi kazandırılacaktır. 

2 
Katılımcıların, dilin, bilgi bilimsel, pratik ve iletişimsel yapısının çok yönlülüğüne dair 
bilinç ve sistematik düşünme kabiliyeti kazandırılması hedeflenmektedir. 
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