M E T i N D I L B t L t M S E L Y A K L A § I M L A Y A Z I N S A L BtR M E T N t
g O Z U M L E M E DENEMESI

Meral O R A L l §

§eyda OZIL

1960'h yillarin sonunda gcli§meye ba§layan metindilbilim sozlii ve yazili melinlerin
dilbilgiscl vc anlamsal yapilariyla ileti§imsel boyuiunu elc alir. Ba§ka deyi^le melinlerin
Qrelilmc ve alimlanmasindaki diizenlilikleri saptamaya gali§ir.
Diger bilim dallarinda oldugu gibi, m etindilbilimde de degi§ik aknnlar, <je§illi
incelem e yoniemleri soz konusu. Bu akim lardan kimileri, melinlerin ilcii§imsel
boyuiunu incelemclerinin odak noklasi yaparken, kimileri de dilbilgisel baglardan yola
fikar.Qe^illi melin inceleme yoniemleri birbirinden dcgi§ik de olsa, liimunun de inceleme
birimi melin. Daha agik bir deyi§le incelcme konusu aruk melin i^indeki lek tek liimcelcr
degil, metnin liimii, melni olu§luran ogcler arasindaki baglar, melnin bir biiliin olarak
yapisi ve i§lcvi. Tiiince-dlesi bir anlayi§la incelcme konusuna egilcn melindilbilim, bir
§iir, bir oykii, bir dilek^c, bir gazele makalesi ya da herhangi bir bilimsel yazi olsun, her
liirlii dilsel olguyu melin yapan olgul vc kurallari saplar. Boylcce ge§illi melin tiirleri
arasindaki degi§ik yapi ve i§lev ozelliklerini oriaya 91karir. Mclinlerle gonderm e
yapliklari gergekler/olgular arasindaki ili§kilcri ara§lirir, melinlerin anlamsal yapilanm
bclirlemeye gali§ir. K ullam m baglamlarini bularak, hangi ko§ullar aliinda ge§itli
urunlerin ne tiir ileli§imsel i§lcvlcr usllendiklerini saplar.
l§ie, metindilbilimin lum bu veri ve uygulamalari, hem iirciilen melinlerin daha
duzgiin vc i§lcvscl olm alarina, hem de kar§ila§ugimiz m elinlerin daha kolay
anla§ilmasina vc yorumlanmasina yardimci olur. Yorum ya da gokanlam hhk dedigimizde
ilk akhmiza gelcn melin tiirii yazinsal iirunler. Diger bir deyi§lc kendi iginde bir anlam
buliinu olu§luran, di§ diinya gcrgeklcrine dogrudan gonderimde bulunmayan kurmaca
m etinler. Y azinsal u runlerin de y a p ila rim incclcycn m elin d ilb ilim , b u nla rin
ahm lan m asina / yorum lanm asina yardimci ipuglari sunar, yorumlarin melin orgiisii
agisindan saglam temeller iizerine olurmasina olanak saglar.
1990-1991 dcrs yilinda doklora ogrcncilcriyle yapligimiz melindilbilim seminerinde
fe§illi Tiirkge yazilann kurgularim inceledik. £ah§malarimizda am, kisa oykii, makale
gibi degi§ik liirleri ele aldik. Incclemelerimiz daha 90k melin igi birimlerin(iumcclcrin)
birbirlcriyle ili§kileri iizerinde yogunla§n. Ele aldigimiz yazili iiriinlerden yola gikarak
liimcelcr arasi baglarin nasil gcrgekle§ligini sapiamaya gali§lik. Yapligimiz saplamalar
Tiirkgc melinler agisindan ku§kusuz liimti kapsayici degil, a§agidaki belirlemeler yalmzca
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incclcdigimiz yazilarda kar§iia$ugirrsiz sonuglari yansiimakia. Ancak gikan sonuglarin
gc.sitli mctinlerin alimlanmasina/yorumlanmasina katkisi oldugu da bir gergek. Bu
gali§mamizda, once metin iyi baglari simflamaya, sonra da yapiigimiz simflamalardan
yola gikarak Fcrit Edgii'nun OLANAK-SlZ oykiisiinii agimlamaya gali^acagiz.
Ti i mcel er Arasi Baglar
Bir mctni olu§turan birimlcr(tiimcelcr) arasinda ge§itli baglar bulunur. Tiimceler
geli§igiizcl yan yana siralanmaz. Inceledigimiz meiinlerde tiimceler arasi baglar ge§itli
birim lerin (sozliikbirim, bigimbirim gibi) yinelenm esiyle saglaniyor. O rnegin bir
liimcedc kullamlan hcrhangi bir birim, daha sonraki liimcclerde ya aynen kar§imiza
gikiyor ya da ycrini, arasinda kcndisiyle anlamsal ya da dilbilgiscl ortakhklar bulunan
ba§ka birimlcre birakiyor. §imdi soziinii eitigimi/. Liimcelcr arasi bu ili§ki Liirlerini
omeklerle agiklayarak ele alalim.
l.Bir sozliikbirim in yinclenmesi:
"Yakin dostlardan birinin be§ beygirlik yipranmi§ bir deniz motoru var. Ug dort
sencdir bu moiorla Bogaz ve Adalar kiyisinda dola§ir dururuz."(B.R.Eyiiboglu:47)
"...sahici insanlan da giizel yapan dildir. Ama her dil dcgil. Dilin dc tailisi olmali."
(§.Rado:15)
Yukardaki orncklcrde goriildiigii gibi "motor" ve "dil" sozliikbirimleri her iki metinde
dc art arda gelen tiimcelerdc yinelcnerek tiimceler arasi ili^kiyi kurmakta.Yinelcnen bu
sozliikbirimler bigim vc igerik agisindan tiimiiylc birbirlcrinin aym , tek ve aym dil di§i
gcrgegc gonderme yapmakialar.
Birinci ornckte, kendisinden once kullamlan ogelerlc ad ve sifat tamlamalan olusturan
"motor" sozciigii ilk tiimcedc ozne i^lcvini usilcnmi§. Ikinci Liimcedcyse "bu" i$aret
sifatiyla birlikte ilgegli tiimleg i§levinde.
2.Sozliikbirimlerle olu§turuIan bir ba§ka ili§ki tiiriiyse, art arda gelen tiimcelerde
kullamlan dcgi§ik sozcukbirimlcrin, aym dil di§i gergege gonderme yaparak aralarmda
anlamsal bir ortaklik olu§turmalari.
"Magaza vitrinlerindeki mankenlcri bilirsiniz. Hepsi dc giiler yiizliidlir.lglerinde pek
de giizellcri vardir."(§. Rado:15)
Ornektcki "mankcnler", "hepsi", "guzcileri" sozciiklcrini, yukardaki metin di§inda ele
aldigimizda, hepsinin ayn ayri dil di§i gcrgeklere gonderme yapliklarim/yapabileceklerini
biliriz. Oysa omck metinde art arda gelen tiimcelcrdc birbirlcrinin yerinc (ya da mankcnler
sozciigiiniin yerine) kullamlan bu sozciikler tek bir dil di§i gergege gon derm ede
bulunmaktadir.Boylcce bir yandan sozciiklerin anlamsal ortakliklariyla tiimceler arasinda
baglanti kurulmakta, metnin kurgusu olu§makta, ole yandan da metin orgiisii, bu
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sozciikler arasinda yalm zca yukardaki ornek
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meine ozgii bir anlamsal ortaklik

3.Tiimceler arasinda ili^kileri saglayan ba§ka bir ozellikse, bir metinde kullamlan
sozliikbirimlerin belli bir sozliiksel alamn iiyeleri olmalari.
" 0 gece Istanbul'da iigiincii gecemizdi.(l)Ugiincii ve son gccemiz.(2)Ertesi sabah
annem, A lm an ya'y a babam in y a m n a gid cce kti,(3)ann ea nn em lc ben £ a y 'a
donecekiik.(4)" (N.Duruel:25)
Ilk iki liimce arasindaki bagi aym sozliikbirim olan "gece" sozciigii gergekle§tiriyor.
Ogiincu tiimcedeyse geceyle ili§kili olarak "eriesi sabah" baglantiyi sagliyor.Son iki
sozliikbirimden biri digerinin yerini alamadigi gibi bunlar aym dil di§i gergege dc
gonderme yapmiyorlar. Ancak aralarindaki ili$ki her ikisisinin dc zaman kavrammi dile
getiren sozciikler olmasi.Ba$ka deyi^le "gece", "giindiiz", "sabah", ak$am gibi sozciikler
bir sozliiksel alan oIu§turmakialar. Ugiincii ve dordiincii lumcclerdeyse "anne", "anneanne"
sozciiklcri ba§ka bir sozliiksel alanin iiyeleri olarak metinde tiimceler arasi baglantiyi
kuruyorlar.
4 .Yukardaki ornek metni siirdiirecek olursak, Tiirkrede tiimceler arasi baglarin
yiiklemlerin kisi ekleriylede gcrgckle§tigini goriiyoruz.
"Afyon'un £ a y ilgesinde oturuyoruz biz,(5) anneannem in dcdemden kalma dul
maa§iyla gcginiyoruz,(6) karde§im de orada,(7) tcyzemgilde biraktik.(8)"
"Biz" adiliyla birlikte yukardaki ornegin birinci tiimcesinde(5) yiiklem 1. gogul ki§i
ekini almi§. Sonra gelen tiimcede(6) bir onccki tiimccye gonderme yapan herhangi bir
sozliikbirimc rastlanmiyor. Ancak soz konusu tiimceyle(6) bundan bir sonraki tiimccnin
(8) yiiklcmlcri 1. gogul ki§i ekiyle gckimlencrck birinci tiimceyle(5) baglantiyi saghyor.
Arada kalan "karde§im de orada" (7) tumcesinde 1. gogul ki.-ji eki yok. Bu tiimccyle
digerlcri arasindaki bagi saylayan "karde§im" sozlukbirimi "anneannem" ve "teyzemgil"
sozlukbiriinlerinin de iiyeleri oldugu akrabalik ili^kilcrini gostercn sozliiksel alanin bir
ogesi. A y nc a altinci ve yedinci tiimceler arasinda iIi§ki kuran bir bag daha var. 1. tekil
ki§i iyelik eki, hem "anneannemin dedemden"(6) hem dc "karde§im"(7) sozciiklerinde
kullamlmi§.
Ilk 9 tiimcesini alintiladigimiz metnin bu boliimiinc biitiin olarak baktigimizda ben
ve biz adillarina baglantili olarak ge§itli sozcuklere takilan eklcrle de hem art arda gelen
hem de daha sonraki tiimcelcrle baglanti karuldugunu izliyoruz.
biz

ben

gecemizdi

annem

gecemiz
donecektik

babamin
anneannemle ben
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oturuyoruz biz
gcginiyoruz
biraktik

anneannemin
dcdcmdcn
karde§im
tcyzemgil

Ayrica gene bu boltimun liimiinde gc§iili lumcelerdc gegen ailc ili^kilcrini goslcrcn
"anne", "baba", "babaanne" vb. gibi sozciikler, bir sozliiksel alan gergcvesi igindc
liimcelcr arasi baglayici i§levler iislenmektclcr.
5 .A 1intiladigimiz boliim igindc yiiklemlcrin zaman ekleri dc yinelerek belli olaylart,
hem birbirindcn ayirmakla hem dc birbirlcriyle birle§lirmekle.
gelccckii (gclccek zamanin hikayesi)
doneccklik
oturuyoruz(§imdiki zaman)
gcginiyoruz

"

birakuk(-di'li gegmi§ zaman)
Arka arkaya iki Liimcede kullamlan gclecck zamanin hikayesi hcniiz gcrgckle§mcmi$
gegmi§lcki bir olayi yansitirkcn, bu olayin gok yakin bir zamanda lamamlamp, kcsin
olarak gcrgckle§ccegini gosleriyor. §imdiki zamansa siiriip giden olaylari aktariyor. Bu
zaman ayrimi metin igindc ge§itli ki§ilerin durumlarmi yansitarak, olaylarin vc ki§ilcrin
konumlarmm belirlenmesine, birbirlerinden ayrilmasina yardimci oluyor.
O l a n a k - S i z adli Oykiiniin £o z i i ml en n i e s i **
Birgok metin turiiniin goziimlenmcsindc yardimci olabilccek m etindilbilimsel
saplamalardan yazinsal bir metnin tiimiinii goziimlcmck igin yararlandik. Yazinsal metnin
dc diger metinler gibi bir bildiri§im araci oldugu dii^iinccsindcn yola gikligimizda, her
tiirlii bildiri§imdcki gibi bir melin gondcrcn konumunda oldugundan aktardigi/gondcrdigi
bir biklirisi vardir. Ancak bu bildiri, kullanmalik mctinlcrdcki gibi okura dogrudan
aktarilmaz. Yazinsal (kurmaca) melinlerin kendi baglamlari igindc varlik kazanan bir
gergeklik duzlcmi vardir ki, bu da di§ gcrgckligin bircbir yansimasiyla dcgil, kurmaca bir
diinya igindc ycniden yaralilan bir gergeklik diizlcmidir. Boylcliklc yazarin kullandigi dil,
anlalim bigimi ve gonderm e yaptigi alan da bu kurmaca diinyanm gcrgckliginc aittir.
Bununla birliktc yazinsal mctinlcrin dilsel kurgusu, kendisinden once iirclilmi§ bir
yazinsal gclcncgin iizerine kurulur. Imgcler, gagri§imlar, vb ogclcri iirclmck, her yazarin
mctnini olu§lururken segebileccgi olanaklar. Ancak yazm gclencginde genel geger
ba§liklar altinda toplayabilccegimiz bu ogelcrc, her yazar kendi ineinindc farkli boyutlar
getirdiginden, yazarin oznel kullammlarini sapiamamiz gcrckeccktir. Melindilbilim
yardimiyla goziimlcyecegimiz yazinsal mclinlerdc, mclnin "ba§ka"ligim sapiamam iz
kolayla§abilir.
M elindilbilim yonlemlerinin yardimiyla a§agida F.Edgii'niin "Olanak-Siz" adli
oykiisunii gozumleyerek anlamaya gali§acagiz.Burada yazarin ozgegmi§i, ya§adigi

melindilbilim araciligiyla ula§mamiz olanaksiz, elbctlc. Yapacagimiz gali§ma daha gok
dilbilgisel kurguyu goziimlcycrek, metnin alimlanmasi siireeindc sc/.giscl olarak lark
cdilcn kim i ipuglarini, m etin dilbilim in bizc sundugu ola naklarla kan illam aya
gali§maktir.Bu baglamda yazinsal gali§malarin yapildigi dcrslcrdc, ogrcncilcre dc meiinle
gali§irken nasil bir yol izleyebileceklerini gostcrcrck, ahmlama siirecinin sail alimlayan
ki§inin onbilgisiyle ya§am deneyimlerine ve yazin uzerinc bildikleriyle simrli olmayip,
metnin kendisinin birineil yonlendirici oldugunu bclirtmckie yararli olacaktir.Boylelikle
metinleri yorumlarken sonsuz sayida yorumlama bigimi olmadigi da soylencbilir.
Metinigi Sozliikbirimsel Yinclcmelerle Kurulan Baglar: Once metinde anlamsal
diizlcmde oruiklik ta§iyan adlarin yinelenmesinden yola gikarak, bu adlann melin iginde
sagladiklari baghiri belirliyelim:
Son bir oykij anlataeagim.(l)
(Ister dinleyin istcr dinlcmcyin.)(2 )
Son olarak(3)
bir oykii.(4)
En son(5)
vc bamba§ka bir oykii(6)

Higbir oykiisii olmayan bir oykii(lO)

Oyleysc garip, §a§iriici bir oykii anlatacagim.(30)

Yukarda alintiladigimiz tumcelerin tumiindc oruik bir ad var: "oykii". "Son bir oykii"
dc oldugu gibi ya ad lamlamasi ya da "garip §a§irtici bir oykii" dc oldugu gibi si fat
tamlamasi. Metin igindc "oyku" sozcugiiniin uzun bir sure yinelcnmedigini goriiyoru/..
"Oykii" sozciiguniin yinclenmcdigi, kesiniiye ugradigi boliimlerdc, kisa oykiilcrin
anlatilmasi dcncnir. Bu oykii dcncmclcrinin arasinda ya da sonunda,
Iskemlcnin oykiisiinu anlatayim mi?(42)
yada
Anlatacagm oykii bu muydu dii§ yoksunu?(69)
gibi tiimcclcrlc "oykii" sozciigii ycnidcn ortaya gikar.Buraya dcgin ba§ka higbir
sozciikle ili§ki kurmaksizin kullamlan "oykii" sozciigii mclnin devaminda kendisiyle
anlamsal agidan ortak olan ba§ka sozciiklcrlc baglaniiya g i r c r :
Dilcrsen bir mcktup yazayim(74)
Kimc?(75)
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Kime dilcrsen.(76)
Mckiup yazilacak kim var?(77)

Nc yaziyorsun?(93)
Yazim i.(94)
Yazdigin ne?(95)
Bir belgc.(96)
"Oyku","mckiup","yazi" ve "beige" sozciiklerinin her biri "yazi" sozlukbirimiyle bir
sozliiksel alan olu^lurur vc allanlamlilik ili^kisi kurar. Gclgclclim "oyku" sozciigii
anlamsal ortakligi, yalmzea saydigimiz bu adlarla degil, aym zamanda "anlaimak",
"dinlemek", "denemek", "okumak" ve "yazmak" gibi cylemlerle dc saglar. Gerck "oyku"
sozciigii gcrcksc "yazi", "beige", "mckiup" gibi adlar hep bu cylcmlere bagli olarak varlik
kazanir. Anlamsal oriaklik saglayan bu sozciikler, melin iginclcki kisa oykii anlaima
denemelcriyle bir siire yinelenmemi§ olsa da, bu denemclcrin hemcn ardmdan yeniden
birbirlcriyle baglaniili olarak yinelencrek, mclindc bir gergeve anlali oluijturur.Metinde
rastlanan "ocak", "kaplumbaga", "kopek",vb. adlarsa, "oykii" sozciigii gibi yinelenmez,
bitmemi§, tamamlanmami§ lumcclcrlc birlikic oyku dcncmclcri olarak meiinde lek
ba.'jlarina durur.
Adillar-Eylemler: E§anlamlilik, allanlamlilik ili§kisi kuran ya da aym dil di§i gergege
gonderme yapan adlarin(sozliikbirimlerin) yinelenmesiylc kurgulanan melin orgUsii,
giri§ saptam alanm izda da dcgindigimiz gibi, her dcl'a yalmzea adlarin yinelcnmesiyle
degil, bu adlarin ycrini lutan adilhirla vc/veya liimcenin eylcminc lakilan gckim eklcriyle
siirdiiriilur.Adillar melin igindc kcndilcrindcn oncc ya da sonraki adlarin yerini luiar.
"Oykii"niin "o" adiliyla yinclcnmesi gibi:
... oykii bu muydu ...(69)
... A ma o oldu.(70)
Adi 1larin bulunm adigi liimcclerde, meiindeki cklcmlilik, Turkgcdc eylcmlerin
sonlanna gelen ki§i ekleriyle saglamr. Burada ornek meinimi/.e yeniden donerek melin
kurucusu olarak yiiklemlerdcki ki§i eklerinin i^levlerini gozden gegirclim: Inccledigimiz
melnin ba§inda bulunan "Son bir oykii anlaiacagim." lumccsinde l.iekil ki§i eki "-in"
ku 11a n 11m i §11r . M eln in a k ia r ilm a siireci igindc "d c n c y e c e g im " , " y o ru ld u m ",
"lamyacagim", "bileccgim" vb. anlaiim bigimlcrindc dc yinclcndigi gibi, melin genelde
l.iekil ki5inin agzindan aktaran epik biraraci uirafindan kurgulamr.
Onun agzindan anlalmali:(22-23)
Alintisinda ise, anlauci bir ba§ka ki§inin, bir 3.lekil ki§inin varligina deginir ve
kendisi bir kcnara gekilerek, sozii "o"na birakir. "0 " adiliyla i^arei edilcn ise yeniden
l.iekil ki$i olarak konu§maya/yazmaya baglar.Ancak bu arada epik araci konumundaki
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l.iekil ki$i bu akuirimi keserek,
Ben, bir giin(24)...
Ya da ben, onu anlaian:(25)
diyerek, ilk kez metin igindeki varligim ortaya koyan araci oldugunu belirleyen
anlatiei kimligini agiklar.
Bir gun o...(26)
Ya da: (27)
Bir gun onlar...(28)
Aktardigi §eyi/ki$iyi 3.tekil ya da gogul ki.^i addlariyla belirleyerck kendisini
degil, ba$kalarini anlatligmi goriiriiz.Bu ki§iler bir daha yinelenmez metinde. Boyleec
kendisi ve anlatliklari arasma anlatiei belli bir uzaklik gctirmi§ olur.
Metnin ba§langicindan bu yana aktarim larm i eksiltili onerine tiimcclcriyle
gergeklc§tiren anlatiei,
Hangi ki§ gecesi?(32) ya da Kimler?(33)
gibi soru tiimceleri ya da
Geg!(34 ve 41)
gibi buyrum tiimcelcriyle anlatm asim siirdiirtir. Gcrek soru gcrcksc buyrum
tumeelerinden dc anla§ilacagi gibi, anlatma eylcmi iki ki§i arasindaki kar.silikli bir
k on u $ m ay a dbnii§mii§tur.Bu k a r §i 11k 1i k o n u § m ad a , g ittikg c go galan vc
yamtlanmaksizin art arda bir soru yigini uretilir. Aslmda bir oykii anlatmak iizcre
konu§maya ba§lanmi§tir. Ne ki, konu§ma sonu gelmez bir soru demeti olarak kalir,
siirduriilemez.
Bir ba$ka oykiiyc gegilir, iskcmlenin oykiisiinc. tskemlcnin oykiisiiniin gcrek
"beni","bana "vb. gibi adillarla, "iisiiime", "yiizume" gibi iyclik ekleriyle gcrcksc
"u§iiyordum", "dayandim”, "istemiyorum" gibi yiiklemlcrdeki l.iekil ki§i gekim
ekleriyle olmasi, bi/.e bu oykuniin dc l.iekil ki§i anlatisi olarak kurgulandigim
gosterir. Gelgelelim yukarda soziinii ctligimiz anlaticiyla, buradaki iskcmlenin
agzindan anlatan ki§i aym anlatiei midir, elimizde bulunan §imdiki vcrilcrle
saptayamayiz bunu.
§imdi de obiiriiniin agzindan:(61)
diyerek iskemlenin oykusiinun ardindan araya gircn anlatiei yeni bir oykiide, yeni bir
varliga birakir sozii. Bu kez de obiirii, yani iskemleyi kullanan ki§inin agzindan
akuirir aym olayi bize."Altim","babam" gibi iyclik cklcrindcn ve "bana","beni" gibi
l.tekil ki§iye i§arct cdcn adillardan da gikartabileccgimiz gibi, I. lekil ki§i anlatisi
n b irftV n v lc iilf 'n ir

A n r i i l h n I'Pt a n lu to n

"M K iirii'V liir

43

Dilbilim Ara$tinnalari 1992

44
kendi baki§ agisiyla anlatir.

Anlatacagin oyku bu muydu dii§ yoksunu?(64)
Hayir. Ama o oldu.(70)
Aliniismda "anial" kokiine gelen "-aeak" ve 2.iekil ki§i ekleriyle olu§turulan
"anlaiacagin" oriaciyla, "kaplumbaga" ya da "iskemle" vc "obiirii"niin oykuleri heniiz
an laulinadan (Gcg! buyrum liimccsiylc) ba§lami§ olan kar§ilikli konu§manin
siirduriilmcktc oldugunu goriiriiz.Melnin ba§lartnda bir oyku anlatacagindan soz cdcn
anlalici, oykiilcmeyi l.iekil ki§i anlatisi olarak gcrgcklc§tirir. Oncclcri kisa,sonu
gelmez lumcclcrlc oykiiler anlatmaya gali§sa da, bu ilk dcncmclcri hep yarnn kalir.
Ikinci bir ki.^iylc bu oyku denemeleri iizerinc tarti§maya ba§lar ve hcmcn ardindan iig
kisa oyku anlalir. Bunlardan ilki "kaplumbaganin oykiisii" diyebilccegimiz vc 3.
lekil ki§i anlatisi olarak kurgulanan ve metin igindc digcrlcriylc baglanlisi olmayan
dcncme. Ikinci vc iigiincii oykiilerse 1. lekil ki§i anlatisi olarak, biri "iskemle", digeri
"obiirii" larafmdan, kendi baki§ agilanyla oykiilcnir.
"Oburii"niin oykii anlatma dcnemcsi bilincc, yeniden melnin ba§Iarmda yarim
birakilmi§ olan, "yazmak" cylcmi uzcrindc yogunla§an lartismanm siircgeldigini
goriirii/.. Boylccc gergevc oykiiyc doncriz yeniden. Burada anlaiicimn kimligi
agismdan kiini sorular gikar kar§imiza: Bu kisa oykiilcrdcki I. lekil ki§inin agzindan
akiaran akianciyla, gcrgevc oykiiniin 1. lekil ki.^i anlaiicisi aym k i l l e r midir? Yoksa
her oykiiniin anlaiicisi ayri midir? Ya da aym anlalicirim farkli goriimii bigimlcri
midir bunlar? Bu sorulara yalmzea ki§i adillari, iyclik vc gekim eklerini saplayarak
heniiz som ut bir yaml gctiremedigimiz agik.Metinde gegen eylemlerin zamanlanmn
i.slcvini gozdcn gegirmek gcrckir boylesi bir du ru m d a.B ir kez daha metnin
baijlangicina d on erck , hangi e ylem lerin nc tiir ck lcrle hangi b agla m d a
kullamldiklarina bakalim.
Anlatacagim(l)
Dinleyin dinlcmcyin(2)
dcncycccgim(7)
Melnin ilk liimcesindeki "anlaiacagim" cylcmi birgok anlami birdcn barindirir
igindc. Onccliklc "anlatmak" masiarindan liirelilcn so/.eiik bir §cylcrc ili§kin bilgi
akiarilacagim,agiklamalar gciirilccegini bildirir. Ardindan "anlat" kokiine takilan
"-acak" gclccck zaman eki, oykiide kullamldigi baglamda konu§ucunun gelcceklc
yapacagi bir cylcmi i§arci ctiigi gibi, aym zamanda da bir amaci gizlcr igindc, bu
daha gok anlatmak istiyorum anlammi igcrir. Aym ck daha sonra "dcncycccgim"
yiiklemindc bir kez daha aym anlamda kullamlir. Gclccck zaman ekinin birkag kez
pe§pc$c yinclcnmcsinden sonra kcsintiye ugrayarak aralara -di'li gegmi§ zamanda
iirelilmis tiimcclcrin girdigini goriirii/..
geccsiydi(31)
loplanmi§lardi(31)
Geg(34)
rastladi(35)
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ag nuydi, lok muydu(37)

Gcg! (41)
...anlaiayim mi?(42)
Anlat!(43)
...giindii. U§iiyordum(44)

§imdi bir dc obiiriiniin agzmdan:(61)
... Ciirumu§Ui....Kagiyordu.(63-64)

Kimi buyrum Liimcclcriylc(geg,anlal), kimi de cksilLili(anlalayun mi) liimcclerlc
-di'li gcgmi§ zaman ekleriyle iirelilen tiimcclcrin yinelenmesinc ara verilir. Ba§larda
ilk kez kullanilarak yinclcncn -di’li gcgmi§ zamanli liimcclerlc daha sonrakilcr
arasinda anlamsal dii/Jcmde bir bag kurmak ise pek olasi degil. Boyleliklc metin
igindc -di'li gcgmi§ zamanin yinclcndigi iig ayri obck saplayabiliriz.Bunlardan ilki
"k a p lu m b ag a" n in , ikincisi "isk cm lc "n in, iiciincusii ise adi belli o lm ay a n
"obiirii"nundiir.tlk obck anlamsal agidan diger iki obcktcn tamamen ayrildigi gibi,
melin igindc dc bir kez daha yinclenmez. Oysa diger iki obck bir durumun iki ayri
varlik(biri iskemle, digcri adam) tarafindan farkli baki§ agilarindan sunulmasiyla,
birbirini tamamlayici niiclikicdir.Bu obcklcrdc kullamlan -di'li gcgmi$ vc hikayesinin
i§lcviysc, gcgmi§ zamanda biimi§, lamamlanmi§ bir olgudan gok, okundugu anda
gcrgcklc^en, yani §imdiki zamanda varlik kazanan bir olaymi§ gibi algilamr.
Ya§anarak gegmi§ie kalmi§ bir olayin akiarimindaki -di'li gegmi§ zamanla, bir
oykiilcmcdcki -di'li gcgmi§ zaman bigimscl olarak ozde§ olabilirler.Ancak i.slevlcri
farklidir. Gegmi§lcki birolayi aktaran -di'li gegmis zaman di§ gergeklikic ya$anmi§,
ariik lamamlanmi§, bilmi§ bir siircci i.^arcl cdcr. Oysa okudugumuz bir roman, bir
oykii, kisacasi yazinsal bir mclindcysc, -di'li gegmi$ zaman eki, kurmaca olaylari
vc/vcya kurmaca ki§ilcrin ig diinyasim diisiincclerini bir anlalicinm oykiilemesiylc,
o ku m a siirecindc dc sanki okurun §imdisindc gcrgcklc.siyormu§ca.sina bir c.Lki
yaraiilir.Bu dao nu n oykiilcndiginin bir gostcrgcsidir.
Anlalicinm gclccck zamanla ba§layan anlalma istcgi, -di'li gcgmi§ zamanda
anlalilan iig ayri kisa oykiidc gergeklik kazamr. Oykiilerin aktarimindan sonraysa
"bilmiyorum", "samyorum", "yaziyorum" gibi cylcmlcrdc goriilen -yor §iindiki
zaman eki ya da "yaz","yap" gibi buyrum kiplcriyle melnin dcvami bir liir gcni.s
zamanda aklarilir. Gcrek gclccck zamanda, gcrcksc gen is zamanda anlalan anlalicinm,
melnin son boliimiindc kendisini sorgulayan kar§i scslc siirdiirdiigii lariismasi, oykii
anlalma, yazma istcgi vcbunun ncdenlcri iizerincdir.
Gcrck "oyku" sozciigiinun ya da onunla anlamsal ortaklik saglayan so/.ciiklerin
yinclcndigi, gcrckse once I. tckil ki$i anlatisi olarak gclccck zamanda anlalan ve
sonra da kiir^i scslc konu$masmi gcni§ zamanda siirdiircn anlalicinm varlik gostcrdigi
orlak boliim metnin gergeve oykiisiinii olu§lurur.
Hem farkli ki§ilerin orlaya giki§i hem dc -di'li gcgmi$ zamanin kullanimiyla
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kazamrlar. Oykiiniin kurgusunu §oylc bir gizelgcyle gorscIlc§Lircbiliriz:
araci anlatici

1oykii
a n la tm a k
m ek lu p
yazi
b eig e
, yazm ak

(j'c-r^ove oykii

llgeg vc Baglaglarin Yinclcnmcsi:Meiin iginde birbirinden bagimsiz olarak, farkli
tiimcelerde "bclki", "sanki", "kar$i", "igin" vb. gibi ilgegler kullanilmi§.Ancak
bunlardan bir lanesi melnin sonunda sikga yinelenmi$: "igin" ilgcgi. Bu ilgeg
anlaiiciya yoncltilcn ve "nigin"e yamt vcrmek uzerc kullamlmi§.Metindeki "nigin" ve
"igin"ler
O okur igin yazdigini soylemeyeceksin umarnn.(l 10)
Hayir, soylemeyecegim.(lll)
Oyleyse nigin yaziyorsun?(l 12)
Yazmak igin(113)
Oyleyse nigin yaziyorsun(l 14)
Kurtulmak igin(l 15)

soru-yanii bigiminde surdiiriilurlcr. Boyleliklc anlatiei hem soruyu sorana hem de
okura, yazmasimn nedcni agiklar. Sonra da,
Oyleyse nigin yaziyorsun?(130)
sorusu son olarak bir kez de "giinku" baglaciyla yamtlanir:
£iinkii(131)
igin-(l 32)
yaziyorum.(133)
Ancak bu "giinkii" b?£Iacimn ilk kez kullamldigi tiimce dcgildir. Metnin ba§larinda,
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amk(17)
kcndimden(18)
s6zeimektcn(19)
yoruldum.(20)
baglaminda vc bir de "obiiru"niin agzindan akiarilan bu oykiilcmcdc iig ayri kez
karsimrza gikar. (^ergcvc oyku kendi igindc bash basma bir biiiiinluk sagladigindan
gcrgcvc oykiiniin iginde yer alan "obiirii"niin oykiisiindcki "giinkii" i 1geei digcrlerindcn
farkli bir anlam iirciir.Salt "obiirii"niin oykiisiindcki olay zineirini agimlamak,
nc den le m ck igin, gergcve oykudcki "giinku"lcrdcn bagim siz olarak vardir.
Burada,oykucQgiin baglaminda anlam kazamr. Oysa gcrgcvc oykiiniin ba^inda
kullamlan "giinkii" vc oykiiniin sonunda, nigin yazildigim yanulamak igin kullamlan
“giinkii" birbiriyle baglanti kurar. Bir baska dcyislc "Qiinkii aruk kendimden soz
cimckicn yoruldum" ncdenscllik iliskisini kurmaktan gok melin igindeki i§lcyi.^iylc
kendi konumunu agiklama, bir oncrme sunmak ii/.crc kurulan "oncrine iiimce"sidir.
Bu liimcc, sonunda bir sorunun yamti olarak iirciilen vc bir amag gostcren "giinkii
igin yaziyorum"la tamamlamr. Bu baglamda iki liimccyi yan yana gclirerek bir kez
daha bakiigimizda soyle bir sonuea ulasinz:
Qiinkii ariik kendimden sozetmeklen yoruldum.(16-20)
(Ve bu) giinkii igin yaziyorum.(131-133)
Kcndindcn soz cimckicn yorgun bir anlauei baska "ben"lcri yazarak mi varligmi
siirdiirur? Kimdir bu bcnlcr? Kendi igindc mi disinda mi? Okur diyc iki laf arasina
siki§mi§ ki^ilcr mi? Oykiiniin ba^ligim da dii^undugiimiizdii, "si/." diyc hiiap
cdilcnler, yani bir gikis yolunu isarct cdenler midir? Yoksa "siz" olumsuzluk ekiyle
gcrek kendi arayi§i iginde olan bir anlalicinm gcreksc onun okurunun giki.'j yolunun
olmayi§i, olanaksizligi midir dile gciirilcn?
"O lanak-Siz" adli oykiiniin ag im lanm asina yardimci olabileeck baglari,
mciindilbilimscl inceleme yoniemlerindcn yararlanarak oriaya gikarmayi dcncdik.
Ineelcmcmizdc, melindcki liim baglari degil, yalmzea oykiiniin kurgusununa ili.^kin
olanlan clc aldik. Burada gostermeye gali^ligimiz gibi, melnin, oykii anlalma,
yazmak, akiarmak, iircimek vc nedcnleri iizcrinc kurgulanmi§ iistkurmaca niicligi
ta§iyan bir oykuden vc bu oykiiniin igindc, gcrgcvc oykudcki sorunsala bagii olarak
kimi oyku dencmclerinden olu§lugunu iyi bir yazin okuru sczgiscl olarak gikarlabilir.
Yazinbilimeilcr dc, kuskusuz, gesiili yazin goziimlcinc yoniemlcriylc clc akligimiz
oykiiyii a g im lay ip , y o ru m la y a b ilir. Bunun da o le s in d e , m elnin yazari,
larihsel-loplumsal baglami, yazinbilimcilerin goziimlcmclcrinc yardimci olabilir.
Dilbilimcinin i§leviyse metin orgusiiniin oriaya gikmasina yardimci olmak, metnin
yorumunu saglam tcmcller iizcrinc olurtmaklir. Wcinrich'in dc beliritigi gibi,
meiindilbilimci higbir zaman bir melnin iizcrine soylcnebilccck her seyi oriaya
gikardigi savinda olmamalidir. Dilbilimci bir mcmi nc, denli az agimliyabiliyorsa,
belki metnin yazinsal degeri dc o denli yiikseklir.(Wcinrich:20)
A ncak yazin d c rs lcrin d e, o g rcn ciy c mcmi a gim laya ra k on u n la nasil
gali§abilccegini, nc liir dayanak noktalariyla gozumlcncbilccegini gostermek, ona
melnin anlamsal diizlcmde ortaklik kuran kuruculanni bularak melnin orgiisiinu
goziimleyip, anlam iireimeye dogru nasil bir yol izlcycecgini gostcrm ckic,
;n H ;iK ;i;.-n -".1 H ..U ™
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melnin yorumlamasinda/alimlaninasinda lek ba§ina kullamlmak iizere onerilm e
mcklcdir.
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Ozil

OLANAK-SIZ

Son bir oykii anlatacagim.
(Istcr dinlcyin islcr dinlcmcyin.)
' Son olarak
bir oyku.
5
En son
ve bamba§ka bir oykii
dcncycccgim.
Yazarak anlauriayi dencyeeegim.
(Ister okuyun istcr okumayin.)
10
Hig bir oykiisii olmayan bir oykii.
Anlatirkcn, ya da yazarkcn olu§an bir §cy. Oylc gcliyor.
Vc ba§ka bir ki§inin, ba§ka bir §cyin ba§mdan gcgcn.
Bclki bir scriivcn.
Birinin ya da bir §eyin ba§indan gcgmi§, gcgcn ya da
15
gcgeeck.
(giinkii
arlik
kendimden
sozeUnektcn
20
yoruldum.
Oyleyse lanidik birini, bildik bir §cyi bulmali. Ya da
bir gun tamyacagim, bilcccgim birini. Onun agindan
anlatmali:
Ben, bir gun...
25
Ya da ben, onu anlatan:
Bir gun o...
Ya da:
Bir gun onlar...
Ben bir araci (anlatan) miyim?
30
Oyleyse garip, §a§iriici bir oykii anlatacagim.
Bir ki$ ge.cesiydi. Ocagin gevresinde ioplanmi$lardi....
Hangi ki§ gcccsi? Hangi ocagm gevresinde? Neredc?
Kimler?
Gcg!
35
Bir gi'm yolda giderken kaplumbagaya rasiladi.
Hangi yolda giderken? Kim gidiyordu? Nc zaman? Kami
ag miydi, lok muydu? t§ aramak igin mi dola§iyordu,
hafla sonu gezintisi igin mi? Giysilcri nasildi? Di§andan
mi gelmi§ti? Yerlisi miydi kcntin?Ncdcn kaplumbagaya
40
rastladi?Nigin bir ko§kiin havlayan azgin kopcginc degil?
Gcg!
Iskcmlcnin oykiisiinii anlatayim mi?
Anlat!
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Yagmurlu bir giindii. U§iiyordum. Gcldi, gekii bcni.
Usiiime oiurmak istcdi. O koca, agir kigiyla. Yiiziimc
bakmadan.Yillar yili babasimn kiginaday;mdim. Aruk ona
dayanasim yok. Babasimn agirhgmdan hasirlarim harap
olmu§lu. Bir oruciiye vcrip ordiircceklerinc, iisiiime,
gclisi gii/.cl bir konirplak kcsip gakmi.slardi. Usiiine bir
minder baglami§lardi. Igi pamuk dolu. Sidik kokulu. lgrcng bir
mindcr.£igckli kadifedcn.£igcklcri solmu§.Gelip gotiinii
konduracak iisiiime.Biktim, isicmiyorum.Inaila oiurmak
isiiyordu.Ben kagiyordum.Bcni tulup yerdcn ycrc vuruyordu.Ama dort ayagimin usiiine dogrulllugunda kagiyordum.Bir filmdc gorm u5lum.OturimayacakL1m.Bu hig
bir §eyi sevmeyen koca gotii.^ok kizdi.Kendine kiziyordu, am a yerdcn ycrc vurdugu bcndim.Olurtmadim
§i$ko domu/.u.O da bcni Him giiciiylc ycrdcn ycrc gal ip
darmadagin ctii.Onurumla binbir pargaya ayrildim.Sonra
yaku bcni.Kiil oldum.Kiiliimii yclc savurdular.
§imdi bir dc obiiruniin ag/mdan:
Pust iskemle.Qiirumu§tii.Oiursan oturamazsin.Kirihr.
Sanki ahimdan kagiyordu.Vc bana hep bcni dovcn babami
ansiliyordu.(giinkii hep babam otururdu, turn agirligiyla
bu iskcmleyc.Bir gece sarho§lum,Kar yagiyordu.U$iiyordum .V c evdc yakacak bir §ey yoktu.Yere galdim.
Kirdim.Usiiine bir $i§c gaz boea cdip mindcriyle birlik „
ocakta yaktim, isindim.
Anlatacagin oyku bu muydu dii§ yoksunu?
Hayir. Ama o oldu.
Dagarciginda ba§ka bir $ey yok mu?
Dagarcik mi? Nc dagarcigi?
Bilmiyorum, her yazarin bir dagarcigi olmali.
Dilcrscn bir mckiup yazayim.
Kimc?
Kimc dilcrscn.
Mckiup yazilacak kim var?
Sen soylc.
Scvgilinc ya/..
Qokian soldu.
Dosilanna yaz.
Tiim dostlarimi unullum.
Nc aci!
Dirlanma. §u igncmi yap.
Bunadin degil mi?
Bcni birak, igncmi yap.
Acini dindircccgini mi saniyorsun?
Hayir, acimi dirilteccgini samyorum.
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95
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110
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lndir d o n u n u ... Oldu mu?
Te§ckkur ederim.
Hadi yaz.
Yaziyorum ya.
Nc yaziyonsun?
Yazi mi.
Yazdigin ne?
Bir beige.
Kimc ait.
Insanliga.
Sagmalama.
Boyle siirduremcin.
Daha ba§Iamadin bile.
Ba§lamayi boyle surdiircmem.
Oyleyse bitir.
Okura kar§i ayip olmaz iru?
Ah, §imdi bir dc okuru mu du§unmeye ba§ladin?
Her zaman du§iindum okuru.
Hangi okuru?
Bir okuru. Hcrhangi bir okuru. Adim bihncdigim bir
okuru.
O okur igin yazdigim soylcmcycccksin umarim.
Hayir, soylemeyeccgim.
Oyleyse nigin yaziyorsun?
Yazmak igin.
Oyleyse nigin yaziyorsun?
Kurlulmak igin.
Oyleyse nigin yaziyorsun?
Anlalmak igin.
Oyleyse nigin yaziyorsun?
Susm ak igin.
Oyleyse nigin yaziyorsun?
Kusmak igin.
Oyleyse nigin yaziyorsun?
Mullu giinler igin.
Oyleyse nigin yaziyorsun?
Bilinmck igin.
Oyleyse nigin yaziyorsun?
Umutsuzlugu ycnmek igin.
Oyleyse nigin yaziyorsun?
Gugliigii yenmek igin.
Oyleyse nigin yaziyorsun?
(giinkii
igin yaziyorum.
(1967)
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