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EDİTÖRDEN 

İnceleme serimizin bir yenisiyle daha karşınızdayız. Bu kitapta 

üç inceleme makalesine yer verilmiştir. Bu makaleler, bir 

taraftan klasik divan şiirini incelemeye alırken öte yandan 
modern hikâyelerden birinin incelemesine ve ayrıca postmodern 

bir inceleme metnine yer vermiştir.  

Eserde yer alan ilk inceleme metni “Ontolojik Analiz Metoduyla 

Bâkî’nin Bir Gazelinin İncelenmesi” başlığıyla Sait Yılter 
tarafından kaleme alınmıştır. Makalede Osmanlı’nın büyük 

müelliflerinden biri olan 16. Asırda yaşamış Şair Bâkî’nin 

“Fermân-ı ‘aşka cân iledür inkıyâdumuz / Hükm-i kazâya zerre 
kadar yok ‘inâdumuz” matla beytiyle başlayan bir gazeli 

ontolojik analiz metodu esas alınarak incelenmeye çalışılmıştır. 
Bu yöntemi kullanırken eserlerin yazıldıkları dönemin sosyal, 

ekonomik, edebi ve kültürel hayatını dikkate almak gerekir. 
Ayrıca şairin şahsiyeti ve edebi kişiliğinin de detaylı bir şekilde 

gözden geçirilmesi elzemdir. Bütün bunların yanında geleneksel 

şerh metotlarının inceliklerini de dikkate alarak metne 
uygulamak metnin yorumlanmasını ve anlaşılmasını daha da 

kolaylaştıracaktır. Makalenin sonuç kısmında yer alan şu 
ifadeler, uygulanan ontolojik analiz yönteminin başarısını 

göstermektedir:  

“Şairin kişiliği, ontolojik yöntemle incelenen bu gazelde çok net 
bir şekilde ortaya çıkmıştır. Şairin psikolojik durumu, dünyaya 
bakış açısı (zihniyeti), karşılaştığı durumlar karşısında takındığı 
tavırlar bu metotla belirgin bir şekilde tespit edilmektedir. 
Ontolojik metotla incelenen bu gazelde şairin şeyhülislam olma 
hayaline ulaşmak için yaptığı mücadelede yenik düşmesi, hayal 
kırıklıkları, dünyalık şeylerden (makam ve mevki) uzaklaşması, 
Allah’a sığınması, gösterişe meyletmemesi, bu dünyada iyi bir 
isim bırakarak ölmek istemesi, kişisel hırslarını sorgulaması gibi 

birçok konuda fikir sahibi olmak mümkündür.” 

Kitabımızın ikinci makalesi “Ayfer Tunç’un Memleket 
Hikâyeleri’nde Sosyal Eleştiri” başlığıyla Selami Çakmakcı 

imzasını taşımaktadır. Memleket Hikâyeleri 2012 yılında 

yayınlanmış anı-deneme-hikâye niteliğini taşıyan üç ayrı 
başlıktan oluşan bir eserdir. Son bölüm olan Memleket 

Hikâyeleri’nde toplumsal bellek çalışması sayılabilecek 1960-
2000 yıllarına ait 30 başlık yer almaktadır. “Bu anlatılarda 



E D E B İ  Ç Ö Z Ü M L E M E L E R  | 6 

 

yozlaşma, yoksulluk, kültür değişmeleri, fırsatçılık, kurnazlık, 
cinsel zaaf, vurdumduymazlık, kıskançlık, gösteriş, bencillik, 
önyargılı olmak, sınıf atlamak ve başkası olmak arzusu, 
mezhepçilik, etnik ayrımcılık gibi sorunlar Türkiye’nin söz konusu 
yıllar arasındaki gündelik yaşamının bir izdüşümüdür… (Öte 

taraftan) Memleket Hikâyeleri’nde mekân olarak Adapazarı, 
Erzurum, Rize, Artvin, İstanbul, Bursa, İzmir ve Mardin gibi 
şehirler seçilmiştir. Mekân olarak bu şehirlerin yazlık, plaj, 
meyhane, köy, mahalle, sokak, konak, hamam, çarşı ve yaylaları 
seçilir.” Bu da seçilen şehirlerin bir taraftan modern büyük 

kentler olduğunu gösterirken öte yandan taşradaki sıradan 
sınır şehirlerine yazarın yoğunlaştığını göstermektedir. Ayrıca 

makalede yer alan “Yoksulluk, Kültürel Değerlerden Kopuş, 

Sınıf Atlamak ve Başkası Olmak Arzusu, Memleketin Başka 
Halleri, Ötekilik Sorunu” başlıklar yazarın eserdeki kaygılarını, 

acılarını, amaçlarını özetler niteliktedir.   

Sonuç kısmındaki şu ifadeler eserin muhtevasını özetler 

niteliktedir: “Yazarın hikâyelerinde “memleket” olarak 
adlandırdığı Türkiye; samimiyet ile samimiyetsizliğin, 
dayanışma ile çıkarcılığın, modern ile geleneksel olanın, hoşgörü 
ile ötekileştirmenin bir arada olduğu bir coğrafya olarak tasvir 
edilir. Gerek İstanbul gerekse Anadolu fizikî bir mekân olarak 
değil, insanların duygu ve düşünce dünyaları, davranışları, 
toplumsal, kültürel ve ekonomik özellikleriyle metinlere yansır.” 
Ayrıca Tunç’un eserinde “öteki-lik” vurgusunu güçlü tonlarda 
yapması, hem yazarın kaygılarını ortaya çıkarmakta hem de 

eserin daha da dikkat çekici hâle gelmesini sağlamaktadır. 

Kitabımızın son yazısı “To The Hermıtage’da Yazar’ın 

Postmortem İncelemesi: Bir Biçembilim Analiz Örneği” 

başlığıyla Ufuk Şahin imzalarını taşımaktadır. Esere Şahin’in 
doktora tezinden üretildiğine dair not düşülmüştür. 

“Biçembilim; 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan dilin 
edebiyat alanında kullanılış biçimlerini, bu biçimleri ortaya 
koyan yazarların eğilim ve düşünsel dünyalarını, durumsal 
bağlamlarını ve kullanılan dil özelliklerini inceleyen bir bilim 
dalıdır.” Bu tanımdan hareketle makalenin girişinde 

biçembilim’den uzun ve detaylı bir şekilde bahsedilmiştir. 
“Biçembilim yazarın ve metnin biçeminin yanı sıra okurun bakış 
açısından edebî metni ve okurun edebi metinden ne anladığını 
araştırır, bu yolla da yazar ve okur arasındaki sözel iletişimin 
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niteliğini, okurun bir edebî metindeki biçemi ve şiirsel etkiyi nasıl 
çözdüğünü ve edebi metne karşı olan tutumunu belirler. 
Yazarlardan çok metinleri ele alır ve farklı bağlamlarda 
kullanılan dilsel biçimlerin çeşitliliğini çözümlemeye ve 
tanımlamaya çalışır.” ifadeleri kavramın genel çerçevesini 

özetler niteliktedir.  

Makale, biçembilimi işlerken John Haynes Modelini merkeze 

almıştır. Buna göre doğru Sözcük Seçimi, Toplumsal-Dilsel 
Gelenekler ve Beklentiler, Metaforlar, Sözcük ve Dilbilgisi 
Yapıları, Yapıların Metinsel Uyumu, İfade Yönteminin Etkileri, 
Sözcükler ve Olaylar Dizisi, Önemli Ayrıntıların Seçimi, Bireysel 
Tutum ve Duygusal Katılım, Biçem ve İdeoloji gibi alt başlıklarla 

bu model izah edilmeye ve akabinde de bu modellemeden 

hareketle eser incelenmeye çalışılmıştır.  

Sonuç kısmında yer alan “Dahası, edebî metinlerin 
dayandırıldıkları ve bu metinlerdeki derin yapıların temelindeki 
ideolojileri çözümler ve edebî metinde anlatılmak ya da 
aktarılmak istenen kişisel inançları, düşünceleri ve değer 
yargılarını araştırır. Yani, metnin yüzeysel yapısının altında 
yatan ideolojileri sahip olduğu çözümleme yöntemleriyle 
okurları/öğrencileri eleştirel okumaya yönlendirerek onların bu 
ideolojilerin farkına varabilmelerini sağlar.” ifadeleri 

biçembilimin etkilerini özetler niteliktedir. Yazarlar bu etkiyi, To 
the Hermitage’ın bütününde ve de önemlisi özellikle 11. 

Bölümde yakalamaya çalışmışlardır. Ayrıca “Sonuç olarak, 

romanın 11. bölümü John Haynes’ın modeli aracılığıyla 
sistematik, titiz ve tekrarlanabilir bir çözümlemeyle incelenmiş, 
metnin dayandırıldığı ve yüzeysel yapısının altında yatan derin 
yapıların temellerini oluşturan, Malcolm Bradbury’nin kişiliğinin 
ve doğasının, romana yansıttığı ideolojisi, bakış açısı ya da 
değerleri açığa çıkarılmaya çalışılmıştır.” ifadelerinden de 

metnin arka planında yatan temel paradigmayla ilgili kazının 

başarılı olduğu belirtilmiştir.  

Elinizdeki bu eserde üç ayrı makalede klasik edebiyattan 

biçembilime uzanan geniş bir yelpazede eser 
değerlendirmelerine yer verilmiştir. Bu çalışmanın ortaya 

çıkmasında katkı sunan İksad Yayınlarına teşekkür ederim. 

Doç. Dr. Adnan OKTAY 

Hazar-2022 



E D E B İ  Ç Ö Z Ü M L E M E L E R  | 8 

 

 

 

  



9 | E D E B İ  Ç Ö Z Ü M L E M E L E R  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 1 

 

ONTOLOJİK ANALİZ METODUYLA BÂKÎ’NİN BİR 

GAZELİNİN İNCELENMESİ 

 

WITH ONTOLOGICAL ANALYSIS METHOD 

EXAMINATION OF BAKI’S GHAZAL 

 

Sait YILTER1 

 

 

 

  

 
1 Dr. Öğr. Üy., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk 

Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ağrı, Türkiye / Agri Ibrahim Cecen University, 

Faculty of Science and Letters, Department of Turkish Language and 

Literature, Agri, Turkey; syltr71@gmail.com;  ORCID: https://orcid.org/0000- 

0003-3741-5712. 



E D E B İ  Ç Ö Z Ü M L E M E L E R  | 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 | E D E B İ  Ç Ö Z Ü M L E M E L E R  

 

Klasik Türk edebiyatında metinleri daha iyi anlamak için metin 

şerhine müracaat edilmiştir. Metnin yazıldığı ve şerhin yapıldığı 
dönem arasında uzun bir zamanın geçmiş olması metne tam 

olarak nüfuz etmeyi zorlaştırır. Şarih yaşadığı dönemin edebi 
zevkini bir kenara bırakarak elinden geldiğince tarafsız olmaya 

çalışır. Tarlan, metin şerhi ve izahı için üç temel yol olduğunu 
söyler: “Eserlerin ve sanat anlayışının dış geniş birliğini bulmak, 

bu geniş birlik altında edebi şahsiyetleri tetkik; edebi şekillerin 

mahiyetlerini anlamak, genel karakterlerini, içine aldıkları 
konuların birleşik noktalarını meydana çıkarmak” (2017: 229). 

Divan şiirinde metin şerhi yapılırken öncelikle beyti anlamak; 
şairin duygu, düşünce ve hayal dünyasına nüfuz etmek gerekir. 

Beyitte bulunan mazmunların ve diğer kavramların; şairin 
hayal dünyası ve sanatı ile ilgili unsurların; beytin şekil ve 

yapısının tespiti şerhin yapılmasında dikkat edilmesi gereken 

unsurlardır.   

Geleneksel şerhler, daha çok dil malzemesinin ortaya 

konulduğu filolojik temelli çalışmalardır. Bu tür şerhlerde 
üzerinde çalışılan metnin yapı ve muhtevasına uygun olarak 

tercüme ve şerh bölümlerine yer verildiği görülmektedir. 
Çalışmaya -varsa- dibace ve başlıkların bir bütün veya parça 

olarak tercümesi ve şerhleriyle başlanır; ana metnin beyit veya 
mısra düzeyindeki tercümesi ve şerhiyle devam edilir. Bazen 

beytin anlamına ait açıklamalar bir sonraki beyitte kendine yer 

bulabilir. Şerh yapılırken kelimelerin terkip ve gramerleri, 
okunuşları, sözdizimleri göz önünde bulundurularak farklı şerh 

ve tercüme ihtimallerine yer verilebilir. Geleneksel şerhlerde 
yerine göre kelimelerin anlamları, genellikle mısra ve beyitlerin 

tercümelerinden sonra verilir; açıklamalar bazen derkenarda da 
yer alabilir. Beyitlerden kıssadan hisse verilmesiyle yorum ve 

şerh genişletilerek tamamlanır. Bu tür şerhlerde Arapça ve 
Farsça gramer öğretimi ile atasözlerin, deyimlerin, kelâm-ı 

kibârların açıklamaları yapılır; kelimelerin anlamlarının 

ayrıntıları, fasih ve galat olma durumları anlatılır (Dağlar, 2010: 

91-107).  

Ülkemizde metinler şerhinde geleneksel şerh metodunun 20. 
yüzyılın ortalarına kadar ağırlıklı olarak kullanıldığı 

görülmüştür. Ali Nihat Tarlan’ın geleneksel metin şerhine teorik 
olarak yaklaşması, Batı’dan geliştirilen metin inceleme 
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metotlarına ilginin artması ve divan şiirine modern yöntemlerin 

uygulanmasıyla metin şerhi yeni bir boyut kazanmıştır.  

“Modern yaklaşımı savunan araştırmacıların ısrarla 
üzerinde durdukları konu ‘klasik edebiyatımızı 
günümüz insanına daha iyi anlatmak’tır. 
Kanaatimizce günümüz insanının eski edebiyatımızı 
anlamamasının nedeni klasik şerh yöntemlerinin 
yetersizliği değildir. Değişen dünya algısı ile o 
dünyaya olan kültürel yabancılaşmadır (Güleç, 2010: 

109).” 

Cem Dilçin’in “Fuzulî’nin Bir Gazelinin Şerhi ve Yapısal Yönden 
İncelenmesi” adlı çalışması bu doğrultuda yapılan ilk çalışma 

olmuştur.  

“Tarlan ve takipçilerinin gazel şerhleri, Ritter, Rypka, 
A. Schimmel ve benzerlerinin dikkatleri, Walter 
Andrews, C. Dilçin, Edith Ambros ve Muhsin Macit gibi 
modern metotlardan yararlananların çalışmaları, 

gazelin yapı özelliklerini aydınlatmaya yardımcı 
oldular” (Kortantamer, 2004: 70).  

Modern şerh yöntemlerinden biri olan ontolojik yöntemin temel 
özelliği olan ön yapı ve arka yapı ile bunları oluşturan biçimsel 

ve anlamsal tabakalar, teorik olarak önceki dönemlerde farklı 
düşünürler tarafından tartışılmıştır. Sanat eserlerinde varlık 

tabakalarından söz eden ilk estetik bilimci Roman Ingarden 

olmuştur. Ancak bu yöntemin temel kaidelerini biçimlendiren 
Nicolai Hartmann’dır. Nicolai Hartmann’a göre ontolojik estetik 

anlayışında güzellik (estetik), özne (süje) ile nesnenin (obje) 
birliğindedir. Sanat eserinin ontolojik bütünlüğü, bu iki yapı 

arasındaki bağlantının ne kadar sağlam olduğuyla ilgilidir. Yani 
bir sanat eserini oluşturan nesne ile özne, ne ölçüde ustalıkla 

birbirini desteklemiş, tamamlamış ve birbiriyle iç içe geçmişse o 

denli estetik kabiliyete sahiptir (Bayram, 2008: 170-171). 

Roman Ingarden, bir edebî eseri dört bölümde inceler:  

“1. Dil sesleri düzeyi, 2. Anlam ile ilgili olan anlam 
birimleri, 3. Eserde dil yolu ile görünür kılınan birbirine 
örülü görüşler, yönlendirmeler, 4. Eserde varlıkların 
görüş alanına çıkış biçimlerinin, varlık 

temellendirmelerinin, dünya düzeyine paralel yer 
alışı” (Ergiydiren, 2007: 50).  
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Bu dört bölüm bir edebi metnin adeta sütunları mahiyetindedir. 

Metni biçimsel ve anlamsal olarak ayakta tutan bu esaslardır. 

“Hartmann’a göre ise sanat eseri bir 
objektivasyondur, objektivasyon ise var olmayan bir 
şeyin ortaya konmasıdır. Objektivasyonda bir eylem 
ve bir yaratma söz konusudur” (Bingöl ve Ciğa, 2014: 

285).  

Bir sanat eserinde olması gereken en temel husus burada 

vurgulanmıştır. Bu da ontolojik yöntemin çıkış noktasını teşkil 

etmektedir. 

Ontolojik yönteme göre bir sanat eserinin hem dış hem de içyapı 
yönünden derinliğine incelenebilmesi için ön yapı ve arka yapı 

denilen temel kaideler çerçevesinde yorumlanması ve tahlil 
edilmesi gerekir. Bu bakımdan bu iki yapıyı oluşturan anlamsal 

ve biçimsel tabakalar, sanat eserinin yorumu bakımından 

önemli bir yer teşkil etmektedir.  

“Ses tabakası olan maddi yapıda edebî eserin ritim, 

ölçü, ses gibi unsurlarını ele alır. Anlam tabakasında 
tek tek kelimelerin hangi anlamda kullanıldığına, obje 
tabakasında; metaforları, analojileri, imgeleri nasıl 
işlendiğine, alın yazısı tabakasında; edebî metinde 
verilen genel mesaja değinir (Tunalı, 2011: 114-115).” 

“Birinci tabaka ses tabakasıdır. Şiire baktığımızda 

karşımıza çıkan ilk görüntü kelimeler ve onları 
meydana getiren seslerdir. Mısralar yüksek sesle 
okunduğu zaman belli bir ritim kendini 
hissettirmektedir (Tökel, 1996: 55).” 

Ön (dış-ilk) yapıyı nazım şekli, nazım birimi, nazım ölçüsü ve 

kafiye örgüsü gibi şekilsel özellikler ve ses tekrarları meydana 
getirir.  Arka (iç-ikinci) yapıyı oluşturan anlamsal tabaka, nesne 

tabakası, karakter tabakası ve kader tabakası gibi anlam 

boyutlu özellikler de bu yöntemin amacına ulaşması için önemli 
hususlardır. Bu ses ve anlam tabakaları her ne kadar 

birbirinden bağımsız olarak ele alınsa da esasen yapı 
bakımından birbiriyle bağlantılı olduklarını ve iç içe geçtiklerini 

görmek mümkündür. Ontolojik analiz yöntemini, tek tek 
beyitler/dörtlükler üzerinde uygulamak mümkün olduğu gibi 

bütün bir gazele veya şiir metnine de uygulanabilir. Divan 
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şiirinin çift katmanlı yapısı bu yöntemin her iki açıdan da 

uygulanmasına müsaittir. 

Bu çalışmada Bâkî’nin “Fermân-ı ‘aşka cân iledür inkıyâdumuz” 

mısraıyla başlayan gazeli, bu çerçevede aşamalı olarak ele 
alınmış ve ontolojik yöntemin kriterlerinden yararlanılmıştır. 

Söz konusu gazel, ontolojik metot ışığında incelenmiştir. 

Bâkî’ye ait bir gazelin ontolojik analiz metodu ile çözümleme 

denemesinin yapıldığı bu çalışmayla günümüz insanının metni 

daha iyi anlayıp istifade etmesi amaçlanmıştır. Yaşadığı 
dönemde “sultânu’ş-şuara” olarak şöhret bulan Bâkî’nin bu 

gazeli, divan şiirinin tipik özelliklerini yansıtması ve şairin 
kişiliğini yansıtması bakımından seçilmiştir. Modern analiz 

metotlarıyla divan şiiri metinlerinin incelenmesi, geleneksel 
şerh metodunun nüfuz etmediği noktaların anlaşılmasına 

yardımcı olacaktır. Bu tarzda yapılan çalışmalarda geleneksel 

şerh metodu göz ardı edilmemiş, modern metotların farklı 
yaklaşımlarıyla metnin daha iyi anlaşılması için çaba 

gösterilmiştir.  

 

Gazelin Ontolojik Çözümlemesi 

Ön Yapı (Biçim-Dış Yapı-Somut) 

 

Gazel  

Fermân-ı ‘aşka cân iledür inkıyâdumuz 
Hükm-i kazâya zerre kadar yok ‘inâdumuz 
 
Baş egmezüz edânîye dünyâ-yı dûn içün 
Allah’adur tevekkülümüz i’timâdumuz 
 

Biz muttekâ-yı zer-keş-i câha tayanmazuz 
Hakkın kemâl-i lutfınadur istinâdumuz 
 
Zühd ü salâha eylemezüz ilticâ hele 
Tutdı egerçi âlem-i kevni fesâdumuz 
 
Meyden safâ-yı bâtın-ı humdur garaz hemân 

Erbâb-ı zâhir anlayamazlar murâdumuz 
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Minnet Hudâ’ya devlet-i dünyâ fenâ bulur 
Bâkî kalur sahîfe-i ‘âlemde adumuz2 (Küçük, 1994: 218) 

                            

Şiir, okuyucuyu önce şekil yönüyle karşılar. Belli bir düzende 

istif edilmiş, konuşma dilinden farklı yapıda bir araya getirilmiş 
kelimeler bütünü olan metnin görüntüsü okuyucuda olumlu 

veya olumsuz bir izlenim bırakır. Metnin uzunluğu-kısalığı, yazı 

tipi ve istif şekli, hazırbulunuşluk psikolojik olarak okuyucuyu 
etkileyen unsurlardır. Bâkî’nin bu gazeli aa-ba-ca-da-ea-fa 

kafiye şeması ile yazılmış olup 6 beyittir. Gazel, bahr-i 

muzârȋ’nin Türk şiirinde en çok kullanılan kalıbı olan “Mef’ûlü 
/ fâ’ilâtü /mefâ’îlü / fâ’ilün” ile yazılmıştır ve bu kalıp ilk 

devirlerden itibaren kesintisiz olarak her şairin beğendiği ve 
benimsediği bir kalıp olup bütün nazım şekillerinde daha çok 

kaside ve gazellerde görülür. Bâkî bu kalıbı 5 kaside, 124 gazel, 
1 terkîb-i bent ve 1 tercî-i bentte kullanmıştır (İpekten, 2016: 

260-261). Bu kalıba rağbet edilmesinde tef’ilelerinin farklı, 

dolayısıyla hareketli olması da etkilidir. “-umuz” redifiyle yazılan 

 
 فرمان عشقه جانله در     انقیادمز“ 2

 حکم قضایه ذره قدر یوق عنادمز 

 

 باش اکمزز ادانیه دنیای دون ایچون

 اللهه در توکلمز اعتمادمز 

 

 بز متکای زرکش جاهه طینمزز 

 حقڭ کمال لطفنه در استنادمز 

 

 زهد و صالحه ایلمزز التجا هله 

 طوتدی اکرچه عالم کونی فسادمز 

 

 میدن صفای باطن خمدر غرض همان 

 ارباب ظاهر اکلیمزلر مرادمز 

 

 منت خدایه دولت دنیا فنا بولور 

 ”باقی قالور صحیفهء عالمده ادمز 

Gazel (İz, 1995: 310) 
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gazelde “d” sesleri revî, “a” sesleri ise ridf görevindedir. Bu 

yönüyle gazelde “kâfiye-i mürdefe” kullanılmıştır.  

Gazel transkribe edildiği şekliyle 61 sözcük, 12 cümle ve bir 

cümle dışı unsurdan meydana gelmektedir. Mahlas beytindeki 
tevriyeli durum cümle dışı unsurun sayısını ikiye çıkaracak 

niteliktedir. Gazelde “e (35), a (29), â (27), u (27), i (22)” ünlüleri 
(asonans); “m (24), d (22), z (22), n (15)” ünsüzleri (aliterasyon) 

sıklıkla kullanılarak ahenk sağlanmıştır. Redifin “-umuz” 

olması nedeniyle “m, z, u” seslerinin sıklıkla kullanıldığı 
görülmektedir. Gazelin tamamında “e, a, â” ünlülerinin ve 

özellikle bu gazelde “d” seslerinin sıklıkla kullanılması tempoyu 
düşürmemiştir. Bâkî, ses tekrarları ve kelime seçimiyle 

okuyucunun zihnine ve kulağına hitap etmiş; dış yapıyla içyapı 

arasında uyum sağlamaya çalışmıştır. 

Tablo 1: Şekil Bakımından Gazel 
Nazım Şekli / Türü  Gazel / Âşıkâne Gazel 

Vezin Mef’ûlü / fâ’ilâtü /mefâ’îlü / 

fâ’ilün 

Redif -umuz 

Kafiye “d” revî, “â” ridf: kâfiye-i mürdefe 

Kafiye Şeması aa / xa / xa… 

Nazım Birimi / Sayısı Beyit / 6 

 

Arka Yapı (Muhteva-İç Yapı-Soyut) 

1. Beyit 

Fermân-ı aşka cân iledür inkıyâdumuz 

Hükm-i kazâya zerre kadar yok ‘inâdumuz 

 

1. Tabaka: Semantik (Anlamsal) Tabaka 

a. Kelime Semantiği 

Fermân: Emir, buyruk, yazılı padişah buyruğu.  
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Aşk-a: (İsim kökü-yönelme hâl eki): Bir kimse veya bir şeye 

karşı duyulan çok kuvvetli sevgi ve bağlılık, aşırı muhabbet, 

şiddetli istek, tutku.  

Cân: İnsan ve hayvanların yaşamasını sağlayan ve ölümle 
bedenden ayrılan madde dışı varlık, ruh, insanın kendi varlığı, 

yaşama, yaşayış, hayat, insanın duygularını taşıyan iç âlemi, 

gönül, iç, yürek.  

İle-dür: Edat-ekeylem.  

İnkıyâd-u-muz: (İsim kökü-yardımcı ünlü-birinci çokluk iyelik 

eki): Boyun eğme, baş eğme, itâat etme.  

Hükm: Bir şeyin şöyle veya böyle olduğu hakkında verilen 

karar, yargı, hâkimiyet, önem, kuvvet, geçerlilik.  

Kazâ-y-a: (İsim kökü-kaynaştırma ünsüz-yönelme hâl eki): Hiç 
kimsenin kastı olmadan ortaya çıkan, zarara veya can kaybına 

sebep olabilen hâdise; kaderin Allah tarafından ezelde tayin ve 

tespit edilen biçimde ve zamanda gerçekleşmesi.  

Zerre: Çok küçük parçacık, bir kıratın (0,20 gr.) altmış dörtte 

biri olan kıtmirin yarısı miktarındaki eski bir ağırlık ölçüsü, bir 

kıratın yüz yirmi sekizde biri.  

Kadar: Edat.  

Yok: Bulunmayan, mevcut olmayan (şey); karşıtı, var.  

‘İnâd-u-muz: (İsim kökü-yardımcı ünlü-birinci çokluk iyelik 
eki): Dediğinden vazgeçmeme, ayak direme, direnme, inat etme 

huyunda olan (kimse), inatçı. 

 

b. Cümle Semantiği 

Orijinal metnin cümle yapısı: 

Fermân-ı ‘aşka /  cân iledür /  inkıyâdumuz 

Dolaylı tümleç /  yüklem   /  özne 

Hükm-i kazâya /  zerre kadar /  yok /  ‘inâdumuz 

Dolaylı tümleç /  zarf        /  yüklem /  özne 

Fermân-ı ‘aşka inkıyâdumuz cân iledür, hükm-i kazâya zerre 

kadar ‘inâdumuz yok (dur). 
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“Aşk fermanına boyun eğmemiz samimiyetledir. Kaderin 
hükmüne zerre kadar inadımız yoktur.”  

 

2. Tabaka: Nesne (Obje) Tabakası 

“Nesne tabakası anlamı ağırlıklı olarak taşıyan kelimelerden 

(temel obje ve yardımcı objeler…) oluşmaktadır” (Bayram, 2008: 

172). Hükm-i kazâ temel obje, fermân-ı ‘aşk ise yardımcı objedir. 

                           Leff ü neşr-i mürettep / Tenâsüp             

Hükm-i kazâ                 [vardır]             ‘inkıyâd 

Teşbih-i beliğ                    Tezat                       Tezat 

Fermân-ı ‘aşk  yok(tur)         ‘inâd 

Şairin kullandığı hükm-i kazâ terkibi ilahi iradenin buyuracağı 

kaza ve kader olaylarını ifade etmektedir. Şair, hükm-i kazâ ile 
fermân-ı ‘aşk metaforu arasında ilgi kurmuştur. Bâkî’nin 

“hükm” ve “fermân” ile “kazâ” ve “aşk” arasında da ilişkiyi 
gözeterek tamlamalar kurduğu görülmektedir. Hükm-i kazâ 

(benzeyen) ve fermân-ı ‘aşk (kendisine benzetilen) arasında 

teşbîh-i beliğ vardır. İlk mısrada bulunan “hükm-i kazâ, [vardır] 
ve ‘inkıyâd” kavramları ile ikinci mısradaki “fermân-ı ‘aşk, yok 

ve ‘inâd” arasında leff ü neşr-i mürettep ve tenâsüp sanatları 
bulunmaktadır. İki mısra arasında zıtlıklar vasıtasıyla da ilgi 

kurulmuştur. İlk mısrada “cân iledür” sözüyle ikinci mısradaki 
Allah’ın buyruklarına “inkıyâdumuz (bağlılığımız)- canla 

başladır [vardır]” ve “‘inâdumuz (karşı çıkma, bağlanmayı 

reddetme)- yok(tur)” kavramları arasında tezatlık kurulmuştur.    

   

3. Tabaka: Karakter Tabakası 

“Şâirin ruh dünyası; kişiliği, yetiştiği ortam, bakış açısı, 

psikolojik dünyasıyla ilgili bilgiler… vs.den oluşur” (Bayram, 
2008: 172). Bâkî, fakir bir müezzinin oğlu olmasına rağmen iyi 

bir eğitim görmüş, şairlik yeteneği ile de genç yaşta şöhret 
sahibi olmuştur. Şiir yazma hünerini hayatı boyunca 

şeyhülislam olma hedefi doğrultusunda kullanmıştır. Hoş 
sohbet, neşeli, nüktedan kişiliğine rağmen şeyhülislam 

olabilmek için insanları kırmaktan çekinmemiş; bu yönüyle 

sevilmeyen, kötü huylu bir kimse olarak anılmıştır. Bâkî; bazen 



19 | E D E B İ  Ç Ö Z Ü M L E M E L E R  

 

gözden düşmüş, sürgüne gönderilmiş ve şiirlerinden anlaşıldığı 

kadarıyla sık sık iç muhasebeler yapmıştır. Şair; fermân-ı ‘aşk 
karşısında elleri kolları bağlıdır, onu hükm-i kazâ gibi gördüğü 

için tam bir teslimiyet içindedir. Şairin inancına göre kaza 
hükmüne karşı konulamayacağından aşk fermanına da karşı 

çıkılamaz. Kaza hükmüne karşı derin bir itaat içinde olduğu gibi 

aşk fermanına karşı da tam bir teslimiyet içerisindedir. Bu 
yüzden şair aşk duygusuna karşı çaresizdir. Kaza ve kadere 

olan inancının gereği olarak başına gelenlere tahammül ederek 
sabretmek zorunda kalır. Bu boyun eğiş dışarıdan bir zorlama 

değil içten bir kabuldür. 

 

4. Tabaka: Kader Tabakası 

Kader tabakası, karakter tabakasında tespitler ve 

değerlendirmeler yapılırken ortaya çıkan sosyal yapılarla kader 
anlayışı arasındaki bağlantıların irdelendiği tabakadır. Bu 

tabakada şairlerin varlık âlemine ve niteliklerine dönük bakış 
açılarının ortaya konulması hedeflenir. Şairin toplumsal ve dinî 

değerleri bu beyitte ön plana çıkmıştır. Kaza ve kader inancı gibi 

İslâm dininin temel değerleri burada konu edilmiştir. İslam 
inancına göre kaza ve kader, Allah tarafından insanları imtihan 

etmek amacıyla gönderilen birtakım olaylar ve işlerdir. 
Toplumun bir üyesi olarak şair de bu kabul ve inanca sahiptir. 

Dolayısıyla kaza ve kader olayları gibi Allah tarafından 
gönderilen türlü musibetlere karşı çıkılmaz, bilakis tahammül 

edilerek sabırla geçmesi beklenir. Öte yandan ilahi ferman, 
padişah fermanı gibi yine toplum nezdinde karşı çıkılması 

olanaksız ve tartışmasız olan mefhumlar ve kesin ifadeler 

kullanılarak anlatım etkili hâle getirilmeye çalışılmıştır. ‘İnâd ve 
inkıyâd iki zıt davranıştır. ‘İnâd bir isyan, karşı çıkma ve kabul 

etmeme durumu, inkıyâd ise tam bir teslimiyet ve itaat olarak 

kabul edilir.  

 

2. Beyit 

Baş egmezüz edânîye dünyâ-yı dûn içün 

Allah’adur tevekkülümüz i'timâdumuz 
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Arka Yapı (Muhteva-İçyapı-Soyut) 

1. Tabaka: Anlamsal Tabaka 

a. Kelime Semantiği 

Baş: İnsan vücudunun göz, kulak, ağız, burun gibi duyu 

organlarının ve beynin bulunduğu en üst, hayvan vücudunun 

en ön kısmı, kafa, ser.  

Eğ-mez-iz: Fiil kökü-geniş zaman olumsuzluk eki-birinci çoğul 

şahıs eki.  

Edâni-y-e: (İsim kökü-kaynaştırma ünsüzü-yönelme hal eki): 

çok aşağılık, çok bayağı, pek alçak kimseler.  

Dünyâ: Güneş sistemine bağlı gezegenlerden biri olan yer 

yuvarlağı, küre-i arz, içinde yaşamakta olduğumuz yeryüzü, yer 

küresi, arz, cihan.  

Dûn: Alçak, soysuz, deni, aşağı.  

İçün: Edat.  

Allah-a-dur: (İsim kökü-yönelme hal eki-ek eylem): Her şeyin 

yaratıcısı olan tek ve mutlak varlık, Tanrı, Hudâ, İslâm dînine 
göre bütün kemal sıfatlarının kendisinde bulunduğu, mutlak, 

hakîkî, eksiksiz, ezelî, ebedî, her şeyin yegâne sâhibi, mâliki ve 
yaratıcısı olup eşi benzeri ve zıddı tasavvur edilemeyen, diğer 

varlıkların zarûrî kaynağı ve gerçek sebebi olan varlık.  

Tevekkül-ü-müz: (İsim kökü-yardımcı ünlü-birinci çokluk 

iyelik eki): her türlü gerekli sebebe başvurduktan sonra kadere 

râzı olup sonucu Allah’tan bekleme, işlerini Allah’a bırakma, 

yeis ve kederden kurtulma, Allah’a güvenme.  

İ’timâd-u-muz: (İsim kökü-yardımcı ünlü-birinci çokluk iyelik 

eki): güvenme, emniyet etme, güven, emniyet. 

 

b. Cümle Semantiği 

Orijinal metnin cümle yapısı: 

Baş egmezüz  /  edânîye  /  dünyâ-yı dûn içün 

Yüklem  /  dolaylı tümleç  /  edat tümleci 
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Allah'adur  /   tevekkülümüz i'timâdumuz 

Yüklem  /  özne 

Dünyâ-yı dûn içün edânîye baş egmezüz; tevekkülümüz, 

i’timâdumuz Allah’adur. 

“Aşağılık dünya menfaatleri için alçaklara baş eğmeyiz. Biz 
bütün işlerimizi Allah’a bırakmışız, bütün inancımız ve güvenimiz 
Allah’adır.” 

 

2. Tabaka: Nesne (Obje) Tabakası 

Tevekkül ve i’timâd temel obje, dünyâ-yı dûn ise yardımcı 

objedir.   

                               Leff ü neşr-i mürettep / Tenâsüp 

Dünyâ-ı dûn             baş eğmezüz (şair)         edânîye 

Tezat         Tezat                                  Tezat   

Tevekkül-i’timâd   [baş eğeriz] (şair)   Allah’a 

Bâkî bu beyti zıtlıklar üzerine kurmuştur. İlk mısrada “dünyâ, 

dûn, edânî” iştikak yoluyla türetilmiş kelimeler olup Arapça (دنی) 
kökünden türetilmiştir. Kelime “aşağı, aşağıda ve beride 

bulunan yer, yeryüzü” anlamlarına gelmektedir. Tasavvufta 

insanın aslî vatanı cennettir. Elest meclisinde verdiği sözü 
unutan insanoğlu cennet-i a’lâdan dünyâ-yı denîye gönderilmiş; 

kulluk vazifesini bırakıp denî olan dünyaya, dünya malına 
gönül vererek Allah’a isyan etmiştir. Dünya malına 

meyledildikçe ona meyledenlere baş eğme, itaat etme artar; 
ancak dünyadan yüz çevirip Allah’a tevekkül ve itimat edildikçe 

şeref ve haysiyet sahibi olunabilir. 

 
3. Tabaka: Karakter Tabakası 
Şair inancı gereği Allah’a karşı tam bir güven ve teslimiyet 

içerisindedir. Bütün dünyalık işlerini Allah’ın irade ve takdirine 
bırakmıştır. Bu yüzden dünyalık işlerin gerektirdiği şahsi 

menfaatler için insanlık onurunu ayaklar altına alarak 

kendisini alçaklara muhtaç etmez. Şaire göre dünya değersiz, 
aşağılık bir yerdir; buna mukabil Allah rızası ulvi ve sonsuz bir 

murattır. Şair, şerefini, haysiyetini geçici bir yer olan dünya için 
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harcamaya değer görmemektedir. Bu sebeple dünyalık 

ihtiyaçları için onurunu ayaklar altına almadığından ve alçak 
şahsiyetler karşısında eğilmediğinden başı her zaman dik ve 

mağrurdur. Bâkî, Rumeli kazaskerliğine kadar yükselmiş; ödün 
vermez karakteri ve şahsi çekişmeler nedeniyle şeyhülislam 

olamamıştır. Bu beyitte şair, -gönül kırıklığının da etkisiyle- 
Allah’tan başka kimseye boyun eğmediğini, yalnızca Allah’a 

güvendiğini ve tevekkül ettiğini dile getirmiştir.    

 
4. Tabaka: Kader Tabakası 
Dünya kelime olarak “alçak” anlamına geldiği için toplum 

nezdinde bu gözle değerlendirilmiştir. Zevk, eğlence ve 

menfaatleri geçici olduğu için dünya, kıymetsiz ve değersiz 
olarak görülmüştür. Dünya aşağılık bir yer olduğu için şahsi 

menfaatler, geçici ihtiraslar için bazen değersiz insanların 
istediklerini yapmak zorunda kalınabilir. Çünkü dünyada 

makam, mevki, güç, para, otorite gibi unsurlar karakter olarak 
alçalmış insanların kontrolünde olabilmektedir. Allah’a 

tevekkül etmiş, yani bütün dünyalık işlerini Allah’a bırakmış 
biri bütün bu kaygılardan uzaktır. Tevekkül anlayışına göre 

insan elinden geleni yapmalı ve işin akıbetini Allah’a 

bırakmalıdır. Şairin dayandığı toplumsal olgu buradan neşet 
etmektedir. 

 

3. Beyit 

Biz müttekâ-yı zer-keş-i câha tayanmazuz 

Hakkun kemâl-i lutfunadur istinâdumuz 

 

Arka Yapı (Muhteva-içyapı-soyut) 

1. Tabaka: Anlamsal Tabaka 

 

a. Kelime Semantiği 

Biz: birinci çokluk şahıs zamiri 

Müttekâ: dayanacak şey, destek, dayanak, dayangaç, baş tarafı 

hilâl şeklinde olan ve otururken koltuk altına alınıp üzerine 

dayanılan âlet, tasavvufta çilehanelerde gecelerini zikir ve 
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tefekkürle geçirmek isteyen dervişlerin, başlarının alın kısmını 

dayayıp kısa bir süre uyumak için kullandıkları 60-70 santim 
boyunda, üzerine hilâl şeklinde bir başlık takılmış bir 

değnekten yahut bu şekilde yapılmış yekpare ağaç veya 

demirden dayanma âleti.  

Zer-keş: Altınla işlenmiş.  

Câh-a: (İsim kökü-yönelme hal eki): yüksek mevki, makam, 

rütbe.  

Taya-n-maz-uz: Fiil kökü-fiilden fiil yapım eki-geniş zaman 

olumsuzluk eki-birinci çokluk şahıs eki.  

Hakk-un: (İsim kökü-ilgi eki): Allah, Cenâb-ı Hakk, Tanrı, 

Hudâ, doğru, gerçek, karşıtı: batıl.  

Kemâl: En olgun, en yetişkin döneminde olma, olgunluk, bir 
şeyin tam ve noksansız dereceye erişmiş olması durumu, 

mükemmellik, tamlık.  

Lutf-u-n-a-dur: (İsim kökü-üçüncü tekil iyelik eki-kaynaştırma 

ünsüzü-yönelme hal eki-ekeylem): İyi muâmele, iyilik, 

yumuşaklık, hoşluk, bağış, bağışlama, ihsan, kerem, cömertlik.  

İstinâd-u-muz: (İsim kökü-yardımcı ünlü-birinci çokluk iyelik 

eki): bir şeye dayanma, güvenme. 

 

b. Cümle Semantiği 

Orijinal metnin cümle yapısı: 

Biz    /  müttekâ-yı zer-keş-i câha /  tayanmazuz 

Özne    /     dolaylı tümleç              /    yüklem 

Hakkun kemâl-i lutfunadur  /  istinâdumuz 

Yüklem                                 /           özne  

Biz müttekâ-yı zer-keş-i câha tayanmazuz; istinâdumuz 

Hakkun kemâl-i lutfunadur. 

“Biz altın işlemeli koltuk ve yüksek makamlara yaslanmayız; 
Allah’ın güzel ihsan ve bağışlamasına sırtımızı dayarız.” 
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2. Tabaka: Nesne (Obje) Tabakası 

Kemâl-i lutf temel obje, müttekâ-yı zer-keş-i câh yardımcı objedir.

                     

Leff ü neşr-i mürettep / Tenâsüp 

Biz (şair)          müttekâ-yı zer-keş-i câh            dayanmamak 

                                Tezat                                    Tenâsüp                                                   

  Hakk  kemâl-i lutf                  istinâd 

  

Bu beyitte altın işlemeli asalar ve makamlar ile Allah’ın lütuf ve 

keremi arasında kıyaslama yapılmıştır. Beyitte kemâl-i lutf 

temel obje, müttekâ-yı zer-keş-i câh ise yardımcı obje olarak öne 
çıkmaktadır. Beyitteki temel ve yardımcı objeler arasında leff ü 

neşr-i mürettep ve tenâsüp bulunmaktadır. Şair geçici olan 
dünya malına değil, Allah’ın sonsuz ve noksansız ihsanına 

güvendiğini söylemektedir. Şair için Allah’ın lütuf ve 
kereminden ihsan ettiği nimetler; altın işlemeli tahtlardan, 

minderlerden, hâsılı her türlü dünyevî varlıktan daha değerli ve 

sağlam bir dayanak olarak görünmektedir. Bâkî, istediği ve 
ulaşamadığı makam veya başka bir lütuf için devrin sultanına 

değil Allah’a sığındığını; nazarında dünya malının değersiz 

olduğunu dile getirmiştir. 

 

3. Tabaka: Karakter Tabakası 

Şair bu beyitte bir güç gösterisi ve mağrurluk içerisindedir. Bu 
güç gösterisi ve özgüven dayanmış olduğu objedir. Şair, 

özgüveninin sebebini altın işlemeli koltuk ve dayanaklar değil, 
Allah’ın vermiş olduğu lütuf ve bağışlamalara dayandığını ifade 

etmektedir. Ona göre ilahi bir kudrete dayanıp güvenmek 
dünyaya ait olan maddi bir eşyaya dayanıp güvenmekten çok 

daha iyi ve sağlamdır. Bu bakımdan şair bu yolu seçtiğini ifade 

etmektedir. Şairin devrin sultanı Kanunî Sultan Süleyman’a da 
göndermede bulunduğu da düşünülebilir. İstediği makamlara 

getirilmemesi hatta bir ara sürgüne gönderilmesi şairin sultanla 
arasının bazen bozulduğunu göstermektedir. Beyit, şairin 

bilinçaltında devrin sultanına serzenişte bulunduğu hissi 

uyandırmaktadır. 
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4. Tabaka: Kader Tabakası 

İslam inancı gereği her şeyin sahibi Allah’tır. Onun gücü her 

şeye yeter. O isteyeni yüceltir, isteyeni alçaltır. Makam, mevki, 

lütuf ve ihsanların tamamı Allah’ın yed-i kudretindedir. Bu 
sebeple dünyaya ait olan her maddi nesnenin tasarrufu da 

nihayetinde Allah’a aittir. Yaratıcı olan Tanrı her şeyin üstünde 
ve her şeyin elinde olduğu yegâne kudrettir. Bu toplumların ve 

evrenselliğin genel kanaatine uygundur. Şair de Allah’ın sınırsız 
kudretine dayandığını söyleyerek dünyanın geçici nimetlerine 

yaslanmadığını ve güvenmediğini dile getirmiştir. 

 

4. Beyit 

Zühd ü salâha eylemezüz ilticâ hele 

Tutdı eğerçi âlem-i kevni fesâdumuz 

 

Arka Yapı (Muhteva-İç Yapı-Soyut) 

1. Tabaka: Anlamsal Tabaka 

 

a. Kelime Semantiği 

Zühd: Maddî zevklerden, kötü ve aşırı davranışlardan 
vazgeçmek ve içgüdülerini, hayvânî davranışlarını kontrol altına 

almak sûretiyle kalbin ve rûhun temizlenmesini amaç edinen 

felsefî veya dinî anlayış.  

Salâh-a: (İsim kökü-yönelme hal eki): doğruluktan, 

dürüstlükten ayrılmama, dinin yasakladığı şeylerden kaçınma.  

Eyle-mez-iz: Eylemek yardımcı fiil kökü-geniş zaman 

olumsuzluk eki-birinci çokluk şahıs eki.  

İlticâ: Sığınma, himâyesi altına girmeyi isteme.  

Hele: Bağlaç. Tut-dı: fiil kökü-görülen geçmiş zaman eki.  

Egerçi: Her ne kadar, … ise de, gerçi, nasıl ki, … olduğu, … 

yaptığı gibi.  

Âlem: Yerde ve gökte yaratılmış olan şeylerin bütünü, kâinat, 

evren.  
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Kevn: Varlık, vücut, mevcudiyet.  

Fesâd-ı-mız: (İsim kökü-yardımcı ünlü-birinci çokluk iyelik 

eki): tabiî halden çıkma, bozulma, bozukluk. 

 

b. Cümle Semantiği 

Orijinal metnin cümle yapısı: 
Zühd ü salâha  /     eylemezüz    /    ilticâ  / hele 

Dolaylı tümleç    /  yüklem    /   nesne  / c.d.u. 
 

Tutdı   /   eğerçi    /    âlem-i kevni   /   fesâdumuz 

Yüklem /   c.d.u.     /    nesne     /  özne 
 

Hele zühd ü salâha iltica eylemezüz / eğerçi âlem-i kevni 

fesâdumuz tutdı. 

“Her ne kadar günahlarımız, ahlâk bozukluğumuz dünyayı 
tuttuysa da sofuluğa hiç sığınmaz, özellikle bu günahlarımızın 

korkusuyla riyakâr bir dindarlık taslamayız.” 

 

2. Tabaka: Nesne (Obje) Tabakası 

Zühd ve salâh temel objeler, fesâd ise yardımcı objedir. 

Leff ü neşr-i gayr-ı mürettep / Tenâsüp 

Zühd ü salâh   (Şair/biz) ilticâ eylemezüz    hele 

                                  Tezat                               Tenâsüp 

‘Âlem-i kevn   eğerçi           (Şair / biz) fesâdumuz 

                                             Mübalağa 

Bu beyitte şair, zühd ü salâh kavramlarıyla fesâd kavramı 
arasında zıtlık yoluyla ilgi kurmuştur.  Bâkî; bu dünyada 

yaptıklarının fitne fesattan öteye gitmediğini, sofuluk taslayıp 
zühd ve salâha sığınmadığını, riyakârlık etmediğini dile 

getirmiştir. Şair, zâhidin yani ham sofunun zühd ve salâha 

sarılmasını samimiyetsiz bulmaktadır. İşi gücü fesat olan 
zahidin dindarmış gibi görüntü vermesi şairin anlayışına ters 

gelmekte; şair, böyle yapanları tariz yoluyla hedef tahtası hâline 
getirmektedir. Şair fesatlarının bu dünyanın her tarafını istila 
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ettiğini söylerken mübalağa yapmıştır. Zahitlerin fitne ve fesadı 

arttıkça zühd ve salaha sığındığını dile getiren şair, kendisinin 
buna tevessül etmediğini söylemektedir. Fesadın dünyayı 

tutması sözüyle mübalağa yapılmıştır. “Hele” zarfı ve “eğerçi” 
edatı, anlamları ve cümlede bağlantı kurmaları bakımından 

bilinçli olarak kullanılmış, anlatımın akıcı ve rahat olmasını 

sağlamıştır.  

  

3. Tabaka: Karakter Tabakası 

Bâkî, dünyadaki işlerinin fitne fesattan başka bir şey olmadığını 
dile getirerek hatalar yaptığını kabul etmektedir. Şair dinî 

emirleri çok iyi bildiği hâlde onlara uygun yaşamadığından 

şikâyet etmektedir. Ancak bu şikâyet durumu şairi sahte bir 
dindarlığa itmez. Günahlarıyla, hatalarıyla yüzleşmekten 

korkmaz, onları saklama gereği duymaz, onları sofuluğun, 
sahte dindarlığın arkasına saklama cihetine gitmez. Böyle 

yapmaktansa hatalarıyla hesaplaşmayı tercih eder. Ahlak 
bozukluğu ve günahları bütün bir âlemi kuşatacak kadar artıp 

çoğalsa da züht ve salah yoluna yani dünyadan el etek çekip 

göstermelik bir dindarlık arayışına sığınmaz.  

 

4. Tabaka: Kader Tabakası 

İnsanlar zaaflarıyla yaratılmışlardır. Her insanın bir zaafı, 
kusurlu bir tarafı mutlaka vardır. İnsan mükemmel olan değil 

noksan olandır. Bu bakımdan hata edip günah işlemesi 

kaçınılmazdır. Fıtraten insanoğlu hata ve günahlarını saklama, 
görmezden gelme veya unutmaya çalışma eğilimindedir. Bunun 

için de farklı yollara başvurur. Zühd ve salah da bu yollardan 
biridir. Tasavvuf inancına göre insan dünyadan el etek çekip 

kendisini tamamen uhrevi işlere adamalı, dünya ile bağını 
koparmalıdır. Zâhid sıfatını alan bu dervişler seyr ü sülûk 

yoluna girerek eski yaşamlarını unutup kendilerine yeni bir 
kader çizerler. Tasavvuf inancına göre günah ve hatalardan 

kaçmak için bu yola sığınmak gerekir. 
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5. Beyit 

Meyden safâ-yı bâtın-ı humdur garaz hemân 

Erbâb-ı zâhir anlayamazlar murâdumuz 

 

Arka Yapı (Muhteva-İçyapı-Soyut) 

1. Tabaka: Anlamsal Tabaka 

 

a. Kelime Semantiği 

Mey-den: (İsim kökü-ayrılma hal eki): şarap, bade, ilahi aşk.  

Safâ: Gönül şenliği, rahat, huzur, kedersizlik, eğlence, neşe, 

zevk.  

Bâtın: İç yüz, dâhil, derûn, karşıtı: zahir, görünmeyen, gizli 

olan, sır.  

Hûm-dur: (İsim kökü-ekeylem): küp.  

Garaz: Gaye, maksat, istek, arzu  

Hemân: Ancak, sâdece, yalnız, fakat, illâ.  

Erbâb: Sahipler, bir işten iyi anlayan, o işte becerikli, usta, 

mâhir olan kimse.  

Zâhir: Bir şeyin görünen tarafı, dış yüzü, dış görünüşü, 

karşıtı: bâtın.  

Anla-y-a-maz-lar: Fiil kökü-kaynaştırma ünsüzü-yeterlilik kipi-

geniş zaman olumsuzluk eki-üçüncü çokluk şahıs eki.  

Murâd-u-muz: (İsim kökü-yardımcı ünlü-birinci çokluk iyelik 
eki): erişilmek istenen, olması, gerçekleşmesi arzu edilen şey, 

istek, dilek, amaç. 

 

b. Cümle Semantiği 

Orijinal metnin cümle yapısı: 

Meyden / safâ-yı bâtın-ı humdur /   garaz  / hemân 

Özne /            yüklem                   /     özne /c.d.u 
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Erbâb-ı zâhir  /     anlayamazlar    /   murâdumuz 

Özne                /         yüklem         /       nesne 

Meyden garaz hemân safâ-yı bâtın-ı humdur / Erbâb-ı zâhir 

murâdumuz anlayamazlar. 

“Bize göre şaraptan maksat, şarap küpünün içindeki manevî 
zevki duymak ve iç temizliğine kavuşmaktır; şeriatın kabuğunda 
kalanlar, bizim ne istediğimizi anlayamazlar.” 

 

2. Tabaka: Nesne (Obje) Tabakası 

Safâ-yı bâtın-ı hûm ve mey temel obje, erbâb-ı zâhir kavramları 

ise yardımcı objedir. 

Leff ü neşr-i gayr-ı mürettep / Tenâsüp 

(Şair) // Mey              garaz  safâ-yı bâtın-ı humdur 

   

         Tenâsüp                         Tezât                       Tenâsüp 

Erbâb-ı zâhir      murâd       anlayamazlar 

 

 

          Mey (hum) (İstiare)  Mey (hum) (İstiare) 

 

  Şair       Bâtınî aşk     Zâhid          Zâhirî aşk                            

         (Gerçek aşk)   (Taklidî aşk) 

Bâkî, mutasavvıf bir şair değildir, ancak tasavvuf ıstılahına 

hâkimdir. Şiirlerinde sıklıkla tasavvufi kavramlara yer veren 
şair, meyi “ilahî aşk” anlamında kullanmıştır. Meyden başka 

beyitte geçen “safâ-yı bâtın-ı hum, erbâb-ı zâhir” kavramlarının 

da tasavvufi anlamda kullanıldığı görülmektedir. Şair, meyden 
kastının saf ve temiz bir kalp olduğunu dile getirmiştir. Dış 

görünüşe bakarak karar verenler şairin maksadını anlamaktan 
uzaktır. Nitekim manevi hazza herkes erişemez. Şair bâtınî aşk 

(gerçek aşk) şarabından içmiştir; oysa zahit, ibadetinden Allah 
sevgisine kadar her şeyi gösteriş için yaptığından zâhirî aşk 

(taklidî aşk) dairesinden çıkamamıştır. Zâhir ile bâtın birbirine 

zıt durumlardır. Safâ-yı bâtın-ı hum’a yaklaşıldıkça erbâb-ı 
zâhirden uzaklaşılır. Beyti oluşturan “mey, safâ, hum; bâtın, 
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zâhir; anlayamamak, garaz, murâd” kavramları uyumlu bir 

şekilde kullanılmıştır. Şair kendisini erbâb-ı zâhir ile 

karşılaştırmıştır.    

 

3. Tabaka: Karakter Tabakası   

Bâkî, bu beyitte “mey” ile ilgili daha çok tasavvufi manada 
kavramlar kullanmıştır. Şair, zahitlerin her türlü riyakârlığı 

yapıp züht ve salaha sarılmalarına karşı bir duruş sergilemiş, 
bu beyitle içinde bulunduğu hâlet-i ruhiyeyi de tasvir etmiştir. 

Rindâne bir tavır sergileyen şair, kullandığı “mey” metaforu ile 
maddi zevkten ziyade manevi zevke işaret etmiştir. Mey; 

muhabbete, özelde Allah aşkına benzetilmiştir.  Olay ve olguları 

yalnızca dış görünüşüyle yorumlayan ve şekle saplanıp kalanlar 
şairi anlayamaz. Bu manevi hazzı duyumsamak için öncelikle 

onu anlayacak bir idrak gücü olmalıdır. Erbâb-ı zâhirin- yani 
her şeyi şekilci bir bakış açısına göre yorumlayanların- manevi 

hazza ulaşması mümkün değildir.  

 

4. Tabaka: Kader Tabakası 

İslam’a göre olay ve olguların iki yüzü vardır: Zahir (görünen), 

batın (görünmeyen). Elest meclisi coşkusunu bilen ve gerçek 
manada iman edip Hakk’a yönelenler bâtınî; hayvanî 

ihtiyaçların ötesine geçemeyip maddeye bu gözle bakanlar ise 
zâhirî aşkın temsilcisidir. İlahî aşk şarabının tadına varanların 

bâtınî aşk gözü açılmış, başka bir varlığa meyilleri kalmamıştır. 

“Bilinen içki nasıl sarhoşluk verirse ilahî aşk/muhabbet de 
sekre yol açar. Dolayısıyla iki unsurun bir vasıfta müşterekliği 

söz konusudur. ‘Mey-i aşk’ gibi benzetmeye dayanan 
tamlamalarda içki kendi hakiki/temel anlamını muhafaza 

etmektedir. Ama tamlamadaki muhabbet/ aşk bu benzetme ile 
tahayyülde değil zihnî planda değişime uğramış, farklı bir 

anlamda algılanmaya başlanmıştır. Benzeyenin yani aşkın 
kaldırılması ile de içkinin anlamı farklılaşır” (Saraç, 2000: 141). 

Her toplumda, her devirde ve her inanç çevresinde şaraba farklı 

anlamlar yüklenmiştir. Kimisi şarabı bedeni zevke ulaşmanın 
bir aracı olarak görürken kimi de onu ilahi aşka ulaştıran bir 

vesile olarak tasavvur etmiştir. Şarabın ifade ettiği anlamın 
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bâtınî (iç) yüzünü görmek ise ancak bu idrak sahibi kimselere 

nasip olur. 
 

 

6. Beyit 

Minnet Hudâ'ya devlet-i dünyâ fenâ bulur 

Bâkî kalur sahîfe-i âlemde adumuz 

 

Arka Yapı (Muhteva-İçyapı-Soyut) 

1. Tabaka: Anlamsal Tabaka 

 

a. Kelime Semantiği 

Minnet: Yapılan iyiliğe karşı teşekkür etme, şükür, hamdetme, 
yapılan bir iyiliğin yükü, ağırlığı altında ezilme, iyilik yapana 

karşı kendini daima borçlu hissetme.  

Hudâ-y-a: (İsim kökü-kaynaştırma ünsüzü-yönelme hal eki): 

Allah, Tanrı, Cenabı Hak. 

Devlet: Ululuk, büyüklük, büyük rütbe, büyük mevki ve 

makam 

Dünyâ: İçinde yaşamakta olduğumuz yeryüzü, yer küresi, arz, 

cihan.  

Fenâ: Gelip geçici olma durumu, devamlı ve kalıcı olmama, 

ölümlü ve son bulucu olma, ölümlülük, fânilik, karşıtı: bekâ.  

Bul-ur: Fiil kökü-geniş zaman eki.  

Bâkî: I. Ebedî, ölümsüz, kalımlı, karşıtı: fânî; varlığını koruyan, 

devam eden, devamlı, sürekli.  / II. şairin adı ve mahlası 

Kal-ur: Fiil kökü-geniş zaman eki.  

Sahîfe: Bir defter veya kitap yaprağının iki yüzünden her biri.  

Âlem-de: (İsim kökü-bulunma hal eki): yerde ve gökte 

yaratılmış olan şeylerin bütünü, kâinat, evren.  

Ad-u-muz: (İsim kökü-yardımcı ünlü-birinci çokluk iyelik eki): 

şöhret, nam, şan. 
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b. Cümle Semantiği 

Orijinal metnin cümle yapısı: 

Minnet Huda’ya /  devlet-i dünyâ  /  fenâ bulur 

 c.d.u.        /            özne        /        yüklem 

 

I)  Bâkî kalur   /    sahîfe-i âlemde   /   adumuz 

Yüklem      /     dolaylı tümleç     /    özne 

 

II) Bâkî     / kalur   /  sahîfe-i âlemde  /    adumuz 

c.d.u.  / yüklem / dolaylı tümleç / özne  

Minnet Huda’ya devlet-i dünyâ fenâ bulur; I) Adımız sahîfe-i 
âlemde bâkî kalur. /    II) Ey Bâkî, adumuz sahîfe-i âlemde 

kalur.  

“Allah’a şükürler olsun ki, dünyanın ikbal ve serveti geçip gider 

ancak şöhretimiz dünyada ve kıymet bilen insanların hatırasında 
sonsuza kadar kalır.” 
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2. Tabaka: Nesne (Obje) Tabakası 

Adın Bâkȋ/bâkî kalması ve sahîfe-i âlem temel obje, fenâ bulmak 

ve devlet-i dünyâ ise yardımcı objelerdir. 

Leff ü neşr-i gayr-ı mürettep / Tenâsüp 

Minnet Hudâ’ya(dır)     Devlet-i dünyâ          fenâ bulur 

                                                                  Tezat 

Tenâsüp 

 (Şair)                 adumuz B/bâkî kalur        sahîfe-i âlem 

 

                      Şairin adı             Hudâ 

 

Sahîfe-i âlem          B/bâkî kalur Devlet-i dünyâ           fenâ bulur 

Şairin “Minnet Hudâ’ya” sözüyle beyte başlaması dikkat 

çekicidir. Şair, bu dünyada mutluluk, talih, baht sahibi 
olamamış, istediği makam ve mevkie ulaşamamıştır. İman 

sahibi şair için ikinci beyitteki “Allah'adur tevekkülümüz 
i'timâdumuz” sözünün bir sonraki aşaması Yüce Yaradan’a 
minnet duygusunu dile getirmek olmuştur. Şair, her ne kadar 

bu dünyada arzularına kavuşamamış olsa da Müslümanca  
duruş sergileyerek verdiği bütün lütuf ve nimetler için Allah’a 

şükretmektedir.  Bâkî kalmak ve fenâ bulmak arasında bir tezat 
vardır. Şair bu dünyanın ve dünyalıkların geçici olduğuna 

inanır. Bu dünyada ilâ-nihâye kalmak mümkün olmadığına 

göre kişi, iyi bir nam bırakarak sahîfe-i âlemde kalıcı olmanın 
peşine düşmelidir. Kalıcı olmak isteyen ise geçici olana 

meyletmez. Şair “bâkî” sözünü tevriyeli olarak kullanmıştır. 
Mahlas beytinde “B/bâkî” sözünün şairin isminin yanında 

“adının sonsuza kadar yaşaması” anlamına işaret edecek 
şekilde kullanıldığı da görülmektedir. Devlet-i dünyâ ile sahîfe-i 
âlem arasında doğrudan; fenâ bulmak ve bâkî kalmak arasında 

tezat yoluyla ilgi kurulmuştur.  

 

3. Tabaka: Karakter Tabakası 

Şair bu dünyadan göçüp gittikten sonra adının ve şöhretinin 

kalıcı olmasını istemektedir. Ona göre adının ve şöhretinin 
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kalıcı olması yani hayırla ve iyiliklerle anılması en büyük zafer, 

bu dünyadan elde edilebilecek en şerefli mertebedir. Bu yüzden 
yeryüzündeki her maddi şey yok olup gideceği gibi dünyadaki 

ikbal ve servetin de bir gün yok olacağı malumdur. Şair, ebedî 
değerlere önem verdiği için fani ikbal ve servete sırt çevirip 

adının ve şöhretinin kalıcı olmasını sağlayacak davranışlarda 

bulunmayı tercih etmiştir. 

 

4. Tabaka: Kader Tabakası 

İnsanların ve toplumun hafızası her şeyi, herkesi kaydeder. 

İyilikleri ve güzellikleri kaydettiği gibi kötülükleri ve çirkinlikleri 
de kayıt altına alır. Toplumun bu hafızası sahîfe-i âlemdir. 

Birçok insan için sahîfe-i âlemde yani toplum hafızasında iyi ve 
kalıcı bir yer edinmek en büyük gaye olarak öne çıkmıştır. 

Bunun için dünyadaki tüm fani ve maddi değerler kıymetsiz bir 
metadan öteye gitmez. Çünkü maddi menfaatler geçici, manevi 

değerler ise kalıcıdır. Geçicilik ve kalıcılık bu bakımdan evrensel 

bir kavram olarak her toplumda işlenegelmiştir.         
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SONUÇ 

Bu çalışmada ele alındığı üzere Bâkî’nin bir gazeli örnek 

alınarak Divan edebiyatı ürünlerinin ontolojik şerh yöntemi 

ekseninde yorumlanmasına çalışılmıştır. Bu yöntem söz 
konusu edebi metinlere tatbik edilirken özellikle yazıldıkları 

dönemin sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ve nihayet edebi 
yönlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Sanat 

eserini oluşturan şairin de karakterinin ve içinde bulunduğu 
hâlet-i rûhiyesinin etraflı olarak bilinmesinde bu metot yararlı 

olmaktadır. Zira bu yöntemin bir gereği olarak hem ilgili 

dönemin hem de sanatkârın çeşitli yönlerden tanınması sanat 

eserinin şerh edilmesinde büyük bir önem arz etmektedir.  

Bu yöntemden beklenen yararın elde edilebilmesi için, salt söz 
konusu yöntemin kıstasları değil, geleneksel şerh yönteminin 

kurallarının kullanılması başarılı bir neticeye ulaşması 
bakımından önemlidir. Fakat bu yol izlenirken ontolojik 

yöntemin temel prensiplerinden taviz verilmemeye gayret 
edilmelidir. Divan edebiyatı metinlerinin, özellikle şiir 

örneklerinin geleneksel yöntemlerle olduğu kadar modern 

yöntemlerle de tahlil edilmesi, günümüz insanı için oldukça 

faydalı olmaktadır.   

Bâkî, bu gazelinde ses tekrarları ve kelime seçimiyle 
okuyucunun zihnine ve kulağına hitap etmiş; dış yapıyla içyapı 

arasında uyum sağlamaya çalışmıştır. Cümle semantiği ile 
sözün söyleme şekli ve anlamı üzerinde durulmuş, şairin söz ve 

ifade tercihleri belirlenmeye çalışılmıştır. Obje (nesne) 

tabakasında kelimeler arasındaki uyum ve ilişkiler öne 
çıkarılmış, söz ve anlam sanatları şemalar eşliğinde verilmeye 

çalışılmıştır. Bu tespitler ışığında şairin karakteri, zihin ve his 

dünyası, kader tabakası hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.   

Şairin kişiliği, ontolojik yöntemle incelenen bu gazelde çok net 
bir şekilde ortaya çıkmıştır. Şairin psikolojik durumu, dünyaya 

bakış açısı (zihniyeti), karşılaştığı durumlar karşısında takındığı 
tavırlar bu metotla belirgin bir şekilde tespit edilmektedir. 

Ontolojik metotla incelenen bu gazelde, şairin şeyhülislam olma 

hayaline ulaşmak için yaptığı mücadelede yenik düşmesi, hayal 
kırıklıkları, dünyalık şeylerden (makam ve mevki) uzaklaşması, 

Allah’a sığınması, gösterişe meyletmemesi, bu dünyada iyi bir 
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isim bırakarak ölmek istemesi, kişisel hırslarını sorgulaması 

gibi birçok konuda fikir sahibi olmak mümkündür.   

Bâkî, gazelinin mısralarında temel ve yardımcı objeleri düzenli 

bir şekilde sıralamıştır. Şairin kurduğu leff ü neşr ve tenasüp 
tertibine tezat, telmih ve istiarelerin de eşlik ettiği 

görülmektedir. Söz konusu gazelde şiir tekniğinin 
mükemmelliği, bu eserin şairin ustalık dönemi gazellerinden 

biri olduğuna işaret etmektedir. 
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Ayfer Tunç, ilk hikâyesini 1990’da yayımlar. Saklı adlı hikâye 

kitabı ile Yunus Nadi Hikâye Ödülü’nü kazanan yazar, bu 
kitaptaki hikâyeleri ile edebiyat dünyasında kalıcı olacağının 

işaretlerini verir. Roman ve inceleme alanlarında da eserler 
veren Ayfer Tunç, Memleket Hikâyeleri adlı eserini 2012 yılında 

yayımlar. İki yüz yetmiş sekiz sayfadan oluşan eserde Memleket 
Yazıları, Fotoğraflar Anlatıyor, Memleket Hikâyeleri olmak üzere 
üç bölüm bulunmaktadır. Kitabın Memleket Yazıları adlı birinci 

bölümü; “İstanbul”, “millet” ve “memleket” temalı yazılardan 
oluşur. “Anı-deneme” özelliği gösteren bu yazılarda 

“memleket”teki olumsuzluklara odaklanan yazar, Fotoğraflar 
Anlatıyor adlı ikinci bölümde ise Bıçakçı Gümüş Ahmet ve Bir 
Bando Hikâyesi adlı yazıya yer verir. Ayfer Tunç, bu yazıda 

düşüncelerini özellikle fotoğraflara yer vererek desteklemiştir. 
Memleket Hikâyeleri adlı son bölümde ise “anı-hikâye” karakteri 

taşıyan otuz anlatı yer alır. Yazar, Memleket Hikâyeleri’nde 

toplumsal meseleleri hikâyeleştirerek aktarır (Ergün, 2018: 20).  

Yazar, çalışmanın ağırlıklı kısmını oluşturan bu bölümdeki 

anlatılarında Türkiye’de 1960 ile 2000’li yıllar arasında tanık 
olduğu olayları hikâyeleştirerek bir toplumsal bellek çalışması 

gerçekleştirmiştir. Bu anlatılardaki yozlaşma, yoksulluk, kültür 
değişmeleri, kültür çatışmaları, fırsatçılık, kurnazlık, cinsel 

zaaf, vurdumduymazlık, kıskançlık, gösteriş, bencillik, sınıf 

atlamak ve başkası olmak arzusu, mezhepçilik, etnik ayrımcılık 
gibi sorunlar Türkiye’nin söz konusu yıllar arasındaki gündelik 

yaşamının bir izdüşümüdür. Ayfer Tunç geniş bir yelpazede ele 
aldığı bu sorunlarla memleket insanının duygu ve düşünce 

dünyasına, yaşam tarzına, hayata bakışına ayna tutmaya 
çalışır. Yazarın odaklandığı kesim ise genellikle toplumun alt 

kesimleridir. Söz konusu kesimlere dair saptadığı sorunlar 
üzerinden bir hesaplaşmaya girişerek; insanların “Ben kimim? 

Biz kimiz? Ben neyim ve ben nasılım?” sorularına yanıt 

aramalarını ister. Hikâyelerde kişilerin düşünce kalıpları, 
davranışları ile içinde bulundukları toplumsal çevre arasında 

büyük benzerlik vardır. Yazarın, bu anlatılarında eleştirel bir dil 
kullandığı ve zaman zaman mesajını ironi yoluyla hissettirdiği 

görülür. Olayların anlatıcısı çoğu zaman üçüncü tekil kişi 
olmakla birlikte olayın, kahramanların ağzından aktarıldığı da 

olur.  
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Memleket Hikâyeleri’nde mekân Adapazarı, Erzurum, Rize, 

Artvin, İstanbul, Bursa, İzmir ve Mardin gibi şehirlerdir. Mekân 
olarak bu şehirlerin yazlık, plaj, meyhane, köy, mahalle, sokak, 

konak, hamam, çarşı ve yaylaları seçilir. “Bu mekânlar, Türk 
toplumsal hayat kültürünün oluşum ve sergilenme alanları 

olarak simgesel bir değere sahiptir” (Çetin, 2017: 159). Mekân, 

bu hikâyelerinde insanların sosyalleşmesine aracılık eden bir 
unsurdur. Bazı hikâyelerinde ise mekânın adı belli değildir. 

Adapazarı’nda doğan Ayfer Tunç, bu anlatılarında mekân olarak 
Sakarya’nın Karasu ilçesine daha çok yer vermiştir. Yazarın 

Adapazarı’nda doğması, üniversiteye kadarki yaşamını 

Karasu’da geçirmesi bu mekâna çok yer vermesinde etkilidir.  

Bu anlatıların birçoğunun yazarın anılarından beslendiği 

görülür. Yazar, “anlattığım hikâyelerin hangisini yaşadım, 
hangisini dinledim, hayatta bazılarını farkında olmaksızın 
uydurdum mu bilemiyorum. (…) Belki gerçeklerin hafızamda 
kalan parçalarını örüp genişletiyorumdur. (…) Anlattıklarımın 
birer hikâyeymiş gibi okunmasını talep ediyorsam da, tümüyle 
uyduruyor değilim” (Tunç, 2020: 13) diyerek gözlemlediği veya 

yaşadığı olayları hikâye ettiğini vurgular. Kısaca somut 

yaşantılardan oluştuğu bu anlatılarındaki bazı olayların 
yaşanabilirliği yüksektir. Ayfer Tunç, bu anlatılarında 

“memleket” sözcüğüyle; “bütün bir ülke”yi- Türkiye’yi- kasteder. 
Memleket Hikâyeleri, olay hikâyeleri olmakla birlikte yazar, 

olayın kendisinden çok kişilerin ve toplumun olaylar 

karşısındaki tavrını ön plana çıkarır.  

Ayfer Tunç, daha önce Refik Halit’in aynı başlıkla yayımladığı 

hikâyelerinde olduğu gibi “memleket”e eleştirel bakarak 
sorunlara sadece ayna tutmuş, ancak çözümler sunmamıştır. 

Ayfer Tunç’la ilgili çalışmalarda yazarın bu eseri üzerinde fazla 
durulmadığı görülmektedir. Bu nedenle yapılan çalışmanın bu 

boşluğu dolduracağı kanaatindeyiz. Çalışmadaki amaç 
Memleket Hikâyeleri’nde yazarın “memleket”e ilişkin eleştirel 

bakışının boyutlarını belirlemektir.  
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Yoksulluk 

Ayfer Tunç, Memleket Hikâyeleri’nin üçüncü bölümündeki 
metinlerin birincisi İyi insanların cehennemi daha sıcak olur’da3 
gecekondu olduğu izlenimi veren bir mahallenin sosyal, 
ekonomik ve kültürel yapısından hareketle sosyal eleştiriler 

yapar. Türk insanının ortak yaşama kültürüyle ilgili izlerin de 
yansıdığı bu hikâyede, yoksulluk en dikkat çeken sosyal 

problemdir. Hikâyede vaka zamanı Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan 

hemen sonrasıdır. Mekân ise henüz o yıllarda küçük bir şehir 
olan Adapazarı’dır. Hikâye bir sokağın yoksulluğunu tasvir eden 

satırlarla başlar. Bu tasvirde insanların yoksulluğu ile devletin 
ekonomik durumu arasındaki paralellik sosyal bir gerçeklik 

olarak sunulur:  

“Tabelası olmayan çıkmaz sokak ikisi yeni biri eski üç 
evle, her yanını ot bürümüş bir arsanın çevrelediği 
biçimsiz bir meydanda bitiyor. Meydan öyle küçük ki, 
meydan bile denemez aslında ama tamamlayabilecek 
başka bir kelime de yok. Sokak değil, arsa değil, 

bahçe ve avlu da değil.” (s. 61)  

Sokağın tabelasının olmaması ve bakımsızlığı belediyenin de 
maddî imkânsızlığını gösterir. Maddî imkânsızlığın bu 

sokaktaki insanî ilişkileri şekillendirdiği görülmektedir. 
Hikâyenin aslî mekânı olan bu sokakta yardımlaşma toplumun 

en temel değeri olarak canlı bir şekilde yaşatılmaktadır. Sosyal 

hayatın temel birimlerinden olan sokak, genellikle belli sosyal 
ve kültürel bir içeriğin olduğu ve buna bağlı olarak gündelik 

yaşamın üretildiği fiziksel bir alandır (Günaydın, 2008: 143). 
Sokaktaki insanların en büyük çilesi yoksulluk olmasına 

rağmen bu sorunu yardımlaşma yoluyla yenmeye 
çalışmaktadırlar. Metinde insanların yoksulluğu, “merdaneli bir 
çamaşır makinası” üzerinden ifade edilir. Mahallede Feriköylü 

Leyla adlı bir kadından başkasının çamaşır makinesi yoktur. 
İnsanlar çamaşır günü olduğunda kirli çamaşırlarının hepsini 

bu yardımsever kadına getirir. Leyla, itiraz etmeden sokağın 
ortasındaki meydanda herkesin çamaşırını sırasıyla yıkar. Öyle 

 
3 Memleket Hikâyeleri’nde yer alan metinlerin başlıklarında eserdeki 

yazılış şekline bağlı kalınmıştır.  
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ki çamaşır yıkama etkinliği bu mahallede bir şenlik havası 

oluşturur.  

Hikâyede aksiyonun üzerinde toplandığı kişilerden biri olan 

Manav Dede, mahallelinin yardımlarıyla yaşayan huysuz, aksi 
bir adamdır. O, vefasızlık ve yoksulluk kadar yaşadığı sokaktaki 

insanların yardımlaşmasının da simgesidir. “Kendi ailelerini bile 
zor doyuran kadınlar, her akşam sırayla ona yemek götürürler” 
(s. 63). Hiçbir sosyal güvencesi olmayan mahallenin en yaşlı 

kişisi Manav Dede’nin çamaşırları da Leyla’nın çamaşır 
makinesinde yıkanmaktadır. Ancak o, her türlü iyiliğe rağmen 

hiç kimseye teşekkür bile etmez. Kadınlar ise Manav Dede’yi 
sevdiklerinden değil aslında kendi manevî doyumlarına 

ulaşmak için; yardım etmektedirler. Kadınlar söz konusu 

niyetlerini, “başımızın gözümüzün sadakası olsun” (s. 63) 
diyerek belli ederler. Kadınların Manav Dede’ye yaptıkları 

yardım ve iyilik, yoksul insanların birçok imkânsızlığa rağmen 
yardımsever kimliklerini unutmadıklarını ve değerlerinin inanç 

dünyasına göre şekillendiğini göstermektedir.  

Yazar, Bettina’nın Mahalleyi Galeyana Getiren Bikinisi adlı 

hikâyesinde oluşturmak istediği geri kalmış bir Anadolu 
imajının arka planında yoksulluk sorunu olduğunu sezdirmek 

ister. Ayfer Tunç, eserinde geri kalmışlığın sebeplerine inmez. 

“Yenileşme dönemi edebiyatında, okura Anadolu-İstanbul 
mukayesesini yaptıracak tarzda değerler çatışması içinde içerik 
oluşturma ve yine Anadolu’yu yokluk, gelişmemişlik imajı 
oluşturarak verme yazarlarca çok yoğun kullanılmıştır” 
(Karagülle, 2019: 64). Hikâyede Türkiye’nin geri kalmışlığı ve 

yoksulluğu, bir Alman kızın gözünden sunulur. Genç kız önce 
Anadolu ile İstanbul, ardından ise Türkiye ile de Almanya 

arasında bir karşılaştırma yapar. Bettina’ya göre Türkiye 
Almanya’dan, Anadolu’daki şehirler de İstanbul’dan geri 

kalmıştır. Türkiye’yi ekonomik ve kültürel olarak sorunlu bir yer 
olarak gören Bettina, “İstanbul’un burnunun dibindeki bu 
şehirde” yerli gazetelerin sabah saat onda insanların eline 

geçmesine şaşırır. Yine Erzurum’da yolların kardan kapalı 
olmasından dolayı gazetenin üç gün sonra şehre ulaşmasına da 

bir anlam veremez. Bettina’nın Türkiye’de alışık olmadığı şeyler 

gazetelerle sınırlı değildir:  

“Aklının almadığı çok şey var hâlâ. Mesela niye bu 
ülkede televizyon yayınının olmadığını, telefonun 
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neden birkaç zengin evi ile bazı iş yerlerinde 
bulunduğunu anlayamıyor(dur).” (s. 161) 

It’s Now Or Never adlı hikâye yoksul bir şarkıcının şöhret olma 

çabasının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine kuruludur. 
Başkişinin bu çabasının başarısızlıkla sonuçlanmasının temel 

nedeni yoksulluktur. Yazarın 70’li yılların müzik dünyasına dair 

gözlemlerinin yansıdığı metinde; paranın insanın kendini 
gerçekleştirmesindeki gücü gösterilmek istenilir. Hikâyede 

mekânın ismi belli olmamakla birlikte İzmir’e oldukça yakın bir 
şehir olduğu anlaşılır. Hikâyenin başkişisi Elvis Yaşar, bir 

gazinoda çalışmakta ve diğer zamanlarda düğünlerde şarkıcılık 
yapmaktadır. Elvis Yaşar’ın bütün amacı şöhret olup büyük 

paralar kazanmaktır. Onun bu arzusu ile maddî imkânsızlığı 
hikâyedeki temel çatışmayı oluşturur. Elvis Yaşar, yıllardır 

yaptığı şarkıcılıkta istediği çıkışı yapamadığı için ekonomik 

rahatlığa da kavuşamamıştır. Patronu olan gazinocu Şener, 
şöhret olmanın yolunun herkesin dikkatini çekebilecek bir afiş 

bastırmaktan geçeceğine onu inandırır. Patronunun 
kışkırtmasıyla; “It’s now or never! Ya şimdi şöhret olurum ya da 
asla olamam.” (s. 110) şeklinde bir slogan geliştirir. Neyi var neyi 
yoksa bu uğurda harcamayı göze alan Elvis Yaşar’ın karısı da 

büyük fedakârlıklar yaparak eşinin hayallerinin gerçekleşmesi 

için çabalamaktadır: 

“Bunca sene didindi, çocuklara ayakkabı almadı, 
boğazlarından kesti, mecmualara baka baka Yaşar’a 
en güzel Elvis kostümleri dikti, bir gün meşhur olsun 
diye.” (s. 110) 

Elvis Yaşar, yaşadığı şehrin imkânları sınırlı olduğundan en 

yakın şehir İzmir’e giderek afişini bastırır. Afişlerini alarak geri 

dönen Elvis Yaşar, şehrin sokak ve caddelerine asarak kendisini 
tanıtmak ister. Ancak işler istediği gibi gitmez; ne kadar 

çabalasa da kendisini halka ve düğün işletmecilerine kabul 
ettiremez. Elvis Yaşar’ın düğün şarkıcılığı yapmaya devam 

etmekten ve yoksul bir hayatı sürdürmekten başka çaresi 

yoktur: 

“Tekrar düğünlerde çıkmaktan başka çaresi kalmıyor. 
Kırgınlık içinde Elvis kostümlerini kaldırıyor, saçlarını, 
favorilerini uzatıp çiçekli gömlekler giyerek düğünlere 
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gidiyor tekrar. Canla başla çalışıyor. Evi geçindirmek 
lazım.” (s. 114) 

Hikâyede şehirlerimiz arasındaki sosyal ve ekonomik farklılık ile 

maddî imkânsızlığın, insanların kendisini gerçekleştirmesinde 

bir engel olduğu görülmektedir.  

It’s now or never! adlı hikâyenin bir devamı olduğu anlaşılan 
Trençkot hikâyesi, farklı sosyal sınıflara mensup Aybike ve 
Kâmuran adlı iki genç kız etrafında şekillenmiştir. İki genç kız 

arasındaki sosyal sınıf farklılığının sebebi ise yoksulluktur. It’s 
now or never!’deki şahıs kadrosunda yer almayan Kâmuran, bu 

hikâyede başkişi Elvis Yaşar’ın kızı konumundadır. Hikâyede 
temel çatışmanın şekillenmesini sağlayan Aybike, bir fabrikada 

müdür olan babasının işi gereği İzmir’den bu şehre gelmiştir. 

Aybike ile Kâmuran aynı okulda ve aynı sınıfta okumaktadırlar. 
Sınıfın en zeki ve en çalışkan kızı Aybike’nin ağabeyi de İzmir’de 

Fransız Lisesine gitmektedir. Okulundaki diğer kızlardan 
kendisini üstün gören Aybike, sınıfsal üstünlüğünü herkese 

hissettirmekte ve oldukça kibirli görünmektedir. Okula faytonla 
gelip gittiği için yoksul arkadaşları tarafından kıskanılır ve bu 

kıskançlık zamanla nefrete kadar dönüşür. Aybike’den en çok 

nefret edenlerden biri de Kâmuran’dır. Aybike’nin, yağmurlu 
günlerin birinde Kâmuran’a; “trençkotun çok güzel” şeklinde bir 

söz söylemesi genç kızı oldukça mutlu eder. Hikâyede trençkot, 
sembolik yönüyle zenginliğin göstergesi olan bir giyim 

unsurudur. Aybike, Kâmuran’ın giydiğinin “trençkot falan değil, 

basbayağı yağmurluk” olduğunu bilir. Ancak o, “bu küçük 
şehrin bilmediği şeyleri, hiç duymadığı sözcükleri satmayı iyi 
bil(diği)” (s. 105) için giydiği yağmurluğa bilerek “trençkot” 
demiştir. Trençkotun ne demek olduğunu dahi bilmeyen 

Kâmuran ise Aybike’nin bu ilgisine şaşırır. Ona duyduğu nefret 
yerini itaatkâr bir dostluğa bırakır. Bu olay, hikâyedeki ilk 

kırılma noktasıdır.  

Kâmuran, ailesinin yaşadığı evden, babasının şarkıcı 

olmasından ve yoksul olmalarından dolayı zenginlere karşı 

kendisini ezik hisseder. “Aybike gibi yüksek sınıfa mensup bir 
kız tarafından seçilmiş olmak duygusu Kâmuran’ı ele geçirir” (s. 

105). Aybike’nin en iyi arkadaşı olan Kâmuran, artık bu 
arkadaşlığın verdiği gururla yaşamaya başlar. Aybike gibi 

zengin ve havalı biriyle arkadaşlık etmek kendisini ayrıcalıklı 

hissettirmiştir. Kâmuran’ın diğer arkadaşları da Aybike’yle 
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arkadaş olmak için can atmaktadırlar. Hatta Kâmuran’ın her 

gün Aybike’nin faytonuyla okula gelip gitmesini kıskandıkları 
için ona tavır bile takınırlar. Kâmuran ise, arkadaşlarını 

kıskandırmak için Aybike’yle daha samimi olduğunu gösteren 
davranışlar sergiler. Ancak Kâmuran, zengin ve havalı 

arkadaşının yanında gezerken yoksul olmanın ezikliğinden bir 

türlü kurtulamamaktadır: 

 “Çamurlu ayakkabıları kaba saba gözüküyor gözüne, 
hırkasının kol ağızları tiftiklenmiş utanıyor 
yağmurluğunun içine saklıyor. Konuşurken sesi 
kısılıyor, çatlıyor, yüzü yanıyor. (…) Babasının ne iş 
yaptığını soracak diye korkuyor. Şarkıcı olduğunu, 
şarkıcı Elvis yaşar diye tanındığını söylemek 
istemiyor. Oturdukları evi görmesini de istemiyor. Eski 
bir evde oturuyorlar.” (s. 106) 

Hikâyedeki ikinci kırılma noktasını oluşturan Aybike’nin 
okuldaki arkadaşlarına haber vermeden okuldan ayrılmasıdır. 

Çünkü Aybike’nin ailesi, bulundukları şehrin eğitimini yeterli 
bulmadığından onu İstanbul’da yatılı bir okula göndermeye 

karar vermişlerdir. Kamuran, Aybike’nin İstanbul’a gittiğini 
öğrendiğinde çok üzülür. Daha üst sınıftan birinin dostluğuyla 

kendi gerçeğini değiştiremeyeceğini anlayan genç kızın eski 

arkadaşlarının arasına yeniden dönmekten başka çaresi yoktur.  

Hür Doğdum Hür Yaşarım’da başkişi Şeref Hanım’ın başka 

insanlara ve başka yaşamlara özenti duymasının asıl nedeni 
yine yoksulluktur. Şeref Hanım İstanbul’da ismi verilmeyen bir 

eğitim kurumunda okul aile birliği başkanıdır. Okulun 
masraflarını karşılamak için okul aile birliği olarak bir eğlence 

düzenlemek ister. Anlatıcının, “Bakanlığın tahsisatı öyle 
sınırlıydı ki kayıt sırasında velilerden para alınmasa okul elektrik 
faturasını bile ödeyemez.” (s. 92) şeklindeki cümleleri devletin o 

dönemde maddî imkânlarının kısıtlı olduğunu gösterir.  

“Memleket”in yoksulluğunu tasvir eden bir diğer hikâye ise 

Tokyolar ve Bir Boğulma Anı’dır. Hikâyedeki insanların 
yoksulluğu, halk plajına gitmeleri ve plajda kullandıkları 

eşyalardan anlaşılır. Binlerce kişinin olduğu plajda, gerçek plaj 

şemsiyesi olan insan sayısı bir elin parmakları kadardır. 
Hikâyenin başkişisi olan küçük kız çocuğun ailesi de yoksulluk 

sorunu yaşamaktadır. Küçük kızın ailesi plaja geldiğinde hep 
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yanlarında ağaçtan bir direk getirir, bu direği yere çakar ve 

üzerine bir çarşaf örterek plaj şemsiyesi yaparlar. Ayrıca plajda 
hiçbir insanın şezlongu da bulunmamaktadır. Tahtadan 

yapılmış şeyleri şezlong olarak kullanırlar.  

Ayfer Tunç’un Refik Halit Karay’ın Memleket Hikâyeleri’ndeki 
Garaz adlı hikâyesine gönderme yaptığı Garaz’da çekirdek bir 

ailenin yoksulluğu etrafında gelişip sonlanır. Hikâyede 
yoksulluğun üstesinden gelmek için paranın meşru şekilde elde 

edilmemesi eleştiri konusudur. Hikâyedeki ailenin yoksulluğu 
Meriç adlı bir lise öğrencisinin ağzından aktarılır. Meriç, 

öğretmeninin tavsiye ettiği Refik Halit Karay’ın Garaz adlı 
hikâyesini okuyunca, bu hikâyedeki olayları komşuları Zülal 

Abla’nın hayatına benzetir. “Meriç kitabı bitirince soluğu 
karşılarında oturan Zülal Abla’nın yanında alıyor. Çünkü 
okuduğu son öykü ‘Garaz’ aynı onun hayatı!” (s.128). Mahallede 

annesiyle tek başına yaşayan ve kıt kanaat geçinen Zülal, hiç 
evlenmemiş elli yaşlarında bir kadındır. Mahalledekiler onu 

evde kalmış bir kız olarak gördükleri için Zülâl Abla diye 
adlandırmışlardır. Evini geçindirmek için terzilik yapar, ancak 

bu iş geçimi için yeterli değildir. Şu anki durumu ise içler 

acısıdır: 

“Allah’tan ablasının üç çocuğundan en büyüğü bir 
fabrikaya gelince teyzesinin elektrik, su, telefon 
masraflarını üstlendi kömürünü almaya söz verdi 
mahallenin varlığını kadınları da ara sıra etek, ceket, 
düğün elbisesi filan istiyorlar da açlıktan ölmüyorlar.” 
(s. 129) 

Zülal Abla, bir zamanlar zenginliği nasıl çok iyi yaşadıysa şimdi 
de fakirliği o derece yaşamaya artık alışmıştır. Anlatıcı bu 

durumu; “insan bu şartlarda yaşayan birinin yaşama sevincini 
kaybetmesini bekler, ama Zülal Abla öyle değil. Yokuş aşağı 

gittikçe hayata daha çok bağlanmış” (s. 129) şeklindeki 
cümlelerle ifade eder. Her şeye rağmen yaşadığı tecrübeler onu 

hayata bağlamıştır. Meriç, ona Refik Halit’in Garaz hikâyesini 

anlatınca; “şıngırtılı bir kahkaha” atar. Bu kahkahasının içinde 
“tuhaf bir şeylerin tınladığı”nı hisseden Meriç, eskiden 

yaşadıkları zenginliğin sırrını öğrenmek ister. Meriç, onların 
geçmişi hakkında mahalledeki dedikodulardan bazı şeyler 

bilmektedir. Duyduklarına göre Zülal Abla’nın babası bir akşam 

eve yirmi kilogram altınla dönmüştür. Bu altınlar, kimine göre 
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bir yerden çalınmış, kimine göre ise piyango yoluyla eline 

geçmiştir. Ancak aynı gece çarşıda beş kuyumcunun aynı anda 

soyulmuş olduğu çevredeki herkesin bildiği bir gerçektir:  

“En kuvvetli rivayet 70’li yıllarda çok konuşulan 
toplamda 20 kilo altın çalındı bir dizi kuyumcu 
soygunu aynı pasajda bulunan 5 gün önce aynı gece 
içinde kasaları oksijen kaynağı yerleştirerek 
soyulmuş faturada o sırada işlenmiş ne kadar suç 
varsa üstlerine yıkılan birkaç devrimciye çıkarılmış 
tutuklamışlar hâlâ yatıyorlar mı acaba diye 
konuşuyorlar ara sıra.” (s. 130)  

Zülal Abla, Meriç’e bu konuda herhangi bir sır vermez, sadece 

“yedikleri paranın haram olduğunu bildiklerini” söylemekle 

yetinir. Ardından da; “ne halt yediysek burada yedik” diyerek 
bu paranın nereden geldiğini babasına sormadıklarını ve bu 

parayı kısa sürede harcadıklarını itiraf eder. Ona göre “haram 
olduğu”nu bildikleri paranın bir an önce harcanmasına 

çalışılmış, ailece Lüleburgaz, Gelibolu, Marmaris, Bodrum gibi 
ilçelerle İzmir ve Antalya gibi iller gezilerek on beş günlük bir 

tatil yapılmıştır. Para bitince ise yeniden eski yoksul 

yaşamlarına dönmüşlerdir. Ellerinde sadece bir ev kalmıştır. 
Ancak tapusu başkasına ait olan bu evin de haram olduğunu 

bilmektedirler.  

 “Bir Mardin hikâyesi: Kuyu”da ise Mardin’e tayini çıkan bir 

memur ve karısının ev sahiplerinin konağındaki kuyunun sınırlı 
suyunu birkaç saat içerisinde harcamaları konu edilir. Mardin’e 

gelen genç çift, dıştan ne kadar güzel ve büyüleyici görünen bu 

şehirde insanların içecek su konusunda yaşadıkları yoksulluğa 

ortak olmuşlardır.   

Ayfer Tunç, en kısa metinlerinden olan Zanaatkârlar adlı 
hikâyesinde bir baba ve beş oğulun verdikleri ekonomik 

mücadele üzerinden kapitalizme yenik düşmüş küçük esnafın 
durumuna ayna tutar. Metinde her ne kadar başkişi 

konumundaki baba ile beş oğlunun yoksulluğuna dair bir 
olaydan bahsedilmese de; kapitalizmin onlara işlerini 

kaybettirerek ardından “ücretli kölelik”e (Sennett, 2014: 35) 

mahkûm ettirmesi yoksul olduklarını göstermektedir. Eserde 
kapitalizmin özel hayattan çalışma hayatına kadar birçok 

konuda insanı kendi değerlerine göre biçimlendirdiği ve onların 
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kendi hayatları üzerindeki kontrolü kaybettirdiği görülür. Ölüm 

döşeğindeki baba, beş oğlundan; “kendi kendilerinin efendisi 
olması”nı istemiştir. Baba, ömür boyu bir aktar dükkânıyla 

evini ve ailesini geçindirmeyi başarmış, beş çocuğunu da bir 
meslek sahibi etmeyi başarmıştır. “Altın bileziğiniz olsun, kendi 

kendinizin efendisi olun istedim” (s. 88) diyen baba, ne yazık ki 

çocuklarının şimdiki durumundan memnun değildir. Çünkü 
beş oğlu da bir meslek sahibi olduktan sonra kendi kendilerinin 

efendisi olmak için çaba göstermişler ancak, büyük işletmelerin 
yanında ayakta kalmayı başaramamışlardır. Hikâyedeki olay, 

Türkiye’de ekonomik anlamda yaşanılan toplumsal kırılmalara 
göndermede bulunduğu gibi kapitalizmin yeni toplumsal 

sınıflar doğurduğunu da göstermektedir. Çünkü babanın beş 

oğlunun durumu büyük işletmeler karşısında küçük esnafın 
ayakta duramayışına bir örnek oluşturmaktadır. Marangoz 

dükkânı olan oğul bir mobilya fabrikasında işçi, kasap dükkânı 
olan oğul Migros’ta kasap, terzi dükkânı olan oğul bir 

mefruşatçıda tezgâhtar, demir doğramacılık yapan olan oğulsa 
vinç imalatı yapan bir fabrikada işçi olarak çalışmaktadır. En 

küçük oğul ise liseyi bitirdikten sonra bir minibüs hattında 

şoförlük yapmaktadır. Görüldüğü gibi onlar artık “kendi 
kendisinin efendisi değil” başkalarını zengin etmek için 

mücadele veren “ücretli köle”dirler. Kapitalizm, insana kendi 
işinin yerine başkalarının işlerini yapan ve zenginlerin 

kazanması için çalışan bir piyasa anlayışını dayatmıştır. 
Richard Sennett, Karakter Aşınması adlı eserinde; kapitalizmin 

çalışanları, işlerini kaybetmekle korkutarak onların 

karakterlerini nasıl aşındırdığını ve zamanla yok ettiğini anlatır 
(2014: 35). Hikâyedeki yaşadıkları ekonomik riskten dolayı dört 

kardeşin de kendiişlerini bırakarak başka işlerde çalışmaya 

başlamaları da âdeta bir karakter testidir.  

 

Kültürel Değerlerden Kopuş 

Ayfer Tunç, Memleket Hikâyeleri’nde 1960’lardan 2000’li yıllara 
kadarki zaman dilimine ait değişim ve dönüşümleri Todi 
Musikisi, Memleket Kıpkırmızı Bir Akide Şekeri ve Ece’nin 
Kadınlar Hamamı Cefaları adlı hikâyelerinde ele alır. Kültürde 
yaşanılan bozulmalar bu hikâyelerinde eleştirilen konuların 

başında gelir.  
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Todi Musikisi hikâyesinde İstanbul’daki bir eğlence mekânından 

hareketle, zamanın mekânı ve kültürü nasıl biçimlendirdiği, 
müzik zevklerinin nasıl değiştiği konu edilir. Hikâyede zaman 

vurgusu, “Newyork’taki İkiz Kuleler’e yapılan saldırıların 
üstünden dokuz ay geçmiş” (s. 116) şeklinde bir ayrıntıyla ifade 

edilir. Söz konusu olayın 11 Eylül 2001’de gerçekleştiği 

bilinmektedir. Bu yıllar Türkiye’de müzik ve eğlence zevklerinde 
dönüşümlerin yaşandığı ve “Televole” kültürü denilen bir 

magazin kültürünün öne çıktığı yıllardır. Hikâyede fasıl müziği 
kültürünün zaman içerisinde yozlaşarak magazin kültürüne 

dönüştüğü, bu müziğin yüksek kültürel zevklere hitap 
etmekten uzaklaşarak kentteki sosyalleşme sürecinin bir 

parçası haline geldiği eleştirilir.  

Todi Musikisi hikâyesinin başkişisi olan kadın, yıllar sonra 
İstanbul’da buluşan eczacı, doktor, avukat ve bankacılardan 

oluşan eski lise arkadaşı bir toplulukla fasıl müziği dinlemek 
amacıyla İstanbul Maçka’da bir meyhaneye gider. Başkişi 

gençliğinde meyhanelerdeki fasıl müziği dinlemeye çok meraklı 
bir kişidir. “Daha önce gidilen yerlerin eğilimlerimiz üzerindeki 
belirleyiciliği psikocoğrafik” (Demirkaya, 2019: 47) bir 

durumdur. Anlatıcı kahraman, “magazin programlarının 
meşhur ettiği mekânlara kimler gidiyor, nasıl eğleniliyor?” (s.115) 

şeklinde bir merak içerisindedir. Arkadaşlarıyla mekâna 
girdiklerinde karşılaştıkları manzara oldukça şaşırtıcıdır. 

İçerisinin tıka basa dolu olduğu mekânda insanlar, “eğlenmenin 

dibine vurma arzusu ile dolup taşmaktadırlar” (s.118). Daha çok 
müşteri alsın diye bir masa yerine iki tane sıkıştırılmış, masalar 

küçük olduğundan yemekler âdeta üst üste konulmuştur. Bu 
basık ve dar mekânda yemekten çok sınırsız içki servisi 

yapılmaktadır. Kadına göre bunun temel nedeni müşterilerin 
sarhoş olmasını sağlayarak çok eğlendiklerini düşünmeleri 

içindir. Mekânda tuvalet bile ücretlidir. Kadın, meyhaneye 

gelmiş insanların, müzik zevkinin tatmininden çok sosyal 
ilişkiler kurmak amacı taşıdıklarını fark eder. Bunu masaların 

birinde oturan bir anne ile kızının davranışlarına bakarak anlar. 
Çünkü anne, aynı masada oturduğu genç kızının zengin biriyle 

görüşüp tanışması için fırsat kollamakta ve onu masanın 
üstüne çıkararak bu amacını gerçekleştirmeye çalışmaktadır. 

Ancak genç kız sarhoş olduğu için masadan yere düşerek 

herkesin alay konusu olur. Artık anne ile kızı; “paralı bir sevgili 
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bulma ümitleri suya düştüğünden” kısa süre sonra ortalıktan 

kaybolmak zorunda kalırlar. 

Başkişi konumundaki kadının bu mekânda dikkatini çeken bir 

başka şey, müziğin yerine sesin ve gürültünün hâkim olmasıdır. 
“Mekânla müzik arasında doğrudan bir ilişkinin varlığı 
kaçınılmazdır” (Göka, 2001: 62). Fasıl müziğinin de mekândan 

ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Kadın, eski fasıllarla 
mekânda dinlediği müzikler arasında büyük bir farklılık 

olduğunu görür. Arabesk çalarken birden Fenerbahçe Marşı’na, 
ardından da Onuncu Yıl Marşı’na geçilmesi ona çok tuhaf gelir. 

Çalınan müziğin mekânın ruhuna aykırı olduğunu bilen kadın, 

şunları düşünür:  

“Bu soruya sosyolojik, ideolojik, psikolojik, politik, 
ekonomik açıdan verilecek sayısız cevap var, her biri 
de çok uzun. Bu sefih ve sefil sosyete meyhanesi 
kesinlikle özgün bir vaka ama cevapların düşünülecek 
yer değil.” (s.121) 

Bu mekânların kitleleri eğlendirmek adı altında ekonomik 
olarak sömürdüğünü düşünen kadın, mekânda gördükleri 

karşısında hayal kırıklığı yaşar. Swingewood, önceden yüksek 

kültür olarak görülen kültürün çok sayıda bileşeninin kitle 
kültürü tarafından tüketilen “popüler” gündelik kültürün 

veçheleri haline geldiklerini öne sürerek popüler kültürün, 
yüksek kültür denilen unsurları “meta” formuna indirgediğini 

söyler. Ona göre gerçek sanat “aura”sını yitirmiş, kaçınılmaz 
şekilde standartlar düşmüş, kapitalist kültür eğlendirmek ve 

dikkat dağıtmak (1996: 3) gibi bir işleve odaklanmıştır.  

Bir kent veya şehir, sadece fiziksel işleviyle değil, eski 

yaşanmışlıklara tanıklık ettiğinden bir kültür mekânı olarak da 

zihinlerde kalır. Memleket kıpkırmızı bir akide şekeri, bir kadının 
kültürel duyarlılığı üzerine kurulu bir hikâyedir. Hikâyenin 

başkişisi ve aynı zamanda anlatıcısı olan kadın, geleneksel 
kültürü yaşatarak kendisini inşa eden biridir. Hikâye, birey-

çevre çatışması üzerine kurulu bir metindir. Kültürel duyarlığı 
yüksek kadının çevreyle çatışma yaşamasının nedeni yıllar 

sonra geldiği kendi şehrinde kültürel dokunun bozulduğunu 

görmesidir. Hikâyenin başlığını içeren “kıpkırmızı bir akide 
şekeri” ifadesi Adapazarı’nın eski kültürel zenginliğine, 

canlılığına ve doğal çeşitliliğine bir göndermedir. Adapazarı’nda 
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doğup büyüyen, burada okuyup evlenen kadın, yıllarca 

kocasıyla birlikte başka şehirlerde yaşasa da bu şehre 
“memleket bağıyla bağlı” kalmışlardır. Kocası emekli olunca 

Adapazarı’na yeniden yerleşirler. Ancak yıllar sonra döndüğü 
şehir, birçok yönüyle kendisine yabancı gelir. Yaşadığı şehri 

kültürel boyutta algılayan kadın, Adapazarı’nda kültürün 

kesintiye uğradığını görür. 

“Çark mesiresi eskisi gibi değil. Yeni açılan çay 
bahçesinde kuyruğa girip marka alıyorlar, çay 
dağıtan garsona işaret edip markalarını uzatıyorlar, 
sonra hiç tat almadan çaylarını içip öylece oturuyorlar. 
Tarihi istasyon binası yıkılalı yıllar olmuş. Eskiden tek 
bir tepe olan Emirdağ Mezarlığı şimdi uçsuz bucaksız 
ve depremde hayatını kaybedenlerin çok acıklı 
mezarlarıyla dolu. Sakarya İlkokulu’nun arkasında 
eskiden tek katlı kâgir Adapazarı evlerinin sıralandığı 
sokaklar yeni zaman villalarıyla dolmuş.” (s. 276) 

Kadın, “memleket”inde eski kültürel değerlerin yaşamadığını 
görünce derin bir hüzne kapılır. İnsan kutsal sığınağını evinden 

çok kültüründe bulur (Sennett, 2013: 50). Kadının, doğduğu 
şehirle ilgili bağı “tıpkı ataları gibi onlar da memleket bildikleri 
Adapazarı’nın zihinlerinde kıpkırmızı ve parlak bir akide şekeri 
gibi durduğu hissine kapıldılar” (s.277) cümlesinden okumak 
mümkündür. Karı-koca kendi memleketlerinde bir yerli 

olmaktan çok yabancı hissine kapılırlar. Çünkü “insanların 
aynılaştığı”nı fark ederler; tanıdık bir çehre bulamazlar, araya 

zaman ve mekân mesafesi girdiğinden tanıdıklardan bazıları da 
kendilerini hiç umursamazlar. Sokakları, çarşıları, çarşılarında 

satılan ürünler her şey değişmiştir. Büyük şehirlerle Adapazarı 

arasında bir farkın kalmadığını görmek onlar için bir hayal 
kırıklığıdır. Çocukluklarını ve çocukluklarındaki şehri özleyen 

karı koca, bu şehirden söz açılınca “ikisinin de dilinde 
kekemelik” (s. 277) oluşur. Bu kekemelik aslında insanın 

içindeki eski kültürün yok oluşundan ve yozlaşmasından dolayı 

gerçekleşen bir dil tutulmasıdır.  

Geçmişe özlem duygusunun da hissedildiği hikâyede, yeme 

içme alışkanlıklarının ve beslenme kültürünün değişmesi de 
kültürel değerlerden bir kopuş olarak eleştiri konusudur. 

Kadın, “Türkiye’nin bütün pazarlarında domatesler, biberler, 
patlıcanlar hatta maydanozlar(ın) aynı renk, aynı boy, aynı fiyat” 
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(s. 278) olmasından rahatsızlık duyar. Böylece kapitalizmin, 

insanın yiyip içtiklerini bile tek tip haline getiren bir düzen 
olduğu eleştirilmeye çalışılır. Kadın, kültürel kimliğin 

sembollerinden biri sayılan yemeklerin yerini “fast food” 
kültürünün almış olduğuna tanık olunca geçmişle hesaplaşma 

içerisine girer. O, bir memlekete ait olmanın anlamını eski 
yemek kültürünün yaşatılmasıyla aynı görür. Yemek 

kültürümüzü yaşatmak ise kadının kendi kültürel kimliğini 

ortaya koyma biçimidir. Bu nedenle daha önce bulunduğu 
şehirlerde, ilk olarak o yörenin yemek kültürünü öğrenerek 

şehirle bağ kurmuştur. Her yemeğini doğal ürünlerden yapmayı 
tercih ettiği gibi yemek isimleri için Türkçeden başka kelime de 

kullanmaz. Çocukları çok istediği zamanlar da bile hamburger 
ve pizza yapmayan kadın, kültürel değerleri yaşatma 

konusunda âdeta bireysel bir direniş içerisindedir. “Mevsimi 
olmayan hiçbir şeyi mutfağına sokmuyor” (s. 272) cümlesi onun 
sağlık konusunda da titiz olduğunu gösterir. Marketten çay, 

şeker, tuz gibi standart ve temel maddeler dışında yiyecek bir 
şey almaz. Onun şehirde yoğurdunu kendi yapması, 

apartmanın bahçesinde duvar boyunca uzanan bir metre 
eninde alanı çitle çevirerek doğal sebze yetiştirmesi yapay olana 

başkaldırı içerisinde olduğunu gösterir.  

Ece’nin kadınlar hamamı cefaları’nda geleneksel yaşamda yer 
alan hamam kültüründeki yozlaşma eleştirilir. Eski dönemlerde 

kadının sosyal hayata katılımının ritüellerinden biri olan 
hamam kültürü, “Osmanlı kadınının ahlâk duvarını aşıp denize 
girememesinin bir sonucu” (Işın, 2014: 212) olarak ortaya çıkan 

bir etkinliktir. Hamam kültürünün gün geçtikçe yozlaşması 
başkişi Ece’nin ilk çocukluğu, gençliği ve yetişkinlik 

dönemlerinden hareketle ayrı zamanlarda üç defa gittiği hamam 
sefalarındaki gözlemleri aktarılarak yapılır. Hamamların 

gençlerden çok yaşlı kadınların ilgisini çekmesi bir kültürel 

kopuş yaşandığına işaret etmektedir: 

“Genç kızlar hamama pek gelmiyor şehirlerde 
herkesin evi banyolu artık yıkanmak sorun olmaktan 
çıktı ama yaşlılar hamam sefası geleneğinden henüz 
kopmuş değiller.” (s. 135)  

Yaşlı bir karı kocanın 17 Ağustos 1999’daki Marmara 

depreminde yaşadıkları olay ekseninde gelişen Aşk adlı 
hikâyede, kentleşme olgusunun aile yapısında oluşturduğu 
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değişim eleştirilir. Baştan sona kadar hüzün duygusunun 

egemen olduğu hikâyede “değer”lerde yaşanılan aşınma 
eleştirilir. İstanbul Sarıyer’de ikiz villada oturan iki kardeş, 

depremin ardından koşarak Adapazarı’ndaki baba ve 
annelerinin evlerine varırlar. İkisinin de hayatını 

kaybetmediğini görünce hem sevinirler hem de şaşırırlar. İki 
kardeşe göre babalarının her zaman yattığı yatağın üzerine 

devrilen dolabın altından sağ kurtulması imkânsızdır. Ancak 

yaşlı baba, bitkisel hayattaki karısının yanından ayrılmamış ve 
onun başucundaki koltukta uyumuş, böylece yatak odasındaki 

devrilen dolabın altında kalmaktan kurtulmuştur. “Aşk, insanın 
iç yaşayışları arasında en doğrucu, en yaratıcısıdır. İnsan 

ruhunun birçok atılımları aşkla başlar; istekler, düşünceler, 
birçok istemli davranışlar bunlar arasındadır” (Gasset, 1961: 

98). Yaşlı adamın karısına “ilk günden beri…” (s. 151) duyduğu 

aşk, kendisini ölümden kurtarmıştır. İki kardeş, babalarının 
yüksek vefasına hayran kaldıkları için onları kaderine terk 

etmenin utancını yaşarlar.  

Köklerin, benliğin, kimliğin unutulmasının nedenlerinin 

irdelendiği Kayanın Ardında ve Yuvasız hikâyelerinde de giderek 
köksüzleştiğimizin, kimliksizleştiğimizin eleştirisi yapılır. 

Geçmişle-şimdinin iç içe yaşandığı bir kurgunun hâkim olduğu 

Kayanın Ardında hikâyesinde işi gereği Karadeniz’e giden genç 
bir kadının yörede kendi akrabalarıyla karşılaşması konu edilir. 

Ayfer Tunç'un diğer hikâyelerinde de belirgin olan; “sevgiden 
mahrum olma/insanlardan uzak kalma/yalnız olma” 
(Harmancı-Solak, 2010: 88-89) sorunu, bu hikâyedeki 

başkişinin temel sorunu olarak dikkati çeker. Hikâyenin 
başkişisi olan sara, baba tarafından Karadenizli annesi de 

Amerikalıdır. Sara’nın babası İstanbul’da üniversiteyi 
bitirdikten sonra Amerika’ya gitmiş ve orada evlenmiştir. Daha 

sonra İstanbul’a dönerek çalışmaya başlayan babası bir kalp 
krizinden ölmüştür. Sara, babası öldüğünden beri kendisini 

yalnız ve kimsesiz hissetmektedir. Bir duygu, köklerini merak 
etmekte olan Sara’yı Karadeniz’in Ayder yaylası civarına 

çekmektedir. Hikâyenin başkişisi Sara, Başbakan’ın bir 

gezisinde onu izlemek için üç gazeteci arkadaşıyla ilk defa 
Rize’ye giderler. Dört gazeteci arkadaş, işleri bittikten sonra 

gezmek için birkaç gün yörede kalırlar. Sara, babasının 
doğduğu toprakları merak ettiğinden yaylaya çıkıp gezmek ister. 

Arkadaşlarıyla birlikte Gelin Tülü Şelalesi denilen yere 
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geldiklerinde bir kayaya rastlarlar. Kayanın ardından seslerini 

duyduğu kişilerle sohbet eden genç kız bu kişilerin akrabaları 

olduğunu öğrenir: 

“ ‘Kimlerdensun?’ diyor kayanın ardından genç bir ses. 

“Barbalı mı, Parpalı mı öyle bir şey diyor” Sara. 

Kayanın ardından şaşkınlık nidaları, anlaşılmaz 
konuşmalar geliyor. 

“Parpali’dir onun asli. Babanun adu nedur?” 

“İsmail Mercan.” 

Dedenun adu Mehmet mi dur? Parpalioğli Mehmet…” 

(s.257)  

Sara, köklerini ve babasının doğduğu yeri böyle bir tesadüfle 

bulmasına çok sevinir. Kendisini merak eden arkadaşlarına 
“köklerimi buldum!” (s. 257) diye seslenir ve ardından Rahime 

halasının evine gider. Halası onu bağrına basıp dakikalarca 

ağlar. Bütün gece ailenin geçmişi üzerine konuşulur. 
Hikâyedeki “kaya” sembolü aslında insanların kökleriyle, 

kültürüyle arasına giren bir engeldir. “Kayanın ardı” ise aslında 
unuttuğumuz ve merak etmediğimiz; köklerimizin, benliğimizin, 

kimliğimizin olduğu yerdir.  

Ceviz Hasan ve misafiri hikâyesinde ise, yukarıdakinin aksine 

bir insanın kendi memleketine yabancı oluşu mekân-insan 

ilişkisinden hareketle eleştirilir. Hikâyenin başkişisi Ceviz 
Hasan mekânla-insan arasındaki kopukluğun ve yaşadığı 

ülkenin değerlerine duyarsız insanın somut örneğidir. Ceviz 
Hasan, Artvin’deki Murgul Bakır İşletmesi’ne yakın köylerden 

birinde yaşar, ancak bu işletme hakkında hiçbir fikri yoktur. 
Merak edip fabrikanın içerisine bile girmemiştir. Ceviz Hasan’a 

bir gün bir misafir gelir. Misafirin tek derdi bu fabrikayı 
görmektir. Ceviz Hasan misafirinin fabrikayla ilgili sorularından 

bunalınca bu fabrikaya girer. Fabrikanın içerisine girince 

gördükleri karşısında şaşırır. Maden işlenen bu fabrikadaki 

işleyişe hayranlıkla bakarken büyük bir pişmanlık yaşar: 

“Hasan Bey olukların başında duruyor, gözü bu 
inanılmaz görüntüye dalıyor. Bakır sıvı halde 
oluklardan akarken ne kadar etkileyiciymiş. Bu 
işletmenin önünden hiç geçmediyse yüz kere geçtiğini, 
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ama bir kere bile içini görmeyi akıl etmediğini 
düşünüyor.” (s. 264) 

Yuvasız adlı hikâyede evlenince İspanya’da yaşamaya başlayan 

Özlem adlı bir kadının İstanbul’da ailesinden kalan yadigâr 
evini sattıktan sonra yaşadığı pişmanlık hüzün duygusu ile 

karışık bir şekilde işlenir. Başkişi Özlem, annesi vefat edince 

ihtiyaç duyduğu bir zaman İstanbul’da ondan hatıra kalan evi 
satar. Ancak bu evin değerini ve anlamını gezi için İspanya’dan 

bir arkadaş grubuyla İstanbul’a tekrar geldiğinde idrak eder. 
İstanbul’da kalabilecek bir evi olmadığından bir suçluluk 

duygusu yaşar. Evsizlik, onun için artık vatansızlık demektir. 
Özlem, kendini önce yuvasız, daha sonra bir yabancı gibi 

hisseder. Ona göre “İstanbul, bu ev sayesinde hâlâ öz yurduydu 
onun, daha fazla kendine ait hissettiği bir yer yoktu. Gerçek 
yuvası da bu evdi” (s. 268). Ayfer Tunç, Memleket Hikâyeleri 
kitabının “İstanbul için güzelleme” başlıklı yazısında; “şehir 
dediğimiz şey neredeyse canlı bir organizmadır. Şehir, yurt 
olduğu herkesin hatıra kesesinde kendine büyük bir yer bulan ve 
ruhumuza doğrudan nüfuz eden bir şey’dir” (2020: 31) der. 

Özlem, sattığı evin “yuva” ve “vatan” demek olduğunu; akşam 

olunca arkadaşları otelde kalmaya karar verdiklerinde anlar. 
Hikâyede başkişinin İstanbul’daki fiziksel sığınak arayışı bir 

sorun olmamakla birlikte “evsiz” olmak kendisini bu 
topraklarda bir yabancı gibi hissetmesine neden olur. Bir 

yabancı gibi otelde kalmak, kendisine zor gelir. Kendi ülkesinde 
ve doğduğu şehirde “evsiz” olmak ona yabancılık hissi vermiştir. 

İstanbul’daki dostlarından bazıları onu kendi evlerine davet 

ederler. Bütün ısrarlara rağmen kimsenin evine gitmez ve 
arkadaşlarının olmadığı başka bir otelde kalmaya karar verir. 

Ancak gece boyunca bir türlü uyuyamaz. Sabah ezanı 
okunduğunda kulağına dolan dalga dalga ezan sesinden sonra 

kendisini bir hüzün kaplar. Özlem’e göre, sözcüklerle anlatılan 
bir duygu nasıl ki bir gülümsemenin yerini tutamazsa, bu otel 

de bir “ev”in yerini tutmamaktadır. En sonunda bu acının 

ağırlığına dayanamaz ve hıçkırarak ağlamaya başlar: 

 “Öz yurdunda yuvası yok, ancak bir turizm 
şirketinden ucuz tur alarak gelebilen bir yabancı artık 
o. Kendi şehrinde yabancı olmanın ağrısı katlanılır 
gibi değildi.” (s. 270)  
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Sınıf Atlamak ve Başkası Olmak Arzusu  

Ayfer Tunç, Doktor Beyin Tatil Günü, güzellik kraliçesi Belkıs, 
Hür Doğdum Hür Yaşarım, Klozetin Esrarı adlı hikâyelerinde 
sınıf atlamak isteyen ve başkası olmak arzusu taşıyan 
insanların hikâyelerini ele alır. Yazar, bu hikâyelerinde aşağılık 

kompleksine sahip insanların, kendisini daha üst sınıftan biri 

olarak gösterme çabasını eleştirir. 

Doktor Beyin Tatil Günü adlı hikâyede olayların geçtiği yer 

Sakarya’nın Karasu ilçesidir. Hikâyenin başkişisi sözde doktor, 
daha üst sınıftan biri olduğunu göstermek için site komşularına 

kendisinin doktor olduğunu söylemiştir. “Toplum sadece 
ekonomik olarak tabaklanmamıştır; bunun yanında statü ve 
statünün kendini açığa vurduğu farklı grupların yaşam tarzları 
aracılığıyla da tabakalanmıştır” (Bennet, 2018: 101). Kendisini 

Amerika’da yıllardır doktorluk yapmış biri olarak tanıtan sözde 

doktor, her sabah Karasu’dan Adapazarı’na koyu kırmızı 
Chevrolet’ine binerek gider. Sitedeki komşuları da onun her 

sabah muayenehanesine gittiğini sanırlar. Giyimi ve tavırları ile 
de çevresine bir doktor olduğunu kabul ettiren sözde doktor, 

kendi sınıfsal farklılığını göstermek için özellikle giyimi bir araç 

olarak kullanır:  

“Doktor bey akşamları işten eve döndüğünde herkes 
gibi atlet şort giyeceğine tiril tiril ipek gömlekler, 
parıltılı pantolonlar giyiyor. Boynuna ışıltısı yüz metre 

öteden göz alan bir altın zincir takıyor. Sanırsın ki 
lordlar kamarasında akşam yemeğine gidiyor.” (s. 

184) 

Yukarıdaki satırlarda sözde doktorun, bir moda takıntısı 

içerisinde olduğu da hissedilir. “Çağdaş kent ortamında moda, 
bireylerin kendilerini diğerlerine takdim ettikleri ana kaynak 
olmakla birlikte, bireylerin toplumda hem bireyselliklerini ortaya 

koymak için kullandıkları hem de aynı zamanda kendilerini 
belirli toplumsal gruplarla bir tutabildikleri etkili bir görsel 
semboldür (Bennett, 2018: 157). Sözde doktor, beden yoluyla 
bireysel farklılığını kurarak başkalarından üstün görünmek 

çabasındadır. “Gözle görülebilen her şey amblemdir; 
gördüklerimiz kendi başlarına orada duramazlar; aslında orada 
bile değildirler: madde yalnızca tinsel olarak ve bir düşünceyi 

temsil edip ona vücut vermek için vardır. Dolayısıyla üzerinde 
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pek durmadığımız giysilerin tarifsiz bir önemi vardır” (Sennett, 

2019: 200). Onun giyimi aracılığıyla yaptığı statü gösterisi, bir 
görgüsüzlük gösterisine dönüşür. Sözde doktorun oturduğu ev 

ve yemek için gittikleri lokanta sitedeki diğer ailelerden oldukça 
farklıdır. Sözde doktor, giyimindeki farklılıktan başka “kibarlık 

hileleri” yaparak çevresine önemli biri olduğu hissini verir. 

Gündelik hayatı ile âdeta bir “yaşam tarzı pazarlaması” 
(Bennett, 2018: 158) içerisindedir. Bazı aileler kendi menfaatleri 

için bu aileye yakın olmaya çalışırlar. Davranışlarındaki 
farklılıklar ve yaşam biçimleri ile sonradan görme oldukları 

anlaşılan aile hakkında site sakinlerinin kafası çok karışıktır. 
“Karı kocanın hallerinde site sakinlerine giderek gülünç gelen 

aşırı bir kibarlık, aslında kibarlık da değil, bir çeşit caka var(dır)” 
(s.184). Sözde doktor ve ailesi hakkında ne düşüneceklerini tam 
bilemeyen insanlar, bir yaz boyunca zamanlarını bu aile 

hakkında dedikodu yaparak geçirirler. Sözde doktorun 
oğlunun, babasının yanında sigara içmesi konusunda site 

sakinleri ikiye bölünmüştür. Bazıları onun, babasının yanında 
sigara içmesini doğru bulmazken bazıları “Amerikan 

terbiyesinden geçen” bir çocuğun babasının yanında içki 

içmesinde bile bir sakınca görmemektedirler. Burada değerlere 
bakıştaki farklılık, yazarın niyeti ile metnin anlamının 

örtüştüğünü gösteren bir ayrıntıdır. Yazar, sigara içme konusu 
üzerinden; “toplumsal ikiyüzlülük” mesajı vermeye çalışır. 

Çünkü böyle düşünen bazı site sakinlerinin birçoğu kendi 

çocuklarının sigara içtiklerini bilmelerine rağmen bilmezlikten 

gelmektedirler.  

Kibir ve görgüsüzlükleriyle komşularını kendilerinden soğutan 
bu ailenin yaşantısı bazı ailelerin derinlerdeki aşağılık 

duygusunu da ortaya çıkarır. Çevrelerinde hem kıskançlık hem 
de mutsuzluk oluşturan bu ailenin yazlığa gelmesiyle, birçok 

ailenin yaşam tarzlarında gözle görülür değişimler olur. Kendi 
imkânlarıyla onların yaşam tarzlarını taklit ederek “gösterişçi 
tüketim”e kapılan birçok aile vardır. Maddî imkânları olmadığı 

halde hafta sonlarında doktorun ailece gittiği lokantalara 
gitmek, onlar gibi giyinmek, onların gittiği restoranlara gitmek, 

onların içtiklerini içmek çevresindeki birçok ailenin taklit ettiği 
şeylerdir. Kendi kimliklerini kurarken başkalarının 

statüsünden yararlanan bazı ailelerin bu özentiden dolayı 

yaşam tarzlarını değiştirdikleri şöyle ifade edilir:  
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“Amerika’dan geldiğini öğrendiklerinden beri 
‘Amerikalı’ dedikleri Doktor beyin dostu olmak, onunla 
hoş sohbet etmek sanki sınıfsal yükseltiyor onları.... 
Doktor beylerin gelişiyle yaşam tarzlarında gözle 
görülür bir değişme oldu. Önce kadınlar bütün günü 

elde dikilmiş havlu elbiselerle, basma entarilerle, 
kuma sürtünmekten tabanı incelmiş tokyolarla 
geçirmekten vazgeçtiler.” (s. 187)  

Kendisi olmaktan çok “başkası olmak” arzusuyla dolu bazı site 
sakinleri sözde doktorun sınıfsal üstünlüğünü kabul etmiştir. 

Sözde doktor ise sınıfsal üstünlüğünü kabul ettirmiş olmanın 
hazzıyla, site sakinleriyle daha çok vakit geçirmeye başlar. 

Böylece sözde doktorun yaşamına özenen birçok ailenin olması, 
gösterişin ve başkası olma arzusunun bireyin değil toplumun 

sorunu olduğunu gösterir.  

Bir gün plajda güneşlenen sözde doktor, denizde boğulan bir 
çocuğa müdahale ed(e)meyince kendisiyle ilgili gerçekler açığa 

çıkar. “Amaçlı insan kendi hareketlerini meşrulaştırmaya çalışır” 
(Sennett, 2014: 121). Sözde doktor önce “bugün Pazar”, 
ardından da “bedava bakmayacağım” bahanesiyle sudan 

çıkarılan çocuğa müdahale etmez. İnsanların yapabildikleri tek 
şey onun yüzüne tükürmek olur. Bu durum plajdaki herkesin 

kulağına gider. Çocuğun hayatını kaybetmesi ise vicdanları 
oldukça rahatsız eder. Çünkü sözde doktor “insanlığa dair acı 
bir hikâye bırakmıştır” (s. 194). Site sakinlerince dışlanan bu 
adam ve ailesi bir anda yazlıklarını boşaltıp ortadan 

kaybolurlar. Kısa bir süre sonra da bir gazetede “Sahte doktor 
Kütahya’da yakalandı” şeklindeki bir haber okurlar.  

Bu hikâye, emlakçıların fırsatçılığı üzerinden memleketteki 

ticarî ahlâka ilişkin bir sosyal eleştiriyi daha içermektedir. 
Alman yazlıkçıların çok yoğun olduğu Karasu ilçesi, bazı 

emlakçılar için ticarî bir fırsat yeridir. Yazlıkçıların cömertçe 
para harcadığını bilen ilçedeki emlakçılar, eski ve köhne evleri 

elden geçirerek aşırı fiyatlarla satmak çabasına girişirler. Sahte 

doktorun villası da bu anlayışa sahip emlakçılar tarafından 

kendisine satılmıştır.  

Güzellik Kraliçesi Belkıs hikâyesinde de sosyo-ekonomik 
anlamda alt sınıftan olan insanların sınıf atlamak çabaları, 

değer karmaşası yaşamaları, tutarsızlıkları ve duygularındaki 
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bencillik eleştirilir. Hikâyede söz konusu eleştiri küçücük bir 

sayfiye kasabası olan Karasu’ya çadır tatili yapmaya gelen “orta-
alt sınıftan küçük şehirli insanlar”ın plajdaki yaşamı üzerinden 

gerçekleştirilir. Gelirleri sabit, çoğu küçük esnaf ve memur olan 

plajdaki insanların yaşam algısı şöyle dile getirilir:  

“Doğu’da yaşayıp Batı’ya bakıyorlar. Hem 
geleneklerine bağlı kalmak hem modern yaşamak 
istiyorlar. Modern hayat hakkında pek fikirleri yok 
aslında. Tatil ve doğum günü partisi yapmanın, 
modaya uygun giyinmenin, pop müzik dinlemenin ve 
apartmanda oturmanın onları şehirli, dolayısıyla 
modern yapmaya yettiğini düşünüyorlar. Kuralları 
sorgulamak, farklılığı seçmek, başkalarının 
düşüncelerine ve özgürlüklerine içtenlikle saygı 
duymak, herkes gibi olmayanı kabullenmek 

akıllarının alacağı mevzular değil.” (s. 197) 

Görüldüğü gibi bilinçsiz bir modernlik arzusu içindeki bu 

insanlar bir değer karmaşası yaşamaktadırlar. Karasu’da her 
yaz çadır tatili yapmaya gelenlerden bazıları köylerde yaşayan 

anne ve babalarını da getirmişlerdir. Tatilcilerin tek tartışma 
konusu siyasettir. Buradaki insanlar modern olmayı belirli 

kalıplara bağlamışlardır. Bazı aileler tatil yerinde kızlarını 

“modernlik gereği” özgür bırakırken bazıları “namus kültürü”nü 
çadırda da devam ettirerek kızlarını tek başına bırakmazlar. Bu 

aileler, maddî anlamda sınıf atlama arzularının ve kendi sınıfsal 
farklılıklarını kurmanın çocuklarını okutarak doktor, avukat, 

mühendis veya subay yapmaktan geçtiğine inanırlar. Hikâyenin 
başkişisi Belkıs da bu ilçedeki sahilde tatil için çadır kuran bir 

ailenin kızıdır. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken on beş yaşındaki 

Belkıs’ın görgüsüz bir ailesi vardır. Ailesiyle birlikte çadırın 
önünde mangal yaparak başkalarını kıskandıran ailenin 

babasının ne iş yaptığı ise belli değildir. Plajda güzelliğiyle 
kendisini ön plana çıkarmak isteyen Belkıs, serbest tavırlı bir 

kız olduğundan birçok erkekle sosyal ilişkiler kurar. Asıl amacı 
güzelliğini kullanarak zengin bir evlilik yapmaktır. Belkıs, 

tatilciler arasında her yaz eğlence olarak düzenlenen güzellik 
yarışmasında birinci olur. Bir kuyumcuyla evlenerek bu 

amacında başarılı olur.  

Hikâyenin kurgusunda önemli işlevi olan kişilerden biri de on 
bir yaşındaki asıl adı Doğan olan Dodi’dir. Kendisinden dört yaş 
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büyük olan Belkıs’a ilk görüşte âşık olsa da ona olan aşkını itiraf 

edebilecek cesarete sahip değildir. O, sevgisizlik sorununu 
Belkıs’ta gidermeye çalışan bir çocuktur. Karasu’daki 

belediyeye ait plaja çadır kuran amcasının yanında tatil 
yapmaktadır. Dodi, kişiliksiz, bencil ve kibirli bir çocuktur. 

Belkıs’ın gönlü başkalarında olduğu için Dodi’ye yüz vermez. 
Onun tarafından yok sayılmak Dodi’yi çok üzer. Dodi, yıllar 

sonra bu kasabaya geldiğinde lokantada yemek yiyen çirkin ve 

zayıf bir zabıta kadın görünce onu Belkıs sanır. Belkıs’a karşı 
hissettiği nefreti duygusunu kendi kendine “o güzellik kraliçesi 
bu hale geldi ha!” (s. 204) diyerek dışa vurur. İçinde bir “oh 
olsun!” duygusu kabaran Dodi, masum bir acımanın ötesinde 

yıllar önce kendisine yüz vermeyen bu kızın cezasını bulduğunu 

düşünmektedir. Geçmişteki “yaz aşkı”nın verdiği acı, biraz 
olsun hafifler, ancak Dodi’nin amcası “Belkıs kuyumcunun 
oğluyla evlendi.” deyince içinden; “Hâlbuki Doğan’a yüz 
vermemenin bedelini şimdi mutsuz, çirkin, yoksul olarak 
ödemeliydi.” (s. 205) şeklinde bir nefret cümlesi geçer.  

 

Memleketin Başka Halleri  

Ayfer Tunç, Memleket Hikâyeleri’nde mimarî, kadın-erkek 

ayrımcılığı, köşeyi dönmek düşüncesi, maddî fırsatçılık, 

gösteriş, taşra-şehir farklılığı, yozlaşma gibi memleketin başka 
sorunlarını eleştirel bir dille ele alır. Yazar, kitabın Memleket 

Yazıları bölümündeki Memleket: Neresinden? adlı deneme 
yazısında “memleket” kavramı üzerinde durarak özellikle 

İstanbul ile diğer şehirlerimiz arasındaki farklılıkları işler. 
İstanbul’u tutkuyla sevdiğini ifade eden Ayfer Tunç, 

İstanbul’daki hemşehrilik ilişkilerinin doğurduğu sorunlara da 

değinir. Bu yazısında “memleket” duygusuna duyarsız 
oluşunun nedenlerinden bahseder. Yazar, yıllar sonra gittiği 

doğduğu şehir Adapazarı’nda, Türkiye’nin bütün şehirleri gibi 

çirkin bir yapılaşmaya tanık olunca şunları düşünür: 

“Çirkinlik veba gibi sarıyor şehirleri. Çirkinleşerek 
aynılaşıyorlar, tektipleşiyorlar, ruhsuz, hissiz hale geliyorlar, 
benim şehrim de bunların önde gelenlerinden biri” (Tunç, 2020: 

23-24). 

Ayfer Tunç bu yazısında, 2009’da ilk defa gittiği Van’da şehrin 

çirkin yapılardan oluştuğuna dair tanıklıktan bahseder. Kötü 
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yapılaşmadan dolayı hem Adapazarı’nın hem de Van’ın 

depremlerde harap olduğunu belirten Tunç, bir zamanlar Çifte 
Minare’yi, İshak Paşa Sarayı’nı, Divriği Şifahanesi’ni Selimiye 

Camii’ni, Safranbolu evlerini yapmış bir milletin böyle çirkin ve 
kötü yapılar üretmesine çok şaşırır. “Bir bütün olarak ülkeme 

bağlıysam da köklerime bağlı değilim” (s. 24) diyen yazar, 

“memleket” duygusuna kendisini yabancı hissetmesinin nedeni 
olarak şehirlerin mimarisindeki çirkinliği gösterir. Yazar, bu 

düşünceden hareketle İyi insanların cehennemi daha sıcak 
olur’da 3 Eylül 1968 günü yaşanan Bartın merkezli depremden 

sonra yapılan imar faaliyetleri üzerinden bir sosyal eleştiri 
yapar. Aşağıdaki paragraf bir yandan Türkiye’de yanlış 

şehirleşmenin nedenlerine ayna tutarken, diğer yandan zengin 

olmanın yollarından birinin müteahhitlikten geçtiği anlayışına 

bir eleştiri içerir:  

 “68 depreminden de alnının akıyla çıkmış üstelik 
duvarlarında çatlak bile yok. Şehrin rastgele yıkılıp 
altı-yedi katlı apartmanlar dikildiği yıllara, bu açgözlü 
binaların da ’99 depremiyle yerle bir olmasına çok var 
daha. İnşaat yaparak zengin olmak henüz hayal bile 
değil hayaller, merdivenleri kağşamış canım ahşap 
evleri yıkıp nihayet şehirli olduk denebilecek 
betonlarda oturmakla sınırlı.” (s. 61) 

Hikâyedeki eleştirilerden biri de erkeklerin kadınlardan üstün 

tutulması anlayışıdır. Yazar, hikâyede toplumdaki cinsiyet 
ayrımcılığını; “oğlan çocuklarına kimsenin şunu getir, bunu yap 
dediği yok ama kız çocuklarını eşek gibi çalıştırıyorlar.” (s. 63) 

şeklindeki cümleyle ifade eder. Mahalledeki kız çocuklarından 
biri böyle bir zamanda büyükler iş buyurmasın diye hemen 

ortalıktan kaybolur. Kadın-erkek ayrımcılığı, Bettina’nın 
Mahalleyi Galeyana Getiren Bikinisi adlı hikâyede de sosyal 

eleştiri konusudur. Hikâyede kadın-erkek ayrımcılığı, bir 

babanın üniversiteye gitmesini engellediği iki kız kardeş 
üzerinden somutlaştırılır. Bu durum Türkiye’de bu konudaki 

güçlü gelenekçi yapının henüz kırılmadığını göstermektedir. 
Başkişi Bettina’nın sevgilisi konumunda yer alan Türk gencin 

iki kız kardeşi, babalarının; “ya kız enstitüsüne gidersiniz ya da 
evde oturursunuz.” (s. 162) sözüne boyun eğerek üniversite 

eğitiminden yoksun bırakılmışlardır. Kız kardeşlerden biri 

istemediği halde babasının sözüne boyun eğmiş ve kız 
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enstitüsüne giderek dikiş-nakış öğrenmiştir. Kızlardan biri ise 

enstitüyü bitirmeden evlenmiştir. Ancak iki kardeş de 
babalarının cinsiyet ayrımının farkındadırlar. Çünkü babaları, 

erkek kardeşlerini okutmak için Berlin’e göndermiştir. Daha 
önce “Alman kızı koluna takıp gelen kardeşiyle övünen” (s. 162) 

ablası, şimdi kendisini dışlanmış hissetmektedir. Yazar, 
babanın kız çocuklarına karşı olumsuz tavrını eleştirirken 

ironik bir dil kullanır: 

“Baktı ki maşallah çok zeki, iyi de okuyor, 
memleketinin en iyi mühendisi olsun dedi, kavaklığını 
satıp Berlin’e üniversiteye gönderdi. Açık fikirli olmasa 

yapar mı?” (s. 162) 

Ayfer Tunç, “şehirli-taşralı” arasındaki yaşam farkını da ortaya 

koyan Bir Alman Gelinin Karalahana Çorbası Karşısındaki 
Tutumu adlı hikâyesinde bir ailenin kız isteme töreni üzerinden 

toplumun yaşadığı tutarsızlıkları ele alır. Yazar, bu hikâyedeki 
ailenin hayata bakışını bir “toplumsal ikiyüzlülük” (Tunç, 2020: 

13) olarak sezdirmeye çalışır. Hikâyede Alman gelinin kocasının 
ailesi “sözde batılı, özde muhafazakâr” (s. 155) görünümüyle 

“toplumsal ikiyüzlülük”ü temsil eder. Hikâyedeki aile modern 

olmadıkları halde modern olduklarını göstermeye çalışan bir 
anlayışa sahiptir. Kız istemeye giden ailenin arabasının çamura 

saplanıp yolda kalmasını fırsat bilen aile Alman gelinlerini kızın 
yaşadığı köye götürmek istemez. Özellikle Alman gelinin kocası, 

kız istemeye gidecekleri köydeki fizikî olumsuzlukları görmesini 

istemediği için karısının gelmesini istemez. “Aile için Avrupalı 
olmak fikrinin tabii cisimleşmiş hali olan bu genç kadının kız alıp 
akraba olacakları köyü görmesini istemiyorlar” (s. 156). Aile, 
köyde tuvaletlerin bahçenin bir köşesinde olmasından utanç 

duymaktadır. Yazar bu durumu Batı özentisi içindeki Alman 
gelinin kocası ve ailesini “değişken muhafazakârlık ölçütlerini 
Batı standartlarında sabitlemeye kararlı.” (s. 154) şeklindeki 

sözlerle eleştirir. Bu ailenin erkekleri taşralı olmanın 
kompleksini de yaşarlar. Bu kompleksten ise düzgün giyinerek 

ve zenginmiş gibi yaşayarak kurtulmak düşüncesindedirler. 
Ailenin oğlu, Alman karısının giyim kuşamına karışmayarak 

yaşadıkları şehirdeki diğer genç kızlara örnek olmasını ister. 
Giyim ve para gibi araçları, Batılı olmanın bir yolu olarak 

düşünen bu ailenin tutarsızlığı şöyle yansıtılır: 
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“On yıl sonra modaya uyup saç uzatan, kot pantolon 
giyip göğüs düğmelerini açan oğullarını bu zibidi 
kılıklara girmekten men edecekler, gerekirse 
dövecekler, zorla berbere götürüp saçlarını 
kestirecekler.” (s. 155)  

Yazar, kitabın birinci bölümündeki Büyük siyah lekeler adlı 

yazısında savunduğu; “Toplumsal karakterimiz ise hafızasızlık 
ve farkına varmak istemediğimiz ikiyüzlülüktür” (Tunç, 2020: 13) 

düşüncesini bu hikâyesinde “sözde batılı özde muhafazakârlar. 
Sözde şehirli özde köylüler. Aslında ne batılı ne muhafazakârlar 
ne şehirli ne köylüler.” (s. 155) cümleleriyle açıklık getirerek 

toplumun değer karmaşası içerisinde olduğunu göstermek ister. 
Yazar, bu hikâyede Anadolu insanının olumlu yönlerini de 

metne taşır. Araçları yolda çamura saplanınca Alman gelin yol 
üzerindeki bir köylünün evine misafir edilir. Karadenizli köylü 

kadın, evine misafir olan Alman geline o kadar ilgili davranır ki 
Alman gelin bu ilgiden rahatsız olur. Alman gelin, önce bir talebi 

olmadığı halde tanımadığı bir köylü kadın tarafından çamurlu 

elbiselerinin yıkanmasına şaşırır. Ardından köylü kadın, yaptığı 
karalahana çorbasını zorla içirmek ister, ancak Alman gelin 

kokusunu beğenmediği çorbayı bir türlü içmez. Alman gelinin 
bu çorbayı beğenmeyip içmemesiyle birlikte hikâyenin son 

düğümü şu sözlerle çözülmüş olur: 

 “Ama Avrupalı o, yapmak istemediği bir şeyi 
yapmıyor. Karalahana çorbasını olduğu gibi 

bırakıyor.” (s. 160)  

Klozetin Esrarı adlı hikâyede, sonradan görme insanların 

yazlıklarına yükledikleri anlamın boşa çıkması konu edilir. 
Hikâyede evleriyle gösteriş yapmak isteyen ailenin yaşadığı bir 

olay üzerinden Türkiye’deki inşaat sektöründe “sömüren” ve 
“sömürülen” insanların özelliklerine ayna tutulur. Bu toplumsal 

gerçeklik metinde “dolandıran” ve “dolandırılan”ların kişiliğiyle 

ele alınır. Anlatıcı hikâyeye inşaat yapan bazı müteahhitlerin 

“yaygın dolandırıcılık yöntemi”nden bahsederek başlar: 

“Uyanık bir inşaatçının Karasu’da yaptığı derme 
çatma yazlıkları İstanbul’da pazarlamayı akıl etmiş. 
Fiyatlar Türkiye’nin başak sayfiyelerine göre çok 
uygun. Ufak peşinat veriyorsun, daha yapılmamış 

villalardan birini alıyorsun, senetlerini ödemeye 
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başlıyorsun. Borcun daha bitmeden villan bitiyor. 
Sonra gelsin yaz boyunca tatil.” (s. 206)  

Anlatıcıya göre bu “yaygın dolandırıcılık yöntemi” sadece 
yazlıklar değil, konutlar için de geçerlidir. Birçok inşaat şirketi, 
gazete sayfalarına “bu fırsatı kaçırmayın, görülmemiş kampanya, 
şans ayağınıza geldi, kendi villanızda oturun” (s. 206) gibi cazip 

ve süslü pazarlama cümleleri ile reklam verilerek 
gerçekleştirilir. Böylece insanlara güven veren bir pazarlama 

ofisi kurarak değerinden yüksek fiyatla ev, arsa ve villa 
satılmaktadır. Birçok aile bu yöntemlerle, biriktirdikleri üç beş 

kuruş parasını ağızları iyi laf yapan satış elamanlarına inanarak 
kandırılır. Hikâyedeki olayların merkezinde yer alan İstanbullu 

Taş ailesi de aynı dolandırıcılık yönteminin kurbanı olmuştur. 

İstanbul Küçükyalı’da oturan Taş ailesi dişlerinden ve 
tırnaklarından artırdıklarıyla Karasu’da ucuz bir villa alırlar. 

Gösteriş meraklısı Taş ailesi, İstanbul’daki komşularına üç yıl 
boyunca villalarının fotoğraflarını göstererek övünürler. Ancak 

bu övünmeyle yetinmeyerek bir hafta sonu onları yazlıklarına 
davet ederler. Ailenin gösteriş merakının sonucu gerçekleşen bu 

davet Taş ailesinin görgüsüzlüğünü de içeririr: 

“Villamız şöyle, villamız böyle. Baba, villanın her 
şeyini ama en çok da söğüdün serinliğini, gölgesini 
övmekten helak oluyor… Taş ailesine bir kibir, bir 
gösteriş, misafirlerini küçük görme hali geliyor. Yazlık 
bir yana nohut oda bakla sofa bir kışlık ev sahibi 
olmayı bile hayal edemeyen misafir aile, Taş’lara 
giderek sinir oluyor.” (s. 209-210) 

Taş ailesi, İstanbullu misafirlerinden yazlıklarıyla ilgili beklediği 
övgüyü alamaz. Çünkü misafirler evin rutubet kokusundan ve 

ev sahiplerinin sürekli villalarıyla övünmesinden rahatsız 
olduğundan geldiklerine bin pişmandırlar. Hikâyedeki gerilim, 

misafir aileden bir kadının gece tuvalete gitmesiyle en üst 
noktaya ulaşır. Kadın, oturduğu klozetin içinde bir nesne 

görünce çığlık atarak herkesin uyanmasına neden olur. Bütün 
incelemeler sonucunda klozetin içindeki nesnenin villanın 

köşesine dikilen söğüdün kökleri olduğu anlaşılır. “Baba Taş’ın 
üstüne titrediği söğüt büyümek için su yolunu takip etmiş, kökleri 
alt katın klozetine kadar uzamış” (s. 211). Gelen tesisatçıya göre 

evin bütün tesisatı kırılıp bu söğüt ağacının köklerinin 
temizlenmesi gerekir. Bu durum Taş ailesinin mutluluğuna 
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gölge düşürür. Öfke, nefret ve utanç içinde karmaşık duygular 

yaşayan aile dokunsan ağlayacak haldedir. Bu olay plajda 
duyulunca kahkahalara neden olur. Villa sahibinin eşi, “gelen 
misafirlerin kıskançlığı ve nazarı villayı bu hale getirmiştir” diye 
sızlanırken; öte tarafta eşi, “ben böyle müteahhidin!” diye 

söylenmektedir. Çünkü ucuz fiyata aldığını düşündüğü villanın 

her yerinin döküldüğünü görmüştür.  

Mekânın Karasu ilçesi olduğu Maymun Çocuklar hikâyesinde 

temel olay, altı yaşındaki bir çocuğun çok yaramaz ve 
sorgulayıcı olduğu için ailesi tarafından sürekli korkutulması ve 

baskı altına alınarak kişiliksizleştirilmesidir. Hikâyede, farklı 
kişiliğe sahip çocukların “haylaz ve yaramaz” olarak 

nitelendirilmesinden dolayı baskı altına alınarak yönetilmeye 

çalışılmasının yanlışlığı eleştirilir. Metnin başkişisi, “aşırı 
yaramaz” ve enerjisi çok yüksek olan altı yaşında bir çocuktur. 

Hayata dair doymak bilmeyen merak ve olağanüstü bir öğrenme 
iştahı içindedir. Ancak sürekli haşarılık yapan bu çocuğun her 

davranışı korkutularak engellenir: 

“Oğlunun bu zihinsel faaliyetini yaramazlık olarak 
yorumlayan annesi komşuların şikâyetlerini 
dinlemekten usanmış… Devir baş edilemeyen 
çocukları korkutma devri. İğneci, polis, doktor, bekçi 
sanki çocukları korkutmak için olan figürler.” (s. 213)  

Bu çocuk korkutularak yaratıcılığı öldürülen tüm çocukların 

temsilcisidir. Çocuktaki beceri ve yaratıcılık potansiyelini fark 

edemeyen veya bu potansiyele sahip olamayan ebeveynler bu 
çocukları yaramazlıkla suçlama kolaylığına giderler. Ebeveynler 

bazen de toplum baskısıyla çocuklarının hareketlerini 
korkutarak sınırlarlar. Hikâyedeki çocuk da yaratılan korku 

evrenindeki kalıplarla âdeta tutsak edilmiştir. Annesi, öğleden 
sonra çocuğu zorla uyutmak için Sütçü Teyze’nin maymun 

çocuklarıyla korkutur. “Eğer yaramazlık yaparsan seni Sütçü 
Teyze’ye veririm, maymun çocukların yanına kapatır.” (s. 214) 
diyerek çocuğun ruh dünyasına bir korku figürü ekler. Aslında 

hikâyedeki maymun çocuklar “üç maymun” metaforunu temsil 
eder. Çocuk, “görmeyen, duymayan, bilmeyen” insanların 

ilerideki temsilcisidir. Çocuk, başlarda söylenilenlerden korksa 
da sürekli yalanlarını yakaladığı büyüklerine güveni kalmaz. 

Maymun çocukların varlığının olup olmadığını başka çocuklara 

sorar. Bunun doğru olduğunu öğrenen çocuk, uzun çabalardan 
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sonra maymun çocukların bir kümeste yaşadığını keşfeder. 

Ancak Sütçü Teyze denilen kadına yakalanınca ondan; “kırarım 
bacaklarını, defol git evine çabuk!” şeklinde bir azar işitir. 

Çocuk, ertesi yaz dedesi İzmir’de bir yazlık alınca bir daha 
Karasu’ya gelmez. Yıllar sonra doktor olan bu çocuk zihninde 

hep o maymun çocukları düşündüğü için bir gün Karasu’ya 

gelir. Çocuk, yıllar önce orada yaşadığı korkuyu az da olsa 
içinde taşımaktadır. Sütçü Teyze’nin öldüğünü, maymun 

çocukların olduğu kulübenin yerine dev apartman dikildiğini 
görür. Bir gerçeği daha öğrenir. Sütçü Teyze’nin amcasının oğlu 

ile evlendiği altı çocuğunun olduğu, ikisinin genetik 
bozukluktan dolayı “maymun çocuk” diye adlandırıldıklarını 

öğrenir.  

Hikâyedeki eleştirilerden biri de ilçenin nefes kesen eski doğal 
güzelliğinin kaybolmuş olmasıdır. Çocuğa göre Karasu, insanı 

yaşadığı gezegene hayran bırakan yerlerden biridir. Doğaya 
duyduğu hayranlığı bu ilçede keşfetmiş olduğundan yıllar sonra 

ayak bastığı ilçede içini garip bir duygu kaplar. Gördüğü 

betonlaşma karşısında çok üzülür ve aklına şu hikâye gelir: 

“Dünya vaktiyle canlı bir yaratıkmış, büyük bir günah 
işlemiş, Tanrı da mahvetsin diye insanları yaratarak 
dünyayı cezalandırmış… Dünya denen talihsiz 
gezegenin zebanisi insan, Karasu’da dünyanın en 
güzel parçalarından birini daha mahvetmiş, bir de 
seçim zamanı geldiğinde eseriyle övünüyor. Tanrı 

dünyayı insandan korumalıydı.” (s. 216-217) 

Yukarıdaki cümleler insanın maddî çıkarları uğruna doğayı 

sürekli tahrip ettiğine dair bir göndermedir.  

Ayfer Tunç, Memleket Hikâyeleri’nin bazılarında Türkiye’deki 

hayata ve insana olan yaklaşımları eleştirel bir gözle ele alır. 
Eserde yer alan Dadaş Zeynel, Bir Otobüs Yolculuğu, Siz Batılılar 

bu eleştirilerin yansıdığı hikâyelerdir. Bu hikâyelerde toplumsal 
karakterimize ayna tutan olay ve durumlara yer veren yazarın 

vermek istediği mesaj yine “farkına varmak istemediğimiz 
toplumsal ikiyüzlülüğümüz”dür. Yazar, Dadaş Zeynel adlı 
hikâyesinde başkişi Zeynel’in hastanedeki kişiliği ile sonraki 

kişiliği arasındaki farklılık üzerinden toplumsal karakterimize 
ayna tutar. Olay örgüsü bir kış gününde Erzurum’da bir 

hastanenin beyin cerrahi kliniğinde yatan bir asteğmen, Dadaş 
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Zeynel ve Yusufelili Müdür adlı üç kişi çevresinde gelişir. Farklı 

fikirlere sahip bu üç insan bir hastanenin aynı odasında tedavi 
görmektedirler. Birbirlerine karşı saygıda kusur etmeyen bu üç 

kişinin arasındaki sohbetlerin ana konusu siyasettir: 

“Yusufelili müdür sosyal demokrat olduğunu 
gizlemiyor. Zeynel’in ülkücü olduğunun farkında, 
tartışmaya girmemeye, koğuş arkadaşını kıracak 
şeyler söylememeye dikkat ediyor. Asteğmen daha ilk 
siyaset muhabbetinde solcu olduğunu üstüne basa 
basa belirtiyor.” (s. 249)  

Bu üç kişi farklı ideolojik düşüncelere sahip olmakla birlikte 
yaşadıkları hastalıklar aynı duyguda birleşmelerini sağlamıştır. 

Kısa sürede oluşan arkadaşlık hastane dostluğuna dönüşür. 
Bir gün Dadaş Zeynel’in karısı kendisini ziyarete gelir, ancak 

hasta odasına girmez. Çünkü Zeynel, onun erkeklerin olduğu 

yere girmesini doğru bulmamaktadır: 

“Bir gün şalvarının üstüne uzun pardösü giymiş, 

başını yemeniyle örtmüş, genç, güzel bir kadın 
koğuşun kapısında duruyor, doğrudan Zeynel’in 
gözlerine bakarak ‘geçmiş olsun’ diyor. 

Zeynel doğruluyor, ‘sağol’ diyor. 

Kadın biraz daha bakıp gidiyor. Asteğmen, kadının 
kim olduğunu soruyor. 

‘Tanimirem’, diyor Zeynel.” (s. 250) 

Asteğmen daha sonra kadının Zeynel’in karısı olduğunu ve dört 
çocuğu bulunduğunu öğrenir. Hastane koğuşuna gelenlerden 

biri de asteğmenin karısıdır. Asteğmenin karısı öz güvenli 
tavırlara sahiptir. Hem kocası hem de arkadaşlarıyla ilgili 

doktorlara soru sorar, hemşirelerden isteklerde bulunur, 

fikirlerini rahatlıkla söyler ve hava karardıktan sonra tek başına 
taksiye binip eve gider. Bu durum Dadaş Zeynel’in dikkatini 

çektiği gibi diğer kadınlarda görmediği bu rahatlık ve öz güvene 
şaşırır. Zeynel diğer taraftan da asteğmenin karısına hayranlık 

duyar. Asteğmen de Zeynel’in, kendi karısına duyduğu 
hayranlığın farkındadır. Her şeye rağmen Zeynel, kadının öz 

güvenli davranışlar sergilemesine asteğmenin izin vermesini 
doğru bulmamaktadır. Zihin dünyasında onu, Erzurum’daki 

diğer kadınlarla karşılaştırır. Ona göre Erzurum’daki kadınlar 
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gece tek başlarına hastaneye gidemez, erkeklerle serbest şekilde 

konuşamazlar. Yazar, yöredeki erkeklerin kadınlara bakışını 

asteğmenin bakış açısıyla yansıtır:  

“Erzurumlu kadınların kendi karısı gibi davransalar 
Zeynel’den görecekleri saygı değil, aşağılama olur. 
Sohbetleri sırasında Zeynel’in böyle bağımsız 
davranan batılı kadınları sanki başka âlemlere 
aitlermiş gibi gördüğünü, hiç anlayamadığını fark 
ediyor. Batılı kadınlarla Doğulu kadınlar arasında 
niye bu kadar davranış farkı var diye düşünmeyi 
aklından bile geçirmiyor dadaş, sadece kabullenir.” 

(s.248)  

Asteğmen, altı ay sonra Dadaş Zeynel’le içkili bir eğlence 
mekânında karşılaşır. Önce birbirlerini görmezlikten gelseler de 

hastane günlerinin hatırına konuşmak zorunda kalırlar. 

Hastane odasındaki samimiyeti birbirlerinde artık göremezler. 
Dadaş Zeynel, asteğmeni arkadaşlarıyla birlikte oturduğu içki 

masasına davet eder. Asteğmen, Zeynel’in kadınlar konusunda 
gösterdiği muhafazakârlığı hayatın diğer alanlarında 

göstermemesini bir ideolojik tutarsızlık olarak değerlendirir. 
Hikâyenin aşağıdaki son cümlesi, ideolojik düşüncenin insanlar 

arasındaki iletişimi engellediği mesajını içerir: 

“Ama bu kez bir şey var aralarında, olmuyor, konuşacak bir şey 
bulamıyorlar.” (s. 251)  

Bir Otobüs Yolculuğu’nda şoförün bütün müşterilere 
göstermediği misafirperverlik de “toplumsal ikiyüzlülük” sorunu 

olarak yazarın eleştirdiği bir durumdur. Metinde İstanbul’dan 
Erzurum’a giden kadının otobüs yolculuğu üzerinden toplumsal 

birçok soruna dikkat çekilir. Hikâyede otobüs şoförünün 

yolculuk boyunca sorumsuzluğu ve keyfi tutumu, yolculara 
sosyal kimliklerine, toplumsal cinsiyetlerine göre hizmet 

edilerek ayrımcılık yapılması bir “toplumsal ikiyüzlülük” olarak 
gösterilir. Hikâyedeki “toplumsal ikiyüzlülüğümüz”ü su yüzüne 

çıkaran durumlar; “otobüste mutlaka farklı muamele gören biri 
olur, ya şirket sahibinin yakınıdır ya şoförün. İstekleri itiraz 
etmelerine gerek kalmadan sessiz sedasız yapılır, kimse de niye 
ona ayrıcalık yapılıyor diye sorgulamaz.” (s. 231) şeklindeki 
cümlelerle ifade edilir. Hikâyede zaman 1990’lı yılların başıdır. 
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Uzak mesafeler arasındaki bir otobüs yolculuklarının özellikle 

kadınlar için birçok zorluk ve endişeyi içerdiği şöyle dile getirilir: 

“Yalnız yolculuk yapan genç bir kadın olmak ayrıca 
zor hele Doğu, Güneydoğu Anadolu yolculuklarında. 
Molalar zehir olur insana. Gözünü dikip bakanlar, en 
kolayı bakmazsan olur biter. Ama ya açıktan 
asılanlar? Hafif misin, değil misin, meşrebini anlamak 
için yolculuk nereye, öğrenci misiniz, memleket neresi? 
Gibi gereksiz sorular sorarlar.” (s. 231) 

Hikâyenin başkişisi kocası asteğmen olan bir kadındır. 

Kocasının iş kazası geçirdiğini duyan kadın, Ocak ayının 
sonlarına denk gelen karlı bir günde İstanbul Harem’de otobüse 

binerek Erzurum’a yola çıkar. Asteğmen karısı yolculuk 
boyunca aşırı ilgi ve hizmet görür. Şoför ve muavin yol boyunca 

ona yemek ısmarlar, telefon konuşmalarının parasını almazlar. 

Otobüs Erzurum’a vardığında geç bir saat olduğu için genç 
kadını hastaneye kadar bırakırlar. Bu durumu otobüste hiç 

kimse sorgulamaz. Anlatıcıya göre şoför ve muavinin bu ilgisinin 
nedeni kadının kocasının asteğmen olmasıdır. Kocasının 

durumunun ağır olduğunun verdiği kaygı içindeki kadın, şoför 
ve muavin çocuğun tavırlarına odaklanarak bu ilginin gereksiz 

olduğunu düşünür. Otobüste bir cenaze için Erzurum’a giden 
anne ile kızına ise hiçbir ilgi gösterilmez. Şoför ve muavinlik 

yapan çocuk, diğer müşterilere de çok aldırış etmezler. 

Yolcularda da, “otobüs ahalisinde bir de kaptan ve şoföre karşı 
bir yalakalık, bir suyuna gitme hali” (s. 231) vardır. Anlatıcı bu 

durumu; “sanki parasını verdikleri bir yolculuk yapmıyorlar da, 
bu hizmet onlara lütfediliyor. Haksızlığı, eksikliği sineye çekmeye 
hazırlar. Herkese eşit davranılsa amenna, ama o da yok.” (s. 

231) şeklindeki cümlelerle eleştirel bir dille aktarır. 

Siz batılılar adlı hikâyede de İzmitli bir genç kızın gözünden 

aktarılan bir yolculuk hikâyesi ile yine yolculuk kültürümüze 
ayna tutulur. Bu otobüs yolculuğunun tasviri ile Anadolu 

insanının yaşam biçimi de gözler önüne serilir. Genç kızın 
bulunduğu otobüs şoförü, kendi inisiyatifine bağlı olarak bütün 

orta Anadolu şehirlerini dolaşarak yirmi saatlik yolculuğu otuz 

saate çıkarır.  

Bir İntihar adlı hikâyede ise kuşak çatışması ile birlikte kız 

çocuklarının erken yaşta evliliğine eleştiri içeren bir metindir. 
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On dört yaşındaki bir genç kız bir kafede arkadaşlarıyla doğum 

gününü kutlamak ister. Ancak genç kız, muhafazakâr görüşlü 
ailesinin tepkisinden çekinir. Bu tür eğlencelere karşı olan 

annesi izin vermezse kızının intihar edeceğinden korkar. Çünkü 
anne, altı yaşındayken komşularının kızı Gülümser’in intiharını 

unutamamıştır. On dört yaşındaki Gülümser, otuz beş 
yaşındaki bir erkekle evlendirilmek istenildiği için intihar 

etmiştir: 

“Gülümser’i otuz beş yaşında bir adamla 
nişanlamışlardı. Kız evlenmek değil okula gitmek 
istiyordu. Daha on dört yaşındaydı.” (s. 125) 

Geçmişteki bu olumsuz anıdan kurtulamayan anne, kızına izin 

vermek taraftarıdır, ancak durumu kocasına açmaktan da 
korkmaktadır. Onunla bu konuyu konuşan anne, kocasından 
“Arkadaşlarının yanında boynu bükük mü kalsın?” (s. 125) 

şeklinde hiç beklemediği bir yanıt alır. Böylece anne eğlenceyi 

uzaktan izlemeye gider: 

“Onları uzaktan izlerken, tedirgin olacak bir şey 
olmadığını düşünüyor anne. Hepsi daha çocuk, içi 
sızlıyor.” (s. 125) 

Hikâyede asıl verilmek istenilen mesaj, çocuk denilebilecek 

yaşta zorla gerçekleştirilen evliliklerin yanlışlığıdır. Hikâyenin 

en dramatik tarafı ise intihar eden Gülümser’in tabutunun 

gelinlikle örtülmesidir.  

Olay örgüsünün Berlin’de mühendislik okuyan bir Türk 
gencinin Türkiye’ye getirdiği sevgilisinin karşılaştığı 

olumsuzluklar üzerine kurulu olduğu Bettina’nın Mahalleyi 
Galeyana Getiren Bikinisi adlı hikâyede temel eleştiri 
yozlaşmadır. Hikâyede, mekân Adapazarı’dır. Bettina kendi 

kültürüne göre normal gördüğü davranışların aynısını 
bulunduğu şehirde sergileyince hiç beklemediği bir durumla 

karşılaşır. O, Türk sevgilisiyle birlikte biraz da İstanbul’u merak 
ettiğinden Türkiye’ye gelmiştir. Bettina, bir gün bahçede 

güneşlenmek için bikinisiyle bir tahtanın üzerine uzanır ve 
kitabını okurken orada uyuyakalır. Bettina’yı gören 

mahalledeki erkekler onu sözle ve gözle taciz ederler:  

“Alçak tahta perdenin üstüne sıralanan bir yığın adam 
bikinili Bettina’yı seyretmek için birbirlerini eziyor. 
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Hepsi kara bıyıklı, gözleri yuvalarında dönen, bu 
adamların ağızlarından çıkanı sözleri duyunca abla 
şok geçiriyor.” (s. 164)  

Bettina, bu “korkunç bakışlı” adamlardan kaçarak içeri girer ve 
kapıyı kilitleyerek perdeleri çeker. Pencereye vurarak “korkunç 
laflar edip gülen” bu kalabalık; “kabahat o Alman karının, 
madem çırılçıplak çıktı bahçeye, hak etti” (s. 166) diyerek 
yaptıklarını haklı çıkarmaya çalışırlar. Yazar, toplumsal 

yapıdaki bu yozlaşmış görüntüyü bir toplumsal çürüme olarak 
göstermek ister. Çünkü bu durum, onların bastırılmış cinsel 

isteklerinin dışavurumudur. Böyle bir durum elbette toplumun 
hepsi için düşünülemez. Çünkü Anadolu, birçok coğrafyayla 

kıyaslanamayacak kadar ahlâkî erdemler ve insanî değerlerin 

güçlü olduğu bir mekândır.  

Olaydan sonra, burası Bettina için huzursuzluk mekânına 

dönüşür. Alman kız, bu şehrin artık yaşayamayacağı bir yer 
olduğunu anlar ve olayın ardından hızlıca Almanya’ya döner. 

Sevgilisinin kişiliğine daha fazla tahammül edemeyen 
Bettina’nın Türklere karşı önyargısı oluşur. Almanya’ya 

döndükten sonra artık bir Türk’le sevgili olmayacağını söyler. 

Yazar, hikâyenin sonunda; “slogan atarken inançların güçlü olup 
olmadıklarının ancak sınandıkları zaman anlaşılabileceğini 
düşünüyor” (s. 66) cümlesiyle Türkiye’deki “kara bıyıklı erkek 
güruhu” dediği insanların kadınlara tavrının sözde ve davranışta 

farklılık taşıdığı mesajını verir.  

It’s now or never! adlı hikâyede de Elvis Yaşar’ın şöhret olma 
hayallerini suya düşmesinin nedeni maddî imkânsızlık kadar, 

patronu gazinocu Şener’in kıskanç ve bencil kişiliğidir. Çünkü 
gazinocu Şener, yoksul şarkıcının şöhret olma yolunda engeller 

çıkarmıştır. Onu kendi salonunda düşük ücretle 

çalıştırdığından şöhret olmasını istememiştir.  

Ayfer Tunç, kitabının Memleket Yazıları adlı birinci bölümünde 

anı-deneme özelliği gösteren Büyük siyah lekeler, Taşra: 
Odetteçe’den Türkçeye, Memleket: Neresinden?, Millet: Beni o 
anlar!, İstanbul için bir güzelleme, İstanbul için ağıt başlıklı 
yazıları toplumsal sorunlar odaklı yazılardır. Yazar bu 

bölümdeki yazılarında; “memleket olmayı, ortak tarihimizi, 
ülkemizi ve köklerimizin nerelere uzandığını sorgulaması(nı)” 

(Ateşal, 2013: 70) yapar. Büyük siyah lekeler adlı yazısında da 



73 | E D E B İ  Ç Ö Z Ü M L E M E L E R  

 

millet olarak geçmişimizi aktarırken kayıtlardan çok sözlü 

olarak aktarmaya olan meylimizi eleştirir. Yazara göre, geçmişin 
kuşaktan kuşağa bu şekilde aktarılmasının sakıncaları vardır. 

Çünkü “geçmiş her anlattığımızda kılık değiştiren bir 
uydurmadır. Kulaktan kulağa oyununa benzer. Yaşanmış, geçip 

gitmiş zaman her aktarmada bir parçasını kaybeder, değişir, 
sonunda hiç kimsenin aslını tam hatırlayamadığı bir hikâyeye 
dönüşür. Bu nedenle sözle aktarılan gerçek her zaman 
kusurludur” (s. 9). Ayfer Tunç, soy ağacı defterlerimizin yok 
denecek kadar az olmasının sebebini de kişisel ve toplumsal 

kayıtlarımızı tutmaya ve korumaya meraklı bir toplum 
olmayışımıza bağlar. Tunç, bu yazısında doğum tarihlerimizin 

hep mevsimin belli dönemleri ile bazı tarihi olaylarla 
sabitlenmesi, mektup ve fotoğraflara belge değeri olmasından 

çok romantik ve duygusal değerler biçilmesi, dört kuşak önceki 

atalarımızın mezarlarından habersiz olmamamız, yaşadığımız 
şehirlerin tarihi ve adının ne anlama geldiğinin bilinmemesi gibi 

birçok toplumsal sorunumuza ayna tutar.  

Taşra: Odetteçe’den Türkçeye adlı denemesinde ise “taşra” 

sözcüğü üzerinde durarak Türk edebiyatında şehir-taşra 
konusunu işleyen yazar ve eserlerine değinir. Yazar, “taşra” 

kavramının “toplumu anlamanın aracı olarak” (s.17) edebiyat 

eserlerinde yer bulmasını çok önemser.  

İstanbul’a olan sevgisini ağırlıklı işlediği İstanbul için bir 
güzelleme başlıklı yazıda ise yazar, şehrin trafik sorununu 
eleştirir. Kitabın birinci bölümündeki son yazı olan İstanbul için 
ağıt ise İstanbul nostaljisi ile dolu bir yazıdır. Bu yazıda 

İstanbul’un her gün eskimekle birlikte, eskiyen maddî 
yapılarının bir zenginlik olarak “değer”e dönüştürülemediği 

sorunu üzerinde durur. İstanbul’un ruhunu eski hayatın, eski 
yapıların, eski camilerin oluşturduğunu düşünen yazar, bu 

ruhun şimdi yaşıyor olmamasının verdiği üzüntüyü duyar. 

 

Ötekilik Sorunu 

Ayfer Tunç’un Memleket Hikâyeleri’nde eleştirdiği durumlardan 

biri de “memleket” insanının düşünce kalıplarında; başka 
kültürlere ve kimliklere karşı hep bir  “öteki” algısına sahip 

olmasıdır. “Ötekilik” sorunu; etnik, dinsel, sınıfsal, kültürel, 

ahlâkî, cinsiyet ve ideolojik bir dizi ayrışmayı içeren bir düşünce 
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olarak işlenmiştir. “Öteki”, “biz” tarafının bittiği yerde başlar; 
“biz”in dış sınırıdır. Yani “biz”, bir yerde “öteki”ne göre belirlenir 
(Millas, 2000: 7). Memleket Hikâyeleri’ndeki bazı metinlerinde 

1960 ile 2000’li yıllar arasında Türkiye’de yaşanılan kültürel, 
etnik, ideolojik sorunları “biz” ve “öteki” şeklindeki karşıtlıkla 

yansıtan yazar, bu karşıtlık yoluyla hoşgörüsüz olmanın başka 

kültürlere, inançlara, hayatlara ve özellikle de topluma zarar 
verdiğini göstermek ister. “Biz” ve “öteki” karşıtlığının ağırlıklı 

olduğu anlatılarda olayın sürükleyiciliğini çoğu zaman etnik, 

sosyal ve kültürel çatışmalar sağlar.  

“Ötekilik”, tarihsel süreçte insan açısından “biz”in veya “ben”in 
karşısında sürekli var olmuş bir gerçekliktir. Ayfer Tunç, ötelik” 

olgusunu İyi insanların cehennemi daha sıcak olur, Cangülüm, 
Çarpı işaretini öğrenmenin yarattığı kalp ağrısı, Hay 
Makarimasu!, Pontus ve Bu memlekette köken meselesi her 
zaman karışıktır adlı hikâyelerinde ağırlıklı şekilde ele alır. 
Yazarın bu hikâyelerindeki olayların kurgusuna doğduğu yer 

Adapazarı’ndaki kültürel ve etnik yapının yansıdığı 
anlaşılmaktadır. Yazar, bu hikâyelerinde Türk ve 

Müslümanların kendi etnik grubundan olmayanları “öteki” 

olarak gördüğünü eleştirmekle birlikte, “aynı şehirde, başka 
evlerde oturan, başka milletlere mensup iyi insanlar da benzer 
hikâyeleri başka milletler için anlatıyorlar.” (s. 65) diyerek başka 
etnik unsurların da benzer şekilde Türk ve Müslümanları 

“öteki” olarak gördüklerini ileri sürer. Her milletin, kültürün, 
kimliğin, grubun kendisi gibi olmayanı veya kendisine 

benzemeyeni bir “öteki” olarak kabul etmesini sosyal bir sorun 

olarak gören yazar, “öteki”lik sorununun temelinde “nefret 
suçlarında oynadığı rol nedeniyle” “millet” sözcüğünün 

olduğunu düşünür.  

Ayfer Tunç, Memleket Hikâyeleri kitabının birinci bölümünde 

yer alan Millet: Beni o anlar adlı yazısında; Türklerin “millet” 

sözcüğünü çoğu zaman milliyetçilikle birlikte, nefret suçlarını 
körüklemek, düşmanlık beslemek için siyasi bir anlam 

yükleyerek kullanıyor olmasından dolayı sevmediğini ve 
benimsemediğini söyler (2020: 25-26). “İyi insanların cehennemi 
daha sıcak olur” hikâyesinde “ötekilik” eleştirisi; metnin 
başlığındaki “iyilik” ile “cehennem” sözcükleri arasındaki 

zıtlıktan hareketle gerçekleştirilir. Hikâyenin başlığındaki zıtlık 

bir ironiyi de içerir. Bu başlıkta toplumda bazı yönleriyle “iyi” 
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olarak bilinen ve görünen insanların iç dünyasında kötülük 

olabileceği düşüncesi saklıdır. Yazar bu hikâyesinde, kendi 
etnik kimliği, kültürü ve inancından olmayanları öteki olarak 

görenlerin “iyi insan” olmak iddiasında bulunmasının 
yanlışlığını vurgular. Hikâyenin şahıs kadrosunu; İstanbul’un 

gecekondu mahallesinde üç ayrı evde oturan ve birbiriyle 
akraba olan beş aile oluşturmaktadır. Mahalledeki beş aile, 

kendilerini Türk ve Müslüman olarak görürler. Bu insanlar 

“iyilik” denilen değeri; dindarlık, iyilik, yardımseverlik ve 
büyüklerine saygılı olmak üzerine kurmuşlardır. Yazar, bu 

insanların “iyilik” değerine bakışında yanılgı içerisinde 

olduğunu dile getirirken yine ironik bir dil kullanır:  

“Yorgunluktan bitap düşmüş kadınlar çaylarını 
içerlerken kalplerini de yıkayıp astıkları çamaşırlar 
kadar temiz hissedecekler. Onlar iyi insanlar çünkü.” 
(s. 64) 

Beş aile kendi etnik kimliğinden olmayan insanların sürekli 

dedikodusunu yapar. Yazara göre bu ailedeki “iyi insanlar”dan 

biri şehirde gördüğü bir zenci hakkında şunları düşünür: 

“Onların dünyasında bir milletler hiyerarşisi var ve bu 
hiyerarşinin en tepesinde kendileri, en altta da 
çingeneler yer alıyor. 

Bu iyi insanların gözünde Çingenelerin tamamı hırsız, 
pis ve dinsiz. Haklarında konuşmaya bile değmez. Öte 

yandan Lazlar sinirli, Abhazlar tembel, Arnavutlar 
inatçı olabilir; ama sorun değil, pek gönüllü olmasalar 
da kız alıp verebilirler. Çünkü hepsi Müslüman ve 
hiçbirinin Türklük’le bir sorunu yok.” (s. 65) 

Genç kadınlardan biri; “bir zenci insan sayılıp sayılmaz mı?” 

diye sorduğunda ise; bu soruyu normal olarak cevaplarlar. 
Yazara göre bu soru; “bir insan evladının aklına gelebilecek en 
korkunç soru”dur. Beş ailenin gelinlerinden bazılarının Türk 
olmadıkları bilindiği halde, karşı mahalleden bir delikanlının 

nişanlandığını duyduklarında; “gelin hangi millettenmiş?” (s. 64) 
diye sormaktan çekinmezler. Yazar, bu ailelerin başka insanlar 

hakkında bilgi sahibi olmadıklarından dolayı onları bir “öteki” 

olarak gördüklerini düşünür. Bu ailelerin birbirlerine 
anlattıkları hikâyelerin hepsinde başka milletlere nefret dolu 

sözler hâkimdir. Ona göre başka milletler hakkında iyi şeyler 
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söyleyenler ise söylediklerine pişman edilir. Hikâyede, “ötekilik” 

olgusunun mezhep farklılığı üzerinden yansıtıldığı da görülür: 

“Alevi oldukları ortaya çıkan bir aileye dünyayı nasıl 
dar ettiklerini hatırlıyorlar sonra. Övünerek 
anlatıyorlar. Çocuklarına camlarını taşlatmışlar, 
yollarını kesmişler; kapılarına tavuk kanı 
sürmüşler…” (s. 65) 

Çarpı işaretini öğrenmenin yarattığı kalp ağrısı hikâyesinde de 

mezhep çatışmalarının bireysel ve toplumsal anlamda olumsuz 
sonuçlar doğurarak aileleri parçaladığı ve toplumu böldüğü 

ifade edilmek istenilir. Ancak yazarın, bu hikâyesinde başkişiye 
söylettiği; “ülkemi sevmek için elimde ne kaldı?” (s.75) şeklindeki 

soru, memlekete eleştirel bakışında tarafgir tavır takındığını 

göstermektedir. Yine başkişinin Türklerin okuma kültürünün 
çok az olduğuna dair sarf ettiği “Bu şehirde adım başı Türk’e 
rastlamak mümkün ama durakta otobüs beklerken kitap okuyan 
bir Türk’e rastlamak Türkiye’de bile normal değil.” (s. 71) 

şeklindeki sözler de bu tarafgir tutumunun bir göstergesidir. 
Hikâyenin başkişisi İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan 

bir hemşiredir. Hikâye, Londra’nın soğuk ve yağmurlu bir şehir 

oluşundan bahseden satırlarla başlar. Bu soğuk kış 
günlerinden birinde Crouch End’de durakta otobüs bekleyen iki 

gençle karşılaşan hemşire, gençlerden birinin Halide Edip’in 
Kalp Ağrısı adlı eserini okuduğunu görür ve şaşırır. Aralarındaki 

sohbet bir süre sonra dostluğa dönüşür. Hemşire genç çiftin 
evine gider. İlerleyen saatlerde birbirlerinin hikâyesini dinlerler. 

Hemşire, Alevi oldukları için bulundukları köyde –köyün adı 

verilmemektedir- tutunamayarak Londra’ya geldiğini söyler. 
Kendisine göre babasının öğretmen olarak çalıştığı bir köyde 

Alevi oldukları için dışlanmışlardır. “Bir gün köy halkı, Alevi 
olduklarını öğrenmiş. Hayatları bir gün içinde cehenneme 
dönmüş” (s. 74). Bu olaydan sonra hemşirenin babası ölmüş, 
kardeşleri yatılı okullara gitmiş, kendisi de hemşirelik okuluna 

gitmiştir. Bir süre sonra annesi de ölünce aile tamamen 

dağılmış. İlk fırsatta ise Türkiye’den ayrılarak Londra’ya gelmiş. 
Hemşire, “öteki” olarak görüldüğü için Türkiye’yi sevmediğini 

söyler. Bu nedenle içinde hep bir “kalp ağrısı” (s. 75) olduğunu 
söyler. Hikâyede duraktaki gençlerden birinin okuduğu Kalp 
Ağrısı adlı eser, öteki olarak görülmenin verdiği bu ızdırabı 

temsil eder.  
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Yazarın çocukluğunun ilk dönemlerine ait bir ritüelin peşine 

düşmesiyle ortaya çıkan Cangülüm adlı hikâye de “öteki”ne 
bakışı yine anılardan hareketle yansıtan bir metindir. Bu 

metinde Adapazarı’nda daha önce yaşayan Ermeniler’e özgü bir 
ritüelin unutulmasından söz edilir. Yazar, “Müslüman aileler 

kızlarını bu Ermeni geleneğini sürdürmekten men etmiş olabilirler 
mi?” (s. 69) şeklindeki cümleyle bu unutulmanın sebebinin bir 
“öteki” algısından kaynaklandığını vurgular. Ayfer Tunç, 

zihninden silinmeyen bir anı parçası olduğundan bu ritüel 
hakkında bir şeyler yazmak ister. Yaptığı araştırmalara göre 

Cangülüm’ün (niyet bayramı) Ermenilere ait bir ritüel olduğunu 
öğrenince bu geleneğin neden yaşatılmadığını sorgular. Yazar, 

bu konuda annesine, teyzesine, ablasına ve Adapazarı’ndaki 

yaşlı kadınlara sormuş, ancak doyurucu bir cevap alamamıştır.  

Pontus ve Bu memlekette köken meselesi her zaman karışıktır 
hikâyelerinde de “biz” ve “öteki” karşıtlığı temel çatışmayı 
oluşturmaktadır. Yazar, “öteki”lik olgusunu Pontus’ta kültür; 

Bu memlekette köken meselesi her zaman karışıktır’da ise etnik 

farklılık üzerinden somutlaştırır. 

“Hay Makarimasu!” hikâyesinde de “öteki”lik, başkalarına 

duyulan bir nefretten çok, önyargıların ve bilgisizliğin verdiği bir 
sorun olarak ele alınır. Hikâyedeki olaylar Adapazarı’nda Toyota 

fabrikasında çalışan otuz yaşındaki bir Japon mühendis 
ekseninde gelişir. Bir grup Japon arkadaşıyla lüks bir otelde 

kalmakta olan Tamura, şehirde gezip dolaşmaya vakit 
ayıramadıklarından halkla bir türlü kaynaşamazlar. Çünkü 

zaman onlar için çok değerlidir. Sadece iki haftada pazar günleri 

bulvarda biraz yürürler. Japonlar, kendi aşçılarını da 
beraberinde getirmişlerdir. Halk, Japonların Türk yemeklerini 

yememelerine şaşırmıştır. Onların bu mesafeli halleri halk 
tarafından iyi karşılanmaz. Tamura ve arkadaşları, halkın 

kendilerine olumsuz bakışından dolayı bulundukları otelden 
çıkmak istemezler. Onlar, otelde sürekli kalmaktan 

bunalmıştır, ancak dışarıda halkın tavrından da rahatsızlık 

duymaktadırlar: 

“Ne zaman ikili üçlü gruplar halinde dolaşmaya 
çıksalar; çocuklar, gençler hatta yetişkinler gözlerini 
dikip bakıyorlar. Sanki bir insana değil, yaratığa 

bakıyor gibiler Sadece baksalar iyi gülüyorlar, alay 
ediyorlar. Arkalarından sesleniyorlar: 
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- Hay! Makarimasu! 

- Anjinsan! 
- Çang çing çong! 
- Şogun!” (s. 169) 

Halktan bazı insanlar, “çekik gözlü”ler diye alay ettikleri 

Japonlar’ın memleketlerine çekip gitmelerini bile 

düşünmektedir. Tek derdi çalışmak olan bu insanlar, halk 
tarafından neden bu kadar dışlandıklarına bir anlam veremez. 

Bir gün İstanbul’dan birkaç gazeteci Japonların Türkiye’de 
yaşamaktan mutlu olup olmadıklarını sormak için gelir. 

Gazeteciler Türkiye’nin kültürünün, yemeklerinin, 
misafirperverliğinin övülmesini beklerken hiç beklemedikleri 

cevap alırlar. Çünkü Japonlar, şehirdeki halkın kendilerine olan 
tavrından hiç memnun değildirler. Hatta Tamura, bu şehirde 

otelle fabrika arasında sıkıcı bir hayat yaşadıklarını açık bir 

şekilde söyler. Anlatıcı, Tamura’nın yaşadığı duyguları şöyle 

aktarır: 

“Peşlerine takılan, laf atan, gülen insanları anlatırken 
gözleri doluyor. Irkçı bir taraf var bu misafirperverlik 
iddiasında olan toplulukta, buna gazeteci de dâhil 
aslına bakılırsa. O yıpranmış sözcükler tercüme 
edecek olunursa tüm Japonları ‘ötekileştiriyorlar.’” 
(s.169) 

Halk içerisinde Japonlar’a bu kadar kötü davranıp onlardan 

övgü beklemenin yanlış olduğunu düşünenler ve yapılan 
röportajı okuyup utananlar da vardır. Ancak yaptıklarının 

sadece masum bir şaka olduğunu düşünen ve kendilerini haklı 

bulanlar çoğunluktadır.  

Ayfer Tunç’un Siz batılılar adlı hikâyesinde ise ülkemizdeki aynı 

kültür ve inançtan insanların birbirine önyargılarından 
kaynaklanan bir “öteki”lik sorunu yaşandığını dile getirerek 

ülkemizin Doğu ve Batısındaki insanların birbirlerine olan 
önyargıları eleştirilir. ister. Metne göre birbirimize duyduğumuz 

“ötekilik” algısı ülkenin en büyük çıkmazlarımızdan biridir. Aynı 
ülkenin insanları olmamıza rağmen birbirimize olan güvensizlik 

toplumda ikiliğe yol açmaktadır. Hikâyede olay, Erzurum’da Tıp 
Fakültesini kazanan İzmitli bir genç kızın otobüs yolculuğuyla 

başlar. Daha önce Bolu’dan öteye gitmeyen kızın Erzurum’a 

gidecek olması kendi annesini biraz korkutmaktadır. Doğu’ya 



79 | E D E B İ  Ç Ö Z Ü M L E M E L E R  

 

karşı önyargılı olan anne, “Seni Doğu’ya yalnız göndermem, ben 
de gelicem!” (s. 219) diyerek kızının kafasında bir güvensizlik 

oluşmasına neden olur: 

“Yürürken önüne bak. Hava karardıktan sonra sakın 
dışarı adım atma. Paranı iyi sakla. Kimseyle samimi 
olma. Kandırırlar, aldatırlar, faydalanmaya kalkarlar, 
Allah saklasın.” (s. 219) 

Genç kız, memleketin her köşesini seven biri olduğundan 

Erzurum hakkında da hiçbir olumsuz düşünceye sahip değildir. 
Çünkü babası ona “bayrağın dalgalandığı her vatandır” diye bir 

değer aşılamıştır. Onun için tek sorun Erzurum’un aşırı soğuk 
ve evine uzak olmasıdır. Genç kız Erzurum’a varınca subay olan 

dayısı tarafından karşılanır ve ordu evine yerleştirilir. Odada tıp 

fakültesini yeni bitirmiş ve TUS’a çalışan Erzurumlu bir doktor 
kız da bulunmaktadır. Genç kız, Erzurum’u beklediğinden daha 

güzel ve imkânları iyi olan bir şehir olarak bulduğu için çok 
sevinçlidir. Ayrıca Erzurum’da tıp fakültesinde okumaktan da 

gurur duymaktadır. Konuşmanın bir yerinde odadaki arkadaşı 
doktor kızdan “Siz Batılılar” şeklinde bir ifade duyunca; o anda 

Erzurum’da bir öteki” olduğunu hisseder ve annesinin 

söylediklerini hatırlar. Annesinin, kendi zihninde oluşturduğu 
önyargının bir benzerini şimdi de Erzurumlu doktor kız 

oluşturmuştur: 

“Sohbetin bir yerinde “Siz batılılar”, diyor genç kıza. 

Siz batılılar şöylesiniz, böylesiniz… cümlesinin gerisini 
duymuyor genç kız, çok şaşırıyor, acayip şaşırıyor. 
Dan diye kafasına iniyor bu söz: Siz Batılılar!” (s. 227) 

Bu sözler genç kızı birden bulunduğu şehre yabancılaştırır ve 
“Batılı” kavramı zihninde altüst olur. O ana kadar Batılı 

olduğunu hiç düşünmemiştir. Batılı kavramından anladığı şey 
Avrupalı olmaktır. Kendisine göre Erzurumluları, çayı kıtlama 

şekerle içmeleri dışında kendilerinden farklı kılan bir şey 
yoktur. Genç kız, “siz batılılar” ifadesinin altında çok ince bir 

yargılama olduğunu hisseder. Genç kıza göre Batı’da ancak 

Avrupa’dan Batı diye söz edilir. Bu sözlerin ardından genç kız, 
“bizim doğulu dediklerimiz, bize batılı diyor diye düşünüyor. Biz 
onlara doğulu dediğimize göre, onlar da bize batılı diyecekler 
tabiî diye düşünüyor” (s. 227). Genç kız bu şehirde geçecek 

fakülte hayatı boyunca, doktor kızın söylediği “siz Batılılar” 
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yargısını aklından çıkaramaz. Kendisine göre bu söz, Batılıların 

kendilerini kibirli gördüklerini ima eden bir yargılamadır.  

Yazarın bazı hikâyelerinde ideolojik farklılıklardan dolayı 

insanların birbirini “öteki” olarak gördükleri eleştirilir. Ötekilik 
sorunu Tokyolar ve Bir Boğulma Anı adlı hikâyede Karadeniz 

kıyısındaki Karasu plajlarından birinde yüzme öğrenmek için 
denize giren küçük bir kız çocuğunun boğulma tehlikesi 

sırasında yaşadıklarıyla dile getirilir. Başkişi konumundaki kız 

çocuğu ile dayısı arasındaki diyalog, ideolojik ayrılıkların 
zamanla toplumda “biz” ve “öteki” karşıtlığına dönüştüğünü 

göstermektedir. Bu karşıtlık, metnin hemen başında ironik bir 

dille şöyle ifade edilir: 

“Küçük kız göz alabildiğine uzanan denize bakarak 
‘karşıda ne var?’ diye soruyor. 

‘Rusya var’ diyor dayısı. 

‘Rusya ne?’ 

‘Bir memleket.’ 

‘Kimin memleketi?’ 

‘Komünistlerin.’ 

‘Ceyhun Abi niye orda değil?  

‘Niye orda olsun?’ 

‘Ceyhun Abi komünistmiş.’ 

 Herkes öyle söylüyor. Komünist olduğu için hapse 
girdi diyorlar.” (s. 174) 

Yüzme öğrenmek isteyen kız çocuğu, annesinden habersiz 
dayısıyla plaja gider. Kız çocuğu tokyolarına (plajda giyilen 

terlikler) çok düşkündür. Denize girdiğinde tokyoları ayağından 
çıkınca onları kaybetmemek derdine düşünce çırpınmaya 

başlar ve boğulma tehlikesi yaşar. Dalgalarla boğuşan kızı fark 
eden sadece Ceyhun Abi’sinin arkadaşları olduğundan küçük 

kızı boğulmaktan kurtarırlar.  

SONUÇ 

Ayfer Tunç Memleket Hikâyeleri’nde Türkiye’de 1960 ile 2000’li 

yıllar arasındaki toplumsal yaşamdan kesitler sunar. Yazarın 
anlatılarına göre bu kırk yıllık süreç değerlerin değişimi kadar 
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değer karmaşasının da yaşandığı yıllardır. Adapazarı ve 

Karasu’daki çocukluk anıları, Anadolu-İstanbul karşıtlığı ve 
büyük şehrin imkânları ile küçük şehirlerin imkânsızlığı, 

bireyin toplumla ve bireyin bireyle çatışması bu anlatılarda 
yazarın temel hareket noktasıdır. Mekâna yönelik bakışı öznel 

olan yazarın, memleket insanının düşünce kalıplarını ortaya 
koyarken Türkiye’yle ilgili olumsuz bir algı oluşturduğu görülür. 

Yazarın hikâyelerinde “memleket” olarak adlandırdığı Türkiye; 

samimiyet ile samimiyetsizliğin, dayanışma ile çıkarcılığın, 
modern ile geleneksel olanın, hoşgörü ile ötekileştirmenin bir 

arada olduğu bir coğrafya olarak tasvir edilir. Yazarın bu 
eserinde gerek İstanbul gerekse Anadolu fizikî bir mekân olarak 

değil, insanların duygu ve düşünce dünyaları, davranışları, 
toplumsal, kültürel ve ekonomik özellikleriyle metinlere yansır. 

Bu hikâyelerde memleketle ilgili sadece eleştiri yapılmış, ancak 

sorunlar için bir çıkış yolu gösterilmemiştir. 

Duygulandırma ve düşündürmenin iç içe olduğu hikâyelerin 

çoğunda temel çatışma genellikle gündelik yaşamdaki bir sorun 
üzerine kuruludur. Yazar, bu hikâyelerinde çoğu zaman okurun 

sezgisi yerine mantığına seslenir. Bazı hikâyelerinde olayı veya 
durumu, metnin sonunda bizzat kendisi yorumlayarak 

sonlandırmayı tercih ederken, bazılarında ise sonu belirsiz 
bırakarak okuru bir düşünme sürecine iter. Yazar, eleştirilerini 

gerçekleştirirken dili genellikle göndergesel işleviyle kullanır. 

Ancak zaman zaman mizah ve ironiyi de araç olarak kullanır. 
Diyaloglarında kahramanlarını konuştururken bazen argoya ve 

yerel ağızlardaki sözcüklere de yer verir.  

Yazar, hikâyelerinde daha çok toplumun alt kesimlerindeki 

farklı sosyal ve kültürel yapıdan insanları bir araya getirmiş; 
genellikle yoksul, kültüründen kopmuş, yozlaşmış, tutarsız, 

hep sınıf atlama arzusu taşıyan, çıkarcı, görgüsüz, 
önyargılarıyla hareket eden, gösteriş meraklısı kişilere yer 

vermiştir. Sosyal ilişkilerdeki bozukluk, değer karmaşası, 

kimlik kaybı, toplumsal ikiyüzlülük de bu insanların diğer 
özellikleridir. Ancak kültürüne bağlı, sorgulayıcı kişilere de yer 

verilmiştir. Kurguda şahısların bazen isimlerine yer 
verilmeyerek sadece kimlik ve kişilik özellikleriyle yer aldıkları 

görülür. Yazar, olayın kendisinden çok, kişilerin olay ve 
durumlar karşısındaki tavrını ön plana çıkarır. Karakterlerin 

dünyaya bakışı, olaylar karşısındaki tavrı, hayat algısı sosyal, 



E D E B İ  Ç Ö Z Ü M L E M E L E R  | 82 

 

kültürel ve ekonomik durumlarına göredir. Ekonomik ve 

kültürel seviyesi yüksek karakterler kültürel sorunlara 
odaklanırken, diğerleri bu tür sorunları önemsemezler. Bütün 

şahısların karakter boyutundan uzak olduğu ve tiplerden 

oluştuğu görülmektedir. 

Yazarın, çocukluğunun geçtiği Karasu’ya birçok hikâyesinde yer 
vermesi çocukluk hatıralarının hâlâ zihninde yaşadığını 

gösterir. Adapazarı ve İstanbul ise bazı hikâyelerinde kültürün 

giderek yozlaştığı fiziksel ve ruhsal karmaşa mekânı 
görünümündedir. Yozlaşmanın kaynağı olarak çoğu zaman 

kapitalist değerler suçlanır. Ayfer Tunç’a göre zaman, kültürde 
kopuşa ve bozulmalara neden olmuş, eğlenceden müziğe, aile 

ilişkilerinden yemek kültürüne kadar birçok değer kayıpları 
yaşanmıştır.  

Yazar, hikâyelerinin bir diğer odak noktası olan “öteki” olma 
sorununu “biz” ve “öteki” şeklinde bir karşıtlıkla aktarır. Dinler, 

mezhepler, etnik kimlikler, bölgeler ve yaşam tarzları arasındaki 

farklılıkları iç dünyamızda oluşturduğumuz “önyargı”dan dolayı 
“öteki” olarak gördüğümüzü iddia eder. Yazar, “ötekilik” 

algısının toplumda ikiliğe neden olduğu ve ülkede “Doğu” ve 
“Batı” şeklinde coğrafi ayrımlara kadar vardığını belirterek 

memleket insanının kendi iç dünyasında oluşturduğu 
önyargılardan kurtularak kendisiyle yüzleşmesini ister.  
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Edebiyat yaşamı boyunca biyografiler, romanlar, kısa öyküler, 

tiyatro oyunları, televizyon dizileri ve çok sayıda edebiyat 
eleştirisi kitabı yazan Malcolm Bradbury’nin ölümünden sonra 

yayınlanan romanı To the Hermitage 1993 yılında İsveç’te 

gerçekleştiren Diderot Projesi’nden elde ettiği gözlem ve 

deneyimlerinin bir yansıması olarak değerlendirilebilir.  

Roman 18. yüzyılın atmosferini ve Diderot’nun Rusya’ya yaptığı 
yolculuğu yeniden canlandırırken Denis Diderot’nun Akıl Çağı 

ile postmodern 1990’ları karşılaştırır. Roman okura ikili bir 

anlatı ile karşı karşıya olduğunu bildirmek amacıyla “Şimdi” ve 
“O Zaman” biçiminde iki bölüme ayrılmış ve bu bölümler de 

toplam olarak 36 alt bölüm halinde düzenlenmiştir. “Şimdi” 
başlığı taşıyan bölümleri oluşturan birinci anlatı Fransız 

ansiklopedici ve filozofa adanan Diderot Projesi için farklı 
mesleklerden bir grup insanla St Petersburg’a giden bir İngiliz 

profesörle ilgilidir. “O Zaman” başlıklı olanları kapsayan ikinci 

anlatı ise Aydınlanmanın kraliçesi olarak tanınmak isteyen Rus 
Çariçesi Büyük Katerina’nın Diderot’yu sarayı Hermitage’a 

davet edişini, Diderot’nun Rusya’ya yolculuğunu anlatır ve 

 
 1980’lerin sonlarında İsveç İş Yaşamı Merkezi araştırmacıları Bo Göranzon 
başkanlığında insan yeteneğinin doğası ve bu yeteneğin farklı teknolojilerde 

nasıl kullanılabileceğini araştırmaya başladılar ve bu araştırmalar 

kapsamında 1988’de kültür, dil ve yapay zekâ konularını ele alan bir 

konferans düzenlediler. Yine bu araştırmaların bir devamı niteliğinde 1993 

sonbaharında akademisyen ve sanatçılardan oluşan karışık bir grup Bo 
Göranzon, Magnus Florin ve John Cook başkanlığındaki Diderot Projesi 

çerçevesinde Stockholm’deki Royal Dramatic Theatre’da toplandı.  

Diderot’nun diyaloglarının ve 18. yüzyıl filozoflarının hayali itiraflarının 

sahnelendiği konferansın sonunda 1995’te Bo Göranzon’un editörlüğünü 

yaptığı Skill, Technology and Enlightenment: On Practical Philosophy adlı bir 

kitap yayınlandı. Konferansın ardından Bradbury’nin de içinde bulunduğu 
küçük bir grup Stockholm’den St. Petersburg’a giden bir gemide seminer 

verdi. St. Petersburg’a Moskova’daki Rus Parlamentosu’nun saldırıya uğradığı 

hafta sonunda yani Sovyet Rusya’nın Kapitalist Rusya’ya dönüşüm 

aşamasında ulaşan grubun amacı Hermitage Müzesi’ndeki Diderot 

kütüphanesini ziyaret etmekti.  

St. Petersburg’da tanıştığı Diderot Kütüphanesi’ni korumak için büyük 
çabalar sarf eden bir kütüphane görevlisinden oldukça etkilenen ve konferans 

boyunca sürekli notlar alan ve gözlemler yapan Bradbury, deneyimlerini 2000 

yılında yayınlanan To the Hermitage’ta zaman zaman aynı şekilde zaman 

zaman da değiştirerek kullanmıştır. Bo Göranzon Bo Luneberg’e, Magnus 

Florin, Thomas Tempt’e ve Lars Kleberg ise romanın diğer kahramanlarına 

dönüşmüştür (Ennals, 2001, Vaux, 1990, “Diderot Project”). 
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ikilinin 18. yüzyıl sonlarındaki dünyanın genel durumu üzerine 

yaptıkları günlük konuşmalardan örnekler sunar.  

Edebi bir eser çeşitli biçimlerde yorumlanabildiği ölçüde 

değerlidir. Bir eser farklı dönemlerde veya farklı bakış 
açılarından değerlendirildiğinde farklı sonuçlar verir. Böylece, 

eserin nesnel ölçütler dikkate alınarak incelenmesi, 
açıklanması ve yorumlanması gerektiğine dair görüş metnin 

birden fazla okunuşa sahip olması gerçeği ile sarsılmıştır 

(Bayrav, 1999: 10, Ayrıca bk. Carter ve Simpson, 1989). 

Edebiyatta yazar ile okur arasında bir etkileşim vardır. Yazar bir 

metin üretir ve okur söz konusu metni kendi ruh durumuna, 
düşüncelerine, inançlarına bakış açısına ve dünya görüşüne 

bağlı olarak değerlendirir. Dahası, görüşleri, düşünceleri ve 
ruhsal durumu açısından sürekli bir gelişim gösteren okur 

farklı zamanlarda farklı yorum, eleştiri ve açıklamalarda 
bulunabilir. Ancak, farklılıklar gösteren bu yorum, eleştiri ve 

açıklamaların birbirine üstünlük sağladığı düşünülemez 

(Bayrav, 1999: 10, Ayrıca bk. Carter ve Simpson, 1989). 

Edebî metinleri anlamada, açıklamada ve yorumlamada 

öncelikle bu metinlerde kullanılan dili anlamanın gerekli olduğu 
gerçeğinin klasik devirlerden beri bilinmesine ve kabul 

görmesine karşın, metinlerin değerlendirilmesi genellikle 
yazınsal değerler çerçevesinde yapılagelmiştir. Ancak, 20. 

yüzyılın ilk yarısında dilbilimin kendi başına bir bilim dalı 

olarak gelişmeye başlamasıyla birlikte yüzyılın ikinci yarısında 
yazınsal metinlerin incelenmesinde bu bilim dalına ağırlık 

verilmeye başlanmıştır (Özünlü, 2001: 13). Michael A. K. 
Halliday’e göre metne ilk olarak önyargıdan uzak ve sonuç 

hakkında herhangi bir tahminde bulunmaksızın nesnel dilbilim 
çözümlemesi yapılır ve bu çözümlemeden sonra metin hakkında 

eleştirel bir tez ortaya konur. Dilbilimin edebiyat eleştirisinde 
kullanılmasına karşı olan bazı eleştirmenler ise dilbilimin 

yalnızca edebi eserleri parçalara ayırabilen bir tür makine 

olduğunu ileri sürmektedir (Fowler, 1986: 6, 7). Fowler ise 
Chomsky’nin görüşlerinden yola çıkarak bunun hem dilbilimsel 

çözümleme hem de dilbilimsel eleştiri açısından hatalı bir görüş 
olduğunu belirtir. Ona göre “Bu dilbilimsel eleştirinin yanlış 
yönlendiren bir karikatürüdür (Fowler, 1986: 6).” Chomsky 
dilbilimin bir “bulgulama işlemi (discovery procedure)” 

olmadığını vurgular. Buna göre dilbilim bir yandan metni 
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besleyen, diğer yandan ise metnin karakteri hakkında önemli 

genellemeler yapılmasını sağlayan bir makine değildir (Fowler, 

1986: 6). 

Roman Jakobson 1960’ta yayınladığı bir yazısında dilbilim ve 
edebî çalışmalar arasındaki ilişkiler hakkında şunları 

söylemektedir: 

“Dilbilimin poetika alanını kapsama yeteneğinden 
hâlâ şüphe eden eleştirmenler varsa; ben şahsen bazı 
bağnaz dilbilimcilerin edebî yetersizliğinin dil biliminin 
kendisinin yetersizliği şeklinde yanlış anlaşıldığına 
inanıyorum. Ne var ki, hepimiz burada dilin edebî 
işlevine duyarsız olan bir dilbilimcinin ve dilbilim 
problemlerine kayıtsız kalan, dilbilim yöntemlerini 
bilmeyen bir edebiyat bilimcisinin eşit biçimde tarih 
hataları olduğunun farkına varıyoruz (Carter ve 

Simpson, 1989: 1).” 

Lodge’un “Roman yazarının aracı dildir: Roman yazarı her ne 

yaparsa yapsın dil içerisinde ya da dil yoluyla yapar.” 
görüşünden yola çıkarak Fowler ayrıca şu belirlemeyi 

yapmaktadır: “Yazarın yaptığı her şey ancak dilin incelenmesiyle 
gösterilebilir (Fowler, 1986: 2).” Edebî metinlerin dil bağlamında 
incelenmesi sadece eser içerisinde kullanılan dilin incelenmesi 

anlamına gelmez; bunun yanında dilbilimin yöntem ve 
kavramlarından yararlanarak dili incelemeyi de içerir. Dilbilimci 

Halliday bu durumu şu sözleriyle açıklamaktadır: 

“Edebî metinlerin dil bakımından incelenmesinden söz 
ettiğimizde, yalnızca dilin incelenmesini değil; daha 
çok bu tür metinlerin dilbilim yöntemleriyle 
incelenmesini kastediyoruz. Önceden belirlenmiş 
edebi bir tezi destekleyebilmek için zaman zaman 
önerilen, edebiyat hakkındaki metinsel ve dilsel 

ifadeler gibi kişisel ve keyfi olarak seçilen ifadelerle, 
bir metnin genel dilbilim kuramına dayanarak 
betimlenmesi arasında fark vardır (Fowler, 1986: 2).” 

Halliday bu bağlamda dilin incelenmesi ve dilin dilbilimsel 

olarak incelenmesi arasında farklar olduğunu vurgulamaktadır: 

Bunlardan birincisi, dilbilimsel betimleme açık, net, sistematik 
ve kapsamlı olduğu için teknik olarak daha üstündür. İkincisi 

ise dilin edebî eleştirisi mantık açısından değerlendirildiğinde 
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ikinci derecededir, çünkü eleştirmen zihnini daha önceden 

yapılandırmakta ve kafasında oluşturduğu iddiaları 
desteklemek için metinden seçmeler yapmaktadır (Fowler, 

1986: 3). 

Dilbilim; dilin bilimsel olarak incelenmesini ele alır ve kendine 

has amaçları, yöntemleri ve ölçütleri olan bağımsız bir disiplin 
olma özelliğini taşır. Dolayısıyla, dilbilim terimlerinin eleştirel 

söylemin gerekleri doğrultusunda belirlenmeyecek kendi 

yerleşik anlamları bulunmaktadır. Bir dilbilim kuramı dilin 
yapısına sesbilgisi ve sesbilim, sözdizimi, metin dilbilgisi, 

anlambilim ve edimbilim gibi her seviyede tam bir açıklama 
getirebilecek kadar kapsamlı olmayı amaçlar. Dilin her bir 

seviyesinde yetkin olan bir eleştirmen, metnin içerisinde sıra 
dışı söz dizimi, aşırı sıfat kullanımı gibi sözdizimsel olarak farklı 

bir özellik bulduğunda sözdizimle bağlantılı diğer özellikleri de 
belirleyebilecek ve açıklayabilecektir. Ayrıca, dilbilimsel 

terminoloji sistemli olmalıdır ve bu modern dilbilimin ilk 

ilkesidir. Saussure’e göre dilin kendisi birim ve süreçlerden 
oluşan bir sistemdir. Örneğin tümce; morfem-sözcük-tamlama-

tümcecik-tümce gibi sözdizim birimlerinden oluşur. Dilbilim 
terminolojisinin sistematik doğası metnin betimlenmesini 

kolaylaştırır ve söz konusu metin ile dilin kendisi ve diğer 
metinler arasında bir bağ kurulmasına izin verir (Fowler, 1986: 

3-5). 

Öte yandan dilsel yapı ve eleştirel anlam arasında her zaman 
aynı ilişki kurulamaz. Metnin tamamıyla dilsel çözümlemesi bu 

anlamı ortaya koyamaz. Ancak metni bir söylem biçimi olarak 
değerlendiren eleştirel bir çözümleme bunu gerçekleştirebilir. 

Daha açık bir ifadeyle, metni bir söylem olarak kabul etmek; 
onu tarihi, toplumsal ve retorik bağlamlar içerisinde işleyen tam 

ve dinamik bir dil kuramına götürerek dilbilimin sınırlarını 

genişletir (Fowler, 1986: 6). 

Edebiyat dilin uygun bir biçimde kullanılmasıyla biçim ve 

özellik kazanmaktadır. Bu açıdan dil, edebiyatın bir aracı, ama 
aynı zamanda da hammaddesidir. Dili işlemek ve ona belirli 

biçimler vermek ise yazarın edebî yaratıcılık gücüne bağlıdır 
(Özünlü, 2001: 12-13). Edebiyatın yaratıcılığı bir anlamda yeni 

gibi görünen eserlerin üretimini içine alır. Deneysel ya da 
yenilikçi eserler gibi geleneksel bir eser veya birkaç yüzyıllık eski 

bir metin de onu kendisinden önce yazılmış eserlerden ve 
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metinlerden ya da günlük dil kullanımından ayrı kılan yeni bir 

özellik taşıyabilir. Bir düşüncenin sunumundaki mutlak 
kesinlik ve temel bakış açısı o düşünceyi eşsiz hâle getirir. 

Böylece, okur daha önce bilmediği bir konu veya sorunla ya da 
bildiği bir konunun farklı bir yönüyle karşılaşır (Fowler, 1986: 

13). 

Bir dilin farklı kişiler tarafından farklı ortamlarda ve farklı 

biçimlerde kullanılması, Saussure’ün la parole olarak 

adlandırdığı, dilin gerçek yaşamda ve konuşma sırasında 
kullanılışının değişik biçimlerde incelenmesini mümküm 

kılmıştır. Saussure’ün getirdiği bu yenilikten yola çıkarak 
öğrencilerinden Charles Bally dilbilimsel araştırmalarını dil 

kullanımının farklı örneklerinin bir arada görülebileceği 
edebiyat alanına yönlendirmiş, böylece dilbilimin bir kolu olan 

biçembilimin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Biçembilim 

bir yandan dilbilimden ayrı bir kol olarak gelişmeye yönelirken, 
bir yandan da bu gelişimini Saussure’ün la langue adını verdiği 

dil sistemi içinde gerçekleştirmekte ve çeşitli ortamlarda 
kullanılan dil örneklerini incelemektedir (Özünlü, 2001: 21; 

Leech ve Short, 1981: 10-11). 

Dolayısıyla, biçembilim doğası gereği dilbilim alanında görülen 

gelişmelerden etkilenmiş bir disiplindir ve gelişim süreci 
içerisinde 1960’larda biçimci ve 1970’lerde işlevsel 

yaklaşımların etkisinde kalmıştır. Dilbilimdeki işlevsellik 

1970’lerde Halliday’in dizgesel işlevsel dilbilim yaklaşımının 
etkisi altında gelişmiştir (Carter ve Simpson, 1989: 3). Halliday 

tümcelerdeki anlam yüklerinin durum değişimi göstermelerinde 
dilbilimsel etmenlerin yanı sıra toplumbilimsel, ruhbilimsel, 

fizyolojik ve ekonomik etmenlerin de önemli payı olduğunu ve 
bu yüzden bu anlam yüklerinin “durum” dilbilgisinin yanı sıra 

“işlevsel” dilbilgisiyle de açıklanabileceğini belirtmiştir.5  

 
5  Halliday 1971’de yayınlanan “Linguistic Function and Literary Style: An 

Inquiry into the Language of William Golding’s The Inheritors” adlı 

makalesinde güç ilişkilerinin ve yaşama karşı geleneksel ya da gelenek dışı 

tutumların nasıl yansıtıldığını incelemiştir. 1985’te yayınlanan An Introduction 
to Functional Grammar adlı kitabında ise dünya görüşünü ortaya koyan 

standart olmayan dil kullanımlarını ele alan, yan tümce veya tümcede 

bulunan süreçleri, katılımcıları ve koşulları içeren geçişlilik örneklerini 

çözümlemiştir (Freeman, 1981: 325-360). Sonraki yıllarda (2004, 2013, 2014) 

Christian M.I.M. Matthiessen ile birlikte bu kitabının tamamen 

güncellenmiş ve gözden geçirilmiş baskılarını yayınlamış, dizgesel işlevsel 
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Biçimcilik ve işlevselciliğe ek olarak 1980’ler sonrasında söylem 

önem kazanmaya başlamıştır. Söylem biçembilim söylem 
dilbilim, tümcelerüstü dilbilgisi, metin dilbilim, metin 

bağdaşıklığı, biçembilim ve metin sözdizimi üzerinde 
yoğunlaşır. Metinlerin karmaşık değişkenlerini, söylemi, insan 

unsurunu, sıra dışı dil kullanımlarını ve sapmalarını araştırır, 
dilin işlevsel kuramlarını, edimbilim ve söylem çözümlemesi, 

bilişsel bilim ve yapay zekâ gibi alanların farklı çözümleme 

yöntemlerini kullanır. Böylece söylem biçembilim için 
Halliday’in toplumsal semiyotik dilbilgisi kuramının ve bu 

kurama dayanan eleştirel dilbilimin bir ürünüdür denilebilir. 
Halliday’e göre dil toplumsal bir göstergedir (Weber, 1992: 66). 

Diğer bir deyişle dil, dilin toplumsal sistemle ilişkisi içerisinde 
bir yandan dilin toplumsal süreçleri ve toplumsal gerçeği 

oluşturduğu diğer yandan da toplumsal süreçlerin ve toplumsal 

gerçeğin dili oluşturduğu karmaşık bir diyalektiktir. Bu özelliği 
nedeniyle dil, insanların dünyayı algılama ve kavrama yolunu 

etkilemektedir (Weber, 1992: 66; Ayrıca bk. Fowler, 1986: 8; 

Blommaert, 2005: 22-23, 34-35). 

Metnin algılanmasını etkileyen dilsel özellikleri, yapıları ve 
örnekleri belirlemek için yazılı metinlerin yanında sözlü 

metinleri de inceleyen eleştirel söylem biçembilim edebî 

metinlerin dayandırıldıkları ve derin yapıların temellerini 
oluşturan ideolojilerin çözümlenmesi üzerinde yoğunlaşır ve 

edebî metinde anlatılmak ya da aktarılmak istenen kişisel 
inançları ve değerleri araştırmayı amaçlar. Diğer bir deyişle, 

metnin yüzeysel yapısının altında yatan ideolojileri çözümleme 
yöntemleri sunarak okurları/öğrencileri eleştirel okumaya 

yönlendirir ve böylece onların bu ideolojileri fark etmelerini 
sağlar. Bu yaklaşım, söz konusu yöntemin bu çalışmada 

kullanılmasına karar verilmesinin bir diğer hareket noktasını 

oluşturmaktadır. 

Eleştirel söylem biçembilime göre okur; yazarın, anlatıcının ve 

karakterlerin ideolojilerini kendi toplumsal, tarihsel ve metinler 
arası bağlamının belirlediği geçmiş varsayımları ve bilgileri 

 
dilbilgisinin ilkelerini açıklayarak okurların bu ilkeleri iyi bir şekilde anlayıp 

herhangi bir bağlamda uygulayabilmelerini sağlamayı amaçlamıştır. Ayrıca, 

2009 yılında yine Christian M.I.M. Matthiessen ile birlikte dizgesel işlevsel 

dilbilgisi kuramına giriş niteliğinde Systemic Functional Grammar: A First 
Step into the Theory adlı bir kitap da yayınlamıştır. 
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aracılığıyla yapılandırabilir. Bu nedenle çalışma; metnin dilini 

sistematik, titiz ve tekrarlanabilir bir çözümlemeyle inceleyerek 
anlam hakkındaki önsezilerimize bağlı ve bu önsezileri 

açıklamaya çalışan mantığa uygun ve ikna edici bir yoruma 
ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, metni 

oluşturan dil örnekleriyle anlamı hakkındaki sezgilerimiz 
biraraya getirilecek ve aynı zamanda da metnin sözcüklerinin, 

sözcük öbeklerinin ve söz diziminin dil bağlamında 

incelenmesiyle elde edilecek sonuçlar metnin anlamıyla yazarın 
kişiliği, doğası ya da dünya görüşleri gibi etmenlerle 

bağlantılandırılacaktır.  

İlk olarak Halliday’in ileri sürdüğü bu yöntem daha sonra 

özellikle edebiyat öğrencileri hedef alınarak Haynes tarafından 
1995 tarihli ve Style adlı çalışma kitabında ayrıntılarıyla 

açıklanmıştır. Haynes’ın eleştirel söylem biçembilim modeli 

okurun edebî metindeki sözcük, sözcük öbeği ve tümce 
yapılarına karşı ilgi ve duyarlılık geliştirmesine ve yazarların 

biçemlerini daha kolay çözümleyebilmelerine yardımcı olmayı 
amaçlamaktadır. Söz diziminden çok söyleme, yani metindeki 

dil yapıları ve söz dizimi kurallarından çok metin ile durumsal 
bağlamlar ve onların temellerinde bulunan ilkelere yönelen bir 

yöntem olarak açıklanabilecek eleştirel söylem biçembilim 
içerisinde Haynes, metin incelemelerini daha sistematik ve 

anlamlı hâle getirebilmek üzere toplam 11 alt başlık 

sunmaktadır. Yöntemi oluşturan bu alt başlıklar aynı zamanda 
çalışmanın romanın 11. bölümünün incelendiği kısmının da 

başlıklarını oluşturacaktır.  

Dolayısıyla bu çalışmanın temel amacı To the Hermitage’ın 

Malcolm Bradbury’nin “Postmortemism” kuramını açıkladığı 
bölüm olması açısından önem taşıyan 11. Bölüm’ünü örnek 

olarak yorumlamaktır. Daha açık bir ifadeyle, metnin yüzeysel 

yapısının altında yatan derin yapıların temellerini oluşturan ve 
yazarın ortaya koyduğu esere içkin ideolojisini, inançlarını, 

değerlerini, yani kısaca esere yansıttığı dünya görüşünü açığa 
çıkarmak ve aynı zamanda da bu deneyimi diğer okur ve 

araştırmacılarla paylaşmaktır.  

Böylece sistematik ve tekrarlanabilir bir yöntemle Bradbury’nin 

bu bölümde kullandığı biçemin nasıl çözümlenebileceğinden 
yola çıkarak okurlara, biçem araştırmacılarına ve özellikle 

edebiyat öğrencilerine okuma ya da araştırma süreçlerinde nasıl 
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bir yol ve tutum izleyebilecekleri konusunda önemli ipuçları ve 

bilgiler verilebileceği düşünülmektedir. Ayrıca onları eleştirel 
okumaya yönlendirerek ele aldıkları metinlerden elde ettikleri 

yeni bilgilerle kendi geçmiş bilgilerini birleştirebilmelerinde 
yardımcı olabilecek bir çalışma sunarak sonraki çalışmalara 

temel oluşturmak hedeflenmektedir. 

 

Biçembilim Üzerine 

Biçembilim; 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan dilin 

edebiyat alanında kullanılış biçimlerini, bu biçimleri ortaya 
koyan yazarların eğilim ve düşünsel dünyalarını, durumsal 

bağlamlarını ve kullanılan dil özelliklerini inceleyen bir bilim 

dalıdır. Bu bilim dalı aynı zamanda dilbilim ve edebiyatın 
yöntemlerini bünyesinde birleştirerek gelişmiştir (Erden, 2002: 

20-21). Önceleri, biçembilim araştırmaları edebi metinlerin 
incelemesi olarak algılandığından zaman zaman edebî dilbilim 

ya da edebî biçembilim olarak da adlandırılmaktaydı. 
Günümüzde ise dilbilimciler metin türleri arasında herhangi bir 

ayrım gözetmeksizin romanların, öykülerin ve tiyatro 

oyunlarının yanı sıra reklâmları, kullanım kılavuzlarını, yemek 
tariflerini, filmleri, haber metinlerini, şarkı sözlerini ve siyasal 

konuşmaları da araştırma kapsamına almaktadır (Leech ve 

Short, 1981: 11). 

Türkçeye Fransızcadan geçen ve yazı tarzı, uslup (üslup, üslûp), 

biçem, tarz ve stil (Nişanyan, 2003: 418; Stil,1998: 2031) gibi 
sözcüklerle karşılanan style sözcüğü Romalılar tarafından 

kullanılan, balmumu tabletler üzerine yazı yazmaya yarayan 
sivri uçlu araç, sırık, direk anlamına gelen Latince “stilus” 

sözcüğünden türetilmiştir (Style, 2009; Halsey, 1979: 992). 

Dildeki “biçem” ve “biçemsel çeşitlilik” kavramları ise dil sistemi 

içerisinde aynı içeriğin birden fazla dil biçimiyle ifade 
edilebileceği konusundaki genel görüşten doğmuştur (Ullmann, 

1966: 102). Fransız doğabilimci ve yazar Georges-Louis Leclerc 

Comte de Buffon “biçem insanın kendisidir (Babb, 1972: 11).” 
derken William Puttenham’a göre biçem, “değişmez ve sürekli 
bir ifade tarzı ya da konuşma ve yazmanın doğasıdır (Ekinci, 

2005)”. David Lodge ise biçemi şöyle tanımlamaktadır:  
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“Biçem yazarın etkin bir iletişim kurmak için 
başvurduğu bir araçtır ve biçemi incelemenin bir yolu 
da yazarın dil kullanımlarından onun düşsel 
dünyasındaki amaçlarına ulaşmaya çalışmaktır. 
Bunu gerçekleştirmek için okurun tepkilerini de 

incelemek gerekmektedir (1984: 58-59).” 

Genel olarak biçem, dilin belirli bir bağlamda belirli bir kişi 

tarafından belirli bir amaç için kullanılması olarak tanımlanır 

ve dil araçlarının seçilmesi, standart dil kullanımından sapma, 
belirli dilsel biçimlerin metin içerisinde tekrarlanması ve 

karşılaştırma gibi işlemleri içerir. Böylece, biçembilim dilbilgisi, 
sözcük ve anlamın yanı sıra metnin ses özellikleriyle ve 

söylemsel araçlarla da ilgilenmektedir. Biçembilimciler sözcük, 
sözdizim, metin gibi bütün dil seviyelerinde araştırmalar 

yaptıkları için hem belirli metinleri hem de metinler arasındaki 

biçemsel farklılıkları çözümlemeye çalışırlar. Zaman zaman 
yazarların biçemlerinde sözcüklerin sözlük anlamlarıyla yan 

anlamları arasındaki ilişkiler de önemli olabilmektedir. Sözlük 
anlamları tarafsız anlamlardır; ama yananlamlar simgesel ve 

kişiseldirler, yani yazarın özel ilgi alanlarını ve iç dünyalarını 
yansıtırlar. Bu tür bir ifade tarzı olan bir yazarın biçemini 

inceleyen biçembilimin anlambilimin yöntemlerinden 
yararlanması ise doğaldır (Erden, 2002: 17-18; Young, vd., 

1970: 359; Van Dijk, 1985: 40). 

Edebi biçemin çözümlemesi olan biçembilim; edebi bir metnin 
sözcüklerini ve sözdizimini dilsel açıdan inceleme ve elde edilen 

sonuçları metnin/eserin anlamıyla, yazarın doğasıyla, eserin 
yazıldığı dönemle ve aynı dönemde yazılan diğer eserlerle 

ilişkilendirerek açıklamaya çalışır. Eserde ne tür bir dil 
kullanıldığı ve elde edilen bulguların kesin ve doğrulanabilir 

olması için çözümlemelerin nasıl yapılması gerektiği konusunda 
bazı görüş ayrılıkları vardır. Ancak bu ayrılıklara rağmen bütün 

çalışmaların ortak görüşü; biçembilimin edebiyatı belirli bir tür 

ya da özel bir dil kullanımı olarak değerlendirdiğidir. 
Biçembilimin modern edebiyat biliminde önemli bir yere sahip 

olmasının nedeni de onun hem edebiyatın doğası kavramını 
ortaya koyacak hem de edebiyatın edebiyat olarak 

incelenmesini sağlayacak aracı sunmasıdır (Gray, 1973: 501-

512). 
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Biçembilimsel çözümleme metnin dil örnekleriyle anlamı 

hakkındaki sezgileri birleştirmeyi amaçlar. Çözümlemenin 
okurların yorumlama yapabilmeleri ve bu yorumları özgün 

sezgilerle karşılaştırarak yapabilmeleri için her bir seviyede 
ayrıntılı ve açık olması gerekir. Bu durum, yapılan yoruma bir 

geçerlik kazandırmayacaktır, ancak yoruma açıklık getirmek 
yine de yarar sağlayacak ve belirli bir yorumu gerçek bir 

tartışmaya açık hâle getirecektir. Metnin dilini ayrıntılı bir 

çözümlemeye tabi tutmak metni doğrudan yoruma 
götürmeyecektir, çünkü dilbilim gibi biçembilim de mekanik bir 

bulgulama işlemi değildir. Çözümlemede hedeflenen amaç; 
metnin dilinin sistematik, titiz ve tekrarlanabilir bir 

çözümlemeyle, anlamlar hakkındaki önsezilere bağlı olan, aynı 
zamanda da onları açıklamaya çalışan akla uygun ve ikna edici 

bir yorum ortaya koymaktır. Birçok biçembilimci dil 
örneklerinin ve yapılarının yorumlama sürecinde rolü 

olmadığını varsaymanın doğru olmadığı görüşünde 

birleşmektedir (Carter ve Simpson, 1989: 68). 

Biçembilim yazarın ve metnin biçeminin yanı sıra okurun bakış 

açısından edebî metni ve okurun edebi metinden ne anladığını 
araştırır, bu yolla da yazar ve okur arasındaki sözel iletişimin 

niteliğini, okurun bir edebî metindeki biçemi ve şiirsel etkiyi 
nasıl çözdüğünü ve edebi metne karşı olan tutumunu belirler. 

Yazarlardan çok metinleri ele alır ve farklı bağlamlarda 

kullanılan dilsel biçimlerin çeşitliliğini çözümlemeye ve 

tanımlamaya çalışır (Erden, 2002: 14-15). 

David Birch okurun bütün varsayımlarının tarihsel bir kesinliğe 
ve yorumlama eylemlerinin kaçınılmaz bir şekilde öznel ve 

ideolojik bir doğaya sahip olduğunu savunur ve anlamın metnin 
içerisinde saklı olduğuna ve biçembilimcinin güçlü dilbilimsel 

yöntemler kullanarak bu anlamı gün yüzüne çıkaracağına 

inanmaz. Ona göre anlam okur tarafından oluşturulur: 

“Bu durum, yazar/konuşmacının metinle bir ilgisi 
olmadığı anlamına gelmez. Aksine belirli bir metni 
okumamız için sahip olduğumuz tek yöntemin 
okur/dinleyici olarak toplumca belirlenmiş kendi 
dilimiz aracılığıyla oluştuğu anlamındadır… Yazarın 
dilini anlamak için kendi dilinizi kullanmak 
zorundasınız, böylelikle gerçekte hiçbir zaman yazarın 
dilini anlamazsınız, çünkü kendi diliniz ve bu dili 



97 | E D E B İ  Ç Ö Z Ü M L E M E L E R  

 

ortaya koyan bütün kurumlar buna engel olurlar. 
Kendi dilinizden kaçamazsınız, bir başkasının 
olduğunu düşündüğünüz metni okumanız için kendi 
dilinizi kullanmaktan vazgeçemezsiniz. Bu durumda 
yapacağınız şey; metne toplumsal, kültürel, ideolojik 

ve kurumsal güçlerce yapılandırılmış ve belirlenmiş 
kendi öz dilinizin olanaklarıyla yaklaşmaktır (Birch, 

1989: 21-22, ayrıca bk. Weber, 1992: 11).” 

Diğer bir deyişle okur; yazarın, anlatıcının ve karakterlerin 
ideolojilerini ancak kendi toplumsal, tarihsel ve metinler arası 

bağlamının belirlediği geçmiş varsayımları ve bilgileri 
aracılığıyla yapılandırabilir. Böylece biçembilimin görevi, 

metnin gizli anlamını keşfetmek için kullanılan yarı-bilimsel 
yöntemleri sağlayarak çözümlemeyi daha nesnelleştirmek değil, 

okurun kendi çözümleme ve yorumlama süreçlerini açığa 

çıkarmaktır ve bu amaç biçembilime pedagojik bir yön 
kazandırır. Biçembilim çözümleme tekniklerini öğrenen 

edebiyat öğrencileri, sezgilerini açıklamaya başlamalarında ve 
bu sezgileri sistematik ve kurallı bir biçimde bir araya getirerek 

yoruma ulaşmalarında yardım edecek donanıma sahip 
olabilmektedirler. Öte yandan biçembilim öğretilebilen ve 

öğrenilen bir üst-dil yaratır; böylece öğrencilere/okurlara daha 
açık ve tekrarlanabilir bir yöntemle metne karşı sezgisel 

tepkilerini oluşturmalarında yardımcı olur (Weber, 1992: 12; 

Carter ve Simpson, 1989: 68). 

Julia Kristeva, biçembilimi, çeşitli edebi metinlerin değişik 

özelliklerinin incelenip betimlenmesi yoluyla edebi türler 
kuramına katkıda bulunan bir alan olarak tanımlamaktadır. 

Yine Kristeva’ya göre şiir, roman ve kısa öykü gibi tüm edebi 
metinlerde kullanılan dil şiirsel bir işlev üstlenir (Kristeva, 

1989). Bu işlev ancak yazar ile okur arasındaki dilsel iletişimle 
açıklanabilir. Dilsel iletişimde yazar okuruna belirli bir bağlam 

içinde oluşturduğu bir iletiyi buluştukları özel bir ortamda 

sunar. Bu ortam bir şiir, bir roman ya da bir kısa öykü olabilir. 
Yazarın vermek istediği iletide bağlam daha önemliyse 

kullanılan dil doğal olarak bilişsel ve göndergesel bir işleve sahip 
olur. Fakat bir yazarın iletisi onun tavrını ve düşüncesini 

yansıtıyorsa bu defa da kullanılan dilin bir duygusallık işlevine 
sahip olması söz konusu olur. Öte yandan iletide yazarla 

okurun buluştukları ortam önem kazanıyorsa kullanılan dilin 
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iletişimsel olma işlevi ağırlık kazanmaya başlar (Erden, 2002: 

25-26).  

Biçembilim, ayrıca metnin algılanmasını etkileyen dilsel 

özellikleri, yapıları ve örnekleri belirlemek için yazılı metinlerin 
yanında sözlü metinleri de inceler. Bu açıdan dilbilimin bu dalı, 

söylem çözümlemesiyle, özellikle de eleştirel söylem 
çözümlemesiyle ve edimbilimle bağlantılıdır. Benzer görüşlere 

sahip Geoffrey Leech’e göre “Biçembilim…, basitçe söylem 
çözümlemesinin edebiyat söylemiyle ilgilenen türüdür (Carter ve 

Simpson, 1989: 13).” 

Sözcükler ve dünyada gönderme yaptıkları şeyler arasında 
birebir ya da tek anlamlı bir benzerlik yoktur. Dili kullananlar 

eşit olmayan yapıdaki çeşitli söylemlerin kavşağında 
durmaktadır. Bu tür çok anlamlılığın ya da ‘heteroglossia6’nın 

çözümlemesine önemli bir katkı Michel Foucault’nun 

söylemlerin tarihsel olarak belirlendiği yönündeki iddiasıdır. 
Günümüz edebiyat kuramı üzerinde etkisi büyük olan 

Foucault’ya göre şeyleri görmek için tek bir doğru yol yoktur. 
Bilgimiz ve inançlarımız söylemsel olarak üretilmektedir, bunlar 

evrensel olmayıp köken ve işlev olarak toplumsal göstergedirler 
ve bir toplumda iktidara dayalı kültür biçimlendirici süreçlere 

bağlıdırlar (Carter ve Simpson, 1989: 16). 

Yine de baskın ideolojiler istikrarı güçlendirmek ve alternatif 

düzenlere karşı koymak için çalışabilir. Dilin her konuşanı, 

içerisinde farklı ilgilerin saklı olduğu süregelen çabanın bir 
parçasıdır. Şeyleri nasıl gördüğümüz onlara hangi açıdan 

baktığımıza ve şeyleri nereden gördüğümüze bağlıdır. Nereden 
gördüğümüz ise toplumsal, tarihsel ve kültürel olarak 

biçimlenmiş bir tutumdur. Edebî söylem çözümlemesi metinler 
içerisinde var olan belirleyici tutumları göstermeyi 

amaçlamalıdır ve “anlamların” ve “anlamların yorumlarının” her 

zaman ve kaçınılmaz olarak söylemsel bir biçimde nasıl 

üretildiğini göstermelidir (Carter ve Simpson, 1989: 16-17). 

Edebî anlatı metinlerinde kullanılan tümcelerin dilbilimsel 
olarak incelenmesi, aslında amaç değil, bir araçtır. Dilbilimsel 

inceleme, dil ile öykü dışındaki gerçek dünyanın dilde temsil 

 
6  “heteroglossia” terimi, roman ve epikte kullanılan dilin çeşitliliğini ve 

farklılığını betimlemek amacıyla ilk defa Mikhail Bakhtin tarafından 

kullanılmıştır (Cuddon, 1998: 381; McHale: 1987: 166). 
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ediliş biçimleri arasında bir bağlantı kurar. Barthes anlatı 

metinlerinin tüm anlamlarını gerçek dünyadan aldıklarını ve 
anlatının temelini oluşturan dizgenin arkasında gerçek 

dünyanın toplumsal, ekonomik ve ideolojik dizgelerinin var 

olduğunu vurgular (Erden, 2002: 258-259). 

1960’larda gelişmeye başlayan bir alan olan biçembilime biçem 
kavramını tanımlama ve yazarın, dönemin ve grup biçemlerinin 

belirli özelliklerini ayırt etme çabaları damgasını vurmuştur. 

1958’deki Indiana Style Conference’ta sunulan biçembilim 
çalışmalarının en önemli özelliği dilbilimcilerin yanı sıra 

edebiyat eleştirmenlerinin, insanbilimcilerin ve ruhbilimcilerin 
çalışmalarını da kapsamalarıdır. Bu dönemde yürütülen 

dilbilim çalışmaları çoğunlukla sözdizimi (syntax), ölçübilim 
(metrics) ve ses örüntülenişi (sound patterning) gibi sesbilgisine 

(phonology) yönelik çalışmalardır. Bunun yanında biçemin 

ruhsal özelliklerine, özellikle de okurun biçeme tepkisine, 
ruhbilimsel ve bilişsel olgu olarak biçeme ilgi oldukça fazladır 

(Carter ve Simpson, 1989: 2). 

Eserlerin eklektik ve disiplinler arası doğası, kendi bilgi 

kuramını ve yöntemlerini tanımlama sürecinde olan yeni 
araştırma alanlarının yeni düşüncelere açık yapısını işaret 

etmektedir. Öte yandan edebiyat eleştirisiyle buluştuğu 
noktada biçembilimin zamanın başat eleştirel yaklaşımı 

tarafından belirli bir ölçüde benimsendiğini de belirtmek 

gerekir. Metinlerin ayrıntılı bir şekilde çözümlenmesine 
yoğunlaşan bu yeni yaklaşım Yeni Eleştiri (New Criticism) olarak 

adlandırılmıştır. 1960’lar boyunca dilbilim alanında özellikle de 
Chomsky’nin Dönüşümsel Dilbilgisi (Transformational 

Grammar) ve yine Chomsky’den etkilenen Üretici Sesbilgisi 
(Generative Phonology) çalışmalarındaki oldukça önemli 
etkilerle hızlı bir yayılma söz konusu olmuştur. (Carter ve 

Simpson, 1989: 2) 

Biçembilim incelemelerindeki bu dönüşümsel-üretici yaklaşım 

Ohmann (1964, 1966), Levin (1971), Thorne (1969) ve 
Messing’in (1971) çalışmalarında göze çarpmaktadır. Bu 

dönemdeki biçembilimciler temel olumlu tümce yapısındaki 

basit çekirdek tümceler şeklinde karşımıza çıkan şairin 
dilbilgisi ve bunun temelinde yatan dilbilgisi kuralları 

arasındaki farklılıkları araştırma çabasına girmişlerdir. Böylece 
yazarın biçemi, seçtiği belirli dönüşümsel seçenekler açısından 
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tanımlanmıştır. Bu çalışmalar genellikle biçimci (formalist) 

özellik taşımaktadır. Rus biçimcileri ve özellikle Jakobson, 
Mukarovsky ve Havranek gibi Prag Okulu dilbilimcileri de yine 

bu dönemde çalışmalar yapmışlardır. Bu dilbilimcilerin 
1930’lardan itibaren yazdıkları makaleler 1970’te Donald 

Freeman’ın editörlüğünü yaptığı Linguistics and Literary Style 

adlı kitapta yayınlanmıştır (Carter ve Simpson, 1989: 2).  

Bu dönemdeki biçimci anlayışın bir başka özelliği de açıklama 

eğilimlerinin devam etmesidir. Dilbilim, açıklama olanakları ve 
“Biçem nedir?” gibi temel soruların sorulabilmesine olanak 

sağlaması nedeniyle kullanılmıştır. Tek tek metinlerin dilini 
betimleme ve bu metinleri yorumlama konuları ise çok ilgi 

görmüştür. Buna karşılık artık biçemin tümüyle metin odaklı 
dilbilimsel bir yorumlama ile ve disiplinler arası yaklaşımlarla 

daha az etkili bir şekilde açıklanabileceği yolunda etkin bir 

farkındalık söz konusudur. Doğası gereği dilbilim alanındaki 
gelişmelerden etkilenmiş bir disiplin (Simpson, 1993: 4) olması 

nedeniyle biçembilim 1970’lerde dilbilimde öne çıkan 
işlevsellik’ten yakından etkilenmiştir (Carter ve Simpson, 1989: 

2-3). İşlevsellik 1970’lerde Halliday’in dizgesel işlevsel dilbilim 
(systemic functional linguistics) yaklaşımının etkisi altında 

gelişmiştir (Carter ve Simpson, 1989: 3). Halliday’e göre 

tümcelerdeki anlam yüklerinin durum değişimi göstermelerinde 
dilbilimsel etmenlerin yanında toplumbilimsel, ruhbilimsel, 

fizyolojik ve ekonomik etmenlerin de önemli yere sahiptir ve bu 
nedenle bu anlam yükleri “durum” dilbilgisinin yanı sıra 

“işlevsel” dilbilgisiyle de açıklanabilir (Özünlü, 2001: 63, 203; 

Hasan, 1989: ix). 

Dilbilimsel biçimcilikle özellikle de Chomsky’nin biçimciliği ile 

karşılaştırılarak tanımlanan işlevselci yaklaşıma göre dil 
sistemini ve onu oluşturan biçimleri, kullanımlar ya da bu 

kullanımların işlevleri belirler. Biçimcilere göre ise bir dil sistemi 
kullanımlardan ve işlevlerden bağımsız ve aslında onlardan 

önce gelir. Böylece biçimcilik dil örneklerinin bilişsel 
açıklanmalarına indirgenmiş olur ve insan beyninin bütün 

dillerde aynı olan değişmez unsurları edinmek için genetik 
olarak programlandığını savunur. İşlevselciliğin dayandığı 

veriler ise dil biçimlerinin bağlama göre tanımlanabileceği 

toplumsal durumlarda doğal olarak ortaya çıkan metinleri 
kapsamaktadır. Bu biçimler toplumsal olarak oluşturulmuş, 
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bağlamsal olarak belirlenmiştir ve anlamları bu tür bir 

toplumsal göstergeden (social semiotic) ayrı yorumlanamaz 
(Carter ve Simpson, 1989: 3; Davies ve Elder, 2004: 138; Ayrıca 

bk. Çeliktaş, 2004: 3).  

Bu açıdan işlevselciler kendi yaklaşımlarının edebiyatın 

tanımlanması için en uygun yaklaşım olduğunu öne 
sürmüşlerdir. Çünkü onlara göre edebî biçemler, doğal olarak 

oluşan metinlerin bütünleyici bir parçasıdır. Söylem 

çözümlemesi, edimbilim ve metindilbilim alanlarındaki 
çalışmaların çoğu, dilin tanımlanmasında yararlanılan 

toplumsalı merkeze alan işlevsel modellerden türemiştir. 
1980’lerin başında yayınlanan Elizabeth Traugott ve Mary 

Louise Pratt’ın Linguistics for Students of Literature’ı da 
pedagojik yönüyle hem işlevselci hem toplumdilbilimsel etkileri 

bünyesinde barındırmaktadır. Bu kitap edimbilimin ve söz 

edimi kuramının edebî metinlerin incelenmesiyle bağlantısının 
yanı sıra metnin düzenlenmesinde dilin farklı toplumsal 

değişkelerinin işlevlerini de ortaya koymakta, söz edimi ve 
karşılıklı konuşma konularını ve bu seviyelerde yapılan 

çözümlemenin biçemsel etkilerin betimlemesine katkısını da ele 

almaktadır (Carter ve Simpson, 1989: 3). 

1980’ler ve sonrasında biçimcilik ve işlevselliğin yanı sıra 
söylem ön plana çıkmış ve okurun edebî metinlerden ne 

anladığından hareketle yeni yöntemler ortaya konulmuştur. 

Böylelikle, okurun edebî metne karşı olan tutumu, onun edebî 
etkiyi ve biçemi nasıl çözümlediği araştırılmaya başlanmıştır. 

Böylece Halliday ve Haynes gibi dilbilimcilerin etkin olduğu 
söylem biçembilim (discourse stylistics) ortaya çıkmıştır (Erden, 

1998: 18). Söylem biçembilim, dilbilgisi ve söylem arasında bir 
geçiş niteliği taşır ve ilkelerle açıklanır. Söylem dilbilime, 

tümcelerüstü dilbilgisine, metin dilbilime, metin bağdaşıklığına, 

biçembilime ve metin sözdizimine yoğunlaşır. Dilin işlevsel 
kuramları, edimbilim, söylem çözümlemesi, bilişsel bilim ve 

yapay zekâ gibi alanların çok farklı çözümleme yöntemlerini 
kullanarak söylem, insan unsuru, sıra dışı dil kullanımları ve 

sapmaları gibi metinlerin karmaşık değişkenlerini inceler. 
Dilbilgisinde değişmez kurallar vardır, söylemde ise görece, 

yoruma açık ve ihlal edilebilir ilkeler söz konudur. Dilbilgisinde 

doğru yanlış ayrımına odaklanılırken, söylemin etkili ya da 

etkisiz olması önem kazanır (Alagözlü, 2005: 68). 
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Edebî metinlerde yazarın öncelediği anlatı birimlerini incelemeyi 

hedefleyen geleneksel biçembilimin biçimci (formalist) ve 
yapısalcı (structuralist) yöntemlerine karşı çıkan söylem 

biçembilim, edebî metinlerin dayandırıldıkları ve derin yapıların 
temellerini oluşturan düşünsel akımların, yani ideolojilerin 

çözümlenmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır ve yapısalcı 

biçembilimin aşırı nesnelliğinin aksine, edebî metnin içinde 
bulunan kişisel inançları ve değerleri araştırmayı 

amaçlamaktadır. Böyle bir yaklaşım okurları eleştirel okumaya 
yönlendirir ve edebî metnin yüzeysel yapısının altında yatan 

ideolojileri fark etmesini sağlar. Bu açıdan söylem biçembilim 
pedagojik bir özellik taşır. Bir adı da Eleştirel Biçembilim (Critical 

Stylistics) olan bu tür biçembilim okurun, öyküyü, romanı, vb. 

okurken bazı sorulara yanıt aramasına olanak sağlar (Weber, 

1992: 258). 

Birch’e göre, politik bir sorumluluğu olan biçembilim, 
dünyadaki klasik cinsiyet ayrımcısı ve ırkçı adaletsizlikleri 

ortadan kaldırmak için dilsel olarak yapılandırılmış gerçekleri 
değiştirme işlevi görmelidir (Weber, 1992: 9). Ancak, bir şeyi 

değiştirme eleştirel bir farkındalığı, yani metnin yüzey 
yapısındaki sözcüklerden hareketle derin yapısındaki 

ideolojilere ulaşma yeteneğini öngörür. Böylece eleştirel 

biçembilimin sorduğu en temel soru şudur: “Bir anlatı metninin 
temelinde var olan ideolojiler, okurun zihninde yeniden nasıl 

yapılandırılabilir?” Okurun yanıt arayacağı ikinci bir soru ise 
“Söz konusu metnin yazarının varsayımları nelerdir?” 

sorusudur. Bu soru hem gerçeği betimleyen gazete makaleleri 
gibi kurgusal olmayan hem de kendi gerçeğini yapılandıran 

kurgusal metinler için geçerlidir. Ancak, kurgusal metinler 

Clark’ın (1987) katmanlama (layering) olarak adlandırdığı 
özellikte fazladan bir karmaşıklık ortaya koyar. Kurgusal bir 

metin, bir yazar tarafından yazıldığı, bir anlatıcı tarafından 
anlatıldığı ve her biri kendi ideolojilerine sahip olan birkaç 

karakterden oluştuğu için, anlatı yapısı bir dizi tabakadan 
oluşur ve bu katmanlı söylem yapısı ek bir soru sorulmasına 

neden olur: “Anlatıda kimin dünya görüşü ve dünyaya bakış 
açısı söz konusu anlatının yapısının oluşumunda önemli bir rol 

oynamaktadır: yazarın mı? anlatıcının mı? ya da anlatı 

kişilerinden birinin mi?” (Weber, 1992: 9; Ayrıca bk., Erden, 

2002: 258).  
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İncelenen her metin farklı bakış açılarından ve farklı işlevleri 

yerine getirmesi açısından ele alınabilmektedir. Diğer bir 
deyişle, metinler metinsel, düşünsel ve kişilerarası işlevlere 

sahiptir. İşte eleştirel söylem biçembilim de edebî metinleri dilin 
düşünsellik, kişilerarası olma ve metinsellik işlevlerinden yola 

çıkarak inceler ve metin yazarının metin içerisinde nasıl 
kendine özgü bir dil kullanımı geliştirdiğini, yani metnin 

biçemini belirler (Erden, 2002: 14; Özünlü, 2001: 203). Bunu 

yaparken sadece metni değil okur-yazar ilişkisini de göz önüne 

alır.  

Metinsel işlev; konuşmacı/yazarın bir metin oluşturmak için 
dili nasıl kullandığı ile ilgilidir, yani metinsel seçimler konu 

(theme) sistemleri ve yapılarıyla gerçekleştirilir. Metinsel işlev, 
biçembilimin geleneksel alanıdır ve ilk bakışta bütün 

biçembilimsel incelemelerin ideal konusu gibi görünmektedir. 

Ancak, Halliday biçemi belirli bir işleve yerleştirmeyi reddeder. 
Çünkü ona göre, bütün dilsel seçimlerin potansiyel olarak 

biçemsel bir yönü vardır. O halde, yalnızca metinsel seçimler 
değil aynı zamanda düşünsel ve kişilerarası seçimler de göz 

önüne alınmalıdır (Halliday, 1985: 53; Halliday ve Hasan, 1976: 
27; Weber, 1992: 21; Özünlü, 2001: 203; Hutchins, 1977: 18-

39). 

Düşünsel işlev; deneyimi ifade etmek ve yorumlamak, gerçek 

hakkındaki düşünceleri veya kavramları iletmek için dilin 

kullanımı ile ilgilidir (Halliday, 1985: 53; Halliday ve Hasan, 
1976: 26). Düşünsel ağlar geçişlilik (transitivity) sistemleri ve 

yapılarıyla gerçekleştirilmektedir. Örneğin, geçişli ve geçişsiz fiil 
yapısı arasında yapılan seçim düşünsel bir seçimdir. (Weber, 

1992: 21) Geçişlilik işlevi bir tümcedeki üç temel öğeyi dikkate 
alır. Bunlar, tümcedeki fiilin varlığıyla değer kazanan süreç; 

tümcedeki kişileri ve nesneleri bildiren katılımcılar ve zaman, 

yer ve durum zarflarının anlam katkısı sağladığı durumla ilgili 
işlevlerdir. Tümce öğeleri işlevsel görevlerine göre eyleyen, 

eylem, erek, sonuç nesnesi, alıcı, kazançlı çıkan ve araç gibi 
roller üstlenebilmektedir (Özünlü, 2001: 64, 204). Halliday, 

ayrıca, tümcelerin temsil ettiği üç tür ana sürecin olduğunu da 

belirtir: maddesel (material), zihinsel (mental) ve bağıntısal 
(relational) (Weber, 1992: 21). Maddesel süreçler “yapma 

süreçleri (processes of doing)”dir ve bu süreçler de “Mehmet topa 
vurdu.” tümcesindeki gibi eyleyenin canlı olduğu eylem 
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süreçlerine ve “Top camı kırdı.” tümcesindeki gibi eyleyenin 

cansız olduğu olay süreçlerine ayrılabilir. Zihinsel süreçler “Ali 
Ayşe’yi gördü.” ve “Ali Ayşe’yi düşündü.” tümcelerinde olduğu 

gibi “hissetme süreçleri”, bağıntısal süreçler de “Mehmet 
zekidir.” veya “Mehmet bir aptaldır.” tümcelerindeki gibi “olma” 
süreçleridir. Kısaca, Halliday bu geçişlilik sistemlerindeki 

tutarlı yapısal seçeneklerin bir dünya görüşü izlenimi ve bir 
düşünce tarzı oluşturabileceğini savunur (Weber, 1992: 21; 

Hutchins, 1977: 18-39). 

Kişilerarası işlev; yazar ve okur arasındaki ilişkinin 

dinamiklerini, yani dilin konuşmacı/yazarın tutumlarını ve 
yargılarını ifade etmek ve dinleyici/okurun davranış ve 

tutumlarını etkilemek için kullanımını kapsar (Halliday, 1985: 

53; Halliday ve Hasan, 1976: 26-27). Kişilerarası seçimler kip 
(mood) sistemleri ve yapılarıyla gerçekleştirilir. Konuşmacı ve 

dinleyici tarafından oynanan etkileşimli oyunlarda değişim 
değerleri olarak önermeler bunlara örnek olarak verilebilir. Bir 

önerme doğrulanabilir ya da reddedilebilir, ama aynı zamanda 
çeşitli yollarla güçlendirilebilir (ısrar etti, pekiştirdi, …) ya da 

zayıflatılabilir (şüphelendi, meydan okudu, …). Kiplik, 

Halliday’e göre “evet” ve “hayır” arasındaki bu anlam alanını 
içine alır. Dolayısıyla, bu işlev soru-yanıt ve olumlu-olumsuz 

tümce çeşitleri söz konusu olduğunda ve kişilerarası ilişkileri 
betimlerken değer kazanmaktadır (Weber, 1992: 21; Özünlü, 

2001: 204; Hutchins, 1977: 18-39). 

Eleştirel söylem biçembilim öğrencilere/okurlara metinlerin 

altında yatan ideolojileri çözümleme yöntemleri sunar ve yaptığı 

çözümlemeler için “bilimsel” bir nesnellik iddiasında bulunmaz. 
Çünkü eleştirel söylem biçembilime göre anlam, çözümleme 

yapan kişinin öznel okumalarındadır. Eleştirel söylem 
biçembilim sistematik ve dolayısıyla da tekrarlanabilir inceleme 

yöntemlerini destekler. Sistematiklik, tekrarlanabilirlik ve 
özneler arası doğrulanabilirlik bu alanın ilk pedagojik amacıdır. 

Bununla bağlantılı ikinci bir amacı da eleştirel ve özgürlükçü 
olmaktır. Eleştirel söylem biçembilim, öğrencilere/okurlara 

önyargılardan nasıl kaçınacaklarını öğretemez ya da öğretmez, 

aksine onların önyargıların dil kullanımında kaçınılmaz 
olduğunu ve gerçekliklerimizin büyük bir oranla dilsel olarak 

yapılandığını fark etmelerini sağlar. Bu iki amaç eleştirel söylem 
biçembilimin toplumsal, işlevsel ya da edimsel yönü olan bir dil 
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kuramına dayandırılmasını zorunlu kılar. Çünkü yalnızca 

toplumsal-işlevsel bir dil kuramı ideolojik süreçleri anlamamızı 
sağlayacak ve anlamsız, mekanik ya da biçimci çözümleme 

yapmamızın önüne geçecektir (Weber, 1992: 13). 

Eleştirel söylem biçembilimin tek amacı, metinde gizli olan 

ideoloji ya da ideolojileri güçlü dilbilimsel yöntemlerle keşfetmek 
değildir, aksine okuma süreci büyük oranda anlam 

yapılandırmasının çıkarımsal bir sürecidir. Sonuç çıkarma 

süreci metinden elde edilen yeni bilgiyle hafızamızda daha önce 
yerleşik olan eski bilgiyi birleştirmeyi içerir. Bu yüzden, okur 

metni algılamada dünya hakkında kendi geçmiş bilgisine 
başvurmak zorundadır (Brown ve Yule, 1983: 233, Ayrıca bk., 

Çeliktaş, 2004: 4). Diğer bir ifadeyle okur; yazarın, anlatıcının 
ve karakterin ideolojilerini içeren metnin anlamını kendi 

ideolojik varsayımları doğrultusunda yapılandırır. Okurlar aynı 
metni kendi çıkarımsal işlemlerinden geçirmede sıklıkla farklı 

varsayımlar kullandıkları için yorumlamada ayrılıkların olması 

olasıdır.  

Benzer varsayımlarda bulunan okurların benzer yorumlar 

yaptığı durumlar da söz konusu olmaktadır. Böylece, bu 
okurların sahip oldukları ve aynı türden olan varsayım dizileri 
kısaca “ideoloji” (düşünsel akım veya bir konunun temelinde yer 
alan düşünceler bütünü) olarak adlandırılabilir (Weber, 1992: 

14). Eleştirel Dilbilim’e göre ideoloji toplumsal bir grubun 

üyelerinin paylaştığı ve tartışmasız bir biçimde kabul ettiği 
varsayımları, inançları ve değer dizgelerini içerir; bir dili yazılı 

ve sözlü olarak kullanan kişinin söyledikleriyle ve yazdıklarıyla 
toplum arasındaki ilişkinin niteliğini ortaya koyar (Erden, 2002: 

262-263). 

Metnin çıkarım yapma sürecinde kullanılan varsayımlar bir 

ideoloji ya da bilişsel veya ideolojik bir “dünya” oluşturur. 
Böylece, dilsel seviyeden bilişsel seviye yoluyla göstergesel 

(semiotic) seviyeye7 ulaşılır. Böyle bir gerçek ya da “dünya” söz 

konusu bireyin var olan anlam potansiyelini sınırlayan 
kısıtlamalar etrafında yapılanmıştır. Bu açıdan bu dünyaların 

ve bunların kısıtlamalarının nasıl toplumsal, tarihsel, kurumsal 
ya da metinler arası olarak belirlendiğini inceleyen Eleştirel 

 
7 “Göstergesel” kavramı burada belirli bir birey ya da kültürün “gerçek”ini 

oluşturan anlam biçimleri anlamında kullanılmıştır (Weber, 1992: 14). 
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söylem biçembilim Feminizm ya da Marksizm gibi diğer eleştiri 

kuramlarıyla da bağlantı kurar. Böylece, üçüncü amacına, yani 
birleştirme (integration) ya da bütünleyicilik (complementarity) 

amacına ulaşır. Diğer bir ifadeyle, metin ve ideoloji arasındaki 
ilişki üzerinde yoğunlaşarak hem okur ve ideoloji arasındaki 

ilişkiyi inceleyen empirik okur-tepki kuramları (empirical 
reader-response theories) hem de ideolojinin toplumsal ve 

tarihsel belirleyicilerini vurgulayan diğer eleştiri kuramlarının 

önemli bir bileşeni haline gelir (Weber, 1992: 14). 

Eleştirel söylem biçembilimin, kısaca Halliday’in toplumsal 
semiyotik dilbilgisi kuramı ve buna dayanan eleştirel dilbilimden 
hareketle ortaya çıktığı söylenebilir. Halliday dili toplumsal bir 

gösterge (social semiotic) olarak görür. Buna göre dil, dilin 

toplumsal sistemle ilişkisi içerisinde hem dilin toplumsal 
süreçleri ve toplumsal gerçeği oluşturduğu hem de toplumsal 

süreçlerin ve toplumsal gerçeğin dili oluşturduğu karmaşık bir 
diyalektik olarak karşımıza çıkar. Böylece dil, yaşadığımız 

dünyayı algılama ve kavrama biçimimizi etkiler (Weber, 1992: 
66, Ayrıca bk., Fowler, 1986: 8). Halliday gibi Ronald Carter da 

dilin her zaman belirli metinlerle ya da bağlamlarla, genellikle 
de toplumsal ve sosyo-kültürel etmenlerin belirlediği bir 

bağlamla ilişkili olduğunu söyler. Carter, ayrıca, dilin onu 

konuşanların gücünden ve kontrolünden bağımsız olmadığını 
da belirtir (1997: 12). Roger Fowler’a göre dil; insanlara 

deneyimlerini kendi alışılmış dil kullanımlarının anlam 
yapısında gizli olan zihinsel haritaya göre sınıflandırmalarında 

yardımcı olur, yani dil insanlara şeyleri sınıflandırmalarında 
yardım eder ve onları dünyayı “sağduyu”yla hissedilen belirli 

yapay kategoriler açısından düşünmeye özendirir (Weber, 1992: 

66). 

İlk olarak Halliday’in (1971, 1985) ortaya koyduğu bu yöntemi 

daha sonra Haynes (1989, 1995) geliştirmiş ve uygulamıştır. 
Söz diziminden çok söyleme, yani metni oluşturan dil yapıları 

ve söz dizimi kurallarından çok metin ile durumsal bağlamlar 
ve bu bağlamların temellerinde bulunan ilkeleri dikkate alan bu 

yöntem içerisinde Haynes, incelemeyi daha sistematik ve 
anlamlı kılacak belirli alt başlıklar kullanmaktadır. 8  Bunu 

 
8 Yöntemin alt başıkları açıklanırken daha anlaşılır olması adına Haynes’ın 

Style kitabının yanı sıra farklı yazar ve kaynaklardan da yararlanılmıştır. 
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yapmadaki amacı, okurun edebî metindeki sözcük, sözcük 

öbeği ve tümce yapılarına karşı ilgi ve duyarlılık geliştirmesine 
ve yazarların biçemlerinin daha kolay çözümlenmesine yardımcı 

olacağını düşünmesidir (Haynes, 1995; Ayrıca bk., Erden, 2002: 

240-241).  

 

JOHN HAYNES MODELİ 

Doğru Sözcük Seçimi 

Metnin bütünlüğü içerisinde sözcük ya da sözcüklerin etkinliği 
veya sürekliliği yazar ya da konuşmacının doğru ya da yerinde 

sözcük seçimine bağlıdır. Diğer bir ifadeyle, yaygın bir görüşe 

göre biçem, doğru sözcüğün ya da tümcenin titizlikle seçilmesi 
veya belirlenmesi sorunudur. Sözcük seçimi konusunda akılda 

tutulması gereken iki önemli nokta; dikkat odağı olarak seçilen 
şeyle ilgili sözcük seçimi (“car” ya da “vehicle (araç)” yerine “Fiat” 

kullanılması) ve okur ya da dinleyici ile bağlantı kuran 
seçimlerdir (“car” ya da “automobile” yerine “banger” kullanımı) 

(Haynes, 1995: 5). 

Doğru sözcük ya da tümce seçimi ‘eşanlamlılık’ bağlamında ele 
alınabilmektedir. Yazar ya da konuşmacı, metninde eşanlamlı 

sözcükler arasından hangisini kullanmayı tercih eder, yani bir 
toplantıda “chairman”’i mi, “chairperson”’ı mı ya da “chair”’i mi 

kullanır. Eşanlamlılar, gerçek konuşma ve yazmada kendi 
aralarındaki durumlardan daha farklı durumlar arz ederler. 

Bunun nedeni, iki sözcüğün anlam açısından birbirlerine çok 
benzemelerine karşın, aralarında her zaman küçük farkların 

veya dinleyici ya da okur üzerinde etki yaratan farkların 

olmasıdır. Örneğin; chairman demek chair demekten farklı bir 

etkiye sahiptir (Haynes, 1995: 3; Ayrıca bk., Erden, 2002: 150).  

Bu açıdan biçem, anlam olarak birbirlerine çok yakın olan 
sözcükler arasındaki ince anlam ayrımlarını inceler. Bu anlam 

ayrımları farklı sözcükler için de geçerli olabilir. Örneğin; aynı 
şeye ya da varlığa gönderme yapan iki farklı sözcük farklı 

anlamlar ifade edebilir: Bir kişiye düşmanları tarafından 

“terrorist (terorist)” denilirken; aynı kişi yandaşları tarafından 
“freedom fighter (özgürlük savaşçısı)” olarak adlandırılabilir. 

Eşanlamlı sözcükler arasındaki fark, bazen, kullanıldıkları 
metnin türü ile de ilgili olabilmektedir. Bir ata, atlarla yaşayan 

veya çalışan bir kişi tarafından “grey (gri)” denirken; dışarıdan 
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biri tarafından “white (beyaz)” denilebilir. Eşanlamlılar, ayrıca, 

nezaket, resmiyet, yerden tasarruf etme, iddiacı olma ya da 
vurgu açısından da farklılıklar gösterebilirler (Haynes, 1995: 3-

4). 

Doğru sözcüğü seçme, aynı zamanda hakkında yazılan ya da 

konuşulan şeye odaklanma durumuyla ilgilidir. Örneğin, aynı 
motorlu taşıta car (araba) ya da Fiat olarak gönderme yapılabilir. 

Fiat daha özel, daha yakın bir odaktır ve aynı zamanda da araba 

anlamını da içerdiği için daha ekonomiktir. Bir şeye o şeyin 
yalnızca bir parçasından bahsederek gönderme yapmamız da 

odakla ilgilidir. Bir soyguncu wheels (tekerlekler) diyerek bütün 
bir arabayı kastedebilir. Sevmediğimiz biri için pig (domuz) gibi 

metaforların kullanılması kişisel değerlendirmeye girer ya da 

okura veya dinleyiciye karşı yapılan samimi bir jest, bir 
davranıştır ve söylediğimiz ya da yazdığımız şeylerin genel 

anlamı (tenor) ile ilgilidir, yani söylediğimiz ya da yazdığımız 
şeylerin içerdiği kişisel ilişkiler ve güç ilişkileri ile bağlantılıdır 

(Haynes, 1995: 4). 

Sözcükler düşüncelerin hatırlanmasında veya düşünce 

sistemleri oluşturulmasında yardımcı olur. Aynı zamanda da 
farklılıkların ya da ilişkilerin ifade edilmesine izin verir. Bütün 

anlamlar aslında soyutlamalardır. “Gerçek” ya da “sevinç” gibi 

düşünceler söz konusu olduğunda sözcüklerin varlığı bu 
düşünceleri daha mantıklı ve daha yönetilebilir hâle getirir. 

Böylece bir toplum sözcüklerden düşünceleri eylemlere 

dönüştürmek için de yararlanabilir (Fowler, 1986: 19). 

 

Toplumsal-Dilsel Gelenekler ve Beklentiler 

Yazar/konuşmacının metninde gündelik bir dil mi, yoksa resmi 
bir dil mi kullanması gerektiği sorusu aslında 

yazar/konuşmacının gelenekleri takip etmesiyle ya da 

reddetmesiyle bağlantılıdır. Her konuşmada/yazmada toplum 
ve dil geleneklerinden ve okurların/dinleyicilerin 

beklentilerinden etkilenilir (Haynes, 1995: 8; Ayrıca bk., Erden, 
2002: 150-151). Her tür konuşma/yazmanın her zaman açık bir 

şekilde kolayca ifade edilememesine rağmen, kendine özgü 
geleneksel kuralları bulunmaktadır. Telefona cevap verirken alo 

demek ve kim olduğunuzu söylemek gelenekseldir. Makale 
yazarken sayfanın başına isim ve başlığı yazmanın ve standart 
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resmi İngilizce ile paragraf yazmanın, bağdaşıklığın, 

tartışmanın, vb. kabul edilmiş kurallarına uymak gelenekseldir. 
Genellikle küçük yaştan itibaren alışkanlık kazanıldığı için bu 

geleneklere farkında olmadan uyulur. Bu gelenekler bireyleri 
ancak onlara aykırı hareket edildiğinde etkilerler. Örneğin bir 

okul müdüründen “Dear Mr. Ryan (Sayın Ryan)” ile başlayan 
bir mektup alınması şaşırtıcı değildir. Ama mektup “You 

undisciplined bloody spendthrift! (Seni kahrolası disiplinsiz 

savurgan)” ile başlarsa bu, geleneksel kurallara aykırı 
davranıldığını, yani geleneklerin reddedildiğini gösterir. Bu 

durumda “Dear Mr. Ryan” ifadesinin yokluğu tam anlamıyla 

hissedilir (Haynes, 1989: 154; Haynes, 1995: 8). 

Mektup yazımı geleneklerin açıkça görüldüğü bir örnektir. Hitap 
edilen kişinin yaşı, yazara yakınlığı, mesleği, statüsü, vb. 

kullanılan dili etkiler. Ancak arkadaşlık ya da aşk ilişkisi belli 
bir noktanın ötesine geçtiği takdirde gelenekler yumuşamaya 

başlar ya da zaman zaman ironik olarak veya komiklik için 

kullanılır. Gelenekler, mektup selamlaşmalarında temel olarak 
yazarla okur arasındaki ilişkilerle ilgilidir. Geleneklerin, 

beklentilerin oluşturulması için ortam sağladığı diğer bir yol da 
şakalardır. Şakalar dinleyicinin sözcükler ve bağlam arasındaki 

ilişkiler hakkındaki beklentilerine bağlıdır. Yazım biçimi de 
biçemsel etki yaratmak için kullanılabilmektedir. Bu daha çok 

ticari reklâmlarda görülmektedir. Örneğin, “Drinka pinta milka 
day” reklâm sloganı geleneklere uymamasına karşın, hâlâ bir 

tür yazım kuralına uyar (Haynes, 1995: 10-12).  

 

Metaforlar 

Metafor iki farklı şey, nesne, olay, düşünce ya da eylemin, 
birisinin doğasında var olan bütün özelliklerinin ya da yalnızca 

bazı özelliklerinin bir diğerinde bulunmamasına rağmen aynı 
anda akla gelmesini ve bir arada kullanılmasını sağlayan 

biçemsel bir araçtır. Görsel bir imgeyi çağrıştırmanın en etkili 

yolu olan metafor yazarın eserini canlandırırken, aynı zamanda 
anlamı daha da somutlaştırır. (Memmedova ve Şekerci, 2009: 4-

5) Okurun hiç beklemediği yerde ortaya çıkarak ve bulundukları 
dil ortamına uygun değilmiş gibi görünerek yazarın zihninde 

kurduğu anlamı vurgulayan sözcük veya sözcük öbekleri 
(Haynes, 1995: 13-15; Erden, 2002: 148, 151, 243) olan 
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metaforlar başlıca iki gruba ayrılmaktadırlar: Canlı ve Ölü 

Metaforlar (Live and Dead Metaphors).9  

Metaforlar kullanılarak veya tekrarlanarak zamanla artık 

neredeyse fark edilemez hâle gelirler. Bu tür metaforlar 
geleneksel metaforlardır ve ölü metaforlar (dead metaphors) 

olarak adlandırılmaktadırlar. Ölü bir metafor, artık düz anlamlı 
olarak düşünüldüğü için bir şeyi söylemenin normal yolu olarak 

kabul edilir ve dil ile birlikte gelişir. Örneğin: “bulb (ampul)” 

sözcüğü elektrik aydınlatması bağlamında kullanılmaktadır. 
Fakat elektriğin olmadığı zamanlarda “bulb” bahçecilik 

bağlamında soğanlar, laleler, vb. için kullanılmaktaydı. Elektrik 
için kullanımı ise şeklinden kaynaklanmaktadır. Ancak 

günümüzde “bulb” ya da “light bulb” bitkiler akla gelmeden ya 
da bağlamlar arasında karşılaştırma yapılmadan 

düşünülmektedir (Haynes, 1995: 14). “The growth of economy 

(Ekonominin büyümesi)” de sık sık karşılaşılan bir metafor 
olduğu için okuru şaşırtmayan, eskimiş ve ölü bir metafordur 

(Memmedova ve Şekerci, 2009: 4). 

Ölü ya da etkisini yitirmiş metaforların yanı sıra canlı metaforlar 

(live metaphors) da bulunmaktadır. Bir işadamının rakibine “We 
are in a battlefield. (Savaş meydanındayız.)” demesi canlı bir 

metafordur, çünkü gerçekte savaş meydanında dövüşmek ya da 

savaşmak söz konusu değildir (Memmedova ve Şekerci, 2009: 
4). Canlı ve ölü metaforlar arasındaki fark yanıltıcı olabilir, 

çünkü bu, ölü metaforların güç kaybetmiş gibi görünmelerine 
neden olabilir. Ölü metaforlar aslında oldukça canlıdırlar. Bu 

yüzden de politikacılar ve reklâmcılar tarafından sıklıkla 

kullanılırlar (Haynes, 1995: 14). 

Ölü metaforlar olarak adlandırılan metaforların bazıları, 
toplumsal ve kültürel yaşamda oynadıkları role bağlı olarak 

diğerlerinden daha etkilidirler (Haynes, 1995: 14). Örneğin 

“someone has something in his or her mind (aklında bir şeyler 
var)” ifadesi ilk bakışta metafor gibi görünmez. Bunun nedeni 

ise bu ifadeye alışarak büyümüş olmamızdır. Ancak bu metafor 
aklın; içerisine düşüncelerin, hatıraların, hesapların, vs. 

yerleştirilebileceği bir tür taşıyıcı olduğuna dair ifade edilmemiş 
bir varsayıma dayanan bir metafordur. Ölü bir metafor 

 
9 Canlı ve ölü metaforlar yerine orijinal ve geleneksel (conventional) metaforlar 

ayrımı da yapılabilmektedir (Haynes, 1995: 15). 
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olmasına karşın etkindir. Bu metaforu her kullandığımızda 

düşüncelerimizi bilinçsiz olarak belirli bir yöne yönlendiririz. 
Biçembilim alanında bazı son dönem yazarları akıl hakkında bu 

şekilde konuşma yönteminin ve bu şekilde düşünmenin bir 
kimsenin kendi aklının olduğunu (a person is ‘in his own head’), 

kendisine hâkim olduğunu (self-contained) ve istikrarlı (self-
consistent) olduğunu savunan batı bireycilik ideolojisiyle 

bağlantılı olduğunu vurgulamışlardır (Haynes, 1995: 15). 

Canlı ve ölü metaforların yanı sıra sürekli ve uzatılmış ya da 
genişletilmiş metaforlar (sustained or prolonged (extended) 

metaphors) da bulunmaktadır. Bu tür metaforlar temel bir 
konuyu bütünleyici konularla veya karşılaştırmalarla bir araya 

getirir. Örneğin, “Mrs. Yılmaz’ın mutluluk fincanı o an o kadar 
doluydu ki, bir iki damla içebileceğini düşündü.” tümcesinde bir 

fincan mutluluk eskimiş bir metafor olmasına rağmen “dolu” ve 

“bir iki damla” gibi ifadelerle canlı metafor haline gelmiştir 

(Memmedova ve Şekerci, 2009: 5). 

Karışık metaforlar (mixed metaphors) ise ima edilen 
karşılaştırmanın iki öğesi arasında tutarsız bir eşitsizlik 

bulunduğunda ortaya çıkarlar. Örneğin, “A bottle neck is 
strangling the traffic flow.” tümcesinde olduğu gibi. “a bottle 

neck” yolun dar ya da tıkalı olduğu, bu yüzden de trafiğin çok 

yavaş ilerlediği yer anlamında kullanılmaktadır. Karışık 
metaforların konuşma dilinde kullanılmamaları gerekir; bu 

metaforlar genellikle edebiyatta mizah etkisi yaratmak için 

kasten kullanılır (Memmedova ve Şekerci, 2009: 5).  

Bunlardan başka, “dead silence (tam sessizlik)” örneğinde 
olduğu gibi soyut bir kavrama somut bir değer verilmesi 

durumunda ortaya çıkan somutlayıcı metaforlar (concretive 

metaphors); “the happy smiles of the summer sun (yaz 
güneşinin mutlu gülücükleri)” örneğinde olduğu gibi bir nesneyi 

insan ve hayvan özellikleriyle niteleyen canlılaşmış metaforlar 
(animistic metaphors); “the sobs of violin (kemanın hıçkırıkları)” 

örneğinde olduğu gibi insan özellikleri olmayan bir nesneyi 
insan özellikleriyle tanımlayan insanlaşmış metaforlar 
(humanising metaphors) ve somutlayıcı, canlılaşmış ve 

insanlaşmış metaforları bünyesinde barındıran girişik 
metaforlar (synaesthetic metaphors) da bulunmaktadır (Özünlü, 

2001: 49-50). 
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Metaforlar zaman zaman anlam açısından da 

sınıflandırılabilmektedir: sebze metaforları (vegetable 
metaphors → “an ear of corn”), meyve metaforları (fruit 

metaphors → “big banana”), hayvan metaforları (animal 
metaphors → “He is a fox”) ve renk metaforları (colour 

metaphors → “to be blue”, “black-hearted”) (Memmedova ve 
Şekerci, 2009: 6). Metaforlar bazen tek tek sözcüklerden ya da 

kısa sözcük öbeklerinden başka yapılar şeklinde de karşımıza 

çıkabilir. Örneğin; Bir sorunun emir olarak kullanıldığı yerlerde: 
Bir generalin ere söylediği “Would you like to open the window? 

(Pencereyi açmak ister misin?)” bir generalin erin yapmayı 
isteyebileceği bir şey hakkında bilgi edinmek için ricada 

bulunduğu bir tümce değildir. Bunun yanında “Lions only roar 
when they are hungry. (Aslanlar yalnızca açken kükrerler)” gibi 

birçok deyim de aynı zamanda metafordur (Haynes, 1995: 16). 

O. Henry’nin “Mammon and the Archer” adlı öyküsünde olduğu 

gibi metaforlar, ayrıca, başlıklarda da kullanılmaktadır. 

Mammon zenginliğin, özellikle de şeytani bir güçle elde edilen 
zenginliğin simgesi, Archer ise ok ve yay kullanmada usta 

insanlar için kullanılır, fakat bu öyküde Archer Romalılarda aşk 

tanrısı olan Küpid’i simgeler (Memmedova ve Şekerci, 2009: 6). 

Metaforların dikkati çeken başka özellikleri de bulunmaktadır. 
Sözcükler canlı (özgün) metaforlar olarak kullanılmadıklarında 

yalnızca bir metin türüne uyarlar. Örneğin; “knock out (nakavt)” 

boksta ya da güreşte kendi evindedir. Bunlardan başka, birden 
fazla metin türüne uyan sözcükler de bulunmaktadır. Örneğin 

“win (kazanmak)" sözcüğü hem politika ile ilgili metinlere uyar 
(“winning an election”-seçim kazanmak) hem de boksla ilgili bir 

metinde kullanılabilir (“winning a bout”-maçı kazanmak). 
Ayrıca, “knock out” ve “win” gibi sözcükler metaforik olarak 

farklı bir metin türünde ya da türlerinde kullanılabilirler. 
Örneğin: “knock out” politikada başarılı bir konuşmayı 

betimlemek için kullanılabilmektedir (Haynes, 1995: 16). 

 

Sözcük ve Dilbilgisi Yapıları  

Metindeki sözcük örneklerinin incelenmesi; belirli bir konuya 

yönelik sözcüklerin kullanımı ve metnin tümünde etkin ve 

süreklilik gösteren sözcüklerin sayısal olarak saptanmasını 
içerir. Bir metnin biçemi yazarın ya da konuşmacının (genellikle 
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anında) yaptığı farklı seçimlerin birbiri ardına kullanılmasıyla 

oluşturulmaz. Bir seçim diğerini etkiler. Metnin genel biçemsel 
yapısı, yapılan bu özel seçimlerin oluşturduğu örnekten türer. 

Bunun yanı sıra, metnin türü de tek tek sözlü seçimler üzerinde 
genel bir etkiye sahiptir. Örneğin: Bir boks maçı yorumcusu 

belirli bir biçimde konuşması ve belirli türde sözcükleri ve 
tümceleri kullanması için sınırlandırılır (Haynes, 1995: 18; 

Ayrıca bk., Erden, 2002: 148-149, 155, 245).  

Biçem öğrencisi bu tür bir örnekleme ile ilgilenir, yani sözcük 
seçiminin bir paragraf ya da bütün olarak metin içerisinde 

tutarlı bir şekilde gerçekleştirildiği yöntemle ilgilenir. Bu tür 
örnekler genellikle sözcüklerin, sözcük türlerinin, tümcelerin, 

tekrarlamaların, vb. hesaplanmasıyla elde edilir. Hesaplama 
aynı zamanda ideolojik bir metnin gizli anlamlarını da ortaya 

çıkarabilir (Haynes, 1995: 20). 

Bazı sözcükler belirli bir tür bağlam ya da metinle bağlantılı 

değildirler. Bu sözcükler her tür metinde kendi evlerindedir. 

Bunlar “is”, “he”, “the”, “but” ve “of” gibi sözcüklerdir ve işlevsel 
sözcükler olarak adlandırılırlar. Edebî (kurmaca) metinlerde 

sözlük anlamı taşımayan ve içerikle doğrudan bağlantısı 
olmayan bu sözcükler metnin dilbilgisi örüntüsünün önemli bir 

bölümünü meydana getirirler. İşlevsel sözcükler metnin 
içindeki sözlük anlamları olan diğer sözcükler ve sözcük 

öbekleri arasında işlevsel ilişkiler kurarlar. Yazar, kullandığı 

içerikli sözlerin çağrışımlarıyla ve yan anlamlarıyla okurun 
çıkarımlarda bulunarak derin yapıdaki çok daha geniş bir 

anlatıyı yakalamasını sağlar. İşlevsel sözcükler oldukça az 
sayıda üyesi olan sözcük gruplarına uyarlar. Bu tür gruplara 

örnek olarak be sözcükleri ya da zamir grupları olan “he”, “him”, 
“she”, “her”, “it”, “we”, “us”, “you”, “they” ve “them” verilebilir. 

İçerik sözcükleri ise sınırlı gruplara uymazlar. “Bird”, “chair”, 

“happy” ve “climb” gibi çok fazla sayıda içerik sözcüğü vardır 
(Haynes, 1995: 23; Salkie, 1995: 4; Ayrıca bk., Erden, 2002: 

149, 156-157, 246). 

İşlevsel sözcükler bütün metinlerde bulunmalarına rağmen 

biçem incelemelerinde daha fazla yer almaktadırlar. Biçem 
öğrencisi bu sözcüklerle katkıda bulundukları örnekler 

açısından ilgilenir. Örneğin, and sözcüğü hemen hemen bütün 

metinlerde bulunmasına rağmen genellikle kullanım şekli 
bakımından bir metinden diğerine farklılıklar gösterir. Küçük 
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yaştaki çocuklar öykü anlatırken genellikle “and then…and 

then” yapısını çok sık kullanırlar. Cümleleri birbirine bağlayan 
diğer seçenekleri ise kullanmazlar. Yazarken de bir tümceyi 

diğerine ikincil kılan when gibi sözcükleri çok nadir kullanırlar 

(Haynes, 1995: 24).  

İşlev sözcüğü (ya da dilbilgisi) örnekleri belirli metinlerin 
başından sonuna kadar tutarlı olma eğilimindedirler ve metin 

tipinin ya da türün belirgin özelliği olabilmektedir. Örneğin 

kurgusal eserlerin geçmiş zamanda yorumların ise geniş 
zamanda anlatılması bu eserlerin tipik özelliğidir denilebilir. 

Yorumlarda ayrıca, “is” ve “he” gibi sözcüklerin metinden 
çıkarılması da tipik bir özelliktir. Yorumlar sözlü, kurgusal 

eserler ise yazılıdır. Yorumlar basit tümce örneklerini içerirler. 
“As soon as” veya “when” gibi bağlı tümceleri oluşturan 

sözcükler çok az sayıdadır. Kurgusal anlatılarda yazar, zaman 

içerisinde meydana gelen olayları uydurduğu için önceleri 
(befores), sonraları (afters) ve sonra olacakları (nexts) tasarlar. 

Yorumcu da zaman içinde, özellikle yakın zamanda meydana 
gelen olaylarla ilgilenir, çünkü o geride kalamaz, önceleri ve 

sonra olacakları tasarlayamaz. Yorumun biçemi, aslında 
“and…and” biçeminden çok uzak değildir. Tümcelerin büyük 

çoğunluğu “and” ile başlar. “And…and” biçemi konuşmada çok 
rastlanan bir biçemdir. Küçük çocukların yazılarında 

görülmesinin nedeni de, kısmen konuştukları gibi yazmalarıdır 

(Haynes, 1995: 25). 

Biçemsel örnek; konuşmacı ya da yazarın amaçlarıyla, hangi 

şartlar altında hangi dilde yazdığıyla ya da konuştuğuyla veya 
geleneklerle bağlantılandırılabilir. Ancak bu amaçlar açıkça 

belirtilmeyebilir. Örneğin; yorum paragraflarında is ve he’nin 
kullanılmayışı yorumcunun hızla akan olayları yakalayabilmesi 

ihtiyacı ile bağlantılıdır denilebilir. Ancak bunun gerekliliği ya 

da doğruluğu tartışılabilir, çünkü “George’s the first man” 
yerine “George the first man” demenin arasındaki zaman farkı 

çok da belirgin değildir. Bu gibi durumlarda nedenleri ortaya 
koymak genellikle zordur, çünkü neden belki de zaman 

kazanmaktan çok anlatımla ilgilidir, belki de böyle kullanmada 
amaç, acil izlenimi vermektir. Bütün olaylarda veya metinlerde 

gelenek daha önceden yerleştiği için yorumcular da bu geleneği 
takip ederler. Yapılan yorum dilbilgisi açısından standart 
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İngilizcenin kurallarına uymamasına rağmen kabul görür 

(Haynes, 1995: 25-26). 

 

Yapıların Metinsel Uyumu 

Tümce yapısı ile metnin içeriği ve yazarın metni üretmesindeki 

amacı arasında yakın bir ilişki vardır. Metindeki dil 
kullanımının ve içeriğin nasıl vurgulandığı ise sözcüklerin, 

tümce yapısının ve bu tümcelerin zamanlarının incelenmesiyle 
belirlenebilmektedir. Yazarın biçemsel seçimleri veya kullandığı 

farklı örnekler metne farklı bir biçemsel “tat” vermek için birlikte 
çalışarak bir bütünlük oluştururlar, yani bir “orkestrasyon” ile 

ortaya çıkarlar (Haynes, 1995: 29-32; Ayrıca bk., Erden, 2002: 

149, 157, 246-247). 

  

İfade Yönteminin Etkileri 

Anlatım aracı metnin biçemini doğrudan etkiler. Yazar; sözcük, 

sözcük öbeği, tümce ya da olay dizilerini özgürce vurgulayıp, 
farklı dil seçenekleri kullanarak okurunu zaman zaman 

şaşkınlığa uğratabilir. Nezaket ya da bir iş mektubundaki plan 
geleneği ya da iletişim kanalının neden olduğu kısıtlamalar da 

metnin biçemini etkiler. Örneğin; yazılı metinlerde tonlama 
yapılamamasının yanı sıra posta kartları, yüzükler ya da mezar 

taşlarındaki yazılar, başlıklar ve sloganlar sınırlı fiziksel alana 
sahip oldukları için biçemi etkilerler (Haynes, 1995: 35; Ayrıca 

bk., Erden, 2002: 149, 160).  

Konuşma, yazmadan daha farklı kısıtlamalara ve fırsatlara 
sahiptir. Birçok sözlü ve yazılı metin arasındaki önemli bir fark 

yazılı metinlerin oldukça fazla anlam yoğunluğuna sahip 
olabilmeleridir. Bu yüzden konuşmada; “and”, “he”, “as”, “for” 

ve “be” gibi işlev sözcükleri yazmadakine oranla daha fazla 
kullanılır. İçerik sözcüklerinin yoğunluğu sözcüksel yoğunluk 

olarak da adlandırılmaktadır (Haynes, 1995: 35, 38). 

 

Sözcükler ve Olaylar Dizisi  

Yazarın sözcük, sözcük öbeği, tümce ya da olay dizilerini 

vurgulamak ya da okuru şaşkınlığa uğratmak amacıyla farklı 
dil yapıları arasından seçim yapma özgürlüğüne sahip olması 
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biçemi oluşturan öğelerden belki de en önemlisidir. Aynı 

anlatının birbirinden çok farklı dil dizileriyle iletilebilmesi 
olgusu biçemsel seçimi işaret etmektedir (Erden, 2002: 253). Bir 

metnin yapısal özellikleri; o metnin yazarının/okurun ya da 
dinleyicinin metni anlamasını kontrol etme yöntemiyle ve 

yazarın yeni bilgileri okura en çarpıcı ve etkin nasıl sunacağıyla 
ilgili verdiği kararlarla bağlantılıdır. Bu yüzden biçem 

araştırmacısı “Yazar eski bilgiyle başlayıp yeni bilgiye mi geçer?” 

ya da “yeni bilgiyle başlayıp okurun/dinleyicinin aklında bu 
bilgi hakkında sorular oluşturup sonra da bu sorulara yanıtlar 

mı vermeye başlar?”, “metne soru sorarak mı başlar?”, “now” 
zarfını tümcenin başında mı kullanır?” ve “virgül ya da noktalı 

virgül yardımıyla bazı ögeleri tümcenin başına alarak 
sözdizimini tersine mi çevirir?” gibi sorulara yanıtlar arar 

(Haynes, 1995: 44; Ayrıca bk., Erden, 2002: 149, 254). 

Bir yazar “sofa” ve “settee” (kanape) gibi benzer alternatifler, 

“car” ya da “wheels” (otomobil) gibi aynı içeriğin farklı yönleri 

arasında seçim yaparak doğru sözcük ve tümceleri belirlemek 
zorunda olduğu gibi sözcüklerin, sözcük öbeklerinin, 

tümcelerin ve düşüncelerin yer almaları gereken diziler 
arasında da seçimler yapmak zorundadır. Bunun en tipik 

örneğine ise geriye dönüşlerin yer aldığı öykülerde rastlanır. 
Geriye dönüşler anlatıyı daha heyecanlı kılar ve okurun aklında 

sorular oluşmasına neden olur. Ayrıca, olağan dizinin dışında 

anlatılan bir öyküyü anlamak çok daha zordur. Çünkü olaylar 
dizisi tümcelerin oluşturduğu diziyle birbirine uymamaktadır 

(Haynes, 1995: 41-42). Diziye biçemin bir yönü olarak 
bakmanın bir başka yolu da konuşmacı ya da yazarın metin 

boyunca ilerleyen birbirine bağlı anlam gelişimini oluşturduğu 
yollara, yani bir şeyin bir başka şeyi nasıl takip ettiğine 

bakmaktır (Haynes, 1995: 44). 

 

Önemli Ayrıtıların Seçimi 

Biçemin bir başka özelliği de önemli ayrıntıların seçimidir. 

Seçimin bütün metinlerin temeli olduğuna dair yaygın bir kanı 
vardır. Yazar önemli ve yeni bilgiler sunan dil yapılarını özellikle 

seçer ve bu yapıları vurgular. Okurun bildiğini varsaydığı ve 

daha az önem taşıdığını düşündüğü bazı bilgileri içeren dil 
yapılarına ise eserinde yer vermez (Erden, 2002: 149, 160-161). 
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Örneğin, bir odayı betimlerken bütün ayrıntılardan söz 

etmesine gerek yoktur. Önemli olduğunu düşündüklerini seçip 
gerisini okurun deneyimine bırakır. Burada yazara düşen 

seçtiği ayrıntıların bütün sahne ya da durumu hatırlatan veya 
betimleyen ayrıntılar olmalarını sağlamaktır. Önemli 

olmalarıyla kastedilen de budur. Seçim yapmadaki farklılıklar 
yazarın anlatım biçiminin inceliğinde görülebilir. Seçim; konu, 

okur ya da dinleyici ve bunların yazar ya da konuşmacı ile 

ilişkisi hakkındaki ideolojik varsayımlarla bağlantılıdır (Haynes, 
1995: 48, 50, 51). Ayrıca, bütünü işaret eden bir parçadan ya 

da parçalardan söz edilmesi seçim yapmanın tek türü değildir. 
Zaman zaman bir şeyin belirli bir türünden de söz edilebilir. 

Örneğin, kısa bir reklâm metnindeki Volvo ya da Ford aynı 

zamanda araba anlamını taşır (Haynes, 1995: 49).  

  

Bireysel Tutum ve Duygusal Katılım 

Bu aşama konuşmacı/yazarın tutumunun seçtiği sözlü yapılara 
nasıl yansıdığını, konuşmacının/yazarın duygusal katılımını 

veya nesnelliğini, yani bakış açısını ve ideolojisini kapsar. Bir 

yazar eserinde, okurla arasında samimi bir ilişki kurabilir. Bu 
durum okurun yazarla aynı düşünceyi paylaşma ve dayanışma 

içinde olma hissine kapılmasını sağlar. Aynı şekilde yazar da 
okuruyla kendi duygularını paylaşma olanağı bulur (Haynes, 

1995: 54, 57; Ayrıca bk., Erden, 2002: 149, 161, 256).  

Aynı kişiye gönderme yaparken birisi “lout” (kaba adam, hödük) 

veya “holigan” (holigan) karşılığını kullanırken, bir başkası bu 
kişiden “demonstrator” (gösterici), “protester” (protestocu) ya da 

“activist” (eylemci) olarak söz edebilir. Bu durum, sözcüklerin ve 

ayrıntıların seçimindeki tutumda, duygusal renklendirmede, 
kişisel katılımda ve genel etkileyicilikteki farklılıkların bir 

sonucudur. Bu tür farklılığa genel anlam (tenor) adı 
verilmektedir. “Dear Fred (Sayın Fred)” yerine “Respected Sir 

(Saygıdeğer Bay)” ya da “Stop it you little bugger! (Kes şunu seni 
küçük başbelası!)” yerine “Please don’t do that Nigel (Lütfen 

yapma şunu Nigel)” denmesi genel anlamdaki farklılığı gösterir. 

“Homosexual” (homoseksüel, eşcinsel), “gay” (eşcinsel) ve 
“poofter” (ibne) arasındaki farklar da genel anlamdaki 

farklılıklardandır ve bunlar yaşama ve topluma karşı olan 
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tutumdaki büyük farklılıkları yansıtırlar ve bu yüzden de aynı 

zamanda ideolojiktirler (Haynes, 1995: 54). 

 

Biçem ve İdeoloji 

Bu aşama ideolojinin etkisini, yaşamın daha geniş bir şekilde 

kavranmasını ve konuşmacı ya da yazara doğal görünen 
değerleri incelemektedir. Yazarın biçemsel seçimleri, yani ne 

söyleyebileceğine karşın ne söylediği dikkate alınarak metnin 
ideolojik boyutu ve yazarın ideolojik seçimleri konusunda bir 

kanıya varılabilir (Haynes, 1989: 129). Ayrıca, 
yazarın/konuşmacının mizacı, kültürü, ruh durumu, dünya 

görüşü, niyeti ve diğer insanlarla olan ilişkileri dilin ona 

sunduğu olanaklar arasından yapacağı seçimleri belirleyen 
unsurlardır (Aktaş, 2002: 39). Bilerek ya da bilmeyerek 

yazarın/konuşmacının değer yargıları, genel dünya görüşü, 
politik eğilimleri, tutumları, duyguları, alışkanlıkları ve 

önyargıları oluşturdukları metinlere büyük ölçüde yansır 

(Haynes, 1995: 59; Strunk ve White, 2000: 67).  

Örneğin, bir kadın kendisini “Ms” olarak adlandırdığında, 
toplantı başkanı kendisini “the chair (başkan)” olarak 

adlandırdığında ya da birisine “freedom fighter (özgürlük 

savaşçısı)” yerine “terrorist (terorist)” denildiğinde bu ilişki 
yeterince açıktır. Sözlüklerde bile bu tür terimler yalnızca 

bağlam belirtmekle kalmazlar aynı zamanda bu bağlamla ilgili 
daha geniş ideolojik durumları da belirtirler. Dolayısıyla bu 

terimlerin ideolojik sorumlulukları vardır. Sol görüşe ait olan 
“exploitation (sömürü)” ve sağ görüşe ait olan “law and order 

(kanun ve düzen)” gibi ifadeler de bu tip ifadelerdendir. 
‘Exploitation’ yönetici sınıfın halkı haksız bir şekilde kontrol 

etmesi ile bağlantılıdır. “Law and order” ise aynı güç ilişkilerinin 

korunma ve güç kazanma ihtiyacı ile bağlantılıdır. 
“Exploitation” haksızlığa uğramış insanların başkaldırısını 

üzerine alırken; “law and order” saygılı insanların değerlerinin 
dürüstçe desteklendiği bir hava kazanır. “Freedom” örneğinde 

görüldüğü gibi hem sol hem de sağ metinlerde ortak olan 
ideolojik sorumluluğa sahip sözcükler de bulunmaktadır, ancak 

bunlar her bir bağlamda farklı anlamlar taşırlar (Haynes, 1995: 

59). 
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İdeoloji aynı zamanda dilbilgisiyle, yani bütün metinlerde ortaya 

çıkan işlev sözcükleriyle ilgilidir. Bu işlev sözcükleri; örneğin, 
“freedom” (özgürlük) gibi sözcüklerle ima edilebilir. Bu sözcük 

genellikle açıkça belirtilmeyen “from”, “to”, “for” ve “of’”u 
anlamında barındırır: “from what”, “to do what”, “for whom”, “of 

what?”. From, to, for ve of boşlukları doldurulduğunda ideolojik 
konum daha da anlaşılır hâle gelir. Bu durum; bu işlev 

sözcüklerinin hepsinin kısmen dikkati bağlama ve “kim kime ne 

yapar”a çektiği gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Retorikle 
uğraşanlar ses getiren etkilerini genellikle bu ilişkileri 

vurgulayarak başarmaktadırlar (Haynes, 1995: 60). 

Edebî metinlerin yüzeysel yapılarının bütünlüğü sözcükler, 

sözcük öbekleri ile tümceler ve bunlar arasındaki ilişkiler 
aracılığıyla sağlanır. Yüzeysel yapının altındaki derin yapı ise 

anlam bütünlüğünü sağlayan unsurlarla yakından 
bağlantılıdır. Okur ya da araştırmacı derin yapıya kimi zaman 

dünya ile ilgili kendi bilgi birikimlerinden ve deneyimlerinden 

yola çıkarak yaptığı çıkarımlarla ulaşır. Metnin biçeminin 
tümceler arası söylem dilbilgisi açısından incelenmesi, o 

metindeki herhangi bir tümcenin yorumlanmasında ve o 
tümceden önce ve sonra gelen tümcelerde bir dizi anlam ya da 

gönderimsel bilgi aranmasını zorunlu kılar (Erden, 2002: 149, 

161-162).  

Barthes’a göre bir metin yalnızca sözcüklerin yan yana 

dizilişinden oluşmaz. İçerisinde farklı birçok kültürden alınan 
özgün, karma ya da benzer özellikleri taşır. Bu da diyalog, 

parodi ve tartışmanın birbiriyle ilişki kurduğu çeşitli yazıların 
ve iç içe geçmiş çok sayıda anlam dizgesinin bulunduğu çok 

boyutlu bir alan olmasını sağlar. Ancak metindeki bu çok 
katlılığı bulan, onu değerlendiren, dizgeselleştiren ve 

yorumlayan okurdur, şimdiye kadar öne sürüldüğü gibi yazar 
değil.10 Böylece okur “pasif” değil, aksine “aktif” bir rol üstlenir 

ve o yalnızca yazılı metni oluşturan tüm ipuçlarını tek bir 

alanda toplayan biridir (Barthes, 1977: 148; Rollason ve 

Mittapali, 2002: 20-21; Fowler, 2003: 80). 

 

 
10 Bu yüzden Barthes özellikle tek bir metnin çok ayrıntılı bir biçimde ve 

titizlikle incelenmesinin çok daha yarar sağlayacağı görüşündedir (Barthes, 

1977). 
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BÖLÜM İNCELEMESİ 

Doğru Sözcük Seçimi 

Birinci şahıs anlatıcı bir sabah, Birgitta Lindhorst’un 
kamarasında yalnız uyanır ve her haliyle Birgitta’yı yansıtan 

kamarayı, lüks eşyaları, giysileri, vb. “a large silk nightdress”, 

“three large empty champagne bottles”, “fitted wardrobes”, 
“amazing sequinned dresses”, “flamboyant hats”, “wigs”, 

“beautiful soft silk nightgowns”, “the bangles”, “the bustiers”, 
“the huge spare eyelashes”, “false fingernails” gibi sözcük ve 

sözcük öbekleriyle betimler.  

 Kamarada bir televizyon olduğunu farkeden Bradbury 

Rusya’daki krizdeki son gelişmeleri farklı farklı kanallardan 

izler. Bu durumu aktarmak için ise aşağıdaki sözcük ve sözcük 

öbeklerini kullanmaktadır: 

Big Russian TV set, the commentary, the Moscow crowds, the 
mayor’s office, police headquarters, the TV building, the airport, 
a firefight, Tzar Yeltsin, disconsolate newscaster, the conflict in 
Russia, a big squat newscaster, a general sense of confusion, 
deputies, the nuclear codes, a high-risk gamble, a tank shell, the 
White House, generals, troops. 

Saatin farkına varan Bradbury hızla konferans salonuna gider. 

Salon konferans için hazırlanmıştır ve proje üyeleri yerlerini 
almışlardır. Proje başkanı olarak Bo giriş konuşmasını 

yapmaktadır. “White Rabbit time”, “hurry hurry hurry”, “a large 
square of tables”, “notepads”, “pencils”, “bottles of Russian fizz”, 

“large cardboard wallets”, “the Diderot Pilgrims”, “clarity and 
wisdom”, “anarchy and order”, “real and ideal”, “arts and 

science”, “theoretical papers”, “the green-baized table” gibi 
sözcük ve sözcük öbekleri bu durumu anlatmak için yazar 

tarafından tercih edilmiştir. 

Romanın bu bölümü, Bradbury’nin “yazar”ın ölümünden sonra 
başından geçenleri anlattığı “postmortemism” kuramını tanıttığı 

bölüm olması açısından önemlidir. Konferansın ilk konuşmacısı 
olan Bradbury bu kuramını Diderot’nun “Bu Bir Öykü Değildir 

(This is not a Story)” adlı eserinden yola çıkarak “A Paper that 
is not a Paper” başlığı altında okura açıklamaktadır. Bu amaçla 

kullandığı sözcük ve sözcük öbekleri arasında “a paper”, “the 

story”, “a real experience”, “the tomb of the great René 
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Descartes”, “philosophical pilgrimage”, “an odd history of 

posthumousness”, “necrology”, “the study of the dead”, “‘the 
Death of the Author’”, “a postmodern Posterity”, “an open play 

of floating signs between writer and reader”, “the end of the 
story”, “cemeteries”, “obituaries”, “eulogies”, “plints”, “an 

important literary funeral”, “the deceased”, “grave snatchers”, 

“an exumation” bulunmaktadır. 

Ayrıca yazar metin içerisinde Boris Yeltsin için “Tzar Yeltsin” 

demeyi tercih etmektedir.  

 

Toplumsal-Dilsel Gelenekler ve Beklentiler  

Bradbury okurla sanki karşısında duruyormuş gibi doğrudan 

konuşmaya ve sohbet etmeye, böylelikle de okurla arasında 

samimi bir ilişki kurmaya bu bölümde de devam etmektedir: 

“Excuse me while I rise in my naked splendour and 
take a quick look around. Ah. Over here, it seems, I've 

acquired a large and steamy bathroom. With your 
permission I'll disappear for the next few minutes and 
take a hasty shower. There: that's much better, isn't 
it? Now let's go and find me some clothes. The ones I 
came in have somehow disappeared: utter 
mystification. My suitcase lies tossed into the corner of 
the cabin, but that's totally empty, I see. Why don't we 

check these fitted wardrobes? My word, just look at 
that! (Bradbury, 2000: 147)”  

Yazarın, aynı zamanda “But our Diderot really wouldn't be 

Diderot if he didn't make his book new.” (Bradbury, 2000: 161) 
tümcesindeki “our Diderot” gibi ifadelerle okurda öykü anlattığı 

hissini uyandırmayı amaçladığı ileri sürülebilir. 

 

Metaforlar  

Bradbury bölüm içerisinde “Noise grates from everywhere: those 
ceaseless hangings, creakings, groanings and grindings that 
form the unique soundtrack of a big ship under way (Bradbury, 

2000: 147).”, “It seems he has called out the army, no doubt a 

high-risk gamble, since he can hardly know now which side his 
own generals and troops are likely to support (Bradbury, 2000: 
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148).”, “The event is in train (Bradbury, 2000: 149).”, “When 
things are in confusion, there must always be those who follow 
the bright torch of truth (Bradbury, 2000: 149).” gibi tümcelerde 

metafor kullanmaktadır.  

Yazar metni zenginleştirmek ve daha ilgi çekici hâle getirmek 

amacıyla bu sanatların yanı sıra “Beyond its large portholed 
windows I see the fast-moving white-caps of a frantic, angry 
Baltic sea (Bradbury, 2000: 147).” tümcesinde kişileştirme; 

“Excuse me while I rise in my naked splendour and take a quick 
look around (Bradbury, 2000: 147).” ve “The commentary seems 
to have switched from Swedish to Finno-Ugrian, not a language 

I've mastered, but the gist stays clear (Bradbury, 2000: 147-
148).” tümcelerinde yabancılaştırma sanatlarına 

başvurmaktadır.  

Ayrıca, Diderot’nun “This is not a Story (Bu Bir Öykü 

Değildir)”inin bir parodisi niteliğindeki “A Paper That Is Not A 
Paper” başlıklı bildiri olmayan bildirisini Jacques’ın anlattığı 

öyküler gibi anlatarak arasöz ve bu arasöz içerisindeki “And 

each time the clock of history ticked on a bit further, they moved 
him from here to there (Bradbury, 2000: 151).” tümcesinde ve 

Shakespeare’in As You Like It adlı tiyatro eserinde Jacques 
karakterinin II. perde 7. sahnede “All the world’s a stage, And 
all the men and women merely players (Shakespeare, 1996: 

622).” şeklindeki sözlerinin bir parodisi olarak da 
değerlendirilebilecek “In other words, all the things Denis Diderot 

(BO: Oh good... something important at last. . .) called 'Posterity': 
that is, the pregnant scene for which everything in life is staged, 
the place where literature becomes literary, a show by a dead 
writer in front of an audience of live readers. In short, the 
shadowy theatre where we all bury, disinter, translate, interpret, 
study, revise, amend, re-edit, parody, quote, misquote, traduce 
and transcend, in a wild anxiety of criticism and influence 

(Bradbury, 2000: 153).” tümcelerinde metafor kullanmaktadır.  

Bunun yanı sıra Lars Person’ın “Alas, poor Yorick…” (Bradbury, 

2000: 156) ve kendisinin “alas, again, poor Yorick” (Bradbury, 

2000: 157) sözleriyle, Shakespeare’in ünlü eseri Hamlet’in 5. 
perde 1. sahnesinde Hamlet’in “Alas, poor Yorick! – I knew him, 
Horatio…” (Shakespeare, 1996: 707) sözlerine ve Sterne’ün bu 
ifadeden yola çıkarak yarattığı Tristram Shandy’deki karakteri 

Yorick papazına alüzyon yoluyla gönderme yapmaktadır.  
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 Bölüm içerisindeki bir başka alüzyon örneği de Bradbury’nin 

geç kaldığını ve acelesi olduğunu bildirmek amacıyla yer verdiği 
“White Rabbit time: hurry hurry hurry.” (Bradbury, 2000: 148) 

tümcesidir. Lewis Carroll’ın Alice Harikalar Diyarı’nda 
masalında Alice’in karşılaştığı ilk Harikalar Diyarı karakteri 

olan Beyaz Tavşan bir cep saati taşır, ancak bu saat hiçbir 

zaman doğru vakti göstermez. Bu yüzden de, her zaman acelesi 
vardır ve hep telaşlıdır. Alice onu yuvasına girerken izler ve 

böylelikle Harikalar Diyarı’na girer.  

Dahası, bazı bilgi yanlışları yaparak anakronizme başvurmakta 

ve böylece okurun dikkatini ölçmekte, hatta onu şaşırtmakta, 
onunla oyunlar oynamaktadır. Bu bölümde yaptığı bilgi yanlışı 

Descartes’la ilgilidir. Descartes 1596 ile 1650 yılları arasında 
yaşamıştır. Dolayısıyla Bradbury’nin belirttiği gibi 56 yaşında 

değil; 54 yaşında vefat etmiştir. 

 

Sözcük ve Dilbilgisi Yapıları 

Toplam 6406 sözcüklü bu bölümde Bradbury paper sözcüğünü 

16; the Death of the Author sözcük öbeğini 8; empty sözcüğünü 

6; death sözcüğünü 5; postmortemism sözcüğünü 4; cut to 
sözcük öbeğini 4; necrology sözcüğünü 3; mystification 

sözcüğünü 3 defa kullanmaktadır. 

Toplam 6406 sözcüklü bu bölümde 2997 içerik ve 3409 işlev 

sözcüğü bulunmaktadır. Bu da metin içerisinde içerik ve işlev 

sözcükleri arasında bir denge olmadığını göstermektedir. 

 

Yapıların Metinsel Uyumu  

Sözcük: Bölümde “be” fiili içeren tümceler arasında “I'm waking 
again; it's another autumnal morning.” (Bradbury, 2000: 147), 
“Oh my god, it's White Rabbit time: hurry hurry hurry.” 
(Bradbury, 2000: 148) ve “He was buried somewhere or other in 
the city, at the Queen's command.” (Bradbury, 2000: 150) gibi 
tümceler bulunmaktadır. Yazar metin içerisinde yardımcı 

fiillerle kurduğu tümcelere de yer vermektedir. Örneğin: “In 
truth I can't imagine how I happen to be lying here; though a large 
silk nightdress and three large empty champagne bottles in a 
flooded ice-bucket offer a very faint clue.” (Bradbury, 2000: 147), 
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“Shall we switch on and find out what the world's been up to in 
our absence?” (Bradbury, 2000: 147) ve “By a fatal error the 
British will understand only too well, the remains had been 
assigned to travel from London to Coxwold by British Rail.” 
(Bradbury, 2000: 157) gibi tümcelerde “can’t”, “shall” ve “will” 

gibi yardımcı fiilleri kullanmaktadır. Bunların yanı sıra metinde; 

“see”, “lie”, “notice”, “seem”, “find”, “begin”, “need”, “look”, 
“recall”, “tell”, “burn”, “return”, “offer”, “refuse”, “move”, 

“sound”, “soar”, “recognize”, “walk” ve “leave” gibi fiiller de 
bulunmaktadır. Yazar metnin bütünlüğünü ise “but”, “and”, 

“now”, “when”, “unfortunately”, “in other words”, “in short”, 

“so”, “or” ve “and then” gibi bağlaç ve zarflarla sağlamaktadır. 

Tümce yapısı: Bradbury bu bölümde de soru tümceleri 

kullanmaya devam etmektedir. Ancak bu defa bu soruları 
yalnızca kendisine değil, okurla bağlantı kurmak, onun 

düşüncesini sormak amacıyla okura da sormaktadır: “Why 
don't we check these fitted wardrobes?” (Bradbury, 2000: 147), 

“Shall we switch on and find out what the world's been up to in 

our absence?” (Bradbury, 2000: 147), “There: that's much better, 
isn't it?” (Bradbury, 2000: 147) ve “Just a moment, what's the 
time?” (Bradbury, 2000: 148) 

“Odd.” (Bradbury, 2000: 147), “How very odd.” (Bradbury, 2000: 

147), “It sounds a good address, it wasn’t.” (Bradbury, 2000: 

155) gibi örneklerde görüldüğü gibi eksiltili tümceler ve “So did 
Roland Barthes.” (Bradbury, 2000: 152), “So was the actor David 

Garrick, a very good friend to Sterne.” (Bradbury, 2000: 159) 

tümcelerinde devrik tümce yapısı kullanmaktadır. 

“But”, “and” ve “or” gibi bağlaçlarla, virgülle birbirine bağlanan 

ya da içeyerleşik ya da yan tümlecik içeren birleşik ve karmaşık 

tümceler de bulunmaktadır: 

“Empty too the whole grand stateroom - which is surely not the 
cabin I was assigned to when I boarded the vessel yesterday 
(Bradbury, 2000: 147).” 

 “Excuse me while I rise in my naked splendour and take a quick 
look around (Bradbury, 2000: 147).”  

 “My suitcase lies tossed into the corner of the cabin, but that's 
totally empty, I see (Bradbury, 2000: 147).”  
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 “Yeltsin in the Kremlin, talking furiously, dashing to the Defence 
Ministry where the nuclear codes are (Bradbury, 2000: 148).” 

 “That's to say, in the modern way we admire him, but we've 
learned to think of him as he seems to have perceived himself, as 
a writing, a text — a teasing text, a text that both celebrates and 
denies the writer who may or may not have written it (Bradbury, 

2000: 151).” 

Yazar romanın 3. bölümünde yaptığı gibi bu bölümde de öznesiz 

bir tümce kullanmaktadır. İngilizcenin dilbilgisi kurallarına 
aykırı olan bu durum aslında Bradbury’nin konuşma dilini 

yazıya aktarmasından kaynaklanmakta, böylece bir önceki “As 
Bo goes on speaking, in his reassuring fashion, as if it is perfectly 
normal for us to read theoretical papers to one another while 
sailing into a revolution, I try to draw thought and idea together 
from the darkness of stupor.” (Bradbury, 2000: 149) 

tümcesindeki “I” öznesini “Very well, it’s conference time in the 
Baltic; must do my best.” (Bradbury, 2000: 149) tümcesinde 

tekrar kullanma gereği duymamaktadır. 

Konuşma dilinin özelliklerini taşıyan diğer tümceler ise bir 
önceki tümceyi ya da ifadeyi tamamlayan öznesiz ya da hem 

öznesiz hem yüklemsiz yan tümceler olarak karşımıza 
çıkmaktadır: “He was out of favour with the church for his work. 
Which is probably why only three people attended his funeral: a 
sailor, his printer, and a lawyer.” (Bradbury, 2000: 155) ve “But 

one thing clearly carries on from Steme. Just like Shandy, 
Diderot's Jacques doesn't conclude (Bradbury, 2000: 161).” 

Zaman: Bradbury bölümün başında geniş zaman ve kimi 

yerlerde “And not only here on the Vladimir Ilich has the night 
been taken up with mysterious and confusing events.” 
(Bradbury, 2000: 147) tümcesinde olduğu gibi yakın geçmiş 

zaman kullanmaktadır. “Postmortemism” kuramını açıkladığı, 
Diderot Projesi’nde sunduğu kendi deyimiyle “bildiri olmayan 

bildiri”sinde ise bazı tümcelerde geniş zaman, gelecek zaman ve 
yakın geçmiş zaman kullanımına karşın genel olarak geçmiş 

zaman kullanımı dikkati çekmektedir: “And what followed next, 
as you explained, Bo, was a remarkable history — an odd history 
of posthumousness, which I've been thinking about ever since.” 
(Bradbury, 2000: 150). 
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İfade Yönteminin Etkileri  

Yazarın bölüme Roland Barthes’ın “Yazarın Ölümü” 

konusundaki görüşlerinin bir parodisi olarak 

değerlendirilebilecek “ODD.  HOW VERY ODD . I'm waking again; 
it's another autumnal morning.” (Bradbury, 2000: 147) 

ifadeleriyle başlamayı tercih ederek Barthes’a ve aynı zamanda 

da okura hâlâ ölmediğini söylemek istediği ileri sürülebilir. 

Ayrıca, “As Bo goes on speaking, in his reassuring fashion, as if 
it is perfectly normal for us to read theoretical papers to one 
another while sailing into a revolution, I try to draw thought and 
idea together from the darkness of stupor.” (Bradbury, 2000: 
149) ve “His wife, a 'porcupine of a woman', who'd turned out to 
be ten years older than she said, was heading off to France along 
with his fortune.” (Bradbury, 2000: 155) gibi uzun tümcelerde, 
yoğun anlam içeriğine sahip ve okurun zihninde farklı anlamlar 

çağrıştırabilen sözcük ve sözcük öbeklerini kullanmaktadır. 
Ayrıca, 6406 sözcüklü bu bölümde işlev sözcüklerini % 53,2’lik 

bir oranla kullanarak metnin daha çok konuşma dili özelliği 

taşımasını sağlamaktadır. 

Okuru şaşırtmak ya da az sözle çok şey anlatabilmek ve aynı 
zamanda da belirli noktaları vurgulamak için metin içerisinde 

metafor, kişileştirme, yabancılaştırma, parodi, arasöz ve 

alüzyon gibi sanat ve teknikler kullanan Bradbury; bunların 
yanı sıra anakronizme başvurmakta ve bazı bilgi yanlışları 

yaparak okuru şaşırtmakta, onunla oyunlar oynamaktadır.  

 

Sözcükler ve Olaylar Dizisi 

Yazar; “Yet even here things have changed overnight; Bo and 
Alma must have been busy.” (Bradbury, 2000: 149), “And round 
the tables, showered, changed and doubtless breakfasted, are 

the Diderot pilgrims, awaiting the first speaker of the morning.” 
(Bradbury, 2000: 149) ve “Still, nothing ever did.” (Bradbury, 
2000: 159) örneklerinde “even here”, “round” ve “still” zarflarını; 

“Now let's go and find me some clothes.” (Bradbury, 2000: 147) 
ve “Now become Action Man incarnate, he's striding round his 
office and asking his generals to react.” (Bradbury, 2000: 148) 

örneklerinde ise “now” zarfını tümce başında kullanmayı tercih 

etmektedir. 
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Bradbury metnin tutarlı bir biçimde ilerlemesini sağlamak 

amacıyla “but”, “and”, “now”, “when”, “unfortunately”, “in other 
words”, “in short”, “so”, “or” ve “and then” gibi bağlaç ve zarflar 

kullanmasının yanı sıra örneğin; “He looks up, sees me, 
impatiently waves me inside.” (Bradbury, 2000: 149) 

tümcesindeki “he” zamiriyle, bir önceki “Bo sits in the 
chairman's seat.” (Bradbury, 2000: 149) tümcesindeki “Bo” 
öznesine gönderim yapmaktadır. Aynı biçimde, “Sterne died 
almost alone; at least, he was attended by one servant, and that 
was it. His wife, a 'porcupine of a woman', who'd turned out to be 
ten years older than she said, was heading off to France along 
with his fortune. His excellent mistress, Eliza Draper, had 

returned to her husband in India.” (Bradbury, 2000: 155) 

örneğinde görüldüğü gibi birinci tümcedeki “Sterne” öznesine, 
ikinci ve üçüncü tümcelerdeki “his” zamiriyle, üçüncü 

tümcedeki “his excellent mistress, Eliza Draper” öznesine yine 

aynı tümcedeki “her” zamiriyle gönderim yapmaktadır. 

 

Önemli Ayrıntıların Seçimi  

Bradbury okuru şaşırtmak ve az sözle çok şey anlatabilmek, 
aynı zamanda da belirli noktaları vurgulayabilmek için metin 

içerisinde metafor, kişileştirme ve yabancılaştırma sanatlarına 

yer vermektedir. Ayrıca, Shakespeare’in Hamlet adlı eserine ve 
Sterne’ün Tristram Shandy’sine alüzyon, Shakespeare’in As You 

Like It adlı eserine ise parodi yoluyla gönderme yapmakta; 
“Postmortemism” adlı kuramını açıklarken Roland Barthes’ın 

“Yazarın Ölümü” adlı makalesine de değinmektedir. 

Yazar bu bölümde aynı zamanda seyahat kitabı niteliği taşıyan 

Why Come to Slaka? adlı eserini hatırlatır bir biçimde 

İngiltere’deki bazı şehirleri hem coğrafî hem de edebiyat 

dünyasındaki önemleri açısından okura tanıtmaktadır:  

“It took place in Yorkshire, Britain's largest and most 
literary county (the county I come from myself). If you 
ever go there, as you must, you'll find another 
significant phenomenon of Postmortemism. For just as 
there's literary necrology, there's literary geography. 
You can start your Yorkshire tour in Bronte Country, 
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where the signs are in Japanese11, go on to Bradford12, 
which is Priestley Country (signs mostly in Urdu), then 
head for James Herriot Country (no people, just 
animals)13. On to Castle Howard (Brideshead Country) 
and to the coast at Whitby (Dracula Country). Then if 

you head northward you'll soon find yourself among 
the aspiring maidservants of Catherine Cookson 
Country. Go south to the Humber and you'll find an 
area which consists of milkbars, fishdocks, huge civic 
cemeteries. This can be instantly recognized as Philip 
Larkin Country (Bradbury, 2000: 154-155).” 

“Şimdi” bölümlerinin anlatıcısı ve başkarakteri romanın çeşitli 

bölümlerinde Malcolm Bradbury olduğuna dair önemli ipuçları 
vermektedir. Örneğin bu bölümde yardım isteklerini 

reddedememesi, her şeye evet demesi ve söz verdiği şeyleri 

mutlaka yapması özelliğini “My paper, where is it? I'm a sound 
and responsible academic type, so surely I must have written it. 
I always write it. When I say yes to something, I do it (Bradbury, 
2000: 148).” sözleriyle vurgulamakta ve Yorkshire’li olduğunu 

“It took place in Yorkshire, Britain's largest and most literary 
county (the county I come from myself) (Bradbury, 2000: 154).” 
tümcesinde belirtmektedir. Bradbury özel yaşamında içki 

içmeyi çok sevmesi nedeniyle bazı bölümlerde dolaylı olarak bu 
özelliğini vurgulamakta, içki içilmeyen yerleri olumsuz 

karşıladığını okura hissettirmektedir: “Worse still, the occasion, 
like Stockholm, was totally alkoholfri. British Rail had also been 
entrusted with the case of port (Bradbury, 2000: 157).” 

Bradbury karakterlerin isimlerini de bir anlam ifade edecek 
biçimde düzenlemiştir. Gerçek Diderot Projesi’nde görev alan 

Lars Kleberg’in ismi romanda Lars Person’a dönüştürülmüştür. 
Lars’ın soyadının Person olarak değiştirilmesinin altında ise 

roman boyunca hemen hemen bütün olaylarda hep en son 
ortaya çıkması yatmaktadır. Dolayısıyla, Bradbury’nin aslında 

 
11  Brontë kardeşlerin yaşadığı bu bölgede patikaları belirleyen işaretler 

İngilizcenin yanı sıra Japoncadır. 

12  Bradford Pakistan asıllı İngilizlerin yoğunluklu olarak yaşadığı bir yer 

olarak bilinmektedir. Bu yüzden bu bölgede Urdu dili de kullanılmaktadır. 

13 İngiliz Veteriner hekim James Herriot’un kitapları “hayvan öyküleri” olarak 

bilinmektedir. Bradbury de bu nedenle “no people, just animals” ifadesini 

kullanmaktadır. 



129 | E D E B İ  Ç Ö Z Ü M L E M E L E R  

 

“last” sözcüğüyle oyun oynayarak “last”ı “lars”a çevirdiği 

söylenebilir. Ayrıca, Agnes Falkman’ın proletarya haklarını 
savunduğu ve halkçı olduğu da soyadından anlaşılmaktadır. 

Burada da Bradbury yine “folk” sözcüğüyle oynamış ve onu 
“falk”a dönüştürmüştür. Dahası, Amerikalı yapıbozumcu 

profesör Jack Paul Verso’nun soyadı da bir kağıdın ters yüzü 
anlamına gelmektedir. Verso’nun belirli özelliklerinden, örneğin 

Amerikalı ve yapıbozumcu oluşundan ve özellikle de romanın 

sonunda ortadan kayboluşundan anlaşıldığı gibi Verso aslında 
Bradbury’nin kendisidir, diğer bir deyişle onun “lui”si, yani alt 

benliğidir. Verso’nun ortadan kayboluşu ise My Strange Quest 
for Mensonge (Mensonge’un Peşinde Garip Arayışlarım) adlı 

eserindeki Mensonge’u ve dolayısıyla da Barthes’ın “Yazarın 
Ölümü”nü hatırlatmaktadır. Bu açıdan Bradbury de 

Diderot’nun Rameau’nun Yeğeni (2008)’nde yaptığı gibi 

kendisini ikiye ayırıp romanın sonunda Verso’yu yok etmiş; ama 
diğer parçasını, yani “moi”yi ya da anlatıcı-Bradbury’yi romanı 

tamamlamak için geride bırakmıştır. 

Ayrıca metin içerisinde Boris Yeltsin için “Tzar Yeltsin” ifadesini 

kullanarak bu karakter hakkında hem önemli bir bilgi 

verebilmekte hem de kendi görüşünü yansıtabilmektedir. 

 

Bireysel Tutum ve Duygusal Katılım  

Bradbury’nin açık anlatıcısı (overt narrator) “It took place in 
Yorkshire, Britain's largest and most literary county (the county I 
come from myself).” (Bradbury, 2000: 154), “You can start your 
Yorkshire tour in Bronte Country, where the signs are in 
Japanese, go on to Bradford, which is Priestley Country (signs 
mostly in Urdu), then head for James Herriot Country (no people, 
just animals). On to Castle Howard (Brideshead Country) and to 
the coast at Whitby (Dracula Country) (Bradbury, 2000: 154).” 
tümcelerinde görüldüğü gibi parantez içinde yorumlar ya da 

açıklamalar yapmakta ve böylelikle metne müdahale 

etmektedir. Ayrıca, “our Diderot” gibi ifadelerle okura öykü 

anlattığı hissini vermektedir.  

Diderot’nun izinden giderek okurla karşılıklı olarak 
konuşuyormuş gibi bir izlenim ve samimi bir ortam yaratmak 

üzere “Why don't we check these fitted wardrobes? My word, just 
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look at that! (Bradbury, 2000: 147)” gibi tümcelere yer 

vermektedir.  

 

Biçem ve İdeoloji 

Bu bölüm Bradbury’nin Roland Barthes’ın “Yazarın Ölümü” 

makalesinde ortaya koyduğu düşüncelerden yola çıkarak ya da 
daha doğru bir ifadeyle bu düşünceleri ilk bakışta çürütmek 

amacıyla oluşturduğu izlenimi veren kuramını daha ayrıntılı 
açıkladığı bölümdür. Bradbury “Postmortemism” olarak 

adlandırdığı bu kuramı bölüm içerisinde Diderot’nun “This is 
not a Story (Bu Bir Öykü Değildir)” adlı eserinin bir parodisi 

olarak sunduğu “A Paper That Is Not A Paper” başlıklı 

bildirisinde ele alır.  

Ona göre, yazarlar edebî açıdan başka yazarların ya da 

sanatçıların eserlerinde yaşamaya devam edeceklerdir. Örneğin, 
Sterne’ün Tristram Shandy’sinin yazarının gerçekte ölümüyle 

bitmesi gerekirdi, ancak Tristram Shandy başka yazarların 
eserlerinde yeniden canlanabilmektedir. Kitaptan etkilenen 

Diderot eserlerinde, özellikle de Kaderci Jacques’ta ona yer 

verecek daha sonra Beaumarchais Diderot’dan aldıklarıyla ve 
kendinden kattıklarıyla Figaro’nun Düğünü adlı komik operayı 

yazacak, bu opera Mozart tarafından bestelenecek ve 
Beaumarchais’nin benzer yer ve karakterleri kapsayan bir 

başka eseri Sevil Berberi de Rossini tarafından bestelenecektir. 

Sterne ayrıca Proust, Joyce, Beckett, Nabokov ve Bradbury’de 

ve daha birçok yazarda yaşamaya devam edecektir. 

Yazar bu amaçla Roland Barthes’ın “Yazarın Ölümü” 
konusundaki görüşlerine karşılık “ODD.  HOW VERY ODD . I'm 
waking again; it's another autumnal morning.” (Bradbury, 2000: 
147) ifadeleriyle bölüme başlamakta ve bir anlamda Barthes’a 

seslenerek “Ben ölmedim, hâlâ yaşıyorum.” mesajını 

vermektedir.  

Aslında Bradbury bu kuramı daha önce My Strange Quest for 
Mensonge (Mensonge’un Peşinde Garip Arayışlarım) adlı 
eserinde de ele alır, parodileştirir. Okura (ölmüş olmasına 

rağmen) bir yazarın esere daha ilk sayfadan son sayfaya kadar, 

önsöz ya da sonsözlerle nasıl nüfuz edebileceği konusunda bir 
ders verir (Suciu, 2011: 175-176). Kitabın ilk sayfalarında 
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Michel Foucault’nun “Kimin konuştuğu o kadar fark eder mi?” 

(Bradbury, 1987) biçimindeki sözlerini alıntılar. Barthes’ın 
kuramını To the Hermitage’ın özellikle 11. bölümünde “Paper 

that is not a Paper” başlıklı kurgusal bildirisi içerisinde 

parodileştirmeyi sürdürür.  

Bütün bunlar Bradbury’nin yazarın mı? ya da metnin mi? 
konuştuğunun aslında bir öneminin olmadığı, bu konuda 

yapılan tartışmaların abartıldığı ve tartışılması gerekenin kimin 

konuştuğu değil, eserin kendisi olduğu görüşünü taşıdığı ileri 
sürülebilir. Suciu’nun görüşleri de bu durumu destekler 

niteliktedir. Ona göre Bradbury öyle bir eser ortaya koyar ki, 
okumanın zevkine varan okur postmodernizmin gerektirdiği gibi 

yazarı saf dışı bırakmayı unutur (Suciu, 2011: 347).  

Suciu, Bradbury’nin kurgusal dünyanın aldatıcı gerçekliğini 

bozan, gerçek bir dünya gibi görüneni oluşturan ve üstün bir 

varoluşsal güce sahip bir üst-yazar (meta-author) konumuyla 
metne sık sık karıştığı ya da müdahale ettiği tespitinde de 

bulunur. Metnin yapısını bozan üstkurgusal unsurlar okurun, 
yazarın mutlak gerçekliğinin aslında kurgunun bir başka 

seviyesi olduğunun farkında olabilmesini sağlar. Diğer bir 
deyişle, Bradbury bir yandan kurgusal bir eserde yazarı ve 

özelliklerini açıkça belirtirken, diğer yandan da anlatılan her 
şeyin kurgusal bir temsilden başka bir şey olmadığını ve yazarın 

romandaki herhangi bir karakter kadar kurgusal olduğunu 

kanıtlamak amacıyla metne müdahale edinceye kadar yazarın 
sesini duyduğuna inanması için okuru yönlendirir. Böylece 

yazar metnin yalnızca yüzeysel yapısında yer alır ve artık ne bir 
varlık ne de My Strange Quest for Mensonge (Mensonge’un 
Peşinde Garip Arayışlarım)’daki gibi bir yokluktur, yazar okuma 
sürecinin bir yapısıdır ya da okuma sürecinde bir yapıdır 

(Suciu, 2011: 329-330). 

Bradbury’nin To the Hermitage’ın da içinde bulunduğu bazı 
eserlerinde anlatıcı ile başkarakterin, yazıcı ile yazarın 

işlevlerini birbirine karıştırması da okurun yazarı metinden 
çıkarmayı unutmasının nedenlerinden biri olarak görülebilir. 

“Yazarın Ölümü”ne rağmen romancının eserinde Tanrı görevi 
üstlendiğini gösteren bir işaret olarak kabul edilmesinin yanı 

sıra bu özellik yazarların kurgusal dünya üzerindeki 

otoritelerini vurgulama saplantılarının bir göstergesi olarak 
kabul edilebilir. Dolayısıyla, ironik bir sesin arkasında kendi 
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dünya görüşünü ve bu görüşün gerçekliğini okura dayatmak 

isteyen bir yazar hâlâ vardır (Suciu, 2011: 330). 

Bu açıdan Bradbury’nin My Strange Quest for Mensonge 

(Mensonge’un Peşinde Garip Arayışlarım)’daki arayışlarını To the 
Hermitage’ta da sürdürdüğü, ancak bir sonuca ulaşamadığı, 

aslında bir anlamda “Yazarın Ölümü” kuramını desteklediği ve 

hatta bu kurama farklı bir yön kazandırdığı sonucuna 
varılabilir. Bölüm içerisinde gerçek yaşamındaki bazı kişisel 

özelliklerini romanın anlatıcısına yüklemesi ise onun yazarı 
varmış gibi göstermek ya da hissettirmek ve okuru şaşırtmak, 

kafasında soru işaretleri oluşturmak için başvurduğu hileler 
olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla Bradbury, kendisini tıpkı 

Diderot gibi okurun yanında onun hizmetindeymiş gibi 

göstererek güvenini kazanır, ancak okur metni okuyup 
bitirdikten ya da geriye dönüp yakından inceleme fırsatı 

bulduğunda kandırıldığının farkına varır.  

Bradbury kurgusal bildirisinde Barthes’ın kuramını açıklarken 

bu kuramın aslında daha öncelere Sterne ve Diderot’ya 
uzandığından ve göstergelerin sürekli olarak hareketli ve etkin 

olduklarından da söz etmektedir:  

 “A text's simply a language. And language is slippage; 
it doesn't fix or make real anything at all. Books float 
off into the great Utopia of language, somewhere 
between writing and reading. And yet what's 

interesting about this idea, of books as an open play 
of floating signs between writer and reader, isn't new 
at all. I can find it in the eighteenth century. (BO: In 
Diderot, of course...) In Diderot, yes, but also in my 
own favourite writer. 'Writing, when properly 
managed, is but a different name for conversation...' 
he writes in the glorious pages of Tristram Shandy 

(Bradbury, 2000: 152).” 

Yazar bu bildiride ayrıca, “But I think the best thing I can do is to 
tell you a story. (AGNES: No, I thought so...) Except the story is 
not really a story either — because it's perfectly true, and starts 
from a real experience I had in Stockholm just two days ago 

(Bradbury, 2000: 150).” sözleriyle öykü-gerçek ayrımı 
konusunu; “In other words, there isn't a she that writes it, there's 

an it that writes him. (AGNES: Or mostly her...) (Bradbury, 2000: 
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151)” ifadeleriyle bir yandan Barthes’ın “Yazarın Ölümü” 

kuramını açıklarken bir yandan da sürekli vurgu yapılmasına 

ironik bir tepki gösterdiği anlaşılan “feminizm”i ele almaktadır. 

Bradbury’nin okuma sürecinde okurun dikkatini ölçmek, 
onunla oyunlar oynamak ve onu şaşkınlığa uğratmak amacıyla 

yaptığı bilgi yanlışlıklarından, yani anakronizmlerden biri de bu 
bölümde bulunmaktadır. Descartes 1596 ve 1650 yılları 

arasında yaşamış ve 54 yaşında vefat etmiştir. Ancak Bradbury 

“He soon caught a chill and died of it, at the age of fifty-six 
(Bradbury, 2000: 150).” tümcesiyle Descartes’ın öldüğü 

zamanki yaşını 56 olarak belirtmektedir. 

Üniversite Bradbury’nin bu bölümde değindiği bir başka 

konudur. “Of course the university didn't wish to be embarrassed 
(BO: The university never does...)... so the remains were secretly 
returned to the grave snatchers, taken to London and secretly 
restored in the grave (Bradbury, 2000: 156).” tümcesiyle dolaylı 
yoldan “üniversite”yi eleştirmektedir. “Simülakr” kavramı bu 

bölümde ilk olarak Rusya’daki krizin televizyondan 

aktarılmasıyla;  

“And I notice we have our own big Russian TV set, 
there in the corner. Shall we switch on and find out 
what the world's been up to in our absence? 

And not only here on the Vladimir Ilich has the night 
been taken up with mysterious and confusing events. 

The commentary seems to have switched from 
Swedish to Finno-Ugrian, not a language I've 
mastered, but the gist stays clear. Following the 
principles Vladimir Ilich historically set down for the 
proper conduct of a revolutionary coup d'etat (arrest 
the government in power, take the post and telegraph 
office, the national bank, and the railway station to 

stop the trains) the Moscow crowds have gone on the 
streets, heading for their modem equivalents: the 
mayor's office, police headquarters, the TV building, 
the airport. Cut to: a tracked hi-jacked personnel 
earner smashing through the doorway of the state TV 
station, reinforced by a large angry mob who are 
trying to battle their way inside, and a firefight begins 

(Bradbury, 2000: 147-148).” 



E D E B İ  Ç Ö Z Ü M L E M E L E R  | 134 

 

İkinci olarak ise; “If they could match the skull with the bust, 
which Mr Monkman possessed, it would prove it was Sterne's. 
The bust was brought to the graveyard. The head grinned at the 
skull, the skull at the bust. They matched exactly (Bradbury, 

2000: 156).” gibi mizahî sözlerle vurgulanmaktadır. 

Yazar Rusya’daki kriz ortamını farklı kanalların bakış 

açılarından sunmayı tercih ederek aynı zamanda televizyon 

tarafından yaratılan gerçekliğe de dikkat çekmek istemektedir. 

“But - alas, again, poor Yorick. Just one important 
person was missing, and that was the deceased 
himself. By a fatal error the British will understand 
only too well, the remains had been assigned to travel 
from London to Coxwold by British Rail. Following an 
ancient rule, they had delivered them to a wrong 
destination, a village of vaguely similar name in 
darkest Wales. Worse still, the occasion, like 
Stockholm, was totally alkoholfri. British Rail had also 
been entrusted with the case of port (Bradbury, 2000: 

157).”  

gibi ifadelerle hem mizah yeteneğini ortaya koymakta hem de 
İngiliz Demiryollarının posta hizmetlerini eleştirerek hiciv 

yönünü okura yansıtmaktadır. 

Bunlardan başka anlatıcı-Bradbury, bildirisinin neden bildiri 
olmayan bildiri olduğunu açıklamakta ve kendisiyle “This is not 

a Story (Bu Bir Öykü değildir)”in yazarı Diderot ve Vaaz olmayan 
vaazı veren Sterne arasında açık bir bağlantı kurmaktadır. 

Bölümdeki “Diderot tells us a tale with no ending still has to end 
somewhere, like everything else in the world. That applies to 
Sterne's book, his own, and me now (Bradbury, 2000: 162).” gibi 

sözleri de bu durumu açıklamaktadır.  

Ayrıca, yazar aşağıda verilen örneklerde de görüldüğü gibi 

Diderot’nun romandaki bir başka etkisinin sonucu olarak 

konuşmacıların isimlerini büyük harflerle yazmaktadır: 

“(BIRGITTA: Ah, my darling, I know what it is. Jacques 
the Fatalist And His Master...) The servant became a 
significant figure of the day, in fact finally became— 
(BIRGITTA: Figaro, of course. I told you that) 

(Bradbury, 2000: 161)” 
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Bradbury metin içerisinde az sözle çok şey anlatabilmesini 

sağlayan, kimi zaman ironik kimi zaman da birbirleriyle ilgisi 
olmayan unsurların yan yana gelmesinden oluşan sözcük 

öbeklerini sıklıkla kullanmaktadır. Bölüm içerisinde kullanılan 
örnekler arasında “fast-moving white caps of a frantic”, “angry 

Baltic sea”, “a big squat newscaster in a decent süit” ve “the row 
of stony early-morning faces” gibi sözcük öbekleri 

bulunmaktadır.  

18. yüzyılın sefalet içindeki Fransa’sı saray hayatının ve despot 
iktidarın artık fazlasıyla yozlaştığının, din adamlarının 

ikiyüzlülüklerinin, geleneklerin ve manevî değerlerin birer 
aldatmacadan başka bir şey olmadığının farkına varmıştı. 

Durumu yakından izleyen Fransız materyalist düşünürleri ve 
Ansiklopediciler ise devlet, Kilise ve mevcut düzen ile hak 

anlayışının ve aklın sistemleri arasındaki çelişkiye şiddetle tepki 
göstermişlerdi (Diderot ve D’Alembert, 2005: 17; Goldmann, 

1999: 62): 

“Aydınlanma çoğunlukla “Karanlık Çağ” diye anılan 
ortaçağla eş görülen usdışılık ve batıl inançlara 
yönelik eleştirel yaklaşımıyla tanınır. Aydınlanma 
hareketi, insanın temel özelliğini, yalnızca 
düşünmesini sağlamakla kalmayıp onu doğru 
davranmaya da götüren us sahibi oluşunda görür. 
İnsanların doğasını doğuştan iyi sayan ve hukuk 
önünde, toplum yaşamında kadın-erkek herkesi eşit 
gören Aydınlanmacı düşünürlere göre, inançlar din 
adamlarının sözleriyle, kutsal kitapların yazdıklarıyla 
ya da geleneklerle temellendirilemezler; inançlar 
ancak usun eleştirel süzgecinden geçirildikten sonra 
benimsenebilirler (Güçlü, vd., 2002: 138).” 

Aydınlanmanın dine ve din adamlarına karşı takındığı bu 

olumsuz tavrı ya da dönemdeki din adamlarının ikiyüzlülüğünü 
bu bölümde Bradbury York Şansölyesi Canon Cant ile ifade 

etmektedir. Canon ve Cant sözcüklerinin anlam açısından 
incelenmesi bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. “Canon” 

sözcüğü Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan İngilizce 
Türkçe Sözlük’te “1. Kilise kanunu, dinî nizam, Katolik kiliseleri 
yetkili kurullarınca kabul edilip Papa tarafından onaylanan 

dinsel yasa, 2. şeriat, dinî kanunların tümü” (Atalay, 1999: 529) 
olarak tanımlanırken; “cant” sözcüğü yine aynı sözlükte 
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“yapmacık, riya(kârlık), samimiyetsizlik, ikiyüzlülük” (Atalay, 

1999: 530) olarak açıklanmaktadır.  
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SONUÇ 

Eleştirel söylem biçembilim metnin algılanmasında önemli bir 

yeri olan dil özelliklerini, yapılarını ve örneklerini belirlemek 

amacıyla yazılı metinlerin yanı sıra sözlü metinleri de çözümler. 
Dilbilimin bu alanı yalnızca belirli eserleri, onların yazarlarını 

ve yazıldığı dönemleri vs. incelemez veya açıklamaz; aynı 
zamanda edebiyatın ne tür bir dil ya da dilin hangi özel 

kullanımı olduğunu keşfetmeyi amaçlar.  

Dahası, edebî metinlerin dayandırıldıkları ve bu metinlerdeki 

derin yapıların temelindeki ideolojileri çözümler ve edebî 

metinde anlatılmak ya da aktarılmak istenen kişisel inançları, 
düşünceleri ve değer yargılarını araştırır. Yani, metnin yüzeysel 

yapısının altında yatan ideolojileri sahip olduğu çözümleme 
yöntemleriyle okurları/öğrencileri eleştirel okumaya 

yönlendirerek onların bu ideolojilerin farkına varabilmelerini 

sağlar.  

Eleştirel söylem biçembilimin bu özellikleri ışığında yapılan 

inceleme sonucunda, yazarın To the Hermitage’ın tamamında 
olduğu gibi örnek olarak incelenen 11. bölümünde de 

Aydınlanmanın biçim verdiği modernizmin kuralcı yapısına 
şiddetle karşı çıkan postmodernizmin bazı özelliklerini ön plana 

çıkardığı görülmüştür.  

Daha da önemlisi, bu bölüm postmodernizm ve “Yazarın 

Ölümü” kuramını parodileştirmek, özellikle de bu kuram 
hakkında okurun zihninde bazı soru işaretleri oluşturmak ya 

da bu kurama yeni bir boyut kazandırmak için öne sürdüğü ve 

“Postmortemism” adını verdiği kendi kuramını daha ayrıntılı 

olarak açıkladığı bölüm olma özelliğini taşımaktadır. 

Bradbury kuramını Diderot’nun “Bu Bir Öykü Değildir (This is 
not a Story)” adlı eserini parodileştirerek “A Paper that is not a 

Paper” adlı kurgusal bildirisi içerisinde okura açıklamakta ve 
gerek bu bildiri gerekse metnin geri kalan kısımlarında farklı 

sözcük ve sözcük öbeklerinden, tümce yapılarından 
yararlanmaktadır. Yazar metnini etkili kılabilmek, az sözle çok 

şey anlatabilmek, zaman zaman da okuru şaşırtmak ya da 

onunla oyunlar oynamak amacıyla bunların yanı sıra metafor, 
kişileştirme, yabancılaştırma, arasöz, parodi, alüzyon ve 

anakronizm gibi çok çeşitli söz sanatlarına da başvurmaktadır.  
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Ayrıca, yazar romanın bu bölümü içerisinde de rol alan Lars 

Person, Agnes Falkman ve Jack Paul Verso gibi karakterlerinin 
isimleriyle sözcük oyunları oynamakta ve bu isimlerin bir anlam 

ifade etmesini sağlamaktadır.  

Bölümün dikkati çeken bir başka önemli özelliği ise metnin 

daha çok konuşma dili özelliği taşımasını sağlamak için işlev 
sözcüklerinin içerik sözcüklerine oranla daha fazla 

kullanılmasıdır. Bradbury bu özellikle bağlantılı olarak, Denis 

Diderot’nun yaptığı gibi, bazı samimi ifadeler kullanmakta ve 
böylelikle bir yandan anlattıklarının öykü olduğu hissini 

vermekte, bir yandan da okurla karşılıklı konuşuyormuş 
izlenimi vererek onunla arasında bir bağ kurmayı 

başarmaktadır.  

Sonuç olarak, romanın 11. bölümü John Haynes’ın modeli 

aracılığıyla sistematik, titiz ve tekrarlanabilir bir çözümlemeyle 
incelenmiş, metnin dayandırıldığı ve yüzeysel yapısının altında 

yatan derin yapıların temellerini oluşturan, Malcolm 

Bradbury’nin kişiliğinin ve doğasının, romana yansıttığı 
ideolojisi, bakış açısı ya da değerleri açığa çıkarılmaya 

çalışılmıştır.  

Böylece, okurların, biçem araştırmacılarının ve özellikle 

edebiyat ve dilbilim eğitimi gören öğrencilerin yararlanabileceği; 
onları eleştirel okumaya yönlendirebilen, ele aldıkları 

metinlerden elde ettikleri yeni bilgilerle kendi geçmiş bilgilerini 

birleştirebilmelerini sağlayabilmelerini sağlayan bir çalışma 

amaçlanmıştır.  
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Eserlerin yazılması ya da gün yüzüne çıkması için beklenmesi 
veya  yaşanması  gereken  bir  sürecin  tamamlanması gerekir. 
Nitekim bir eserinde “Anlamın kendi kendisine ikamet etmesi 
ve   kendi  kendisinden  farklılaşarak/ötelenerek  olduğu  şeye 
yani   anlama   dönüşmesi   için   söylenmeyi   veya  yazılmayı 
beklemesi   gerekir.”  der  J.  Derrida…  Bu  kitapta  yazılmayı 
bekleyen bir şeyler vardı ve yazıldılar… 

Edebi  Çözümlemeler  bir arayışın neticesinde ortaya çıkan bir 
eserdir.  Bu  arayış  hiçbir  zaman bitmeyecek. Her arayış yeni 
bir    çözümlemeyle    ve   her   çözümleme   yeni   bir    eserle 
sonuçlanacak… 
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