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Çevirenin Önsözü: Metafora Dönüş 

“Metafor minyatür şiirdir.” Monroe Beardsley 

Geçtiğimiz son otuz yıl içinde “dile dönüş” ve “retoriğe dönüş” hümaniter disiplinlerde önemli bir 

entelektüel hareket olarak ortaya çıktı ve böylece toplum giderek bir tekst olarak görülmeye başlandı. 

Buna göre; sosyal ve kültürel gerçeklikler, hatta bilimin kendisi linguistik ve metaforik inşalardır. 

Novalis “bütün dönüşler yuvayadır” der. Yuva metaforlardır ve bütün dönüşler metaforadır. 

Metaforlar yuvamızdır. 

İnsan, içinde yaşadığı gerçekliği ancak metaforlar vasıtasıyla ve metaforik olarak inşa edebilir. 

Metaforlar hayatı, kendimizi ve “öteki”ni anlamanın yegâne yoludur. Metaforlar, dünya diye 

adlandırdığımız şeyi, onu açığa çıkararak ve gizleyerek bize sunar. Hayatı ve dili mucizevî kılan 

metaforlardır. Metaforlar kendi ışıltılarıyla bazen gözümüzü alıp aktardıkları veya taşıdıkları anlamı 

saklarken, bazen de yine aynı ışıltılarıyla anlattıklarını çok daha görünür kılar. Dünyanın bu açığa 

çıkarıcı ve gizleyici takdimi olan metaforlar, dilin aslî varlığıdır. Çünkü dil sadece bir “göstergeler 

imparatorlu10  



ğu” değil, aynı zamanda bir “metaforlar imparatorluğu”dur da. 

Konuşan daima dildir ve dilin dili, metafordur. Dilin dilinin metafor olduğunu, “metafor” 

kelimesinin kendine bakarak anlayabiliriz. Grekçe metaphoradan gelen “metafor” kelimesi, meta: öte 

ve phrein: taşımak kelimelerinden mürekkeptir ve “bir yerden başka bir yere götürmek” anlamına 

gelir. Felsefeye yatkın bir edebiyatçıdan ziyade edebî yeteneklere sahip bir filozof olan Borges, bu 

tanıma bakarak metaforun da bir metafor olduğunu söyler. 

Metafor, bir forma en az iki içeriğin sığdırılmasıdır. Bu, lafzî anlam ile figüratif anlam arasında 

çözümü zor bir bulmaca yaratır. Metafor, metaforik bir ifadedeki bu iki anlam arasındaki gerilimin 

sonucudur. Metaforik ifadede gerilim diye adlandırdığımız şey, gerçekte ifadedeki iki anlam arasında 

değil, daha ziyade ifadenin iki zıt yorumu arasında vuku bulan bir şeydir. Metaforu meydana getiren 

bu iki yorum arasındaki çatışmadır. Metaforik yorum, lafzî yorumun bu çelişkide kendini imha 

etmesiyle hayat bulur. Bu lafzî yorumun kendini imhası veya kelimenin anlamının geçirdiği dönüşüm 

sayesinde yaşanan anlam genişlemesi, lafzî bir yorumu lafzî olarak tümüyle mânâsız ve gereksiz kılar. 

Bu sebeple, bir metafor, metaforik ifadenin lafzî olarak yorumlanmasının artık mümkün olmadığı bir 

noktada, ortaya çıkabilecek bir yorum boşluğunu doldurur. İfadedeki gerilime verilen cevap yeni bir 

anlam genişlemesidir. Kısacası bir metafor, bize daima gerçeklik hakkında yeni bir şeyler söyler. 

Metaforlar yaratıcıdır; çünkü zihnimizi mevcut ve aşikâr benzerliklerin, ilişkilerin ve görüşlerin 

ötesine, kendi yarattıkları yeni benzerliklere, ilişkilere ve görüşlere yönlendirir. Metafor keşiftir; 

çünkü kelimenin tek başına daha önce taşıyamayacağı bir anlam boyutu keşfedilir ve böylece hem 

kelimenin hem de düşüncenin anlam ufku genişler. Metafordan bağımsız anlama yoktur. İl Postino 

(Postacı) filminde posta11  



cı Mario, Pablo Neruda’ya “dünya tümüyle başka bir şeyin metaforu” der. Gerçekten de dünyaya 

metaforik olmayan bir açıdan bakmak mümkün değildir. 

Ortega y Gasset “metafor muhtemelen insanoğlunun en verimli imkânlarından biridir. Onun etkisi 

büyüye yakındır, dahası o Tanrının yaratırken Varlıklarından birinin içinde unuttuğu yaratıcı bir güç 

gibi görünüyor” der. İşte George Lakoff ile Mark Johnson’ın literatürde çığır açan kitapları 

Metaforlar/Hayat, Anlam ve Dil, Tanrının içimizde unuttuğu yahut Ademle Havvanın cennetten 

kovulduklarında beraberlerinde getirdikleri bu yaratıcı güç hakkındadır. 

Peki metaforun bu yaratıcı gücünün hikmeti nedir? Dahası metafor nedir? Metaforun kendisi dil 

hakkında bir metafor mudur? Klâsik yaklaşım metaforun düzyazının keyfini ve şiirin estetik değerini 

arttırdığını, ancak belirsizliğe ve yanlışlığa açık bir davetiye çıkardığından pür bilim ve felsefenin, 

dilin bu hilkat garibesi olarak görülen sihrinden kesinlikle kaçınması gerektiğini varsayar. Buna göre 

metafor olsa olsa dekoratif, süs amaçlı bir araçtır. Metafora dair klâsik yaklaşımın yanılgıları şu beş 

temel kabûlünde yatar: 

(1) Metafor kelimelere has bir niteliktir ve dolayısıyla linguistik bir fenomendir. 

(2) Metafor bir takım sanatsal ve retorik amaçlarla kullanılır. 

(3) Metafor karşılaştırılan iki entite arasındaki benzerliğe dayanır. 

(4) Metafor kelimelerin iradî ve düşünülmüş kullanımıdır ve dolayısıyla özel bir yetenek 

gerektirir. 

(5) Metafor onsuz da yapabileceğimiz bir konuşma figürüdür. Bu yüzden insanî iletişimin ve 

gündelik düşünme ile akıl yürütmenin ayrılmaz bir unsuru değildir.12  



Oysa George Lakoff ve Mark Johnson elinizdeki kitaplarında, metafora dair bu çok güçlü geleneğe 

karşı meydan okuyan kognitif linguistik görüş diye adlandırabileceğimiz yeni bir metafor görüşü 

geliştirdiler. Metafora dair bu kognitif linguistik görüşe göre;  

(1) Metafor kelimelerin değil, kavramların niteliğidir. 

(2) Metaforun fonksiyonu salt sanatsal veya estetik kaygılar değil, belirli kavramları daha iyi 

anlamaktır. 

(3) Metafor çoğunlukla benzerliğe dayanmaz. 

(4) Metafor özel bir yeteneği olmayan sıradan insanlarca gündelik hayatta büyük bir zihin 

faaliyeti gerektirmeksizin kullanılır. 

(5) Metafor linguistik bir süs, gereksiz bir dekor değil, insanî düşüncenin ve akıl yürütmenin 

ayrılmaz bir unsurudur. 

Bu bakış açısından, metafor basitçe bir kelime veya linguistik ifadeler sorunu değil, daha çok 

kavramlar, bir şeyi başka bir şeye göre düşünme sorunudur. Metafor doğası gereği kavramsaldır ve 

hem gündelik dilde hem de düşüncede yaygındır. Metafor hakkındaki kemikleşmiş görüşlerin aksine, 

bu yeni yaklaşımda metafor, sırf yaratıcı edebî muhayyilenin kullandığı bir araç olmaktan çıkıp, o 

olmaksızın ne şairin ne filozofun ne bilim adamının ne de sıradan insanların düşünemeyeceği ve 

yaşayamayacağı değerli bir kognitif sihir haline gelir. 

Lakoff ve Johnson kitaplarında yalnızca düşüncenin değil, aynı zamanda gündelik hayatımıza 

varoluşunu armağan eden aşık olmak, tartışmak vb. faaliyetlerin de kaçınılmaz olarak metaforik 

olduğunu gösteriyorlar. Yazarlara göre metafor sadece bir dil sorunu değil, aynı zamanda bir düşünce 

ve eylem sorunudur da. Çünkü gündelik kavram sistemimiz 13  



— kendileriyle düşündüğümüz ve eylemde bulunduğumuz terimler — temelde doğası gereği 

metaforiktir. Bir şeyi algılamamızı, dünyada yolumuzu bulma tarzımızı, ve başka insanlarla iletişim 

kurma biçimimizi bu metaforik kavramlar yapıya kavuşturur. 

İnsana dair her şey bu yaratıcı gücün içinde gerçekleşir. Bu yaratıcı gücü anlamak önemlidir. 

Çünkü metaforları anlamaya çalışmak, başka her şeyden önce kim olduğumuzun ve ne tür bir 

toplumda yaşadığımızın hayatî bir unsurunu anlamaya çalışmak demektir. 

Metaforlar hakikatlerimiz ve hakikatlerimiz de metaforlarımızdır! 

Tercüme Hakkında 
Metaforlar anlamla ilgili bir kitap. Anlamla ilgili bir kitabı Türkçeye tercüme ettim. Anlamla ilgili bir 

kitabı Türkçeye tercüme ederken her şeyden önce anlaşılır olmasına özen gösterdim. Türk düşünce 

hayatının en büyük handikapının anlaşılmaz bir Türkçe kullanımı olduğunu düşünüyorum. İçeriksiz 

bir dil tartışmasının tarafları, dile dair bir görüşten yoksun olmalarını kelime fetişisti olarak telafi 

yoluna gidiyorlar. Bunun bedelini de hiç kuşkusuz okurlar ödüyor. 

Zaten bize yabancı olan bir dünyanın metinlerini anlamak, anlamanın önündeki en büyük engel 

olan dilin özensiz kullanımıyla daha da çetrefilleşiyor. Bu nedenle bir dil Nazisi olmadan, 

kelimelerden Doğulu veya Batılı diye korkmadan, kelimeleri anlamı en şık ve doğrudan ifade edip 

etmemeleri kriterine göre kullandım. 

Bir imparatorluk dili olan İngilizcenin kavramlarını karşılamakta, tıpkı Batılıların sıkıştıklarında 

Latinceye başvurmaları gibi, gerektiğinde yine bir imparatorluk dili olan Osmanlı Türkçesine 

başvurabileceğimize inanıyorum. Yeter ki 14  



zorlama olmasın. Anlaşılır olan her şeyin Türkçe ve mübah olduğu, bu tercümenin en temel 

prensibidir. Metaforlar’ın tercümesinin bu ve birçok anlamda Türkiye’deki dil tartışmalarına katkısı 

olacağını umuyorum. 

Yabancı kelimelere mutlaka Türkçe bir karşılık bulunması gerektiği inancı yanılgıların yanılgısıdır. 

Bu karşılık arayışlarının çoğu yetersiz ve yetersiz olduğu kadar da özensizdir. Özensizdir, çünkü bir 

kelimeye karşılık bulmakla iş bitmez, o kelimeyle aynı kökten türemiş akraba kelimelere de karşılık 

bulunmuş olmalıdır. Sözün gelişi “metafor”u, “eğretileme” diye karşılayanlar, kelimenin İngilizcedeki 

“metaphorical,” “metaphorically” gibi şekilleri için acaba ne önerecekler! 

Ayrıca sanılanın aksine, “metafor”un Türkçe karşılığı “istiare” yahut “eğretileme” değildir. 

“İstiare” are’ye, ariyet’e, yani ödünç’e dayanır: ödünç alma, birinden eğreti/iğreti bir şey alma; bir 

kelimenin anlamını geçici olarak başka bir kelime için kullanma; bir sözün gerçek anlamını kaldırarak, 

benzerliği olan diğer bir anlamı iğreti olarak verme (müstear: iğreti olarak alınan kelime; 

müstearünleh: iğreti kelime ile anlatılan şey; müstearünminh: iğretilik); bir kelimenin mânâsını 

muvakkaten başka bir kelime için kullanma sanatı. Bu bakımdan istiare hem mecâz hem de benzetme 

özellikleri taşır. İstiarede şu üç nitelik bulunmalıdır: kelimenin gerçek anlamının dışında herhangi bir 

kavrama yahut nesneye ad olması; karîne-i mâni’a (engelleyici ipucu) bulunması, yani kelimenin 

kendi anlamında kullanılmasının mümkün olmaması; benzetme amacının bulunması. İstiare, 

“benzetme”nin temel iki ögesinin, yani benzetilen ile benzeyenin birinden birinin söylenmemesi ile 

yapılır: 

– Açık istiare (istiare-i musarraha): Kendisine benzetileni söylenip, benzeyeni söylenmemiş olan 

istiaredir (“Bir hilâl uğruna ya Râb ne güneşler batıyor”).15  



– Kapalı istiare (istiare-i mekniye): Benzeyeni söylenip, kendisine benzetileni söylenmemiş 

istiaredir (“Ninniler söylermiş bir serin dere”). 

“Eğretileme” ise “istiare”nin kelime anlamının Türkçeye aktarılmasıdır: belirli bir süre sonra 

kaldırılacak olan, geçici, muvakkat; takma; iyi yerleşmemiş, yerini bulamamış; uyumsuz, yakışmamış; 

temelli olmayan; belli bir süre için; bir kelimenin anlamını geçici olarak başka bir kelime için 

kullanma; bir şeyi anlatmak için ona benzetilen başka bir şeyin adını eğreti olarak kullanma. 

Buradaki temel mantık, mecâz ifadelerin kavramlaşmadığıdır. Zaten “mecâz,” Arapça “sınırı 

geçmek” anlamına gelen “tecâvüz” gibi, “câz” fiilinden türetilmiş isimdir (ism-i mekân); anlamın 

yerinden ve haddinden tecavüz edilmesi, yani kelimenin, gerçek anlamının sınırlarının aşılarak ilişkili 

(münasebetdâr), benzer (alâka-i müşabehet) ve anlaşılır (münfehim) başka bir anlamda 

kullanılmasıdır; kısacası kelimenin asıl ve doğru anlamında kullanılması anlamına gelen “hakikat”in 

zıddıdır. Mecâz ifade sadece cümlede/kullanımda ortaya çıktığı için, kelimenin 

gerçek/hakiki/kavramsal anlam kazanmadığı düşünülür: anlam ödünç alındığı, geçici olduğu için 

eğretileme yahut istiaredir. Ayrıca “eğreti” kelimesinin Türkçede pejoratif anlamda kullanıldığını da 

hatırlarsak, bu anlamda “eğretileme” yahut “istiare”nin metaforun özünü ıskaladığını söyleyebiliriz. 

Çünkü Grekçe “metaphora”dan gelen “metafor” kelimesi, meta: öte ve pherein: taşımak, 

yüklenmek kelimelerinden mürekkeptir ve “bir yerden başka bir yere götürmek” anlamındadır. Burada 

söz konusu olan iğreti, geçici bir anlamdan çok kalıcı, köklü, yeni bir anlamdır. Bu kitap 

okunulduğunda da görüleceği gibi, metafor bir gerçeği dile getirmek amacıyla kullanılır ve pek çok 

metaforik ifade (biz onların metaforik ifade olduğunu fark etmesek de) dilde kalıcıdır. 

Batı dillerindeki edebiyat ve retorik vokabülerine ait çoğu 16  



kavramın (meselâ apophasis, oxymoron, zeugma) bugünkü Türkçede karşılığı yoktur. Bu anlamda 

Türkçede Divan şiirinin kâdim söz sanatları vardır. (1) Mecâz sanatları: teşbih (benzetme), istiare 

(eğretileme), mecaz-ı mürsel (gönderme mecaz, ad aktarması, düzdeğişmece, metonimi), kinaye (de-

ğinmece), ta’riz (dokundurma, iğneleme, taşlama, istihza), teşhis ve intak (kişileştirme). (2) Anlamla 

ilgili sanatlar: mübalağa (abartma), tezad (çelişki), telmih (anımsatma), istifham (retorik soru), kat’, 

irsal-i mesel, iktibas, edeb-i kelâm vb. Ancak bunlar Batı dillerindeki kavramlarla birebir örtüşmez; 

hatta Batı dillerindeki nüansları taşımazlar. Sözün gelişi metonimi, sinekdot gibi kavramlar Türkçede 

sadece mecâz/ad değişimi (figure) ile karşılanır. Ayrıca yukarıda saydığımız birçok söz sanatı bu 

kitapta metafor başlığı altında örneklendirilmiştir (ve biz bu örnekleri birebir karşılamasa da Türk-

çedeki karşılıklarını dipnotlarla verdik). Bizim “açık istiare,” “kapalı istiare,” ve “mürekkeb/temsîlî 

istiare” deyip geçtiğimiz yerde Batı düşüncesi “ontolojik metafor,” “yönelim metaforu,” 

“konvansiyonel metafor,” “poetik metafor,” “kavram metaforu,” “kompleks metafor,” ve “karışık 

metafor” (telescoped metaphor) gibi ayırımlara gitmiştir. 

Metafor ile istiare/eğretileme arasındaki fark genelde, Batı düşüncesi ile Doğu düşüncesi arasındaki 

farklılıktır. Bu anlamda kitabın tercümesinde karşılaştığımız bir başka sorun da Türkçede “kendilik” 

diye karşılanan “entity” kelimesiydi. Biz “entity”nin “kendilik” olmadığını düşündüğümüzden 

Türkçeye doğrudan “entite” diye almaya karar verdik. Entite, kendilikten daha zor anlaşılmasa gerek! 

Kitabın adı ise başlıbaşına bir sorundu. İngilizce başlık Metaphors We Live By Türkçede “Beraber 

Yaşadığımız Metaforlar,” “Birlikte Yaşadığımız Metaforlar,” ve biraz zorlamayla “Metaforlarla 

Yaşamak” diye karşılanabilirdi. Fakat bu başlıklar beraber/birlikte yaşamadığımız metaforlar yahut 

metaforlarla yaşanmayan bir hayat varmış gibi bir anlam da 17  



taşıyordu. Bu ise kitapta anlatılanlarla taban tabana zıt düşmek olurdu. Çünkü kitapta metaforların 

insan düşüncesinde ve hayatında nasıl temel bir rolü olduğu anlatılıyor. Çoğu kişi ve hatta 

akademisyen, metaforun yalnızca edebiyat ve sanatta kullanılan bir süs olduğunu düşünür. Oysa 

metafor gündelik dilde ve hatta bilim ile felsefede (“makine olarak evren/toplum”; “Avrupada bir 

hayalet kol geziyor” [Marx] ve “demir kafes” [Weber] vb.) yaygındır ve düşünceyi belirler. Susan 

Sontag’ın dediği gibi “metaforsuz düşünce olamaz”. Kelime anlamında, yani bizi yeni diyarlara 

götürmesi anlamında, yeni bir şey söyleyecek, yeni bir bakış açısı getirecek her düşünce kaçınılmaz 

olarak metaforiktir. Dolayısıyla metaforun bu kuşatıcı anlamını verebilmek için daha genel bir başlık 

seçtik. 

Eco, bilimsel yazma adabını tiye aldığı bir yazısında ironik bir şekilde bir bilimsel çalışmanın 

olmazsa olmazının teşekkür faslı olduğunu söyler. Eco haklı; bu kitabın tercümesi, birçok kişi olmasa 

da hayat bulurdu ve nitekim birçok kişinin yokluğuna rağmen üçüncü bir baskı yapmayı da başardı. 

Oscar Wilde boşuna “Bütün sabah şiirimin baskı provası üstünde çalıştım ve bir virgülü attım; 

öğleden sonra virgülü geri koydum” dememiş; bu yeni baskının son okumasında ilk tercümenin 

toyluğundan kaynaklanan ufak tefek hataları dostum ve editörüm (esasında yazdığım her metindeki 

hatalarımı yakalamayı ve yüzüme vurmayı seven detektif okurum da diyebileceğim) Ertuğrul Uzun ile 

birlikte mümkün mertebe düzelttik; kendisine müteşekkirim ve dil meselelerindeki Sherlock 

Holmesvari dikkatine de şapka çıkarıyorum. Hiç kuşkusuz gözden kaçan hatalar yine şahsıma ait.  

Metaforlar/Hayat, Anlam ve Dil’in en büyük erdemi, metaforların hayatlarımızdaki bu tartışılmaz 

egemenliğini çok yalın bir dille anlatması. Metaforlar böyle derin bir konuda şimdiye kadar yazılmış 

en elementer düzeyde ve konusunu en kuşatıcı kitaplardan biri. Batı dillerinde metafor konusun18  



da zengin bir külliyat bulunmasına rağmen, Metaforlar hâlâ bu konudaki az sayıdaki Türkçe 

kitaplardan biri ve yazıldığı 1980 yılından beri bir klâsik olan bu kitap umarım memleketimde de hak 

ettiği ilgiyi bulur. Belki de Neyzen Tevfik yanılmıştır ve “Felek bize körler diyarında ayna sattırıyor” 

değildir; kim bilir?...  

Gökhan Yavuz Demir 

Bursa, Mayıs 201519  



Önsöz 

Bu kitap, her ikimizin insanların dillerini ve tecrübelerini nasıl anladıklarına dair ilgisinden doğdu. 

1979 Ocağının başlarında ilk kez buluştuğumuzda, aynı zamanda anlam konusunda Batı felsefesi ve 

linguistiğindeki egemen görüşlerin yetersiz olduğu hissini paylaştığımızı fark ettik: bu geleneklerdeki 

“anlam,” insanların hayatlarında anlamlı buldukları şeyle çok az ilişkiliydi. 

Metafora yönelik müşterek ilgi bizi bir araya getirdi. Mark, çoğu geleneksel felsefî yaklaşımın 

metafora, eğer herhangi bir rolü olacaksa, dünyamızı ve kendimizi anlamakta çok küçük bir rol 

verdiğini keşfetmişti. George, metaforun gündelik dil ve düşüncede yaygın olduğunu gösteren 

linguistik delili – hem linguistikte hem de felsefede herhangi bir çağdaş Anglo-Amerikan anlam 

teorisiyle örtüşmeyen bir delildir – keşfetti. Metafor geleneksel olarak her iki alanda da periferik bir 

ilgi konusu olarak görülüyordu. Biz bunun yerine, metaforun bir merkezî ilgi meselesi, belki de yeterli 

bir anlama açıklamasının anahtarı olduğu sezgisini paylaşıyorduk. 

Buluştuktan kısa bir süre sonra, düşündüğümüz şeyin son zamanlardaki anlam teorilerinin 

eksikliklerini gösterecek bir linguistik delil veren kısa bir yazı olmasına karar verdik. Bir hafta içinde 

çağdaş felsefe ve linguistiğin, Greklerden beri Batı geleneğinde tartışmasız kabul edilen belirli 

varsayımla20  



rın meşgul olmak istediğimiz sorun türlerini bile ortaya atmamızı engellediğinin farkına vardık. 

Problem, varolan birkaç anlam teorisinin genişletilmesi yahut yamanarak gözden geçirilmesiydi. 

Bilhassa bu, herhangi bir objektif yahut mutlak doğrunun mümkünlüğünün ve sözü edilen varsayımlar 

yığının reddi anlamına gelir. Bu, aynı zamanda insanî tecrübenin ve anlamanın, içinde objektif 

doğrudan daha merkezî bir rol oynadığı alternatif bir açıklama sağlamak anlamına geliyordu. Bu 

süreçte yalnızca dil, doğruluk, ve anlama sorunlarını değil, gündelik tecrübemizin anlamı hakkındaki 

sorunlara da tecrübeci bir yaklaşımın unsurlarını geliştirdik. 

Berkeley, California 

1 Temmuz 197921  



Teşekkür 

Düşünceler boşlukta doğmaz. Bu kitaptaki genel düşünceler muhtelif entelektüel geleneklerin bir 

sentezidir ve hocalarımızın, meslektaşlarımızın, öğrencilerimizin ve dostlarımızın etkisini sergiler. 

Ayrıca, bu kitaptaki birçok özel düşünce yüzlerce insanla birebir tartışmamızdan doğdu. Borcumuz 

olan geleneklerin ve insanların tümüne teşekkür edemeyeceğiz. Bütün yapabileceğimiz onlardan 

bazılarını sıralamak ve geri kalanların da değerlerini bildiğimizi bileceklerini ümit etmektir. 

Aşağıdakiler genel düşüncelerimizin kaynakları arasındadır. 

John Robert Ross ve Ted Cohen linguistik, felsefe ve hayat hakkındaki düşüncelerimizi birçok 

tarzda şekillendirdiler. 

Pete Becker ve Charlotte Linde bize insanların hayatlarında nasıl tutarlılık yarattıklarının bir 

değerlendirmesini yaptılar. 

Charles Fillmore’un semantik üzerine çalışması, Terry Winograd’ın bilgi-temsil sistemleri 

hakkındaki düşünceleri, ve Roger Schank’ın senaryo anlayışı, George’un tecrübî geştaltlar 

istikametinde genelleştirdiğimiz özgün linguistik geştaltlar kavramlaştırmasına temel sağladı. 

Aile benzerlikleri, prototip kategorizasyon teorisi, ve kategorizasyonda belirsizlik hakkındaki 

yaklaşımlarımızın kaynağı Ludwig Wittgenstein, Eleanor Rosch, Lotfi Zadeh, ve Joseph 

Goguen’dir.22  



Bir dilin konuşucularının kavram sistemini nasıl yansıtabildiği hakkındaki gözlemlerimiz büyük 

ölçüde Edward Sapir, Benjamin Lee Whorf ve bu gelenek içinde yer alan diğer düşünürlerin eserlerine 

dayanıyor. 

Metafor ile ritüel arasındaki ilişki hakkındaki düşüncelerimizin kaynağı Bronislaw Malinowski, 

Claude Lévi-Strauss, Victor Turner, Clifford Geertz ve diğerlerinin antropolojik geleneğidir. 

Kavram sistemimizin fiziksel ve kültürel çevremizde sürekli başarılı faaliyetimiz tarafından nasıl 

şekillendirildiğiyle ilgili düşüncelerimizi kısmen Jean Piaget’nin başlattığı insanî gelişim konulu 

araştırma geleneğinden ve kısmen J. J. Gibson ile James Jenkins’in çalışmalarından doğan ve özellikle 

de Robert Shaw, Michael Turvey ve diğerlerinin çalışmalarında yeniden takdim edilen ekolojik 

psikoloji geleneğinden elde ettik. 

İnsanî bilimlerin doğası hakkındaki görüşlerimiz hatırı sayılır ölçüde Paul Ricoeur, Robert 

McCauley ve felsefedeki Kıta Avrupası geleneğinin etkisini taşır. 

Sandra McMorris Johnson, James Melchert, Newton ve Helen Harrison ile David ve Ellie Antin 

estetik tecrübe ve başka tecrübe boyutlarında yaygın düşünüş tarzını görmemizi sağladılar. 

Don Arbitblit dikkatimizi düşüncelerimizin politik ve ekonomik imalarına çekti. 

Y. C. Chiang bedensel tecrübe ile kendimizi ve dünyayı görüş biçimleri arasındaki ilişkiyi 

görmemizi mümkün kıldı. 

Keza karşı çıktığımız felsefî görüşleri ayrıntılarıyla geliştirmiş olan bazı çağdaş şahsiyetlere de 

büyük entelektüel borcumuz var. Richard Montague, Saul Kripke, David Lewis, Donald Davidson ve 

diğerlerinin çalışmalarını Batılı geleneksel anlam ve doğruluk kavramlaştırmalarına önemli katkılar 

olarak görüyoruz. Gelenekten ayrıldığımız ve onun unsurlarını muhafaza ettiğimiz yeri görmemizi 

sağlayan, onların bu 23  



geleneksel felsefî kavramlar hakkındaki açıklamalarıdır. 

İddialarımız büyük ölçüde linguistik örneklerden oluşan delillere dayanıyor. Bunların tamamının 

değilse de bir kısmının kaynağı meslektaşlarımızla, öğrencilerimizle ve dostlarımızla 

tartışmalarımızdır. Bilhassa John Robert Ross, telefon ve postakartları yoluyla bir örnekler akıntısı 

oluşturdu. 16 ve 17. bölümlerdeki örneklerin büyük kısmı, aynı zamanda müsveddenin gözden 

geçirilmesinde de bize büyük destek sağlayan Claudia Brugman’dan geldi. Diğer örneklerin kaynağı 

Don Arbitblit, George Bergman, Dwight Bolinger, Ann Borkin, Matthew Bronson, Clifford Hill, D. K. 

Houlgate III, Dennis Love, Tom Mandel, John Manley-Buser, Monica Macauley, James D. 

McCawley, William Nagy, Reza Nilipoor, Geoff Nunberg, Margaret Rader, Michael Reddy, Ron 

Silliman, Eve Sweetser, Marta Tobey, Karl Zimmer, ve keza Berkeley’deki California Üniversitesi ve 

San Francisco Sanat Enstitüsü öğrencileridir. 

Bu çalışmadaki bireysel düşüncelerin çoğu informel tartışmalardan doğdu. Jay Atlas, Paul 

Bennaceraf, Betsy Brandt, Dick Brooks, Eve Clark, Herb Clark, J. W. Coffman, Alan Dundes, Glenn 

Erickson, Charles Fillmore, James Geiser, Leanne Hinton, Paul Kay, Les Lamport, David Lewis, 

George McClure, George Rand, John Searle, Dan Slobin, Steve Tainer, Len Talmy, Elizabeth Warren 

ve Bob Wilensky’e bilhassa teşekkür ediyoruz. 
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1 
Beraber Yaşadığımız Kavramlar 

Metafor, çoğu insan için poetik muhayyile ve retorik gösteriş hilesidir – olağan/gündelik dille ilgili bir 

sorun değil, olağandışı dille ilgili bir sorundur. Ayrıca metafor genellikle yalnızca dilin karakteristiği, 

düşünce veya eylem sorunundan çok kelimeler sorunu olarak görülür. Bu nedenle çoğu insan pekâlâ 

metaforsuz da mükemmel bir hayat sürebileceğini düşünür. Tam aksine biz, metaforun gündelik 

hayatta sadece dilde değil, düşünce ve eylemde de yaygın olduğunu keşfettik. Gündelik kavram 

sistemimiz – kendileriyle düşündüğümüz ve eylemde bulunduğumuz terimler – temelde doğası gereği 

metaforiktir. 

Düşüncemize yön veren kavramlar sadece zihne özgü sorunlar değildir. Onlar en sıradan detaylara 

kadar bizim gündelik faaliyetlerimize de yön verir. Algıladığımız şeyi, dünyada yolumuzu bulma 

tarzımızı ve diğer insanlarla ilişki kurma biçimimizi kavramlarımız yapıya kavuşturur. Bu nedenle 

kavram sistemimiz gündelik gerçekliklerimizi tanımlamakta merkezî bir rol oynar. Eğer biz kavram 

sistemimizin büyük ölçüde metaforik olduğunu öne sürmekte haklıysak, o vakit düşünme tarzımız, 

tecrübe ettiğimiz şey ve her gün yaptığı28  



mız şeyler, daha çok, bir metafor sorunu demektir.  

Fakat kavram sistemimiz normalde bizim farkında olduğumuz bir şey değildir. Gündelik hayatı 

oluşturduğumuz küçük şeylerin çoğunda, biz sadece belirli hatlar boyunca neredeyse otomatik olarak 

düşünür ve hareket ederiz. Bu hatların tam anlamıyla ne oldukları hiçbir şekilde açık değildir. Bu 

hatları keşfetmenin biricik yolu dili incelemektir. İletişim, düşünür ve eylemde bulunurken 

kullandığımız kavram sistemiyle aynı sisteme dayandığı için dil bu sistemin nasıl bir sistem 

olduğunun önemli delil kaynaklarından biridir. 

Öncelikle linguistik delil temelinde, gündelik kavram sistemimizin önemli bir kısmının doğası 

gereği metaforik olduğunu keşfettik. Keza hangi metaforların algılama tarzımızı, düşünme tarzımızı ve 

eylemde bulunma tarzımızı yapıya kavuşturan metaforlar olduklarını ayrıntılarıyla tespite başlamanın 

bir yolunu da keşfettik. 

Bir kavramın metaforik olmasının ve bu tür bir kavramın gündelik aktiviteyi yapıya 

kavuşturmasının ne anlama gelebileceği konusunda bazı fikirler ileri sürmek için TARTIŞMA 

kavramı ve TARTIŞMA SAVAŞTIR kavram metaforu ile başlayalım. Bu metafor, gündelik dilimizde 

şu türden çok farklı ifadelere yansır: 

TARTIŞMA SAVAŞTIR 
İddialarınız savunulamaz.  

Argümanımdaki her zayıf fikre saldırdı.  

Eleştirileri doğrudan hedefi buldu.  

Argümanını yerle bir ettim. 

Onunla asla bir tartışmada galip gelemedim.  

Kabul etmiyor musun? O zaman, ateş! 

Bu stratejiyi kullanırsan, o seni bitirecek.  

Argümanlarımın hepsini tahrip etti.29  



Tartışmalardan yalnızca savaş terimleriyle söz etmediğimizi anlamak önemlidir. Gerçekte tartışmaları 

kazanabiliriz de kaybedebiliriz de. Tartıştığımız kişiyi bir hasım olarak görürüz. Onun mevzilerine 

saldırır ve kendimizinkileri savunuruz. Galip gelir ve mağlup ediliriz. Stratejiler planlar ve kullanırız. 

Eğer savunulamaz bir mevzi bulursak, onu terk edebilir ve yeni bir hücum hattı oluşturabiliriz. 

Tartışmada yaptığımız şeylerin çoğunu kısmen savaş kavramı yapıya kavuşturur. Hiçbir fizikî 

çatışmanın olmadığı yerde bile şifahî bir çatışma vardır ve bir tartışmanın yapısı – hücum, savunma, 

karşı hücum vs. – bunu yansıtır. İşte tam da bu anlamdadır ki TARTIŞMA SAVAŞTIR metaforu bu 

kültürde beraber yaşadığımız metaforlardan biridir; tartışmada sergilediğimiz eylemleri yapıya 

kavuşturur. 

Tartışmaların savaş terimleriyle görülmediği bir kültür tahayyül etmeyi deneyin, orada hiç kimse 

kazanmaz veya kaybetmez, orada hücum etmenin yahut savunmanın, ilerlemenin veyahut geri 

çekilmenin hiç mânâsı yoktur. Tartışmanın dans olarak görüldüğü bir kültür tahayyül edin, katılımcılar 

icracılar olarak görülür, ve amaç dengeli ve estetik bakımdan arzu edilir tarzda icrada bulunmaktır. 

Böyle bir kültürde, insanlar argümanları farklı biçimde görür, farklı biçimde tecrübe eder, farklı 

biçimde icra eder ve onlar hakkında farklı biçimde konuşurlar. Fakat biz muhtemelen onları hiçbir şe-

kilde tartışan insanlar olarak görmeyiz: Onlar gerçekten farklı bir şey yapıyordur. Onların yapmakta 

oldukları şeyi “tartışma” diye adlandırmak tuhaf olurdu. Muhtemelen onların kültürüyle bizimkisi 

arasındaki bu farklılığı tasvir etmenin en tarafsız yolu, bizim savaş terimleriyle yapıya kavuşmuş bir 

söylem formuna sahip olduğumuz ve onların dans terimleriyle yapıya kavuşmuş bir söylem formuna 

sahip olduklarını öne sürmek olacaktır. 

Bu, metaforik bir kavramın, yani TARTIŞMA SAVAŞTIR metaforunun, tartışırken yaptığımız 

şeyi anlama tarzımı30  



zı (en azından kısmen) yapıya kavuşturmasının ne anlama geldiğinin örneklerinden biridir. 

Metaforun özü bir tür şeyi başka bir tür şeye göre anlamak ve tecrübe etmektir. Bu, tartışmaların 

savaşın bir alttürü olduğu anlamına gelmez. Tartışmalar ve savaşlar farklı türden şeylerdir – şifahî 

söylem ve silahlı çatışma – ve icra edilen eylemler de farklı türden eylemlerdir. Fakat TARTIŞMA 

kısmen SAVAŞ’a göre yapılaşır, anlaşılır, icra edilir ve dile getirilir. Kavram metaforik olarak yapıya 

kavuşur, eylem metaforik olarak yapıya kavuşur ve neticede dil metaforik olarak yapıya kavuşur. 

Ayrıca bu, bir tartışmayı yapmanın ve tartışma hakkında konuşmanın olağan tarzıdır. Bizim için bir 

mevziye saldırmayı dile getirmenin olağan yolu “bir mevziye saldırmak” kelimelerini kullanmaktır. 

Argümanları geleneksel dile getirme tarzlarımız hemen hemen hiç bilincinde olmadığımız bir 

metaforu varsayar. Metafor yalnızca kullandığımız kelimeler değildir – tartışma kavramının kendisi de 

metafordur. Tartışmanın dili poetik, düşsel, yahut retorik değil; lafzîdir. Argümanlardan, onları bu 

tarzda anladığımız için bu tarzda söz ederiz – ve şeyleri tasavvur etme tarzımıza göre eylemde 

bulunuruz. 

Şimdiye kadar öne sürdüğümüz en önemli iddia, metaforun sadece bir dil sorunu, yani yalnızca bir 

kelime sorunu olmadığıdır. Biz tam tersine, insanın düşünme sürecinin büyük ölçüde metaforik 

olduğunu ileri süreceğiz. İnsanî kavram sisteminin metaforik olarak yapıya kavuştuğunu ve belir-

lendiğini söylediğimizde kasdettiğimiz şey budur. Linguistik ifadeler olarak metaforlar, metaforlar tam 

da bir kişinin kavram sisteminde bulunduğu için mümkündür. Bu nedenle, bu kitapta TARTIŞMA 

SAVAŞTIR gibi metaforlardan söz ettiğimiz her durumda metaforun metaforik kavram olduğu 

düşünülmelidir.31  

 


