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Nabokov’s Style in The Wood Sprite
Fidel Çakmak,
Alanya Alaaddin Keykubat University
fidel.cakmak@alanya.edu.tr
Abstract
Nabokov has been acknowledged as one of the most prominent prose writers in the world of
literature. Although some of his works led to critical arguments regarding style, the peculiarities of
his unorthodox use of words have been hailed in the world of contemporary literature. In this
study, Nabokov’s first short story The Wood Sprite is explored from a stylistic perspective. To
analyze the story, a discourse analysis method was used in regards to linguistic, semantic, and
stylistic elements. The findings were then presented with the textual examples from the story.
Highlighting linguistic and stylistic elements of the story, the study explores Nabokov’s peculiar way
of writing as he presents the theme of immigration, which is reflective of today’s political, social
and cultural context, as the story unfurls.
Keywords: Nabokov, discourse, style

Introduction
Nabokov’s way of writing has been great attraction for readers who like to be confused and
also surprised with the sudden but fine ending of the story while enjoying the flow of
words in unusual combinations. Although he has been widely acclaimed for his novels,
especially Lolita, he dedicated some of his early time on writing short stories. Fifty-two of
his stories were published in four English collections during his lifetime. While Nabokov
had a sketch of a final collection that he described as “the bottom of the barrel” (Nabokov,
1995), he did not live long enough to realize that project. His son and wife took a role in
reproducing collections of his stories by regrouping the previous stories, altering their order
and adding new ones that had not been previously published. The book, The Stories of
Vladimir Nabokov, was published by Vintage Books in 1995. The aim of this article is to
explore Nabokov’s style in the first story of the collection, The Stories of Vladimir Nabokov,
entitled The Wood-Sprite. Having read all the stories in the collection, the researcher has
focused on The Wood-Sprite since the connection between the text and the reader implicitly
touches on today’s political and social conjunction: immigration forced by war, and the
researcher lives in the immediate context where the brutal realities of forced immigration,
dislocation of people due to the war can be witnessed directly through observation and
media narratives of immigrants, and their stories. In addition to its relevant theme, the
conspicuous stylistic features of the Nabokov’s story are the principal focus of the present
paper. The main aim of the paper is to go beyond the traditional domain of sentences to
explore the literary structure of the text as a whole (Fowler, 1989).
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Nabokov’s style is considered an important quality of his presence in the realm of
fiction. Nabokov’s creation of story spins around two focal distinctions: the personal and
impersonal uses of language, and the relationship between the narrator (himself) and reader
as a composition element of the story (Olson, 1983). He also juxtaposes the real and
abstract establishing a duality between world and otherworld (Rudolf, 2013, p. 13). His
personal and impersonal uses of language reflect a combination of short and long
sentences, where each is distinguished by the adjective modifying the noun in an unusual
way. Nabokov also makes use of emotive verbs while describing the immediate contexts
such as nature and the character’s state of mind. Additionally, adjective phrases and the
impersonal use of verbs are generally evocative and make reader feel the text through
sounds, colors and feelings by making use of various sensory receptions. His use of the
first-person narrator cultivates a persona for the reader where the reader displaces
herself/himself with Nabokov. The characters he creates and the first-person narrator (we
as readers) are in good company throughout the story. Nabokov’s first-person narrator and
reader are all melded as one unique entity. This unity manifests itself in his style of writing
where the reader can feel the material world, grounded by the senses, and glimpse another
metaphysical world through fanciful characters.
Method
The story has been analyzed in regards to its linguistic, semantic and stylistic elements.
Linguistics analysis presents structural features of the sentences. Semantic analysis explores
word choice and usage to assign a certain meaning. Finally, stylistic analysis aims to
demonstrate the structure of style.
Linguistically, The Wood-Sprite is constructed with a text of 1.285 total words and 618
unique word forms. The frequency range of 71% of the words is 0-500; of %9, which
makes the text readable. The vocabulary density is 0.48 and the average words per
sentence is 15.3. The most frequent words in the corpus of the text are like (n=8), left
(n=6), hand (n=5); long (n=4) and birch, candle, come, dark, days, human, kept, light,
night, pale, pining, remember, Rus’, sprite, thick, think, times, used, went (n=3). The
number of sentences is 92. Maximum sentence length (words) is 38: “You remember
yourself you lost your way once in a dark nook of my woods you in some little white dress
and I kept tying the paths up in knots spinning the tree trunks twinkling through the
foliage” and minimum sentence length is two: “Rus’, adieu!” As for the constructions, the
positive number of adjectives outnumbers the other constructions in the text. The use of
adjectives to describe things, feelings, surrounding, climate, is the dominant feature of the
text (n=121), and is followed by the use of pronouns (n=111), propositions (n=110), and
articles. (n=97) in frequency. In terms of aspect, the simple aspect predominates. This
shows that perception and mental state verbs are marked in the text, as well as concrete
permanent states, things and factual situations. As for the tenses, past simple (n=72) and
present simple tense (n=32) are the most used. The mood of the verb is often indicative, a
feature which is common in fiction when the author intends to highlight the occurrences as
2
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factual statements or to present opinions as if they were facts, as an extension of his belief
in real world.
The shift in time has been associated with consciousness dependent memory,
imagination and nostalgia. The use of transitive verbs is another feature of the story.
Nabokov expressed some activities of humans in a realistic way, with verbs such as shake,
place, heave, presented such that the receiver of the action also in the discourse. This
establishes a mutual role involving the doer and receiver, which creates a clear picture of
the mutuality of the discourse. However, in describing the position of things, natural
occurrence, and human feelings, his particular use of intransitives serves as a creative tool
for presenting feelings and places them so forward that they confront the reader. For
example:
“The door knob creaked timidly, the flame of the runny candle tilted the
flame of the runny candle tilted, and he hopped sidewise out of a
rectangle of shadow, hunched, gray, powdered with the pollen of the
frosty, starry night.” (p. 3)
“He fell silent. His eyes glistened like wet leaves his arms were crossed,
and, by the wavering light of the drowning candle, some pale strands
combed to the left shimmered so strangely.” (p. 5)
“I wept and I howled, I boomed like a bittern, then left lickety-split for a
neighboring pinewood.” (p. 4)
Semantic analysis of the story focuses on the lexical meaning of the words and
highlights how Nabokov used deviated adjective-noun pairs to unfold meaning and
stimulate the imagination by challenging the reader to assign meaning to the unusual
pairings. The first pair is runny candle. Here the author presents an adjective phrase that
presents an oppositional contrast to the slow nature of a melting candle. In other examples
of unorthodox adjective-noun pairing, Nabokov describes anthropomorphic pairs such as
comical winkle and welcoming murmur, which attribute human characteristics to winkle and
murmur. Nabokov also chooses symbolic colors to describe his sprite. He describes the
Sprite’s pale-silver eyebrow. This color choice apart from being descriptive, also indicates that
the sprite is something precious. Nabokov leaves space for imagination in his descriptions
of things in nature, presenting them in a stream of consciousness as if they were real and
projecting the reader into that reality. For example:
“He heaved a deep sigh, and once again I had visions of billowing
nimbus, lofty leafy undulations, bright flashes of birch bark like splashes
of sea foam, against a dulcet, perpetual, hum....He bent toward me and
glanced gently into my eyes.” (p. 4).
His use of adjective and noun phrases in this paragraph are powerful, imaginative and
authentic at the same time. His symbolic use of color as in describing the eyebrow in the
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above example recurs in the following sentence: “I had barely grown used to it, and lo,
there was no more pinewood, just blue-tinted cinders.” (p. 4). The color of cinders is
generally either dark or warm gray but blue is the color for sorrow and the cinder here
represents something from the past just as cinders are remnants of fire. Nabokov uses the
blue tinged cinders to evoke sorrow for that which has passed away.
Another example of semantic artistry is found in the lines:
“You remember yourself - you lost your way once in a dark nook of my
woods, you in some little white dress, and I kept tying the paths up in
knots, spinning the tree trunks, twinkling through the foliage.” (p. 4).
Here, Nabokov describes a scene to convey an emotion. A reader could note the
progression from wood, to nook, to knot. In the passage the Sprite describes the
successive levels of confinement imposed on the narrator and recalls the powerless yet
joyful innocence of childhood. Other unusual and unorthodox uses of pairs and unusual
attribution of features to things include: mortal boredom, orphaned bluebells, unmown, the paleblue gusli, the pathetically luminous, magically somber groves, your unfathomable beauty, the familiar
melancholy laugh. In these word pairs the adjectives apply to the mood of the Sprite rather
than the objects. This projection of emotion and attribution to objects allows Nabokov to
poignantly alliterate the despair of forced immigration and the attendant loss of innocence.
There is parallelism in the theme of the story to the real life of Nabokov; in that, the
Sprite is displaced, forced to migrate to another land (woods) where he encounters the
first-person narrator. In the story the reader is also displaced between world and
otherworld when sprite’s memory speaks to both the narrator and the reader. What is
striking here is that uncertainty at the end of the story, where the reader feels still when the
candles “sputters” and is left doubting whether the tale was all the narrator’s imagination or
was there a really a sprite? In both cases, the implicit point is for the reader to realize that
Nabokov himself had to flee from his country (his wood) first into Europe and then to
America (new wood) in order to survive. The realities of revolution shattered his innocence
just as the war shattered the native woods of the sprite.
In the line describing nostalgia for the past “I remembered the happiness, the echoing,
endless, irreplaceable happiness. No, it can't be: I'm alone...it's only some capricious
delirium.” (p. 4). We see that Nabokov used the word echoing to indicate that happiness has
passed and the memories, while evocative, have no substance and like an echo extinguish
over time. There also arises a contrast between the past tense of happiness and the present
solitude of the narrator who finds himself experiencing a melancholy remembrance of the
past and wonders if the Sprite were only some capricious delirium. He does not repeat the
word happiness but instead uses the word delirium to highlight the disturbed state of mind,
remembering the past in the present.
In terms of stylistic analysis, the addressing readers through the Sprite projects
Nabokov’s voice, and is his way of bringing the reader into the text as a shared persona.
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Through the voice of the Sprite, he creates the “implied reader” who then develops
expectations and meaning (Leving, 2012, p. 5). As Leving (2012) claims, it is Nabokov’s
way of controlling the reader. As the story unfurls, it might well impart empathy for the
dislocated sprite to readers and cultivate in them an understanding of how dislocation and
compulsory immigration can feel. In his style, what is obvious is that Nabokov moves from
real to unreal (from world to otherworld). The first-person narrator symbolizes the real and
the Spite the unreal. Attributing human physical features in his descriptions of the Sprite’s
manner, physical appearance and also his conversation with the narrator makes the sprite
feel real and worldly. Nabokov brings a sense of immediacy to the unreal. This is how he
styles his story with the blend of impersonal and personal and real and unreal. It is the
switching between the two perspectives that give the story its stylistic animus.
Conclusion
Nabokov’s use of words is rich, powerful and evocative. Stylistically speaking, two
opposing attributions are used in single phrase and that signature creativity makes for good
reading. His violation of norms for the phrases and verbs presents “heightened
expressiveness” (Nakhimovsky, 1977, p. 81). His sprite is a metaphor for the otherworld
but also representation of dislocation and the loss of innocence based on compulsory
conditions such as war or political exile. Nabokov labels the story The Wood Sprite after a
Russian folktale, The Wood Sprite. In the folktale a daughter of the pope was left home and
lost her way in the wood where she was captured by the Wood Sprite who held her captive
for three years until she is rescued by a hunter living in the wood who shoots the sprite.
The hunter took the young girl back to “Holy Russia” where they lived happily after. Here
the tale is reversed as it is the sprite who is lost, dislocated from that Holy Russia, origin of
his wood, and left reminiscing the good old times with tentativeness, fear, sadness and very
little joy. These feelings of anxiety and nostalgia were the dominant tone in the story. What
Nabokov might have wanted to sketch with this story at his early age was a literary image
reflective of his sense of dislocation and living in the limbo of a reality of exile so
incongruent with remembered innocence as to seem unreal. Nabokov was also dealing with
a censored political reality. The imagery and fanciful nature of the story may have been
necessary to allow his work to reach those left behind in Russia.
In today’s world, The Wood Sprite is still relevant to people find within themselves also
forced into immigration and who themselves experience a duality of personas (narrator of
their story and the melancholy Sprite). Nabokov uses this duality as an implicit drive to put
the idea of a unified persona within the reader, and so impart a better understanding of
dislocation (immigration) through empathy. The reader, we in the context, can feel how
Holy Russia in the original folktale is pined for by the Wood Sprite when he is dislocated
and must say farewell to “Rus’, adieu!” This was not just a simple farewell but farewell with
the acknowledgement that it was all beings (human or sprite) that make a land beautiful and
strong. Toward the end of the story Nabokov puts this point forward explicitly in the voice
of The Sprite: “It was we, Rus', who were your inspiration, your unfathomable beauty, your
5
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age long enchantment! And we are all gone, gone, driven into exile by a crazed surveyor
before he gets disappeared again.” (p. 5). This can be taken as an homage to a lost country
and sadness over the dislocation of war. A phenomenon we still witness today.
References
Fowler, R. (1989). Linguistics and the novel. London: Routledge.
Leving, Y. (2012). Anatomy of a short story: Nabokov's puzzles, codes, "Signs and symbols". New
York: Continuum.
Nabokov, D. (1995). Preface. The stories of Vladimir Nabokov (pp. xiii-xvi). New York:
Vintage International.
Nabokov, V. (1995). The stories of Vladimir Nabokov. New York: Vintage International.
Nakhimovsky, A. D. (1977). A linguistic study of Nabokov's Russian prose. The Slavic and
East
European
Journal,
21(1),
78-87. Retrieved
from
https://www.jstor.org/stable/306736
Olsson, A. C. (1983). Structure and style: An approach to characterization in Nabokov’s English
novels (Unpublished doctoral dissertation). Massey University, Palmerston North,
NZ.
Rudolf, S. (2013). Worlds and worlds apart in Vladimir Nabokov’s fiction (Unpublished doctoral
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The Sublime Rhetoric of Sonnet 66 by William Shakespeare and
O Tell Me the Truth about Love by W. H. Auden
Ayşe Demir & Mehmet Ali Çelikel
Pamukkale University
aysedemir@pau.edu.tr
macelikel@pau.edu.tr
Abstract
Literary texts are the written products that enable readers to have different insights into a great
number of subjects. There are collective subject matters that these extracts embrace literally and
what differ them from one another is their style. While some texts offer their subject matters in a
simple way of expression, some wave the language with a variety of motifs. As a discipline, stylistics
is the discipline that focuses on the ways language is used systematically. Linguistics is applied to
figure out the texts’ tone and to study the style of texts. Rather than only describing the formal
features, stylistics handles the functionality of a text. Sublimity may be counted as one of these
functions a text might offer. Sublime is a term that denotes nobility and aesthetic quality in addition
to the elevated form of feeling transmitted through the rhetorics. As a literary motif, it is attributed
to the art of telling called rhetoric of language. The perception of sublime gain two different forms;
namely the Romantic way of thinking and the classical definition of style offered by Longinus. The
present dissertation aims at examining the way William Shakespeare and W. H. Auden apply
sublime rhetorics in Sonnet 66 and O Tell Me the Truth about Love.
Keywords: Sublime, rhetoric, stylistics, W. H. Auden, Shakespeare

Introduction
The theoretical origin of sublime is accepted dating back to Pseudo-Longinos and his
work- On the Sublime which focuses on the quality of writing. Longinos questions how to
achieve sublime in his treatise. A good writing requires sublime: “a certain loftiness,
excellence, and command of language; a distinction and mastery of artistic expression”
(Longinus, 1890, p. xxiii) is his answer. The style of sublime writing is much more than
just the words on the page and above the ordinary; in other words, it is the excellence in
expression. Longinus claims that the only way for transcending the limits of human
consciousness is through a sublime language. There are five sources of sublimity in
Longinus’ idea of sublime: “great thoughts, strong emotions, certain figures of thought and
speech, noble diction, and dignified word arrangement” (Longinus, 1890, p. 14) Through
these sources, the reader is taken up to a higher position and the fact that there is much
more than mundane is given to the reader through these sources. The sublime of the text
equals with what might be called as the soul of the work.
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For Longinus, the existence of great ideas is the proof that they are uttered by great men
in a sublime way:
“it is not possible that men with mean and servile ideas and aims
prevailing throughout their lives should produce anything that is
admirable and worthy of immortality. Great accents we expect to fall
from the lips of those whose thoughts are deep and grave” (Longinus,
1890, p. 83).
Longinus’ concept of the sublime goes through some changes with the ideas of
Romantics focusing on the sublime as a style or rhetorical device in a different way. They
move away from Longinus’ attempt to create the sublime through high thought, but
instead try to use common subjects and motifs to create their writings. Albert O Wlecke
defines sublime as: “along with Burke and Kant, that sublime is a distinguishable category
of conscious experience” (1973, p. 10) The poet “attempting to describe the act of
consciousness, cannot specify it with reference to an explicit object” (Wlecke, 1973, p. 6)
but only through referring to the nature. The attempt to simplify what is thought as the
sublime lead many romantics to associate it with nature rather than the soul of the writing.
This romantic attempt to use nature as the source of sublime can be seen in various
Romantic author’s works, such as Wordsworth and Coleridge. According to Romantic’s
perception of sublime, is a heightened awareness. Edmund Burke, in his treatise called A
Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful, provides a theoretical
foundation fort he Romantics to create sublime texts. Burke claims: “two fundamental
aesthetic experiences: the sublime and the beautiful, and [identifies] their specific
characteristics across a number of artistic mediums” (Kohlmann, 2010, p. 45). In Burke’s
view, sublime is related with pain, obscurity, fear and astonishment; an the beauty consists
of the opposing qualities such as pleasure, clarity, safety and calmness.
Following Burke’s treatise, Wordsworth speaks of his attempt to create the sublime in
his Preface to The Lyrical Ballads: as choosing “incidents and situations from common
life” (1992, p. 96) and relating them “in language really used by men” (1992, p. 98). He also
prescribes throwing imagination on the ordinary things in an unusal way to be presented to
the reader. Nature is the source of these common life situations that Wordsworth filters
through his own perspective to create the sublime.
Findings
Having covered the main frame of the sublime rhetoric, the following part of this study
focuses on the two texts: W. H. Auden’s poem, O Tell Me the Truth about Love and William
Shakespeare’s well-known Sonnet 66, respectively. Despite the fact that both deal with the
universal feeling of love, the way they apply sublime rhetoric in their works paves the way
to analyze and contrast each in detail. As mentioned above, the feelings and matters of the
texts might coincide, but the way they express and their stylistics components make them
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distinctive. The reason to compare Romantics’ perception of sublime along with Longinus’
understanding of sublime is that O Tell Me the Truth about Love is much closer to Romantics’
way of expressing the subject matter. Just like Romantics, Auden chooses incidents and
situations from common life such as relating love to “a small boy” 1 or “a bird…” He
suggets that it is something that he can ask the nextdoor neighbour. While some see it as
absurd, others attribute the world’s turning to the existence of love. The poem asks what
love resembles to and whether it is possible to distinguish it. Feeling of love is likened to “a
pair of pyjamas” which is a mundane thing that is used by everyone. Whether it might be a
daily subject that people talk on boats while going to work or it can be found in a
newspaper extract is inquired. The next question is whether the people can hear it through
the voice of a “military band” or it is related to “Patriotism,” or to the weekend races; all
the topics that might be accepted as belonging to everyday life. The ongoing questioning in
the poem gives the impression that it is difficult to pin down love.
The poem goes after the same path of the Romantic poets; in that there are implications
to nature and physical connotations to human body. As Auden questions what love is, he
asks:
“Does its odour remind one of llamas,
Or has it a comforting smell?
Is it prickly to touch as a hedge is,
Or soft as eiderdown fluff?
Is it sharp or quite smooth at the edges?”
The above-mentioned words Auden chooses all belong to the world of nature. The
sensory verbs “smell” and “touch” are accompanied with the adjectives of “comforting,
prickly, soft, eiderdown, sharp” that describe Ilamas- a tropical American fruit grown on a
tree, a hedge and a fluff. Auden prefers to use the adjectives to support his argument and
set the picture he wants to draw before the reader’s eyes.
The poet is in search of love everywhere from “the summer-house” to “the Thames at
Maidenhead And Brighton's bracing air.” The spatial words are arranged in terms of the
probability of places the poet can meet love. In addition to the standard places that he
might encounter his love, he also examines absurd places like “the chicken-run” and
“underneath the bed.” He even appeals to a non-living object–“tulip” and a non-speaking
being- “blackbird” for an answer to his inquiry about what the true love is.
The stress on the notion of time in the last lines of the poem gives the reader an idea on
his anxiety about being caught short to the feeling of love:

References throughout to O Tell Me the Truth about Love is from: Auden, W. H. (n.d.) O Tell Me
the Truth about Love: Ten Poems. Retrieved April 8, 2018, from
http://www.poemhunter.com/poem/o-tell-me-the-truth-about-love
1
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“When it comes, will it come without warning
Just as I'm picking my nose?
Will it knock on my door in the morning,
Or tread in the bus on my toes?
Will it come like a change in the weather?”
How and when he will meet his love intrigue his mind to such an extent that he feels
panic for missing the right time and not realizing its coming. Once again, Auden makes use
of sensory details like “ picking nose, knocking the door and tread on his toes.” He prefers
using the verbs to emhpasize the dynamic nature of love.
The last lines of the poem leaves the readers with an open-ended situation in their
minds. From the beginning of the poem, the poet has searched where love is and how it
will find him, but the ending is like a hinder to the preparations and the poet is ready to
welcome love no matter where and when it comes. He is only concerned with how this will
happen and what will happen next. “Will it come like a change in the weather? Will its
greeting be courteous or rough? Will it alter my life altogether?” He uses “change” in his
first question and paraphrases it in the next question as “alter” to emphasize his desire is to
shape his life in accordance with love.
On the lexical level, the word choice and the use of language in Auden’s poem fits
Wordsworth’s “language really used by men”. The metaphors and the style of expression is
so simple and understandable that whoever reads the text can understand that love is
questioned in its simplest form. He prefers a conversational tone through the questions he
utters. Just like talking to a friend about his daily routine, he doe not keep away from the
vernacular language. If one takes Longinus’ insistence on sublime as “a certain distinction
and excellence in expression”, W. H. Auden’s poem should be put right at the other side of
the coin, because for Longinus a glorified subject demands a higher language and Auden’s
style is the other way around.
Another dimension of this poem which can not be reconciled with Longinus’s idea of
sublimity is that there must be something more to human life in the text than the mundane,
the ordinary. Reading a love poem must take you somewhere else and fascinate your mind
either with its language or the great conceptions in it. In Longinus’s terms, while talking
about love, the most noble and loftiest of the feelings, rather than “picking (my) nose” or
the “ thread on (my) toes”, more admirable and worthy metaphors are to be drawn. When
a reader taste the literary work, he must realize that it is a deep and grave thing that he is
reading. Longinus suggests that in order to be sublime the literary work’s stylistics must be
esteemed as a serious and lofty thing.
In Sonnet 66, by William Shakespeare, just from the very beginning of the text, the
serious style of expression reveals itself. Shakespeare, by saying; “Tired with all these, for

10

19th International Stylistics Symposium
November 28-29, 2019 Isparta/TURKEY
Editor: Dr. Mehmet Galip ZORBA
ISBN: 978-605-84052-7-1
restful death I cry”2 gives the impression that he will announce his discontent of the world
from which he desires to be released. As a typical feature of Shakespearean style, the
inversion of sentences strengthens the action of the verbs. He laments the corruption and
dishonesty of the world. He complains that people who deserve the contrary are turn out
to be beggars; that the ones who should not have had the right wear fancy clothes; that
there is a breach of faith; that the worthless are honoured with rewards and chaste women
become whores. He expresses how grieved he is for the authorities’ silencing the artists and
for the wise people’s being controlled by the fools just like a patient is manipulated by a
doctor. He desperately denotes that evil enslaves the good while the truth is replaced by the
mistakes.
Drawing a grim table before his reader’s eyes, Shakespeare gives his most impressive
message through the last two lines saying;
“Tired with all these, from these would I be gone,
Save that, to die, I leave my love alone.”
This concluding couplet contradicts with what he mentioned in previous eleven lines.
Using “antithesis is Shakespeare’s major figure for constructing the world in the sonnets”
(Schoenfeldt, 2013, p. 37), thus in the last two lines, he states that he would prefer to die
rather than witness the deficiencies and the wickedness of his age, were it not for the fact
that this means leaving his love alone. While criticizing harshly the political evil,
Shakespeare proposes that the reason for him to be alive among all these things is his lover.
All the troubles Shakespeare mentiones in the sonnet contributes to the intensity of love
because the poet says that he puts up with all these negative stuff just for being with his
lover. Otherwise, he sees the world as a place not worth living. In other words,
Shakespeare treats the love theme in his own, distinctive fashion and glorifies his love
through the bitter conditions of the world. When someone reads Shakespeare’s sonnet, he
clearly feels what Longinus means by sublimity, the highness of feeling the love in himself.
While the reader is deeply affected by the calamities, his mood is distinctively changed with
the powerful love. The death theme also strengthens the influence of his concept of love.
The reader acquires the impression that his love can defy anything.
Shakespeare’s language also bears the seriousness of his subject. The reader can grasp
the poet’s skill to express love as a glorified feeling. He doesn’t present love as it is, but
through contradiction, he turns it to a more dramatic scene. Also, rather than expressing
this in a direct way saying “I love her very much,” he lets the reader infer this in a skilful
way, which contributes to the sublime of the text. By avoiding the daily and simple form of
language, he gives his sonnet a gravity Longinus would approve of.

References to Sonnet 66 throughout are from: Schoenfeldt, M. C. (2013). A companion to
Shakespeare's sonnets. Malden, Mass: Blackwell Publishing.
2

11

19th International Stylistics Symposium
November 28-29, 2019 Isparta/TURKEY
Editor: Dr. Mehmet Galip ZORBA
ISBN: 978-605-84052-7-1
A sonnet is simply described as a 14 line poem with a specific rhyme, Shakespeare’s
sonnet fits the description with ABAB CDCD EFEF GG rhyme. The last syllables of the
words at the end of the lines create the rhyme: “cry-born-jollity-forsworn/ misplac’dstrumpeted-disgraced-disabled/authority- skill- simplicity- ill/gone- alone”
The mood of the quatrains do not change until the last two lines, but the cyclic
expression of “tired with all these” let the reader to feel the same strength both at the
beginning and at the end. Another repetition stands out with the use of “and” at the
beginning of each line. In order to create the rhytm of the syllables and to focus on the
continuity of the blemishes of the life, the poet uses “and” repetitively.
Shakespeare uses the verb “cry” for the death he longs for rather than giving it as a
desire or a wish as a noun; he shows how painful it is through the verb “cry”. His
contrasting word choice coupling each other also strengthens what he intends: “trimm'd in
jollity”, “unhappily forsworn” ,“right perfection”, “wrongfully disgraced.” Shakespeare
both expresses his disapprove and increases the worth of the concepts through
contradictions.
Discussion and Conclusion
In brief, when the two important literary texts O Tell Me the Truth about Love and Sonnet 66
are looked into in terms of theirrhetoric of sublime, it can be inferred that the latter suits to
Longinus’s term “sublime” literally. Although the two texts treat the sametopic of love, the
feeling of love, Shakespeare’s style seems more elevated when compared with Auden’s. W.
H. Auden’s poem has a number of diversified points of view; whereas his style is a simple
way of expressing the love theme. Though the topic of the two works is love, their ways of
handling also differs; in that while Auden questions love, Shakespeare has a clear-cut
attitude towards a great love which can withstand everything, even death. In Longinus’
terms, the sublime doesn’t persuade its audience but transports feelings and through his
sonnet Shakespeare traps our soul into the llusion of love.
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Abstract
To understand and interpret literary texts, it is vital to analyze the texts in terms of linguistic,
semantic and stylistic aspects. Stylistics involves linguistic analysis which is essential for the
comprehension and objective interpretation of literary texts. It is a significant source in
Comparative Literature Studies by promoting readers’ remarks via concrete linguistic evidence. The
aim of this study is to stylistically compare two poems which underscore the 19th century ideal
woman concept. During Victorian period, women were supposed to be loyal, submissive, patient,
graceful, sacrificing, devoted and pure. They were the angels in the house designed for their
children and husbands. Coventry Patmore described the expected qualities of Victorian women in
his famous poem The Angel in the House (1854) which recalls Wordsworth’s Perfect Woman (1807).
Within this scope, in this study, these two poems were comparatively analyzed based on linguistic
and stylistic variants to conclude the common perspective of Victorian society towards women.
This study involves three main parts. The first part focuses on stylistics and the techniques of
stylistic analysis of poems. In the second part, the comparative analysis of above mentioned poems
is presented. Finally, the last part concludes how Patmore and Wordsworth underscored the
physical beauty, warm nature and domesticity of women due to the expectancy of Victorian
patriarchal society in their poems.
Keywords: Stylistics, comparative literature, linguistic analysis, Victorian period, ideal woman

Introduction
The analysis of linguistic codes and stylistic markers provides readers insight to interpret
literary texts objectively. Stylistics, the linguistic analysis of literary texts, is a significant
source in Literary Studies. As a branch of ‘General Literature Science’, ‘Comparative
Literature’ is based on the studies of relationships between two or more literatures in
different cultures (Wellek & Warren, 1949, p. 40). Although its roots date back to ancient
times, from the 19th century onwards, Comparative Literature is foregrounded within
stylistic literary analyses.
Since it is difficult to understand and interpret the poems at first reading, through
certain methods, it would be efficient to analyze the context and messages via certain
stylistic markers and linguistic data. Foregrounding, repetitions and parallelisms provide
readers a way to comprehend a poem via certain subservient methods:



Reading the poem many times to compare the views and reflections,
Reading the poem by comparing it with other poems,
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Focusing on the intertexual relations of a poem with other poems,
Focusing on deviations, parallelism, foregrounding and repetitions,
Analyzing rhythm, rhyme, semantic and linguistic codes and
Analyzing syntax (Short, 1996).

In order to demonstrate how linguistic variants provide readers interpretation of poetic
language, this comparative analysis is based on graphological, lexical, phonological and
morphological features of two Victorian poems which depict the concept of ‘ideal woman’
in 19th century. Before focusing on the analysis, it would be proper to explain four main
levels of stylistic analysis of language of poems.
The first level is graphological level which refers to the ‘whole writing system:
punctuation and paragraphing as well as spacing’ (Leech, 1969, p. 39). Alabi (2007) states
that graphological analysis of a literary text involves the features as punctuation (quotation
marks, commas, question marks, apostrophes), ellipses, contracted forms, capitalization,
lower case letters, italics or spacing (p. 170).
The second level is lexical level which focuses on the study of individual words and
phrases, the choice and sequencing of words for a particular purpose, nouns, repetitions,
omissions (ellipsis), diction, anastrophe (syntactical order of a sentence), oxymoron, simile
or metaphors.
Phonological level involves the study of the organization of the sound patterns and
speech sounds (Ofuya, 2007, p. 14) or ‘the study of linguistic organization’ (Lodge, 2009, p.
8). In phonological analysis, repetition, rhyme, alliteration, intonation, syllables, sound
patterns, consonance and assonance are taken into consideration.
The last level is morphological level. Morphology ‘refers to the mental system
involved in word formation or to the branch of linguistics that deals with words, their
internal structure, and how they are formed’ (Aronoff & Fudeman, 2011, pp. 1-2). Within
this phase, repeated phrases, prefixes and suffixes are analyzed.
Repetitions and deviations in the structure of poems create a foregrounding effect
which awakens readers’ attention to the particular purpose of the poet. Repetition of
certain words, omissions, deviations in sentence structure and rhythmical patterns not only
provide an aesthetic effect for the reader but also underscore the messages in the deeper
structure.
Theme of the Poems
Perfect Woman, written in 1807 by William Wordsworth, is the depiction of the narrator’s
wife who passed away. Resembled to ‘a spirit of delight’ and ‘phantom’, we can conclude that
the writer images his dead wife whose memories still haunt the narrator. She is described as
kind, sweet, faithful and loyal.
15

19th International Stylistics Symposium
November 28-29, 2019 Isparta/TURKEY
Editor: Dr. Mehmet Galip ZORBA
ISBN: 978-605-84052-7-1
The second poem, The Angel in the House, written by Coventry Patmore in 1854,
underscores the qualities of an ideal woman, an angel in the house. Both poems reflect the
perspective of Victorian society towards women as implied in the titles. The whole poems
circle around the depiction perfect woman and the angels of the houses during 19th century.
Methodology
Graphologically two poems are distinctively different. The Angel in the House consists of 23
lines without any stanzas while Perfect Woman poem consists of 3 stanzas of 10 lines each.
There is a full stop at the end of the last line of every stanza in Perfect Woman while the full
stop is at the end of last line in The Angel in the House because the poem is in the form of a
single sentence having many subordinate clauses. Commas, semi colons indicate the pauses
of the narrators who list the qualities of an ideal woman in both poems. In Perfect Woman,
the exclamation mark is used in the second stanza as the narrator emphasizes ‘a Woman
too!’.
The Angel in the House is in simple present form to refer to a specific situation based on
the unchanging expectancy of society about ideal woman. However, Perfect Woman is in past
form and the poet moves backwards over time, which creates a realistic view because the
poem is based on the depiction of a dead woman.
In The Angel in the House, the uses of passive forms as ‘oppress’d’ and ‘devoted’ and ‘nobly
plann’d’ in Perfect Woman indicate the passivity of women in patriarchal Victorian society.
Capitalization is another significant data in grammatical analysis of poems. In The Angel in
the House, ‘woman’ is used only once in lower case letter while in Perfect Woman, ‘Woman’
(twice) and ‘Spirit’ (once) are capitalized to literally emphasize the spiritual beauty of the
dead wife.
In lexical level, repetition of words, sequencing of words to make sentences, diction,
anastrophe and omissions, metaphors are studied within this analysis. In Perfect Woman,
Wordsworth prefers positive connotations and metaphors related to the beauty of his
beloved: ‘a phantom of delight’, ‘a lovely apparition’ and ‘an image gay’ who ‘waylays’ the narrator.
He resembles her to an angel with ‘angelic light’ whose ‘dusky hair’ and eyes remind the stars
of ‘twilight’. A lovely and attractive figure with perfect womanly qualities. Although the
woman is described as a supernatural being, yet, she is still a human, a common housewife
who fulfilled her ‘household motions’ in Perfect Woman.
The lady is ‘a moment’s ornament’ designed for the husband and the narrator believes that
she was given to him to ‘haunt’, ‘startle’ and ‘waylay’. Apart from her spiritual sense, she is
resembled to a machine that is ‘nobly planned’ by God to warm, comfort and command her
husband with ‘cheerful’ and ‘sweet’ manners.
This gentle and sweet housewife has ‘steps of virgin-liberty’ that indicates her innocence and
purity. Although described as a goddess and planned by God, she has flaws and ‘yet a
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Woman’ whose imperfection led her mistakes, after which she ‘blames’ herself and regrets
with ‘tears’. She was thoughtful, intelligent and humanly as ‘A being breathing thoughtful breath’
who ‘praise, love, kisses, tears and smiles’.
Coventry Patmore in The Angel in the House (1854-1862) describes the Victorian ideal
wife with similar adjectives used by Wordsworth. Inspired by is wife, Emily, Patmore
associates the ideal woman with an angel in the house, which reflects the society’s
expectation form the Victorian women: obedient, graceful, passive, weak, domestic,
devoted, innocent and loyal. Although educated, women were inferior to their husbands
and supposed to stay at home to take care of her husband and children. In Perfect Woman,
the deviation in the syntactical order of the sentence is explicit and foregrounding in the
first stanza: ‘She was a phantom of delight /When first she gleam’d upon my sight; /A lovely apparition,
sent /To be a moment’s ornament’. In The Angel in the House similar deviation of sentence
structure is foregrounded as: ‘While she, too gentle even to force /His penitence by kind replies,/
Waits by, expecting his remorse, /With pardon in her pitying eyes’.
Both poems are rich in the use of metaphors. Woman is resembled to ‘grass’ growing
round a ‘stone’ in The Angel in the House as the sensitive female nature surrounds the harsh
male while the lady is resembled to a ‘phantom’ and ‘apparition’ as the spirit of the lady
surrounds the narrator in Perfect Woman.
The below table shows the similarities and differences between two poems in terms of
the writers’ choice of lexis based on the physical beauty, warm nature and duties of women.
Table 1. Angel in the House
NOUNS
woman
pleasure
(pitying) eyes
love
duty

ADJECTIVES
Pleased
impatient
gentle
kind
pitying
comfortable
dearly devoted
passionate

VERBS
Please
cast
expect
oppress’d
weep
love
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Table 2. Perfect Woman
NOUNS
phantom (of delight)
ornament
eyes (as stars)
A Spirit
A Woman
household
machine
endurance
foresight
strength

ADJECTIVES
lovely (apparition)
dusky (hair)
cheerful (dawn)
dancing (shape)
image gay
virgin
thoughtful
firm
temperate
perfect
angelic

VERBS
haunt
startle
waylay
praise
love
kiss
smile
nobly plann’d
warn
comfort

Phonological analysis of poems involve rhythm, assonance, consonance, alliteration and
syllables. In The Angel in the House (ab ab cd cd) and Perfect Woman (aa bb cc dd), there is a
regular rhyme. In Perfect Woman, assonance is obvious with the repetition of ‘o’: ‘phantom’,
‘too’, ‘household’, ‘love’, ‘comfort’ and consonance is clear with ‘t’: ‘to haunt, to startle’ ‘being
breathing breath’ , ‘to warn, to comfort’.
Similarly, in The Angel in the House, assonance is obvious with the repetition of ‘o’:
‘condoled’, ‘often’, ‘remorse’, ‘oppress’d’, ‘round’ and consonance is clear with the first syllabes
as ‘whose each impatient word’, ‘to think the sin’, ‘dearly devoted’, ‘grass grows’, creating phonetical
and graphological similarity.
In morphological level, the study of prefixes and suffixes are significant that indicate the
messages of the poets for this analysis. The use of nouns foreground the narrator’s feelings
and thoughts about the beauty and perfection of Victorian women.
In Perfect Woman, ‘cheerful’, ‘thoughtful’ and ‘angelic’ indicate the positive adjectives
attributed to the lady. In The Angel in the House, ‘impatient’ and ‘dearly’ show the expectations
of society from the ideal woman.
Conclusion
In both poems, the ideal woman is depicted as firm, loyal, temperate, obedient, cheerful,
sweet, soft, good, bright, passionate, temperate and innocent who is expected to wait,
weep, love, comfort, praise, waylay, smile, cry and kiss with endurance, foresight and
household skills.
Both Wordsworth and Patmore became the spokesmen of their ages and the expectancy
of patriarchal societies from the ideal wives. Although the lady in Perfect Woman literally
becomes an ‘angelic light’ for the narrator, the ideal woman in The Angel in the House is a
symbolic figure to represent all the angelic women in their house in Victorian period.
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Özet
Oyun metinleri üzerinde yapılmış olan deyişbilim incelemelerinin diğer türlere göre daha az sayıda
kaldığı görülmektedir. Ancak bir oyun metninin yazınsal açıdan incelenmesi oyunun daha verimli ve
etkili bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Oyunlardaki kurmaca konuşmalar bir oyun yazarının dil
kullanımı ve deyiş biçimlerini saptayabilmek için önemli kanıtlar oluşturabilir. Zira oyun yazarları
her türlü betimleme ve eleştirilerini ortaya koyarken dili kullandıkları için tiyatroda dilin işlevi büyük
bir önem arz etmektedir. Kimi oyun yazarları eserleri aracılığıyla toplumun olumsuz yönlerini onlara
göstererek bir farkındalık yaratmayı hedefler. İnsanlara kusurlarını gösterebilmenin bir yolu da bu
yönleri ustaca hicvetmektir. Nitekim tiyatro hem görsel hem de dilsel öğeleri içinde barındıran bir
tür olduğu için bu yazarlar tarafından özellikle tercih edilen bir tür olmuştur. Tiyatronun toplumu
dönüştürücü bir etkisinin olduğu göz önüne alındığında hiciv ile tiyatronun örtüştüğü görülür;
çünkü hicvin amaçlarından biri de insanlarda farkındalık yaratarak dönüşüm sağlamaktır.
Söylenilenin nasıl söylendiği tiyatroda hicvin yaratmak istediği anlamın oluşturulmasına yardımcı
olur. Nitekim tek silahı dil olan hicvin dil ile olan sıkı ilişkisi göz önüne alındığında hiciv yazarlarının
dil kullanımları da büyük önem kazanmaktadır. Hiciv yazarlarının eleştirilerini ifade ederken hem
iletmek istedikleri mesajın tam manasıyla anlaşılabilmesi için hem de oluşabilecek tepkilere karşı dili
nasıl kullandıkları büyük önem taşımaktadır. Ne yazık ki hiciv, dil teorisyenleri ve eleştirmenler
tarafından detaylı bir değerlendirmeye tabi tutulmamış, hiciv üzerine yapılan dil tabanlı incelemeler
çoğunlukla yüzeysel kalmıştır. Oysa bu çalışmanın da ortaya koyduğu üzere, tiyatro ve hiciv
deyişbilim çerçevesinde ortak bir zeminde ele alınabilir, yazarların vermek istedikleri mesajların
aydınlatılabilmesi ve oyunlardaki karşılıklı konuşmaların incelenebilmesi için edimbilim ve söylem
çözümlemesinin öne sürdüğü yaklaşımlardan faydalanılabilir.
Anahtar Sözcükler: Hiciv, eleştiri, mesaj

Yazınsal türler insan yaşamındaki deneyimlerin birikimini taşımakta ve aktarmaktadır. Bu
birikim sayesinde insanlar şiir, düzyazı ve oyunlarda bu deneyimlerini anlatırlar. Bir şey
söylemek ya da anlatmak için dili kullanan diğer tüm yazarlar gibi oyun yazarları da her türlü
betimleme ve eleştirilerini ortaya koyarken dili kullandıkları için tiyatroda dilin işlevi büyük
bir önem arz etmektedir. Lakin her yazarın dili kendine özgü bir kullanış biçimi olduğu
açıktır. Yazınsal yapıtları dilbilimsel yöntemlerle inceleyen ‘deyişbilim’, işte bu kullanış
biçimlerini ortaya çıkarmak için bir metin içinde belli bir özelliği ve niteliği olan dil
kullanımlarını incelemeyi amaçlamaktadır. 1960’larda ayrı bir bilim dalı olarak gelişen ve
değişik dil kullanımlarını inceleyen deyişbilim, daha çok yazınsal alanda incelemeler
yapmaktaydı. 1970’ler ve 1980’lerde, dilbilimcilerin yüz yüze iletişimi incelemek amacıyla
geliştirdiği çözümleme yöntemleri olan söylem çözümlemesi (discourse analysis) ve
Bu çalışma, yazarın 2018 yılında tamamladığı “Yirminci Yüzyıl İrlanda Tiyatrosunda Hiciv Dilinin
Biçembilimsel Olarak İncelenmesi” adlı doktora tezinden üretilmiştir.
1
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edimbilim (pragmatics) alanlarındaki gelişmeler, deyişbilimcilerin kurgusal diyaloglardaki
ifadelerin de anlamlarını inceleyebilmesine imkân sağlamıştır. (Culpeper ve diğerleri 4)
Ancak oyun metinleri üzerinde yapılmış olan deyişbilim incelemelerinin diğer türlere
göre daha az sayıda kaldığı görülmektedir. Bunun sebebi, konuşma dilinin yazı diline göre
“daha düşük değerde ve daha değişken” (a.g.e. 3) olarak görülmesiydi denilebilir. Diğer bir
deyişle, “sözlü dil, geçici yani değişebilir bir özelliğe sahiptir” (Sönmez 119) görüşünden
hareketle sözlerle ifa edilmek üzere üretilmiş olan tiyatro eserleri dilbilimsel ya da
deyişbilimsel incelemelere layık görülmemiştir. Nitekim şiir ve düzyazı ile karşılaştırıldığında
oyun metinleri 20. yüzyıl eleştirmenleri ve dilbilimcilerden daha az ilgi görmüştür.
Tiyatro oyunları, yazınsal eleştirilerde ya konu ya da karakter incelemeleri olarak ele
alınmakta ya da belli bir çağdaki kültür ve felsefe alanındaki gelişim ve etkileşimler açısından
incelenerek yorumlanmaya çalışılmaktadır. Lakin ister yazılı olsun ister sözlü, tiyatro
oyunlarındaki karşılıklı konuşmaların taşıdıkları kültür ve değerler birikimi açısından önemi
göz ardı edilmemelidir. Deyişbilim, bir oyun yazarının deyişinin saptanmasına, oyundaki
çeşitli karakterlerin dil kullanımlarının incelenmesine ve bu yolla tiyatro yapıtlarının ayrıntılı
bir biçimde incelenmesine olanak sağlamaktadır. Oyunlardaki kurmaca konuşmalar bir oyun
yazarının dil kullanımı ve deyiş biçimlerini saptayabilmek için önemli kanıtlar oluşturabilir.
(Özünlü 72-73)
Oyun metinlerinin deyişbilimin öne sürdüğü ‘söz-eylem kuramı’, ‘iletişimde işbirliği
ilkesi’ ve ‘konuşma kuralları’, yani konuşmanın insanlar arasındaki iletişimi sağlayabilmesi
için konuşmacıların uyması gereken nitelik, nicelik, bağıntı ve biçim kuralları, ‘nezaketnezaketsizlik ilkesi’ ve ‘yüz’ kavramı, son olarak da ‘konuşma sırası’ ve buna bağlı olarak
ortaya çıkan ‘güç ilişkileri’ kavramları bakımından ele alınmasıyla oyunlarda kullanılan dilin
incelenmesi, yazarların vermek istedikleri mesajların daha iyi anlaşılabilmesine ve dolayısıyla
oyunun doğru bir biçimde yorumlanabilmesine olanak sağlar. Örneğin, bir konuşma kuralı
çiğnendiğinde çiğnenen kural yazınsal değerlendirme açısından önem kazanır. Ayrıca tiyatro
oyunlarının deyişbilim açısından ele alınması, dilin, yazınsal yapıtlarda nasıl işlerlik
kazandığını açıklama konusunda büyük fayda sağlamaktadır.
Kimi oyun yazarları toplumun olumsuz yönlerini onlara göstererek bir farkındalık
yaratmayı hedeflemiştir. İnsanlara kusurlarını gösterebilmenin yolu da bu yönleri ustaca
hicvetmektir. Nitekim tiyatro hem görsel hem de dilsel öğeleri içinde barındıran bir tür
olduğu için bu yazarlar tarafından özellikle tercih edilen bir tür olmuştur. Tiyatro hemen
hemen tamamı yüz yüze iletişimden oluşan bir edebi türdür. Ancak, tiyatro oyunlarındaki
bu iletişimin sadece sahnedeki oyuncular arasında değil ayrıca yazar ve izleyiciler arasında da
gerçekleşebileceği unutulmamalıdır. Bu iletişimi sağlayabilmenin tek yolu da dildir.
Deyişbilimin bilişsel (cognitive), eleştirel (critical), biçimci (formalist), işlevselci
(functionalist), dilbilimsel (linguistic), yazınsal (literary) ve bağlamsalcı (contextualist)
deyişbilim gibi birçok türü bulunmaktadır. Ancak edebi metinlerin, özellikle de karşılıklı
konuşmalar içermesi bakımından tiyatro metinlerinin incelenmesinde ön plana çıkan
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“(edebi) dilin bağlam içinde nasıl kullanıldığı ve bir edebi eserdeki kahramanların
betimlenmesine nasıl katkıda bulunduğu ya da güç ilişkilerinin nasıl oluşturulduğu gibi
sorulara cevap vermek üzere edimbilimsel ve deyişbilimsel yaklaşımların birleşmesinden
doğa[n]” (Nørgaard ve diğerleri 39) Edimsel (Pragmatic) Deyişbilimdir.
Tiyatro metinlerinin neredeyse tamamının yüz yüze iletişimden oluşuyor olması
sebebiyle oyunlarda kullanılan dilin ‘kişi etkileşimli’ işlevi ön plana çıkmaktadır. Kişi
etkileşimli işlev, dilin kişiler arasındaki ilişkileri geliştirme veya bu ilişkilerin gelişmesine
engel olma işlevi olarak açıklanabilir. Dolayısıyla kişiler arası ilişkilerin aydınlatılabilmesi ve
oyunlardaki karşılıklı konuşmaların incelenebilmesi için edimbilim ve söylem
çözümlemesinin öne sürdüğü yaklaşımlardan faydalanılabilir. (Tan 165-166)
Oyun metinlerindeki karşılıklı konuşmaların incelenmesinde deyişbilime eşlik eden
edimbilim, yani pragmatik, “insanların dili uygun bir bağlamda ve belli amaçlarla
kullandıklarında aslında neyi kast ettiklerinin incelenmesi” (Verdonk 19) olarak tanımlanır.
Diğer bir ifade ile “bağlamın anlama katkısını inceleyen bilim dalına pragmatik denilir”
(Çakır 104). Nitekim edimbilim anlamı bağlama dayalı olarak ele alır. Dili daha çok
iletişimsel fonksiyonları bakımından inceler ve konuşmacının niyet ettiği anlamı ortaya
çıkarmayı hedefler. Zira tiyatroda dil, “hem yazarın hem de karakterlerin niyetlerini
belirtmeleri için güçlü bir araçtır” (Tutaş 132).
Dramatik diyalogların incelenmesi sadece söylenilenin anlamı üzerine değil, nasıl
söylendiği üzerine de olmalıdır. Bunun için konuşma sırasına dikkat edilmelidir. Konuşma
sırasından kast edilen bir konuşmacının konuşma esnasında söz söyleme fırsatı bulmasıdır.
Konuşma sırası; ilk konuşan kişinin bir sonraki konuşmacıyı o kişinin adını söyleyerek,
kişiyi bir takım sıfatlarla işaret ederek veya sadece o kişiye bakarak seçmesi yoluyla
belirlenebilir. (Herman 20) Bazen işaret edilen oyun kişisi herhangi bir söz söylemeyebilir,
bu durumda da konuşma sırası değişir. Söylenen sözler arasında sessizlik anları bulunabilir.
İletişimin devamlılığı için “katılımcıların sıranın örtüşmemesi ve bir önceki sıranın fazla
uzun sürmesi gibi konularda da sıkı bir işbirliği içinde olmaları beklenir” (Zeyrek 38).
Ayrıca herhangi bir konuşma esnasında kişilerden biri konuşulan konuyu değiştirmek ya da
konuşmayı kendi istediği şekilde yönlendirmek isteyebilir. Bu şekilde, üstünlük kurma
amacıyla, konuyu kontrol etme (topic control) çabası ve konuşma uzunlukları (turn length)
incelendiğinde oyun kişilerinin arasındaki güç ilişkileri de aydınlatılabilir.
Nezaket kavramı ise dilin bir amaç doğrultusunda stratejik bir biçimde kullanılmasıyla
ilgilidir. Konuşmacıların nezaket derecesi incelendiğinde, oyun kişilerinin kendilerini diğer
kişilere göre nasıl bir yere koydukları ve amaçlarına ulaşmak için başkalarını nasıl
yönlendirdikleri ortaya çıkarılabilir. Brown ve Levinson’a göre nezaket, yüz olguları (face)
ile birlikte ele alınmalıdır. (69) Yüz kavramı ise “bireyin toplum içinde başkalarına sunmak
istediği kimliğine” (Büyükkantarcıoğlu 38) işaret eder. Günlük hayatta bu tür olgular; ün,
itibar ve kişinin kendine duyduğu saygı ile yakından ilgilidir.
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Yine Brown ve Levinson’a göre yüz olgusu iki temel sosyo-psikolojik gereksinimden
oluşur. Olumlu yüz (positive face), insanların başkaları tarafından takdir edilme isteğidir.
Örneğin, fikirlerimizin ve söylediklerimizin beğenilmesi, onaylanması ve toplum içindeki
varlığımızın kabul görmesi bu istekler arasında sayılabilir. Olumsuz yüz ise (negative face)
eylemlerimizin engellenmesini istememekten doğar. Örneğin, ne istediğimiz ya da bir şeyi
isteyip istemediğimiz olumsuz yüzümüzü belirleyen etmenlerdir. “Yüz olguları bir yandan
dayanışmayı, toplumsal aidiyeti pekiştirirken (olumlu yüz), öte yandan bireyin etkinliğini
kısıtlamalardan en az etkilenerek (olumsuz yüz) sürdürebilmesini sağlar” (Ruhi 19).
Goffman “her bireyin kendi benlik imgesini onay kazanmak istediği çerçeveler içinde
sunduğunu, dolayısıyla, toplumda değer, etkinlik, beğeni, saygı, vb. uyandırmak istediğini”
(akt. Büyükkantarcıoğlu 38) öne sürer. Ancak insanların eylemleri çoğunlukla birbirlerinin
yüz olgularını tehdit eder. Örneğin, istekler genellikle olumsuz yüzü, eleştiriler ise olumlu
yüzü tehdit etmektedir. Bu tür eylemler de Yüz Tehditleri (Face-Threatening Acts ‘FTAs’)
olarak adlandırılır. Bu tehditler, özellikle konuşmacılar arasındaki ilişkiye ve eylemin
niteliğine göre değişiklik gösterir. Nezaket işte bu noktada önem kazanmaktadır. Çünkü
birinin yüz olgusunu desteklemek amacıyla oldukça nazik ifadeler içeren cümleler
kullanılabilir.
Kişiler birbirlerinin yüz olgularını tehdit etme amacı taşıdıklarında ise yeterince nazik
olmayan ifadelere başvurabilirler. Örneğin, muhatabını eleştirmek veya küçük düşürmek
niyetinde olan bir konuşmacı nezaketsiz ifadelerle karşısındaki kişinin olumlu yüzünü tehdit
eder. Nitekim kişiler arası iletişimde, “nezaketsizlik bir tür saldırı olarak değerlendirilir,
saldırı da binlerce yıldır bir eğlence kaynağı olarak kullanılmaktadır” (Culpeper 86).
Tiyatroda, bu saldırı, çoğunlukla diyalog içerisinde ve hicvetme amacıyla kullanılır.
Karakterler arasında anlaşmazlık olduğu zamanlarda veya oyun kişileri birbirlerini ve çeşitli
olguları yermek amacıyla hiç de nazik olmayan sözler kullanabilirler. Hiciv de bu tür
anlaşmazlıklardan beslendiği için nezaketsizlik bu noktada önem kazanır. Nezaketsizlik kimi
zaman aşağılayıcı tabirler kimi zaman da alay sözcükleri ile kendini gösterir. Bu şekilde
kişilerin birbirlerine karşı üstün gelme çabası da ortaya çıkmış olur.
Üstün gelme ve yenme istekleri de ulaşılmak istenen bir hedef için insan zihninde doğal
olarak ortaya çıkan dürtülerdir. İşte bu sebeple, hiciv ve dil arasındaki ilişki, birey ve toplum
ile toplum ve kültürel değerler arasındaki ilişkiler açısından değerlendirildiğinde ortaya
çıkacak olan sonuç o toplumu oluşturan değerlere verilen önemin zaman içinde ne gibi
değişikliklere uğradığının daha iyi anlaşılmasına olanak sağlayacaktır.
Büyük çoğunluğu karşılıklı konuşmalardan oluşan tiyatro eserleri, bağlamın anlama
katkısını temel alan edimbilimin kapsadığı söz-eylem kuramı, işbirliği ilkesi, konuşma sırası
ve nezaket gibi çeşitli kuramların da yardımıyla deyişbilimsel bir incelemeye tabi tutulabilir.
Zira “karşılıklı konuşmaların edim-deyişbilimsel bir yaklaşımla incelenmesi şu sorulara
cevap aramaya yöneliktir: Oyun metni/diyalog neden ve nasıl kast ettiği anlamı
vermektedir? Konuşmanın belli bir biçemi var mıdır? Varsa nasıl çözümlenebilir? Yapılan
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dilsel seçimlerin etkileri nelerdir? Bu seçimler, karakterlerin/konuşmacıların kişiler arası
ilişkileri ve iktidar yapıları hakkında ne ifade ederler? Mizah nasıl ortaya çıkar? Neden
karşılıklı etkileşim, örneğin, nezaketsiz olarak algılanır?” (Nørgaard ve diğerleri 40).
Short oyun metinlerinin deyişbilimsel incelemesi yapılırken şu sorulara cevap aranması
gerektiğini belirtir: i) Karşılıklı konuşmalardan oyundaki karakterlerin kişilik yapıları ile ilgili
ne çıkarılabilir? ii) Karakterler arasındaki ilişki birbirleriyle kurdukları iletişim yoluyla nasıl
yansıtılmaktadır? Bu sorunun cevabını bulmak içinse karşılıklı konuşmanın şu yönlerini
incelemek gerekir: (a) Söz edimleri; karakterler tarafından hangi tür söz edimleri
kullanılmaktadır? Söz edimlerinin dağılımında belli bir düzen var mıdır? Eğer varsa, bu
durum karakterlerin sosyal ilişkileri hakkında neyi göstermektedir? Söz edimleri
okuyucuya/seyirciye neyi sezdirmektedir? (b) Konuşma sırası, konuşma uzunluğu ve sözün
kesilmesi (c) Hitap biçimleri (d) Kipler (“Discourse Analysis” 162) Buradan da anlaşılacağı
üzere, özellikle söz-eylem kuramının oyun metinlerinin deyişbilimsel olarak incelenmesinde
önemli bir payı vardır.
Short gibi Simpson da oyun metinlerinin söylem-deyişsel (discourse-stylistic)
incelemeleri yapılırken oyunlardaki etkileşimin doğası gereği birden fazla düzlemde
değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeker. Kurgusal karakterler arasındaki etkileşimin yanı
sıra yazar ve okuyucu/izleyici arasındaki etkileşimi de dikkate almak gerekir. Nitekim
söylem-deyişsel bir inceleme, yazar ve okuyucuların bir konuşmanın katılımcıları olarak
rollerini belirlemeli ve özellikle yazarın dili deyişsel bir etki yaratma amacıyla nasıl
kullandığını, okuyucunun da bu kullanımları ve arkalarında yatan nedenleri, yani yazarın
amacını anlamaktaki becerisini ortaya koymalıdır. (“Politeness Phenomena” 170) Oyun
metinlerinin sadece karakterler arasında değil yazar ve okuyucu/izleyici arasındaki etkileşimi
de sağlaması bakımından tiyatronun hiciv yazarları için de söylemek istediklerini
oluşabilecek tepkileri en aza indirerek geniş kitlelere ulaştırabilmek adına hayli elverişli bir
ortam olduğu söylenebilir.
Ortaya çıkışından itibaren çeşitli biçimlerde karşımıza çıkan hiciv, şiir, roman ya da
tiyatro gibi sınıflandırılabilecek edebi bir tür değil, edebi türlerden herhangi birinde ortaya
konulan bir tavır ve tutumdur. Amacı belirli bir durumu, aksaklığı veya yanlışı dile getirmek
olan şair ve yazarların herhangi bir edebi türde başvurdukları bir yaklaşım biçimidir. Antik
dönemden beri toplumsal gelişmelere paralel olarak varlığını sürdüren ve edebiyatın çeşitli
alanlarında karşılaşılan hicvin, insan yaşamının hem canlı bir parçası hem de aynası olan dil
ile arasındaki ilişki, birey ve toplum ile toplum ve kültürel değerler arasındaki ilişkiler
açısından değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuç, o toplumu oluşturan değerlere verilen
önemin zaman içinde ne gibi değişikliklere uğradığının da daha iyi anlaşılmasına olanak
sağlamaktadır.
Bilindiği üzere “her milletin kendine göre politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel
görüşleri vardır ve bunlar toplum içinde aynı görüşleri paylaşmayanlar tarafından
eleştirilebilir” (Özünlü 43), hatta sivri bir dille hicvedilebilir. Nitekim temelinde eleştiri
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yatmakta olan hicvin “en büyük özelliği iğneleyici, alay edici, aşağılayıcı olmasıdır. Kusurları,
kötü alışkanlıkları ortaya çıkardığı için de eleştirel bir analiz hüviyetini taşır” (Kuyumcu 223224). Fakat hiciv yazarlarının eleştirilerini ifade ederken hem iletmek istedikleri mesajın tam
manasıyla anlaşılabilmesi için hem de oluşabilecek tepkilere karşı dili nasıl kullandıkları
büyük önem taşımaktadır. Baypınar’ın da belirttiği gibi;
Hiciv yazarının amacı; toplum veya kurumlardaki aksaklıkları,
haksızlıkları, çarpıklıkları, insan yaşamının kötü, hoşa gitmeyen yönlerini,
görüşlerini alaya alarak yermek, tenkit etmektir. Bu işi yaparken,
"saldırgan bir tutum", "bir kurban", saldırıyı haklı gösterebilecek bir
"sebep" ve nihayet "iyi bir üslup" gerekmektedir. Hiciv; sözlerle, kalemle
yapılan bir savaştır. (33)
Bir hiciv yazarının tek silahı aslında kullandığı sözcükler olduğu için hicvin dil ile çok
kuvvetli bir ilişkisi vardır. Nitekim dil, insanların düşüncelerini birbirlerine iletmelerine
yarayan bir araçtır. Zihnimizden geçenleri dil aracılığıyla dış dünya ile paylaştığımız için
kullandığımız sözcükler düşüncelerimizi tıpkı bir ayna gibi yansıtır. Düşünceler de içinde
bulunulan şartlara, yere ve zamana göre değişkenlik gösterebilir. İnsanlar devamlı bir
değişim içinde olduğu için kullandıkları dil de bu değişime ayak uydurarak canlı bir
organizma gibi değişim ve gelişimini sürdürmektedir. Daha genel bir tabirle; dil, insan
yaşamının hem canlı bir parçası hem de aynasıdır denilebilir. Hatta dil, zaman zaman
toplumsal bir değişim aracı olarak da kullanılabilir. Hiciv yazarları da dilin bu işlevinden
faydalanmaktadır.
Hicvin sözlerle yapılan bir mücadele olduğu göz önüne alındığında, tiyatroda hicvin
incelenmesinde kişilerin birbirleriyle olan güç mücadelesinin incelemesine imkan sağlaması
bakımından emredici/buyruksal söz edimleri önem kazanmaktadır. Anlaşılması güç bir
takım benzetmeler ve üstü kapalı anlatımlar kullanılarak biçim kuralının ihlal edilmesi de
söylemek istediklerini farklı şekillerde ifade eden hiciv yazarlarının sıklıkla başvurduğu
yöntemlerden biridir. Ayrıca nezaket ve nezaketsizlik stratejileri de hiciv yazarları tarafından
aynı amaçla kullanılabilir.
Dünya edebiyatlarında Juvenal, Swift, Voltaire, Cervantes gibi ünlü hiciv yazarlarının
ortaya çıkması toplumsal sorunların en yoğun olduğu dönemlere denk gelmiştir. Bu yazarlar
kendi gördükleri kötülükleri başkalarının da görmesini ve bunların yok edilmesini amaçlar.
Bunu yaparken iyi ve doğru bir üslup kullanılması şarttır; çünkü hicvin amacına ulaşması
büyük ölçüde üslubuna bağlıdır. Yazarın güçlü bir üsluba sahip olması hicvin etkenliğini
arttırır. Hiciv yazarı okuyucu tarafından daha iyi anlaşılabilmek için, dolaylı anlatım,
tersinleme/ironi (irony), abartma, karikatürize etme, çift anlamlı sözcükler, yazılışları ve
söylenişleri aynı ama anlamları farklı sözcükler (ündeşler/cinas) (pun) ile eğretileme
(metaphor) ve düzdeğişmece (metonomy) gibi benzetmeler kullanma gibi yöntemlere
başvurur.
Bundan sonra hicvin anlaşılması okuyucuya düşen bir görevdir. Yazarın
karikatürize ettiği tipleri tanımak, abartmaların arkasında gizli olan gerçeği
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sezmek, hicvin en önemli üslup unsuru olan alayı (irony) yani söylenenin
aslında tam tersinin kast edildiğini fark edebilmek okuyucuya güç
gelebilir. Zira hiciv, okuyucudan belli bir edebiyat formasyonu bekleyen
bir türdür. (Baypınar 34)
Eleştirilerini halka zulmeden egemen sınıf yahut yöneticilere yönelten hiciv yazarları
tarih boyunca baskılarla karşılaşmış, eleştirirken eleştirilen durumuna düşmüş, hapse atılma,
hatta zaman zaman ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu durumdan kaçınmak için
birçok hicivcinin eserlerine dolaylı anlatım yöntemini ve hayali bir konuşmacı kullanmayı
tercih ettiği görülür. Şartlar ne denli zor olursa olsun hiciv yazarları eserlerini yazmayı
sürdürmüş, topluma ayna tutmaya devam etmiştir.
Hiciv, toplumdaki aksayan yönleri, devlet yönetimindeki hataları, toplumdaki her türlü
çelişkili durumu eleştirel bir yaklaşımla ele alır. Fakat “insanları, kendilerinin bile farkında
oldukları bazı çarpıklıkların, hataların alaya alınması rahatsız, tedirgin eder; hicivde
kendinden bir parça gören kişi bu alaylı eleştiriden, yergiden memnun olmayacaktır” (a.g.e.
36-37). Bu sebeple, diğer yazarlarla karşılaştırıldığında “hiciv yazarlarının pek popüler
olmamasının nedeni de büyük olasılıkla insanları zorla gerçeklerle yüzleştirmeleridir”
(Güvenç 3).
İnsan hayatının bir yansıması olan tiyatro, değişen hayata kayıtsız kalamaz, kendisi de
değişime ayak uydurur. Ayrıca tiyatronun toplumu dönüştürücü bir etkisi olduğu da kabul
edilmelidir. Bu bağlamda hiciv ile tiyatro örtüşmektedir; çünkü hicvin bir amacı da
insanlarda farkındalık yaratarak dönüşüm sağlamaktır. Örneğin, 20. yüzyılda eski sistemler
radikal değişimler geçirirken, hiciv de inatçı, işe yaramaz, etkisini kaybetmiş veya değişime
karşı çıkan kişileri ve durumları konu olarak ele alır.
Aslında “tiyatroda hicvin M.Ö. 5. yüzyılda Atina’nın siyaset ve edebiyat dünyasına
yönelik iğneli saldırıları ile ünlü Yunanlı oyun yazarı Aristofanes’in eserlerinden başlayarak
tiyatronun ortaya çıkışından beri var olduğu söylenebilir” (Marsden 161). Antik Dönemden
günümüze kadar varlığını sürdüren hiciv, 20. yüzyılda iki dünya savaşı, hızlı bilimsel ve
teknolojik gelişmeler, siyasi çelişkiler içerisinde ortaya çıkan birçok dramatik akıma eşlik
etmiştir; zira hiciv yazınının en çok bu tür toplumsal değişim dönemlerinde öne çıktığı
görülmektedir. Realizm, Absürdizm ve Post-Modernizm akımlarının sıkça başvurduğu hiciv
çağdaş tiyatroda ise daha çok kara mizah (black humor) ile birlikte görülmektedir.
Tiyatro diğer edebi türlerden farklı olarak sahne performansı gerektirdiğinden ve oyunlar
okunmaktan çok sahnelenmek için yazıldığından, sözel ve görselin birleştiği, etkisi sözlerin
ötesine ulaşan bir hiciv biçimi olarak karşımıza çıkar. “Tiyatro hicivde bulunan unsurlar,
oyun kişileri, kalıplaşmış sahneler, ahlaki örneklem, komedi ya da trajediye uygun bir
söyleyiş şekli olarak sıralanabilir” (a.g.e.). İzleyiciler sahnelenen oyunla kendi hayatları
arasında benzerlikler kurabilir, bu da tiyatro hiciv yazarının mesajlarını daha kolay
iletebilmesi için bir avantaj sağlamaktadır.
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Tiyatro hiciv, alay ederek cezalandırmak yerine güldürerek eğitme amacı taşıdığı için
daha çok Horatius’un eserleriyle özdeşleşen hiciv türüne uygundur denilebilir. Ayrıca
“kurulu bir düzeni tehdit eden cimri, huysuz, anti-sosyal, ikiyüzlü ve kendini beğenmiş
kişileri hedef alır” (Herr 461). Bunu yaparken kullandığı yöntem trajediden çok komedi ile
bağdaşmaktadır. Hiciv yazarları genellikle nükteli bir anlatım biçimi kullandıkları için mizah
ve hiciv çoğu zaman iç içedir. Fakat tiyatro hicvin amacı da salt güldürmek değildir, hedef
kitlesine ulaşabilmek için mizahı bir araç olarak kullanır. Nitekim “hicvi herhangi bir tenkit
yazısından ayıran en belirgin özelliği onun ağır basan mizah, güldürücü yönüdür. Hiciv
saldırdığı nesneyi, kişiyi tamamen mahvetmeyi, yerin dibine sokmayı amaçlar ve bunu
yaparken de sahip olduğu amansız silahı "mizah" ile okuyucuyu kahkahaya boğar”
(Baypınar 32).
Hiciv yazarlarını diğer yazarlardan ayıran diğer bir nokta da “ifşa etmek, kınamak ve
suçlamak suretiyle insanları ıslah etme” (Güvenç 3) amacı taşımalarıdır. İfşa edilip,
kınanmaya en uygun toplumsal olay olan skandallar da hiciv yazarı için birer araçtır. Ancak,
hiciv, yazar tarafından verilmek istenen mesajın tam olarak anlaşılabilmesi için okuyucuların
da konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olmasını gerektirir. Aksi takdirde yazar amacına
ulaşamaz.
Hicvin belli bir toplumsal temeli ve sadece güldürme amacının ötesinde de bir
fonksiyonu vardır. Bir toplumu oluşturan birçok olumlu özellik olabileceği gibi çeşitli
olumsuz özellikler de olabilir. Hiciv yazarları da “hiciv yoluyla sanatın toplumda bir fark
yaratabileceği” (Sierz’den akt. Bozer 25) görüşünden hareketle, eserlerini kaleme alırken
olumsuz yönleri ön plana çıkararak insanların bu özelliklerin farkına varabilmesi ve
aksaklıkları el birliği ile düzeltebilmesi umudunu taşır.
Bilindiği üzere, 20. yüzyıl, Avrupa Tiyatrosunda büyük değişikliklerin ve gelişmelerin
yaşandığı bir dönemdir. Sanayi, bilim ve teknolojideki gelişmeler, iki dünya savaşı, coğrafi ve
siyasi değişiklikler gibi dünya tarihini derinden etkileyen gelişmeler insanların düşünce
dünyasında da bir takım değişiklikler yaratmıştır. 19. yüzyıl sonlarından başlayarak daha
önce görülmemiş bir hızda Natüralizm, Realizm, Ekspresyonizm, Absürt Tiyatro ve Epik
Tiyatro gibi 20. yüzyıl tiyatrosuna yön veren birçok akım ortaya çıkmıştır. Bu akımlar
modern insanın karşı karşıya kaldığı sorunları farklı biçimlerde ele alıyor olsa da her birinin
altında toplumsal veya insani birer eleştiri yatmaktadır. Değişen toplum düzenleri,
politikacılar, yöneticiler ve din adamları hiciv yazarları için her zamankinden daha büyük
birer hedef haline gelmiştir. Toplumu baskı altında tutan her ne varsa hiciv için bir konu
teşkil etmektedir.
20. yüzyıla yaklaşıldıkça tiyatroda hicvin yıldızı giderek parlamıştır; dahası “tiyatroda
hicvin 1870 sonrası Realizm akımından Absürt Tiyatroya doğru seyreden gelişimi satirik
bakış açısının modern tiyatronun merkezinde olduğunu gösterir” (Herr 474). Modern
hayatın sınırlarını aşamayan ve üzerine yüklenen rollerden sıyrılamayan 20. yüzyıl insanının
çevresiyle olan savaşı hiciv için başlı başına bir konu teşkil etmektedir artık. Anlaşılan o ki
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hicvin çeşitli oyun türlerinde, çeşitli yöntemlerle uygulanabilirliği sayesinde tiyatroda hiciv
daha sık görülmeye başlanacaktır. Ayrıca 20. yüzyılda hızla değişen toplumsal koşullara bağlı
olarak beklentileri ve algıları değişen seyirci kitleleri de tiyatro sahnelerinde hicvin yerini
sağlamlaştırmaktadır. Zira toplumsal değişim devamlılık arz ettiği için tiyatroda hiciv
geleneği her daim varlığını korumaktadır.
Knight’a göre hiciv kendi başına bir tür olmayan fakat diğer edebi türleri kendi amacına
uygun olarak kullanan bir yöntemdir. Herhangi bir türü seçer ve fikirlerini onun üzerinden
iletir (4). Her ne kadar saldırı amacıyla yazılmış olsalar da hicivlerin saldırıdan öte bir
anlamları da olabilir. Hiciv saldırıyı bir maske gibi kullanarak aslında toplumda ve bireylerde
olumlu yönde bir değişim yaratabilmeyi amaçlar. Fakat bunu yaparken ahlaki bir değer
yargısı taşıdığı söylenemez. Ahlaki açıdan bir yargılama yapılabileceği gibi ahlakın kendisi
hakkında da bir yargılama yapılabilir. Hatta bazı hicivler yanlış ya da kısıtlayıcı gördüğü
ahlak kurallarını çiğnedikleri, yerleşmiş inançlarla ve değer yargılarıyla çatıştıkları için
ahlakdışı olarak değerlendirilebilirler. Bazıları da ahlakı toplumu kontrol etmeye yönelik
küstah ve ikiyüzlü bir girişim olarak değerlendirir. Bu sebeple hiciv ahlaki bir amaç
taşımaktan uzaktır; hicvin asıl amacı insanlarda belli bir idrak yeteneği geliştirmektir. Bu
idrak yeteneğinin sonucu olarak da insan davranışlarında bir takım olumlu değişiklikler
olmasını umar.
Nasıl ki bir yazarın üslubu onun anlaşılabilirliğini doğrudan etkiliyorsa “hicvin amacına
ve dolayısıyla da başarıya ulaşması büyük ölçüde yazarının üslubuna bağlıdır. Bu nedenledir
ki, iyi bir hicivciyi, anlatım tarzıyla okuyucunun tahammül derecesini aşmamaya dikkat eden
kişi olarak tanımlayabiliriz” (Baypınar 33). Hiciv yazarının okuyucusuyla kurduğu iletişim
öylesine hassastır ki kişilerin kendilerini hicvin birer hedefi olarak kabul etmesi kendi
hatalarını da kabul ettikleri anlamına gelir. Okuyucu ve izleyici kitleleri ya hicvedilen
kurbanların huzursuzluğundan keyif alır ya da kendileri birer kurban olabilirler. Bu nedenle
çoğu hiciv, yazarla okuyucuları arasında saldırının amacı ve özellikleri hakkında karşılıklı bir
anlayışa dayanmaktadır; çünkü hiciv okuyucuya bu anlayışı kazandırabilmek için onu
eğlendirir, zorlar ve hatta onunla tartışır.
Hicvin içerdiği bir takım benzerlikler veya zıtlıklar neticesinde, okuyucular ve izleyiciler
kendi içinde bulundukları durumu metindeki durum ile karşılaştırmaya zorlanır. (Knight 4344) Gerçek dünya ile kendilerine anlatılan durum arasındaki ilişkiyi anlamlandırabilmeleri
yazarın anlatımına bağlıdır. “İşte bu noktada hicivci bir takım ‘üslup araçlarına’ gereksinme
duyar: Dolaysız anlatım, dolaylı anlatım-alay, abartma, karikatürize etmek, çift anlamlı
sözcükler kullanmak, tuhaflıklar, benzetmeler” (Baypınar 33). Hiciv yazarı okuyucularına
aynı zamanda bu söz sanatlarının ardında gizlenmiş anlamları fark etme görevini de yükler.
Hicvin en dikkat çeken özelliği söylemek istediklerini farklı yollarla ifade etmesidir. Hiciv
yazarları bir toplumun aksayan yönlerini konu edindiği için kendilerine yönlendirilmiş tepki
ve tehditler ile karşı karşıya kalabilir. Bu tepki ve tehditlerden kaçınmak için eserlerinde
çoğunlukla mizahi bir anlatım türünü benimseyen hiciv yazarları, söyleyeceklerini direkt
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olarak ifade etmek yerine farklı yollardan hedefine ulaşmayı amaçlarken eğretileme,
tersinleme ve cinas gibi söz sanatlarına başvurur. Hicvedilecek olan kişinin sosyal statüsü ve
ifade edilecek olan durumun dolaysız bir şekilde anlatılmasına engel oluşturan karmaşıklığı
anlatımdaki bu çeşitliliğe de temel oluşturur.
Hicivlerde benzetmelere ve çift anlamlı sözlere çok rastlanır. Bu üslup
unsurları ve "maskeleme" tekniği çoğu kez hicivcilerin arkasına
sığındıkları "koruyucuları" olmuştur. Hiciv yazarlarının fabl veya masal
türlerinde, "hayvan maskesi" altında ileri gelen politikacıları hicvettiklerini
görürüz. (Baypınar 34)
Söz sanatları ile yapılan hicivlere örnek vermek gerekirse; karşısındaki kişiye “Sen bir
şeytansın” diyen kişi eğretileme aracılığı ile aslında “Sen çok kötü bir insansın” demek
istemektedir. Karşısındakine “Sen çok iyi bir insansın” diyen kişi tersinleme yoluyla aslında
“Sen çok kötü bir insansın” demek istemiş de olabilir. Hatta karşısındakine daha iyi bir
insan olması gerektiği konusunda ironik bir gönderme de yapıyor olabilir. (Doğan 98) Bu
gibi durumlar da hiciv açısından ele alınabilir.
Hiciv yazarlarının genellikle bir toplumun aksayan yönlerini konu ediniyor olmaları
kendilerine yöneltilmiş tepki ve tehditler ile karşı karşıya kalma ihtimallerini de beraberinde
getirir. Bu tür tepki ve tehditlerden kaçınmak için eserlerinde çoğunlukla mizahi bir anlatım
türünü benimseyen hiciv yazarları, söyleyeceklerini direkt olarak ifade etmek yerine farklı
yollardan hedeflerine ulaşmayı amaçlarken eğretileme ve tersinleme gibi çeşitli söz
sanatlarına başvurabilir. Ayrıca tek silahı dil olan hicvin dil ile olan sıkı ilişkisi göz önüne
alındığında hiciv yazarlarının dil kullanımları da büyük önem kazanmaktadır.
Bardağın yarısının boş ya da dolu olması örneğinde olduğu gibi yazarın
tercih ettiği kelimeler, cümleler ve bunların sıralanışı, dizaynı ve diğer
teknikler yoluyla kendi görüşüne uygun olan ve onu destekleyen her
olayı, açıklamayı, alıntıyı ve malzemeyi nasıl öne çıkardığı ve görüşüne
uygun olmayanları da nasıl okuyucunun gözünden kaçırdığının görülmesi
yazarın görüşlerinin doğru ya da yanlış olmasının ispatlanmasından başka
bir şeydir. Yazarların bütün gayreti okurların olayları kendi anlattıkları
çerçeveden görmeleri içindir. (Çakır 103)
Ne yazık ki hiciv, dil teorisyenleri ve eleştirmenler tarafından detaylı bir
değerlendirmeye tabi tutulmamış, hiciv üzerine yapılan dil tabanlı incelemeler çoğunlukla
yüzeysel kalmıştır. Paul Simpson’ın On The Discourse of Satire adlı eseri bu açıdan öne çıkan
bir eserdir. Simpson, eserinde satirik söylemin özelliklerini çeşitli söz sanatları ve dilbilim
teorileri ışığında detaylı bir değerlendirmeye tabi tutar. Ona göre hiciv, “çok sayıda araç ve
yöntemi içinde barındıran çok katmanlı ve çok kipli bir söylem şeklidir” (113). Fakat bir
söylem türü değildir; söylem türlerini kendi amacına uygun olarak kullanır. Bu bakımdan,
hicvin diğer söylem türlerini, kesimsel dilleri ve edebi türleri içinde barındırma ve bunları
yeniden değerlendirebilme kapasitesi de vardır. (a.g.e. 141)
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Simpson, hicvin söylemsel özelliklerini incelerken ortam (setting), yöntem (method),
kavrama (uptake), ve hedef (target) olmak üzere dört temel bileşenden bahseder. Bunlardan
ilki satirik söylemin oluşabilmesi için gerekli zeminin hazırlanış aşaması ile ilgili olduğundan
dilsel olmayan bir bileşendir. Hicvin ortaya çıktığı tarihsel ve fiziki koşullar ortam içinde
değerlendirilir. Ortamı takip eden yöntem, hicvin karakteristik bir tasarım ve sunum içinde
olması ile alakalıdır. Verilmek istenen mesajın iletilme şekli yöntem olarak değerlendirilir.
Satirik söylemin belki de en karmaşık ve en çok yönlü bileşeni olan kavrama, iletilen mesajın
okuyucular tarafından anlaşılması ile alakalıdır. Bu özelliği ile kavrama, Austin’in söz eylem
kuramı çerçevesinde edimsel etkinin anlaşılması, ifadenin içeriği ve etkisözlerin hedef kitle
üzerinde bıraktığı etkileri kapsamaktadır.
Son bileşen, satirik hedef ise kendi içinde dört alt türe ayrılır. Bunlar toplum içinde vuku
bulmuş olan herhangi bir olayı hedef alan ‘aralıklı’ (episodic), belli bir kişiyi hedef alan
‘kişisel’ (personal), insanoğlunun içinde bulunduğu genel durumu ve tecrübelerini hedef
alan ‘deneyimsel’ (experiential) ve saldırının başlıca hedefi olarak dilin kendisini seçen
‘metinsel’ (textual) hedeflerdir. (a.g.e. 70-71)
Bunların yanı sıra “bir tiyatro oyununu satirik yapan unsur onun icrasında gizlidir. Çünkü
satirik bir oyunda kullanılan dilin kendisi icraya yöneliktir” (Knight 119). Söylenilenin nasıl
söylendiği de tiyatroda hicvin yaratmak istediği anlamın oluşturulmasına yardımcı olur. J. L.
Austin’in sözlerin eylemleri icra etme rolünü taşıdığı görüşü çerçevesinde dilin belli başlı
kullanımları birer söz eylem olarak sınıflandırılabilir. Kişiler sözlü bir ifade ile bir eylemi de
gerçekleştirmiş olur ve muhatap oldukları kişi ya da kişilerden bu eyleme bir karşılık
beklerler. İşte tam bu noktada; söylenenle asıl söylenmek istenilen arasındaki fark veya
söylenen ile anlaşılan arasındaki farkın yarattığı çelişkili durum hiciv için hem bir araç hem
de bir konu oluşturur.
Oyundaki karakterler hem kendi kişiliklerini hem de ait oldukları sosyal çevreyi dil ile
ifade eder ve bu sosyal çevre içinde hareket ederler. Bazı karakterler de oyundaki diğer
karakterlerin gerçek yüzlerini veya gizlediklerini ortaya çıkarmayı amaçlayabilir. Bu
karakterler hiciv yazarının oyundaki temsilcisi rolünü üstlenirler. Başlıca fonksiyonları da
kabahatli kimselerin suçlarını topluma duyurmaktır. Bu yolla, oyunu izleyenlerin
aksaklıkların farkına varmasını ve hataların düzeltilmesini amaçlar. Dolayısıyla, tiyatroda
hicvin asıl hedefi seyircilerdir denilebilir. Sahnede kendisini ve çevresini gören seyirci
aslında hicvin saldırılarının yöneltildiği kişidir.
Hicivde, hemen her toplumda işleyen ve çoğunlukla bu kaidelere uygun
olarak yaşayan insanların bile fark etmediği gelenekler, kalıplar, sistemler
ve kuramların farkındayızdır. Nerede evlendiğimiz, hangi konuda
uzmanlaştığımız, hangi siyasi görüşü desteklediğimiz, nasıl eğitim
aldığımız, neye inandığımız sorularının cevapları ve benzeri sorular
aslında uyduğumuz kaidelerdir. Hicvin meydana getirdiği eleştirel
kahkahanın hedefi işte bu çok sayıda toplumsal kaidedir. Hicvin niteliğini
ve tavrını belirleyen de hicivcinin bu kaidelere karşı takındığı tavırdır ki
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bu tavır her daim eleştirel olsa da eleştirinin yoğunluğu bakımından
farklılıklar gösterebilir. (Jemielity 23)
Oyun metinlerinde hem oyun kişileri arasında hem de yazar ile seyirciler arasında çift
katmanlı bir iletişimin varlığından söz edilebilir. Oyun yazarları seyircileri ile sürekli bir
etkileşim içindedir ve oyun kişilerinin ağzından verilen mesajlara seyircilerin verdiği anlık
tepkiler ile karşılaşabilmektedir. Oyun yazarları da bu durumu dikkate alarak, tıpkı hiciv
yazarları gibi anlık tepkilerden kaçınmak amacıyla, dolaylı anlatım ve söz sanatları gibi çeşitli
anlatım biçimleri kullanırlar.
Çevresiyle iletişimini dil yoluyla sağlayan insanoğlu, duygu ve düşüncelerini dil ile aktarır,
dil ile sevinir, dil ile üzülür ve yine dil ile başkalarını incitebilir. Nitekim söz-eylem kuramına
göre “her tümce sözle yerine getirilen bir eylemdir” (Zeyrek 32). Bu bakımdan sözlerin
eylemleri icra edebilme özelliği de hiciv ve dil arasındaki sıkı bağı da kanıtlar niteliktedir.
“Bir saldırı olarak tanımlanan hiciv, başkalarını yaralamayı ve rahatsız etmeyi amaçlayan bir
söz-eylemdir” (Rabb 16). Zira hiciv yazarının bir amacı da hedefindeki kişi ya da kişileri
sözlerle yaralamaktır. “Tiyatro söze dayalı olduğu için kişisel hakaretlerin dile getirilmesine
uygun bir ortamdır” (Lanters 479). Eylem ve söylemlerin arasındaki bu ilişki hicvin
temelinde yatan ‘saldırı’ amacına uygun olarak dil yoluyla da karşımızdaki kimseleri
incitebilmemize olanak sağlar.
Tiyatroda hicvin incelenmesinde söz-eylem kuramının yanı sıra konuşma kuralları da
dikkate alınmalıdır. Karakterlerin birbirleriyle olan konuşmaları normalde tarafların işbirliği
ilkesine uygun şekilde konuşmaya katılmasını gerektirir. Ancak bu konuşma kurallarından
biri veya birkaçından sapma olduğunda taraflar iletişim kurmakta güçlük çekebilir, bu da
gülünç durumların ortaya çıkmasına yol açar. Oyun yazarları bir kişiyi, konuyu ya da olayı
hicvetmek istediklerinde nitelik, nicelik, bağlantı veya biçim kurallarından bilinçli olarak
saparlar. Örneğin, aşırı abartılı övgüler dile getiren bir karakter nitelik kuralından sapar ve
bahsettiği durumun aslında tam tersinin söz konusu olduğunu anlatmak ister. Biçim
kuralından sapan bir konuşmacı ise anlaşılması güç bir takım benzetmeler ve üstü kapalı
anlatımlar kullanabilir. Bu da yine hiciv yazarlarının sıklıkla başvurduğu yöntemlerden
biridir.
Konuşma kurallarına ek olarak yüz tehditleri, güç ilişkileri ve nezaket-nezaketsizlik
kavramları da dramatik hicvin incelenmesi esnasında ele alınmalıdır. Örneğin, bir hiciv
yazarı hedefindeki kişilerin kusurlu yanlarını, onlara abartılı övgüler dizerek ve aşırı nezaket
göstererek ifade edebilir. Nezaket gibi nezaketsizlik de daha sivri dilli ve acımasız bir hicivci
tarafından aynı amaçla kullanılabilir.
Kısacası, amacı bir kişi, olay ya da durumun, iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle
eleştirilmesi olarak bilinen hiciv; tiyatro oyunlarında Antik Yunan’dan beri varlığını
sürdürmektedir. Toplumların çalkantılı dönemlerinde ve siyasi huzursuzlukların arttığı
sıralarda daha da belirginleşen hiciv, tiyatroda köklü değişimlerin ve karışıklıkların yaşandığı
20. yüzyıl boyunca sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Tiyatroyu toplumsal bir dönüşüm aracı
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olarak kullanan oyun yazarlarının iletmek istedikleri mesajların daha iyi anlaşılabilmesi için
deyişbilimsel bir inceleme yapmak faydalı olacaktır. Zira yazdıkları oyunlar aracılığıyla
toplumsal bir dönüşüme ön ayak olmayı amaçlayan kimi oyun yazarları
seyircilerine/okuyucularına iletmek istedikleri mesajı hiciv yoluyla ulaştırmayı tercih
etmiştir. Oyun metinlerinin deyişbilimsel bir incelemeye tabi tutulması, işte bu mesajların
daha iyi anlaşılabilmesine olanak sağlamaktadır.
Nitekim bu tür bir incelemenin sonucunda, bu yazarların eserlerinde toplumda
gördükleri aksaklıkları, yanlışları ve olumsuzlukları hicvederek insanları gerçeklerle
yüzleştirmeyi ve bu yolla toplumda bir farkındalık yaratmayı hedefledikleri; ilaveten
toplumun çarpıklıklarını, kötü ve hoşa gitmeyen yönlerini alaya alarak yermek ve tenkit
etmek suretiyle toplumda ters giden şeylerin düzeltilmesi adına sağlam ve kalıcı bir adım
atılmasını sağlamayı amaçladıkları söylenebilir.
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Abstract
Readers respond to the language of a text in a number of ways, depending on the purpose of the
text and the aims of the readers, and Stylistics provides approaches to investigate such responses.
The CEFR is a text widely used in language learning and teaching, and how it is read and
interpreted by teachers is important for the application of the framework and has been the subject
of much debate and research. This paper reports a limited selection of findings from a study that
investigated the understanding of the CEFR for a group of teachers of English. Eight teachers in
state schools were interviewed about their knowledge and use of the CEFR and carried out an
assessment task with sample student performances. The study found that some of the teachers had
experience of the CEFR whilst others had none. The spoken discourse of the teachers was analysed
in order to explore the relationship between the teachers and the CEFR text. Findings show that
the teachers were able to apply the CEFR in their teaching and in the assessment task, but that they
tended to use the CEFR in class just as a learning tool and not as an assessment tool.
Keywords: CEFR, ELP, Council of Europe, text response, spoken Language.

Introduction
The purpose of this paper is to report on parts of a study (Tosun, 2019) that looked at
teachers’ understanding of and relationship with a specific text, the Common European
Framework of Reference, or CEFR (Council of Europe, 2001). Teachers’ opinions were
elicited through semi-structured interviews and analysed qualitatively using discourse
analysis. The paper reports on some of the results of the analysis of the teachers’ discourse.
The paper seeks to complement the findings of previous studies of teachers’ understanding
of and responses to the CEFR text through questionnaires which were, for the most part,
analysed quantitatively. The paper takes perspectives from Stylistics that were not used in
the original study. The paper aims to use knowledge of linguistics, or more specifically
discourse analysis, and apply this knowledge to ‘how the words of a text create the feelings
and responses’ (Arıkan, 2015) of a group of teachers towards the CEFR text.
The CEFR represents several years of research and study into modern languages. The
CEFR has enjoyed growing popularity in recent years as teaching methodology and views
language and language testing have developed. The CEFR emphasises communication
through interaction and aims to promote collaborative dialogue which is an important aim
of much current pedagogy.
Development of the CEFR was by the Council of Europe and created a basis for the
preparation and design of language syllabuses, curricula, tests and course books all over
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Europe. The Framework describes a wide variety of strategies, knowledge and
competences for application with students that aim to lead to effective communicaton and
use of language. It does so by using Can Do Statements to describe L2 proficiency across
five skills: reading, writing, listening, spoken production and spoken interaction. The
framework is based on six levels, A1, A2, B1, B2, C1 and C2.
CEFR descriptors aim to support and encourage learning by being positive and focusing
on what learners can do at different levels rather than what they cannot do. The
specifications are user-friendly and practical, which is one reason why the CEFR has
influenced language education not only across Europe but also throughout the world. In
spite of the fact that the CEFR has gained popularity and approval throughout the world,
its precise implementation in Turkey can sometimes be hard to identify.
This paper discusses the relationship, if any, between language teachers’ interpretation
of the language used in the CEFR and the effectiveness of its implementation. The paper
refers to data from a group of EFL teachers that indicate the teachers’ understanding of the
language used in the CEFR and how their understanding interacts with their opinions
concerning language and learning.
The CEFR is a text that was developed by the Council of Europe. The document in
Europe clearly has an extremely wide influence, as is shown by the fact that it has been
translated into as many as 40 languages, not only in Europe but also all over the world. The
main CEFR text and its related documents for examplethe ELP (Little, 2001), the common
reference levels including the self-assessment grids, the sample tasks and illustrative
example of speaking performances have all had an influence on users’ views of language
teaching, testing and curriculum design. The theoretical basis of the CEFR derives from the
construct of communicative competence (Canale & Swain, 1980) which aims for effective
and communicative use of language. The various CEFR guides support teachers (Huhta, et
al., 2002), trainers, course book writers, course designers (Heyworth, 2006), exam
producers (Figueras, North, Takala, Verhelst, & Van Avermaet, 2005; Jones, 2002) and
administrators (Figueras, 2007). The Ministry of National Education in Turkey makes it
clear that CEFR content and principles are applied in its curricula, and Turkey is an
important and valued member of the Council of Europe since its inception.
The CEFR is a comprehensive document seeking to cover a very large number of
language teaching and learning situations, which means that some of its ideas are likely to
be complex. As stated by Goullier (2007), all language teachers wanting to make
pedagogical choices and decisions can be guided by the CEFR. Nevertheless, a reader may
be confused or overwhelmed by the sheer number of concepts and explanations presented
in different chapters of the CEFR and it may take several readings to get a full
understanding of the Framework. Understanding of the CEFR is supported by a range of
publications (Alderson & Huhta, 2005).
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CEFR enthusiasm occurred in the national context of Turkey, too. The Ministry of
National Education (MoNE) declared that it had adapted its educational policies to the
CEFR. There were piloting projects of the CEFR and the European Language Portfolio
(ELP) along with teacher training programmes (Mirici, 2004). MoNE supported the
integration of the CEFR into the national foreign language curriculum. The MoNE in
Turkey declared that it had changed its educational policy according to the CEFR (MEB,
2006). The recent curricula, designed for 9th, 10th,11th and 12th grades was designed in
accordance with the CEFR: “This curriculum has been designed in accordance with the
descriptive and pedagogical principals of The Common European Framework of
Reference for Languages” (MEB, 2018).
Development and implementation of the CEFR have been the subject of much
research. The scales were developed meticulously through the efforts of language teachers
themselves (North, 1995). Studies in Turkey have looked at the relationship between the
CEFR and classroom instruction (Çelik, 2013), teacher autonomy (Çakır & Balcıkanlı,
2012), learners’ use of CEFR statements (Glover, 2011) and teachers’ viewpoints (Sülü &
Kır, 2014). Previous studies have not looked in detail at how the teachers, as the key
implementers of it, understand the language used in the CEFR.
Method
The Study: Research Questions, Context and Participants
The study aimed to answer three research questions. First, the study looked at what the
teachers said related to their knowledge about the CEFR, second how the teachers talked
about using the CEFR, and third what they said while applying the levels to a sample of
student performances. The teachers were asked about their knowledge and experience of
the CEFR. Then teachers were asked to assess a sample speaking exam from their own
knowledge and then with reference to CEFR Tables (Council of Europe, 2001, pp. 21-29).
The research questions of this paper were investigated through face-to-face interviews
with eight English language teachers currently teaching at state schools in one of the
provinces of Turkey. One of the advantages of this approach is that the interviewees were
from different educational levels of schools (one from high school, one from primary
school and six from secondary school). Thus, there are representatives of several levels of
education in the study. The researcher also utilized field notes taken before and after the
interviews through face-to-face interactions with the interviewees.
The study employed qualitative methodology based on discourse analysis. In the study, a
method of qualitative interview data analysis similar to the one offered by Burnard (1991)
was used, and is a kind of content analysis. All of the interviews were recorded in full and
the whole of each recording was transcribed. Four out of eight interviews were conducted
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in Turkish, and the transcriptions of the Turkish language interviews were translated into
English. The participants were free to choose whether to respond in English or Turkish.
Content analysis has been used successfully in a number of different types of research.
In order to address the weaknesses of quantitative methods, some studies successfully
performed qualitative content analysis. There are many definitions of qualitative content
analysis, including Mayring (2000, p. 2) who states that “an approach of empirical,
methodological controlled analysis of texts within their context of communication,
following content analytic rules and step by step models, without rash quantification”. This
approach shows that a focus of such content analysis is on an integrated perception of
speech as text in its various contexts. Qualitative content analysis, which does not only
mean the counting of words or the number of obvious meanings in a text, enables
researchers to group the various aspects of social reality related to the subject under
investigation.
In this study, aims and objectives were set in advance and were shaped by the
information requirements of the study. The structured design of the study guided this
process of the identification and analysis of the patterns within the qualitative data derived
from the interviews. In this way the study adopted certain principles of the approach,
which enabled the researcher to explore data in depth for the enhancement of the analytical
process as a means of qualitative data analysis. In the initial stages of setting the analytical
framework, the researcher identified significant themes thereby making the process of data
analysis transparent through the illustration of the linkage between the stages of analysis.
The principles of this approach coincide with the principles of undertaking qualitative
analysis.
Data analysed were transcripts of two-part semi-structured interviews of the teachers
conducted by the researcher, one of the authors of this paper. The researcher wrote up the
findings by using verbatim transcriptions of interviews which assisted to make comparisons
and contrasts. The interview responses were interpreted and inferences were made in a way
that was assumed not to compromise the essence of the original meaning produced by the
study participants. The transcriptions served as the primary sources of data for content
analysis.
After informing the participants comprehensively about the background and nature of
the study, two interview protocols each consisting of eight semi-structured questions were
answered before watching a sample KET (Key English Test) speaking exam video. Four
more questions were answered after watching the sample video. In order to obtain
informed consent of the participants for the collection and analysis of the data the
protocols were prepared both in Turkish and in English. The participants were free to
choose the language they would speak in the interview. This enabled the participants to
express themselves better and more freely.
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Apart from the main questions, the researcher used probes when necessary in order to
obtain further information about the research questions. The interviewees were informed
about the audio-recording process before the interviews. Each of the interviews lasted
about ten minutes on average. All of the interviewees took seventy-six minutes in total.
Each of the interviews consisted of two phases. In the first phase, interviewees were asked
about their knowledge and use of the CEFR. The second phase conducted after watching
the sample speaking video, involved questions about the CEFR level and the language used
in the CEFR. The video itself lasted about four minutes and was not included in the
transcription and the time allocated for watching the video was not counted in the total
interview time (seventy-six minutes). After the video the respondents were asked about
their opinions related to the level of the speaking pattern in the video. They were not
provided with the correct answer for the level, but were instead provided with the tables of
the CEFR level descriptors and were asked to read them. They were asked whether their
opinions changed after reading the tables or not. Additionally, they gave their opinions
about the language used in the CEFR level tables. The responses from the interviewees for
each question were reported descriptively and sample comments from the interviews were
presented as data for the study.
Findings
The study data indicate that the teachers’ knowledge of the CEFR varies. Initially most
teachers said that they knew little or nothing about the CEFR. However, the interviews
showed that all the participants knew about the existence of CEFR levels and all were using
the self-assessment activities in the course books. In addition, the teachers said that they
saw the development of Communicative Competence as an important aim of their teaching
by applying the principles of Communicative Language Teaching. The teachers were able
to apply the levels to a sample exam performance after they had used the CEFR tables
(Council of Europe, 2001, pp. 28-29) to help them, but estimates of the levels before
referring to the scales were incorrect.
As was noted above some of the concepts and explanations in the CEFR may not be
immediately comprehensible, expecially for the learners themselves, for example the
following statement includes words such as ‘direct exchange’ that may not be easily
understood by learners:
I can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and
direct exchange of information on familiar topics and activities
Several teachers in the study identified the language in the CEFR text as potentially
problematic for learners but not for teachers, for example this teacher response:
…In terms of the instructor or learner? ...Yes, the language used seems
to be more… being written for the instructors. I mean, maybe the
learner can also understand but I am looking at some words especially, I
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wonder whether some words are appropriate for that level or not.
Because similar words… that is, I am not talking about the specific
words. For example, the word “detail” is also used in the level A1. There
are similarly difficult words in other levels, too. It seems more likely to
have been prepared for the instructor. I mean, it seems to me that the
sentences here can be made easier in terms of the learner. Because when
you look at one of the sentences, there is a sentence comprising 4-5 lines.
Maybe the learner may not understand exactly at what level he/she is by
reading it from here. It seems to me like it has been prepared for the
instructor a bit…Some words are difficult without using a dictionary. I
mean words like “exchange”, “immediate” arise. I think these words are
a bit difficult for level A2. He/She will need to use a dictionary.
Comments from teachers such as these illustrate responses to the CEFR text. The
comments show a reflective approach that seeks effective communication with the
students.
The teachers also reported that they use the self-assessment activities in the course
books with students. This illustrates their openness to the practices encouraged by the
CEFR and their inclusion in the course books. They indicate some level of success for the
implementation of the framework and the MoNE curriculum. In addition, the teachers also
stated that developing an ability to communicate in English, in other words communicative
competence, was part of the aims and strategies that they employed in class.
Discussion
Findings show that teachers encounter certain educational challenges during the
implementation process. For instance, the expectations of students or parents may oblige
teachers to prepare learners for certain exams, which do not correspond to the main
principles of the CEFR. Another factor can be the length and variety of the CEFR itself,
which may hinder its effective implementation. The length and complexity reflect the fact
that the CEFR is intended to be comprehensible and positive. Participating teachers who
said that they already had some knowledge of the CEFR stated that familiarity with the
CEFR largely came from pre-service and in-service training, in other words outside
sources, rather than from the original document itself. Some said that they found the
reading of it hard to pursue.
These EFL teachers’ attitudes towards the basic ideas of the CEFR are generally
positive and current foreign language programmes in Turkey are based on the approach
advocated by the CEFR. In parallel with the rising popularity of Communicative Language
Teaching, which regards the communicative ability as the main goal of foreign language
teaching, the CEFR was published by the Council of Europe as a framework emphasizing
the real usage of the target language and communicative competence by describing
different language competences. Apart from putting emphasis on communicative
competence and learner autonomy, which have been popular in language learning and
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instruction since the 1980s, the CEFR has brought the innovation of an action-oriented
approach and common referential levels, scales and descriptors. The CEFR and its
companion documents like the ELP have influenced views of language teaching and testing
as well as curriculum design in Turkey, as is the case throughout Europe.
Language teachers have been advised to take the CEFR as a guide for making
pedagogical choices or decisions. However, it was emphasized that the CEFR should be
understood well by both teachers and learners to be able to benefit from it effectively on
real life practice of teaching and assessment. Therefore, the current study attempts to find
an answer to the question of whether the CEFR is known sufficiently for an effective
application and whether it is clear enough to be understood or not. The study found that
that six out of eight EFL teachers said that they do not know about the CEFR or they have
not received any kind of training about it, which illustrates the lack of accessibility of both
pre-service and in-service training courses provided. Although there were applications
related to bringing the foreign language curriculum and course books in compliance with
the CEFR, there seems to be deficiencies in the provision and accessibility of necessary
trainings to all EFL teachers who are the key implementers of the CEFR.
The problem addressed in this paper was stated in terms of the application of the CEFR
and teachers as key implementers of it. The purpose of the study was therefore to
investigate EFL teachers’ understanding of the language used in the CEFR and the effect
of this understanding. The main intention of this paper was to explore and analyse how
teachers understand the language used in the tables of the CEFR and what the CEFR levels
mean to them. According to the qualitative research results, it was revealed that EFL
teachers show indecisiveness about the exact level of a sample speaking exam prepared in
alignment with the CEFR levels. Only one of the participants made a definite decision
about the exact level in the sample whilst the others remained in-between two levels or
made incorrect guesses. However, the reasons for their decisions on the level were
compatible with the statements used in the CEFR level descriptors although they could not
relate them to the relevant level. Given that EFL teachers lack the sufficient knowledge of
both the CEFR and CEFR levels, CEFR-based language teaching can be said to be far
from effective implementation in Turkey. Therefore, until the EFL teachers obtain the
necessary and detailed knowledge about the Framework, it is not possible to talk about a
close relationship between the EFL teachers’ interpretations about the language used in the
CEFR and the effectiveness of its implementation. Nevertheless, there is clearly potential
for teachers to fully understand and use the principles and content of the framework. It can
be said that teachers are implementing the CEFR and the ELP consciously or
unconsciously via the CEFR-based curriculum and the course books. The ones who know
about the CEFR tend to carry out a more effective application. The ones who do not know
about the CEFR also play a role in the implementation of the CEFR as far as the
curriculum and course books require them to make their applications accordingly. In sum,
given that different beliefs and attitudes teachers hold about learning English may influence
the way they teach and their interpretations unearth their outlook with regards to language
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and learning. EFL teachers regard learning English as important but it is stated that it is not
always possible to conduct activities based on the CEFR because of various reasons like
exam anxiety, crowded classrooms and changeable levels of students although teachers are
aware of the fact that learning English means being able to communicate via English.
As for the evaluation of the language used in the CEFR tables after being provided with
the tables, the language was found to be clear and understandable in general. The language
was evaluated in terms of the instructor and the learner separately. The CEFR tables were
perceived as being prepared for the use of the instructors as they include certain words and
expressions which may be hard or too long to comprehend for learners without teacher or
dictionary support. On the other hand, it can be concluded that the language used in the
CEFR can be described as being clear and comprehensible in ways that are helpful for the
users to differentiate between levels and to relate the levels to the related descriptors.
In brief, findings of the present study reveal that EFL teachers are aware of the CEFR
levels although they do not know about them in detail through the original text itself. If
they are given the chance of receiving the necessary and detailed knowledge about the
Framework, the implementation of the CEFR can be implemented effectively and
thoroughly. At this stage, it can be said that the CEFR is applied partially since its
implementation seems to be limited with just the “can do statements” part of the
Framework rather than being used in the form of assessment. Lastly, CEFR levels appear
not to be fully understood by teachers. Teachers seem to underestimate the levels assuming
that the levels require too much from learners, which also hinders the effective
implementation of the CEFR.
The extent of applicability of the CEFR has implications regarding the implementation
of the Framework. The principles and practice of the CEFR and the ELP are embedded in
the educational system through the adoption of an action-oriented approach and learnercentred practices within the coursebooks and the curriculum. On the other hand, study
results imply the existence of a partial application since EFL teachers mostly implement
just the can do self-assessment statements in the course books rather than using them for
assessment. From the perspective of teachers, the CEFR is a learning tool rather than an
assessment tool.
Analysis of perceptions and viewpoints of EFL teachers related to the CEFR effects on
language teaching revealed that these EFL teachers have positive views regarding the
appicability of a world-wide standard like the CEFR. The CEFR influence can be observed
on teaching methods and course books whilst school exams are not currently influenced by
the CEFR because they rarely test communicative competence. This may be one possible
reason why foreign language teaching and learning is still not really communicative. Thus,
the recent application of practice exams in high schools can be expanded through the
testing of speaking and listening in primary and secondary education as well.
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Analysis of the EFL teachers’ perceptions about the language used in the CEFR
revealed that the indecisiveness of teachers regarding the levels suggest that CEFR level
descriptors cannot easily be differentiated by teachers. Therefore, necessary training (online
training resources, in-service trainings or workshops) related both to the CEFR and CEFR
level descriptors exclusively should be offered for teachers. In order to make the language
used in the CEFR tables more accessible for teachers, more examples of the descriptors
could also be provided so as to make the tables equally understandable for every user.
Analysis of the reasons for teaching and learning English provided by the teachers
suggests that learning English communicatively is regarded as quite important by teachers
with the reasons of the necessity of learning a “lingua franca” and the promotion of
plurilingualism and pluriculturalism. Teaching of other modern languages other than
English may also be expanded through state schools, which is now available at only some
private schools in Turkey.
Conclusion
This paper points to five main conclusions.
1. CEFR principles are compatible with teachers’ views of language and learning.
2. A clearer idea of the levels would enable teachers to apply the CEFR more
successfully in their teaching and testing.
3. More information and training about the CEFR would assist teachers in using the
CEFR.
4. Teachers would benefit from training for how to apply CEFR criteria to classroom
tests.
5. Sounder understanding of the principles and practice of the CEFR would help
teachers achieve their own aims and those of MoNE.
The study results suggest that these EFL teachers have positive attitudes concerning
most of the principles and much of the practice of the CEFR and foreign language
programmes in Turkey are currently based broadly on similar approaches to those
advocated in the Framework. It is noted, however, that teachers meet a number of
challenges when they attempt to implement the process. The expectations of students or
parents for example may require teachers to focus on specific examinations, many of which
are neither based on nor related to the principles or even levels of the Framework. An
additional factor may well be the length and rather complex nature of the CEFR itself,
which may hinder successful application. Even though the Framework endeavours to be
comprehensible and accessible for a wide range of users, the findings of this study suggest
that some of the teachers who have knowledge of the CEFR either have fairly minimal
knowledge, limited experience or found comprehending it difficult to follow fully.
Furthermore, most of the teachers do not know the CEFR itself while some of them find it
difficult or not right to take the CEFR assessment-related issues into account fully for
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formal exams and classroom assessment of learners’ competence although they are familiar
with the levels of competence.
This study has considered the speaking parts of the CEFR tables as a sample for
obtaining interpretations of EFL teachers related to the language used in the CEFR or
CEFR level tables specifically. Further research can be done on the other parts (reading,
listening, writing) so as to get an idea about teachers’ views related to the CEFR level of
written KET exam samples, for instance.
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Abstract
Henrik Ibsen (1828-1906) was one of the most important figures in Modern European Drama in
the late nineteenth century. He has been acknowledged as the founding father of Modern Drama in
Europe. Ibsen’s A Doll’s House (1879), a social realist play and one of Ibsen’s masterpieces, will be
analysed under three lexical collocations. Collocations are analysed and examined as part of
stylistics. The exploited lexical collocations in the paper are “Adjective + Noun”, “Verb+ Noun”
and “Verb+ Adjective + Noun”. The study aims to show how the use of collocations differs
between male and female characters. In other words, it tries to find out how the lexical collocations
are used by male and female characters in terms of stylistic perspective. The chosen three types of
lexical collocations are commonly used in the play and they give us lots of information about for
what purposes they are used by Nora and Helmer who are the major characters in the play. In this
study, the most striking examples have been chosen from each act of the play to demonstrate to
what extent the use of collocations are exploited by Nora and Helmer to exert power, authority,
and superiority over one another. The most distinctive and efficacious ones have been
demonstrated in the study. Through the use of the chosen collocations we have tried to examine
the superior and inferior status, domineering, authoritative or submissive traits of the characters
and the power and gender relations and inequalities between genders from a stylistic perspective.

Keywords: Stylistics, lexical collocations, gender relations, A Doll’s House, Nora
Proper words in proper places make the true definition of a style.
Jonathan Swift
Introduction
This paper will deal with Ibsen’s A Doll’s House (1879) from a collocational perspective.
The study of collocations is regarded as a new phenomenon and it is rarely applied to
drama from a stylistic perspective. This study aims to investigate the use of collocations in
A Doll’s House. How collocations are used by female and male characters is examined. The
study of collocations constitutes a part of lexical stylistics. It is worth first defining stylistics
before we further our study.
Method
This study adapts a content analysis of selected dialogues from Ibsen’s masterpiece, A
Doll’s House, to examine the gender representations from a collocational perspective. The
dialogues exchanged between Helmer and Nora have been grouped into three lexical
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collocational categories to find out whether male and female use them differently in a
certain context. The dialogic interactions between the main characters in the play have been
examined to show differences in the use of collocations between male and female
characters.
Some Notes on Stylistics
Simpson (2004) defines it as “stylistics is a method of textual interpretation in which
primacy of place is assigned to language” (p. 2). According to Britannica, stylistics, as part
of linguistics, “is the study of rhetorical and syntactical patterns of a language”. Zhukovska
(2010) claims that “the word – stylistics was firstly attested in the Oxford English
Dictionary only in 1882, meaning the science of literary style, the study of stylistic features.
However, the first reflections on style can be dated back to the ancient times” (p. 8). As
many scholars state that the origin of it dates back to the ancient rhetoric and poetics
considered to forefathers of stylistics. Bressler (1999) states “the stylistics, as we know
today, originated from the classical works of Plato and Aristotle. Aristotle, Cicero,
Demeritus, Quintilian, and many others treated style as a proper medium of thought” (p.
18).
Homer’s epics deal with exploiting the capacity of language affecting and determining
non-linguistic events. Bradford (1997) puts “but it was not until the fifth century BC that
the Greek settlers of Sicily began to study, document and teach rhetoric as a practical
discipline” (p. 3). As many scholars and sources reveal, during those times rhetoric was a
powerful weapon to deal with and solve the judicial, social, and political disagreements over
civil rights and land rights, so we could infer that it was an art of persuasion and
convincing. To Bradford (1997), Georgia was the first rhetorician using it beyond those
spheres mentioned above. He brought it into the field of philosophy and literary studies (p.
2).
In conclusion, the stylistics, as a discipline, is a twentieth century phenomena. Bradford
(1997) claims “the term is derived from the Greek techne rhetorike, the art of speech, an
art concerned with the use of public speaking as a means of persuasion” (p. 2). Simpson
(2004) clearly reveals it as “the study of stylistics in the early twenty-first century is alive and
it is taught and researched in university departments of language, literature and linguistics
all over the world” (p. 2). The perception of the stylistic method and technique helps us
understand how language analysis works. To Simpson (2004), the stylistics broadly aims to
(1) explore language, (2) understand the deep and surface structure of literary texts, (3) shed
light on the structure of language (p. 4).
Collocations
Collocations, the scope of our study, fall into the field of stylistics. Collocation is broadly
defined as “collocation means a natural combination of words; it refers to the way English
words are closely associated with each other” (O’Dell & McCarthy, 2008, p. 4).
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Furthermore, collocations can be defined as bringing or connecting together two or more
words in a language in natural and meaningful way. For instance, we say ‘heavy rain’,
‘strong wind’ ‘blonde hair’, ‘pay attention’, and ‘commit crime’. A collocation means, in
other words, combination of two or more words in a language occurring frequently and
naturally (Demiray, 2018, pp. 5-6).
It is imperative here we talk about the major types of collocations. Collocations are
classified in many ways by scholars; we will explore how those scholars define them. O’
Dell and McCarthy (2008) broadly categorize them as strong, fixed and weak collocations.
A strong collocation means in which the words are closely connected and associated
with each other. For example, mitigating circumstances or factors. His sentence was
reduced because of mitigating circumstances.
Fixed collocations are so strong that they cannot be changed or altered in any way. For
instance, we can say she was walking to and fro. It means she was walking in one direction
and then in the opposite direction.
Weak collocations are those collocations which can be associated with a wide range of
other words. For example, a broad smile, a broad avenue, and broad shoulders (qtd. in
Demiray, 2018, p. 6).
We could talk about grammatical and lexical collocations as well. Grammatical
collocations are collocations which are phrases made up of a significant word and a
preposition or grammatical structure such an infinitive and or clause (Ilson, 2010, p. xix).
Noam Chomsky’s famous example, decide on a boat, mentioned in his Aspects of the Theory of
Syntax (1965), means ‘choose a boat’ contains the collocation on decide, he terms it as close
construction, whereas decide on a boat meaning ‘to make a decision while on a boat’ is a free
combination or loose association (Chomsky, 1965 qtd. in Ilson, 2010, p. xix). “Any native
speaker of English feels that the components decide on ‘choose’, and of other fixed phrases
such as account for, accuse (somebody) of, adapt to, agonize over, aim at, etc., ‘collocate’
with each other” (Ilson, 2010, p. xix). On the other hand, free combinations are made up
of elements which are joined in accordance with the general rules of English syntax and
they allow free substitutions.
O’ Dell & McCarthy (2008) divides grammatical collocations into seven categories as
given below: verb + noun, noun + verb, noun + noun, adjective + noun, adverb +
adjective, verb + adverb or prepositional phrase, complex collocations (e.g. take it easy for
a while). On the other hand, lexical collocations do not contain any prepositions, infinitives
and classes.

47

19th International Stylistics Symposium
November 28-29, 2019 Isparta/TURKEY
Editor: Dr. Mehmet Galip ZORBA
ISBN: 978-605-84052-7-1
Some Notes on Gender Stylistics
Our contention is that men and women differ in the use of language. Taking context as a
central issue can make us obtain the different use of language between men and women.
In his History of Sexuality, Foucault (1978) states
…the male had the right to be in the central position in his kingdom.
Using the concepts of religion: God as the creator of the Earth, using the
noun ‘He’, as a male. The king in the palace, the male in the family of a
household gained the opportunity to receive the power of becoming the
empire of the genders (p. 23).
Accordingly, it is quite normal that the male is physically powerful and strong as opposed
to women because of his biological formation. It can be inferred that this male biological
superiority can make them adopt different characteristic behaviours than women and they
take the authority over the universe. It is known that man has exerted great authority and
power over women and his universe throughout the ages.
Bowring et al. (1997) discuss that “there were the trivial chattering, nagging woman” on the
one hand, and
“the strong, silent, long-suffering man”, on the other hand. Needless to
say, these were male generated stereotypes which suggested men's
language habits as the appropriate use of language, whereas female
language habits appeared as a distortion of the true purposes for which
language had been devised” (p. 292).
Actually, as gender studies show that such stereotypes are misleading and false because we
need context in which man and woman interact with each other to specify the description
of man’s and woman’s differences in the use of language.
The following quote from McDonald (1978) gives us a great many clues about the way
man and woman use language differently and unequally.
You're talking like a woman. You noticed. Why are you talking like a
woman? Because you're talking like a man? You come bounding in here,
offering to give me a story, arranging a job for me as if I were someone
who has to be taken care of, as if you, The Big He, are the source of The
Power and The Glory Forever and Ever. Ah, men! (p. 238).
How do men and women appear to use collocations in the selected dialogues? The
answer to that question will be explored in the following part.
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Table 1. Collocational Analysis of the Play, ACT-1, Adjective + Noun Addressing
TORVALD
(My) little sky-lark
(My) little squirrel
(My) little spendthrift
(My) precious little singing bird
(My) pretty little song-bird
(My) little pet
(My) little sweet-tooth
My impulsive little woman

NORA

---------------

Throughout the Act 1, Torvald addresses Nora by using a possessive adjective “my”. It
shows that Torwald regards her as an object rather than as an equal partner, though she is
his wife, and Nora is not recognized as an individual on her own right. He always uses pet
names for her, so the “bird” image needing protection, affection, actually Helmer is her
guarding angel. Nora is very vulnerable, unintelligent and unaware of the outside world. He
shows his authoritative, superior, possessive, affection providing trait running through the
“ideal” house. Diminutive adjective “little” implicates that Nora is a doll-like wife to be
played and fancied. She is treated like a small-sized lovable doll baby. Nora asks for
Helmer’s help with the costume and Helmer is always ready to fulfil his society-driven role
and so he takes up his joy-fuelled mission and begins by addressing her “my impulsive little
woman”. However, Nora addresses her husband by his name directly in a lovely voice,
playful tone and childish mood. Helmer is a bread-winner and a patriarch at home. He is an
all-knowing character to be respected and prostrated before and this respect can be
achieved to call him by his name Torwald or not more than “Dear Torvald”.
Table 2. Act-1, Adjective + Noun
TORVALD
(Your) frivolous ideas
A nice safe job
A good fat income
A glorious feeling

NORA
new clothes
a little sword
gilt paper
pretty red flowers

These selected “Adjective and Noun” collocational excerpts give us the general frame.
Phobic about borrowing money, Helmer finds Nora’s ideas frivolous, childish and
worthless on financial matters. According to him, Nora trespasses her socially- prescribed
role. Then so, it is seen that Nora tells her husband what she has been busy with all day,
such as buying new clothes, a little sword, doll etc. for their children as Christmas gifts. She
busies herself with domestic errands to keep her home happy, warm and ideal. She, herself,
feels great pleasure with it as a home-making wife and mother. The collocations used by
Helmer are related to obtaining a position, safety, comfort, income, finance, respectability.
He is the breadwinner providing Nora with all her wishes as much as he can.
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Table 3. Verb + Noun
TORVALD
Squander money
Run away with money
Hold on to money
Dig into (my) pocket
Look out for money

NORA
wrap money up (in paper)
hang money on (tree)

Here, Verb + Noun collocations refer to money matters. Above-stated collocations
are related to money on which Helmer is highly self-disciplined and careful with. He, as a
bread-winner husband who is afraid of borrowing money and leading a life on credit,
chides her for spending money excessively until the pay cheque comes in. He asks her to
keep money with herself a bit. However, Nora dreams of pleasing children by wrapping
money up in gilt paper and hanging on the Christmas tree. He draws a more realistic
picture of life whereas she devotes herself to make the household blissfully happy and
draws a rosy and illusional picture.
Pop into confectioner’s / Try sampling the preserves
(Go) nibbling a macaroon / Make flowers
The above-stated collocations uttered by Helmer are the activities he ascribes to and
expects from Nora to do. What we see here is that he regards and treats her as his daughter
rather than wife and needs education, attention, direction and dictation on musts and
mustn’ts or shoulds and shouldn’ts. When she goes out, she may go and eat sweet, candy,
or taste macaroons secretly, all of which are unhealthy for her especially for her teeth.
Busy with bank matters
Give authority
Make changes
Persuade the manager

Look forward to the fancy dress ball
Buy a doll’s cot
give advice
look (my) best
Arrange costume
Get dress material
Hide the Christmas tree

These collocations are about the business matters that major male and female characters
deal with. Here Torwald, as seen, talks about his work, what he is busy with and his plans
at bank where he is a bank manager. Although Nora is incapable of appreciating and
understanding the business what her husband does. He is open to her in speaking, may be
wishing to create a picture of how powerful and important he is at the bank. In the
meantime She is seen thinking of the Christmas day, her presents for the household and
the party that will be thrown by their neighbours. It is a striking point that while Helmer
ponders to be promoted by the bank management, Nora needs some advice for what to
wear at the coming party.
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Table 4. Verb +Adjective + Noun
TORVALD
Keep little Christmas secrets
Surprise with splendid things
(not) strain (your) dear little eyes
(not) work (your) dainty little fingers

NORA
Do a big favour
get a good salary

The collocations uttered by Helmer are once again the expectations from Nora. He
continues amiably his diminutive adjective “little” as seen above. Nora here asks for a
favour. However, “getting a good salary” is said for the achievement of Helmer as a master
at home.
Table 5. Act-2, Adjective +Noun Addressing
TORVALD
(you) little rogue
A little frightened dove
Little woman
Helpless little thing
(my) Little singing bird
Stubborn little miss

NORA
for herself)
(your) pretty little sky-lark
a little squirrel
an elfin child

At the beginning of the act 2, Helmer is seen to continue his lovable diminutive
addresses. When Nora evokes her anxiety and begs him not to give any notice to Krogstad,
Helmer approaches her mercifully and helps her stifle her fear like an affectionate
protective father. However; he gets angry and furious by her persistence as if his
unshakable authority is hurt. As seen above Nora accepts her doll-like role at home and she
addresses and takes herself as how she is called by her husband. Her acceptance and
pleasure with the addresses for herself is highly remarkable. She even uses them to coy with
Helmer with the aim of persuasion.
Table 6. Adjective +Noun
TORVALD
Incredible obstinacy
Childish fears
Embarrassing rash friendship
Miserable pen-pusher
his) tactless way

NORA
wicked people
evil people
Nasty insinuations

In act 2, Helmer criticizes Nora harshly and pays no attention on what she says,
eventually disregards her uneasiness so that he can stay tall as he should. He vilifies
Krogstad heavily for his immorality as well. The adjectives used for Krogstad are in strong
language. Regardless of the characters ‘existence, Helmer is an all-knowing, authoritative
and decision-making character both at home and at work. Nora is seen vulnerable and
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fragile. She is scared of the outer world and finds people monstrous. She warns Torwald
against all possible dangers as much as she can.
Table 7. Verb + Noun
TORVALD
Try on the costume
Run through tarantella
Try out the tambourine
Make noise

NORA
rehearse dance

Here again Torvald dictates what she must do rather than meddling with his business.
He, as an indisputable authority over her, tells her what to do and what not to do.
Furthermore, she can make noise as if she was a little naughty child. Helmer continues to
be a father-like figure, disregarding her wife as a full individual on her own. When Nora
understands that she fails to persuade him not to fire Krogstad, she returns to her doll role
to gain time and distract him from his determination. She begins rehearsing dance on his
wish for the party with great anxiety and fear.
Table 8. Verb + Adjective + Noun
TORVALD
Make thoughtless promises
Make (self) a laughing stock

NORA
dance a moonlight dance
do marvellous tricks

It can be seen that Torvald Helmer is a central authority not letting Nora meddle with
his business. What we see here is a master-slave dialectics is in operation again. He cannot
even imagine the possible result of fulfilling her wish by ignoring his own one. He berates
her and finds her promises thought-lacking. If he does what she requests for Krogstad, he
makes himself a laughing stock exposing to the outside pressures. Actually it is an insult.
She tries to calm him down pitifully with her child-like playfulness. She is desperate and
totally helpless.
Table 9. Act-3, Adjective +Noun Addressing
TORVALD
Sweet little thing
(my) Lovely little Capri girl
(my) Capricious little Capri girl
(my) Little sky-lark
(my) Most treasured possession
(my) Young bride
(my) Darling wife
Miserable woman
A miserable failure
A feather-brained woman
(my) Frightened little song-bird
A hunted dove
Helpless, perplexed little thing

NORA

---------------
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In act 3, what we see is the husband and wife address each other by using polar opposite
adjectives. When the long kept secret is unveiled , Helmer, the sole authority hitherto,
calls her by using cute, sweet, heart-warming addresses but later on he turns out to be a
monster foaming with rage and reviles by saying “A miserable failure”,” A feather-brained
woman”,” A miserable woman”. It is a fact that Nora is treated by him like a soulless doll
not only to be played for fun but also to be thrown out without hesitation when it
dissatisfies. When the reality behind the secret comes to light at the final scene, Helmer
treats Nora as he did before. But it is too late now for Nora, she has come to the point of
realization of her position and rejects to comply with her role anymore; she rejects Helmer
and slams the door and leaves behind all to fulfil her duty for her own being to become an
independent true individual, not a doll-wife.
Table 10. Adjective +Noun
TORVALD
Well-deserved wild applause
A tremendous success
Shapely, young shoulders
Exquisite curve (of neck)
Young, trembling loveliness
Paltry excuses
A terrible awakening
Irresponsible ways
Criminal acts
Ghastly thing
Tremendous gulf (dividing)
Exaggerated and hysterical truth
Incredible talk

NORA
a strange man
full freedom

At the beginning of the act, Torvald praises Nora for her performance at the party, her
beauty and elegance as he always strives for beauty throughout his life. He is overjoyed as if
he exhibited his beautifully created doll at a showroom and approved by the society.
However; after the climax, the harshness of the adjectives “paltry “,”irresponsible”,
“criminal” are strong as much as the positive ones stated above. At the final scene, he also
realizes the distance in the marriage and offers to compensate for. He accuses her of being
overly emotional and melodramatic. It is clear that he still drags not to see her as a rational
individual and equal to him. Once she changes her talk to him and rejects to be his doll
wife, he is shocked by her response. Now we see she has just woken up from the long
endured illusion and faced with the reality. After that long awaited wake-up, she finds him
as a total stranger who has deprived her of realizing her ambitions and creating her true
identity. She decides to see for the truth for her own true existence.
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Table 11. Verb + Noun
TORVALD
Stop play-acting
Give an account
Ruin (my) happiness
Jeopardize (my) future
(not) bring up children
(not) trust (you) with children
Preserve appearance
Act on responsibility
Give advice and guidance
Get rest
Set mind at peace
Find refugee
Stir conscience
Bridge gulf

NORA
(not) take the blame on
get experience
play with baby dolls

The verb and noun collocations uttered by Torvald after the unveiled secret, are also
strong. Actually, it can be deduced that he unconsciously helps Nora face up to the facts.
Initially regarding Nora as a doll baby to be fancied, he now wants an account and accuses
her of messing up everything, dishonouring and defaming himself .His authority and name
is likely to be shattered and tarnished by her mistake. At the final scene, he tries to change
his attitude and realizes where he did the mistake by trying to be humble and understanding
or somehow he seems to relinquish some his rights and ready to accept her as an equal
Nora is determined to abandon all the falsity and walk for her own freedom
Table 12. Verb + Adjective + Noun
TORVALD
(not) dwell on harsh things
Have a good, long sleep
Have a nice, cosy, little home
Calm poor beating heart
Give a new life
(not) worry (your) pretty little head
Betray sacred duty
Have an infallible guide
Keep on the right path
Have moral sense
Make a calm and collected decision

NORA
Carry out a laboratory test
have a serious talk
exchange a serious word
do a great wrong
take with personal belongings
have equally sacred duty
make a real marriage

The collocations stated above uttered by Nora and Helmer are more realistic, logical and
are of the external world as opposed to the childish, playfully, domestically made up
collocations. More remarkably, Nora crystallizes her growth into mental maturity with the
above given collocations. We see a woman running away from doing the domestic chores
to running for self- realization though Helmer begs her to stay as he thinks that he is the
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only man who could show Nora the right path in the outside world and he claims that she
is morally corrupt and she cannot do without his assistance and protection, he attempts to
persuade her to stay with him, but to no avail., she is ready to go for her freedom no matter
what the cost will be.
Conclusion
Torvald consciously or unconsciously assumes himself as the king of the family and
becomes the empire of the genders. He uses the collocations which demonstrate that he is
the most powerful because of his biological creation and being the bread winner of the
household. While the collocations used by Torvald are mainly on power, threat,
dominance, authority, and possession, Nora uses collocations which are, broadly speaking,
submissive, not assertive, meek, not selfish and not possessive. The collocations used by
Torvald are much stronger while Nora’s are weak ones. The choice and use of collocations
by male and female characters reflect behaviours of both characters. While Torvald is too
selfish and domineering, Nora is submissive. Torvald represents power as we know power
is a fundamental characteristic of relationships between people, most particularly between
male and female. He uses power as a capacity for influence, dominance and authority. As
tradition, western societies have given power and authority to man rather than woman
throughout ages. The use of collocations by male and female characters operates, in
principle, on the basis of power relations.
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Dilbilim, Dilbilimsel Deyişbilim, Yazınsal Deyişbilim ve Göstergebilim
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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
unsal_ozunlu@hotmail.com
Özet
Bu yazıda, bilim dalı olarak ortaya çıkışlarından beri, alanları herbirinin içinde olan bir anlamlar
yumağı gibi düşünülen dilbilim, yazınsal deyişbilim, dilbilimsel deyişbilim, ve göstergebilimin
çalışma, inceleme alanları, kısaca açıklanmaya çalışılmaktadır. Yazının konu kapsamı çok geniş geniş
olması, konunun ayrıntılı açıklanmasına yetmediğinden, bu yazı konuya giriş amacıyla yazılmıştır.
Anahtar sözcükler: dilbilim, deyişbilim, üslupbilim, biçembilim, göstergebilim

İnsanoğlu birbiriyle anlaşabilmek için dil yetisini kazandıktan sonra, düşüncelerini
anlatabilmek için önce sözlü, daha sonra da yazılı anlatım yollarını bulmuştur. Sözlü ve yazılı
anlatımlarını güzelleştirmek, dinleyenlerin ve okuyanların ilgisini çekebilmek için de kendi
yaratıcı gücünü dil kullanımlarıyla anlatmaya çalışmıştır. Edebiyatın, insanın yaratılışından
sonra çok fazla bir süre geçmeden başlamış olduğu varsayılır. Edebiyat, insandan insana dil
yoluyla aktarılır. Dil, edebiyat için öncelikli bir araçtır. Bu aracı iyi kullanmasını bilen insan
iyi bir dil sanatçısı, iyi bir şair, iyi bir yazar olur. Bu nedenle, dili inceleyen bilim dallarından,
önce dilbilgisi, sonra da dilbilim edebiyatla baş başa, içi içe olmuştur. Klasik Yunan
edebiyatından beri var olan sözbilim (rhetoric) dilin edebiyatta etkili ve en güzel yollarla
nasıl kullanılacağını araştırmıştır. deyişbilimin kaynağı buradan gelmektedir.
Dilbilim, dilin ses, sözcük tür ve biçimlerini, sözdizim ve anlambilim özelliklerini
inceleyen, 20.yüzyılın ilk çeyreğinden sonra, yüzyılın sonuna kadar insanbilimlerinin
yardımıyla gelişmesini büyüten, ilk kez Ferdinand de Saussure'ün kuramıyla dikkatleri çeken
bir bilim dalıdır.(Saussure, 1916) Sausure'ün etkisi, Avrupa'nın diğer ülkelerinde, özellikle
Prag, (Çekoslovakya), Moskova (Sovyetler Birliği) Yapısalcılık Okulları'nda etkisini sürdürür.
Aslında klasik Yunan ve Roma dönemlerinde sözbilimin (rhetoric) bir dalı olan deyişbilim
(stylistics), Avrupa'daki dilbilim okullarında farklı düzeylerde ele alınır. Yapısalcılık,
Sovyetler Birliği'nde, dilin estetik özelliklerini inceleyen bir akım olarak varlığını gösterirken,
Prag Dilbilim Okulu estetik dil kullanımlarını yazınsal yapıtlarda aramak üzere, yazın dilinin
dilbilim yöntemleriyle incelenmesini savunur. Amerikan yapısalcılığı ise İngiliz dilinin çatı,
yapı ve kalıplarını araştırır. Saussure'ün ölümünden sonra onun öğrencisi Charles Bally'nin
kitaplaştırdığı Saussure'ün ders notlarıyla, dilbilim bir bilim dalı olma sürecine girer.
Dilbilimin yazın alanındaki dil kullanımlarını incelemesi gerektiğini ve yararını ilk kez
savunan Danimarka Prag Okulu (1926) ve onun en ünlü bilgini Roman Jakobson'dur.
Jakobson şiirsel dil kullanımı ile konuşma ve düzyazı dilinin arasındaki ayrımlarına ve dildeki
şiirsel işlevin varlığına dikkati çekerek, şiirsel işlev ile dildeki diğer işlevlerin bağlantısını
açıklar. Böylece yazınsal yapıtların incelenmesinde dilbilimin çok büyük önemi olduğunu
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vurgulayarak günümüzdeki dilbilimsel deyişbilimin temellerini sağlamlaştırır. Bally'den
sonraki deyişbilimin kısa bir duraklamasının ardından gelen dilbilim desteği önce Sovyet
biçimcileri ve estetikçilerinin (Steiner, 2014, ss. 205-230), sonra da dilbilimcilerin katkısıyla
yazın alanına çok büyük katkılar sağlar, çünkü deyiş, belli bir yazar ya da şairin kendine özgü
dil yapılarını ve kullanımlarını gösteren, diğer kullanımlardan daha başka özelliklerle
yaratılmış bir yapıdır. Deyiş'in ne olduğu, çeşitli dilbilimcilere değişir. Kimine göre deyiş, bir
düşüncenin anlatım biçimi, kimine göre belli bir dilbilim öğesinin sık kullanımı, kimine göre
ise yazarın, ya da okuyucunun sevdiği bir anlatım biçimidir. Bazıları deyiş'i, göndergesel
anlamı olağan anlamdan ayıran özellik olarak niteler ve bu yüzden, şiirden daha çok
düzyazının daha çok inandırıcı olduğunu savlarken, bazıları da deyiş'in bir süsten daha çok,
bir kimsenin nasıl düşündüğünü, dünya görüşlerini gösteren bir anahtar olduğunu savunur.
Yazınsal deyişbilimciler de, deyiş'i, Jonathan Swift'in, klasikleşmiş 'uygun yerlerde uygun dil
kullanımları' olarak betimler. Geoffrey Leech'e göre deyiş, anlam ile biçim arasında, bir
kimsenin o andaki psikolojik durumuna göre seçtiği bir kullanımdır. Bu nedenle, David
Lodge, bir yazarın yazdığı bir deyişsel kullanım, bir başka biçime çevrilemediğine, yeniden
kullanılamadığına inanır.
Çekoslovakya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde varlığını sürdüren yapısalcılık,
İngiltere'de Yeni Eleştiri Akımı adı altında, I. A. Richards (Richards, 1930, 2004) ve W.
Empson (Empson, 1949) tarafından başka bir yaklaşımla ele alınır. Bu İngiliz akımı yazınsal
yapıtlarda eğretilemeleri en sık kullanılan öğeler olarak ve eğretilemeleri oluşturan öğeleri
inceler ve belirler. Dil kullanımlarında belirsizlik çeşitlerini yazarların yapıtlarından örnek
alarak örnekleyerek belirlemeye çalışır. Yeni Eleştiri Akımı, daha sonra onu yeni
kuramlarıyla destekleyen bilginler tarafından günümüzde de etkinliğini korumaktadır.
İngiltere'deki bu akımdan etkilenen M. A. K. Halliday, yapısalcılığın boyutunu metin-bağlam
düzeyine çekerek kuramlar geliştirir. (Halliday, 1976, 2003, 2014). Bu kuramı, metin ve
gösterge ilişkisi yönünden göstergebilimin de gelişmesine yol açar.
Dilbilim ve Deyişbilim
Dil, yalnızca dilbilim konusu olarak dilbilimcileri ilgilendirir. Ama dilin yaratıcılık
özelliğinden geniş çapta yararlanan yazın dili, hem yazın araştırmalarının, hem de dilbilim
çalışmaları yardımıyla incelenmelidir. Bunu M. A. K. Halliday, yazın alanında dilbilimin
yararı konusunda yazdığı yazılarda belirterek, dilbilimin yazınsal bir yapıtı incelerken tam
olarak bir yöntem sunamayacağını, yazınsal incelemeyi yapan kimselerin dilbilimin yazınsal
incelemelerde ne derecede yararı olacağına karar verebileceğini vurgular. Eğer bir metin
incelemesi gerekiyorsa, o metin tam anlamıyla, hem dilsel, hem de yazınsal olarak
incelenmelidir. Bu da ancak dilbilimin ortaya koyduğu, dilin yapılarını bulup çıkarmak için
belirlediği kuram ve kurallar doğrultusunda olabilir. Böylece, bir metin, dilsel yönden
dilbilimciler, yazınsal yönden yazınbilimciler tarafından incelenirken, hem dilsel, hem de
yazınsal yönden yapılacak bir inceleme ancak deyişbilimciler tarafından ortaya konulabilir.
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Daha sonra, H. G. Widdowson (Widdowson, 2003) ve bazı dilbilimciler de, deyişbilimin,
dilbilim ve yazınsal eleştiriden de yararlandığını belirtirler. Dilin her alanda kullanılmasından
kaynaklanan bu gelişmelerden sonra, dilbilim incelemeleri, yaşamın her alanını kapsayan
yazın alanının ele aldığı dil kullanımlarıyla ve deyiş biçim ve türleriyle ilgilenmeye başlar.
Ancak, işte burada, yazınsal deyiş ile dilbilimsel deyiş arasındaki ayrımlar başlar.
Dilbilimciler kendi kuramları doğrultusundaki bulgulardan yararlanırlar ve deyiş türlerini
adlandırırlar. Yazınbilimciler ise geleneksel deyiş biçimlerini ele almayı sürdürürler. Avrupa
ve İngiltere’deki akımlar, Roger Fowler'ın görüşleri doğrultusunda, dili bir toplumsal araç
olarak pek çok sayıda simgeler kaynağı olarak görürler ve böylece göstergebilim de kendi
alanındaki çalışmalarını güçlendirir.
Önceleri Fowler ve onu izleyen M. A. K. Halliday ve Ronald Carter (Carter:1989) ve
diğer dilbilimciler tarafından genellikle dilbilim açısından ele alınan göstergebilim, daha
sonra dilin kullanıldığı her alanda ve tüm göstergeleri inceleyen bir bilim dalı biçiminde
kendine özgü bir alan durumunda gelişmesini sürdürür. Göstergebilim kendi alanında
ürünlerini verirken, dilbilim de ona olan katkılarını sürdürür: Halliday'in Language as Social
Semiotics (Halliday:1978) kitabı toplumsal göstergebilimi önceleyen önerileri içerir.
Dilbilimsel deyişbilim, bilimsel olarak dili ve dil değişkelerini inceler. Geoffrey Leech
(Leech:1969) dilin sanatsal kullanımını önceleyerek bunların “ne” olduğunu değil. “nasıl” ve
“neden” kullanıldığını araştıran çalışmalar yapar. Bu nedenle, onun A Linguistic Guide to
English Poetry(Leech:1969) ve Mick Short ile birlikte yazdıkları Style in Fiction (Leech &Short:
1981) kitapları bugün deyişbilim kitapları içinde en önde gelen kitaplardır.
Dilbilimsel deyişbilimciler, Geoffrey Leech'in önerdiği gibi, bir kullanımın 'nasıl' ve
'neden' kullanıldığını araştırırlar. Bu soruların yanıtları yazınsal bir yapıtın yorumlanması
için çok önemlidir. Deyişbilimin Rusya kanadı (Galperin, 1977), ise, kendilerine özgü
çalışmalarını daha çok yazın yapıtlarındaki dilin estetiği ile ilgili yapıları ele alır. Onların bu
göze çarpan özellikleri, deyişbilim çalışma ve araştırmalarındaki yazın incelemelerinin dil
kullanım sanatı yönünden daha fazla ele alınmasını sağlar.
Deyiş, belli bir yazar ya da şairin kendine özgü dil yapılarını ve kullanımlarını gösteren,
diğer kullanımlardan daha başka özelliklerle yaratılmış bir yapıdır. Deyiş'in ne olduğu, çeşitli
dilbilimcilere değişir. Kimine göre deyiş, bir düşüncenin anlatım biçimi, kimine göre belli
bir dilbilim öğesinin sık kullanımı, kimine göre ise yazarın, ya da okuyucunun sevdiği bir
anlatım biçimidir. Bazıları deyiş'i, göndergesel anlamı olağan anlamdan ayıran özellik olarak
niteler ve bu yüzden, şiirden daha çok düzyazının daha çok inandırıcı olduğunu savlarken,
bazıları da deyiş'in bir süsten daha çok, bir kimsenin nasıl düşündüğünü, dünya görüşlerini
gösteren bir anahtar olduğunu savunur. Yazınsal deyişbilimciler de, deyiş'i, Jonathan Swift'in
klasikleşmiş betimlemesiyle, 'uygun yerlerde uygun dil kullanımları' olarak anlatır. Geoffrey
Leech'e göre deyiş, anlam ile biçim arasında, bir kimsenin o andaki psikolojik durumuna
göre seçtiği bir kulllanımdır. Bu nedenle, David Lodge'a göre, yazarın yazdığı deyişsel
kullanım, bir başka biçime çevrilemez, yeniden kullanılamaz.
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Dilbilimsel deyişbilimciler, Geoffrey Leechîn önerisine göre bir kullanımın 'nasıl' ve
'neden' öyle kullanıldığını araştırırlar, çünkü bu soruların yanıtları yazınsal bir yapıtın
yorumlanması için çok önemlidir. Leech'in önerdiği dilbilimsel deyişbilim incelemesi, dilin
her türlü katmanlarında yapılır. Aşağıdaki inceleme taslağında, her birinin ayrıntısı çok fazla
yer kaplayacağı nedeniyle yalnızca konu başlıkları görülmektedir.
Dilbilimsel Deyişbilimde Şiir İncelemeleri
A. Dilötesi özellikler
1.
2.
3.
4.
5.

Tip, biçim ve yazım özellikleri
Nazım biçimi özellikleri
Büyük harf – küçük harf kullanımları
Noktalama özellikleri
Dize yapılarının özellikleri

B. Dilbilimsel Özellikler
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sesbilgisel ve sesbilimsel incelemeler
Biçimbilgisel incelemeler
Sözdizimsel incelemeler,
Tümcelerde kullanılan deyişbilimsel tümce dönüşümleri.
Anlambilimsel incelemeler
Bulguların deyişbilimsel yorumlanmaları

Dilbilimsel Deyişbilimde Düzyazı İncelemeleri
1. Konuşma ve düşünce aktarımları
2. Deyişsel dönüşümler
3. Kişisel işlevlerin kullanımları
4. Varsayımların kullanımları
5. Düzyazıda gerçek ve gerçekdışı kavramlar
6. Düzyazıda tümce ötesi öğeler
7. Tümcelerdeki işlevsel özellikler
8. Bulguların deyişbilimsel yorumlanmaları
Dilbilimsel Deyişbilimde Tiyatro Oyunlarının İncelenmesi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konuşma ilkelerinin incelenmesi
Sözeylem kullanımları
Varsayımların kullanımları
Çıkarımların incelenmesi
Kişilerarası işlevlerin incelenmesi
Söylem özellikleri
Bulguların deyişbilimsel yorumlanmaları
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Yazınsal Deyişbilim
Yazınsal deyişbilim yüzyıllardan beri önce Yunan, daha sonra Latin dilleri ve yazınlarının
rüzgarlarıyla klasik sözbilimin önce deyiş yapılarını ve türlerini bulma çabasına girişmiş ve
bunları kendi görüş ve düşünüşlerine göre adlandırmış, yapılarını o günkü sözcük türleri
ayrımına göre betimlemiştir. İnsanoğlunun temel ve genel düşünce yapısı her kültür ve
millette hemen hemen benzer yapıları içerdiği için, bu deyiş türleri yüzyıllar boyunca hemen
her dilin yazınında az farklarla benzer yapılarda görülmüştür. Ana deyiş biçimleri ise hemen
hemen değişmeden kalmıştır.
Türk Yazını, deyiş kavramı ve çeşitleri için Recaizae Mahmut Ekrem'e borçludur. Alfabe
devrimi arifesinde denilebilecek bir dönemde onun Avrupa yazını ve kültüründen
etkilenerek ortaya koyduğu deyiş biçimleri, az sayıda bile olsa o günkü yazılı ve sözlü yazın
deyişlerini hiç değilse bazı anahatlar belli olacak biçimde ortaya koyabilmişti. R.M.Ekrem'e
göre, Türk yazınında deyiş türleri:
1. Yalın deyiş (sade üslup)
2. Süslü deyiş (müzeyyen üslup)
3. Yüksek deyiş (ali üslup) olmak üzere 3 öbekte incelenmeliydi.
Bu deyiş türleri de.
a. Dilbilgisine Uygunluk (fesahat)
b. Açıklık (vuzuh)
c. Doğallık (tabiiyet)
d. Duruluk (münkahiyyet)
e. Akıcılık (aheng-i selaset)
f. Uyumluluk (muvafakat) açılarından ayrıca ele alınmalıydı.
Recai Mahmut Ekrem'in önerileri hemen daha sonra ortaya çıkan ve oldukça zorlu ve
uzun süren bağımsızlık savaş yılları ve yeni devletin kuruluşu, birbiri ardı sıra gelen
devrimler ve yeni alfabenin getirdiği yeni yazım biçimleri nedeniyle neredeyse unutulacak
derecede bir kenarda kalır. Daha sonraki yıllarda, tıpkı Amerika okullarında sözbilim
konularının yalnızca kompozisyon derslerinde öğrenilen yazma yöntemlerinde sözedilmesi
gibi, bizde de bu deyiş kolları ve yönleri kompozisyon derslerinde öğretilmeye başlar.
Ancak, yurtdışında da, yurtiçinde de, yazın alanı, yüzyıllardan beri sözbilimden gelen
geleneğini sürdürerek, klasik deyişbilimden beri kullanılan her deyiş biçimini yazın inceleme
ve irdelemelerinde kullanır. Aşağıdaki deyiş türleri ve çeşitleri hem Avrupa ve Amerika'da,
hem de kendi yazınımızda kullanılan deyiş türleridir. 19. yüzyıl sonlarında yaşamış bir İngiliz
okul kitabı yazarı olan dilbilimci John Collinson Nesfield'in (194, ss. 384-418) Matriculation
English Course adlı kitabında ele aldığı deyiş türleri, pek az bir ayrımla hemen bütün dillerin
kültürlerinde görülmektedir. Alman yazınının da aynı deyiş türleriyle kendi yazınını
değerlendirdiği incelenen Alman kitaplarında da açıkça görülmektedir. Yazın alanındaki bu
klasik deyiş türleri Osmanlı edebiyatında bulunmaktadır. Bu kaynaklar bugün kullanılan

61

19th International Stylistics Symposium
November 28-29, 2019 Isparta/TURKEY
Editor: Dr. Mehmet Galip ZORBA
ISBN: 978-605-84052-7-1
Türkçe’ye çevrilmediğinden ve ayrıca, eskiden kullanılan Türkçe'nin özellikleri bugün
oldukça çok değiştiğinden, o deyiş türlerinin çoğu çağdaki Türkçe'de kullanılmaz duruma
gelmiş, hala kullanılabilecek olanlar ise, çağdaki dilbilim ve deyişbilim açılarından bakılarak
Türkçe'ye çevrilmediğin türleri öylece, kurtarılmayı beklemektedir. Araştırmacı ve
eleştirmenler, deyiş türlerini ele alan bir ayrım henüz yapılmadığından olacak, onları bir
deyiş türü olarak değil, yalnızca kendi betimlemeleriyle anlattıkları bir anlatım özelliği olarak
görmektedirler. Oysa o anlattıkları anlatım biçimlerinin hepsi birer deyiş biçimidir.
Yazınımızda da kullanılan deyiş türleri, Nesfield'in sıralamasına göre aşağıda görüldüğü
gibidir. Nesfield her deyiş öbeğinde önce bir deyişi ana deyiş biçimi olarak almış, daha sonra
aynı öbekte o deyişin karşıtlarını vermiştir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:
1. Yalın Deyiş (Simple Style Plain Style)
(karşıtları.):
Özentici deyiş (Mannerism),
Yapmacık deyiş (Euphuism),
Bilgiç deyiş (Pedantry),
Ayarsız deyiş (Doggerel).
Gündelik deyiş (Colloquial)
1. Yalın (Basit) Deyiş (Plain or Simple Style): Okuyucu olayın nasıl anlatıldığına değil,
neyin anlatıldığına dikkat eder. Halk masalları, halk şarkıları, ilk destanlar, bazı tarihsel
anlatımlar yalın deyiş içerirler. Bilinmeyen, az bilinen, dolambaçlı sözcüklerle dolu
anlatımlar, karmaşık tümce yapıları yalın deyişte yoktur.
1.1. Özentici deyiş (Mannerism): Bir yazarın kullanmayı alışkanlık durumuna getirdiği
herhangi bir dil ögesi, ya da ögeler topluluğunu istediği yerde kullanmasından doğan deyiş
biçimine verilen ad olmaktadır.
1.2.Bilgiç deyiş (Pedantry): Yazarın, bilgisini göstermek için gereksiz uzatmalar
yapmasıyla, kendi dilininin sözcükleri yerine bir yabancı dilin sözcüklerini, dilbilgisi
özelliklerini kullanmaktan oluşan deyiş biçimidir. Yalın deyiş biçiminin tam karşıtıdır. Bu
deyişi kullanan yazarın dil kullanımına olgunlaşmamış gözüyle bakılır.
1.3.Yapmacık deyiş (Euphuist Style): Bir sözbilim ögesini bir başka sözbilim ögesiyle
birlikte sık sık kullanırken, anlatmak istediğini okuyucunun anımsamasını sağlamak için
sürekli söz sanatlarına başvurmaktır. Okuyucuyu yorar. Doğal değildir.
1.4.Günlük Deyiş (Colloquial Style): Yazı dilinde her zaman günlük konuşma dilini
kullanmak klasik yazında yazı dilinin ağırbaşlılığına aykırı görülmüştür. Günlük deyiş türünü
yazılarda kullanmak, yazınsal yapıtların her türü için uygun gelmeyebilir. Bu nedenle, her
zaman bu deyiş türünü kullanan yazarların yazınsal deyiş yetenekleri her zaman sorgulanır.
1.5.Ayarsız deyiş (Doggerel): Yalın deyişin gereğinden çok fazla kullanılmasıyla oluşan
deyiş biçimidir. Şiirde daha çok göze çarpar. Anlatılan bir şeyi küçümsemek amacıyla
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kullanılır. En ünlü yazarların, şairlerin bile bu türde deyişler içeren yapıtları bulunur.
Basit (Yalın) Deyişin Genel Özellikleri
Etkinlik alanları: Biçimbilgisi (morphology), biçimbilgisel sözdizim (morpho-syntax),
sözdizim (syntax) ve anlambilim. Önemli özellikleri ise içerik, biçim ve nasıl anlatıldığı söz
konusu değildir.
2. Dolaysız Deyiş(Direct Style): Bu deyiş türü yalın deyişe yakın olabilir, ama kesinlikle
benzer değildir, çünkü kullanılan dil dolaysız olmadan da yalın olabilir. Bu deyiş türü,
anlatılmak istenileni sezdirim, çağrışım, ya da diğer söz sanatları kullanmadan, açıkça
anlatmak için kullanılan bir deyiş biçimidir. Anlatım, betimleme, serimleme için en uygun
deyiş biçimlerinden biridir.
2.1.Dolaylı Deyiş (Indirect Style, Rhetorical Style): Söylevlerde, anlatılarda çok
kullanılan bir deyiş türüdür. Bu nedenle sözbilimin en temel deyiş yapısı olarak görülmüştür.
Dolaylı deyişle yapılan anlatımlar okuyucuya kendinden çıkarım yapmasına fazla olanak
tanımaz, çünkü anlatılanlarda çoğunlukla anlatıcının katkısı vardır. Buna karşın, herkesin
bildiği bir ögeyi yerli yersiz, sık sık kullanan yazarlar da vardır. Bunlar bilgiç deyiş kullanırlar.
2.2.Dolambaçlı (Tumturaklı) Deyiş (Discursive or Rambling Style): Konu dışına
çıkarak gereksiz tümcelere yönelerek konuyla ilgiyi yitirmektir. Bu tür bir anlatım hiçbir
zaman dolaylı bir anlatım değildir, çünkü yapılan yanlış, dil ile ilgili değil, anlatımla ilgili
olmaktadır.
Dolaysız Deyişin Genel Özellikleri





Deyiş basit olmadan da dolaysız olabilir; ama dolaysız olmadan basit olamaz.
Sözcüklerin anlamlarını bulmak için çıkarım yapmaya gerek yoktur.
Dolaysız deyiş, genellikle, anlatı türleri için uygundur.
Karşıt deyiş türü dolaylı deyiş sözbilimsel bakımlardan çok zengin araştırmalara
konu olan bir alandır.
 Etkinlik alanları: Biçimbilgisi (morphology), biçimbilgisel sözdizim (morphosyntax), sözdizim (syntax) ve anlambilim.
 Karşıt deyişlerden tutarsız ve dağınık deyişlerde, metindeki dilbilim katmanlarının
hiçbirinde birlik ve düzenlilik görülmez.
Öz (Kısa) Deyiş (Kısaltmalı deyiş)
(karşıtları:)
 Aşırı kısa deyiş
 Ayrıntılı deyiş
 Kapalı deyiş
 Cansız deyiş
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Aşırı ayrıntılı deyiş
Uzatmalı deyiş

3. Öz Deyiş (Brevity) Kısa Deyiş (Terseness)
(karşıtları)
Kısacık Deyiş (Brevity Overdone),
Dağılmalı Deyiş (Diffuseness),
Gevelemeli Deyiş (Verbosity),
Uzatmalı Deyiş (Prolixity).
3. Öz Deyiş: (Terseness) (Brevity) Anlatmak istediğini en az sayıda sözcük kullanarak
anlatma türüne özsözlü deyiş adı verilir. Kısacık deyiş ise özsözlü deyişin aşırıya giden
kullanımıdır. Denemeleriyle ünlü Francis Bacon’ın, anlatmak istediklerini ayrıntılı deyiş
türleri kullanan diğer Rönesans yazarlarından ayrı tutulmasının nedeni, yazılarında özsözlü
deyiş kullanmasıdır.
3.1.Aşırı Kısa Deyiş: Kısa (öz) deyişin aşırı derecede kısa kullanılmasıyla ortaya çıkan
deyiş türüdür. Sözcük bileşimlerinin aşırı kısa ve eksik, tümcelerin tamamlanmamış olması
istenilen anlamın verilmemesine yol açar. Bu nedenle bu tür deyiş en az kullanılmak
istenilen türlerin arasındadır.
3.2.Ayrıntılı Deyiş (Diffuseness): Kısa deyiş türlerinin karşıtıdır. Yazınsal alanda fazla hoş
karşılanmaz, çünkü bir yazar bu deyiş biçimlerini kullanarak ruhsuz, cansız, belirsiz
anlatımlara yönelebilir. Aşırı olarak kullanılan ayrıntılı deyiş biçimi ise Aşırı Ayrıntılı
Deyiş’e (Verbosity) döner. Buna karşın, bu deyiş türü yazınsal alanda bir yanlış olarak göze
çarpmaz. Bazı durumlarda, kısa, yoğun anlam içeren yazılar için ayrıntılı deyiş kullanılabilir
3.3.Kapalı Deyiş (Obscure Style): Kapalı Deyiş’i oluşturan bir sürü neden vardır. Çok
kısa, ya da çok uzun kullanımlar, eksik, ya da yarım dil kullanımları, bir sözcüğü başka
anlamlarda kullanmak, kişi zamirlerinin doğru kullanılmadığı yerler, uzun ve çok ayrıntılı,
birbirine geçmiş tümceler, çok ötelere, uzaklara giden çağrışımlar ve benzetmeler. Bu tür
kullanımları içeren deyişler Kapalı Deyiş’lerdir.
3.4. Aşırı Ayrıntılı Deyiş (Laf Salatası): Birbiri ardı sıra dizilen sözcük, sözcük öbekleri,
benzer anlamlı sözcük ve sözcük öbekleri, uzun ve bağlaçlı, sonu gelmeyen tümceler ile
amacını bir türlü anlatamayan bir deyiş türüdür. Okuyucu ve dinleyicinin ilgisini bir süre
sonra yitirir.
3.5.Uzatmalı Deyiş (Prolixity): Ayrıntılı deyiş türlerinden biri olan bu deyiş türü, tutarsız,
geçersiz ayrıntılarla doludur. Bu nedenle anlamı bulmak güçleşir. Bu deyişi, ayrıntılı deyişle
ve aşırı ayrıntılı deyişle (verbosity) karıştırmamalıdır. Uzatmalı deyişte okuyucuyu boğan şey,
sözcük bolluğundan gelen ayrıntılar değil, ele alınan gereksiz olaylar ile, onları ana konu ile
hiç ilgisi olmayan ayrıntılarıdır.
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Kısa (Öz) Deyişin Genel Özellikleri: Etkinlik alanlari: Biçimbilgisi (morphology),
biçimbilgisel sözdizim (morpho-syntax), sözdizim (syntax) ve anlambilim. Kısa Deyiş,
olabildiğince az ve öz söz ile çok şey anlatmayı yeğler. Ancak, bunun çok azı da, çok fazlası
da, karşıtı olan deyiş türlerinden anlaşıldığı gibi sakıncalıdır.
IV- Güclü (İşlenmiş, Sert, Atesli, Etkileyici, Usturuplu, Çarpıcı, Şen-şakrak, Neseli,
Sürükleyici, Zorlayıcı) Deyiş)
(Karşıtları:)
Amaçsız deyiş
Abartmalı deyiş
Büyük Harfli deyiş
4. Güçlü Deyiş (Vigour)
(karşıtları:)
Amaçsız Deyiş (Pointless Style) = Ruhsuz Deyiş (Languid Style) = Cansız Deyiş (Languor
Style),
Abartmalı Deyiş (Exaggerated style),
Özel Adlı Deyiş (Capitalized Style).
4.1.Güçlü Deyiş (Vigour or Verve Style): Okuyucunun fazla dikkat çekmesini istemeden
onun dikkatini gene de yazıda yoğunlaştıran bir deyiş türüdür. Bu deyiş, yazarın bazen
sözdizimi değiştirmesiyle, sözbilimsel, dilbilgisel yinelemeler, özetlemeler, çok bağlaçlı
tümceler kullanmasıyla, tümcelerarası dengeler kurmasıyla, yazıdaki aforizmalarla, alay ve
yergilerle, bazen de okuyucuyu şaşırtmasıyla dikkati çeker.
4.2.Amaçsız (Ruhsuz) Deyiş (Pointless Style or Languid Style or Languor): Bir
tümcenin sonucu çıkarılamıyorsa, yazının karşıt tezi, ya da dengesi eksikse, ya da
tümcelerdeki sözdizim ögelerinin yerleri gereksizce değiştirilmişse, kullanılan deyiş türü
amaçsız deyiş niteliklerini taşır.
4.3.Abartmalı Deyiş (Exeggeration): Sözcüklere asıl anlamlarından daha çok anlam
verilerek kullanılmalarıyla yapılır. Yazın alanında, gereksiz dil kullanımları hoş görülmez. Bu
tür deyiş biçimi şiirde çok görülür, çünkü şairler abartmalarıyla olabildiğince dikkat çekmek
isterler.
Güçlü Deyişin Genel Özellikleri:
 Sözbilimsel Özelliklerin uygunlanması zorunlu değildir.
 Biçimbilim, biçimbilimsel sözdizim ve sözdizim katmanlarında etkindir.
 Biçimbilim, biçimbilimsel sözdizim, sözdizim ve anlambilim alanlarında etkin bir
deyiş biçimidir.
 Özellikle aforizmalarda, alay, denge, ve tersinme (evirtme) kullanımlarında, bilinen
sözlerin yinelenmelerinde ve atasözü kullanımlarında etkin bir deyiş biçimidir.
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5. Görsel Deyiş (Graphic Style)
5.1.Görsel Deyiş (Graphic style): Görsel deyişin ana amacı dile eşdeğer olarak anlatımı
resimlendirmektir. Güçlü Deyiş anlayışa dönüktü; buna karşın Görsel Deyiş imgeye
dönüktür. Dilde kullanılan bir sözcük ne kadar özel olursa, imge o kadar kesin, tam ve açık
olur. Bu nedenle, Görsel Deyiş kullanan yazarlar, yazılarında anlattıklarının bir resmini
okuyucuların imgelerinde bırakırlar. Önemsiz olaylar Görsel Deyiş’te yer almaz.
5.2.Renksiz, Yavan Deyiş (Colourless Style): Görsel Deyişin karşıtıdır. Betimlemeler ve
anlatılan şeylerin görüntüleri yalnızca düzanlamlarıyla, hiçbir süslemeye, ince ayrıntıya
dayanmadan verilir. İşte bu nedenle bu tür deyişler yavandır, renksizdir.
Görsel Deyiş:Genel Özellikleri
 Dil aracılılığı ile zihindeki herhangi bir şeyi resimleme ve canlandırma amacıyla
kullanılır.
 Biçimbilgisi, ve biçimbilimsel sözdizim alanlarında daha çok etkindir. Yazınsal
Deyişbilim.
6.Şık Deyiş
İşlenmiş Deyiş
(Karşıtları:)
Şık deyiş
Çok süslü deyiş
Şiirsi düzyazı
6.1.Şık deyiş (Elegance): Bu deyiş argo, küfür, kaba sözcükleri içermez. Tümcelerinde
akış, düzgünlük, uyum vardır. Söyleme güzelliği ile donanmış düşünce güzelliği olarak da
betimlenebilir. Şık deyiş, özellikle şiirde, aşırıya kaçan Latince, ya da Arapça gibi yabancı
sözcük, sözcük öbeği, tümce, tümce öbeği ile dilbilgisi kullanımlarını hoşgörmez. Bu deyişi
Bilgiç Deyiş ile karıştırmamak gerekir.
6.2.İşlenmiş deyiş (Laboured style): Anlatmak istediklerini en iyi biçimde anlatmak
isteyen yazarlar, düzeltme ve gözden geçirme işlemlerini sık sık yaparlar. Ama asıl sanat,
sanatı gizleyerek yapılır. İyice gözden geçirilmiş, sözcükleri yerli yerinde kullanılmış bir yazı
İşlenmiş Deyiş içerir. Eğer yapılan işlem göze çarparsa, sözcüklerin kayar gibi gittiği
yazıdaki şıklık yiter gider. Böyle bir yazma biçimine ise Süslü Püslü Deyiş (Ornate Style)
denir. Şık Deyiş’in altındadır.
6.3.Çok süslü deyiş (Florid style): Bilgiç Deyiş (Pedantry), yazarın çok şeyler
okuduğunun bir göstergesidir. Çok Süslü Deyiş (Florid Style) ise böyle bir göstergeyi
içermez, ama okunması güzel olan, bazen de güzelliğiyle okuyucuları şaşırtan üslü dil
ögelerini içerir.
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6.4.Şiirsi Düzyazı (Poetical Prose): Bu deyiş, düzyazıda şiire benzer bir şıklıkla göze
çarpar. İçlerinde yalnız anlatı değil, şiirdeki gibi ölçüler barındırdığı için şiire benzer.
Eleştirmenlerin bazısı bu tür bir deyiş türüne karşıdırlar. Oysa, dünya yazınında, Şiirsi
Düzyazı’yı en etkili bir biçimde kullanan yazarlar bulunmaktadır. Günümüzde Şiirsi
Düzyazı’yı kullanan yazarların sayısı azdır.
Şık Deyiş: Genel Özellikleri
 Rahat ve uyumlu, söylemesi kolay sözcükler ile birlikte düşüncelerin bu sözcüklerle
anlatılmasından oluşan uyumu içeren bir deyiştir.
 Anımsanma rahatlığı veren bu deyiş biçiminin dil ve anlatım özelliklerini en iyi
kullanan kimselerin en başında olduğundan, klasik dönemlerde bu deyiş türüne batı
yazınında baze Sezar Deyişi adıyla anılır.
 Bu deyiş türü güzel sesleri taşıyan sözcükleri (phonoaesthetic) seçmede çok
kullanılmasıyla göze çarpmaktadır.
 Biçimbilim, biçimbilimsel sözdizim ve sözdizim alanlarında etkindir.
 Hem şiirde, hem de şiirsel düzyazıda kullanılır.
7. Yüceltmeli (Yükseltici) Deyiş
(Karşıtları)
 Tantanalı (Cafcaflı) Deyiş
 Bayağı Deyiş
7.1. Yüceltmeli, Görkemli Deyiş: (Elevated (Sublime) Style)
Bu deyişte düşüncenin yüceliği ile söyleyişin yüceliği birleşmiştir. İngiliz Yazınında John
Milton, William Shakespeare, Thomas Gray, Alfred Lord Tennyson, George Eliot bu deyiş
türünü çok kullanan yazarlar arasındadır. Türk yazınında bu deyişle ilgili bir araştırma
yapılmamıştır.
7.2. Tantanalı deyiş:(Pomposity) Bu deyiş biçimi, Yüceltmeli Deyiş’in tuzaklarından
birisidir. Bu tuzak, söyleyiş tonu, öznenin taşıyabileceği ton oranından daha yüksek oranlara
çıktığı zaman ortaya çıkar. İngiliz yazınında Dr. Samuel Johnson bu deyiş türünü çok
kullandığından, bu deyiş türüne ‘Johnson deyişi’ denilmiştir. Bu deyişe, ‘Şişirme Deyiş’ adı
verenler de vardır. Bazen gülmece amacıyla da kullanılabilir. Türk yazınında bu deyişle ilgili
bir araştırma yapılmamıştır.
7.3. Bayağı Deyiş: (Bathos) Bu deyiş, yüksek bir düşüncenin, kendi değerinden daha
aşağılara düşme eğilimi gösterdiğini anlatmak için kullanılr. Seçilen sözcükler anlamları en
düşük değerler belirten sözcüklerden alınır. Bazen bu niteliği bu deyiş türünün gülmecede
de kullanılmasına yol açar. Yüceltmeli Deyiş’in (Elevated Style) karşıtıdır.
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Yüceltmeli Deyişin Genel Özellikleri
 Söyleyiş biçimi içerikten önemlidir.
 Bu yüceltmeli, çalımlı, alımlı, gösterişli deyiş biçiminde düşünceleri en güzel bir
biçimde anlatabilmek geçerli olduğundan, söyleyiş biçimi her şeyden önemlidir.
 Biçimbilim, biçimbilimsel sözdizim, ve anlambilim alanlarında etkindir.
 Etkilemeyi kolaylaştırmak amacıyla, sözdizim katmanında dil kullanımı en basit
düzeyde tutulmaktadır.
 Yukarıda sözedilen özellikleri taşıyan bu deyiş biçimi gülmece alanında da
kullanılmaktadır. Gülmecede alay, yergi ve bayatlamış dil kullanımları da bu tür
deyişleri içerir.
8. Açık Deyiş (Perspicious Style)
(Karşıtları:)
 Belirsiz deyiş (Ambiguous style)
 Kapalı deyiş (Obscure style)
8.1. Açık deyiş: (Perspicuous) (Lucid) Style): Açık olmak tüm yazı çeşitlerinin en gerekli
özelliğidir. Bir konuşma en dikkatsiz dinleyicinin bile anlayacağı kadar bilinen şeyleri
içermelidir. Açıklığın bir başka anlatımı saydamlıktır. Saydamlık içinde, bileşen nesneler
görülebilir. Bu kavram, daha sonraları dil için kullanılmaya başlanmış, dil kullanımlarında,
bileşen ögelerin görülebilir, irdelenebilir, açıklanabilir olup olmadığı araştırılmıştır.
8.2. Kapalı Deyiş (Obscure Style): Çok fazla açık olmak için çok az sözcük, ya da tam
tersi çok fazla sözcük kullanmak, zamirlerin belli kişi, şey, ya da yerleri göstermemesi, uzun
ve çok ayrıntılı tümceler, imgede çok uzak çağrışımlar yapan sözcük ve benzertmeler, bir
sözcüğü başka anlamlarda kullanmak, kapalı anlatıma yol açar.
8.3. Belirsiz deyiş: (Ambiguous Style, Obscure Style): Belirsiz deyiş, ya da bazen çift
anlamlı deyiş (double meanings) adıyla anılan bu deyiş türü her dilde bulunabilir. Anlam,
tümcenin, ya da olayın bağlamından çıkarılabiliyorsa, bu tür kullanımların bir sakıncası
yoktur. Eğer bu yapılamıyorsa, okuyucu, bir okuduğunu bir kez daha okumak zorunda kalır.
Açık Deyiş Genel Özellikleri
 Açık deyişin bütün amacı, söylenen her şeyin açık bir biçimde anlaşılması
olduğundan, basit, saydam, berrak, kuşkuya yer vermeyen, kesin anlam veren
sözcük seçimi açık deyişte aranan ilk özelliktir.
 Açık deyişte en çok etkinlik gösteren dilbilim alanı biçimbilim ve sözdizim
alanlarıdır.
 Açık deyişte önemli etmenlerden birisi de, her deyiş biçiminde olduğu gibi,
bağlamın net olarak belirtilmesidir. Yukarıdan buraya kadar sayılan bütün bu
özelliklerin göz ardı edilmesi açık deyişin karşıtlarına yol açar.
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Yukarıda verilen tüm deyiş türleri çerçevesinde çağdaş Türk yazınında bol sayıda bulunan
roman, şiir ve öyküleri kaynak alan incelemeler bir elin ancak birkaç parmağını dolduracak
sayıdadır. Kendi yaptığım araştırma ve çalışmalar, yukarıda sıralanan deyiş çeşitlerini Türk
yazın yapıtlarından tarama aşamasında, 6. bölüme gelmiş durumdadır. Kaynak bulma
güçlüğünün zorlayıcı özellikleri ve tarama aşaması, karşılaştırma ve yerleştirme işlemleri,
yerli ve yabancı bilim insanlarıyla karşılıklı fikir alışverişi, her iki tarafın sağlık nedenleri,
ölümler ve hastalıklar. olumsuzluklar, terslikler, bunların hepsi oldukça çok zaman
gerektirmektedir. Buna karşın, bütün bu deyiş çeşitlerinin çoğu, çağdaş dilbilimsel
deyişbilim görüşlerine göre oldukça karmaşık ve birbirine yapışık bir görünümde
kalmaktadır. Bu verilerin belki de başka bir çerçeve içinde yeniden düzenlenerek dilbilimn
daha somut açıları yönünden açıklanması gerekir. Bu kez de klasik yazın görüşleri dilbilimsel
deyişbilimi karşısına alacak ve ona direnecektir, çünkü yukarıdaki deyiş türleri hem kendi
yazınımızda, hem de başka ulusların yazınlarında yüzyıllar içinde oluşmuş, gelişmiş, meyve
vermiştir. Yok edilemezler, yok sayılamazlar. Bugün hangi ulusun yazın eleştirmelerine
bakarsanız bakın, onların yazınsal yapıtlarındaki deyiş türleri klasik yazın görüşlerinin
adlandırdığı bu biçimlerde anlatılmaktadır. İşte bu nedenle, bu deyiş türlerini daha bilimsel
olarak betimlemek gerekir ve bu nedenle dilbilimsel deyişbilimden daha fazla görevler
beklenmektedir.
Göstergebilim
Göstergebilime önceleri dilimizde 'işaretbilim' adı verilmiş, bu bilimdalı için sonraları
'Göstergebilim' adı kullanılmaya başlamıştır. Göstergebilim toplumsal alandaki tüm simge
ve işaretlerin incelendiği bir bilimdalıdır. Dil de işaret, simge ve gösteregelerden oluştuğu
için, göstergebilimciler dil ve dilbilimini de kendi alanları içinde sayarlar. Oysa her iki alanın
inceleme nesneleri aynı ya da benzer olsa bile, amaçları ve bulguları birbirinden farklıdır.
Göstergebilime göre gerçeklik denilen olgu, yaşamdaki göstergeler ve işaretler dizgelerin
toplamıdır. Bu nedenle, önceleri dil incelemeleriyle işe başlayan göstergebilim, sonraları
yaşamdaki tüm gösterge dizgelerine ele almıştır. Konusu tüm simgeler, simgelerin
oluşturulması ve düzenlenmesi, simge çeşitleri, kodlar, ve algılanan anlamlar ile gerçekliğin
anlaşılması, anlatılmasıdır.
Göstergebilim'in, modern dilbilimin kurucusu sayılan Ferdinand de Saussure'den
kaynaklandığı yaygındır; çünkü Saussure, dilin bir işaretler dizgesi olduğunu varsayar ve
dilbilim bakış açısı altında simge ve işaretleri betimlemeye çalışır. Oysa, göstergebilimde
oldukça değişik ve toparlayıcı geniş görüşleri olan, bu nedenle göstergebilimin babası
sayılan Charles Sanders Peirce, işaret, simge ve kodları Saussure'den çok daha farklı olarak
görür ve betimler. Saussur'ün 'simg'esi, Peirce'de 'işaret'tir ve işaret, kendinden başka birşeyi
simgeleyen herhangi bir şeydir, ve işaret de, simge de her duruma her yere, her kişiye, her
kültüre göre değişken bir şeydir.
Göstergebilimde bir şeyin anlamını anlayabilmek için birincil olarak, o anlamı görüntü
olarak veren nesne, ikincil olarak da o nesnenin simgesi gereklidir. Üçüncü aşamada, nesne
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ile simge ilişkisi sonunda imgede beliren görüntüyü yorumlamasını yapan kişinin
yorumlaması ile anlam belirlenmektedir. İşaretler çeşitlidir. Dilimize ödünçleme olarak
alınmış ikon, simgelediği nesneye benzer. İndex, nesne ile simgesi arasında bazı benzerlikleri
ya da çağrışımları taşır.
İşaretler, simgeler değişken olduğundan, onların bu değişkenlik özellikleri her topluma
göre de değişmektedir.
Dilbilimin çalışma alanlarından sözdimi (syntax), Peirce'ün göstergebiliminde, yapısal
bileşenlerin belli bir anlamı vermek için oluşturdukları bileşimdir. Anlambilim ise,
kullanımlarına bakılmaksızın, nesne ile onları simgeleyen şeylerin arasındaki bağıntının
incelenmesidir. Kullanımbilim (pragmatics) de, tüm işaret ve bunların dizgelerinin
toplumbilim, ruhbilim, dünya görüşleri, ekonomi ve yaşamın her katında kullanım
biçimlerinin incelenmesidir.
Yalnızca bu kadarı bile, dilbillimin göstergebilimde yalnızca bir mikro dal olarak
görüldüğünü açıkça göstermektedir. Göstergebilim, işaretlerin ve simgelerin
değişebilmesinden yola çıkarak oluşan anlamları açıklamaya daha çok yer veriyor gibi
görünmektedir.
Dilbilimde kullanılan anlam göstergelerinden temel anlam, yan anlam, çok anlamlılık gibi
anlam özellikleri göstergebilimde de kullanılmaktadır, ancak bu kavramlar hem dil
göstergeleri, hem de yaşamdaki diğer öğeler için kullanılır. Anlamı anlamak için nesneler
arasındaki dizisel ve dizimsel bağıntılar da göstergebilim irdelemelerinde, dilbilimde olduğu
kadar önemlidir. Bir nesnenin benzerini kullanma eğretileme (metaphor), ad aktarımı, ve
nesne yerine onu çağrıştıran düzdeğişmece (metonymy) göstergebilimin ele aldığı önemli
arasında gelmektedir. Bütün bunların arasındaki bağıntılardan sonra ulaşılan anlam birimleri,
yananlam, karşıt anlam, ya da uzlaşılan anlam olarak belirlenmeye çalışılır.
Göstergebilim, aynı dil ögelerinde olduğu gibi, incelediği nesneler arasındaki gösterge ve
gönderim bağıntılarını açıklamaya çalışır. Bunu yaparken, aynı dil öğelerinin arasındaki
bağıntılara benzer bağıntılar yardımıyla amacına ulaşır, çünkü göstergebilimin temeli zaten
dil öğelerinin arasında kurulan ilişkiden yola çıımaktadır: Nesne ile bu nesneye dil
tarafından verilen ad ilişkisi ve her ikisinin de diğer ad ve nesneler ile olan ilişkisinin dilin
de ötesinde incelenmesi göstergebilimin amaçlarındandır.
Göstergebilimi çetrefil bir bilim dalı olmaktan çıkaran ve onun yöntem ve araştırmalarını
herkesin anlayabileceği bir düzeye çıkaran bilim insanı Daniel Chandler olmuştur. Dilbilimi
rahatlıkla okuyabilen bir kimse, Daniel Chandler’ı kolaylıkla anlayabilmektedir (Bknz.
Chandler, 2002).
Göstergebilimde metin, inceleme altında bulunan herhangi bir şey, bir nesnedir. Bu
metin diğer nesneler,(metinler) ile tıpkı dil öğeleri gibi, dizisel (paradigmatic) ve dizimsel
(syntagmatic) ilişki içindedir. Dil öğeleri arasında bulunan kiplik (modality) özellikleri gibi
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özellikler metinlerde ve metinler arasındaki ilişkilerde de bulunmaktadır ve bunlar gerçeklik
kavramıyla bağıntılıdırlar. Kimi metinlerde bu ilişkiler doğrudan doğruya kullanılan
gönderimlerle, kimi metinlerde de, simgesel gönderimler aracılığıyla yapılır ve bunların
türleri de göstergebilim tarafından araştırılır. Metinlerin arasındaki dizisel ve dizimsel
bağıntılar ve bunların içinde bulunabilecek değişik yapılar, metinlerin anlamları için çok
önemli yapılardır ve bunların ortaya çıkarılması gerekmektedir.
Göstergebilim, birbirine karşıt göstergeleri oldukça sık ele alır, çünkü bu bilim dalına
göre gerçeklik, benzer göstergeler yardımıyla değil, birbirine karşıt göstergelerin
incelemesinden yola çıkılarak bulunur. Benzer biçimde, bir gösterge, bir başka gösterge ile
herhangi bir biçimde ilişkili olabilir. Dizisel ve dizimsel bağıntılarda formüle dönüşmüş
olanlar, ya da kural dışı belirtiler metin irdelenmesi sırasında oldukça yararlı sonuçlar
verirler. Bu bağlamda, dilin yaratıcı gücünü öne çıkaran sapmalar (deviations) da
göstergebilim incelemelerinde önemli bir yer tutar.
Her sözcüğün ve tümcenin olduğu gibi, göstergebilimde de herhangi bir nesnenin
oluşturduğu bir metnin düzanlamı (denotation) ve yananlamı (connotation) bulunmaktadır.
Metinlerde bazen düzanlam ile yananlam arasında kesin bir ayrım yapma olanağı
bulunmayabilir. Göstergebilim bunu da açıklamaya çalışır. Düzanlam ile yananlamın gerçek
ile olan ilişkisini açıklamak da göstergebilimin ilgilendiği çalışmalar arasındadır. Düzanlamın
simgeleyici, yananlamın açıklayıcı ve anlatıcı, betimleyici, mit, ideoloji ve düşünce sisteminin
de kültürel olarak değişkenlik özellikleri taşıyıp taşımadığını açıklayabilmek gene
göstergebilimin yaptığı çalışmalar içine girer.
Göstergebilim de, dildeki tümce yapılarının dönüşümler aracılığıyla yeni yapılar
oluşturmasında olduğu gibi, dönüşümleri (transformations) da ele alır. Ancak bu
dönüşümler göstergebilimde tümce öğeleri bakımından değil, göndergeler ve onların
dönüşümleri bakımından değer kazanır. Yerine koyma, yerini değiştirme, silme, ekleme gibi
dönüşüm türleri göstergebilimde de kullanılmaktadır.
Göstergebilim'in amacı, insan davranışlarını belirleyen kod ve simgeleri bulmaktır.
Bunun için her türlü simgenin insana ulaştırdığı anlam çeşit ve dizgelerini araştırır. Dil
dizgeleri, onun ilgilendiği belki de sonsuz dizgeden yalnızca bir bölümüdür. Göstergebilim
insan dillerini temel almakla birlikte, diğer tüm işaret dizgelerinin ve göndergelerinin
insandaki anlam oluşumunu bulabilmek için çaba göstermektedir. Dil ve dilbilim dizgelerini
örnek aldığı için dilbilim kavram ve terimlerini kullanır, nesnelerin adını insanlar verdiği için
toplumsal insanbilim ve dilbilim terim ve yöntemlerini kullanarak anlam dizgelerini
açıklamaya girişir. Buna karşın, göstergebilimde insan, diğer alanlarda olduğundan daha
edilgendir.
Sonuç
İnsanoğlunu diğer hayvanlardan farklı kılan biricik varlığı dil ve gülme yeteneği, insanın iki
dudağı arasındadır ve olağanüstü şeyler yaratmaktadır. Dilin yaratıcı gücü insanın bir yapıtını
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ortaya çıkarırken, gülme yeteneği de ona estetik güzellikler verir. Böylece her ikisi birbirini
tamamlar. Bu birlikte oluşlarının sonucu olarak, insanoğlu nice yapıtlar ortaya koymuştur.
Klasik çağlardan bu yana dil, onun yapıtlarına yuva olan ve yön veren yazın, sözbilim
(retorik tarafından oldukça titiz bir biçimde incelenmiş, daha sonra bu incelemeler 20.
yüzyıldan bu yana dilbilim ve hemen sonra da dilbilimsel deyişbilim tarafından bilimsel
yollarla ele alınmıştır. Göstergebilim dilbilim yöntemlerini kullanarak dilsel öğeleri daha
başka uzamlarda incelediği nesneler ve gönderimleri kullanarak yorumlamalarını
yapmaktadır. Yazın ise, gerektiği zaman, yer ve durumlarda, hemen her çeşit düşünce akımı
ışığı altında yaşamın ta kendisi olduğundan, bütün bu bilim dallarının ışığı altında yapıtlarını
vermektedir. Yorumlamayı ise, her biri kendi açılarından olmak üzere, dilbilim, yazın
inceleme, araştırma ve eleştirmeleri, dilbilimsel ve yazınsan deyişbilim ve göstergebilim
yapar. bu konuların her birisi de dil ve dil kullanımlarını kendi amaç ve doğrultularına göre
ele alır. Önemli olan şey, daha önceleri uygulanan yöntemler ve uygulamalar gibi, araştırma
ve incelemeyi yapan kimselerin işe nerelerden ve hangi açılardan bakacağına karar vermeleri
ve araştırmalarını o doğrultuda yapmalarıdır.
Kaynakça
Carter R., & Simpson, P. (Eds.) (1989). Language, discourse and literature: An ıntroductory reader
in discourse stylistics. London: Routledge.
Chandler, D. (2002). Semiotics, the basics. London: Routledge.
Empson, W. (1930). Seven types of ambiguity. London: Chatto and Windus.
Galperin, I. R. (1977). Stylistics. Moscow, Moscow High School.
Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (1976). Cohesion in English. London: Longman.
Halliday, M. A. K. (1978). Language as social semiotic. London: Edward Arnold.
Halliday, M. A. K. (2003). On language and linguistics. London: Continuum.
Halliday, M. A. K., & Matthiessen, C. (2014). Introduction to functional grammar. London:
Routledge.
Leech, G. N. (1969). A linguistic guide to English poetry. London: Longman.
Leech. G. N., & Short, M. (1981). Style in fiction. London: Routledge
Nesfield, J. C. (1942). Matriculation English course. London: Macmillan.
Richards, I. A. (1930). Practical criticism: A Study of literary judgment. London: Kegan Paul
Trench, Trubner & Co. Ltd.
Richards, I. A. (2004). Principals of literary criticism. London: Taylor and Francis Library.
Saussure, F. (1916). Course in general linguistics. (Trans Wade Baskin). New York: Columbia
University Press.
Steiner, P. (2014). Russian formalism. A metapoetics. Geneva: Sdvig Press.
Widdowson, H. G. (1013). Stylistics and the teaching of literature. London: Routledge.

72

19th International Stylistics Symposium
November 28-29, 2019 Isparta/TURKEY
Editor: Dr. Mehmet Galip ZORBA
ISBN: 978-605-84052-7-1

N. M. Karamzin’in Ostrov Bornholm Eserinde Gotik Üslup
Pınar Dilekçi Vargün
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Özet
Ortaçağ Avrupası’nda 16. Yüzyıla kadar gelişim gösteren gotik türü, 18.yüzyıl itibari ile tüm dünyada
ve birçok alanda kendini göstermeye başlamıştır. Gotik türü ilk olarak mimaride kullanılmaya
başlamış daha sonra ise müzik, edebiyat ve beyaz perde gibi birçok sahaya yayılmaya başlanmıştır.
Gotiğin yüzyıllar önce başlayan bu serüveni günümüzde de varlığını devam ettirmiş hatta bu türün
kullanımı büyük bir popülerlik kazanmıştır. Gotiğin edebiyata girişi ise Fransız İhtilali ile olmuştur.
Dönemin kaosu, insan psikolojisini derinden etkilemiş ve bu psikolojiyi yansıtmanın en iyi yolu
korkunun, bastırılmış duyguların dışa vurum şekli olan gotiğin kullanımı olarak görülmüştür. Gotik
edebiyat bu dönemde Rus edebiyatında da kendine yer bulmuştur. Bu çalışmanın amacı, kültürel bir
olgu olan gotiğin ortaya çıkışına, edebiyatta nasıl bir yer almaya başladığına genel bir bakışın
ardından, Rus edebiyatında gotik türünün yer bulduğu ilk eserlerden N. M. Karamzin’in Ostrov
Bornholm (Bornholm Adası) adlı öyküsünde gotik tarzın nasıl uygulandığı ortaya koymaktır. Bu amaçla
eserde gotik üslubun ne şekilde yer aldığını incelemek için, eserdeki birçok cümleden
faydalanılacaktır. Eserin Türkçe çevirisi henüz yapılmadığı için, incelemede kullanılacak cümlelerin
önce Rusça orijinaline yer verilecektir, daha sonra ise tarafımca çevrilmiş Türkçesi üzerinden gotik
üslup öğelerine değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Gotik, Rus edebiyatı, gotik üslup, korku, N. M. Karamzin

Giriş
Etimolojik olarak bakıldığında “gothic” (gotik) kelimesi, Gotlara ait, Gotlar hakkında gibi
anlamlar taşır. Güney İskandinavya’nın Gotland bölgesinde yaşamış bir Kuzey Alman
kavmi olan Gotların 4. ve 6. Yüzyıllar arasında Avrupa’yı istila etmesi ve Batı Avrupa
topraklarındaki antik kültürü yok etmesiyle ortaya çıkan, aslında gotik kabilelerin
barbarlığının sonucunda negatif bir anlam yüklenmiş bir terim olarak kullanılır. Bütün
dönemlerin ve halkların güzellik örneği olan klasik antik sanatını küçümseyen Gotlar, kendi
“barbar” ortaçağ sanatını inşa etmişlerdir. Böylelikle gotik kelimesi Ortaçağ barbarları ile
açıklanmıştır.
Daha sonraları gothic (gotik) kelimesi Rönesans dönemi sanatçıları tarafından özel bir
terim olarak kullanılmaya başlanmıştır. 13. Yüzyılda büyük bir ivme sanatı kazanan gotik
ortaçağ mimari üsluplarından biri olarak adlandırılmıştır.
Gotik, bir sanat türü olarak din, mimari, resim, edebiyat gibi birçok
alanda etkisini göstermiştir. Avrupa’nın birçok ülkesinde varlığını
hissettiren Gotik sanatının Fransa’da ortaya çıktığı düşüncesi yaygındır.
Ayrıca en uzun süre yaşadığı bölge de burasıdır. En kısa yaşadığı ülke ise
İtalya’dır. Gotik Sanat'ın Paris yakınlarındaki Saint Denis Manastır
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Kilisesi'nin Başrahip Suger tarafından yeniden inşası sırasında binaya
eklenen doğu bölümünün yapımıyla 1122–1151 tarihleri arasında
başladığı kabul edilmektedir. İlk önemli binaların yapıldığı bölge de
Fransa içindedir. 1140–1240 tarihleri arasında en önemli eserlerin
yaratıldığı bu bölge Ile-de-France'dir. 1250'den sonra Fransa Kraliyet
gücü ve Fransız hâkimiyetinin diğer bölgeler üzerinde hissedilir bir önem
kazanması nedeniyle Gotik Sanat anlayışı büyük bir yayılma göstermiştir.
1250–1350 tarihleri arasında en güçlü devrine ulaşan bu anlayış bir süre
içinde İtalya'ya da girmiştir. 1380– 1425 tarihleri arasında tam anlamıyla
Avrupa düzeyinde uluslararası bir nitelik kazanan Gotik anlayışa, bu
sebeple Uluslararası Gotik adı verilmektedir (Ayaydın, 2010, s.119).
Gotik sanatının birçok alanda yer bulmasının yanı sıra günümüze kadar varlığını
sürdürüyor olması da önemli bir noktadır. Birçok akım ve üslubun değişen toplumların
yapısına göre süreli bir şekilde var olduğu göz önünde bulundurulduğun da gotik tarzın bu
devamlılığının insan psikolojisinin dışa vurumu paralelinde çok da tesadüfi bir süreç
değildir.
Çalışmamızda genel olarak edebiyatta gotik sanatının ortaya çıkışı, öncü halklar ve öncü
edebiyatçılar, gotik üslubun özellikleri üzerinde durulacak, daha sonra Rus edebiyatındaki
yerine ve önemine değinilecek ardından inceleme kısmı olan son bölümde Ostrov Borngolm
eserinde gotik üslup öğeleri incelenecektir.
Edebiyatta Gotik
Birçok akım gibi gotik tarzın da edebiyata girmesinde tarihi olaylar büyük etkendir. 18.
Yüzyıl bilindiği üzere Aydınlanma çağıdır ve bu dönemin ilkesi olan “akıl” ve bütün
doğrulara ancak akılla ulaşılabileceği şeklindeki anlayışın yarattığı baskı; akıl dışılık, batıl
inançlar, korku, barbarlık gibi unsurların var olduğu gotik türe yönelmeye neden olmuştur.
Bu yönelimin bir diğer sebebi de döneme hâkim olan klasizm akımının kurallara sıkı sıkıya
bağlı yapısı olmasıdır. Aklın merkezinde ilerleme insanın duygularının yansıtılmasında ciddi
bir engel olmuştur.
18. yy sanatçıları klasizm akımı çerçevesinde çok daha dar bir alanda sanat üretmeye
çalışmışlardır. Aydınlanma çağının ardından gelen Sanayi devrimi ile insanların
makineleştirildiği düşüncesi de bir kaygı ortamı oluşturmuştur. Bu kaygılar, insanın iç
dünyasında yaşadığı korku ve kaos, gotik üslubun edebiyatta yer almasıyla bir karşı çıkış,
reddetme eylemi olarak görülmüştür. Fransız İhtilalının oluşturduğu özgürlük fikri,
duyguların açıkçası ifadesine de yer hazırlamıştır. Görüldüğü üzere edebiyatta gotiğin yer
alma macerası diğer birçok akım gibi arkasında yatan birçok tarihsel olayla ilintilidir. Elbette
ki gotiğin birçok sanat gibi edebiyata da girmesi ve hala daha birçok alanda varlığını
sürdürmesi tesadüf değildir.
Horace Walpole’e ait “The Castle of Otranto” (1764), Klara Reeve’in “The Old English
Baron” (1777) adlı eserler gotik roman türünün ilk örneklerindendir.
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Edebiyatta gotik sanatının ortaya çıkışı, ortaya çıkışındaki nedenleri belirttikten sonra
gotik roman ve gotik romanın özellikleri üzerinde durmanın faydalı olacağına inanıyoruz.
Gotik roman, hikâye ve uzun öykülerin hepsinin temelinde korku unsuru vardı.
Fantastik ve mistik öğelerin çokça yer aldığı bir üsluptan bahsedilmektedir. Gotik üslupla
yazılmış bu eserlerde göze çarpan bazı özellikler vardır. Bunlardan ilki eserin konusunun
esrarlı oluşudur. Konu bu esrarlı durum üzerinden devam eder. Bir şeyin ortadan
kaybolması, yabancı bir kişinin ortaya çıkışı, cinayet gibi olaylar eser kompozisyonunun
konularına örnek gösterilebilir. Mina Urgan bu durumu gotik romanın amacı olarak
“gerektiğinde hayaletlerin görülmesi ya da kehanetlerin duyurulması gibi doğaüstü
durumlardan yararlanıp; korkulu, gizemli ve gerilimli bir ortam yaratarak okuyucularda
yoğun heyecanlar uyandırmak, onları dehşete düşürmektir” şeklinde özetler.( Urgan, 1991,
s. 109).
Genellikle eser bir temadan değil birkaç temanın kombinasyonundan oluşur ve esrarın
çözümlenmesi eserin sonuna kadar ertelenir. Eserin temelini oluşturan esrarın yanına başka
başka küçük çözümlenmemiş olaylar eklenilir ve hepsinin açıklaması eserin finaline bırakılır.
Anlatımda korku atmosferi hâkimdir, kadın ya da erkek kahramanın güvensiz bir
ortamda olduğu hissi okuyucuya aktarılır.
Esrar ve korku uğursuz ve kasvetli bir ortamla birleşir. Gotik roman ve gotik hikâyelerde
büyük çoğunlukla olayın geçtiği yerler, eski, terk edilmiş, yıkık dökük, karanlık koridorlu,
yasak bölgelerinin olduğu şatolar ve manastırlardır. Uluyan bir rüzgârın, dalgalı bir akıntının,
sık ormanların, insansız çorak toprakların, mezarların olduğu, özellikle kahraman ve aynı
zamanda okuyucunun da korku duygularını açığa çıkarmak için oluşturulmuş bir atmosfer
hâkimdir.
Eski gotik tarz edebi eserlerin merkezinde, başkahraman genç kızdır. Duyguların ön
plana çıktığı bu türde, genç kız karakteri, duygulu, yalnızlığı seven, hayallerle yaşayan, kolay
ağlayan bir karakter olarak çizilir.
Rus Edebiyatında Gotik
Rus Edebiyatında gotik üslubun var oluşu Avrupa’da olduğu gibi 18. yüzyılda ortaları gibi
bir döneme tekabül eder. Elbette İngiliz ve Fransız edebiyatında yer alışı ile Rus
edebiyatında yer alışı arasında farklılıklar söz konusudur. Genel hatlarıyla benzerlikler
bulunsa da her toplumun kendi yapısına göre değişim gösteren akımlar gotik için de geçerli
olmuştur. Gotik üslubun Rus edebiyatına girişi ise tam anlamıyla uzun öykü türündeki bir
eserle olmuştur. Bu eser Nikolay Mihayloviç Karamzin’e aittir. N. M. Karamzin 18. yüzyılda
Rus edebiyatının çok yönlü sanatçılarından biridir. Bu yüzyıla ait birçok yeniliğin öncüsü
niteliğinde bir yazardır.
İstoriya Gosudarstva Rossii ( Rus Devleti Tarihi) adlı eseri ile 12 ciltlik bir Rusya tarihi
kitabı yazarak tarihçi kimliği yüzyıla damgasını vurur. Moskovskiy Jurnal (Moskova Dergisi)
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ve Vestnik Evropı (Avrupa Habercisi) dergilerinin editörlüğünü yapmıştır. Bu dergiler
sayesinde Rus insanının yakından tanımasına öncülük etmiştir. Rus dili reformu ile de adını
duyurmuştur. Edebiyat alanında birçok (povest) uzun öykü yazarıdır. Sentimentalizm
akımının öncülerindendir.
Rus edebiyatında gotik geleneği 19. yüzyılda da devam etmiştir. Anna Radklif’in roman
çevirileri ile başlayan süreç, Bestujev Marlinski ile devam etmiştir. Marlinski bu dönemde
“Zamok Benden”, “Zamok Eyzen” gibi gotik gelenekle uzun öykü türünde eserler
vermiştir. Daha sonraki dönemlerde ise Puşkin, Gogol gibi ünlü yazarların gotik eserleri
ortaya çıkmaya başlamıştır.
Çalışmamamıza konu olan eseri ile N. M. Karamzin Rus Edebiyatını gotikle
tanıştırmıştır. Bu tanışmayı V. Vatsuro şöyle ifade eder: “18.yy sonu ve 19 yy. Rusya’da
gotik romana olan ilginin ilk dalgasını oluşturur, her şeyden önce okuyucu seviyesinde, fakat
N.M. Karamzin’in” Ostrov Bornholm’u rus sözlü estetiğinin algısına hazırlık aşaması
olduğu su götürmez bir gerçektir.”(Vatsuro, 2002, s.3). Rus Edebiyatı’nda gotik üslupla
yazılmış ilk eser olma niteliği taşıyan Ostrov Bornholm( Bornholm adası) uzun hikâye
türünde yazılmıştır. Ünlü Rus edebiyat eleştirmeni G.G. Gukovski, Bornholm Adası eserini
N.M. Karamzin’in yazar ve felsefeci olarak Fransız İhtilali etkisi altında, dünya görüşünde
yaşadığı kriz döneminde yazdığını ifade eder(Gukovski, 1938, s. 309). P. A. Orlov ise eserin
konusu itibariyle daha geniş ve sosyo-politik bir eser olduğuna işaret eder (Orlov, 1991)
1793 yılında Karamzin tarafından eserin yazıldığı dönemde Rus edebiyatı gotik edebiyata
hazırlık dönemi yaşıyordu. Avrupa’da ise gotik üslup doruk noktasını yaşıyordu. Rus
edebiyatı için gotik tür o kadar yenidir ki, Gukovskiy Ostrov Adası eseri hakkında bilgi
verirken, “Karamzin yeni üslubun belirli imgeleri üzerinden romantizmin korku ve iç
huzursuzluğu izlenimini yaratmak istemiştir.”(Gukovski, 1939, s.509) derken aslında gotik
üsluba atıfta bulunur.
İnceleme ve Sonuç
Ostrov Borngolm öyküsünün giriş bölümündeki betimleme kasvetli bir peyzajın çizimi
olarak yansır. Öyküyü okumaya başlar başlamaz Karamzin, bu öngörüye ulaşmamızı sağlar:
“Друзья! прошло красное лето, златая осень побледнела, зелень увяла, дерева
стоят без плодов и без листьев, туманное небо волнуется, как мрачное
море, зимний пух сыплется на хладную землю” (Karamzin, 1964, s. 661)
(Dostlar! Sıcak yaz bitti, altın sonbahar beyaza döndü, yeşiller soldu,
ağaçlar meyvesiz ve yapraksız, dumanlı gökyüzü dalgalanıyor iç karartıcı
kara bir deniz gibi, kış tüyleri soğuk topraklara dökülüyor.)
Öykünün kompozisyonunda iki ana olay örgüsü vardır ve bu iki olay öykünün doruk
noktasını oluşturur. Bunlardan ilki başkahramanın elinde gitarıyla şarkı söyleyen bir
yabancıyla karşılaşmasıdır.
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“Я взглянул и увидел — молодого человека, худого, бледного, томного, — более
привидение, нежели человека. В одной руке держал он гитару, другою срывал
листочки с дерева…” (Karamzin, 1964, s. 662)
(Baktım ve zayıf, beyaz tenli insandan çok hayalet görünümünde genç
birini gördüm. Bir elinden gitarını tutuyor, diğeriyleyse ağaçtan yapraklar
topluyordu…)
İkincisi olay ise zindandaki kadınla karşılaşılması ve bu kadın betimlemesidir:
“…а в углу, на соломенной постеле, лежала молодая бледная женщина в
черном платье.” (Karamzin, 1964, s. 668)
(Köşede ise, samandan bir yatakta genç, beyaz tenli siyah elbiseli bir
kadın yatıyordu.)
Eserin bu tür bir kompozisyonla oluşturulması “esrar” ve “korku” unsurlarına işaret eder.
Ayrıca kadın siyah elbiseli tasviri de korku hissini çağrıştırır.
Hikâyenin kahramanları hakkında, başkahraman da dâhil olmak üzere tüm kişiler
hakkında hiçbir bilgi yoktur. Kaç yaşındalar, ne iş yaparlar bilinmez. Derinlemesine fiziksel
yahut kişisel betimlemeye yer yoktur. Bunun da yazar tarafından gotik üsluba ait olan “giz”i
yansıtma amacı güdülerek kasten yapıldığı anlaşılmaktadır.
Karamzin öykünün peyzajını oluştururken gotik üslubun temelinde var olan kasvetli bir
doğa tasvirini yansıtmıştır. Engin okyanus ve Ostrov gölünün yabani kayalıkları soğuk ve
tedirgin bir atmosfer yaratır.
Gotik türün melankolik peyzajı felsefi bir sembol oluşturur. Bu sembol insanoğlunun
yeryüzündeki geçiciliğini ifade eder. Karamzin’de böyle bir melankoli ve felsefi bir tema
üzerinden korku hissini ve esrarengiz atmosferi yansıtmaya çalışır ve böylece öykünün
konusundan uzaklaşılarak, psikolojik bir durum soyut bir düşünce ve gerçeküstü bir güçle
yansıtılıp korku ve beklenti hisleri açığa çıkarılır. Hikâyenin peyzajında özellikle deniz
manzarası ve adanın tasviri sert ve endişe duygularını arttıran bir havada devam eder.
Yazarın yarattığı bu uğursuz ve nahoş ortam, okuyucuyu esrarlı bir şatonun ortaya çıkışına
duygusal olarak hazırlar.
Tüm gotik eserlerde olduğu gibi bu eserde de şato unsuru önemli bir rol oynar. Şato,
olayın geçtiği yerin sahnesini oluşturması açısından çok önemlidir. Ve bu şato ortaçağ
kültüründe algıladığımız gotik batıl inançları ile renklendirilmiştir. Böylelikle Karamzin gotik
romanın temasını ve gotiğe ait bir ideal esere yoğunlaştırılmış olmuştur. Şato imgesi,
malikânenin sahibinin cinayet ve günahlarının sembolüdür. Şatonun tasviri de gotik üslup
için temel oluşturan diğer bir öğedir. Gotik romanda şatonun tasvirinde tarafsız bir bakış
açışı yoktur. Bu tasvir her zaman şatonun batıl inançları, cinayetleri ve trajedileri barından
bir yer olduğuna işaret eder ve bir sonraki olayın akışının tahminini sağlar:
“Алая заря не угасла еще на светлом небе, розовый свет ее сыпался на белые
граниты и вдали, за высоким холмом, освещал острые башни древнего замка.”
(Karamzin, 1964, s. 670)
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(Şafak sökmemişti henüz, şafağın pembe rengi granitten taşlara
dökülüyordu, uzun tepenin ardındaki eski şatonun sivri kulelerini
aydınlatıyordu.)
Şato kasvetli bir manzarada ortaya çıkar ve kötü bir sezgiye yol açar. Şatonun hikâyede
ortaya çıkış zamanı ise yine bu kötü sezgilere izin verir çünkü şato tam da gecenin geç
vakitlerindeki bir zamanlama ile ortaya çıkar ve zaman detayı ile kötü bir olayın
gerçekleşeceği beklentisi oluşturulur.
Şato bir önsezi ve kötü bir durumun habercisi olan karakteristik bir motiftir. Ostrov
Adası’ndaki şatonun iç mekân tasviri de yine gotik geleneğin kurallarına uygun bir şekilde
yansıtılmıştır:
“В первой зале, окруженной внутри готическою колоннадою, висела лампада и
едва-едва изливала бледный свет на ряды позлащенных столпов, которые от
древности начинали разрушаться; в одном месте лежали части карниза, в
другом отломки пиластров, в третьем целые упавшие колонны.” (Karamzin,
1964, s. 670)
(Gotik sütunlarla çevrili birinci holde çok eskiden harap olaya başlamış
altın yıldızlı sütunlarda sıralı hafif bir beyaz ışık veren kandil yanıyordu;
aynı yerde saçağı bir bölümü vardı, diğer tarafta ise ikon kırıkları, üçüncü
holde tamamen yere dökülmüş kolonlar mevcuttu.)
Böyle bir tasvir gotik roman için olayın başlayacağı bölüme bir ön hazırlık anlamı taşır.
Karamzin’in tekinsizliğin varlığı ile süslediği bölümlerde aslında yaşlı adamın misafirperver
görünüşü bir illüzyondur. Yaşlı adamla olan sahne hikâye kompozisyonun doruk noktasına
doğru ilerlememizi sağlar ve kehanet içeren rüyanın ortaya çıkmasını güçlendiren bir trajik
atmosfer oluşturulur:
“Но сон мой не был покоен. Мне казалось, что все латы, висевшие на стене,
превратились в рыцарей, что сии рыцари приближались ко мне с
обнаженными мечами и с гневным лицом говорили: «Несчастный! Как
дерзнул ты пристать к нашему острову? Как дерзнул ты войти в страшное
святилище замка?” (Karamzin, 1964, s. 672)
Fakat hiç huzurlu uyumadım. Duvar aslı tüm zırhlar bir anda şövalyeye dönüştü gibi
geldi bana. Bu öfkeli ve kılıçlı şövalyeler bana şöyle diyorlardı: “Uğursuz! Adamıza musallat
olmaya nasıl cesaret edersin? Bu korkulu mabet şatoya girmeye nasıl cüret edersin?
Gotik üslupla yazılmış ilk romanlarda başkahramanın gördüğü rüya olayların habercisi
niteliğindedir. Daha sonraki gotik romanlarda rüya motifinin etkisi azalmıştır fakat yine
rüyanın doğrudan olmasa da karanlık olayların gerçekleşeceğinin habercisi olma niteliği
devam etmiştir. Karamzin de rüya motifi geleneğine uygun olarak, olayın meydana
çıkmasına sebep olmadan yolcunun rüyası ile esrarengiz olayın varlığına vurgu yapmıştır.
Şatonun ortaya çıkışı ile korku ve giz teması daha da belirginleşmiştir. Korku hissinin
buradaki estetik rolü çok daha farklıdır. Tabiatın heybeti ve korkunçluğunun tasviri
üzerinden estetik bir anlatım sağlanmıştır. Şato motifi ile ortaçağ batıl inançları, barbarlığı ve
zorbalığına vurgu yapılmıştır.
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Sonuç olarak Ostrov Bornholm adasında gotik üslubun birçok özelliğinin yansıtıldığı bir
eserdir. XVIII. yy. Rus Edebiyatı için çok yeni bir stil olmasına rağmen Karamzin bu üslubu
eserinde tamamen yansıtmayı başarmıştır. Çalışmamızda Rus edebiyatında gotik üslubun yer
aldığı ilk eser olma anlamında önem taşıyan Bornholm Adası adlı uzun hikâyede kullanılan
imgeler, eserin kompozisyonu, peyzaj gibi unsurlar incelenerek Karamzin’in gotik üslubu
eserinde ne şekilde ortaya koyduğunu görme imkânımız olmuştur.
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Abstract
Fawler argues that “traditionally, the novel was studied through the methods based on an established
modal of ‘sentence linguistics’ while contemporary linguistics is moving to the relation that it must
extend its scope beyond the traditional domain of the sentence to take in the structure of whole texts”
(10). Despite this energy that fostered research on the novel as a linguistic system, work on the novel
and prose in general from the perspective of the stylistics is still scarce. Because novels are complicated,
academics tend to shy away from using a stylistic lens to examine the implications in the texts.
However, it does not mean that this theory cannot be utilized in the analysis of novels. In this study, we
intend to explain the similarities and differences between select 19th and 20th-century novels using a
stylistic viewpoint. The study compares and contrasts simple and complex, active and inactive sentence
structures and semantic clarity versus ambiguity to understand the functions of introductory and
connecting sentences that appear in the beginning and the end of novel chapters.
Keywords: Stylistics, linguistics, sentence, structure, novel

Introduction
As Fawler argues, “over the last two hundred years, the novel has become the dominant form
of literary writing in most literate societies; in quantity, readership consumption and in cultural
sensitivity” (1). The author also states that “until very recently, criticism of the novel, and
theories of the novel and its close relatives were at a much more primitive level than the theory
and criticism of poetry and novel was an unknown mode of writing; when it did emerge, it
didn’t easily fit the surviving classical categories” (2). Since novels are complicated, academics
tend to shy away from using different lenses to examine the implications in the texts. Stylistics
is one of those lenses. However, it does not mean that this theory cannot be utilized in the
analysis of novels. When the complex sentence structures are deeply analyzed and categorized,
inevitably, one can see the breathtaking results.
Method
In taking up the challenge of using stylistics to analyze novels so that it produces more
substantial results, the method that we used focused on several different factors. This study
tends to compare and contrast simple, pompous and overt sentence structures and semantic
clarity versus ambiguity to understand the functions of introductory and connecting sentences
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that appear in the beginning and the end of novel chapters. In this study, six novels and 113
chapters are examined from the 19th and 20th Centuries. However, the entirety of the chapters
is not taken into consideration; just the opening and closing sentences of each chapter are
examined. Beginning and end of novel chapters are categorized as either simple or pompous,
overt or ambiguous, and according to pronouns they contain. This grouping makes it possible
to see the connections between the chapters of the novels more clearly. Those categorized
structures are counted, and the final percentage is subtracted. These results from the
percentages have allowed us to reach concrete conclusions and inferences about the periods
and novels.
Findings
The first novel analyzed is Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll, a tale of a young
girl’s journey through a strange land. The first observation drawn from this text using stylistics
is that the novel begins and ends with the pronoun “Alice”(see Table 1), symbolizing Alice
falling asleep and waking up.
Carroll coincides with the styles of speech styles with his characters. For example, simple
and ambiguous speech for Queen of Hearts in chapter 8, Alice is simple and overt to
symbolize innocence (see Table 1). Even speech surrounding the White Rabbit reflects his
character:
“It was the White Rabbit, trotting slowly back again looking anxiously
about as it went, as if had lost something; Alice heard it muttering to
itself, “The Duchess! The Duchess! Oh, my dear paws! Oh, my fur and
whiskers! She’ll get me executed , as sure as ferrets are ferrets! When can
I have dropped them I wonder?” (Carroll, 1865, p.41)
Here the author uses pompous and ambiguous speech with the White Rabbit because the
White Rabbit has a high sense of self- pompous nature, and yet he is also scrambling from
place to place running late.
When a chapter in Alice’s Adventures in Wonderland starts with simple or pompous speech, it
will end with the same style of speech in which it started. However, there is the exception of
chapters 7 and 9 (see Table 1), which is because of the rising action in those chapters.
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Table 1. Results related to Alice’s Adventures in Wonderland
Chapters
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10
TOTAL

Beginning
End
simple
simple
simple
simple
pompous
pompous
pompous
pompous
simple
simple
pompous
pompous
simple
pompous
simple
simple
pompous
simple
simple
simple
simple 65% pompous 35%

The next novel from the 19th century analyzed is The Strange Case Of Doctor Jekyll and Mr.
Hyde by Robert Louis Stevenson; this is a dark tale showcasing the duality of humanity. Upon
investigation, there is a correlation between pompous and overt speech threading throughout
the novel because the story is being narrated plainly by Mr. Utterson. Still, it is complex in that
it is a story about a man, Dr. Jekyll dealing with the dark sides of his personality (see Table 2).
Most of the ambiguous speech coincides with points of the story that has to deal with the
mystery of who Mr. Hyde is- and since Hyde is a complex character, it makes sense that the
language surrounding him would be ambiguous (see Table 2).
Table 2. Results Related to The Strange Case Of Doctor Jekyll and Mr. Hyde
Chapters
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10
TOTAL

Beginning
End
overt
ambiguous
overt
ambiguous
ambiguous
overt
ambiguous
ambiguous
overt
ambiguous
ambiguous
overt
overt
overt
overt
ambiguous
ambiguous
ambiguous
overt
overt
overt 35% ambiguous 65%

The final book analyzed from the 19th century is H. G. Well’s sensational The Island of Dr.
Moreau. The beginning and ending the author follows the same patterns of speech when it
comes to talking about the creatures on the Island. Wells uses the combination of pompous
and ambiguous because the creatures on the Island are neither animal nor human:
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“It is a curious thing, by the bye, for which I am quite unable to account,
that these weird creatures—the females, I mean—had in the earlier days
of my stay an instinctive sense of their own repulsive clumsiness, and
displayed in consequence a more than human regard for the decency and
decorum of extensive costume” (Wells, 1896, p. 106).
This quote embodies the pompous and ambiguous combination that Wells uses throughout his
novel. When looking at Table 3, one can see that there is a correlation between simple and
pompous, overt and ambiguous sentence structures in The Island of Doctor Moreau. This reflects
the nature of the story surrounding the Island. Interestingly, the beginning and end sentences
of the first chapter, there is an obvious ambiguity. However, when it comes to the last chapter,
beginning and end sentences are overt symbolizing the release that Pendrick feels upon leaving
the Island.
Table 3. Results Related to The Island of Doctor Moreau
Chapters
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10
Chapter 11
Chapter 12
Chapter 13
Chapter 14
Chapter 15
Chapter 16
Chapter 17
Chapter 18
Chapter 19
Chapter 20
Chapter 21
Chapter 22
TOTAL

Beginning
End
Pompous-ambiguous
Pompous-ambiguous
Simple-overt
Simple-ambiguous
Simple-overt
Pompous-ambiguous
Pompous-overt
Pompous-ambiguous
Pompous-ambiguous
Simple-overt
Pompous-overt
Pompous-ambiguous
Pompous-ambiguous
Pompous-ambiguous
Pompous-ambiguous
Pompous-ambiguous
Pompous-ambiguous
Pompous-ambiguous
Pompous-overt
Pompous-ambiguous
Pompous-overt
Pompous-ambiguous
Simple-ambiguous
Pompous-overt
Simple-overt
Pompous-overt
Simple-overt
Simple-overt
Simple-overt
Pompous-ambiguous
Simple-ambiguous
Pompous-ambiguous
Pompous-overt
Simple-overt
Simple-ambiguous
Simple-overt
Pompous-overt
Pompous-ambiguous
Pompous-ambiguous
Pompous-ambiguous
Simple-overt
Pompous-overt
Pompous-overt
Simple-overt
simple 53% pompous 47% overt 47% ambiguous 53%

In summation from the novels of the 19th century had 45 instances of simple speech, and 41
cases of ambiguous speech and 42 cases of simple speech, and 41 cases of pompous speech
(see Tables). All of the numbers are fairly equal because of the literary movements of the time:
Realism and Naturalism. Those movements were a reaction to Romanticism, and as one can
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see, the authors are moving away from the types of speech that Romantics used and began to
balance it out with newer styles of writing.
In the 20th century, there was a shift in writing styles from the 19th century. The 19th century
was marked with the literary theories of Realism and Naturalism. These, as the data shows
affected the writing styles, and the data of the 19th-century novels reflect this. The shift of the
centuries is also expressed in our findings, as the reader will see.
J.R.R. Tolkien’s The Hobbit is a story about a young Hobbit who gets whisked off an
adventure search of treasure. When analyzing the first and last sentences of each chapter of the
novel, Tolkien evenly used simple and pompous speech (see Table 4). Simple speech is also
prominent when there is the use of the character name of Bilbo. “Bilbo had escaped”
(Tolkien, 1937, p. 75). This sentence uses a quite simplistic language. Hobbits, Tolkien notes
are naive creatures, and his writing reflects the character that Tolkien has created. Only the last
chapter begins with pompous forms of speech (see table 4), “It was on May the First that the
two came back at last to the brink of the valley of Rivendell, where stood the Last (or the First)
Homely House” (Tolkien, 1937, p. 231). Here this opening sentence is describing Bilbo’s
journey back to his homeland has been on an adventure, battled a dragon, and obtained
treasure and renown. Bilbo has changed because of his experience, and he has mutated from
being a simplistic Hobbit to a more complex character. And the pompous speech of the story
reflects Bilbo’s character development and the adventure that he just had.
Table 4. Results Related to The Hobbit
Chapters
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10
Chapter 11
Chapter 12
Chapter 13
Chapter 14
Chapter 15
Chapter 16
Chapter 17
Chapter 18
Chapter 19
TOTAL

Beginning
End
simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple
pompous
simple
pompous
simple
pompous
simple
simple
simple
simple
simple
pompous
simple
simple
simple
simple
simple
pompous
simple
simple
simple
simple
simple
pompous
simple
simple
pompous
simple
18 simple 1 pompous beginning / 13 simple 6 pompous end

84

19th International Stylistics Symposium
November 28-29, 2019 Isparta/TURKEY
Editor: Dr. Mehmet Galip ZORBA
ISBN: 978-605-84052-7-1
Tolkien favors overt forms of speech over ambiguous; however, when ambiguous speech is
used, it has a literary purpose. “It seemed as if darkness flowed out like a vapor from the hole
in the mountain-side, and deep darkness in which nothing could be seen lay before their eyes, a
yawning mouth leading in and down” (Tolkien, 1937, p. 163). This quote from the end of
chapter eleven features ambiguous speech; the novel focuses on an adventure that Bilbo takes,
and much like the nature of adventures, there is no certainty, the ambiguous speech reflects the
ambiguity of adventure.
The Great Gatsby, unlike Tolkien’s Hobbit, actually has an even mix of overt and ambiguous
speech used in this 20th-century novel. Also, unlike The Hobbit, The Great Gatsby favors
pompous over simple forms of speech. “Everyone suspects himself of at least one of the
cardinal virtues, and this is mine: I am one of the few honest people that I have ever known”
(Fitzgerald, 1925, p. 65). This favoring of pompous speech is not only because of the time
period in which Gatsby was written, the Roaring Twenties in the USA, but also because of the
lavishness and the complexity of Gatsby’s life and the life that the narrator was introduced to
via Gatsby. Gatsby in and of himself is bombastic, and the speech in the novels opening and
endings of chapters reflect that (see Tables 5.1. 5.2.).
Table 5.1. Results Related to the Great Gatsby
Chapters
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9

Beginning
End
Pompous-ambiguous
Pompous-overt
Pompous-overt
Pompous-overt
Simple-overt
Pompous-ambiguous
Pompous-ambiguous
Pompous-ambiguous
Simple-overt
Pompous-overt
Simple-overt
Pompous-ambiguous
Pompous-ambiguous
Pompous-ambiguous
Pompous-ambiguous
Pompous-overt
Pompous-overt
Pompous-ambiguous
TOTAL pompous 80% simple 20% / 50% overt 50% ambiguous

Table 5.2. Results Related to the Great Gatsby
Chapters
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9

Beginning
I
X
X
HE
I
HE
HIS
I
I
TOTAL Pronouns I: 11 We: 2 HE: 2 His: 1

End
I
I
I
I
I
I
I
WE
WE
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It is also interesting to note that the novel begins and ends with the combination of
pompous and ambiguous forms of speech.
“In my younger and more vulnerable years, my father gave me some
advice that I have been turning over in my mind ever since” (Fitzgerald,
1925, p. 3).
“One fine morning- so we beat on, boats against the current, borne back
ceaselessly into the past” (Fitzgerald, 1925, p. 193).
Fitzgerald bookends his novel with the same forms of speech, showing consistency in his
writing styles by beginning and ending the same way. By using stylistics to analyze The Great
Gatsby, a richer meaning of the text is realized.
The final novel analyzed for the 20th century is To the Lighthouse by Virginia Woolf. Woolf
used simple forms of speech 62% of the time in the novel and only used pompous speech
37%. Virginia is very consistent in her writing, for example, in chapter eight:
“He said nothing” (Woolf, 1927, p. 89).
“Now he turned away again” (Woolf, 1927, p. 102).
Both the beginning and end of chapter eight exhibit the combination of simple and ambiguous
speech together. Those findings are just a microcosm of Woolf’s writing; generally, when she
begins a chapter using one form of speech, she ends the chapter using that same form.
However, there are exceptions to Virginia Woolf’s consistency:
“But what after all is one night?” (Woolf, 1927, p. 272).
“Mr. Ramsay, stumbling along a passage one dark morning, stretched his
arms out, but Mrs. Ramsay having died rather suddenly the night before,
his arms, though stretched out, remained empty” (Woolf, 1927, p. 275).
Here in part two, chapter three of her novel, the author breaks the consistency, which marks
her novel by beginning this chapter with simple and ambiguous speech, however ending it with
the combination of pompous and overt speech. It is a complete opposite form of speech from
beginning to end. This is due to a rise in emotion in the novel, and the writing reflects the
change. All of Woolf’s exceptions to consistency mirror heightened emotions in the novel.
Overall in the 20th century, simple versus pompous speech and overt and ambiguous speech
were fairly equal throughout the novels analyzed. However, there was a rise in ambiguous
speech because of the surge in modernism and postmodernism in the 20th century. Both
literary movements are fairly ambiguous, and the writing of the authors reflects the world that
they were writing in. Ambiguous speech is especially prevalent because all the novels were
written during the interwar period, and after the Great War, the future looked ambiguous and
uncertain.
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Conclusion
Although typically stylistics is a lens through which most critics use to analyze poetry and shy
away from using this lens to critique novels because of the complexity, length, and subjectivity
of literature, the most significant challenge in using stylistics to analyze novels is length. The
length of the novel can prohibit many from taking up the challenge to use stylistics to review
novels. However, as our analysis has shown, it is not impossible. Having taken the first and last
sentences of chapters from select novels in the 19th and 20th centuries, we were able to not only
challenge ourselves intellectually, but as our results have shown, using stylistic presents a richer
understanding of the text.
References
Carroll, L. (1865). Alice’s Adventures in Wonderland [Kindle]. London: Bookbyte Digital
Fitzgerald, F. S. (2011). The Great Gatsby [Kindle]. Surrey, United Kingdom: London House
Publishers.
Fowler, R. (1977). Linguistics and the Novel [Epub]. United Kingdom: T. J. Press.
Stevenson, R. L. (2008). The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Oxford: Oxford University
Press.
Tolkien, J. R. R. (2008). The Hobbit. London: HarperCollins.
Wells, H. G. (2014). The Island of Dr. Moreau. New York: Signet Classics.
Woolf, V. (2019). To the Lighthouse. London: Vintage.

87

19th International Stylistics Symposium
November 28-29, 2019 Isparta/TURKEY
Editor: Dr. Mehmet Galip ZORBA
ISBN: 978-605-84052-7-1

Ahmet Muhip Dıranas’ın Olvido Şiirinin Çokanlamlılık Bağlamında
Deyişbilimsel Bir İncelemesi
Elif Çelen
Akdeniz Üniversitesi
elifnazcelen@gmail.com
Özet
Deyişbilim, yazınsal dilin gündelik dilden farklılığına dikkat çekerek, dilin özünde barındırdığı
çeşitliliği gözler önüne seren bir kuramdır. Metni oluşturan dilin anlaşılması ve çözümlenmesi de
deyişbilimsel bir çalışmada metin-dil-anlam ilişkisinin ortaya konulması açısından oldukça önemlidir.
Eserde yazarın kullandığı, anlam açısından çok katmanlı olan sözcük seçimleri, metinde varolduğu
iddia edilen tek anlamlılığı okuyucu ile ilişkisinde yerini çok anlamlılığa bırakarak metine birden fazla
anlam kazandırır. Bu çalışmada, Ahmet Muhip Dıranas’ın “Olvido” başlıklı şiirinin deyişbilimsel bir
incelemesi, şiirde kullanılan söz dizilimlerinin çokanlamlılığı vurgulanarak sunulmaktadır. Çalışmada
birden çok anlama sahip olan sözcükler tek tek ele alınıp, şiirin ilgili kısımlarında olduğu kadar
genelinde de ortaya koyduğu anlam farklılıklarına değinilmektedir. Sonuç olarak şiiri oluşturan söz
öbeklerinin şairin eserini yazdığı dönem ve akımla ilişkili olarak, tek bir anlamla
sınırlandırılamayacağı fikri tartışmaya açılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Ahmet Muhip Dıranas, Olvido, çokanlamlılık, deyişbilim

Giriş
Herhangi sözlü ya da yazılı anlamda konuşmacının ya da yazarın kendine özgü farklı dil
kullanımları üslubu oluştururken, bu farklı üslupların incelenmesine de üslupbilim ya da
deyişbilim denmektedir. Dilbilim, her çeşit kullanım çerçevesinde, dili inceleyerek, insanın
genel olarak dil kullanma yeteneğini ve biçimini, insandaki edim ve edinç değerlerini, söz ve
dizgeleri ve biçemlerini de ele alarak bunların arasında dil kullanma ayrımlarını da ortaya
çıkarmaya çalışır (Özünlü, 2001, p. 9).
Deyişbilimsel incelemeler ışığında eserlerin kendine has karakteristik özelliklerinin ortaya
çıkarılmasının yapısal yanı sıra, bu incelemeler bir edebi eserin tekli ve kalıplaşmış
anlamından sıyrılmasını sağlayarak okuyucuya yeni bir bakış açısı kazandırır. Aynı zamanda
günlük dilin edebi dilden farkına vurgu yapar.
Bu çalışma, Ahmet Muhip Dıranas’ın “Olvido” başlıklı şiirinin, alışılmamış
bağdaştırmalar ve çokanlamlılık bağlamında deyişbilimsel bir incelemesini sunmaktadır.
Sonuç olarak şiiri oluşturan söz öbeklerinin şairin eserini yazdığı dönem ve akımla ilişkili
olarak, tek bir anlamla sınırlandırılamayacağı ve şiir dilinin günlük hayatta kullanılan dilden
anlamsal ve açıdan farklı olması gerekliliği fikri tartışmaya açılacaktır.
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Şiirin Deyişbilimsel İncelemesi
Türk edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Ahmet Muhip Dıranas, İspanyolcada
unutkanlık anlamına gelen “Olvido” şiiriyle, çokanlamlılık ve alışılmamış bağdaştırmalar
tekniklerini kullanmıştır. Şiirin nazım birimi benttir ve şiir serbest nazım anlayışıyla
yazılmıştır. Yüzeysel bir okuma, şiirde temel ve sabit olarak, aynı zamanda şiirin başlığı olan
unutkanlık temasının işlendiğini savunur. Fakat, sembolist şairlerin ellerinden çıkan çoğu şiir
gibi bu şiir de kelimelerin büyük çoğunluğunda birden çok anlama sahiptir. Bu çok
anlamlılık şiirde anlamsal sapmaya neden olmuştur. Şiirdeki çokanlamlı kelimeler ilk bentte
şöyle görünür:
“Hoyrattır bu akşamüstüler daima.
Gün saltanatıyla gitti mi bir defa
Yalnızlığımızla doldurup her yeri
Bir renk çığlığı içinde bahçemizden,
Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan
Lavanta çiçeği kokan kederleri;
Hoyrattır bu akşamüstüler daima.” (Dıranas, 1990, s. 65)
İlk olarak, “hoyrat” kelimesi bu ilk dizede ya “kaba” anlamıyla ya Güneydoğu Anadolu ile
Irak-Türk bölgesinde ezgiyle söylenen mâni anlamıyla ya da diğer anlamı olan yıpratıcı
anlamıyla söylenmiş olabilir. Yapılan çoğu incelemede son anlamı esas alınsa da
okuyucunun bakış açısına göre farklılık gösterebilir ki sesin önemini vurgulamasından dolayı
bu önemli bir özelliktir. Anlamı bu anlamda ikinci plana atan şiir vurguyu ses ve ahenge
bırakmış, beyinden çok kulağa seslenen bir müzikale dönüşmüştür. İkinci dizede geçen
“saltanat” kelimesi hem taht anlamına denk gelebilmekte hem de miras anlamına da
gelebilmektedir. Beşinci dizede geçen “el” sözcüğü ise hem bir uzvu hem de yabancı anlamı
karşılamaktadır ki burada da net bir anlam yoktur.
“Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar
Unutuşun o tunç kapısını zorlar
Ve ruh, atılan oklarla delik deşik.” (s. 65)
Kullanılan “Dalga dalga” ikilemelerinden kasıt hem pişmanlıkların fazlalığı hem de
pişmanlıkların tıpkı dalgalar gibi biri biterken bir diğerinin onu takip etmesi olabilir.
“Ya sizler! ey geçmiş zaman etekleri,
İhtiyaç ağaçlı, kuytu bahçelerden
Ay ışığı gibi sürüklenip giden;
Geceye bırakıp yorgun erkekleri
Salınan etekler fısıltıyla, nazla.” (s. 65)
Şiirdeki diğer bir örnek ise “etek” sözcüğünün hem giysi hem de bir tür alt, başlangıç
anlamına gelmesi olabilir.
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“Ebedi âşığın dönüşünü bekler
Yalan yeminlerin tanığı çiçekler
Artık olmayacak baharlar içinde.
Ey, ömrün en güzel türküsü aldanış!
Aldan, geçmiş olsa bile ümitsiz kış.” (s. 65)
Şair “çiçekler” kelimesiyle hem taze ilişkileri, genç kızları hem de naifliği betimlemek istiyor
olabilir. “Bahar “kelimesi ise hem bir ilişkinin en güzel dönemi hem yeniden doğuş hem de
gençlik dönemi anlamlarını karşılamaktadır. “Kış” kelimesi ise hem geçmiş ve gelecekteki
zorlukları hem de kötü anıları tasvir ediyor olabilir. Aynı zamanda kış kelimesi soğukluk ve
ölümün de bir sembolü olabilir.
“Bir duman yükselir gibidir kederden
Macerası çoktan bitmiş o şeylerden.” (s.66)
Dıranas “duman” kelimesiyle kederin diğer insanlara da görünebilme ölçüsüne ulaştığını ya
da kederin alev alıp yok olması anlamına geldiğini anlatmaya çalışıyor olabilir. Kullanılan bu
kelime ve söz öbekleri sözlük ve sembolik anlamları açısından oldukça çeşitlidir.
Tablo 1. Şiirde Çokanlamlılık Bakımından İncelenen Birimler
Birimler
Hoyrat
Saltanat
El
Dalga dalga
Etek
Çiçekler
Bahar

Kış

Duman

Olası Anlamlar
1. Kaba
2. Mâni
3. Yıpratıcı
1. Taht
2. Miras
1. Uzuv
2. Yabancı
1. Oldukça
2. Birbirini takip eden
1. Giysi
2. Alt
1. Taze ilişki
2. Genç kız
3. Naiflik
1. Mevsim
2. Yeniden doğuş
3. Gençlik dönemi
1. Geçmiş
2. Gelecekteki zorluklar
3. Kötü anılar
4. Soğuk
5. Ölüm
1. Görülebilme
2. Yok olma
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Bu şiirde tasvir edilen kelimeler, duygular ve olguların tek bir anlamı olmaması ve yapılan
bu metaforların çeşitli anlamları da beraberinde getirmesi, şairin kasıtlı olarak sabit bir
anlama değil, sese ve çokanlamlılığa odaklandığının bir göstergesidir. Bunun yanında şiiri bu
kadar başarılı yapan kanımca yalnızca bunlar değil, belirtilen diğer anlamlarıyla da anlamlı
bir bütün oluşturabilmesidir.
Michael Riffaterre, çalışmalarında şiir dilinde kullanılan alışılmamış sözcük
birleşmelerine, sapmalara ve deyişbilimsel niteliklere “bağdaşma” adını vermiştir. Ona göre
şiirde geçen her kelime ile okuyucu arasında anlamsal açıdan ilişki kurulamayabilir çünkü
okuyucunun şiirde bulduğu bağlantı onun sahip olduğu kavramsal bilgiye bağlıdır (1959, p.
154-174). Bu durum özel yorumlama gerekliliğini de beraberinde getirir.
Roger Fowler’a göre bu durum şiirin günlük dilden ayrılması için kullanılan bir tekniktir
çünkü ona göre bir şiirin dil kullanımı ne kadar özgü olursa olsun, eğer okuyucu şiiri açıkça
anlayabiliyorsa şiir artık günlük dilin bir parçası olur. Bu durumun engellenmesi ise şiirin
anlamsal açıdan saptırılarak günlük dilden ayrılmasının vurgulanmasıyla olur (1966). Bu
sapmalar şiirden şiire öznellik göstererek kendilerine özgü olur (Özünlü, 2001, p. 84). Şiirde
kullanılan alışılmamış bağdaştırmalar ilk olarak birinci bentte görülür:
“Bir renk çığlığı içinde bahçemizden,
Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan
Lavanta çiçeği kokan kederleri;
Hoyrattır bu akşamüstüler daima.” (s.65)
İlk bentte geçen “renk çığlığı” ile gösterilebilir. Bu benzetme hem belirli bir rengin
baskınlığı hem de renk karmaşası anlamına da gelebilmektedir. Bu kelimelerdeki farklılıklar
anlamı da büyük ölçüde değiştirir. Bu yüzden, eğer şiirin anlam bakımından bir sonucuna
ulaşılmak istenirse her anlam ince bir şekilde incelenmelidir. Örneğin, şairin renk çığlığından
kastı bir rengin baskınlığıysa, bu renk herhangi bir duygu ya da olgunun biricikliği ve
yoğunluğunu tasvir eder. Öte yandan renk karmaşası ise bir önceki tanımın tam tersidir. Bu
yüzden tek anlamlı inceleme bu şiir için oldukça yetersiz kalacaktır. Yine birinci bentte
geçen “Lavanta çiçeği kokan kederleri” söz öbeği ise şair tarafından kederlerin aslında bir
çiçek kokusu gibi güzel ya da katlanılabilir olduğunu yahut lavanta çiçeğinin kokusunun
tıpkı keder gibi alışagelmiş ya da sık rastlanılan bir olgu olduğu sonucuna varmak için
kullanmış olabilir.
“Ya sizler! ey geçmiş zaman etekleri,
İhtiyaç ağaçlı, kuytu bahçelerden
Ay ışığı gibi sürüklenip giden;
Geceye bırakıp yorgun erkekleri
Salınan etekler fısıltıyla, nazla.” (s. 65)
Dördüncü bentte geçen “Ay ışığı gibi sürüklenip giden” söz öbeğinde ay ışığı hem sürekli
yer değiştiren hem de ay, kendi ışığını değil bir başkasına ait ışığı aldığı için yönlendirilen,
pasif anlamıyla da kullanılmış olabilir. Yine aynı bentte kullanılan “Geceye bırakıp yorgun

91

19th International Stylistics Symposium
November 28-29, 2019 Isparta/TURKEY
Editor: Dr. Mehmet Galip ZORBA
ISBN: 978-605-84052-7-1
erkekleri” dizesi hem yorgun olan erkeklerin uykuya dalması hem de bu erkeklerin geçmişte
unutulması anlamına gelebilmektedir. Burada geceden kasıt bir yok oluş, bir bitiş ya da
geçmiş olabilir.
“Bir gülüşü olsun görülmemiş kadın,
Nasıl ölümsüzsün aynasında aşkın;
Hatıraların bu uyanma vaktinde
Sensin hep, sen, esen dallar arasından.” (p. 66)
Altıncı bentte geçen “Sensin hep, sen, esen dallar arasından” sözleriyle şair, seslendiği kişiyi
rüzgâra, ruha ya da bir kuşa benzetiyor olabilir.
Bu benzetmelerin çokanlamlılık bakımından incelenen kelimelerden farkı
anlamlandırmaların tamamıyla kişiye özgü olmasıdır. Bu yüzden, incelenen tüm bu söz
öbekleri her bir okuyucu için farklı anlamlara gelerek tek anlamlılık gayesi taşımamaktadır.
Anlamsal olarak kapalı benzetmeleri kullanarak, şair şiirini tek anlamlılıktan uzaklaştırmıştır.
Tablo 2. Şiirde Alışılmamış Bağdaştırmalar Bakımından İncelenen Birimler
Birimler
Renk Çığlığı
Lavanta çiçeği kokan kederler
Ay ışığı gibi sürüklenip giden
Geceye bırakıp yorgun erkekleri
Esen dallar arasındaki sen

Olası Anlamlar
1.Rengin baskınlığı
2. Renk karmaşası
1. Çiçek kokusu
2. Alışagelmiş
1. Yer değiştiren
2. Yönlendiren
1.Yorgun erkeklerin uykuya dalması
2. Geçmişteki erkeklerin unutulması
1. Ruh
2. Rüzgâr
3. Kuş

Geçmiş zaman etekleri
İhtiyaç ağaçlı
Salınan etekler fısıltıyla, nazla
Ölümsüzsün aynasında aşkın
Şiirde kullanılan “geçmiş zaman etekleri”, “ihtiyaç ağaçlı”, “salınan etekler fısıltıyla, nazla”
ve “ölümsüzsün aynasında aşkın” söz öbeklerinin anlamlandırılamaması, şiirin alışılmamış
bağdaştırmalar konusunda ne kadar özgün ve başarılı olmadığını göstermiştir çünkü anlam
kapatılaştırılarak şiir dili günlük dilden ayrılmıştır.
Tartışma ve Sonuç
Bu alışılmamış bağdaştırmaların ve çokanlamlı kelimelerin kullanılması, şiire kendi içinde
yeni anlamsal öğeler kazandırarak, şiirin her anlamda özgün olmasına neden olmuştur. Aynı
zamanda, şiirde kullanılan ve günlük dilde görülmesi neredeyse mümkün olmayan
tamlamalar, şiirin günlük dilden sıyrılmasını sağlamış ve anlam bakımından birden çok
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katmanlılık ve kendi içinde yer yer anlamsal kapalılık kazandırmıştır. Bu durumda aslında
Ahmet Muhip Dıranas, yazdığı bu şiirle dilin aslında ne kadar zengin olduğunu, tek
anlamlılığın tıpkı günlük hayattaki gibi şiirde de bulunmadığını, belki de bulunmaması
gerektiğini göstermiştir. Şiir sadece anlamlandırılmak ya da belirli bir kalıba sokulmak için
değil, ondan keyif almak ve dilin zenginliğini kutlamak için vardır. Bu yüzden her şiiri tek
bir tema ya da yöntemle anlamlandırmaya çalışmak sonu görülmeyen zorlu ve riskli bir
yolculuk gibidir; bunun yerine dilin zenginliğini kutlayarak yolculuğun keyfi çıkarılmadır.
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Abstract
Wordsworth and Coleridge are important poets in the Romantic Period. Both of them are
reformists. They bring the new voice and the rhetorical perception of the literature. They have
some original ideas and these ideas affect the rhetorical choices in Poetry. Although they write
the Lyrical Ballads together, William Wordsworth adds a new part called Preface and he talks about
his rhetoric choices and revolutions in this part. Wordsworth and Coleridge explain how poetry and
its language should be in their works Preface to Lyrical Ballads and Biographia Literaria. Although they
have collaborative work, they have different ideas about these issues. It can be easily seen in their
works Preface to Lyrical Ballads and Biographia Literaria. When they explain their ideas about poetry or
language, they use some rhetorical elements to persuade readers. Both of them choose their words
wisely in these works to impose on the trueness of their ideas. Coleridge also criticizes William
Wordsworth in his Biographia Literaria directly or indirectly. When we look at the language of
Coleridge, we can see that he refutes the rhetoric idea of Wordsworth by giving rational reasons
and so he makes his ideas more powerful. I try to show these rhetoric choices and politics in Preface
to Lyrical Ballads and in the chapter XVII and XVIII of Biographia Literaria and how they use the
rhetorical elements to persuade readers and what the aim can be. I try to explain whether they try to
give some message to the reader or to each other when we look at their word choices or using the
other rhetorical elements giving the references from Preface to Lyrical Ballads and Biographia Literaria.
Keywords: Wordsworth, Coleridge, politic, rhetoric, language

Introduction
Rhetoric is the ability of using the language carefully to influence or convince people. Most
writers, poets use this ability perfectly to impose on their ideas to readers or audiences.
When the language of work is analyzed, one can easily understand the rhetoric choice of a
writer.
William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge are among the most important poets
in the Romantic Period. They wrote the Lyrical Ballads together in 1798. However, they
have some different rhetoric choices. Both of them try to bring a new voice and they have
some different ideas about the language of poetry. They declare their ideas in their work. In
William Wordsworth Preface to Lyrical Ballads which and in Samuel Taylor Coleridge’s
Biographia Litereria, they talk about how language should be. Both of them use their rhetoric
power perfectly to prove their ideas about language. When the languages of these works
analyzed, the politic of rhetoric can be seen clearly. When they talk about their rhetoric
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choices, they also use rhetoric elements which are supported in their works and actually
they also criticize each other’s rhetoric choices.
This study aims to show Wordsworth’s and Coleridge’s politic of rhetoric used by
analyzing the Preface to Lyrical Ballads and Chapters VII and VIII in Biographia Literaria. It
will explain how they are different although they have collaborative words.
Politic of Rhetoric Used in William Wordsworth’s Preface to Lyrical Ballads
William Wordsworth is one of the most important Romantic poets who revolutionize the
writing of poetry. He brings a new voice for literature and he explains how the language of
poetry should be in the Preface to Lyrical Ballads. Even in the first paragraph in Preface to
Lyrical Ballads, one can understand the politic of rhetoric and the style of language which
Wordsworth prefers using “…by fitting to metrical arrangement a selection of the real
language of men in a state of vivid sensation, that sort of pleasure and that quantity of
pleasure may be imparted, which a Poet may rationally endeavour to impart…”(5). From
these words, we can see the rherotic choices of Wordsworth. The emphasis is on the “real
language of man”. He accepts daily language as a real language. “Wordsworth supported
the growth of natural language- a rhetoric of human experience-in every person. Command
of such a rhetoric is the central quality of the "poet, " whether he or she writes prose or
verse. As Wordsworth states in the "Preface" to the Lyrical Ballads, "among the qualities . .
. principally conducting to form a poet, is implied nothing different in kind from other
men, but only in degree " ” (Waldo 72). As it also is seen here, he prefers natural language as
a rhetoric element. I think he especially chooses the word “real” because “real” is a
powerful word that emphasizes the trueness of something and which is not fake, and also
we can infer that he sees other languages such as literary or ornamental language as an
artificial or fake language. It also shows us that there are some languages which don’t
belong to everyone and it only applies or refers to some certain classes. He thinks that it is
not the “real language of man” because it is not a daily language so it can’t be understood
by everyone. On the other hand, one can be a pleasure when he reads something which is
written using “the real language of man” so it is more effective. Because he thinks that it is
a common or a daily language so readers can understand it easily and it makes them happy
as he mentions in the Lyrical Ballads. While he is declaring these ideas, he chooses powerful
and effective words such as “ real, language of men” to persuade the readers. As it is known he
is Romantic and he loves nature for that reason he also chooses a rustic language because
he thinks that rustic people hourly communicate with nature, so their language is also
natural. He always glorifies nature and he thinks it gives the inspiration and I think for that
reason he might think this inspiration should be given through a language that is also a part
of nature. For that reason, he prefers rustic language as a rhetorical.
He also uses repetition as a rhetorical strategy in Preface to Lyrical Ballads to show or
emphasis his ideas. Using repetition is used to make the reader persuade something and to
show them the importance of this idea. For example; he uses “language”, “nature”,
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“common” many times in his Preface to Lyrical Ballads. He uses these words too much to
show how the diction and subject should be. He uses these words many times in Preface to
Lyrical Ballads and this affects the reader’s thoughts and it also shows the aim or politic of
rhetoric choices of Wordsworth. He thinks that people are unfilled desires and repeat
something a lot like in his poem, Mad Mother, “Oh! love me, love me, little boy!” So he says
that language is the lack of desire. These kinds of repetitions also show us that he choices
the real language and common or daily language because in our daily life we also repeat
most of the words again and again to emphasize especially when we believe that it is true
and it should be shown to other people. However, there can be a question of whether he
uses common or daily language in Preface to Lyrical Ballads. Although he chooses basic
words, we can’t say completely that he uses common or daily language in Lyrical Ballads
because it is known that in a daily or common or rustic language people don’t concern
about the rules and they don’t prefer using complex sentences. For instance, in Mad Mother,
we can see interjection which is used for breath but it is not grammatical. He thinks that
language is more than grammar and it is the master. On the other hand, when we analyze
the Preface to Lyrical Ballads, there isn’t any ungrammatical language. He concerns about
grammar rules and uses complex sentences.
Wordsworth uses the words “common, rustic” and “comparative form” as a rhetorical
aim to describe how subjects should be chosen in Preface to Lyrical Ballads:
The principal object then which I proposed to myself in these Poems
was to make the incidents of common life interesting by tracing in them,
truly though not ostentatiously, the primary laws of our nature: chiefly as
far as regards the manner in which we associate ideas in a state of
excitement. Low and rustic life was generally chosen because in that
situation the essential passions of the heart find a better soil in which
they can attain their maturity, are less under restraint, and speak a plainer
and more emphatic language…(7)
Comparative form is also another rhetorical strategy or policy to prove the ideas
showing the opposite one. As it is seen above, he uses the comparative words “plainer”
and “more emphatic” to show the power of rustic life and language. These words show us
that rustic language is better than ornamental language. He is against the figurative
language. Language should be a language that is spoken by rustic people because he thinks
that it is the real language. Actually, he has revolted against the poetic principles of the 18th
century saying that the life of a poor man can serve as a fit material for poetry. The diction
should be drawn from everyday speech and he wants to through the colouring of
imagination over the simple material chosen for treatment in poetry. He also glorifies and
shows the importance of the rustic or common life with words such as “the essential
passions of the heart find a better soil” which are mostly used to show the importance of
this point in Preface to Lyrical Ballads. Here we can also infer that a poet using rhetoric
experiences in nature.
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He also gives his own definition of poetry in his Preface and this is also thought as a
rhetorical strategy to show he is revolutionist because it means that he doesn’t like
traditional poetry and he brings his own definition and form of poetry:
I have said that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings:
it takes its origin from emotion recollected in tranquility: the emotion is
contemplated till by a species of reaction the tranquility gradually
disappears, and an emotion, kindred to that which was before the subject
of contemplation, is gradually produced, and does itself actually exist in
the mind. In this mood successful composition generally begins, and in a
mood similar to this it is on. (16)
Poetry and the prose are different especially according to their form but because of the
power of Wordsworth’s rhetoric usage in Preface to Lyrical Ballads, he declares there aren’t
any differences between prose and poem unlike the traditional ideas and this also proves
that he is a revolutionist, extraordinary and different from others because he tries changes
the general idea of poetry and prose and tries to persuade his ideas as true. Actually, he tries
to change the habits of writing. It can be seen the following part in Preface to Lyrical Ballads:
If in a Poem there should be found a series of lines, or even a single line,
in which the language, though naturally arranged and according to the
strict laws of meter, does not differ from that of prose, there is a
numerous class of critics who, when they stumble upon these prosaisms
as they call them, imagine that they have made a notable discovery, and
exult over the Poet as over a man ignorant of his own profession. (12)
When we analysis the politic of rhetoric used in Preface to Lyrical Ballads, we can realize
that he is careful about choosing words and he uses some special words to show the power
of his ideas. For example; he uses the word “Sister” to show some similarities. As we know
there is a strong relationship among sisters and they look like each other. Their origin is the
same even there are a few differences. For that reason he uses the word “Sister” to show
this similar relation between Poetry and Painting in Preface to Lyrical Ballads:
We are fond of tracing the resemblance between Poetry and Painting,
and accordingly, we call them Sisters: but where shall we find the bonds
of connection sufficiently strict to typify the affinity betwixt metrical and
prose composition? They both speak by and to the same organs; the
bodies in which both of them are clothed may be said to be of the same
substance, their affections are kindred, and almost identical, not
necessarily differing even in degree; Poetry sheds no tears 'such as
Angels weep,' but natural and human tears; she can boast of no celestial
ichor that distinguishes her vital juices from those of prose; the same
human blood circulates through the veins of both. (13)
He also shows his writing habits emphasizing the importance of emotions, feelings and
being organic while he gives the definitions of poems in his Preface:
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For all good poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings;
but though this be true, Poems to which any value can be attached, were
never produced on any variety of subjects but by a man who being
possessed of more than usual organic sensibility had also thought long
and deeply. (8)
Politic of Rhetoric in Samuel Taylor Coleridge’s Chapters XVII and XVIII in

Biographia Literaria
Samuel Taylor Coleridge is one of the most important Romantics. He writes Lyrical Ballads
with William Wordsworth. He is also one of the revolutionists of language as Wordsworth.
He defenses the organic form and poetry general which is a kind of map reading. He also
thinks that it should be in harmony. He writes “Biographia Literary” and in it, we can see
the rhetoric choice of him while he criticizes some works. He also criticizes Wordsworth's
rhetoric choices in some way. We can clearly see that there are some ideas in which
Coleridge agrees with Wordsworth but there are also some ideas which he doesn’t agree
with William Wordsworth. “Coleridge praises Wordsworth's 'reformation in our poetic
diction', but goes on to take issue with several aspects of Wordsworth's” (Winberg 29).
When we especially analyze the chapter XVII and XVIII in Biographia Literaria in terms of
the politic of rhetoric and rhetoric elements, we can see this clearly.
He starts the chapter XVII in his Biographia Literaria declaring objecting the idea of rustic
language which is supported by Wordsworth and he directly addresses to him:
“Examination of the tenets peculiar to Mr. Wordsworth—Rustic life (above all, low and
rustic life) especially unfavourable to the formation of a human diction—The best parts of
language the product of philosophers, not of clowns or shepherds—Poetry essentially ideal
and generic—The language of Milton as much the language of real life, yea, incomparably
more so than that of the cottager” (96). As it is seen, he disagrees with Wordsworth about
how language should be or which one is true. Giving the names directly as a rhetorical
strategy or policy, he makes his idea clear. He also uses the negative adjective to declare
that rustic language is not a proper language, it is not favorable. He thinks that the language
of philosophers is the best one. Actually, Samuel Taylor Coleridge thinks that William
Wordsworth uses rustic language but it is not real and ideal. Although he disagrees about
the idea of rustic language, he agrees on the idea of using rustic life:
The poet informs his reader, that he had generally chosen low and rustic
life; but not as low and rustic, or in order to repeat that pleasure of
doubtful moral effect, which persons of elevated rank and of superior
refinement oftentimes derive from a happy imitation of the rude
unpolished manners and discourse of their inferiors. (97)
In the light of this quotation, he declares that the poet should choice rustic life as a
subject but not as a rhetorical. People in different regions speak different languages so
which one is really rustic. On the other hand, the philosophers use the same language so it
is the more ideal and real one. He also uses the compare statement as a rhetorical stage to
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show Milton language is better than rustic one so it is better than Wordsworth’s. Actually,
Coleridge can be right in this comment. For instance; the rhetoric of “Mad Mother ” is rustic
language and there are some ungrammatical sentences. Although its language is rustic, it
can be said that it is difficult because rustic language marginalize dialect and for that reason,
only minority people can understand it as Coleridge says.
Coleridge always gives examples and put his reason in order to show his objection about
rustic language. When Coleridge talks about his rhetoric idea which is different from
Wordsworth’s, he chooses moderate words instead of sharp words as a rhetorical strategy
or policy so it makes him more sympathetic and it also affects the reader. For instance, he
does not agree with the idea of rustic language and when he declares it in his Biographia
Literaria in chapter XVII, he chooses his words clearly and then he tries to prove his ideas:
As little can I agree with the assertion, that from the objects with which
the rustic hourly communicates the best part of language is formed. For
first, if to communicate with an object implies such an acquaintance with
it, as renders it capable of being discriminately reflected on, the distinct
knowledge of an uneducated rustic would furnish a very scanty
vocabulary. The few things and modes of action requisite for his bodily
conveniences would alone be individualized; while all the rest of nature
would be expressed by a small number of confused general terms.
Secondly, I deny that the words and combinations of words derived
from the objects, with which the rustic is familiar, whether with distinct
or confused knowledge, can be justly said to form the best part of the
language. (100)
In the light of this quotation, we can also clearly imply that he thinks people who speak the
rustic language are uneducated so the word in their minds is not enough to explain some
ideas or knowledge. He also disagrees the idea of language comes from the objects.
At the beginning of the chapter XVIII in Biographia Literaria, he uses rhetorical questions
such as “…Or where can the poet have lived? And by what rules could he direct his choice,
which would not have enabled him to select and arrange his words by the light of his own
judgment?..” (103). By using rhetorical questions, he takes his readers' attention and makes
them think about the issue which is discussed by William Wordsworth. He tries to makes
the reader active not passive. Actually, it is related to the Reader response theory. He also
uses the same techniques in The Rime of The Ancient Mariner as Wordsworth does in Mad
Mother. Both of them have blanks and they left the comments to the readers. The readers
must bring in something in a poem. They should interpret. Coleridge thinks that
indirection is better than direction. For instance, in The Rime of The Ancient Mariner, he
also gives margins as a rhetoric strategy or policy. In general, they are given to make
something clear but he uses these margins to create or makes his readers' imagination.
It is clearly seen in his Biographia Literaria in the chapter XVIII that his rhetoric
perception is different from Wordsworth’s. For instance, Wordsworth thinks that verse
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and prose can be the same rhetorically but Coleridge doesn’t think in that way. He thinks
that even the styles of architecture are different such as Westminister Abbey’s and St.
Paul’s style because of individuality so the prose and verse also should be different. Giving
different examples makes his idea interesting and powerful. In this chapter, he goes on
criticizing the rhetoric of rustic or of common and to prove his idea he directly gives some
stanzas of some poems and compares them.
At the end of this chapter, he goes on criticizing Wordsworth's view saying “But are
such rhetorical caprices condemnable only for their deviation from the language of real
life? and are they by no other means to be precluded, but by the rejection of all distinctions
between prose and verse, save that of metre?...” (113)
It can be also seen as the rhetorical strategy of Coleridge. Like Wordsworth, he uses the
repeating strategy or policy. He states that he doesn’t think that rustic language is real many
times in his Biographia Literaria. By using this strategy, he tries to keep these ideas in the
readers' minds.
Conclusion
Both Wordsworth and Coleridge are both have some original ideas and this affects
rhetorical usage in Poetry. Both of them are reformists. Although they create a work
together, they don’t have common ideas and also one of them can criticize the other one.
As it is seen in Preface to Lyrical Ballads and the Biographia Literaria, they choose their words
also carefully which mostly reflects their rhetoric ideas and criticizes other ideas. Although
both of them use different methods, we can say that both of them try to bring the new life
to the language when we think about their politics of rhetoric usages. While they are doing
it, they use their rhetoric power in a good way to persuade the readers. When we look at
the language of Coleridge we can clearly see that he can refute the rhetoric idea of
Wordsworth giving rational reasons and so he can make his ideas more powerful. Although
their works which are analyzed in this study are not a poem or verse, we can infer their
rhetoric choices or policies because these works may be the guide for their poetries. To
analyze them and to understand their politics of rhetoric usage in their poems and their
works can help the readers.
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Abstract
Applying stylistic analyses into poetry paves the way not only for the analysis of the words at
graphological and semantic levels of stylistics. In addition to that, such an analysis helps us identify
poets’ use of words in creating musical rhythm through repetitions of phonemes and sounds. James
Clarence Mangan’s (1803-1849) poetry involves a heightened phonetic effect experienced in a
humorous context. In “Asses”, a wide range of linguistics deviations are visible created, especially
through the use of punctuation marks. Hence, this study aims to analyze Asses with a focus on the
linguistic deviations created by the poet. It is seen that Mangan’s language deviates from the
standard language of his day, especially by his use of punctuation marks among which the hyphen is
the leading one.
Keywords: Stylistics, poetry, linguistic deviations, hyphen, James Clarence Mangan, Asses.

Introduction
Stylistics is a branch of applied linguistics that helps readers have concrete understanding
of spoken and written language. While conducting stylistic analyses in poetry, it is crucial to
put emphasis on deviation, as poetic language is a deviated language itself. Deviation is one
of the crucial techniques used by poets to have an effect on readers’ minds. Wales (2011)
defines deviation as “referring to divergence in frequency from a norm, or the statistical
average (p. 110). Levin (2015) classifies cases of deviation in two types; internal and
external deviation, and he explains internal deviation as “taking place against the
background of the poem where the norm is the remainder of the poem in which deviation
occurs (p. 226). James Clarence Mangan penned Asses consisting of string rhymes created
on the word “ass”. The present study shows that Mangan internally deviates the standard
language by the use punctuation marks.
Using original language and unique style in his poetry signals Mangan’s craft of
language. In Asses, Mangan shows his mastery of poetry by composing string rhymes and
rhythms. Blacam asserts that “Piaras Béaslaí, an editor of some of Mangan’s poetry, told
the young poet that it is good to practice the versifying of sheer nonsense-string rhymes
and rhythms together as they fancy the meter and melody” (n.d. p. 156). This was the
triggering moment for Mangan to write such poems.
Some other versions of Asses published in Dublin Penny Journal (Blacam, n.d. p. 156).
Within the universe of Asses, Mangan works like a neologist as he crafts every word and
sound in connection with the word “asses”. To clarify, while reading lines ending with ass,
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one feels that it signifies the derogatory word. However, the beginning of the following line
changes the meaning of that word. Hence, Mangan employs hyphens and dashes into Asses
to surprise readers unexpectedly and to be memorable in their minds. The poem is a
reflection of Mangan’s dissatisfaction of his time especially in politics.
The Lexical Features of Asses
Table 1 shows Mangan’s use of words that are separated with the help of a hyphen. The
open-class words create humor while, at times, appear to be severe attacks on the
individuals mentioned. Numerically, there are twenty-one asses in the poem; twelve nouns,
one verb, and eight adjectives. The poem is constructed based on the satirical intention of
Mangan towards his society.
Table 1. Lexical Features of words crafted with ass.
asses/ ass-ertor/ ass-entor/ ass-ailant/ ass-ociate/ ass-aulter/ ass-istant/
ass-pirant/ am-ass/ ass-assin/ ass-emblage/ cuir-ass
dis-ass-trous/ ass-afoetida/ ass-everating/ ass-iduous/ ass-ish/ ass-inine/
Adjectives
ass-tonishing/ ass-ured
Verbs
ass-uage
Nouns

The Hyphen
Crystal gives an explanation of the hyphen in this way; “marking two kinds of word
divisions: a break at the end of a line, and the parts of a compound word; usage also varies
on where within a word a line-break hyphen goes: sometimes a contrast in meaning is
conveyed” (1995: 283). The hyphen is utilized with all functions in Asses. To make it more
concrete, there are twenty-two hyphens used in the poem; eighteen of them are used for
the purpose of giving a contrast in meaning at the end of lines, four of them are for the aim
of being parts of a compound word. Mangan combines two usages of the hyphen, a break
at the end of a line in a way to provide a contrast in meaning, and he foregrounds the
words by the use of hyphens. In Asses, the poet ascribes the word “ass” as a stupid,
stubborn, or detestable person1. Mangan intentionally gives readers the feeling that “ass”
primarily signifies the suggested meaning given above without continuing reading the rest
of the line.
The starting stanza shows that the speaker satirically aims at inducing the truth of the
world. The fifth line implies the notion that the poetic persona is a detestable person.
However, the following line suggests that he or she is the assertor, supporter of the truth.
Also, the seventh line follows the same construction as in the previous; an implication that
the reader is an ass, though the succeeding line means that the reader is the assentor, the
agreeing one experiencing this act of telling the truth:

1

https://www.merriam-webster.com/dictionary/ass
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In fact I’ll prove myself an assertor of Truth – the more’s the pity –
And then make you besides an assentor to my dis-ass-trous ditty. (5-8)
The following three stanzas indicate that Mangan attributes “asses” to some significant
statesmen in nineteenth century England. He satirically insults these figures. The ninth line
reveals that these two significant English statesmen are abhorrent ones, yet the next line
indicates that they are assailant, assaulter of Lord Melbourne. Moreover, “while Melbourne is
himself an ass-” (line no. 11) symbolizes that Lord Melbourne himself is repulsive, but the
following line “ociate of glum-faced England’s well-born;” presents that he is a responsible
companion in distorted England. Furthermore, the thirteenth line expresses that the prime
minister is horrid. Yet, the successive line marks that he is an assafoetida pill, antispasmodic
drug (Martin, 1996: 397). Lastly, the fifteenth line shows that the Premier is an abominable
monarch. However, the running suggests that he is a twaddler2 which means the one
talking foolishly; prate:
There’s Brougham and Vaux (Lord!) – what an assailant he is of poor Lord Melbourne!
While Melbourne is himself an associate of glum-faced England’s well born;
Then, as Premier, he’s quite an assafoetida pill to Londonberry,
Who is, by jing, a humdrum asseverating twaddler, dull and dreary! (9-16)
In the third stanza, the first line means that Daniel O’Connell is a big ass. But the
sequent line is given in a way that O’Connell, an Irish politician, is the attacker, assaulter of
Tories (Martin, 1996, p. 397). In addition to this, the nineteenth line indicates that, The
Liberal Press, 19th century newspaper, involved his nonsensical actions, though the following
line points out that the newspaper is a means of communicating his ideas and glories.
Besides, the twenty-first line reveals that Edward Bulwer Lytton is a detestable author, but
the sequencing one specifies that he is striving for being a famous writer. Finally, the
second last line hints that John Bowring who was a utilitarian as a disciple of Bentham is an
ass (Martin, 1996, p. 397). However, the next explains that he was assiduous in the
perseverance of revival of distorted utilitarian ideas:
O’Connell’s a tremendous assaulter of tyranny and Tories:
The LIBERAL PRESS, too, is his assistant, and shares –hurrah! –his glories.
Ned Bulwer has been long an asspirant for fame and foolscap laurels,
But Bowring makes himself an assidous refreshener of stale morals. (17-24)
2

https://www.thefreedictionary.com/twaddler
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In the fourth stanza, the twenty-seventh line implies the repulsiveness of Orange
ruffians, who were members of the ultra-Protestant Orange Order —a religious institution
supporting William of Orange for defeating James II (Robert, 1971, p. 1). Yet, the
continuous line symbolizes that they are destructive in nature for society. Additionally, “my
friend Non Compos here’s an ass-” (line no. 29) suggests that he is quite stupid, but “tonishing dab
at quizzing quizzes” clarifies that he is a skillful contributor to Vindicator (Martin, 1996:, p.
397). And, “and Hal MacManus is an ass-” (line no. 31) expresses that Henry MacManus is
abhorrent, though the succeeding line “ured brush at catching gemmen’s phizzes” marks that he is
an assured painter, quite proficient in drawing gentlemen’s faces.
Trash Gregg’s a genuine assish assinine ass –only hear him braying!
Each orange ruffian is an assassin at heart, athirst for slaying!
My friend Non Compos here’s an asstonishing dab at quizzing quizzes;
And Hal MacManus is an assured brush at catching gemmen’s phizzes. (pp. 27-32)
The ending stanza summarizes the satirically supposed truth mentioned in the poem.
The first line in the last stanza shows that the poetic persona considers the world to be a
detestable place. However, the sequencing line indicates that the world resembles a
community including deceits of tricksters. Finally, “still I don’t mind –nor care to ass-” (line no.
37) points that he or she is willing to express the assness of the world. But, the successive
“uage my distresses like your sobbers;” reveals that the speaker assuages, relieves his distresses
through telling the deceptive side of the world.:
In short the world is one great assemblage of hoaxed and hoaxing ninnies,
…
Still I don’t mind –nor care to assuage my distresses like your sobbers; (pp. 33-34, 37-38)
Dash
Another punctuation mark used by Mangan in the poem is dash. Crystal defines dash as
“using singly to show a comment or afterthought at the end of a sentence, or simply an
uncomplete utterance” (1995, p. 283). Dashes are used to give extra yet important
information that particularly aims at highlighting the poet’s personal feelings –his tone. In
two stanzas, there is only one dash used that signals internal deviation. However, in the
second stanza, the only dash is strengthened by the use of parenthesis while in the fourth
stanza, it is supported by the use of a phrase in the Irish language. This usage shows that
Mangan’s use of dashes aims at adding a particular sense of expressing personal feelings
about certain situations or figures, and when he refrains from using it, he makes use of the
means or devices such as the use of the parenthesis or a phrase in the Irish language.
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Table 2. The Use of Dashes
Stanza
no:
1

Lines and lines’ numbers:
– all alike are asses– (line
no. 3)
– the more’s the pity – (line
no. 6)

Number of dashes

Other features used
instead of dash

4

-

2

– what an ass- (line no. 9)

1

(Lord!)

3

–hurrah!– (line no. 20)

2

-

1

gemmen’s phizzes.

2

-

4
5

–only hear him braying!
(line no. 26)
–nor care to ass- (line no.
37)
–Rads, Whigs, and
Robbers! (line no. 40)

Decapitalization and Misspelling
Mangan foregrounds the standard language in two other ways: decapitalization and
misspelling. Capitalizing letters in the beginning of a line is an accepted rule in poetry.
Even though Mangan applies it in every other of his poems, he decapitalizes the start of
lines beginning with the remaining part of the word “ass”. Also, Mangan deliberately
misspells a few words starting with “as” for consistency in the poem. He adds an “s” to the
base at the end of the line. It serves both to create coherent rhyme and to emphasize the
humorous side of the poem. To illustrate, “ass-afoetida”, “ass-pirant”, “asstonishing”, “assinine” and “dis-ass-torous” are intentionally misspelled words in the poem.
Conclusion
Throughout the poem, Mangan foregrounds the standard language by the usage of
punctuation marks. It may be claimed that he wrote Asses to satirize the important
bureaucratic figures in his time, as Mangan was dissatisfied with 19th century England.
Examples of internal deviation through punctuation marks are presented to show how
Mangan foregrounds via the unnatural forms of poetry. He utilizes hyphens and dashes to
create internal deviation in the poem. The hyphen is used as a break at the end of a line to
provide contrastive meanings of the words. Mangan uses dashes in the points which he
explains his personal feelings towards the certain characters and situations. All in all, Asses
is a product of Mangan’s mastery of language. It shows that Mangan is a genius of rhymes.
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Appendix

Asses
“In truth,” said Martinus, “every mother’s son of us is in the same predicament.”
—Pope’s Martinus Scriblerus
Buffon divides men into classes,
But this his druggist-shop conception
Is humbug; – all alike are asses—
I make myself even no exception.
In fact I’ll prove myself an assertor of Truth – the more’s the pity –
And then make you besides an assentor to my dis-ass-trous ditty.
There’s Brougham and Vaux (Lord!) – what an assailant he is of poor Lord Melbourne!
While Melbourne is himself an associate of glum-faced England’s well born;
Then, as Premier, he’s quite an assafoetida pill to Londonberry,
Who is, by jing, a humdrum asseverating twaddler, dull and dreary!
O’Connell’s a tremendous assaulter of tyranny and Tories:
The LIBERAL PRESS, too, is his assistant, and shares –hurrah! –his glories.
Ned Bulwer has been long an asspirant for fame and foolscap laurels,
But Bowring makes himself an assidous refreshener of stale morals.
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Trash Gregg’s a genuine assish assinine ass –only hear him braying!
Each orange ruffian is an assassin at heart, athirst for slaying!
My friend Non Compos here’s an asstonishing dab at quizzing quizzes;
And Hal MacManus is an assured brush at catching gemmen’s phizzes.
In short the world is one great assemblage of hoaxed and hoaxing ninnies,
‘Mong which even I myself am-ass
More bran than grist, more jokes than guineas;
Still I don’t mind –nor care to assuage my distresses like your sobbers;
Wrapped in this cloak, my grand cuir-ass,
I laughed at all, –Rads, Whigs, and Robbers! [1840]
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Abstract
The Bloody Chamber by Angela Carter is a collection of short stories or rather fairy tales written in 1979 at
the height of women’s movement. The book contains ten stories all of which are based on fairy tales or
folk tales, but they are not re-tellings. As it is not simply just a retelling of traditional fairy tales, the book
provokes a deeper reading and understanding of the archetypes that literature and society have been built
upon. The stories mainly include sexuality, violence, self-discovery, gender roles, and women’s strength.
The novel is inarguably an eye opener to the conventions of the patriarchal society. Carter’s stories
reconstruct the woman character in the conventional fairy tales. She reverses the passive role of the
females by deconstructing phallocentric binaries. The women protagonists are not blank pages; they are
rather active, independent, insubmisssive, strong, fearless, and brave. Unlike the passive, oppressed, and
faithful women characters in the fairy tales, the ones in the book have a voice and can shape and control
their own destinies. This paper aims at discussing how Carter tries to alter the stereotypical female roles
and makes a contribution to the feminist movement by undermining patriarchal discourses.
Keywords: Feminism, fairy tale, Angela Carter, The Bloody Chamber

Bloody Chamber by Angela Carter is a collection of short stories or rather fairy tales written in
1979 at the height of the women's movement, an era in which women sought greater political and
social equality than they had been afforded in previous decades. While writing these fairy tales she
is said to be inspired by the works of author and fairy tale collector Charles Perrault, whose fairy
tales she had translated before. Carter presents the reader the already known fairy tales with a
different point of view. So “new wine in old bottles” can be regarded her slogan.1
The book contains ten stories: “The Bloody Chamber”, “The Courtship of Mr Lyon”, “The
Tiger's Bride”, “Puss-in-Boots”, “The Erl-King”, “The Snow Child”, “The Lady of the House of
Love”, “The Werewolf”, “The Company of Wolves” and “Wolf-Alice”. All of the stories are
based on fairy tales or folk tales but they are not re-tellings, they are new stories as it is clear in
Carter’s declaration:
“My intention was not to do ‘versions’ or, as the American edition of the
book said, horribly, ‘adult’ fairy tales, but to extract the latent content
from the traditional stories and to use it as the beginnings of new
stories.”

See: Lorna Sage, “Angela Carter: The Fairy Tale,” Marvels and Tales, vol. 12 no. 1, Angela Carter and The
Literary Marchen, Wane State University Press, p. 52.
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Fairy tales, known as the stories of magic and transformation, are types of short stories that
typically make use of folkloric or mythic characters. Not to shatter the set norms of the societies,
conventional fairy tales revolve around patriarchally shaped stereotypes. But, Carter’s fairy tales
are different from the conventional fairy tales as she uses them as a deconstructive way of
exploring ideas to show how things might be different. Carter’s fairy tales significantly deal with
themes of women's roles in relationships and marriage, their sexuality, coming of age and
corruption. Although Carter keeps to the original plot, she offers a post feminist structure by
embroiling the pattern. The Bloody Chamber, “itself provides an exuberant re-writing of the fairytales that actively engages the reader in a feminist deconstruction.”2 In the book, Carter creates
sexually liberated female characters unlike the traditional fairy tale heroines like Snow White and
Sleeping Beauty. Her characters are girls who are treated as half-earthling because of their being
young, inexperienced and virgin. The stories mainly include sex, violence, self-discovery, and
women’s strength, which are regarded as taboo subjects in conventional fairy tales.
In Bloody Chamber, Angela Carter uses the genre of feminist rewriting of fairy tales. This genre
is said to be emerged in the 1970s. Feminist re-reading of fairy tales identify and problematize the
unrealistic standards for women, female passivity, and restriction of roles for women to marriage
and motherhood set by the Law-of-the Father.3 Feminist fairy tales depict the struggles that
women have to undergo to define their individualities in opposition to the daily routines that they
are made to carry out by phallocentric power systems. They emanate from a basic impulse for
change within the society and in the conventional gender-arrangements, and they seek to break
boundaries with a view to the rearrangement of gender and social roles. Most of the feminist tales
are structured on the self-definition of an assertive young woman. This is evident in the reworked tales of Angela Carter. The young women in Carter’s tales, like the bride in “The Bloody
Chamber”, Beauty in “The Courtship of Mr. Lyon” and “The Tiger’s Bride”, the girl in “The
Werewolf” and “The Company of Wolves” are generally young independent women who are
able to interact with the other characters and have their own voice. Unlike the stereo-typed docile
females in a patriarchal society, the women characters in Carter’s tales are strong with a great
sense of self-worth.
Carter's main contribution to the feminist movement is the way she demonstrates the strength
of women, most memorably by deconstructing popular stories to voice stimulating strong female
characters. Most notably, she uses her stories to show the strength of women and the weakness
of men. Many of the stories in The Bloody Chamber place a female as the protagonist, while the
men are portrayed as evildoers or they play a very small role in the outcome of the story.
Although her work is mostly considered as a feminist fairytale, the writer herself does not agree
with this idea. She says: “I was taking the latent image - the latent content of those traditional
stories and using that; and the latent content is violently sexual, and because I am a woman I read
it that way.” And she declares that the story ‘affects men much more than women.’”
Merja Makinen, “Angela Carter's "The Bloody Chamber" and the Decolonization of Feminine
Sexuality”, Feminist Review, No. 42, Feminist Fictions (Autumn, 1992), p. 3.
3 Linda Ayscue Gupta, “An Examination of Feminist Rewrites of the Fairy Tale, Utilizing Robert Coover’s
The Briar Rose, 2008, p. 4-5.
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The Bloody Chamber can be considered both a rewriting of the Gothic with fairy tale elements
and a rewriting of the fairy tale with Gothic elements, since gothic elements are also present in
most of the stories. These features are ghostly or gloomy setting, supernatural creatures, gothic
castles, vampires, uncanny, mystery, the woods, blood, coffins, darkness, and distressed
characters. She created gothic, cruel tales each of them “told on the slant presents a powerful
kinglike figure who parthenogenetically ‘births’ his own wives/daughter/muse/lover. Conversely,
one find tales in which a woman […] seeks to escape the life that either her family or myth has
authored for her (“The Lady of the House of Love,” “The Courtship of Mr. Lyon,” and “The
Erl-King”). There are animal tales blended with romance (“The Tiger’s Bride”), with horror
(“Wolf-Alice”), and with awe (“Peter and the Wolf”) in which a human character finds greater
fulfillment in the animal side of her nature. There are tales of inverted biblical allusion and dark
wonder (“Penetrating to the Heart of the Forest”) […]”4
The first fairy tale, The Bloody Chamber, is based on the story of Bluebeard. It tells the tragic story
of a young girl who is married to a monstrous man. Soon after they are married, her husband
leaves her for a business trip with a bunch of keys and forbids the new bride to enter one
particular room, but she enters the room in his absence and discovers the bodies of his three
previous wives. When he returns and discovers that she has seen the corpses, he intends to
behead her because of her disobedience, but she is saved by her mother unlike the story of
Bluebeard. The next three stories are cat tales; two of which are Beauty and The Beast
transformations. The Courtship of Mr. Lyon is a tale of self-discovery and rejection of female
objectification. Beauty is a penniless girl whom the Beast forces to live in his house. At the end of
the story, the heroine and the Beast declare their love. The Beast turns into a man and they live
happily ever after. Unlike the ending of The Courtship of Mr. Lyon, in The Tiger’s Bride the heroine
transforms into a tigress. The third cat story Puss-in-Boots is an allegory of triumphing of evil. In
this respect, Aytül Özüm declares that Carter “combines evil with lechery and proposes the idea
that women have this potential and it is not less strong than the evil in men.” 5 In the next three
stories lovers are lethal, traditional romantic patterns disappear, and sex leads to death. The ErlKing is adaptation of the Erlking in folklore. The Snow Child is a deconstructed version of Snow
White and it explores the incestuous rape and murderous sexual rivalry. The Lady of the House of
Love is a Transylvanian vampire tale rather than a fairy one. It is the adaptation of Perrault’s
“Sleeping Beauty” and also the parody of Bram Stoker’s Dracula. Finally, the last three stories are
the werewolf tales which are based on Red Riding Hood.
The stories in The Bloody Chamber are also fired by the idea that human nature is not an
immutable signifier, instead human beings are capable of change, thus individuality is
significantly refers to not “being” but “becoming”. Thus, some of the passages are accounts of
metamorphoses. For example “The Courtship of Mr Lyon”, which ends with Beast transformed
by Beauty.
4

Danielle M. Roemer and Cristina Bacchilega (eds.), Angela Carter and the Fairy Tale, Wayne State University
Press, USA 2001, p. 9.
5
Aytül Özüm, “Deconstructed Masculine Evil in Angela Carter’s The Bloody Chamber Stories”, 8th Global
Conference on Evil and Human Wickedness, Salzburg, Austria, 19-23 March 2007, p. 6.

111

19th International Stylistics Symposium
November 28-29, 2019 Isparta/TURKEY
Editor: Dr. Mehmet Galip ZORBA
ISBN: 978-605-84052-7-1
“When her lips touched the meat-hook claws, they drew back into their
pads and she saw how he had always kept his fists clenched, but now,
painfully, tentatively, at last began to stretch his fingers. Her tears fell on
his face like snow […]. And then it was no longer a lion in her arms but
a man, a man with an unkempt mane of hair and, how strange, a broken
nose, such as the noses of retired boxers, that gave him a distant, heroic
resemblance to the handsomest of all the beasts.” (30)
In the story of The Tiger's Bride, this time Beauty is transformed by Beast:
“He dragged himself closer and closer to me, until I felt the harsh velvet
of his head against my hand, then a tongue, abrasive as sandpaper. ‘He
will lick the skin off me!’
And each stroke of his tongue ripped off skin after successive skin, all
the skins of a life in the world, and left behind a nascent patina of shiny
hairs. My earrings turned back to water and trickled down my shoulders;
I shrugged the drops off my beautiful fur.” (42)
The Lady of the House of Love is another example for such transformation. The lady vampire in
this story who suffers from immortality is transformed into a mortal woman: “In death, she
looked far older, less beautiful and so, for the first time, fully human.” (68)
Chambers are one of the most prominent deconstructive motifs in the book. In this regard,
Angela Carter’s Bloody Chamber might refer to Virginia Woolf’s A Room of One’s Own, as Carter
titled her book Bloody Chamber. While Woolf sees the room as an important part of women
liberation, Carter’s chambers are associated with blood and captivity.6 This chamber motif is used
in each of the ten stories. The “blood” can considered both as the blood of violence and the
blood when a woman loses her virginity. The Marquis’ remarks are a good example:
“‘The maid will have changed our sheets already. […] We do not hang
the bloody sheets out of the window to prove to the whole of Brittany
you are a virgin, not in these civilized times. But I should tell you it
would have been the first in all my married lives I could have shown my
interested tenants such a flag.’” (9)
So he takes her virginity that is “a dozen husbands impaled a dozen brides.” The bloody chamber
is also a metaphor for the darkness and violence. The room is described as a place where violence
and enlightenment occur concurrently. It is also a place of transformation for the heroine that
changes her irreversibly. Marquis’ slaughter house, chamber of torture and death where he keeps
his previous wives, the Beast’s room where both The Beauty and The Beast transform, the
heroine’s room in the story of Puss-in-Boots, the Countess’ ‘macabre’ room in The Lady of the House
of Love where she sucks the blood of her victims and “closely barred shutters and heavy velvet
curtains keep out every leak of natural light” (59), the grandmother’s houses, and the Duke’s
castle in the last story where he devours the victims are all ‘bloody chambers.’
6

See: Filiz Özdem, “Carter ve Mavi Sakal”, Cogito Dergi, sayı 37, Güz 2003, p. 18.
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As we noted earlier, most of the women in Angela Carter’s stories, unlike in other fairy tales,
are strong, assertive, active, fearless, and challenging. In the stories “Carter does not define
women as being merely subversive; victims of male authority and simply fulfilling their role. She
wants to show that women have the ability to gain independence and a free will by giving male
qualities to her female characters or letting them not behave like society expects them to
behave.”7 She reverses the passive role of the females by making them occupy the centres. For
example in The Company of Wolves, the girl “is quite sure the wild beasts cannot harm her although,
well-warned, she lays a carving knife in the basket [...] She has her knife and she is afraid of
nothing.” (72) Another example is in the first tale, “Bloody Chamber”. Carter changes the ending
of the story. In many of the Bluebeard stories, Marquis’ last wife is rescued by her brothers. But in
Carter’s version, she is rescued by her mother: “Now, without a moment’s hesitation, she [the
mother] raised my father’s gun, took aim and put a single, irreproachable bullet through my
husband’s head.” (23) “The image of the female which is mostly associated with the good, the
decent, the innocent and naive in most of the traditional fairy-tales is rendered either to have
inclinations towards pervert sexual practices or to be violently harmful for the opposite sex.” 8 In
The Erl-King, at the end of the story the heroine succeeds in freeing all the Erl-King’s birds.
While Carter’s female characters seem to be passive and resigned at the very beginning of the
stories, they change having a feminist and brave attitude through the course of the tales. Now
they are no longer naïve or voiceless about their situation.9 For instance, in “The Werewolf”, the
girl carries a knife through the forest, attacks the wolf and keeps its paw as a trophy, traditionally
a masculine action for respect rather than self-defense. In “The Snow Child”, it is the Count that
creates and rapes the snow child; however the Countess does nothing to stop him. In the end the
Countess wins back the Count’s attention but the rose bites her.
Also many of the stories deal with woman’s role in a relationship and marriage, their sexuality,
coming of age (all the girls are virgins) and corruption. The stories begin with a patriarchal
society, but show how the balance of power within the relationship changes over time. For
example, in The Tiger’s Bride the narrator is female and presents the males as a destructive force.
Carter readdresses the traditional tales by replacing male protagonists with female ones. Though
the women in the stories are often trapped in some way - by a murderous husband in one, by a
gambling father in another - they are strong enough to seek their freedom. These tales show that
women don’t need a man to show up and relieve their pains; so they exemplify strength, knowhow and cleverness when it comes to overcoming obstacles.
Carter puts some of her young heroines in double danger by a man who threatens to rape her
or otherwise violate her sexually, and then he would likely kill her. These characters, by virtue of
virginity, are innocent, and their lack of fear is what saves them from death. The Company of
Sabrina Zabel, Role-breaking and role-remaking in Angela Carter’s “The Bloody Chamber”, GRIN
Publishing, 2008, p. 1.
8 Aytül Özüm, Ibid., p. 2.
9 See: Kathleen E. B. Manley, “The Women in Process in Angela Carter’s The Bloody Chamber”, Marvels
and Tales, vol. 12 no. 1, Angela Carter and The Literary Marchen, Wane State University Press, p. 74.
113
7

19th International Stylistics Symposium
November 28-29, 2019 Isparta/TURKEY
Editor: Dr. Mehmet Galip ZORBA
ISBN: 978-605-84052-7-1
Wolves, The Lady of the House of Love, The Tiger’s Bride, The Bloody Chamber, and The Courtship of Mr.
Lyon are the stories that include virgin characters. Carter defines the girl in The Company of Wolves
as being “an unbroken egg, a closed system and a sealed vessel that stands and moves within the
invisible pentacle of her own virginity. (72) In The Tiger’s Bride the young proud girl is also a virgin
who has never been seen naked. In some of Carter's stories, the main character is a virgin who
holds her chastity as one of her most prized assets. In her stories as a whole virginity is a source
of the women’s strength. On the other hand it is also an invitation of corruption and violence. In
the story of The Snow Child when the Count “thrust his virile member into the dead girl” the girl
begins to melt, there is nothing left her but a feather, a bloodstain and a rose. (59) Similarly, when
the Marquis rapes the heroine, he ‘impales’ her.
Carter’s stories reconstruct the woman character in the conventional fairy tales. In a way
“Carter’s tales fabricate new cultural and literary realities in which sexuality and free will in
women replace the patriarchal traits of innocence and morality in traditional fairy tales.”10 Carter's
representation of female characters in The Bloody Chamber depicts an array of qualities that
sometimes reflect conventions, and sometimes defy such archetypes. Carter also lets her female
characters tell their stories by giving them a voice. It is these women who are able to control their
own destiny and escape from the male dominancy, their tormentors. And in some of the stories,
women can happily remove themselves from the dangerous situations without a man to help
them. Women in these stories are not damsels in distress who need protection and help of males.
The women have no fear of men in Carter’s stories, and they become active saviours not men.
Thus, characters are not subalterns who cannot speak, but mad women in the attic.
Conclusion
To sum it up; Carter rewrites all her stories by updating common fairy tales and adding a strong
dose of sexuality, and bringing out the female character at the heart of them. The Bloody
Chamber is not simply just a retelling of traditional fairy and folktales. Through its ambiguities it
provokes a deeper reading and understanding of the archetypes that literature and society were
built upon. Carter has reinterpreted the traditional roles of males and females. In traditional
stories the young girl has been rescued by a more powerful man, but here it is implied that there
is no help, other than the help you give yourself. Her women protagonists are not blank pages
and rather they are active, independent, and brave. So the novel is inarguably feminist and it is an
eye-opener to the conventions of patriarchal society.
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Nazım Hikmet Ran’ın “Ceviz Ağacı” Şiirinin Deyişbilimsel-Yapısalcı
Bir İncelemesi
Onur Tarıkcı
Akdeniz Üniversitesi
onurtarikci@gmail.com
Özet
Deyişbilim, en basit haliyle, yazarın dili kullanırken yaptığı tercihleri ve bu tercihlerin metne olan
etkisini inceler. Dilsel birmetin deyişbilim aracılığıyla incelendiğinde, yazara/şaire özgü dil
kullanımının, o metnin anlamlandırılmasına olan etkisi kayıt altına alınacaktır. Yapısalcılık aracılığı ile
metnin altında yatan temel zıtlıkları ihtiva eden yapılar ve onlara koşut olarak yapılara atfedilen
anlamlar irdelenebilir ve ilk bakışta göze çarpmayacak alt metinlere ulaşılabilir. Bu çalışmada, Nazım
Hikmet Ran'ın Ceviz Ağacı başlıklı şiirine yapısalcı-deyişbilimsel bir mercekten bakılmıştır. Şiirin dili
incelenmiş, kullanılan söz sanatlarının anlama katkısı göz önüne serilmiştir ve bu deyişbilimsel
incelemenin sonucunda ulaşılan anlamlar yapısalcı bir yaklaşımla, içinde barındırdığı temel zıtlıklar
incelenerek yeniden çözümlenmiştir. Sonuç olarak, özellikle yinelemelerin yapısalcı bir çözümlemesi
ile şiirin anlamsal derinliği deyişbilimsel bir açıdan ortaya konulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Deyişbilim, Ceviz Ağacı, yapısalcılık, temel zıtlık
Giriş
“Ceviz Ağacı” şiiri, günümüzde Nazım Hikmet Ran’ın en iyi bilinen şiirlerinden birisidir.
Sözleri şarkı olan, yazıldığı yılların ötesine geçmeyi başaran “Ceviz Ağacı” şiiri, deyişbilimsel
bir mercekten incelendiğinde, ilk göze çarpan özellik şiirde kullanılan ikilemeler ve
tekrirlerdir. Şiirin mısralarının incelemesi aracılığı ile bu ikilemelerde ve tekrirlerde nelere
vurgular yapıldığı ve hangi anlamların güçlendirildiği gözlemlenebilir. Bu gözlemlemeler
sonucunda elde edilen verilerin yapısalcı bir bakış açısıyla incelenmesi sonucunda, ihtiva
ettiği temel zıtlıklar göz önünde bulundurularak, şiire anlamsal olarak yeni bir boyut
kazandırılabilir. Yinelemeler şiirlerde sıklıkla kullanılan söz sanatlarıdır. Yinelemelerin
kullanım amaçlarını esere “estetik bir güzellik getirmek, çağrışımlar yaratmak, anlamları ve
kavramları pekiştirmek” (Özünlü, 2011 p. 115) olarak sayabiliriz. İkilemeler için de benzer
amaçları saymak söz konusudur. Bu çalışmada ise dikkat edilecek kısım, yineleme ve
ikilemelerin “anlamları ve kavramları pekiştirmek” amacıyla kullanımıdır. Bu şiirde
pekiştirilen kavram ve anlamlar tespit edilmiş, ihtiva ettiği temel zıtlıklar incelenmiş ve bu
temel zıtlıklar çerçevesinde şiirin barındırdığı ve ilk bakışta göze çarpmayan anlamı
bulunmaya çalışılmıştır.
“Ceviz Ağacı” Şiirine Deyişbilimsel Bir Bakış
Şiirin ilk mısrasına Nazım Hikmet Ran, “köpük köpük bulut” ve “içim dışım deniz” (2000,
s. 126) ikilemelerini kullanmaktadır. Bu bağlamda, öncelikle bulut ve deniz kelimelerinin
anlamsal açıdan neleri karşılayabileceğinin değerlendirilmesi gerekir. Bulut yağmurun
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kaynağıdır. Yağmur denildiğinde ise akla en başta bereket gelmektedir. Bereketin bir simgesi
olarak yağmur, edebiyatta ve toplumda sıkça gözlemlenebilir. Ancak bulutun simgelediği tek
şey elbette bu değildir. Bunun yanı sıra, daha soyut bir bağlamda bulutlar özgürlüğü temsil
etmektedirler. Uçsuz bucaksız gökyüzünde dünyayı dolaşır bulutlar. Burada vurgulanan bir
diğer kelime denizdir. Deniz birçok anlamı içinde barındıran bir semboldür; fakat enginliği,
içinde barındırdığı bilinmezliği ile edebiyatta hayatı, hayatın zorluklarını ve bilinmezliklerini
simgeyebilmektedir. Şiirin üçüncü dizesinde, budak budak ve şerham şerham ikilemeleri,
şiirde sıklıkla yinelenen ceviz ağacını vurgulamaktadır. Ceviz ağacı ise bilgeliği, zekâyı temsil
edebilen bir ağaçtır. Bu simgeleme şiirde hem tekrirle hem ikilemelerle vurgulanmıştır.
Şiirin ikinci kısmı dokuz dizelik bir bentten meydana gelmektedir. Bu bentte genel
itibariyle şair, ceviz ağacını mecazlaştırmış, kendinin yerine ceviz ağacını koymuştur. Bent
boyunca bu mecaz genişlemeye devam eder. Kullanılan dilde bir çoğullaşma da
gözlemlenmektedir.
“Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl.
Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril.
Koparıver, gözlerinin, gülüm, yaşını sil
Yapraklarım ellerimdir tam yüz bin elim var,
Yüz bin elle dokunurum sana, Istanbul'a.
Yapraklarım gözlerimdir.Şaşarak bakarım.
Yüz bin gözle seyrederim seni, Istanbul'u.
Yüz bin yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım.” (s. 126)
Bendin beşinci, yedinci ve dokuzuncu dizelerinde kullanılan el, göz ve yürek kavramlarının
yüz binlerle ifade edilmesi aslında bu ceviz ağacının yalnızca şairin kendisini temsil
etmediğini gösteriyor olabilir. Bu çoğulluk sayesinde, ceviz ağacı mecazının, belirli bir
kesimi karşıladığı anlamına ulaşılabilir. Bu bentteki ikilemelerin vurguladığı diğer parçaları
incelersek eğer, “ipek mendil”, ve “suda balık” söz öbeklerinin güçlendirildiğini görebiliriz.
İpek mendil dokusu ve yumuşaklığı ile zarafeti, kibarlığı simgelerken, sudaki balık yine
özgürlüğü, canlılığı simgeliyor olabilir. Bu nitelikler bahsedilen topluluğa atfedilmektedir.
Şiirde yinelenen “Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda” “Ne sen bunun
farkındasın, ne polis farkında” (p. 126) dizelerinde iki taraf göze çarpar. Şair, ceviz ağacı ile
mecazlaştırılan topluluğun farkına varamayan bir diğer topluluğa hitap eder. Bu ikinci
topluluğun, “ceviz ağaçlarının” farkında olmadığı, onları görmediğinden bahsediliyor
olabilir bu dizelerde. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, şiirdeki ikileme ve tekrirle
vurgulanan kelime ve kavramlardan yola çıkarak şiirde zarif, özgür ve özgürlük sevdalısı,
hayatın bilinmezliklerine ve zorluklarına göğüs geren ve farkına varılmayan bir toplumdan
bahsediliyor olduğu söylenebilir.
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“Ceviz Ağacı” Şiirinde Vurgulanan Temel Zıtlıklar
Bu deyişbilimsel incelemede elde edilen sonuçların ihtiva ettiği temel zıtlıkların incelenmesi,
çıkarılan anlamı daha da derinleştirilebilir.
Tablo 1.Şiirin Barındırdığı Temel Zıtlıklar
Göz ardı edilen
Özgür
Hayatın zorluklarını göğüsleyen
Zarif

Göz önünde olan
Esir
Hayatın zorluklarından kaçınan
Kaba

Bu temel zıtlıkların nelere veya kimlere atfedildiği önem arz eder. Şiirde sıklıkla yinelenen
“Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında” (s. 126) mısraları bu konuda ipucu
barındırmaktadır. Burada “sen” olarak hitap edilenin, “polis” ile birlikte gruplandırılmış
olan, toplumun, şairin kendini özdeşleştirdiği özgürlük sevdalısı topluluğun varlığına ve
ideallerine duyarsız kesimi olduğu söylenebilir. Bu bağlamda şair toplumu iki parçaya ayırır.
Bu parçalardan birisi kendini de dâhil gördüğü, ceviz ağacı ile temsil edilen sınıftır, diğeri ise
onların varlığına kayıtsız kalan sınıftır.
Tartışma ve Sonuç
Şiirde, yinelemeler ve ikilemeler vasıtası ile okuyucuya bir takım ayırt edici özellikler
sunulmuştur. Yine şiirdeki yinelemeler, bu özelliklerin kimlere atfedildiği konusunda bir
ipucu vermektedir. Yapısalcı bir bakış açısı ile bu özelliklerin nelere ve kimlere, nasıl şekilde
atfedildiği gözlemlenmiştir. Şiirde bahsi geçen ilk sınıfa, yani ceviz ağaçlarına zarafet ve
özgürlük gibi özellikler atfedilmiş, bu sınıfın hayatın zorlukları ile devamlı bir mücadele
halinde olduğu ve özellikle bu mücadelelerinin toplumun geri kalanı tarafından göz ardı
edildiği, görmezden gelindiği söylenmiştir. Bunları görmezden gelen, duyarsız kalan diğer
sınıf ise yaşadıkları sistemde esir olmuş, özgür yaşamasalar dahi en azından belirli bir
rahatlıkta yaşayan, zarafetten yoksun ve toplumda göze çarpan bir sınıf olarak
betimlenmiştir. Sonuç olarak, Nazım Hikmet Ran’ın “Ceviz Ağacı” şiirin dilbilimselyapısalcı bir okuması sonucunda, vurgulanan kavramlar aracılığı ile toplumsal bir portre
çizildiği gözlemlenmektedir. Toplum, çeşitli özellikler atfedilerek iki sınıfa ayrılmış ve bu
özellikler bize şiir aracılığı ile sunulmuştur.
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Nâzım Hikmet. (2000). Yeni şiirler, 1951-1959. İstanbul: Adam Yayınları.
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Statius'un Silvae Başlıklı Yapıtının 1. Kitap 1. Şiiri Üzerine Bir
Değerlendirme
Rabia Akçoru & Ekin Kaynak Iltar
Akdeniz Üniversitesi
rabiakcoru@gmail.com & ekinkaynak@akdeniz.edu.tr
Özet
Publius Papinius Statius, Latin Edebiyatı Gümüşçağı’nda epik ve lirik şiirin önemli
temsilcilerindendir. Gençliğinde düzenlenen bir yarışma sayesinde ün kazanıp Domitianus’un
sarayına şair olarak kabul edilmiştir. On iki kitaptan oluşan Thebaid, iki kitaptan oluşan Achilleid
adında iki destanı ve beş kitaptan oluşan Silvae adını verdiği bir yapıtı vardır. Silvae başlıklı yapıtı
Flavianus hanedanlığı ve Roma toplumuna ilişkin içerdiği bilgiler açısından oldukça değerli bir
kaynaktır. Yapıtın ilk kitabının ilk şiirinde Statius, Equus Maximus Domitiani heykelini bir retorik
alıştırması olan ekphrasis kavramını kullanarak övmüş ve bu yolla da imparatoru yüceltmiştir. Bu
çalışmada, Domitianus dönemi ve şair hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra retorik ve edebiyat
geleneği içinde ekphrasis kavramı ele alınacaktır. Daha sonra şairin Silvae başlıklı yapıtının ilk şiiri
deyişbilimsel bir açıdan değerlendirilecektir.
Anahtar Sözcükler: Latin Edebiyatı, Domitianus, Statius, Silvae, ekphrasis

Giriş
Domitianus Dönemi Hakkında
Domitianus, halk ve senatörler tarafından çok sevilen kardeşi Titus’un ölüm haberini alır
almaz zaman kaybetmeden Roma’ya döner ve yönetimi ele alır (M.S.81). Kardeşi Titus gibi
o da oyunlar düzenler, edebiyat yarışmaları yapar. Kentin mimarisine oldukça önem verir,
yangında zarar gören birçok binayı onarır, yeni tapınaklar diker. Chattlara, Dacialılara,
Sarmatlara karşı seferler düzenler. Yukarı Germania yöneticisi Lucius Antonius’un çıkardığı
iç savaşı (M.S. 89) bitirir. Ancak bu savaştan sonra acımasızlığı katlanılamaz bir hal alır.
Sonunda, suikastçıların sapladığı yedi bıçak darbesiyle yaşamı son bulur. Askerler onu
tanrılaştırmak istese de senatörler buna izin vermez, üstüne bir de damnatio memoriae kararı
alıp bunun uygulanmasını sağlarlar. Yani Domitianus’a ait ne varsa ortadan kaldırılır,
kalkanları ve büstleri sökülüp yere atılır, onunla ilgili ne yazı varsa silinir, kısacası kentte onu
hatırlatacak tüm anılar büyük bir öfkeyle yok edilir (Suetonius I-XXIII). Biyografi yazarı
Suetonius, Domitianus için kısaca şunları söyler (Telatar ve Özaktürk 249): “İmparatorluk
yönetiminde tutarsız davranışları az değildi; kusurları ve erdemleri birbirine denkti; zamanla
erdemlerin yerini hatalı davranışlar aldı; tahmin edilebileceği kadarıyla doğal karakterinin
yanı sıra yokluk yüzünden açgözlü, korku yüzünden de acımasız oldu.”
Her ne kadar halk ölümüne sessiz kalmış olsa da Domitianus, imparatorluğu boyunca
hiçbir harcamadan kaçınmadan görkemli oyunlar düzenlemiş, türlü yarışların yapılmasını
sağlamıştır. Statius da yarışlardan birinde okuduğu şiirleri sayesinde ünlenir ve saraya şair
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olarak kabul edilir. Yaşamı hakkında oldukça az bilgimiz bulunmamaktadır. Babası da
kendisi gibi bir şairdir ve oğlunu da şair olmak üzere yetiştirmiştir. Roma’da yaşamış ve M.S.
94’te Iuppiter Capitolinus onuruna düzenlenen oyunlarda başarısız oluncaya dek sarayın
himayesinde kalmıştır. Sarayın himayesinde olan bir şair olarak Statius’un yazdıklarının tek
bir amaca hizmet ettiğini anlamak zor değildir: İmparator Domitianus’u övmek.1 Üstelik bu
o kadar açıktır ki Iuvenalis, dördüncü yergisinde Statius’un övgüsünden şöyle söz eder
(Dürüşken 37): “İmparator koltuklarını kabarttı; / tanrılar katındaki iktidarı
övüldüğünde…”
Eskiçağ Retorik ve Edebiyat Geleneği İçerisinde Ekphrasis
Statius’un çalışmamızda ele alınacak şiiri de tek başına Domitianus’a övgüler içerir. Şairin bu
şiirinin de yer aldığı Silvae başlıklı yapıtı olasılıkla 89-96 yılları arasında yazılmış, söz konusu
şiirin yer aldığı I. kitapla birlikte II. ve III. kitap bir arada 93 yılında basılmıştır (Mozley 5;
Newlands 9). Yapıtın konuları arasında ozanın arkadaşlarının evlilikleri, evleri, hastalıktan
kurtulanların artık sağlıklı oluşları, yine arkadaşlarının doğan çocukları, kazandıkları terfileri
kutlama ya da başsağlığı dilekleri yer alır. Bu arkadaşları, ozanın övgülerinin karşılığında,
ona hamilik yaparlar (Hammond ve Scullard; “Statius”). Ayrıca imparator ve etrafındakilere
övgülerinin de yer aldığı başka şiirleri vardır. Bu yapıt, Domitianus Dönemi’ne ışık
tutabilecek bir tanıktır, üstelik söz konusu dönemde yazılmıştır. İmparatorun inşa ettirdiği
yapılar, düzenlediği gösteriler, sarayı betimleyen şiirler içerdiği için de ayrı bir önem taşır
(Newlands 2). Tüm bunların yanında yapıttaki imparator ve çevresine yapılan övgüler Latin
Edebiyatı için bir ilktir, çünkü Statius, şiirin bütününü bu övgüye ayırmıştır (Newlands 3).
Ayrıca ilk kez Statius epik türün vezni olan hexameteri bu yapıtındaki pek çok şiire
uygulamıştır (Mozley xiii). Yapıtının ilk şiiri İmparator Domitianus’un büyük at heykeline
övgüdür, bu şiir de hexameter vezinle yazılmıştır. Bunu yaparken de bir retorik alıştırması
olan ekphrasisi kullanan Statius için Pavlovskis (1; akt. Newlands 5) teknolojik gelişimin
övgüsünü bu denli ele alan ilk kişi olabileceği düşüncesi üzerinde durur. Szelest’e göre ise
bir sanat yapıtını konu edinmesi büyük bir yeniliktir (akt. Newlands 38).
Ekphrasis, “anlatmak, hikâye etmek, tanımlamak, süslü bir biçimde ifade etmek”
anlamlarını taşıyan ἐκφράζειν eyleminden türemiş bir isimdir (Greek Word Study Tool). Bu
haliyle “anlatı, tanımlama, süslü ifade” anlamlarına gelir. Francis, ekphrasisin Eskiçağ’da
nadir rastlanılan, geç dönemde gelişmiş bir terim olduğunu söyler (2). Aynı biçimde Becker,
ekphrasis alıştırmasının Eskiçağ’da oldukça yaygın olsa da terim olarak çok sık
kullanılmadığını, hatta sözcük olarak 3. ya da 4. yüzyıldan önce çok az karşımıza çıktığını
öne sürer (“Reading Poetry” 5, dipnot; “The Shield of Achilles” 139, dipnot 2). Cicero, De
Oratore başlıklı yapıtında anlatımı güçlü kılabilmek için olayları neredeyse görsel bir
açıklamayla sunmanın daha büyük bir etki bırakacağını söyler (III, 202; Rackham 160-161).
Quintilianus, Institutio Oratoria başlıklı yapıtında Cicero’yu alıntılayarak bu görsel açıklama
Ahl, Statius’un Domitianus’u övmesinin altında onu yermesinin yattığını savunmaktadır (174-208);
ayrıca akt. Newlands, 19.
1
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hakkında bilgi verir (9.2.40; Butler 396-397). Bu uygulamanın, bir olayın nasıl olduğunu
detaylarıyla canlı bir biçimde anlatılmak istendiğinde gerçekleştirildiğini söyler. Bir sonraki
kitabında bu konuyu evidentia2 başlığında incelediğini, hatta Celsus’un bu başlığı bir terim
olarak kullandığını ve öteki retorların bu uygulamayı ὑποτύπωσις 3 olarak adlandırdığını
aktarır. Alexandrialı retor Theon (1.yy) retorik alıştırmalarını başlıklar altında tanımladığı
yapıtı, Progymnasmata’da ekphrasisi “gösterilen nesneyi görsel canlılıkla gözler önüne seren
betimleyici konuşma” olarak tanımlar (Kennedy 45; Oxford Research Encyclopedias).
Homeros’un Odysseia ve Iliada’sından insan betimlemesine örnek verir. Herodotos’un aynak
kuşu, su aygırı ve timsah betimlemelerinden söz eder. Olayların betimlemesi konusunda
savaş, barış, kıtlık, açlık, kasırga vs. örneklerine değinir. Mekânların betimlemesi için kıyılar,
şehirler, adalar örneklerini dile getirir ve dönemler için de yaz, kış, festivallerden söz eder.
Son olarak nesnelerin betimlenmesine geçer: silahlar, kuşatma araçları gibi. Daha sonra topos
ve ekphrasis karşılaştırması yapar: “topos ahlaki seçimlerle ilgili meseleleri ele alırken ekphrasis
genellikle cansız nesneleri ve iradesi olmayanları ele alır; ikincisi toposta biz kendi
düşüncemizi de ekleriz… ama ekphrasiste nesnenin yalnızca düz bir betimlemesi vardır”
(Kennedy 45). Theon daha sonra ekphrasisin özelliklerini anlatır: öncelikle betimlenen şeyin
net ve canlı bir görüntüsü verilmeli, sonra gereksiz ayrıntılara girmemeli, eğer betimlenen
şey renkliyse renkli, korkutucuysa korkutucu denmeli ki nesnenin doğasıyla anlatım
çelişmesin (Kennedy, 46). Theon’un tanımını neredeyse kelimesi kelimesine Hermogenes
(Kennedy 86), Aphthonius (Kennedy 117) ve Nikolaus (Kennedy) da kullanır. Tüm
bunların içinde sanat yapıtıyla ilgili bir açıklaması olan yalnızca Nikolaus gibi görünmektedir
(Chinn dipnot 2). Nikolaus, özellikle bir heykel ya da resim betimlerken heykeltıraş ya da
ressamın vermeye çalıştığı izlenime de değinmek gerektiğini söyler. Bunu yaparken örneğin
bir adamın bronzdan heykelini betimlerken önce adamın başından başlayarak kısım kısım
ilerlemek gerektiğini, böylelikle konuşmanın baştan sona canlı bir hal aldığını anlatır
(Kennedy 167). Bu, Webb ve James’in, retorik gelenekte 5. yüzyıla dek ekphrasis konusu
olarak sanat yapıtının belirtilmediği iddiasıyla örtüşmektedir (1-17; akt. Newlands 40).
Terim olarak kullanılmasa da Batı Edebiyatı’nda bir sanatsal yapıtın ilk ekphrasis örneği
olarak Homeros’un Iliada başlıklı yapıtında geçen Akhilleus’un kalkanının betimlemesi yer
almaktadır (Francis 6). Araştırmacıların ilk örnek olarak sözünü ettiği bu kalkanın
Homeros’un şiirsel bir eklemesi olduğu düşünülmektedir. Taplin bu konuda, kalkanın
süslemesinin tarihten değil şiirsel bir uydurmadan türediğini söyler (3). Bu düşünceye karşın
Akhilleus’un kalkanı var olsun ya da olmasın söz konusu olan bir sanat yapıtıdır ve böyle ele
alındığında şiirin bu bölümünde ekphrasis yöntemi kullanılmıştır diyebiliriz. Francis bu
durum için imgesel ekphrasis terimini de dile getirir (6). Benzer biçimde Vergilius’un
Aeneid’inde yer alan Aeneas’ın kalkanı da en eski klasik örneklerden biridir (D’Angelo 445).
Tüm bunlardan hareketle ekphrasisin fiziksel ya da imgesel bir sanat yapıtını da ayrıntılı bir
biçimde betimlemek olduğunu söyleyebiliriz. “Ekphrasis için yapılmış olan Eskiçağ
tartışmaları onu akılda maddi olmayan görüntüler yaratan bir ifade biçimi olarak tanımlar.
2
3

Canlılık, anlaşılabilirlik.
Biçim, figür, model.
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Başarılı bir ekphrasis konuşmacısı bu yüzden mecazi bir ressamdır, sözlerinin sonucu mecazi
bir resimdir” (Webb 27). Böylelikle dinleyici/okuyucu sanat yapıtının ele alındığı anlatıya
düşünme eylemiyle dâhil olur ve ona karşı bir ait olma duygusu hisseder. Statius’un bir saray
şairi olarak bu şiirle amaçladığı bu olabilir, çünkü açıkça Domitianus’u överken ekphrasis
sayesinde kendi eylemine dinleyiciyi/okuyucuyu da dâhil etmiş olur.
Şiirin Türkçe Çevirisi4 ve Değerlendirilmesi
Statius Silvae başlıklı yapıtının ilk kitabının önsözünde birinci şiirinin konusunu şu
tümcelerle dile getirir: “İlk kitabın kutsal bir tanığı var: “Başlangıç Iuppiter’den” ile
başlamam gerekiyordu. Büyük at üzerine yazdığım bu yüz dizeyi, son derece hoşgörülü olan
imparatorumuza, heykeli adadığı günden sonra sunmaya cesaret ettim.”
Statius böyle diyerek Domitianus’u, Iuppiter ile özdeşleştirmiştir (Vessey 37; Nagle 23).
Domitianus da bu düzlemde Iuppiter’in kendisini M.S. 69 yılındaki iç savaş sırasında
koruduğunu düşünerek ona bir tapınak yaptırmıştır (Tacitus, III. 74). Gerçekte Statius bu
şiiri kendi isteğiyle yazmış olduğunu ima etse de imparatorun bunu özel olarak istemiş
olması kuvvetli bir olasılıktır. Halihazırda böyle bir gönderme Domitianus’un kendisini
Iuppiter’le özdeşleştirme amacına hizmet etmektedir. Zira imparatorun hem resmi
yazışmalarda hem de karşılıklı konuşmalarda kendisi için “dominus et deus” 5 ifadesini
kullandığını Suetonius’tan öğrenmekteyiz (“Domitianus” 13). Ayrıca Handius da bu şiirin
Domitianus’un emri üzerine yazıldığından kuşkulandığını belirtir (51).
Statius, ilk şiirini sekiz bölüme ayırmış gibi görünmektedir: Önce heykelin uzaktan
görünüşüne şaşkınlık içinde bakarken söyledikleri, ikinci olarak heykelin ünü ve onun Troia
atıyla karşılaştırılması, üçüncü olarak heykelin tapınaklar arasındaki yeri ve DomitianusCaesar bağı kurulması, dördüncü olarak at üzerindeki Domitianus’un betimlemesi, beşinci
olarak atın betimlemesi, altıncı olarak heykelin ağırlığından hareketle Domitianus’un
Roma’da yaptırdığı inşaatlara gönderme, yedinci olarak Curtius’un Domitianus’a seslenişi ve
son olarak da Lysippus’un heykeli ile karşılaştırma ve imparatora iyi dilekler yer almaktadır.
Şair ilk bölüme öncelikle Equus Maximus Domitiani heykelinin büyüklüğünü, dolayısıyla
yüceliğini vurgulayarak başlar. Domitianus’un at üzerinde bronzdan yapılma bir heykeli,
Germania’ya yaptığı seferin onuruna 91 yılında forumda dikilmiştir. Domitianus’un
ölümünden sonra, Senato’nun aldığı damnatio memoriae kararının sonucunda tahrip edilmiştir
(Platner 201-202)
L: Quae superimposito moles geminata colosso / stat Latium complexa forum? caelone
peractum / fluxit opus? Siculis an conformata caminis / effigies lassum Steropem

Şiirin, özgün dili Latinceden dilimiz Türkçeye ilk çevirisini sunmaktayız. Şiirin aslı için kullanılan
metin: Statius, Silvae, Thebaid I-IV, Çev. J. H. Mozley, William Heinemann LTD, London,
MCMXXVIII (1928). Şiirin değerlendirilmesinin daha kolay anlaşılabilmesi amacıyla Latince ve
Türkçesi alt alta verilmiştir.
5 “efendi ve tanrı”
4
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Brontemque reliquit? / an te Palladiae talem, Germanice, nobis / effinxere manus, qualem
modo frena tenentem / Rhenus et attoniti vidit domus ardua Daci?
T: Şu devasa şey de ne? Latin forumunu kaplamış, / arkasındaki heykelle iki kat olmuş.
Gökten mi kayıp düştü / tamamlandıktan sonra? Yoksa Sicilya’nın demirci ocaklarında
işlenirken / Steropes ve Brontes’i yorgun mu düşürdü? / Yoksa Pallas’ın elleri mi, ey
Germanicus, bizim için / şekillendirdi böyle, dizginleri tutarken nasıl görüyorsa seni /
Rhenus ve şaşkına dönmüş Dacialının yamaçtaki evi?
Şiirin bu ilk yedi dizesinde göze çarpan ilk şey soru sözcüklerinin çokluğudur. Sürekli
retorik sorular sorması okuyucuda/dinleyicide heykele uzaktan bakan bir kişinin iç sesini
duyuyormuş gibi bir his uyandırır. Buna göre heykel şu an görece uzaktadır, bir moles yani
kocaman bir yapıdır. Daha ilk dizede heykelin büyüklüğüne vurgu yapan Statius “caelone…
fluxit…/gökten mi kayıp düştü” sorusunda düzdeğişmece sanatını kullanarak heykelin
tanrıların dünyasına ait olduğunu ima eder. Sicilya’nın demirci ocakları diyerek işaret ettiği
demircilik tanrısı Vulcanus’tur. Heykel bu ocaklarda, tanrı için çalışan tek gözlü yaratıklar,
Steropes ve Brontes tarafından işlenmiş olabileceğinden söz ederken yine heykeli tanrısal
bir seviyeye çıkarır. Ancak bu da yeterli gelmez ve heykeltıraş olarak elişlerinde usta tanrıça
Pallas Athena’yı düşünür. Mitolojiye yapılan bu göndermelerle heykel gökyüzünden
yeryüzüne yavaş yavaş iner. Şair “dizginleri tutarken nasıl görüyorsa seni/Rhenus ve şaşkına
dönmüş Dacialının yamaçtaki evi?” diyerek kişileştirme sanatıyla imparatorun zaferlerini
anlatmıştır. Domitianus 82 ya da 83 yılında Chattlara karşı bir sefer düzenlemiş ve zafer
kazanmıştır. Bir önceki dizede geçen “Germanicus” adını Domitianus bu zaferden sonra
almıştır. 85-88 yılları arasında da Dacia Savaşı olmuştur. Bir barış anlaşmasıyla sona eren bu
savaşı da Domitianus zafer olarak tanımlar.
L: Nunc age Fama prior notum per saecula nomen / Dardanii miretur equi, cui vertice
sacro / Dindymon et caesis decrevit frondibus Ide: / hunc neque discissis cepissent
Pergama muris / nec grege permixto pueri innuptaeque puellae / ipse nec Aeneas nec
magnus duceret Hector! / adde, quod ille nocens saevosque amplexus Achivos, / hunc
mitis commendat eques: iuvat ora tueri / mixta notis belli placidamque gerentia pacem. /
nec veris maiora putes: par forma decorque, / par honor, exhaustis Martem non altius
armis / Bistonius portat sonipes magnoque superbit / pondere nec tardo raptus prope
flumina cursu / fumat et ingenti propellit Strymona flatu.
T: Şimdi bırak da ün, Dardanos atının yüzyıllardır bilinen / adına şaşsın kalsın, onun için
mahvoldu / Dindymon’un 6 kutsal tepesi ve kırılan dallarıyla Ida 7 . / O atı ne duvarları
yıkılan Pergamon8 tutabildi ne kızlı-erkekli bir kalabalık, / ona ne Aeneas önderlik etti ne de
yüce Hector9! / Üstüne üstlük o at tehlikeli ve acımasız Akhaları saklamış, / bu atı ise
merhametli biri sürüyor: İzlerle dolu yüzüne, savaşın ve tatlı barışın izini taşıyan o yüzüne
bakmak hoşa gider. / Gerçeklerden başka bir şey söylediğimi düşünme: Güzelliği de şanı da
/ onuru da ötekine denk. Savaş bitince Biston10 atı Mars’ı / bundan daha yüce bir biçimde
Doğu Frigya’da bulunan ve bugünkü adıyla Murat Dağı olarak bilinen dağ.
Batı Anadolu’da eski Troia bölgesinde bulunan Ida, günümüzde Kazdağı olarak bilinir.
8 Bugünkü Bergama’nın kuzeyi ve batısında yer alan antik kent.
9 Troia kralı Priamus ile kraliçe Hecuba’nın oğlu.
10 Abdera yakınlarında yaşamış olan Thracialı bir soy (Mozley 6, dipnot d).
6
7
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taşıyamaz övünüp bu ağır yüküyle/ ya da neredeyse ırmağın akışına kapıldığı için /
sinirlenip Strymon’u11 koca bir nefeste geçemez.
İlk yedi dizeden sonra anlatımın değiştiğini haber verircesine “n” harfleriyle ses
yinelemesi yapar. Yirmi ikinci dizeye kadar söz ettiğinin at olduğunu vurgulamak istercesine
bu on dört dizede equ- sesinin yinelemelerine rastlarız. Heykelin önemini artırmak,
insanların zihninde yer etmesini sağlamak amacıyla okuyucunun/dinleyicinin zihninde
halihazırda var olan bir atla, üstelik hedef kitlesinin derin bir yara olarak taşıdığı Troia atıyla
karşılaştırır. Atların ikisinin de özellikleri kişileştirme sanatıyla dile getirilip Roma’nın
kuruluş efsaneleri hatırlatılmıştır. Şairin bunu yaparak Roma’nın geldiği konuma dikkat
çekmek istediği düşünülebilir.
L: Par operi sedes. hinc obvia limina pandit, / qui fessus bellis adscitae munere prolis /
primus iter nostris ostendit in aethera divis ; / discit et e vultu, quantum tu mitior armis, /
qui nec in externos facilis saevire furores / das Cattis Dacisque fidem. Te signa ferente / et
minor in leges gener et Cato Caesaris iret. / at laterum passus hinc lulia tecta tuentur, /
illinc belligeri sublimis regia Pauli, / terga Pater, blandoque videt Concordia vultu.
T: Bulunduğu yer kendisine denk. Burada tam karşısında kapılarını açıyor, / savaşlardan
yorgun düşmüş bir halde evlat edindiği oğlunun hediyesiyle / ilk olarak bizim gökteki
tanrılarımıza yol gösteriyor; / öğreniyor da yüzünden senin savaştan ne denli daha
merhametli olduğunu, / şu yabancı çılgınlığına bile kolay kolay sinirlenmeyen, Cattia12 ve /
Dacialılara güven veren sen: Sen sancakları taşırken hem / küçük damadı hem de Cato,
Caesar’a boyun eğmeliydi. / Yan taraflarının uzunluğunu buradan Iuliusların yapıları, / Öte
taraftan savaş sever Paulus’un yüksek sarayını görüyor, / arkasından babamız ve tatlı yüzlü
Concordia onu görür.
Yukarıdaki dizelerde Statius, Caesar’ı tanrı ve Augustus’u tanrı oğlu olarak överken
aslında atın tapınaklar arasındaki yerini betimlemektedir. Buna göre at heykeli Augustus’un
Caesar için M.Ö. 27 yılında yaptırdığı tapınağın karşısındadır (Mozley 8, dipnot a).
Domitianus’un merhametli oluşundan söz etmesi ise çok açık bir biçimde Caesar’ın
merhametine yapılan bir göndermedir. Ayrıca Caesar’ın iç savaştaki düşmanı ve damadı
Pompeius Magnus’a minor sıfatını eklemekle yeniden Caesar’ı yüceltir. Domitianus’un atı
Caesar’ın tapınağının tam karşısında, Iulius soyuna ait yapıların, Basilica Iulia ve Basilica
Aemilia’nın yanında, Paulus’un sarayının karşısındadır ve tanrıların babası Iuppiter’in
tapınağı ile uyum tanrıçasının, Concordia’nın tapınağının önündedir (Mozley 8, dipnot a).
L: Ipse autem puro celsum caput aere saeptus / templa superfulges et prospectare
videris, / an nova contemptis surgant Palatia flammis / pulchrius, an tacita vigilet face
Troicus ignis / atque exploratas iam laudet Vesta ministras. / dextra vetat pugnas, laevam
Tritonia virgo / non gravat et sectae praetendens colla Medusae / ceu stimulis accendit
equum; nec dulcior usquam / lecta deae sedes nec si, Pater, ipse teneres. / pectora, quae
mundi valeant evolvere curas, / et quis se totis Temese dedit hausta metallis; / it tergo
demissa chlamys; latus ense quieto / securum, magnus quanto mucrone minatur / noctibus
hibernis et sidera terret Orion.
11
12

Bulgaristan ve Yunanistan’da bulunan bir ırmak, bugünkü adıyla Karasu.
Bugünkü Hesse’de yaşamış olan Germen soyu.
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T: Sen ise temiz havada başın yükseklerde / tapınakların üzerine doğru ışık saçarsın ve
sanki etrafı gözlersin / acaba yeni sarayın alevleri küçümseyerek yükseliyor mu, / ya da
Troia ateşi sessiz meşalesiyle nöbette mi, yoksa / Vesta, onaylanan hizmetçilerini mi övüyor
diye. / Sağ elin savaşları yasaklıyor, Tritonia sol eline ağır gelmiyor / yaralı Medusa’nın
boynunu tutarak, / mahmuzlarla atı hızlandırıyor; tanrıça hiçbir yer seçemezdi / kendisi için
buradan daha güzel, hatta, Babamız, sen bile onu kucağına alsan, / bu yerden daha tatlı
olmazdı. / Dünyanın sıkıntılarını çözebilsin diye yürekleriniz / Temese madenlerini
tüketmeye verdi kendisini. / Sırtından aşağı bir pelerin sarkıyor, barışçıl kılıç yanlarını /
koruyor, Orion’un kış gecelerinde yıldızları ucuyla tehdit ettiği / ve korkuttuğu kılıç kadar
büyük bir kılıç.
Statius artık atı ve üzerindeki Domitianus’u ekphrasis alıştırmasını kullanarak över.
İlginçtir ki Nikolaus’un yapıtında tarif ettiği üzere betimlemeye başından başlayıp kısım
kısım ilerler, heykeltıraşın yansıttığı duygu ve izlenimi de ekler. İlk beş dize Domitianus’un
başını ve gözlerini ele alır, buna göre heykelin başı oldukça yukarıda, gözleri kısık bir
biçimde olan biteni denetlemek için Vesta’nın tapınağına doğru bakmaktadır. Vesta, aileocak tanrıçasıdır ve tapınağında Troia’dan getirilen gizli ateşin koruyucuları olarak bakire
kızlar rahibelik yapmaktadır. Suetonius’un da aktardığı üzere (VIII), Domitianus iffetsiz
ilişkileri nedeniyle Vesta rahibelerine türlü cezalar vermiş, hatta kimilerini öldürmüştür
(Mozley 9, dipnot d). Bu nedenle Vesta’yı bile işini doğru yapıp yapmadığı konusunda
denetlediğini ima eder. Sonraki üç dizede imparatorun ellerini betimler: Buna göre sağ eli
“dur” dercesine havaya kalkmıştır ki şair bunu savaşları yasaklıyor oluşuna bağlar, Sol elinde
de üzerinde Pallas Athena’nın ve Medusa’nın bulunduğu bir kalkan ya da küçük bir heykel
olmalıdır, bilgelik ve savaş tanrıçası da olan Athena, Domitianus’un kendisine seçtiği
koruyucu tanrıçasıdır ve Medusa da savaşçı Perseus’a başıyla zaferler kazandıran mitolojik
bir yaratıktır. Bu motifler Domitianus’u savaşta becerikli olarak nitelendirir. Başka bir nokta
ise Domitianus’un tanrı Iuppiter’le kendisini özdeşleştirme propagandasına yapılan bir
göndermedir. Bölümün başında “ipse” diyerek Domitianus’tan bahseder, eylemleri ikinci
tekildir. Daha sonra “pater” diyerek Iuppiter’den söz eder ve yine “ipse” sözcüğünü ekleyip
eylemleri ikinci tekil olarak verir. Bölümün son beş dizesini şair kılıcı betimlemeye
ayırmıştır: İmparatorun sırtında bir pelerin, yanında oldukça büyük bir kılıç vardır. Elbette,
Statius imparatorun kılıcını, mitolojik karakter Avcı Orion’un kılıcına benzeterek yüceltir.
Kılıçtan söz ettiği bu son kısımda “t” ve “s” harflerinin sürekli tekrarı metni okurken sanki
bir kılıç savrulması sesini hissettirmektedir. Ayrıca “magnus quanto mucrone minatur”
cümlesinde önses yinelemeleri bu betimlemenin etkisini artırmaktadır.
L: at sonipes habitus animosque imitatus equestres / acrius attollit vultus cursumque
minatur; / cui rigidis stant colla iubis vivusque per armos / impetus et tantis calcaribus ilia
late / suffectura patent; vacuae pro caespite terrae / aerea captivi crinem tegit ungula
Rheni. / hunc et Adrastus visum extimuisset Arion / et pavet aspiciens Ledaeus ab aede
propinqua / Cyllarus. hic domini numquam mutabit habenas / perpetuus frenis atque uni
serviet astro !
T: Ama at sürücüsünün görüntüsünü ve ruhunu taklit edip / sertçe kaldırır başını ve
dörtnala gitmekle tehdit eder, / gür yelesi boynundan sarkıyor ve omuzları / titriyor
capcanlı ve geniş karnına ancak o denli / büyük mahmuzlar yeterli gelecek. Değersiz toprak
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yerine / esir Rhenus’un saçını okşuyor bronz toynağıyla. / Bunu görünce Adrastus’un 13
Arion’u 14 çok korkar, / en yakın tapınaktan bakınca da Leda’nın 15 / Cyllarus’u 16 titrer
korkudan. Bu at hiçbir zaman / efendisinin dizginlerini değiştirmeyecek, efendisinin /
dizginlerine bağlı kalacak hep ve tek bir yıldıza hizmet edecek:
Domitianus’u betimlemekten artık atı betimlemeye geçen şair bunu da kısım kısım yapar:
Önce atın başı, sonra yelesi, omzu, karnı ve toynakları. Atı betimlerken Domitianus’un
Germania zaferlerini hatırlatır. Bu atı kral Adrastos’un atı Arion’la ve Leda’nın oğlunun atı
Cyllarus’la karşılaştırır ve Domitianus’u yıldızlaştırır. Ölen önemli kişilerden yıldız olarak
söz edilmesi olağan sayılabilir, bu onların tanrıların katına çıktığına işaret eder ve bu kişilerin
çoğunun tıpkı bir tanrı gibi tapım gördükleri de olur. Tüm bunlara katasterizm, yani
yıldızlaşma denir. Bu Eskiçağ Roması’nda oldukça görülen bir durumdur. Örneğin Iulius
Caesar öldürüldükten sonra Augustus ona tanrı gibi tapınılması için bir tapınak yaptırmış ve
onun yıldızlaştığı yani artık tanrı olduğunun bilinmesini sağlamıştır. Burada olan yenilik ise
daha Domitianus ölmeden tanrılaştırılmasıdır. Bu imparatorun kendi programıyla da uyum
göstermektedir.
L: Vix sola sufficiunt insessaque pondere tanto / subter anhelat humus; nec ferro aut aere:
laborant / sub genio, teneat quamvis aeterna crepido, / quae superingesti portaret culmina
mentis / caeliferique attrita genu durasset Atlantis. / Nec longae traxere morae. iuvat ipsa
labores / forma dei praesens operique intenta iuventus / miratur plus posse manus. strepit
ardua pulsu / machina ; continuus septem per culmina Martis / it fragor et magnae vincit
vaga murmura Romae. / Ipse loci custos, cuius sacrata vorago / famosique lacus nomen
memorabile servant, / innumeros aeris sonitus et verbere crudo / ut sensit mugire forum,
movet horrida sancto / ora situ meritaque caput venerabile quercu. / ac primum ingentes
habitus lucemque coruscam / expavit maioris equi terque ardua mersit / colla lacu
trepidans, laetus mox praeside viso:
T: Toprak zar zor yeterli geliyor ve toprak böylesi / bir yükün altında zorlukla nefes alıp
veriyor ne demirle ne de bronzla / koruyucu tanrısının altında eziliyor, yüce bir dağın
zirvelerini, / sırtında dünyayı taşıyan Atlas’ın dizinin değmesiyle / kalınlaşan sonsuz bir
zeminin üstünde olsa da. / Uzun gecikmeler sürüklemiyor. Hoş kılar bu yapıtı / tanrının
görüntüsü ve işe niyetli gençler ellerinin kuvvetlerine / şaşırıp kalırlar. Sert vuruşlarla ses
çıkarır / makine; Mars’ın yedi tepesinde sürekli sesler duyuluyor / ve yüce Roma’da dolaşan
çekiç sesleri galip geliyor. / Kutsal çukurun ve ünlü birikintilerin / hatırlanası adını saklı
tuttukları o yerin koruyucusu, / sayısız bronz seslerini ve sanki forumu inletiyormuş gibi
güçlü / bir çarpmayla kutsal yerde korkutucu yüzünü ve meşe ağacına layık, / saygı duyulası
başını hareket ettiriyor. / İlk başta daha büyük bir atın devasa görünüşünden ve titreyen /
ışıltısından dehşete düştü ve titreyerek mağrur / başını göle batırdı. Çok geçmeden sahibini
gördüğüne mutlu, oturdu:

Thebai’ye Karşı Yediler Savaşı’nda Argos’un kralı olmuştur (Mozley 11, dipnot b).
Poseidon, tanrıça Demeter’e bir at kılığında tecavüz edince tanrıça Arion’a hamile kalmıştır.
Arion’un birçok başarılı sürücüsü olmuştur, örneğin Heracles.
15 Helena, Klytaimnestra, Castor ve Pollux’un annesi.
16 Zeus’un Leda’dan olma oğlu Castor’un atı.
13
14
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Heykel bronz ya da demir yüzünden değil koruyucu tanrısı yüzünden o denli ağır ve
dolayısıyla önemlidir ki toprağın onu taşımaya gücü yetmez. Şair, Domitianus’un mimariye
verdiği önemi Roma’da, yani Mars’ın yedi tepesinde, duyulan çekiç sesleri ile anlatmaktadır.
Bu bölümde “ss”, “tt”, “t” ve “s” seslerinin sürekli tekrarı anlamla bağlantılı olarak çekiç
seslerini anımsatır. Bölümün son dizelerinde Statius, M.Ö.362 yılında Roma forumunun
ortasında oluşan derin bir yarığı hatırlatır. Söylenceye göre yarık hiçbir şekilde doldurulamaz
ve kehanete başvurulur. Kehanet yarığın yalnızca Roma’nın son derece büyük bir değeri
üzerinde doldurulabileceğini söyler. Curtius adında cesur bir delikanlı çıkar ve Roma’nın en
büyük değerinin silahlanmış cesur, korkusuz bir vatandaş olduğunu söyleyerek atlar ve yarık
onun üzerine kapanır (Encyclopaedia Britannica). Yarığın üzerinde yani forum’da yapılan
inşaatlar Curtius’un da dikkatini çekmiştir.
L: " salve, magnorum proles genitorque deorum, / auditum longe numen mihi! nunc mea
felix, / nunc veneranda palus, cum te prope nosse tuumque / immortale iubar vicina sede
tueri / concessum. semel auctor ego inventorque salutis / Romuleae: tu bella lovis, tu
proelia Rheni, / tu civile nefas, tu tardum in foedera montem / longo Marte domas. quod
si te nostra tulissent / saecula, temptasses me non audente profundo / ire lacu, sed Roma
tuas tenuisset habenas."
T: “Selamlar olsun, büyük tanrıların çocuğu ve babası, / uzaktan duyduğum tanrı. Şimdi
mutlu, /şimdi saygı duyulası oldu bataklığım, seni yakından tanıdığım ve senin / ölümsüz
ışığına yakından baktığım için. Romalıların selametini / ben bir kez sağladım: Sen ise uzun
süren bir savaşla Iuppiter’in savaşlarını17, Rhenus’un çatışmalarını18 / iç savaşı19 bitiriyorsun,
sen uzlaşmaya gönlü olmayan dağa / boyun eğdiriyorsun. Ama bu yüzden bizim çağımız
seni getirdi, / ben cesaret edemezken sen girmeye kalkıştın derin göle, ama senin dizginlerin
Roma’nın elinde.”
Curtius kendi yaptığı fedakarlıkla Domitianus’un işlerini karşılaştırır. “semel…ego…”
dedikten sonra sen (tu) öznesini sürekli yeniler. Böylelikle Domitianus’un işlerine vurgu
yapmış olur. Dikkati çeken başka bir nokta ise şiir boyunca tanrıların katına çıkan
Domitianus, bu dizelerle hem tanrıların babası hem de çocuğu olarak yüceltilmiştir. Bu
dizeler hem soyunun ondan önceki üyelerini hem de ondan sonra gelecekleri tanrı ilan
etmiş olur.
L: Cedat equus, Latiae qui contra templa Diones / Caesarei stat sede fori—quem traderis
ausus /Pellaeo, Lysippe, duci, mox Caesaris ora / mirata cervice tulit—vix lumine fesso /
explores, quam longus in hunc despectus ab illo. / Quis rudis usque adeo, qui non, ut
viderit ambos, / tantum dicat equos quantum distare regentes? / Non hoc imbriferas
hiemes opus aut lovis ignem / tergeminum, Aeolii non agmina carceris horret / annorumve
moras: stabit, dum terra polusque, / dum Romana dies, huc et sub nocte silenti, / cum
superis terrena placent, tua turba relicto /labetur caelo miscebitque oscula iuxta. / ibit in
amplexus natus fraterque paterque / et soror: una locum cervix dabit omnibus astris. /
69 yılında Vitellius ve Vespesianus’un yandaşları arasında Capitolium’da çıkan çatışma (Mozley 12,
dipnot c).
18 Germen Chatti soyuna karşı yapılan sefer.
19 89 yılında Saturninus komutasında legiolar Rhenus ırmağı yakınlarında, 69 yılında Vitellius’un
ayaklanmasının yıldönümünde yeniden ayaklanırlar.
17
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Utere perpetuum popuh magnique senatus / munere. Apelleae cuperent te scribere cerae /
optassetque novo similem te ponere templo /Atticus Elei senior lovis, et tua mitis / ora
Tarans, tua sidereas imitantia flammas / lumina contempto mallet Rhodes aspera Phoebo.
/ certus ames terras et quae tibi templa dicamus, / ipse colas; nec te caeli iuvet aula,
tuosque / laetus huic dono videas dare tura nepotes.
T: Latin Dione’nin 20 tapınaklarının karşısında, / Lysippus 21 , senin Pella’nın önderine 22
teslim etmeye cüret ettiğin Caesar’ın / forumunda dimdik duran o at boyun eğsin (çok
geçmeden boynuna hayran kalıp / Caesar’ın yüzünü23 yaptı); gözünün feri sönmeden /
onun bu ata nasıl da yukardan baktığını görmelisin. / Bu her iki heykeli görünce atların da /
sürücüleri kadar farklı olduğunu söyleyecek denli kim kabadır? / Bu yapıt ne yağmurlu
kıştan ne Iuppiter’in / üç ateşinden ne de Aeolius’un 24 zindanlarından ne de yıllarca /
beklemekten korkar: duracaktır ayakta, yeryüzü ve gökyüzü durdukça ayakta, / Roma’nın
günleri sürdükçe. Yeryüzündeki şeyler gökyüzündekileri / mutlu ettiği için buraya gecenin
sessizliğinde, senin akrabaların gökyüzünden / kayıp gelecek25 ve çok yakından öpücükler
verecek. / Oğlun, erkek kardeşin, baban ve kız kardeşin sarılmaya / gelecek; bir boyun tüm
yıldızlara bir yer verecek. / Halkının ve yüce Senato’nun hediyesine hep / sevin. Apelles’in 26
balmumları seni çizmek istemeliydi / ve Elealı Iuppiter’in yeni tapınağına yaşlı bir Yunanlı /
senin bir benzerini koymayı arzulamalıydı ve / yumuşak Tarentum 27 senin yüzünü, sert
Rhodos 28 / yıldızlı ateşleri taklit eden ışığını tercih etmeliydi Phoebus’u küçümseyip. /
Kesinlikle sevesin yeryüzünü ve senin için adadığımız / o tapınaklarda bizzat otur,
gökyüzünün sarayı hoşuna gitmesin / ve torunlarının mutlu bir biçimde bu hediyeye
tütsüler yaktığını göresin.
Şair söz konusu heykeli başka heykellerle karşılaştırmaya devam eder ve sonunda bu
heykelin halk ve Senato tarafından hediye edildiğini belirtir. Şiirini imparatora uzun ömürler
dileyerek bitirir.
Sonuç
Doğaçlama şiirinde destana özgü vezni kullanan Statius, birçok söz sanatı aracılığıyla
imparatora ait at heykelini övmüştür. Övgüsü o denli fazladır ki kimi araştırmacılar
imparator övgüsü olduğunu savunurken kimi de bu övgünün gizli bir yergi olduğunu iddia
etmiştir. Bu iki yöndeki sav da Statius bir saray şairi olduğu için olanaklıdır. Her ne niyetle
yazmış olursa olsun gerçek olan şey Statius’un yeteneğidir ve onun sayesinde uzun bir süre
itibar gördüğünü biliyoruz. Çağdaşı Iuvenalis, Domitianus’u yermek amaçlı yazsa da
Tanrıça Venus’un annesi.
M.Ö. 4. yüzyılda yaşamış olan Yunan heykeltıraş.
22 Büyük Alexander.
23 Burada sözü geçen diğer at Iulius Caesar’ın Forum Iulium’da yer alan, Latia adı da verilen Venus
Genetrix tapınağının karşısında yer alan bir heykeldir. Heykelin başı daha sonra Büyük Alexander’in
başıyla değiştirildiği için heykeltıraş olarak bu başı yapan Lysippus’un adı geçer (Mozley 12-13,
dipnot d).
24 Rüzgâr tanrısı.
25 Domitianus’un tanrılaştırılan aile üyeleri.
26 M.Ö. 4. yüzyılda yaşamış olan Yunanlı bir ressam.
27 Lysippus’un Tarentum’daki Iuppiter’in heykeline bir gönderme yapmaktadır (Mozley 14, dipnot
d).
28 Güneş tanrısı Phoebus’un Rhodos’taki bir heykelinden söz etmektedir (Mozley 14, dipnot d).
20
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dördüncü şiirinde (70-71) Statius’un övgülerinden söz etmiştir, bunda haklı olarak alaycılık
hissedilmesine karşın yine ondan (VII, 82-85) öğreniyoruz ki Statius kendi döneminde
oldukça popüler bir şairdir. Epik şiir türünde verdiği yapıtlarla yalnızca saraya bağlı değil
aynı zamanda edebi geleneğe ve büyük şairlere bağlı bir şair olduğunu göstermiştir. Statius
epik şiirlerinde Vergilius’a öykünmüş, onun gibi olamayacağını bilse de onun izinden
gittiğini dile getirmiştir. Thebaid başlıklı destanının sonunda (XII, 816-817) kutsal olarak
tanımladığı Aeneid destanını kıskanmayıp onun izinden gideceğini yazmıştır. Kaldı ki
tamamlayamadığı iki kitaplık bir Achilleid destanı bulunmaktadır. Statius Ortaçağ’da da
beğenilen şairlerden biri olmuştur. Örneğin Dante Araf’ında (XXI, 91-136) Statius’un
Vergilius’a olan sevgisi nedeniyle iki şairi buluşturur (Digital Dante); hatta De Vulgari
Eloquentia (VI, 7) başlıklı yapıtında “kurallara uyan şairler” olarak Latin Edebiyatı’nın
Altınçağ şairlerinden Vergilius ve Ovidius’tan sonra Statius’u tanımlar. Epik şiirleri ve bu
yöndeki becerileri nedeniyle değerli görülen Statius’un övgü şiirleri özellikle birçok yerde
ekphrasis alıştırması kullandığı için araştırmacılar nezdinde oldukça değerli sayılmaktadır.
Yalnızca imparatorla ilgili bilgiler vermekle kalmamış, öteki şiirlerinde de Roma zenginleri,
onların evleri ve etkinlikleri, kısacası Roma sosyal yaşamı hakkında pek çok bilgi sunmuştur.
Bunu yaparken retorik okullarının kurallarına uymakla kalmamış ekphrasis alıştırmasını
zamanına göre oldukça yeni bir biçimde kullanmıştır. Statius kendisi de yıldızlara ulaşmak
için önce imparatoru ve onun heykelini yıldızlaştırmıştır. Eğer böyle bir övgü kaleme
almasaydı anısı öfkeyle silinen bir imparatora ait bilgilerden ve o dönemi değerlendirmek
adına önemli bir tanıktan, deyişbilimsel açıdan birden çok yenilik barındıran böylesi bir
şiirden yoksun kalacaktık.
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Konuşma Stili Açısından Başbakan Süleyman Demirel’in 27–28
Haziran 1992 Tarihli Konuşmaları
Osman Arıcan
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
aricanosman@yahoo.com
Özet
Söz söyleme biçimi, deyiş, biçem, tarz, stil gibi terimlerle de anılan üslup bilimi pek çok yönüyle
incelemeye değer nitelikte ve niceliktedir. Modern dilbilim çalışmalarındaki gelişmelere bağlı olarak
bu alan, yeni gelişmelere kapı açmaktadır. İşlevsel tarafıyla dil kullanımlarına bakıldığında, dil
araştırmacıları tarafından her ne kadar farklı sınıflandırmalara ve kategorileştirmelere gidilmişse de
genel kabul gören görüşe göre söz konusu stil altında beş alt stille değerlendirilmektedir. Bu stiller
içerisinde yer alan “Konuşma Stili” de kendi içerisinde çeşitli alt gruplara ayrılır. Bunlar, edebi
konuşma stili, sıradan konuşma stili, resmi konuşma stili, resmi olmayan konuşma stili, günlük
hayattaki diyaloglar, duygu-sevgi stili, monologlar vb. Çalışma, işlevsel stilistiğin konuşma stiliyle
sınırlandırılmıştır. Çeşitli dönemlerde devletin farklı kademelerinde görev yapmış olan Süleyman
Demirel’in başbakanlığı döneminde, 27 Haziran 1992’de “Isparta’da Halka Hitaben Yaptığı
Konuşma”, 28 Haziran 1992’de “Dereboğazı Yolu’nun Son Etap Temel Atma Töreninde Yaptığı
Konuşma” ve yine aynı tarihte “Göller Üniversitesi’nin (Süleyman Demirel Üniversitesi) Temel
Atma Töreninde Yaptığı Konuşma” konuşma stili bakımından incelenmiştir. Kelimeler sıklık
dereceleriyle tespit edilerek, öne çıkan kavramlar ve yüksek sıklık dercesine sahip dil birimleri
yorumlanmıştır. Amaç, farklı konu ve yerdeki konuşmaları, konuşma stili verileriyle ele almaktır.
Sonuç olarak resmi konuşma stili açısından incelenen konuşma metinlerinin zamana, mekâna, döneme,
sosyal gerçekliğe, politik gerekliliğe vb. göre seyrini ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Konuşma stili, Süleyman Demirel, üslup bilimi, işlevsel stilistik

Giriş
İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli vasıfların başında, düşünme ve konuşma yetisi
gelir. Dolayısıyla konuşma, düşünmenin bir bakıma dışa vurumudur. Bu bakış açısından
hareketle düşünme ve konuşma, özellikle modern dilbilim gelişmelerinden sonra ilgi ve
inceleme alanına daha fazla girmiştir.
Dil, pek çok yönüyle felsefeden teolojiye, matematikten mantığa, biyolojiden sosyolojiye
kadar farklı disiplinin uğraşı alanı olmuştur. Yakın dönemlerde ise daha çok faydacı
yaklaşımlardan hareketle dilin işlev tarafı ön plana çıkmış, metinlerde ya da konuşmalarda
dilin kullanımı önemli hale gelmiştir.
Dil, toplum içinde hayatını devam ettiren insanoğlunun zorunlu olarak kullandığı
sistemler bütünüdür. Dolayısıyla dilin kendinden başka yönlere de zorunlu bir uğrak noktası
vardır. Yani dilin hem iletişim, hem toplumsal hem de dil ötesi görevinin olması onu
normalden daha farklı bir konuma taşır. Dilin toplumsal yönüyle ilgili “Toplumsal olarak
çok yönlü, pek çok sırları, saklı yönleri bulunan ve bir kurum niteliği taşıyan “dil”in
131

19th International Stylistics Symposium
November 28-29, 2019 Isparta/TURKEY
Editor: Dr. Mehmet Galip ZORBA
ISBN: 978-605-84052-7-1
“söylem”e dönüşmesi, bireysel kullanımı belirtir. Bir dil ancak onu konuşan bireylerin
düşüncesinde vardır. Bu da dilin toplumsal bir gerçek olduğunu belirtir” (Günay, 2013, s.
37).
Herhangi bir dil kullanımında eğer birden fazla etkileşim ortamı varsa iletişim başlar. Dil,
bu durumda bazı iletişim işlevlerini yerine getirme görevi üstlenir. Jakobson, iletişimin bu
işlevini, şeklinde belirtir (Fiske, 2015, s. 116). İletenle iletici arasındaki ilişkinin ve ileti
içeriğinin gösterildiği bu model, bir bakıma iletişimin de sınırlarını göstermesi ve dil / stille
ilişkisinin ortaya konması açısından önemlidir.
Şekil 1. Jakobson’un İletişim Şeması
Göndergesel İşlev
Duygulandırıcı İşlev ---------------- Şiirsel İşlev ---------------- Çağrı İşlevi
İlişki Amaçlı İşlev
Üstdilsel İşlev
Dilin belli işlevlerde ve gerekli hallerde kullanımı, dilin kendisinden çok stil olarak ortaya
çıkmasına sebep olur. Burada, dilin kendisi ikinci, dilin kullanımı birinci plana girer. Söz
konusu durum içerisine hem dil ötesi durumlar hem de dili kullanma biçimi yani işlevsel
tarafıyla stil aktif hâle gelir. Dolayısıyla bu aşamadan sonra dil üzerine yapılacak çalışmalar,
dilden ziyade stil alanının konusunu oluşturur.
Dilin işlev açısından farklı alanlarda kullanılması, araştırmacıları ister istemez üslup bilimi
verilerine yöneltmiştir. Bu arayışa bağlı olarak dilin pratikteki kullanım sahasının esas
alınmasıyla çeşitli sınıflandırmalara gidilmiştir. Konuyla ilgili M. N. Kojina, işlevsel stilistiği
“(Nauçnıy stil) Bilim stili, (ofitsialno-delovoy stil) Resmi yazışma stili, (publitsisçeskiy stil)
Basın – yayın stili, (literaturno-hudojestvennıy stil) Edebi stil, (razgovornıy stil) Konuşma
stili” (Kojina, 1977, ss. 160-207) başlıklarına ayırmıştır. Kırgız stilistlerinden Cumakadır
Düyşeyev, “Süylöö Madaniyatı cana Stilistika” adlı kitabının II. Cildinde, işlevsel stilistiği,
“1. Konuşma stili (Oozeki süylöşüü stili)
2. Edebi stil (Körköm stil)
3. Resmi yazı stili (Ofitsiyalduu – iştiktüü stil)
4. Bilim stili (İlimiy stil)
5. Basın – yayın stili (Publitsistikalık stil)” (Düyşeyev, 2007, ss. 65-179) şeklinde beş
ana başlıkta incelemiştir. İşlevsel tarafıyla dil kullanımlarına bakıldığında, dil araştırmacıları
tarafından her ne kadar farklı sınıflandırmalara ve kategorileştirmelere tabi tutulmuşsa da
genel olarak kabul gören görüşe göre söz konusu stil, beş alt stilde değerlendirilir. Bu stiller
içerisinde yer alan “Konuşma stili” de kendi içerisinde çeşitli alt gruplara ayrılır. Bunlar,
edebi konuşma stili, sıradan konuşma stili, resmi konuşma stili, resmi olmayan konuşma
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stili, günlük hayattaki diyaloglar, duygu-sevgi stili, monologlar vb. Dolayısıyla çalışma,
işlevsel stilistiğin konuşma stiliyle sınırlandırılmıştır.
Konuşma stili, “... gündelik hayatın resmi olmayan tarafını da oluşturur. Konuşmacı ve
dinleyici arasındaki en etkili fikir alış veriş sürecini kapsar. Bu tür iletişimde birbirini tanıyan
ya da tanımayan insanların yüz ve göz temasının olduğu ortamdır. Bu durumdaki
konuşmalarda ileti, kime hangi maksat ve şartta uygunsa o türden bir konuşma uygun olur.
Böyle durumlarda kelimeler kendi işlevlerinden öte bir iletişime hizmet eder” (Düyşeyev,
2007, s. 65).
Konuşma stili, her ne kadar sözle ilintili olsa da konuşma, sözün geçtiği ortama göre
resmiyet ya da gayri resmiyet özelliği taşır. Sıradan iki insan arasındaki konuşmayla öğrenci
– hoca arasındaki konuşma farklı olacaktır. Yine samimi iki insan arasındaki konuşmayla
mecliste milletvekilinin kürsü konuşması aynı stilde gerçekleşmeyecektir. Benzer örneklerin
sayısını artırmak fazlasıyla mümkündür. Dolayısıyla konuşmayı, diğer bir ifadeyle iletişimi
etkileyen şartlar, iç ve dış olarak ikiye ayrılabilir.



Dış şartlar: Mekân, zaman, fiziki ortam, dönem, yükseklik, ses / mikrofon sistemi,
konuşma saati / zamanı, hava şartları, kalabalık, bulunulan ortam vb. etkenlerdir.
İç şartlar: Ruh hâli, psikolojik tutum, moral seviyesi, sağlık, içinde bulunulan durum,
dil – düşünce yeterliliği, hitabet gücü, stres, konuşmanın gereklilik düzeyi vb.
etkenlerdir.

Süleyman Demirel, Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy’de dünyaya gelmiştir.
“Yahya Çavuş lakabı alan “Paşa Dayı” ile Ümmühan Hanım’ın ikinci evlatları bağbozumu
zamanı dünyaya gelmiş, evin prensine “Süleyman Sami” adı verilmiş ve bu ad, güzel,
sıcakkanlı ve sağlıklı çocuğun kulağına ezanla okunmuş; Kur’an-ı Kerim’in kenarına da
kaydedilmiş. Tarih 1340, yani 1924, aylardan Kasım’ın birinci günü” (Turgut, 1992, s. 30).
Demirel, “1949 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Su bölümünden
mezun oldu… 1949 ile 1955 yılları arasında Elektrik işleri Etüd İdaresi’nde yüksek
mühendis olarak çalıştı. Ekim 1954’ten Temmuz 1955’e kadar Amerika’da bazı kuruluşlarda
araştırmalarda bulundu. 1955 – 1960 yılları arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürü olarak
görev yapan Demirel, 1960 – 19061 arasında DPT’de askerlik görevini yerine getirdi”
(Çavuşoğlu, 2016, s. 1044). Dönemin gelişmeleri ve siyasi konjonktürüne bağlı olarak
Demirel, siyaset arenasında etkin bir şekilde boy göstermeye başlamıştır. Milletvekilliğinden
parti genel başkanlığına, başbakanlıktan cumhurbaşkanlığına kadar Türk yönetim sahasında
önemli görevlerde bulunmuştur. Böylece “Süleyman Demirel Türk siyasi hayatında uzun
dönemli bir aktör olarak öne çıkmaktadır” (Kılıçoğlu, 2016, s. 219). Demirel’in siyasi
serüveni, “Yaşamı 1950 öncesi, 1950 – 1960 arası, 1960 – 1980 dönemi ve 1980 sonrası
olarak, Türk siyasetinin ve ekonomisinin önemli kırılma noktalarına göre dönemlendirilirse
şayet, görülecektir ki, O, her devrin adamı olmuştur. Yaklaşık 40 yıldır, merkez sağdaki
ağırlığını yitirmemiştir” (Aydın, 2004, s. 11) şeklinde açıklanmıştır. Sonuç olarak Demirel,
Anadolu’da doğmuş, büyümüş, milletini tanımış, milletinin içinden çıkan bir temsilci olarak
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siyaset sahnesinde ve bürokraside yer almış Türkiye Cumhuriyeti tarihi içerisinde önemli bir
kişiliktir.
1. Konuşma Metinlerinin İncelenmesi
Çeşitli dönemlerde devletin farklı kademelerinde görev yapan Süleyman Demirel’in
başbakanlığı döneminde 27 Haziran 1992’de “Isparta’da Halka Hitaben Yaptığı Konuşma”,
28 Haziran 1992’de “Dereboğazı Yolu’nun Son Etap Temel Atma Töreninde Yaptığı
Konuşma” ve yine aynı tarihte “Göller Üniversitesi’nin (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Temel Atma Töreninde Yaptığı Konuşma” konuşma stili bakımından incelenmiştir. Sesler,
kelimeler ve cümleler sıklık dereceleriyle tespit edilerek, öne çıkan kavramlar ve yüksek
sıklık dercesine sahip dil birimleri yorumlanmıştır.
Demirel, 27 Haziran 1992’de Isparta’da Halka Hitaben Yaptığı Konuşmada 2574, 28
Haziran 1992’de “Dereboğazı Yolu’nun Son Etap Temel Atma Töreninde Yaptığı
Konuşmada 998 ve yine aynı tarihte “Göller Üniversitesi’nin (Süleyman Demirel
Üniversitesi) Temel Atma Töreninde Yaptığı Konuşmada 1044 kelime kullanmıştır.
Konuşmalarda en sık kullanılan ilk 50 kelime sıklıklarıyla Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Demirel’in Konuşmalarında En Sık Kullanılan 50 Kelime ve Sıklıkları
Isparta’da Halka
Hitaben Yaptığı
Konuşma
Sıra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Kelime
bu
olbir
biz
gelsiz
ülke
deIsparta
ve
etben
yapda
hemşeri
de
her
gitki
hak
sormillet
evet
meydan
devlet-

Sıklık
85
71
51
51
42
40
39
38
34
34
32
31
30
27
27
25
25
24
22
21
21
20
19
19
18

Dereboğazı Yolu’nun Son
Etap Temel Atma
Töreninde Yaptığı
Konuşma
Sıra
Kelime
Sıklık
1.
bu
35
2.
bir
32
3.
var
20
4.
gel19
5.
Isparta
19
6.
ol16
7.
ve
15
8.
geç14
9.
yol
13
10.
Antalya
12
11.
bura
12
12.
et12
13.
Türkiye
11
14.
bel
10
15.
iş
10
16.
sene
10
17.
şimdi
10
18.
yer
9
19.
başla8
20.
daha
8
21.
kilometre
8
22.
ne
8
23.
ben
7
24.
de7
25.
git7

Göller Üniversitesi’nin
Temel Atma Töreninde
Yaptığı Konuşma
Sıra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Kelime
bir
bu
olüniversite
ve
ilim
kadar
yapbiz
degelher
müessese
bura
büyük
çok
hep
okuülke
yer
çalışda
eğitim
var
bugün

Sıklık
34
28
27
27
17
12
12
12
11
11
11
11
10
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
7
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49
50.

hep
hizmet
sene
sevgili
var
ne
zaman
Türkiye
veray
söylebüyük
için
mi
Allah
bugün
çıkiş
vatandaş
açgeçgün
o
parti
yer

18
18
18
18
18
17
17
16
16
15
15
14
14
14
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

için
inmilyon
o
yıl
bilçıkçok
dağ
getiriçeri
zaman
ama
değil
Dereboğazı
hal
insan
kadar
turist
vatandaş
akıl
Aksu
biz
Burdur
büyük

7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

de
değerli
fakülte
görIsparta
iç
kurum
o
ortaokul
toplum
bilbulunçağ
etiçin
insan
millet
ne
nüfus
öğrenci
öğretim
sene
tam
Türkiye
yani

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Her üç konuşmada, ortak olarak bu, ve, bir, ve ol- en sık kullanılan on kelime içerisindedir.
Söz konusu kelimeler, stilistik açıdan birinci dereceden veri sunmaz. Konuşmalardaki bu tür
kelimeler, “…kavramsal açıdan başka bir ifadeyse üslûp tarafıyla birinci dereceden önem
arz etmeyen kelimeler (ikincil veriler)…” (Arıcan, 2017, s. 543) olarak adlandırılmaktadır.
İkincil veriler, aslında dilin bir gerçekliğidir ve aynı zamanda duygu değerleri açısından
etkisiz eleman gibidir.
Tablo 2. Demirel’in Konuşmalarında En Sık Kullanılan 10 Kelimenin Sıklıkları
Isparta’da Halka
Hitaben Yaptığı
Konuşma
I. Konuşma
Sıra Kelime Sıklık
1.
bu
85
2.
ol71
3.
bir
51
4.
biz
51
5.
gel42
6.
siz
40
7.
ülke
39
8.
de38
9.
Isparta
34
10.
ve
34

Dereboğazı Yolu’nun Son
Etap Temel Atma Töreninde
Yaptığı Konuşma
II. Konuşma
Sıra
Kelime
Sıklık
1.
bu
35
2.
bir
32
3.
var
20
4.
gel19
5.
Isparta
19
6.
ol16
7.
ve
15
8.
geç14
9.
yol
13
10.
Antalya
12

Göller Üniversitesi’nin
Temel Atma Töreninde
Yaptığı Konuşma
III. Konuşma
Sıra
Kelime
Sıklık
1.
bir
34
2.
bu
28
3.
ol27
4.
üniversite
27
5.
ve
17
6.
ilim
12
7.
kadar
12
8.
yap12
9.
biz
11
10.
de11

Tablo 2’deki I. konuşmaya bakıldığında ülke, Isparta, gel-, biz, siz kelimeleri konuşmanın
ana hatlarıyla anahtar kelimeleridir. Zaten sıklık açısından da söz konusu kelimeler, ilk on
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içerisinde yer alır. I. konuşma metninin tamamını kapsayıcı bir özek oluşturulmak istenirse
Şekil 2 çizilebilir.
Şekil 2. I. Konuşma Metninin Anahtar Kelimeleri
Isparta
biz
siz
gelmek
ülke

Şekil 2’de de görüldüğü üzere Isparta özeğin ilk katmanını, diğer kelimeler ise önem
bakımından konuşmanın öteki unsurlarını oluşturur. Elbette, konuşma sadece özekteki
kelimelerden meydana gelmemektedir. Ancak söz konusu kelimeler, konuşmanın genel
içeriğinin özünü oluşturmaktadır. Konuşmanın tamamlayıcı diğer unsurları,
Şekil 3. I. Konuşma Metninin Anlam Tamamlayıcı Unsurları

,
büyük

vatandaş

hemşeri

meydan

hak

,

hizmet

sevgili

Şekil 3’te olduğu gibi gösterilebilir. Ayrıca I. konuşmada sevgili (18), hemşeri (24) sıklık
oranıyla kullanılmıştır. Bu kullanım, konuşmada hitap unsurunun bir göstergesi olarak da
öne çıkmaktadır.
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Şekil 4. I. Konuşma Metninde Hitap Unsuru

sevgili
(18)

hemşeri
(18)

hitap
unsuru

Demirel, ilk konuşmanın tamamında sevgili ve hemşeri kelimeleriyle hitap unsuru
oluşturmuştur. “Sevgili hemşerilerim, benim hemşerilerim, benim Ispartalım senelerce hayal ettin”
cümlesinde ise söz konusu kelimeleri, pekiştirme amaçlı tekrarlayarak benim Ispartalım
yapısına bağlamıştır.
Sonuç olarak Demirel’in 1992’de Isparta’da Halka Hitaben Yaptığı Konuşmada öne
çıkan vurgular hemşeri, Isparta, ülke, millet, devlet, meydan, hizmet, Türkiye, vatandaş, iş, parti gibi
kelimeler etrafında şekillenmiştir. Hitap unsurları bakımından da ortam ve gerekliliklere
bağlı olarak hem ülke siyaseti ve gelişmeleri hem de yaptıkları ve yapacakları hakkında
hasbihal niteliğinde konuşma ortaya çıkmıştır. Ayrıca konuşmada, samimiyet ve içtenlik
açısından çok sayıda örneğe rastlamak da mümkündür.
Süleyman Demirel’in başbakanlığı döneminde, 28 Haziran 1992’de “Dereboğazı
Yolu’nun Son Etap Temel Atma Töreninde Yaptığı Konuşma” metnine bakıldığında
konuşmanın özeğini oluşturan kelimeler Şekil 5’te gösterilmiştir.
Şekil 5. II. Konuşma Metninin Anahtar Kelimeleri
Isparta
yol
Antalya
geçmek
bel

Yukarıdaki beş kelime, konuşmanın tamamını kapsayıcı niteliktedir. Dolayısıyla birincil
veriler olarak da ifade edilebilir. Söz konusu verilerden, konuşmanın yolla, Isparta – Antalya
arasıyla ve geçmekle ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Hem kullanım sıklıklarıyla hem de metnin
tamamına etkisiyle konuşmanın tamamlayıcı diğer unsurları olarak Şekil 6’daki kelimeler
verilebilir.
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Şekil 6. II. Konuşma Metninin Anlam Tamamlayıcı Unsurları

hizmet

,
Burdur

Dereboğazı

Türkiye

kilometre
,

dağ

milyon

Bu konuşmada da kullanım sıklığı yüksek olan ikincil veriler olarak bu, bir, ve, ben, biz
kelimeleri söylenebilir. Sonuç olarak II. konuşma metninin birincil ve tamamlayıcı
verilerinden hareketle hem konuşmanın yapıldığı yer hem de yer adlarının birleştirilmesiyle
konum ortaya konabilir.
Demirel’in başbakanlığı döneminde, 28 Haziran 1992’de “Göller Üniversitesi’nin
(Süleyman Demirel Üniversitesi) Temel Atma Töreninde Yaptığı Konuşma” stilistik açıdan
ele alındığında birincil veriler,
Şekil 7. III. Konuşma Metninin Anahtar Kelimeleri
üniversite
ilim
müessese
eğitim
fakülte

Şekil 7’de de gösterildiği üzere öne çıkmaktadır. Sadece birincil verilerden hareketle
konuşmanın içeriği, sınırı ve konusu hakkında çıkarıma gitmek mümkündür. Konuşmanın
tamamlayıcı diğer unsurları olarak Şekil 8’deki kelimeler gösterilebilir.
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Şekil 8. III. Konuşma Metninin Anlam Tamamlayıcı Unsurları

hizmet

eğitim

Isparta

öğretim

,

, öğrenci

ülke

okumak

Üçüncü konuşmanın destekleyici unsurlarına bakıldığında eğitim – öğretim alanında
zorunlu olarak kullanılan söz varlığı ön plana çıkmaktadır. Ayrıca mekân olarak Isparta
şehri, söz konusu kelime topluluğunun ortasında yer alır. Konuşmanın tamamına
bakıldığında siz kelimesine rastlanmaz. Buna karşılık biz, bu konuşmada kullanım sıklığı
oranıyla ilk on kelime içerisinde bulunur. Söz konusu kullanıma bağlı olarak Demirel’in
kendini, hitap ettiği kitleden ayrı tutmadığı söylenebilir. Sonuç olarak birincil ve tamamlayıcı
unsurların da yardımıyla konuşmanın eğitim alanıyla ilgili olduğu ve bunu işaret eden çok
sayıda birbirini tamamlayıcı kelimeler topluluğunun bir araya geldiğini söylemek
mümkündür.
Sonuç
Konuşma stili, stilistler tarafından işlevsel stilistiğin alt başlığı olarak sınıflandırılmış ve
kullanım durumuna göre alt sınıflara ayrılmıştır. Üslûbun dilin işlevsel tarafıyla geniş bir
yelpazede inceleme alanına sahip olduğu, konuşma metinleriyle ortaya konmuştur.
Konuşma stilini, diğer bir ifadeyle iletişimi etkileyen şartlar, iç ve dış olmak üzere ikiye
ayrılmıştır. Süleyman Demirel’in başbakanlığı döneminde, 1992 yılı Haziran ayı içerisinde
gerçekleştirdiği Isparta’daki üç farklı konuşması, konuşma üslubu açısından incelenmiştir.
Konuşmalarda geçen kelimelerin kullanım sıklıkları, birincil, ikincil veriler ve tamamlayıcı
unsurlar tespit edilmiştir. Konuşmaların en sık tekrarlanan ilk on kelimesi üzerine
yorumlamalara gidilmiş, ortak noktalar tespit edilmeye çalışılmıştır. Konuşmalarda geçen
Isparta, Türkiye, eğitim – öğretim, ulaşım, üniversite, vatandaş, hizmet kelimeleri, dolaylı ya da direkt
olarak konuşmaların içeriğini ya da konusunu oluşturmuştur. Demirel’in seçilen
konuşmalarında zaman zaman samimiyet, hemşerilik duygusu ve hizmet anlayışı ön plana
çıkmıştır. Çalışmada, konuşma metinlerinin somutlaştırılması açısından veri ortaya koymak
için tablo ve şekillere yer verilmiştir. Çalışmanın üslup bilimi üzerine yapılacak çalışmalara
katkı sunacağı düşünülmektedir.
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Deyişbilim ve Düzyazı Sorunsalı: Roman Bağlamında Kuramsal Bir
Okuma
Arnas Bulut
Akdeniz Üniversitesi
arnasbulut@gmail.com
Özet
Gerek dilbilim, gerekse edebiyat ve kuram tartışmalarına yön vermiş olan deyişbilim, yapısı gereği
ses ve söz ilişkisini odak noktasına alarak metni meydana getiren dilin sistematik bir açımlamasını
ortaya koymaya çalışmıştır. Ortaya çıktığı 20. yüzyılın başlarından beri dil ve metin ilişkisini sorun
edinen deyişbilim biçemsel incelemelerde ilk başvurulan kuram olagelmiştir. Deyişbilim çalışmaları,
ilk öne sürüldüğü zamanlarda birlikte büyüdüğü biçimcilik ve yeni eleştiri akımlarıyla birlikte,
genellikle şiir incelemelerinde kendisini göstermiştir. Deyişbilimin temel çalışma alanı şiir olsa da
metinlerin içtutarlılığının sağlanması, metne dayalı yorumların anlaşılır ve kabul edilir olması ve
metinlerin hedeflediği amaçlara ulaşabilmesi gibi önemli kaygılar Eski Yunan ve Avrupa
Ortaçağ’ından bugüne birtakım önemli tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada da
deyişbilimin düzyazı ile ilişkisi Aziz Augustinus’un meşhur temel kaygısından başlatılarak ele
alınacak ve Türk edebiyatından örnekler aracılığıyla tartışılacaktır. Deyişbilimin şiir incelemelerine
neden daha çok uygun olduğu, bir başka deyişle düzyazıları deyişbilim yoluyla çalışmanın
araştırmacılara hangi nedenlerle zor geldiği tartışılırken sonuç olarak açımlama biriminin (unit of
analysis) doğru ve net bir şekilde saptanmasının gereği ve önemi vurgulanacaktır.
Anahtar Sözcükler: Deyişbilim, düzyazı, Türk edebiyatı, kuram, Aziz Augustinus, açımlama birimi

Giriş
Ses ve söz ilişkisini odak noktasına alarak metni meydana getiren dilin sistematik bir
açımlamasını ortaya koymaya çalışan deyişbilim, 20. yüzyılın dil ve metin ilişkisi
bağlamındaki biçemsel incelemelerde ilk başvurulan kuram olagelmiştir.
Çoğunlukla şiir incelemelerinde karşılaştığımız deyişbilimsel analiz, metinlerin
içtutarlılığının sağlanması, metne dayalı yorumların anlaşılır ve kabul edilir olması ve
metinlerin hedeflediği amaçlara ulaşabilmesi gibi kaygılar içermekte, bu kaygıların kökleri
Eski Yunan ve Avrupa Ortaçağ’ına kadar takip edilebilmektedir.
Ortaçağ’dan Günümüze Deyişbilim
Umberto Eco, Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik isimli eserinde Aziz Augustinus’tan az
önce bahsedilen türde sorunları ilk ele alan kişi olarak bahsetmektedir. Eco, Augustinus’un
“Gösterge, bir şeyin duyularımız üzerinde bıraktığı izlenim ötesinde aklımıza başka
herhangi bir şey getiren her şeydir” (Eco içinde 112) sözüne atıfta bulunarak, kendisinden
“söz nitelikli göstergeler ile gösterge işlevi görebilen şeyler arasında rahatlıkla dolaşabilen ilk
kişidir” şeklinde bahseder (112).
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Augustinus, Kutsal Kitap okumasına giriştiği vakitlerde metnin özgün anlamını
belirleyebilmek için okumaya lectio, recitatio, judicium gibi ilkelerle birlikte en önemli olarak
ennaratio (yorum ve çözümleme) ve emendatio (metinsel eleştiri) ilkelerini uygulamıştır. Bunu
yaparak anlamı karanlık veya belirsiz göstergeleri açık göstergelerden ayırt etmeyi, bir
göstergenin kendi anlamıyla mı yoksa mecazi anlamıyla mı anlaşılması gerektiği sorusunu
çözmeyi öğretmiştir.
Bununla birlikte Augustinus çeviri sorununa değinmiş, Eski Ahit’in yazıldığı orijinal dil
olan İbraniceyi bilmediği için metnin gerçek anlamına ulaşabilmenin tek yolunun var olan
bütün çevirileri karşılaştırmak veya tahmin edilen anlamı önceki ve sonraki bağlamla ilişkili
olarak değerlendirmek olduğunu öne sürmüştür.
Son olarak Augustinus hep doğru yorumu yapabilmek adına, daha dar anlamda
göstergebilimsel-dilsel kuralları olan, kabul edilebilir bir koda sahip olmak gerektiğini söyler.
Söz konusu sözcükler olduğundan, bu kodu uzakta aramamak gerektiğini, bunun retorik ile
klasik gramer olduğunu söyler.
Geçtiğimiz elli yıl boyunca deyişbilim Roman Jakobson’un katı biçimciliğinden ve Yeni
Eleştiriden sıyrılarak bağlamsal, sosyal ve ideolojik sorunlara daha bir hassasiyetle yaklaşan
bir kurama dönüşmüştür. Bu dönüşüm sürecinde ise bir soru öne çıkmıştır: Biçem
hakkındaki betimsel tabirlerden yorumlayıcı tabirlere nasıl geçiş yapılabilir? Bu konuda
Alexander Pope’un Essay on Criticism adlı eserinde bahsettiği “sesin/sözün duyularda
yankılanması” gerektiği fikrine başvurulabilir. Bir başka deyişle, biçemsel yapı temasal içeriği
yansıtır, işler, güçlendirir, bütünleştirir–yani yankılar– (Holcomb 188).
Pope’un ses ve dil ile ilgili bir başka görüşü ise “radikal düşüncelerin radikal bir dile
ihtiyacı olduğu” yönündedir. Burada radikal dil ile anlatılmak istenen kısaca ağdalı ve
karmaşık cümle yapılarıdır. Kompleks fikirleri iletmede başarılı olsa da, radikal dil ile birlikte
deyişbilim incelemelerindeki ilk zorluk takımı ile karşılaşırız. En başta cümle uzunlukları
okuyucu için cümledeki hangi bilginin en öncelikli kavranması gerektiğini net
iletemediğinden sorunludur; uzun cümleler ile birlikte başka sorunlar da ortaya çıkar: soyut
isimler, gereksiz çoklukta adlaştırmalar, zayıf fiiller, pasif dil ve eylemin yerini ismin aldığı
uzun ilgeç öbeği zincirleri (Holcomb 195).
Görsel 1. Alemdağ’da Var Bir Yılan (Abasıyanık, 2019, ss. 1, 7, 29).
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Abasıyanık’ın eserlerinden alınan örneklerde, yukarıda bahsedilen türde sorunları görmek
mümkündür.
Fowler (1989) Linguistics and the Novel isimli eserinde daha sonra bir Shakespeare sonesi
olduğunu belirttiği şiir üzerinden deyişbilimsel incelemelerin neden şiir türüne daha uygun
olduğundan bahseder:
Bu şiirin bir Shakespeare sonesi olduğunu bilmek, şiiri uygun
okumak adına çok etkili bir kısa yol sunar bize. Hemen anlarız ki
türe özgü yapısal motifleri, yani örneğin kafiyeli kelimeler
arasındaki anlamsal ilişkilere, şiirin farklı kısımlarındaki benzer söz
öbeklerinin benzer yerlerdeki anlamsal çatışmalarına veya
benzerliklerine, ‘öyle ise böyle’ gibisinden mantıksal ilişkilere ve
benzeri şeylere bakmak gerekir. Kısacası, metnin şekli okuyucuyu
ona okuma eylemi boyunca rehberlik edecek belli başlı beklentiler
ve varsayımlar kurmaya yöneltirken, aynı zamanda lüzumsuz
varsayımlardan da kaçınmasını sağlar. (57)
Fowler yine aynı eserde şiir metinlerinin kendi içinde bir dünya olduklarından, dolayısıyla
bağlama ihtiyaç duymadıklarından bahseder. Fakat düzyazı için durum aynı değildir.
Görsel 2. Medarı Maişet Motoru. (Abasıyanık, 2019, s. 3).

Abasıyanık’ın aynı isimli kitabındaki öyküsü “Medarı Maişet Motoru”nun ilk sayfası
incelendiğinde, ikinci paragrafın neredeyse tamamının tek bir cümle olduğu görülür. Bu tür
örnekler çoğaltılabileceği gibi, düzyazı stilinin de buna izin verdiği açıktır. Bir düzyazı
eserinin şiirde olduğu gibi satır satır incelenmesi, bütün unsurları göz önünde bulundurarak
deyişbilimsel analizinin yapılması oldukça güçtür.
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Benzer bir biçimde Ahmed ve Hama (2014) ise Charles Dickens'in “Büyük Umutlar”
başlıklı romanını biçembilimsel olarak incelemiş ve romanda yoğun bir şekilde önceleme ve
sapma bulunduğunu ortaya koymakla birlikte, romanın baskı özelliklerine bakıldığında (satır
aralığı, tipo, vb. gibi) yüzlerce sayfayı bulduğu düşünülürse, bir romanın satır satır okunup,
her bir satırın her bir unsurunun (noktalama işareti, sözcük kullanımı, dilbilgisi kurallarının
uygulanması, cümlelerin biçimi ve uzunluğu ve cümleler arası geçişlerin nasıl sağlandığı gibi)
biçembilimsel incelemesinin ne kadar yorucu olabileceği göz ardı edilmemelidir.
Sonuç
Ortaçağ’dan günümüze kadar gelmiş olan göstergebilim sorunsalı, şiir incelemelerinde sıkça
başvurulan bir kuram olmanın yanında, şiir türünün yapısından dolayı da kolayca
çözülebilmektedir. Düzyazıda ise yukarıda bahsedilen sorunlar ortaya çıkmakta, bu
sorunlara çözüm yolu olarak da ‘inceleme birimi’nin, yani araştırmacının metin üzerinde
‘neye baktığı’nın net olarak belirlenmesi gerektiği önerilmektedir. Turner (1984)
biçembilimsel bir açımlamada bağlamın önemine vurgu yapar ve “Bazen bir bağlam
yalnızca sözcüklerle ima edilir” der (20). Sonuç olarak bir metni inceleyen araştırmacı olarak
“Dilbilimci düzenli bir şekilde betimleme yapabilmek için bir kurallar dizgesi (norms)
hazırlamalıdır ve biçemi çalışan kişi de bu normları biçemin önemine uygun bir şekilde
hassas bir şekilde düzenlemelidir” der (33-34). Bu noktada biçemi çalışan kişinin
çalışmasına yön verecek bir dizgeyi oluştururken “inceleme birimi” (unit of analysis) denilen
tekil inceleme tekniğini yani “neye baktığını” belirlemesi ve düzyazı boyunca yalnızca bu
inceleme birimine uygun örnekleri toplaması ve bu toplamadan sonra betimlemeye
başlamasını öneriyoruz.
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Ses ve Ton/Tema İlişkisi Bağlamında Türkçe Sözlü Rap Müziği: Bir
Ses Estetiği Çalışması
Hünkar Balyemez
Süleyman Demirel Üniversitesi
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Özet
Deyişbilim metinleri dilbilim alanında üretilmiş kavram ve yöntemlerle inceler ve bulgularını
metinlerdeki dil kullanımlarının sonucu olarak anlam boyutunda ele alır. Deyişbilimin önem verdiği
dil kullanımlarından biri de metinlerdeki ses varlığıdır. Bu çalışmanın temel aldığı soru sesli harf
kullanım yoğunluğunun ve sesli harf kullanımındaki üslupların farklı şarkılar içerisinde tema ve tona
bağlı olarak değişkenlik gösterip göstermediğidir. Bu bağlamda çalışmaya beş farklı sanatçıdan alınan
toplam yirmi beş şarkı dâhil edilmiştir. Türkçe sözlü rap müziğinde şarkılar dizesel ve dörtlüksel
uyumları (kafiye, redif ve ses tercihleri) bakımından ele alınmıştır. Eserlerin deyişbilimsel
açımlaması, Türk dilinde yazılmış bu şarkılarda/şiirlerde agresif ton ve temaların dinleyiciye kalın
sesli harflerle yansıtıldığı, yumuşak ton ve temaların ise dinleyiciye ince sesli harflerle yansıtıldığını
ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular sonucunda örnek şarkılarda, sanatçıların yumuşak ton ve
temaları dinleyiciye ince sesli harf kullanımını yoğunlaştırma yoluyla yansıttığı görülmüştür. Çalışma,
deyişbilimde metinlerde ses varlığının incelenmesi için kullanılan ses estetiğinin (phonaesthetics) ve
ses estetiği içerisinde ele alınan asonans (assonance) söz sanatının incelenmesi ile yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Deyişbilim, dilbilim, rap, sesli harf, ses estetiği, asonans

Giriş
Deyişbilim metinleri dilbilim alanında üretilmiş kavram ve yöntemlerle inceler ve bulgularını
metinlerdeki dil kullanımlarının sonucu olarak anlam boyutunda ele alır. Deyişbilimin önem
verdiği dil kullanımlarından biri de metinlerdeki ses varlığıdır. Wellek ve Warren “dilin
estetik bakımlardan rolünü araştırmak amacını güttüğü zaman, kısacası bir bakıma stilistik
(üslûp incelemesi) çalışması haline gelince edebi bir mahiyet kazanır” (1983, s. 232) der ve
ekler “bir edebi eserin özellikleri ancak stilistik metotlarla ortaya konabileceğinden stilistik
büyük önem taşımaktadır” (1983, s. 232). Edebi eserler merkezi bir tema etrafında
şekillenir, yazarın bu temaya metin içerisindeki yaklaşımı ise ton olarak adlandırılır.
Yaklaşım sözcüğü burada kelime seçimleri, yazarın bakış açısı ve yine aslında kelime
seçimleri ile oluşturduğu atmosfer anlamını taşımaktadır. Bu bağlamda ton, tema ile yakın
bir ilişki içerisindedir denilebilir. Boztaş (1994) “şiir dilinde belli seslerin sıklıkla yinelendiği
ve bu seslerin de bazı anlamları çağrıştırdığını” belirtmekte ve bu ses yinelemelerinde şiirde
yansıtılmak istenen konuya, olaya ya da imgeye uygun seslerin seçildiğini varsaymaktadır (s.
175). Bu varsayımdan hareketle; bu çalışmanın temel aldığı soru sesli harf kullanım
yoğunluğunun ve sesli harf kullanımındaki üslupların farklı şarkılar içerisinde tema ve tona
bağlı olarak değişkenlik gösterip göstermediğidir. Çalışma, deyişbilimde metinlerde ses
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varlığının incelenmesi için kullanılan ses estetiğinin (phonaesthetics) ve ses estetiği
içerisinde ele alınan asonans (assonance) söz sanatının incelenmesi ile yapılmıştır.
HipHop Kültürünün Bir Parçası: Rap Müzik
Keyes’in (2004) belirttiği üzere 1970’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nin New York
şehrinde ortaya çıkan ve gitgide popülerlik kazanarak özgün giyim kuşam, dil ve
davranışlarla kendine has bir şehir ve sokak kültürü haline gelen Hip-hop kültürü aslında
dört temel insan gurubu üzerinde şekillenir ki bunlar DJ’ler MC’ler, breakdans’çılar ve
grafiti yazarlarıdır (2004, s. 1). Yine Keyes’e (2004) göre 1980’lere gelindiğinde birçok radyo
dinleyicisi rap şarkılarında kullanılan dili kaba ve “sokaklaştırılmış” (Eng. streetified) bularak
serzenişte bulunmuşladır (s. 99).
Yöntem
Wellek ve Warren’ın (1983) “iyi yazılmış bir şiirde kelimelerin sesleriyle manaları arasında
çok sıkı bir bağ vardır” sözünden hareketle bu çalışma, deyişbilimde metinlerde ses
varlığının incelenmesi için kullanılan “ses estetiğinin” (phonaesthetics) ve ses estetiği
içerisinde ele alınan “asonans” (assonance) söz sanatının incelenmesi ile yapılmıştır.
Dolayısıyla sesli harflerin rap şarkılarında yazılışları değil söylenişleri temel alınarak
niceliksel olarak sonuçlar tablolara aktarılmış ve tablo içerikleri şarkıların
temalarıyla/tonlarıyla (agresif/yumuşak) ilişkilendirilerek açımlanmıştır.
Bulgular
Tablo 1. Ceza’nın Şarkılarından Elde Edilen Sonuçlar
Şarkılar
Suspus
Fark Var
Eğer Beni Görürsen
Terzi
Kim Bilir

Ton/Tema
Agresif
Agresif
Yumuşak
Yumuşak
Yumuşak

%
%51 Kalın sesli yoğunluğu
%54 Kalın sesli yoğunluğu
%54 İnce sesli yoğunluğu
%56 İnce sesli yoğunluğu
%51 İnce Sesli Yoğunluğu

Tablo 1.1. Şarkılardaki İnce ve Kalın Seslilerin Sayıları
Şarkılar
Sesliler
a
ı
o
u
e
i
ö
ü
Toplam

Suspus

Fark Var

E.B.G

Terzi

313
53
57
116
266
214
27
27
1073

417
81
64
57
226
197
28
58
1128

185
54
48
33
152
160
17
44
693

235
46
64
80
261
204
20
55
965

Kim
Bilir
259
102
49
72
220
228
14
40
984
146
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Yapılan nicel değerlendirme sonucunda, Ceza sahne adıyla kariyerine devam eden
sanatçının agresif ton ve temaya sahip şarkılarında kalın sesli kullanımının yoğunlukta
olduğu, yumuşak ton ve temaya sahip şarkılarında ise ince sesli kullanımının yoğunlukta
olduğu saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar çalışmaya yön vermiş olan savımı doğrular
niteliktedir.
Tablo 2. Sagopa Kajmer’in Şarkılarından Elde Edilen Sonuçlar
Şarkılar
Muamma
366. Gün
Galiba

Ton/Tema
Agresif
Agresif
Agresif

Meftun
Bir Dizi İz

Yumuşak
Yumuşak

%
%51 Kalın sesli yoğunluğu
%66 Kalın sesli yoğunluğu
%53 Kalın sesli
yoğunluğu
%53 İnce sesli yoğunluğu
%59 İnce Sesli Yoğunluğu

Tablo 2.1. Şarkılardaki İnce se Kalın Seslilerin Sayıları
Şarkılar
Sesliler
a
ı
o
u
e
i
ö
ü
Toplam

Muamma

366. Gün

Galiba

Meftun

237
72
36
46
130
188
27
43
787

209
76
87
58
131
78
2
10
651

215
90
44
45
160
146
29
15
744

174
71
22
61
205
85
19
47
684

Bir
Dizi
İz
57
37
10
17
59
74
9
26
289

Yapılan nicel değerlendirme sonucunda Sagopa Kajmer’in şarkılarında tonu ve temayı
daha agresif bir duruma getirmek için kalın sesli kullanımını yoğunlaştırdığı görülmüştür.
Nispeten yumuşak ton ve temaya sahip olarak adlandırılabilecek şarkılarda ise ince sesli harf
kullanımını yoğunlaştırdığı saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar çalışmaya yön vermiş olan
savımı doğrular niteliktedir.
Tablo 3. Şehinşah’ın Şarkılarından Elde Edilen Sonuçlar
Şarkılar
Yak Yak
Karma
Pirana
Deliricem
Rec, Play, Pause

Ton/Tema
Agresif
Agresif
Agresif
Yumuşak
Yumuşak

%
%65 Kalın sesli yoğunluğu
%63 Kalın sesli yoğunluğu
%64 Kalın sesli yoğunluğu
%53 İnce sesli yoğunluğu
%64 İnce Sesli Yoğunluğu
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Tablo 3.1. Şarkılardaki İnce ve Kalın Seslilerin Sayıları
Şarkılar
Sesliler
a
ı
o
u
e
i
ö
ü
Toplam

Yak Yak

Karma

Pirana

442
93
35
25
167
135
1
9
907

504
105
95
72
206
171
12
66
1231

260
114
47
53
110
122
28
734

Deliricem Rec, Play, Pause
147
25
90
61
141
212
13
4
693

77
15
29
12
124
104
7
368

Yapılan nicel değerlendirme sonucunda Şehinşah’ın şarkılarda tema ve tonu
agresifleştirdiği zaman kalın sesli kullanımını yoğunlaştırdığı tespit edilmiştir. Özellikle “a”
seslisinin kullanım yoğunluğu dikkat çekmektedir. “Yak Yak” ve “Karma” adlı şarkılarında
yalnız başına “a” kalın seslisinin sayısı ince seslilerin toplamından fazladır. Sanatçı daha
yumuşak ton ve temalara geçiş sağlamak istediğinde ise ince seslilerin kullanımını
yoğunlaştırmıştır ancak “ö” sesini çok fazla tercih etmemiştir. Elde edilen sonuçlar
çalışmaya yön vermiş olan savımı doğrular niteliktedir.
Tablo 4. Eypio’nun Şarkılarından Elde Edilen Sonuçlar
Şarkılar
Ton/Tema
Champions
Agresif
Tablo
Agresif
Adrenalin
Agresif
Sen
Yumuşak
Senden Adam Olmaz
Yumuşak
Tablo 4.1. Şarkılardaki İnce ve Kalın Seslilerin Sayıları
Şarkılar
Sesliler
a
ı
o
u
e
i
ö
ü
Toplam

%
%64 Kalın sesli yoğunluğu
%60 Kalın sesli yoğunluğu
%71 Kalın sesli yoğunluğu
%64 İnce sesli yoğunluğu
%68 İnce Sesli Yoğunluğu

Champions

Tablo

Adrenalin

Sen

66
30
17
23
48
28
3
215

67
40
17
6
44
31
6
218

58
8
13
14
21
13
2
129

108
18
61
45
204
154
28
30
648

Senden
Adam
Olmaz
26
8
7
19
70
52
2
9
193

Yapılan nicel değerlendirme sonucunda Eypio’nun şarkılarında temayı ve tonu
agresifleştirmek istediği zaman kalın sesli kullanımına yoğunluk verdiği görülmüştür. Agresif
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üslup ile kaleme aldığı örnek şarkılarında ise “ö” seslisine hiç yer vermediği saptanmıştır.
Aynı şekilde yumuşak tema ve tona sahip şarkılarında ise ince sesli kullanımına ağırlık veren
sanatçı, tema ve tonu dinleyiciye sesli harf kullanımı yoluyla iletmiştir. Elde edilen sonuçlar
çalışmaya yön vermiş olan savımı doğrular niteliktedir.
Tablo 5. Ben Fero’nun Şarkılarından Elde Edilen Sonuçlar
Şarkılar
Arkadaş
Yaylan
Mahallemiz Esmer
3-2-1
Kimlerdensin

Ton/Tema
Agresif
Agresif
Yumuşak
Yumuşak
Yumuşak

%
%61 Kalın sesli yoğunluğu
%52 Kalın sesli yoğunluğu
%64 Kalın sesli yoğunluğu
%70 İnce sesli yoğunluğu
%66 İnce Sesli Yoğunluğu

Tablo 5.1. Şarkılardaki İnce ve Kalın Seslilerin Sayıları
Şarkılar
Sesliler
a
ı
o
u
e
i
ö
ü
Toplam

Arkadaş

Yaylan

287
51
44
35
131
108
13
17
686

218
18
78
18
141
150
6
10
639

Mahallemiz
Esmer
133
51
21
39
216
215
7
8
690

3-2-1

Kimlerdensin

123
40
57
39
157
347
24
39
826

131
37
71
35
308
191
14
16
803

Yapılan nicel değerlendirme sonucunda Ben Fero isimli sanatçının şarkılarında tema ve
tonu agresifleştirmek istediği zamanlarda kalın sesli kullanımına yoğunluk verdiği
saptanmıştır. Aynı şekilde, sanatçı yumuşak ton ve temaya sahip şarkılarında ise ince sesli
kullanımına ağırlık vermiştir. Agresif ton ve temalar sahip şarkılarında dahi “e” ve “i” ince
seslilerini yoğun olarak kullandığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlar çalışmaya yön vermiş
olan savımı doğrular niteliktedir.
Sonuç
Elde edilen bulgular sonucunda; Türk dilinde yazılmış rap şarkılarında/şiirlerinde agresif
ton ve temaların dinleyiciye ağırlıklı olarak kalın seslilerle yansıtıldığı, yumuşak ton ve
temaların ise dinleyiciye ince seslilerle aktarıldığı örneklerin üslupbilimsel açımlanmasıyla
görülmüştür. Bulgular ve ulaşılan sonuçlar Arıkan’ın (2016) bulgularını doğrulamaktadır
çünkü her iki çalışmada da Türk dilinin şiir metinlerinde duygu aktarımı ile kalın/ince sesli
kullanımı arasında ilişki olduğu saptanmıştır.
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Çehov’un Şişman ile Zayıf Adlı Öyküsünde Antitez Bağlamında Biçem
İncelemesi
Nükhet Eltut Kalender
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
eltutn@gmail.com
Özet
Anton Pavloviç Çehov XIX. yüzyıl Rus edebiyatının ilk kısa öykü ve mizah yazarı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Çehov ilk yazarlık yıllarında kısa öykü türünde birçok esere imza atmıştır, yazar
öykülerini çeşitli mizah dergilerinde birbirinden farklı takma adlar kullanarak yayımlamıştır. Çalışma
konusu olarak Çehov’un durum mizahı türündeki Şişman ile Zayıf adlı öyküsü seçilmiştir. Öncelikle
Çehov’un eserleri hakkında kısa bilgi verilecektir, daha sonra deyişbilim ve biçem türleri genel
hatlarıyla açıklanacaktır. Ardından Şişman ile Zayıf adlı öyküde antitez bağlamında biçem incelemesi
yapılacaktır. Toplumun içinde bulunduğu statü ve ast-üst ilişkisi dâhilinde, öykünün başından
sonuna kadar, karakterler arasındaki diyalog biçeminin duruma göre evrilmesinin analizi çalışmanın
temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, öyküde mizah ögeleri olarak karşımıza çıkan karakterler ve
biçem türleri bağıntısı tespit edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: A. P. Çehov, Şişman ile Zayıf, mizah, deyişbilim, biçem türleri.

Giriş
Asıl mesleği doktorluk olan Çehov, yazarlık yolunun başında Kırıntılar1, Yusufçuk2, Çalar
Saat3 gibi mizah dergilerinde yazmaktadır (1000 luçşih, 2000, p. 90). Çehov küçük öyküler
ile anlatmak istediğini kısa ve çarpıcı biçimde, yalın, fakat süslü bir dille okuyucusuna aktarır
ve öykünün sonunu okuyucuya bırakır.
“Gazetenin, dolayısıyla edebiyat sayfalarının ve edebiyat dergilerinin
yaygınlaştığı 20. yüzyılda küçük öykünün rağbet görmesi, bir tesadüf değildir,
çünkü gazetenin ve derginin içinde bir kerede yayınlanabilecek, bir oturuşta
okunabilecek uzunlukta, doğrusu kısalıktadır küçük öykü. Dili, anlatımı, hitap
ettiği okuyucu kitlesinin anlayabileceği gibi, yani duru ve çetrefilsizdir. Dili
çoğunlukla konuşma dilidir. Cümleler yalındır, düşünce yüklü değildir. İçerik,
yani anlatılan şey önemlidir küçük öyküde” (Aytaç, 2001, p. 144).
Yukarıda verilen Aytaç’ın küçük öykülerin çerçevesini çizen tümcelerinde Çehov’un
eserlerinde kullandığı dil ve üslubun adeta yansımasını görmekteyiz. İlk bakışta yazarın
kaleme aldığı öyküler kimi zaman bir çocuk edebiyatı ürünü gibi görünse de her biri aslında
derin anlam yüklüdür. Kaldı ki yazar eserlerinde edebi dili değil, konuşma dilini kullanmayı
tercih etmiştir. Çehov’un eserlerinde kahraman olarak çizdiği karakterler de her çağda
karşılaşılabilecek, kötü, bayağı, adi, zavallı, yoksul, asil, kibirli, iyi, zengin nitelikleri olan
Осколки
Стрекоза
3 Будильник
1
2
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halkın içinden sıradan insanlardır. Çoğunlukla yazarın eserleri için seçtiği başkahramanlar bu
sıradan insanların ve içinde bulundukları sosyolojik ortamın edebiyattaki tezahürüdür.
Gerek ikiyüzlülük, gerek amir-memur ilişkisi, gerek rütbe tutkusu, gerek toplumdaki gelir
dengesizliği ve insanca eşit yaşam koşullarının yoksunluğu, gerekse insanların menfaatleri
uğruna kendilerini aşağılık duruma düşürmesi yazarın eleştirel yaklaşımıyla ve gerçekçi bir
tutumla okura aktardığı öykü konularıdır.
Çehov dolaylı seslenişlerle, demeçlerle toplumsal felaketlerin kanayan yaralarını gözler
önüne serercesine okuyucunun dikkatini Rus halkının kaderine çekmektedir.4 Çehov’un
erken mizahı derin anlamlıdır, örneğin Maske5, Şişman ile Zayıf6, Memurun Ölümü7 gibi
eserlerde aptallıkla, kültürsüzlükle, monoton hayatın bayağılığı ile alay etmektedir, Acı8 ve
Felaket9 gibi eserlerde “küçük insanlara” sempati duymaktadır (1000 luçşih, 2000, p. 90).
Çehov’un Memurun Ölümü, Bukalemun10, Şişman ile Zayıf gibi birçok öyküsünün konusu
insanların kötü alışkanlıklarıdır (1000 luçşih, 2000, p. 70).
Çehov eserlerinde kahramanların soyu, biyografisi gibi önemli bilgileri es geçer.
Nitelemenin temel aracı alışılmış anlatıma uygun olmamasına rağmen portredir. Bu ne saç,
ne göz ne benzeri bir şeyin renginin tasviri değildi, yazar bazı daha kesin ve açık detayları
seçerdi ve bu da karakterin bütün halinde açık tanımı için yeterliydi.11
Deyişbilim
“Batı literatüründe “stilistik” terimi, yazılı ve sözlü dil ürünlerinin üslubunu araştırıp
özelliklerini ortaya çıkarmak ve/veya iyi ve doğru üslupla yazmak, konuşmak için yol
göstermek amacını taşıyan uzmanlık dalına verilen isimdir” açıklamasını yapan Aytaç
stilistiğin bir çözümleyici (analitik) bir de öğretici (didaktik) yanı olduğuna dikkat
çekmektedir (2003, s. 77).
Korkmaz (2003, s. 232) “deyişbilim” için üslup bilimi kavramını kullanmakta ve
“şahısların, özellikle sanatçıların dili kullanış biçimlerini incelemeye yönelik edebiyatla yakın
ilgisi olan inceleme alanı” şeklinde dar bir tanımlama yapmaktadır. Dietrich (2001, s. 135),
Rusçadaki stilistika (стилистика) terimini “style” yani “biçembilgisi” olarak açıklamakta
iken, Rozental’ & Telenkova (2008, s. 536) ise sözcüğün kökenine inerek stil sözcüğünün
Yunanca yazı payandası anlamındaki stylos’dan geldiğini belirtmektedir. Ancak konuya
ilişkin tam olarak en geniş tanım Kalyuta (2004, s. 104) tarafından şu şekilde yapılmıştır:

4Anton

Çehov. Stilistika reçi, https://www.stihi.ru/2016/06/19/4275
Маска
6 Толстый и тонкий
7 Смерть чиновника
8 Тоска
9 Горе
10 Хамелеон
11 Hudojestvennıy stil’ rasskazov Çehova, https://www.allsoch.ru/sochineniya/14506
5
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“Stilistika (üslup bilimi; stylistics) – konuşma üslubunu ve kullanım özelliklerini
(işlevsel deyişbilim) araştıran dilbilimin bir kolu. Beş biçem grubu vardır: basın
dili biçemi, bilimsel dil biçemi, resmi-iş dili biçemi, konuşma dili biçemi,
sanatsal/edebi dil biçemi. Stilistika aynı zamanda dilin ifade gereçlerini dilde
sözcük kullanım özelliklerini de inceler (pratik deyişbilim)”.
Günümüzde halen deyişbilimin hangi bilim dalına dâhil edilmesi gerektiği konusunda
tartışmalara nokta koyulamamıştır. Bilindiği üzere deyişbilim hem dilbilimini hem de
edebiyat bilimini kapsayan geniş bir araştırma alanıdır. Her iki bilim dalının da kendi içinde
deyişbilim incelemeleri yapmak üzere farklı yöntemleri bulunmaktadır. Sudaviçene,
Serdobintsev ve Kad’kalov (1990, ss. 12-13)“biçemin temeli, ruhu dildir. Dil olmadan yazar
olmaz. Dilbiliminde dilin biçeminin işlevsel biçemler, bireysel biçemler, türsel biçemler ve
edebi yönelim biçemleri gibi gruplara ayrıldığına dikkat çekmek gerekir” ifadesiyle bu
yöntemleri işaret ettiği görülmektedir.
Yukarıdaki tanımında görüldüğü üzere Kalyuta (2004, s. 104) deyişbiliminin dilbilimi
kapsamında incelenen bir bilim dalı olduğunu savunmaktadır. Aytaç (2003, s. 77), B.
Spillner’in, deyişbilimin dilbilimsel, iletişim bilimsel ve edebiyat bilimsel-estetik olmak üzere
en az üç bileşeni içermesi gerektiği düşüncesini paylaşarak kapsam bakımından deyişbilimin
sınırlarını çizmektedir.
Bu noktada Özünlü (2011, s. 22) ise bütün bu tartışmalar dâhilinde deyişbilimin daha
çok dilbilim kapsamına girdiğini kabul ederek bu alanda yapılan dil incelemelerinde önce
dilbilim yöntemlerine göre sınıflandırmalar yapılmak suretiyle lehçeleri tarihsel (historical),
yöresel (geographical), toplumsal - sınıfsal (social class) ve bireysel dil kullanımı (idiolect)
gibi açılardan ele aldığını ifade etmektedir.
Çalışmanın buraya kadar olan kısmında Çehov ve edebi eserlerinin karakteristik
özellikleri, küçük öykü ve literatürde deyişbilim anlayışına yüzeysel olarak değinilmiştir.
Ancak Rus edebiyatına ve dünya edebiyatına küçük öykü sanatıyla damgasını vuran
Çehov’un Şişman ile Zayıf adlı eseri hakkında bilgiler vererek eserde biçem incelemesi ile
devam edilmesi konunun temeli bakımından önem taşımaktadır. Bu bağlamda öncelikli
olarak antitez kavramı üzerinden hareket edilmesi yararlı olacaktır.
Antitez Bağlamında “Şişman ile Zayıf”
Eserde biçem incelemesi yapmadan önce antitez kavramının açıklanması gerekmektedir.
Yunanca’da “karşıtlık” anlamına gelen “antithesis” sözcüğünü Rozental’ ve Telenkova
(2008, s. 28)“kavramların, düşüncelerin ve imgelerin keskin karşıtlığı yoluyla konuşma
ifadesinin güçlendirilmesi amacına hizmet eden biçem unsuru” olarak tanımlamakta ve
karşıtlıkların çoğunlukla zıt anlamlı sözcükler yardımıyla oluşturulduğunu belirtmektedir.
Sözlüklerdeki karşılığında ise “antitez” kavramı “anlam bakımından birbirinden son derece
farklı sözcüklerin veya sözcük öbeklerinin karşılaştırılmasından oluşan biçembilim yapısı”
(Uşa, 2013, s. 43) olarak açıklanmaktadır ve “antitezin şiirsel konuşmaya özgü olduğu”
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belirtilmektedir (Slovar’ inostrannıh slov, 1986, s. 43). Ayrıca işlev bakımından antitez hem
anlatılan düşünceyi vurgulamak suretiyle konuşmanın duygusal-biçem bilim tınısını
güçlendirerek birçok atasözü, deyiş ve aforizmanın (Arkadaş edinmek kolay, ayrılmak
zordur12; Akıllı öğretir, aptal can sıkar 13) özünde yer alır (Filin, 1979, s. 20), hem de ironik
ya da satirik nitelik ve tasvir aracı (özellikle antitezin biçim-sözdizimsel yapısının muhafazası
sürecinde kavramların içerik-mantıksal bağıntısı ihlal edildiğinde antitezin kısmi ihlali) (İvan
İvanoviç cılız ve uzun boyludur14; İvan Nikiforoviç biraz daha alçakça, fakat enine
genişliyor...15) olarak kullanılabilir (Filin, 1979, ss. 20-21). Sözcüksel bağlamda zıt anlamlı
sözcükler, sözdizimsel bağlamda ise yapıların paralelliği söz konusudur. Antitezin
gerçekleştirilmesi, benzer ya da karşıt kavramların içerik ve mantıksal korelasyonu
niteliğiyle, yapı tipi bakımından bağlaçların varlığı ya da yokluğu vb. ile sağlanmaktadır
(Filin, 1979, s. 20).
Zıt anlamlı sözcükler sanatsal edebi dilde, basın dilinde zıtlık yaratmada ifade gereci
olarak yaygın kullanılır. Turgenyev’in Babalar ve Oğullar16, L. Tolstoy’un Savaş ve Barış17,
Çehov’un Şişman ile Zayıf18 ve Simonov’un Günler ve Geceler19 adlı eserlerinde olduğu gibi
çoğunlukla da edebi eserlerin isimlerinde karşımıza çıkar (Rozental’ & Telenkova, 2008, s.
28).
Antitez bağlamında biçem incelemesi yapabilmek üzere eser hakkında bilgi vermek
gerekir. Çehov Şişman ile Zayıf adlı durum mizahı türündeki kısa öyküsünü 1883 yılında
kaleme almış olup ilk olarak Kırıntılar 20 adlı haftalık mizah dergisinde yayımlamıştır.
Şişman ile Zayıf adlı öykünün ilk versiyonunda Çehov’un ‘şişman’ı amir rolünde ve işe geç
kaldığı için çalışanı olan “zayıf”ı azarlayan bir karakter, “zayıf” kahramanın ise olası bir
cezayı savuşturmak ya da hiç olmazsa hafifletebilmek için “şişman” amiri önünde
dalkavukluk eden biri olarak betimlediğinden söz edilir. Ancak öyküde rollerin bu şekilde
verilmesi demek klasik edebiyat kavramına aşağılanmış, ezik, aciz, dünyadaki güçlülerin
önünde kölece sürünmek zorunda olan “küçük insan”ın en doğal haliyle aktarılması
anlamına gelmekteydi. Bu nedenle Çehov “küçük insan” karakterini yeni baştan yaratmaya
karar verir, bu karar doğrultusunda “küçük insan” kendi arzusuyla aşağılanmaya gider,
üstelik bu tür davranışlar ona memnuniyet verir. Okuyucu sempatisi doğal olarak efendinin
tarafına geçer ve “küçük insan” daha fazla kendisine merhamet ettirmez, artık iticidir.
Çehov asıl vurguyu eyleme değil, şahsın karakterine yapmaktadır ki bu husus anlatılan

Легко подружиться, тяжело разлучиться
Умный научит, дурак наскучит
14Иван Иванович худощав и высокого роста
15 Иван Никифорович немного ниже,но зато распроняется в толщину
16 Отцы и дети
17 Война и мир
18 Толстый и тонкий
19 Дни и Ночи
20 Осколки
12
13
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durumda açıkça ortaya konmaktadır
chekhov/chekhov-tolstyjj-i-tonkijj.html).

(http://real-books.ru/russian-classics/anton-

Görsel 1. A. P. Çehov, Şişman ile Zayıf, (http://real-books.ru/russian-classics/antonchekhov/chekhov-tolstyjj-i-tonkijj.html).

Farklı karakterlere vurgu yapmak için Çehov sevilen sanatsal araç karşıtlığa başvurur. Bu
nedenle kahramanlarından biri şişman, diğeri ise zayıftır. Öyküde verilmesine rağmen bu iki
çocukluk arkadaşının isimleri o kadar da önemli değildir, şişman olanın adı Mişa’dır, zayıf
olanın adı ise Porfiriy’dir, ikincil kahramanlar ise Porfiriy’nin Lüteryen bir aileden gelen eşi
Luiza Vantsenbah ve oğulları Nafanail’dir.
Çehov’un erken öykülerinde durum genellikle ilk tümcede kendini hissettirir. Biz henüz
kim bilmeyiz, ancak nerede ve ne olduğu bize çoktan açıklanmıştır “Nikolayev Tren
İstasyonu’nda karşılaştılar…”21 (Şişman ile Zayıf) .22
Çehov, öyküsünü yıllarca birbirini görmemiş iki arkadaşın tesadüfen Nikolayev Tren
İstasyonu’nda karşılaşması ile başlatır ve şişman olan Mişa’ya boğazına düşkün, statü sahibi
bir kimlik yüklerken, zayıf olan Porfiriy’i ise orta halli, kıt kanaat geçinen, toplumda yüksek
rütbesi olmayan, sıska bir karısı ve gözlüklü bir lise öğrencisi oğlu olan, sıradan biri olarak
betimlemektedir. Öyküde başkahramanlar sadece birbirlerine hitap ederken isimleri ile hitap
etmektedir, bunun dışında Çehov’un, kahramanları için “şişman” anlamına gelen
“толстый” ve “zayıf” anlamına gelen “тонкий” sıfatını kullanarak öyküsüne yön verdiği
görülmektedir.
Çehov, kahramanları hakkında asla kötü bir şey söylemezdi. Eğer yazar kahramanları
beğenmezse bu durumu detaylar vasıtasıyla belirtirdi.23 Bu eserde, karakterlerin adlarının,
baba adlarının ve soyadlarının tamamı verilmemiştir. Sadece Porfiriy’nin ailesini arkadaşı
Mişa ile tanıştırdığı esnada eşi Luiza’nın kızlık soyadının Vantsenbah olduğu detayına yer
На вокзале Николаевской железной дороги встретились
Çehov A.P.,Yazık yego proizvedeniy, http://slovarfilologa.ru/183/
23 Hudojestvennıy stil’ rasskazov Çehova, https://www.allsoch.ru/sochineniya/14506
21
22
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verilmektedir. Oysaki Rus edebiyatında mutlak suretle karakterler, en azından daha eserin
en başında, ad, baba adı ve soyadı bütünlüğü çerçevesinde okuyucu ile tanıştırılmaktadır,
ancak eserin ilerleyen sayfalarında yazarın tercihine ya da olay akışına bağlı olarak, ya da
karakterin niteleyici özelliklerine vurgu yapılmak suretiyle yukarıda bahsedildiği gibi ya ad,
baba adı, soyadından oluşan tamlama şeklinde, ya sadece adı, ya adı ve soyadı, ya da sadece
takma adları ile karakterler okuyucuyla karşı karşıya getirilmektedir. Bu kısa öyküye
Çehov’un Şişman ile Zayıf adını vermesinin sebebi, öykünün bir durum mizahı olmasına,
toplumun içerisinde sıradan herkesin başına gelmiş ya da gelmesi kaçınılmaz bir durum
olmasına ve yazarın toplum içerisindeki trajikomik statü ayrılıklarına yapmak istediği
vurguyla açıklanabilir.
İki kahramanın karşılaşmasında ilk olarak Mişa, Porfiriy’i tanır ve birbirlerine “Голубчик
мой!, Батюшки!, Друг детства!, Милый мой!, друг” (İki gözüm!, Aziz dostum!, Çocukluk
arkadaşım!, Sevgili dostum!, dostum” (Çehov, 2012, ss. 118-120) gibi candan ifadelerle
hitap ederler, kucaklaşmaların ardından öykü Porfiriy’nin eşini ve oğlunu Mişa ile
tanıştırması ile devam eder. Geçen yılların ardından kahramanlar birbirlerinin hayatlarında
neler olup bittiğini konuşmaya başladıklarında Porfiriy kendisinin yedinci dereceden denetçi
memur olarak çalışmasına ilaveten eşi Luiza’nın müzik dersleri vererek, kendisinin ise
ağaçtan kül tablası oyarak geçimini sağladığını anlatırken, arkadaşının da en fazla bir şube
müdürü ya da amir kıdeminde görev yapıyor olduğunu düşünerek yönelttiği;
“E, sen hangi görevdesin bakalım? Çoktan üst rütbelere yükselmişsindir,
zahir. Di mi?” (Ну, а ты как? Небось, уже статский? А?)(Çehov, 2012,
s.120)
sorusu ile öykünün akışının yön değiştirmeye başladığı görülmektedir. Porfiriy’nin
Mişa’dan aldığı;
“Hayır, sevgili dostum, daha yukarı çık, – dedi şişman. –Müsteşarlığa
kadar yükseldim…. Çift yıldız nişanım bile var.”
(Нет, милый мой, поднимай повыше,- сказал толстый.- Я уже до
тайного дослужился... Две звезды имею.)(Çehov, 2012, s. 120)
yanıtı Porfiriy’nin şaşkın, mahçup, ezik bir hale bürünmesine neden olmaktadır. Yazar bu
tabloyu;
“Zayıfın birden benzi sarardı, taş kesildi, ama hemen sonra yüzüne çarpık
bir gülümseme yayıldı; aynı anda da yüzünde ve gözlerinde kıvılcımlar
çakmış gibi görünüyordu. Bunun ardından ezildi, büzüldü, kamburlaştı,
ufaldı…” (Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его
искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что
от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился,
сузился...)(Çehov, 2012, s. 120).
sözleri ile okuyucuya aktarmaktadır.
Bu noktadan itibaren Porfiriy, çok eski bir çocukluk arkadaşı ile sohbet ediyormuş gibi
değil de sanki üst düzey bir amirin karşısında görevdeymiş ya da o amirin hizmetindeymiş
duygularıyla “Zatiâliniz” (ваше превосходительство...) diye hitap ederek konuşmasını
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“bendeniz …çok memnun oldum! Nasıl desem ki, çocukluk arkadaşım,
birdenbire böylesi erkânlara yükselmişler!” (Я, … Очень приятно-с!
Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможис!)(Çehov, 2012, s. 120).
şeklinde özenle seçtiği sözcüklerle sürdürmektedir. Bu durum her ne kadar Mişa’nın hoşuna
gitmese, kendilerinin arkadaş olduğunu ve aralarında rütbenin bir önem arz etmediğini
“- E, yeter!- diyerek yüzünü ekşitti şişman. –Ne demeye böyle bir ton?
Biz seninle çocukluk arkadaşıyız- ve bu taparcasına rütbeye saygı da neyin
nesi!” (Ну, полно! - поморщился толстый.- Для чего этот тон? Мы с
тобой друзья детства - и к чему тут это чинопочитание!)(Çehov,
2012, s. 120).
sözleriyle dile getirse de Porfiriy’nin;
“Aman, efendimiz… öyle şey mi olur?.. diyerek daha da ezilip büzülerek
sinsi sinsi gülmeye başladı zayıf. Zatiâlinizin lütufkâr dikkatini… adeta
baş döndürücü bir içecek misali… İşte bu da, beyefendi hazretleri, oğlum
Nafanail…karım Luiza, Lüteryendir, bazı bakımlardan…” (Помилуйте...
Что вы-с...- захихикал тонкий, еще более съеживаясь. Милостивое
внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной
влаги... Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил...
жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...)(Çehov, 2012, s. 120).
ifadeleri ile Mişa’yı yücelten kendisini ve ailesini ise daha da küçük düşüren, aşağılayan, hor
gören sözler sarf etmeye devam etmekte ısrarcı olduğu görülmektedir. Yazar bu noktada iki
arkadaş arasına giren hiyerarşik düzeni okuyucuya şu sözlerle aktarmaktadır:
“Şişman bir şeyler söyleyerek onlara karşı durmak istediyse de, zayıfın
suratında aşırı saygıdan, hazdan ve kölece duygulardan ötürü ekşimsilik
vardı ki bu durum müsteşarın midesini bulandırdı. Başını zayıftan öte
yana çevirdi, vedalaşmak üzere elini ona uzattı Zayıfın ezik tavırlarına
daha fazla dayanamayacağı için başını çevirdi, ayrılmak üzere elini uzattı.
Zayıf, uzatılan elin üç parmağını sıktı, tüm gövdesiyle yerlere dek eğildi
ve bir Çinli gibi “kih-kih-kih” diye sinsi sinsi güldü. Karısı tebessüm etti.
Nafanail topuklarını birbirine vurdu ve bu sırada kasketi yere düştü. Üçü
birlikte hoş bir şekilde sersemlemişti” (Толстый хотел было возразить
что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения,
сладости и почтительной кислоты, что тайного советника
стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье
руку.Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и
захихикал, как китаец: "хи-хи-хи". Жена улыбнулась. Нафанаил
шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно
ошеломлены) (Çehov, 2012:120, 122).
Çehov, tren istasyonundaki çocukluk hatta lise arkadaşı olan bu iki kişinin
karşılaşmasını ve resmettiği hiyerarşik sahneyi birden şişman karakterin, yani Mişa’nın,
arkadaşı Porfiriy’nin kendisinin rütbesini öğrendikten sonra takındığı tavır nedeniyle
duyduğu içerisine düştüğü durumdan hoşnut olmama ve iğrenme duygusu ile
vedalaşmasıyla noktalamaktadır.
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Biçem Özellikleri Bakımından “Şişman ile Zayıf”
Şairane dil araştırması çağdaş filolojinin güncel problemidir, çünkü edebi metinde dil
özelliklerinin incelenmesi eserin sadece fikri-sanatsal özgünlüğünün ortaya çıkışına yardım
etmez, aynı zamanda da dilin bütün halinde gelişiminin genel tablosunu ortaya koyar. Ünlü
Rus yazarı eşsiz sözcük ustası Çehov’un eserlerinin dili bu bağlamda detaylı araştırmanın ilk
sırasına layıktır (Nadeykina & Naldeyeva, 2015, s.178).
Dil kullanımında, deyiş yönünden tümcelerin incelenmesi gereken nitelikleri vardır.
Bunlar, kullanılan tümcelerin olumlu ya da olumsuz, düz cümle (statement), soru (question),
ünlem (exclamation), mantık (logic), uyak ve tartım (rhyme and rhythm), karşılaştırma
(comparision), örnekseme ve denkleşme (analogy), eğretileme (metaphor), dolaylı (indirect),
alay (irony), eksiltili (ellipsis) değerleri taşıyıp taşımadıkları da saptanarak elde edilir.
(Özünlü, 2011, s. 25). Özünlü bu niteliklerin tümünün, herhangi bir bireyin dil
kullanımındaki deyiş bilgisinin ortaya çıkarılmasında oldukça büyük yararlar sağladığının
altını çizmektedir (2011, s. 25).
Edebi bir metnin yazınsal türünü belirlemek için işlevsel deyişbilim araştırmalarının
temsilcisi Elise Riesel biçem tipleri içinde monolog-diyalog, yazılı-sözlü, edebiyat diliylegünlük dille olmak üzere işlevsel görevi bakımından bir sınıflandırma yapar (Aytaç, 2003, s.
83). Buradan hareketle Korkmaz (2003, s. 80) edebi dil için “Edebi eserlerin dili, san’at
değeri taşıyan dil” tanımını verirken, Kalyuta ise “edebi dil” 24 (yazın/edebiyat dili; literary
language) – normlarla (dilin kullanım kuralları) ve işlevsel üsluplarla nitelenen toplumsal
dilin en yüksek biçimidir. Edebi dil yazılı ve sözlü (konuşma) olmak üzere ikiye ayrılır”
(2004, s. 52) şeklinde açıklama yapmaktadır. Yani görüldüğü üzere konuşma biçemi de
edebi biçem kapsamında ele alınmalıdır. Konuşma dili bir dilde ağızdan ağıza değişerek
çeşitli söyleyiş özellikleri taşıyan ve yazı dilinden farklı olan dildir (Korkmaz, 2003, s. 242).
Yefimov sanatsal edebiyat dilini edebi dili besleyen kaynaklardan biri olarak görür ve
XIX. yüzyılda edebi dil ile ulusal konuşma dili arasında bağlantı kurulmasını sağlayan
kendine özgü bir tür arabulucu olarak kabul eder. Yefimov’a göre konuşma araçları bu
temel ve tükenmez rezervuar yoluyla sanatsal dilin filtresinden geçerek genel kullanıma
girmektedir (1971, s. 241).
Çehov’un incelemeye esas olan kısa öyküsünde farklı biçem ve hitap yollarına
başvurulduğu görülmektedir. Bu eserde farklı biçemler kullanılmasının sebebi XIX. yüzyılın
toplumsal hastalığı olan rütbeye saygı duygusunun satirik tablodan okuyucuya aktarılmak
istenmesidir
(http://real-books.ru/russian-classics/anton-chekhov/chekhov-tolstyjj-itonkijj.html).
Diyalog halinde yazılmış söz konusu öyküde başlangıçta soru tümcelerine başvurulmuş
olup çoğunlukla düz tümce yapısı ile karşılaşılmaktadır. Ayrıca eserde öncelikle günlük
24
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konuşma biçemi hâkimken birden üst perdeden resmî biçeme geçiş yapılmıştır. Ancak yer
yer eksiltili tümcelerden de söz etmek mümkündür. Yazar sıklıkla kahramanları arasında
bağlaçlar yardımıyla karşılaştırma metodunu kullanmıştır. Karşıt anlam içeren şişman/zayıf,
Moskova/Petersburg (iki şehri birbirine bağlaması bakımından Nikolayev Ten İstasyonu),
memur/müsteşar, sen/ben, sen/siz gibi sözcükler ve şişmanın aile yaşantısına dair bir bilgi
verilmeyişi/zayıfın eşi ve oğlundan söz edilmesi, başkahramanların diyalogları boyunca sarf
ettiği sözcükler gibi bireylerin toplumdaki konumuna vurgu yapan durumlar antitez olarak
birden fazla unsurla sahnelenmektedir.
Akimov (2015:9)’a göre, Çehov karşıt anlamlı şişman ve zayıf sözcüklerini kullanarak,
kahramanların prensip farklılıklarının altını çizmektedir.
Çehov insanların sahip oldukları sosyal statü ve bu statü ile ilişkili düşünce
stereotipleriyle bağlılığını göstermektedir (Akimov, 2015, s. 12). Bahse konu statü
farklılıkları bireylerin sözlü ve sözsüz iletişimlerine de etki eden bir faktördür. Bu konu ile
ilgili olarak Özünlü “Toplumsal ve sınıfsal açılardaki dil incelemelerinde, dili kullanan
kişinin ilk, orta ve yüksek derecelerdeki toplumsal sınıf niteliğinin kişinin dili kullanabilme
özelliğine etkileri ele alınır. Bütün bu incelemelerin yanı sıra, bireylerin aynı tarihsel devirde,
aynı yörede, aynı toplum ve eğitim düzeyinde yetişmiş olsalar bile dil kullanımlarının kişiden
kişiye değiştiği görülür” der (2011, s. 23). Çehov’un “Şişman ile Zayıf” adlı eserinde
Özünlü’nün sözünü ettiği gibi aynı tarihsel devirde, aynı yörede, aynı toplum ve eğitim
düzeyinde yetişmiş kahramanlar Mişa ve Porfiriy’nin toplum içindeki farklı konumlarına
işaret eden bireysel dil kullanım farklılıklarını görmekteyiz.
Çehov “Голубчик мой!” (İki gözüm!), “Сколько зим, сколько лет!” (Ne zamandır
görüşmemiştik, yüzünü gören cennetlik!), “Друг детства” (Çocukluk arkadaşım!),
“Батюшки!” (Aziz dostum!) ifadelerini kullanarak ve yüksek konuşma üslubundan
“воскликнул (haykırdı), изумился (hayret etti), ошеломлены (sersemlemişti/şaşakaldılar)”
sözcüklerini günlük sıradan olayla “встреча на вокзале (tren istasyonunda karşılaşma)” ve
konuşma dilinden “Ты ли это?”(Sen misin yoksa bu?), “Гoлубчик мой!” (İki gözüm!),
“Миша! Друг детства!” (Mişa! Çocukluk arkadaşım!), “Откуда ты взялся?” (Nerden çıktın
sen?) ifadeleri ile birleştirerek insanların içten gelen duygularını gösterir. Bu esnada Çehov
durumun komikliğini görür ve bu komikliği “троекратное облобызание” (kucaklaşıp üç
kez öpüşme) ve “глаза полные слез” (yaş dolu gözler) ifadeleriyle vurgular (Akimov, 2015,
s. 10).
Sonra da zayıfın ifadelerinde ve sözcüklerinde unvan söylemenin resmi düsturu
duyulmaktadır: “Ваше превосходительство” (zatiâliniz/ zatidevletiniz)(devrim öncesi
Rusya’da generale hitap) burada yüksek üslup ortaya çıkmaktadır: “милостивое
внимание”, “помилуйте” (lütufkâr dikkat), (aman efendimiz) (Akimov, 2015, s. 11).
Deyişbilimsel özelliklerine bakıldığında öykünün konuşma biçemi unsurlarından
yararlanılarak sanatsal edebi biçemde yazılmış olduğu görülmektedir. Lıtkina, Selezneva ve
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Skorohodova’ya göre, Rus edebi dili sanatsal edebiyat dilinin etkisi altında şekillenmiştir.
Aynı zamanda sanatsal edebiyat edebi dilin zirvesi, örneğidir (2013, ss. 42-43).
Sanatsal edebi dil biçemi (edebi dil biçemi) iletişimin estetik alanında toplumun manevi
yaşamına hizmet eden işlevsel biçem türüdür. Bu türde anlatının temel sorunları olayların
canlı ve renkli tasviri, etki aktarımı, yazarın duygularının ifadesidir, yani hem iletişimsel hem
estetik işlevleri olan sanatsal metinlerdir… Öykü, hikâye, masal, roman, lirik şiir, poema,
komedi trajedi vb. sanatsal edebi biçemin sözlü türlerindendir (Savko, 2010, ss. 481-482).
Bu biçem türünün konusunu Rozental’ ve Telenkova (2008, s. 536) sanatsal bir eserin,
yazarın, edebi yönelim üslubunun bütün unsurlarını araştırmak, yani “kişisel ya da bütün
yazar okulu tarafından örnek kabul edilen çeşitli ortak dil araçlarının kullanım
yöntemleridir” şeklinde açıklar. Ayrıca edebi dil ile sanatsal edebi dil sıklıkla birbirine
karıştırılmaktadır, bu konuda Filin (1979, s. 335) “ ‘Sanatsal biçem dili’ ” terimi sanatsal
dilde dil unsurlarının estetik işlevi yerine getirdiğini ifade etmektedir ki sanatsal bir eserin
dili mutlaka mevcut edebi dil kurallarına yönelir. Kısacası, “edebi dil” ve “sanatsal edebiyat
dili” kavramları aynı değildir, genel, cins ve tür olarak bağlantılıdırlar” ifadesiyle bu
karmaşayı sonlandırmaktadır. Rozental’ (2001, s. 46) ise sanatsal biçemi diğer dil
biçemlerinden ayıran net sınırlar olmadığını, sanatsal biçemin estetik-iletişim görevinin
düşünce ifadesi niteliğiyle ilişkili olduğunu bu nedenle sanatsal biçem türünün diğer biçem
türlerinden bariz bir şekilde ayrıldığını vurgulamaktadır.
Çehov’un Şişman ile Zayıf adlı kısa öyküsünde sanatsal edebi biçem gölgesinde konuşma
biçeminin kullanıldığını daha önce ifade etmiştik. Bu bakımdan konuşma biçeminden söz
etmek gerekir. Konuşma biçemi günlük yaşantı, aile ilişkileri, iş ortamı, sosyo-politik, eğitim,
kültürel vs. hayatın her alanında gayrı resmi ilişkilere hizmet eden işlevsel biçem türüdür...
Bahse konu bu biçemin alt türleri konusunda yeterince araştırma yapılmamıştır, ancak
araştırmacılar bu biçem türünü sohbet, öykü, tartışma, not, mektup, günlük vb. türlere
ayırmaktadırlar (Savko, 2010, s. 489).
Lıtkina, Selezneva ve Skorohodova (2013, s. 42) konuşma dilini edebi dilin gelişim
kaynaklarından biri olarak görür ve konuşma biçemine özgü özellikler konusunda (2013, s.
40)
“Konuşma, günlük alana hizmet eder, resmi olmayan iletişim
koşullarında ortaya çıkar, hazırlıksızlık, duygusallık, belirsizlikle ayırt
edilir. Konuşma dili, diğer bütün işlevsel biçem türlerine kodlanmamış
(şifresiz) bir iletişim alanı olarak karşıttır. Bu, sözlü iletişimin usul ve
kurallarının herhangi bir kişi tarafından düzenlenmediği ve pratik olarak
edebi dilin konuşma dilinde tüm kurallarının ihlal edilebileceği anlamına
gelir”
ifadelerini kullanır.
Rusçada isim ve sıfatlara semantik olarak duygusal ifadeler yüklemek amacıyla çeşitli
ekler getirilerek edebi dilin kuralları ihlal edilir ve yeni bir sözcük türetilir. Türetilen yeni
sözcük yalnızca konuşma biçeminde kabul görür, bu biçem türü diğer işlevsel biçem türleri
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için oldukça kaba, nahoş ve gayrı resmi olarak algılanır. Bu nedenle Golub (2010, s. 62)
konuşma biçeminin sözcük dağarcığında дочурка (kızcağızım/kızçem), голубушка
(kuzum) gibi şefkat sözcükleri ve бутуз (tosuncuk), смешинка (alaylı gülümseme) gibi şaka
ifade eden sözcüklerin yanı sıra мелюзга (mini minicikler), ретивый (çalışkan), хихикать
(kıs kıs gülmek), бахвалиться (övünmek, atıp tutmak) gibi adlandırılan kavramın negatif
değerini ifade eden sözcükler olduğunun altını çizmektedir.
Sadece sanatsal düz yazıda ve dramaturjide diyalogsu konuşma yapısı konuşma diline
yakındır, ancak burada stilizasyon (стилизация) ortaya çıkmaktadır ve işlev ona göre
değişmektedir. (Kojina, Duskayeva & Salimovskiy, 2014, s. 434).
Eserde semantik-ekspresif detaylara bakıldığında Aytaç’ın (2003, ss. 96-97) bahsi geçen
biçem tonu için “aynı metindeki üslup düzeyine bağlı anlamdaş sözcüklerin veya deyişlerin
değiş-tokuşunu belirler.” tanımlaması ve verdiği R. Klappenbach’ın işaret ettiği on bir
semantik-ekspresif biçem tonu bağlamında samimi ton (hitapta “Голубчик мой!,
Батюшки!, Друг детства!, Милый мой!, друг” vb. sözler), antik ton (modası geçmiş sözler
kullanarak, ваше превосходительство) ve süslü püslü ton (nazlı, gereksiz biçimci sözler:
ваше превосходительство, милостивое внимание, помилуйте, вроде как бы
живительной влаги) kullanımı bariz biçimde kendini göstermektedir.
Sonuç
Bu çalışmada Çehov’un XIX. yüzyılın sonlarına yaklaşırken kaleme aldığı Şişman ile Zayıf adlı
eseri incelenmiştir. Eser, XIX. yüzyılda Rus halkının içinde bulunduğu durum gerçekçi ve
eleştirel bir yaklaşımla, hiciv sanatı kullanılarak kısa öykü türünde yazılmıştır. Öykünün dili
herkes tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek sadeliktedir. Basit tümceler kullanılmıştır.
Tümcelerde karşıt anlamlı sözcükler ve “ise” anlamına gelen “а” bağlacının sık kullanımı
Çehov’un Şişman ile Zayıf adlı öyküsünde antitez zemini kurmasına yardımcı olan
unsurlardır.
Öyküde özel bir zaman kavramına değinilmemiştir, ancak mekân olarak metinde
bütünlük kurmak açısından Nikolayev Tren İstasyonu seçilmiştir. Çehov öyküsü için Mişa,
Porfiriy, Luiza ve Nafanail olmak üzere dört karakter resmetmiştir, ancak yazar
okuyucunun yalnızca öykünün başkahramanları Şişman ve Zayıf’ın konuşmalarına
odaklanmasını sağlamak üzere ikincil karakterleri konuşmalara dâhil etmemiştir.
Ana karakterleri iki çocukluk arkadaşı olarak betimleyen yazar, öyküde konuşma biçemi
ve semantik-ekspresif tonlardan samimi tona yer vermiştir. Ancak Çehov kölece rütbeye ya
da makama saygı duygusu ile Porfiriy’nin Mişa karşısında antik ve süslü püslü tonlardaki
ifade ve tümceler kullanmayı yeğlemesi ile konuşma biçemini sanatsal edebi biçeme
kusursuzca evirmektedir. Burada ince bir hiciv sanatı ön plana çıkar. Hastalık derecesine
ulaşan rütbe ya da makama hürmet etme, saygı duyma zorunluluğu kahramanları birbirini
çok iyi tanıyan çocukluk arkadaşlarının dahi arasına hiyerarşik bir çizgi çekmeye itmektedir.
Bu durum üst düzey memur konumuna erişmiş olan Mişa’nın talep ettiği ya da onayladığı
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bir durum değildir, sıradan memur konumunda çalışan Porfiriy’nin kendi arzusudur. Kendi
rızasıyla şahsını ve ailesini “Şişman”ın karşısında dalkavukluk ederek aşağılamakta, Mişa’yı
gereksiz övgülerle yüceltmektedir.
Antitez bağlamında sadece şişman ve zayıf olarak sık sık anılan karşıt sözcüklerden söz
edilmesi doğru değildir. Karakterlerin tasvirlerinde de karşıtlıklar söz konusudur. Mekân
olarak seçilen Moskova-Petersburg Demir Yolu Hattı ise sıklıkla memurların, kültürlü
kimselerin, üst düzey bürokratların, hatta zengin kimselerin bulunduğu yerlere işaret
etmektedir. Böylelikle okuyucunun bilinçaltında başkent konumundaki Petersburg halkı ve
başkente oranla daha az imkânlara sahip ve eğitim oranı daha düşük eski başkent Moskova
halkı arasında karşılaştırma yapması beklendiği hissini vermektedir. Mişa ve Porfiriy olarak
adlandırılan ana karakterlerin isimleri de rastgele seçilmemiştir. Mişa (Mişa ya da Mihail)
ismi Rus erkek isimleri arasında yaygın olarak kullanılan, Porfiriy ise herhangi bir çağrışımda
bulunmayan sıradan bir erkek ismidir ve öyküde “Zayıfın” silik, ezik bir karakter
yüklenmesine vurgu yapmaktadır. Sen /ben, ya da ben/siz gibi bir tümce içerisinde karşıt
anlamlı şahıs zamirlerinin kullanıldığını görmekteyiz. Ayrıca “Zayıf”ın arkadaşı Mişa’ya ilk
başlardaki “sen” şeklindeki hitabının arkadaşının bulunduğu konumu öğrendikten sonra
“siz” haline dönüşmektedir. “Şişman”ın aile yaşantısına dair bir bilgi verilmeyişi ve
“Zayıf”ın eşi ve oğlundan söz edilmesi, başkahramanların diyalogları boyunca sarf ettiği
sözcükler gibi bireylerin toplumdaki konumuna vurgu yapan durumlar da antitez olarak
birden fazla unsurla sahnelenmektedir.
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Abstract
Since there is a widespread agreement on the expected benefits of corpora for language researchers,
this paper presents the frequency, function, and form of “it” as a complement in “that-clauses” and
“to-clauses” through a corpus-based analysis. These structures which were previously analysed by
researchers in various disciplines play an important role as they are also frequently employed over
the years in various types of academic genre. With this in mind, however, many ESL and EFL
learners seem to have difficulties in employing them and there appeared some significant
distinctions of form and meaning within the common usage patterns of these structures. The
researchers of this article aimed to examine randomly selected 24 MA theses by MA students in
Turkey and the USA. The theses included 12 different topics, particularly from the fields of EFL
and Applied Linguistics in English. While investigating “it” as a complement, a corpus-based
analysis was conducted since, according to Biber (2012), corpus-based analysis is a research
approach developed in order to contribute to the empirical investigations of language variation and
use as well as assists to get much greater generalizability and validity. The names of the corpora
under the scrutiny are “the NN-MACorpus” and “N-MACorpus” and the total corpus length was
803,901 words. The average MA thesis length was 26.526 words in non-native corpus and 40.42183
words in the native corpus. Preliminary results show that there is a statistically significant difference
between the two groups with the use of “it” in MA theses. It is also concluded that these patterns
perform important functions of evaluating possibility or validity of arguments, evaluating the
difficulty or necessity of proceeding. Moreover, it is proposed that different teaching approaches
such as data-driven learning may be used with an aim to raise the awareness level of EFL writers
towards the existence and significance of these patterns in academic English.
Keywords: It-complement, corpus, MA theses, frequency, function

Introduction
It is a fact that the uses and benefits of corpora for language studies are multiple and widely
reported in the literature. The widespread use of corpora and corpus tools especially in the
analysis of interlanguage developmental levels of EFL learners in various settings make it
all the more an interesting research tool for corpus-based contrastive studies as well as
genre-based corpus analysis. According to Biber (2012), corpus-based analysis is a research
approach developed in order to contribute to the empirical investigations of language
variation and use as well as assists to get much greater generalizability and validity.
In the same vein, this article represents a corpus-based analysis of complementary it plus
“that-clauses” and “to-clauses”, specifically the patterns Biber et al. (1999) term it v-link
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ADJ that and it v-link ADJ to-inf. A particular focus within the framework of this study is
the challenge of using the patterns appropriately. The following patterns can be given for
these complements: “it is clear that …” and “it is possible to…”. The native and non-native
corpora compiled for the study consists of 24 MA theses written on 12 topics from the
fields of Applied Linguistics and Language Teaching in Turkey, the United States and
Canada. The purpose of the study is to find and report all the adjectives used in the
“complementary-it” structures, to determine the function and frequency of each form of
the structure, and to compare the use of the structures across the MA theses with 12
different topics.
These structures have been largely used in the articles under corpus investigation and
William (2002) stated that “the structures are vital to discourse communities, adding that
each discourse community develops a code which is one of their describing characteristics,
and this code can be obviously used for communication since its uniqueness lies in the use
of patterns or collocations rather than individual words” (as cited in Peacock, 2011, p. 73).
In order to conduct the research, MA theses written by native and non-native writers
from Turkey, US and Canada were selected according to the principles of
representativeness and balance. First of all, all the theses were academic in nature and the
use of such content produced by students is not a new phenomenon. Secondly, Dörnyei
(2011) stated that “… it is not unheard of that university seminar papers are published in
international journals and more than one important study in applied linguistics has been
based on an author's MA dissertation.” (p. 17). Moreover, it is notable that corpus-based
methods are effective tools for this research because corpora can be employed effectively
for linguistic research. According to Stubb (2002), a corpus is a collection of texts designed
for some purpose and Sinclair (1997) stated that a corpus is a systematic, computerized
collection of the authentic language used for linguistic analysis.
The form, frequency and function
It is a fact that several previous corpus studies have already explored the patterns of
“complement it”, one of which is the Longman Spoken and Written English (LSWE)
consisting of corpora of news articles, academic prose, fiction, and conversation by Biber
et al. (1999). Groom (2005), on the other hand in his “exploratory study”, searched them in
four different corpora consisting of articles about “literary criticism, history, history book
reviews, and literary criticism book reviews” (as cited in Peacock, 2011, p. 73). In his study
working on how vocabulary and grammar are interrelated, Römer (2009) also provides a
case study examining complementary it across two non-native speaker corpora (Peacock,
2011).
Table 1 below shows the findings from these three studies. It can be seen that the
patterns are more common in Academic prose regarding frequency; particularly RAs are
significantly richer than other registers.
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Table1. Summary of previous empirical findings (as cited in Peacock, 2011, p.74-75)
Structure

Author

it v-link ADJ
that

Biber et al.
1999

it is ADJ that

Groom, 2005

it is clear that
It is (un)likely
that
it is (im)possible
that it is true
that

Biber et al.
1999

it v-link ADJ to

it is
(im)possible to
it is difficult to
it is hard to
it is difficult to
it is easy to
it is possible to

Biber et al.
1999

it is ADJ to

Groom
2005

Corpus
LSWE news
articles;
academic
proseLSWE
fiction; conversation
History RAs
LitCrit RAs

Frequency
“Moderately
common”
“Rare”
149 p.m.w.
114 p.m.w.

Whole LSWE

All “relatively
common”,
more than
10p.m.w.

Whole LSWE

“More
common” in
academic
prose

All “relatively
common”,
Whole LSWE
more than 10
LSWE
p.m.w.52
academic prose
p.m.w.
26 p.m.w.
24 p.m.w.
History book
102 p.m.w.
reviews Lit Crit
143 p.m.w.
book reviews

Function
1.Express degree of
certainty
2. Express affective
states
3.Evaluate situations /
events
Assess the likelihood or
validity of claims

Express degree of certainty

Report the attitude of the
writer, e.g. likelihood,
importance, necessity,
towards the proposition
in the to- clause
Assess whether something is relatively easy or
difficult to do

The highest frequency for it v‑link ADJ that is in Groom’s History RAs, followed by
Literary Criticism RAs, then LSWE news articles and academic prose, then LSWE fiction
and conversation. The highest frequency for it v-link ADJ to is in Literary Criticism book
reviews, which is followed by History book reviews and LSWE academic prose. It can be
seen that four different functions have been listed for “it v-link ADJ that” regarding
frequency. Concerning the results of the previous studies in different registers, it can be
said that the main function seems to be commenting on or evaluating the proposition
which follows the structure.
A less-detailed explanation of function is that the structure is used to support claims.
This can be seen by looking in isolation at most of the more common adjectives found:
clear, likely, true, evident, obvious, well-known, and certain. Back to it v-link ADJ to, we see that it
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also functions to express the writer’s attitude to the proposition following the structure.
Looking in isolation at Biber et al.’s (1999) four most common adjectives, (im)possible,
difficult, hard and easy, a lead to the tentative conclusion that assessing whether something is
relatively easy or difficult to do (Groom 2005) is an important function. It seems that there
is some agreement on the function of these structures, and on the fact that they are more
common in academic writing than in other registers. But we do not know much about their
use across different disciplines or about the actual adjectives employed (apart from the 12
or so listed) and their frequency. However, there is further though partial information in
the two studies. Biber et al. (1999: 673) list a further 72 less common adjectives for it v-link
ADJ that, and a further 38 less common adjectives for it v-link ADJ to-inf (ibid.: 720),
though Table 1. (continued) without any information on frequency.
Groom (2005) adds that the patterns contribute to textual cohesion and reports that
genre is the controlling variable, as the two genres have different rhetorical purposes: RAs
to make claims, book reviews to evaluate the claims in books. He looked only at “is, seems
and would be” and lists few individual patterns. Neither of the two studies aimed to test the
statistical significance of results. However, both studies are valuable for their corpus-based
investigation of our target structures.
It can be seen in Table 1 that the frequency is highly varied as the writers looked at
different registers. It is also clearly seen that more common adjectives found are clear, likely,
true, evident, obvious, well-known, certain, (im)possible, difficult, hard and easy. It also seems that
there is an agreement on the function of these structures, and on the fact that they are
more common in academic writing. Therefore, it is significant to explore how these
structures are used in MA theses.
It is also important to state that the usage of a clause is distinctive as in the study of
Groom (2005). These can also be added in the study is, seems, would be, has been shown and is
also suggested. Charles (2000) suggests that “it clause” functions in order to assess situations
and also argues that there is a “positive aura” and “appropriate academic persona” on
writers, and it is used to make evaluations appear more objective. Charles (2006), in a study
of 16 M-Philosophy theses comments that complementary it introduces propositions,
evaluates them, and obscures the writer’s identity. Hewings and Hewings (2004) stated that
“these structures are used to camouflage the subjective nature of evaluations and give an
impression of objective knowledge, and to assist writers to appear neutral. They maintain
that these structures are particularly important and common in academic English” (as cited
in Peacock, 2011, p. 76).
So far, it has been claimed that “complementary it” structure is used to make an
objective evaluation and avoid becoming subjective and it is commonly used in academic
articles. The rationale for the present research lies at this point in that a master’s thesis is a
piece of original study as well as being an example for academic writing. It is similar to a
doctoral dissertation, but it is generally shorter and more narrowly focused. Hewings &
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Hewings (2004) mentioned that it is possible for non-native speakers that using this “itclause” structure may not be easy. Paltridge (1993) stated that there may be a need for nonnative speakers to be assisted when using such complementary sentences particular to the
specific discourse communities. It is also worth adding that non-native speakers have
difficulties in style. Ahmad (1997) stated that “writers may fail to get published when their
work is written in an incorrect rhetorical style” (as cited in Peacock, 2011, p. 77).
The present study puts forward the difference between the Turkish and Native
Speakers’ MA theses and shows the teachers of research the current situation of the MA
students before starting to join the doctoral program. Since the MA theses are a part of
academic writing, it is well worth examining about how frequent, in what function(s) and in
which theses (native or non-native) these structures are used.
Method
This research investigated the form, function, and frequency of the complementary it
patterns it v-link adj that and it v-link adj to-infin 24 MA theses in linguistics and language
teaching written by native and non-native speakers of English. These two areas are selected
because in these areas there are plenty of branches and sub-categories to match easily. It is
aimed to
1.
2.
3.
4.

Find and list all the forms of it v-link adj that and it v-link adj to-inf
Investigate how each occurrence of each structure operated within its context
Investigate the frequency of all forms of the patterns.
Investigate the function of the patterns

The corpus consists of 24 MA theses written about 12 different subjects. The total
corpus length is 803,901 words. Table 2 shows lengths of the corpus of each subject.
Table 2. Lengths of Corpora: The NN-MAcorpus versus N-MAcorpus
Subject
Writing
Dyned
Cooperative learning
Motivation
Strategy instruction
Discourse
Corpus
Content-based instruction
Learner Autonomy
Administration
Language
anxiety
Politeness strategy
Gender voice
TOTAL

Native
35,111
31,595
9,894
54,528
28,232
20,045
26,079
44,395
26,898
5,859
12,009
24,194
318,839

Non-native
45,084
53,918
28,424
36,861
33,427
26,589
32,172
32,805
37,944
74,470
44,037
39,331
485,062

Word length
80,195
85,513
38,318
91,389
61,659
46,634
58,251
77,200
64,842
80,329
56,046
63,525
803,901
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Our corpora consisted of a total of 24 MA theses from Applied Linguistics and ELT.
The total corpus length was 24 from the two disciplines. The total corpus length was
803,901 words and the average MA thesis length was 26.526 in the non-native corpus as
opposed to 40,42183 in the native corpus. Table 2 above shows the lengths of the
disciplinary corpora.
The theses of MA students from Turkey are requested from Karadeniz Technical
University Department of English Language and Literature and the native speakers’ theses
(American and Canadian) are received from the website http://www.proquest.com/. The
theses were submitted between 1991 and 2015 and the subjects of the theses are chosen
randomly. The researchers suggest that the corpora are sufficiently representative with
regard to their size and variety of topics. In order to examine the “complementary it”,
AntConc program was initially preferred and also the researchers manually examined all
occurrences of it. It is really important to check all the data manually for two possible
reasons: one of them would be that keyword search may not always give the results
expected. For instance, in the corpus, finding the phrase “it is not possible” is not so
difficult, however, there are also some phrases such as “it is not always possible” which can
change the frequency seriously. In Table 3 below, the following it complements have been
added into the study as an expansion.
Table 3. Expansion of this study
it is/also (not) seems (highly) possible that
it is/was/was set/seems/become (not) clear that
it is/seems/appeared (rather) (not) (highly) (un) likely that
it is interesting that
it is (really/probably) important that
it is/may be worth noting/noteworthy that
it is/was/seems obvious that
it is/was/became/seemed evident that
it is apparent that
it is/can (hardly) be expected that
it is well known that
it is true that
it is/would be/may be interesting to
it is (un) likely to
it is/was/may be/will be/could be/becomes possible to
it is (not)/may be very/really would be fairly /it is just as important yet difficult to
it is/likely will not be not possible/not always (almost/nearly impossible) to
it is /can be hard to
it is (not) /could be so/too fairly easy to
it is/was/may be/would be/becomes important to
it is/was/will be/may be (not) necessary to
it is/ useful to

Secondly, it is vital to understand the “complementary-it” phrases structurally and
semantically to identify and categorize them correctly. In conclusion, this study explores
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the uses of it v-link adj that and it v-link adj to-inf in MA theses written by Turkish and native
speakers.
Findings and Discussion
Based on the data obtained so far, it is possible to state that all it v-link ADJ that and it v-link
ADJ to-inf patterns are used for the evaluation of the possibility and effectiveness of the
situation. It is also evident that the patterns investigated show the extent of possibility the
claims are true and possible as well as how important they are. For example, in the sentence
below, the “clearness” of the situation was emphasized.
“It is obvious that the teacher response to the students’ written text has a
great influence on the students’ success, and according to Leki (1990)
only when they get it students are really motivated to continue their
efforts to write.” (Writing)
In the theses, more than one word can be used in order to explain the same meaning, to
illustrate, this sentence below has the same meaning of “being clear”, however, in this
sentence the word has changed:
“It seemed evident that one of the most apparent factors in such a
designation had to be language.” (Gender Voice)
Example of necessity below makes an interesting point since these words (necessityimportance) are not exactly synonyms and shows clearly what is explained above.
“However, it is important to separate Milton’s intentions from the
actual narrative…” (Discourse)
It can be concluded from the context that the phrases meaning “difficulty” are shown in
Table 4 and “necessity” in Table 6.
Table 4. Difficulty
it is possible to
it is difficult to
it is not possible to
it is hard to
it is easy to

These patterns in the corpus evidently show the extent of argumentation related to the
situations being discussed in the framework of the body of MA theses and the example
below also indicates that using these patterns shows the feasibility and probability.
“The second is that through analysing teacher perceptions, it may be
possible to see what successful or experienced teachers are doing in writing
courses that make their courses popular and what other teachers, usually
inexperienced or unsuccessful ones, are missing in the implementation of
their courses.” (Writing)
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Table 5. Difficulty-Phrases (frequencies per million words)
Native
6
Writing
Dyned
9
Cooperative learning
0
25*
Motivation
16
Strategy instruction
Discourse
6
19
Corpus
50*
Content-based instruction
Learner autonomy
6
Administration
0
Language anxiety
3
Politeness strategy
22
Gender voice
Note: *=statistically significant difference

Non-native
(Turkish)
29*
*
31*
8*
10
21
10
12
2
21*
27*
2
35

Table 5 shows that there exist some statistically significant distinctions in some of the
MA theses in using it v-link ADJ to-inf patterns. In the topics of Writing, Dyned,
Cooperative learning, Learner autonomy and Language anxiety, MA students from Turkey
used complementary it significantly more frequent. However, in the subjects of Motivation
and Content-based, MA students from Turkey preferred using the patterns significantly
less. In spite of all these differences, the common point that both Ma student group shared
is that they employed the pattern “it is (not) possible to” most in their theses.
Table 6. Necessity
it is important to
it is necessary to
it is useful to

The patterns in Table 6 indicate what is essential (or not) which makes the subject
demanding and imperative as it can be seen in the example below:
“In cooperative learning, it is important to get all students to
contribute to group tasks.”(Cooperative Learning)
Table 7. Necessity-Phrases (frequencies per million words)
Writing
Dyned
Cooperative learning
Motivation
Strategy instruction
Discourse
Corpus
Content-based instruction

Native
6
9
0
38*
9*
9
9*
19*

Turkish
6
6
10*
14
0
4
0
4
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Learner Autonomy
Administration
Language anxiety
Politeness strategy
Gender voice

19*
0
6*
0

6
43*
0
0

Note: *=statistically significant difference

It can be seen in Table 7 that there are also some statistically important distinctions in
some MA theses using it v-link ADJ to-inf expressions. In the topics of Cooperative
learning and Language anxiety, Turkish MA theses used complementary it significantly
more frequently. However, in the subjects of Motivation Strategy instruction, Corpus,
Content-based, Learner Autonomy and Politeness strategy, in Turkish MA theses, the use
of patterns is significantly less. In spite of all these differences, both in Turkish and native
theses, the most common pattern is “it is important to”.
Table 8. Frequency of “complementary it” (frequencies per million words)
it is possible that
it is clear that
it is likely that
it is interesting that
it is important that
it is worth noting/noteworthy that
it is obvious that
it is evident that
it is apparent that
it is expected that
it is well known that
it is true that
it is interesting to
it is possible to
it is difficult to
it is not possible to
it is hard to
it is easy to
it is important to
it is necessary to
it is useful to

Native
35*
35
25*
3*
19
19*
9
22*
6
13*
0
6
25
56
75*
22
3
6
110*
19
3

Turkish
14
47
8
0
21
2
12
2
4
0
2
4
39
111*
37
41*
6
12
64
29
2

Note: *=statistically significant difference

Considering the fact that frequency is a significant measure in determining the language
use. It is, also, very well-known that native speakers can use their language correctly. Table
8 shows figures carrying statistically significant differences. It also shows that even if the
topics of the MA theses are almost the same, there may be an important distinction in the
use of the complementary it due to the fact that a person is not a native speaker.
Medgyes (1992) argues that a non-native cannot aspire to acquire a native speaker's
language competence. Therefore, it is very normal that there can be a difference between
MA theses in this respect. The results conform to Groom 2008 and Biber (1999) in that
this paper investigated and evaluated the degrees of possibility and validity. However, the
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study of Biber et al (1999) differs slightly from this study though it is no stunning that
Biber et al (1999) made investigations from a different corpus, the whole LSWE. They
express degrees of certainty, affective states, or assess situations. It can also be understood
from the findings that the target phrases function to introduce claims and also obscure the
author’s identity/give an impression of neutrality and objectivity, namely, produce “positive
aura” as stated in the studies of Charles (2000) and Hewings and Hewings (2004).
It is also clear from Table 8 that native speakers use more descriptive writing in that
these writers recruit such patterns as “it is interesting that”, “it is expected that”, “it is likely
that” in order to show how likely the arguments are to be true, how sound and wellfounded they are. It can also be seen that Turkish authors seem to develop more certain
arguments than their native counterparts. Last but not least, it is hoped that these variations
found can inform the teaching of research writing. We believe that knowledge of these
variations is vital for instructors as well as language researchers, and so as to make this
happen, data-driven learning method, a corpus-based inductive approach, leading students
to realize the use of concordance lines produced by using discipline-specific text and
increase awareness of target structures may be taken into consideration. Future studies can
be done interviewing with the authors of the MA theses in order to explore the possible
reasons behind these variations to occur.
Note
The log-likelihood calculator is available at http://ucrel.lancs.ac.uk/llwizard.html
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Abstract
James Clarence Mangan (1803-1849) was one of those poets who used animal imagery in his poems in
an authentic manner. Mangan was interested in the phonological harmony in his poems. He
contributed to the sound features of his poems and in particular to form a harmony. From the
perspective of Stylistics, he used animal imagery as an essential device in terms of phonological
foregrounding and homoioteleuton. Mangan's poems include animal imagery to contribute to internal
and end rhymes. It is deduced that he used animal imagery to create a specific sound system. Thus,
Mangan uses animals in his poetry with stylistic rather than image-based concerns. In this study, James
Clarence Mangan's stylistic concerns for the use of animal imagery, particularly in phonological
foregrounding and homoioteleuton will be analyzed.
Keywords: James Clarence Mangan, animal, rhyme, foregrounding, homoioteleuton

Introduction
James Clarence Mangan used animal imagery in his poems in an original manner. He used
animal imagery in his poems as a fundamental stylistic device in terms of foregrounding and
homoioteleuton. Foregrounding is a stylistic device and a linguistic strategy which literally
means “to bring to the front”. It is also a method of defamiliarization. Thus, it is a way to
make literary works seem different from ordinary writing. Moreover, it is used to deviate the
literary language from daily/ordinary language, which draws attention to the use of literary
language. In addition, it differentiates the ordinary and the poetic use of language and gives a
uniqueness to a literary work. Another important stylistic device that is used in Mangan’s
poems is homoioteleuton. It is simply the use of similar sound endings to words, phrases, or
sentences. Ünsal Özünlü explains homoioteleuton in his work entitled Edebiyatta Dil
Kullanımları as “ek yinelenmesi” (122). With these in mind, Mangan’s use of animal imagery as a
rhyme device can be considered as phonological foregrounding since it focuses on repetition
on sounds, rhyme, rhythm, meter, etc. In addition, the suffixes that are used in Mangan’s
poems can be considered as homoioteleuton. For instance, “crock-rock”, “devolves-wolves”,
“that-cat”, “camel-enamel”, “cat-rat”, “swarms-arms”, “swarm-alarm”, “grove-dove”,
“dove-love”, “steeds-deeds”, “price-mice”, “equator-alligator”, “horse-corse”, “sheepasleep”, and “packass-jackass”.
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Method
All of the Mangan’s poems written between the years of 1838 and 1844 are analyzed and
animals have been found. For the study, animals that have been used for rhyme purposes are
taken into consideration. These animals are analyzed from the perspective of Stylistics. While
analyzing the poems, two important stylistic devices, phonological foregrounding and
homoioteleuton, are used. The total number of poems written between the years of 1838 and
1844 is 363. Of all these poems, those that mention at least one animal is 72 in number. In
addition, the total number of animals mentioned in these poems is 61 and animals that are
used for the purpose of rhyme making are 28 in number.
Findings
Animal imagery is used as rhyme device, in particular end rhyme. In addition, there is
coherence between internal rhyme in terms of repetition of sounds and animal that is subject
to the related poem. In the following examples, the findings will be presented in order to
emphasize the coherence that is achieved through stylistic devices that are mentioned before.
Off-springing from his mule with speed,
He bounded on his Arab steed. (11-12)
In Lament for Alhama, and Death of the Moor Alfaquee, it is seen that the animal steed rhymes
with speed. While mule is a strong but a slow animal, Arab steed is known with it’s speed. In
this way, Mangan is not only use the animal for purpose of rhyme making, but he also
associates the adverb he used with the animal itself.
And from the tree one darling nightingale
Pours forth so soft and sweet a wail. (9-10)
In Little Hut, nightingale rhymes with wail. Similarly, nightingale is directly associated with
wail since nightingale’s tweeting sounds melodic to humans.
Yet may Deutschland’s bardlings flourish long!
Me, I tweak no beak among them; hawks
Must not pounce on hawks; besides, in song
I could once beat all of them by chalks. (49-52)
In Twenty Golden Years Ago, the animal hawk rhymes with chalk. In addition to this, it is seen
that the “s” sound is repeated in the poem.
Buffon divides men into classes,
But this his druggist-shop conception
Is humbug; all alike are asses
176

19th International Stylistics Symposium
November 28-29, 2019 Isparta/TURKEY
Editor: Dr. Mehmet Galip ZORBA
ISBN: 978-605-84052-7-1
I make myself even no exception. (1-4)
In Asses, the animal ass rhymes with class. Similarly, in this poem the “s” sound is repeated
which stresses the animal itself.
Then shone the moon, and howled the wolf,
And the sheen and the howl awoke Sir Olf. (29-30)
In The Erl-King’s Daughter, A Danish Ballad, wolf is used for the purpose of rhyme making. It
is also seen that there is a repetition of “o” sound in the poem.
He sleeps, the great O’Sullivan, where thunder cannot rouse
Then, ask yourself, should you be proud, good Woman of Three
Cows! (19-20)
If I had but four cows myself, even though you were my
spouse,
I’d thwack you well to cure your pride, my Woman of Three
Cows! (35-36)
In Woman of Three Cows, from line 19 to 36, the animal cow is used extensively as an end
rhyme.
‘Tis a Town’s-cadger, stiff a corse,
He sits astride of a horse. (7-8)
We shall see, we shall see, for he knocks;
Rapp! Rapp! Lo, he bringeth a Fox! (19-20)
He leathers away, rub-a-dub,
And he calls the student a cub. (73-74)
Similarly, in The Fox-Chorus, many animals are used widely for the purpose of rhyme
making.
Aside from the several examples that are just given, it is seen that Mangan does not only use
animals as rhyme devices, but he also associates internal rhyme with the sounds that animals
make.
Slaves, whom the load of the Present oppresses,
Fools, who would fathom the Future’s recesses,
Kiss the goose, all of ye! Nothing distresses
SKY-SCALERS-MADCAPS-WITH WINE-WETTED DRESSES! (17-20)
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In Ghazel and Song, it is seen that in these lines the “s” sound is foregrounded. Also, it is an
interesting fact that the geese make a hissing sound when they become irritated. And it can be
seen the hissing effect on the foregrounded “s” sounds such as oppresses, recesses and so on.
Of the fiercer snakes there is one,
Alone on a chartless path
Outstripped in swiftness by none,
Unrivalles of any for wrath.
A stunning roar is its hiss
Death tracks its desolate course:
It upswallows in one abyss
The Rider and his Horse. (1-8)
This poem speaks for itself. Again, the “s” sound is foregrounded, beginning with the title
itself (Enigmas). And this time, it is associated with snake’s hiss. So, Mangan does not only
repeatedly use the “s” sound, but also uses the onomatopoeic word “hiss” and the animal that
makes this sound.
Conclusion
The study shows that Mangan’s use of animals in his poetry are framed within stylistic rather
than image-based concerns. Mangan uses animals to create a certain sound system (rhyme,
rhythm and repetition of certain sounds). In his most melodious poems, animals are used
extensively as can be seen in his poems “Woman of Three Cows” and “The Fox-Chorus”.
Using animals as a rhyme device can be considered as an important stylistic device that is
phonological foregrounding. Similarly, another stylistic device homoioteleuton can be seen in
the poems. It is deduced that some repetitions of sounds can be considered as an imitation of
the sound the animal subject to the poem articulates. It is also seen that the lines following the
ones that end with animal names come together to create a meaningful pattern.
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Abstract
Lyricality is as important as, or more important than, the musical quality of a song. Although the
effect of the lyrics is mostly enhanced by musical elements, the quality of lyrics is determined by
certain discursive elements such as figural language and narrative structure. This paper explores
lyricality and musicality in terms of figurative and narrative elements in Metallica’s “Nothing Else
Matters” and Sagopa Kajmer’s The Vet (Baytar). The significance of the study is that both song lyrics
are decorated by certain figures which have not been adequately addressed and discussed within
critical scope so far. The terminologies of narratology and literary figures will be used in this study.
The study shows that Kajmer’s “Baytar” is characterised with certain figures like irony and
metaphor whereas Metallica’s “Nothing Else Matters” is marked more with narrative elements.
Hence, the former arouses emotions out of lyrics rather than the beats of the song while the latter
is mostly evoking emotions through the musical performance. The study concludes that both song
lyrics can be considered a quality piece of work from different points of view. The Vet is equipped
with figures of speech a lot but stress hardly falls on narrative elements, using an ongoing overflow
of metaphors that do not present the reader with a consistent story or idea except for a persistent
mode of complaint, neurotic irony and tedious insinuation. On the other hand, Metallica’s lyrics are
too conventional in terms of lyricality and figures; however, the song, indicating implicit irony
through musicality, tells the readers a more accessible story, and therefore, seems to survive and
resonate longer.
Keywords: Metallica, Sagopa Kajmer, lyricality, figures, narrative lyrics

Introduction
All these words I don’t just say…
The history of song lyrics employing storytelling elements besides certain figures of speech
is supposed to cover the periods that trace back to ancient times. A brief survey can display
certain elements of sagas, hymns or elegies and how they evolved into songs once the
ancient periods and civilizations enjoyed various forms of songs including different music
styles. The civilizations like Hittite, Phrygia, Lydia, founded in Anatolia, used music in their
religious ceremonies although none of them could survive to present day (Wallin, L. Nils et
al., 11). Most of these songs have disappeared in time but the surviving songs are
particularly the ones having certain elements of storytelling. It can be argued that
storytelling is a crucial element in song lyrics so that they survive longer than expected.
Sagas, hymns and elegies are the remarkable traditional song genres, which can be
examined in this context since they have a considerable narrative style. Sagas, firstly, were
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popular in Germanic and Viking literature as much as the Turkic oral tradition. From a
broader perspective, the term saga even borrowed from prose tradition, incorporating
certain story patterns or historical narratives such as the life of saints, translated tales from
other languages or other non-religious stories (Coats, 6). Specifically, these are the historical
stories recreated and transposed in aestheticly by the imagination of the author. Also
significant were hymns exploiting storytelling elements to represent adoration or prayer
directly addressed to God, deities or important religious figures such as saints or prophets
in history. We see a lot of examples of hymns in English within the context of Christianity.
The very etymological origin of the term ‘hymn’ is derived from the Greek word ‘hymnos’.
The word means ‘a song(story) to praise’ (Grabiner, 6). As regards elegy, a folk song
expressing lamentation upon a painful, sad situation mostly represented death, illness, fear,
excitement or natural disasters. Elegy is also one of the oldest lyrical genres in poetry in the
form of merry ancient songs called idyll, having occurred in the longer compositions of
poetic genres written in the third century B.C. The name was suggested by Propertius’
Elegies, a collection of elegies (Peck, 30).
Thus, the origin of surviving songs traces back to ancient history. These songs are not
only marked with figures of speech and their stylistic or rhetorical elements but also with
their quality of storytelling. This paper argues that storytelling is the most critical aspect of
a surviving or resonating song that produces a more remarkable effect on the receiver.
Historical and Theoretical Background: From Function to Meaning
The theory of music cannot be as intelligible as we think it to be. Even though it is based
upon a certain mathematical arrangement, the very impulse behind the array of rhythm, a
certain set of repeated sound patterns, remains obscure beyond creative power of the
composers. Thus, the sound scheme can be analysed, but its initial spontaneity remains
within the realm of creative power. For example, a melody or harmony could be sensed
and produced through singing or playing chords on the guitar thanks to spontaneous
performance as well as practice and knowledge of music. The terms melody, harmony,
metre and rhythm have to do with the musical aspect of the songs whereas verbal elements,
figures and story determine their lyrical aspect. Song lyrics are blended well by the sound
elements of the song since a capturing song requires harmony.

Lyrics and Lyricality (Lyrical Quality): Diachronic Change in Meaning
Lyricality, in its original form, referred to the appropriateness of a set of verses for tuning
and singing through a melody. Hence, a poem was considered ‘lyrical’ providing that it
should be sung through music. However, the term critically underwent a diachronic change
in meaning and function and, in progress of time, the lyrics were required certain literary
qualities including figures of speech and storytelling. In other words, good lyrics are good
poems and narratives. Songs became concerned with not only musical quality but also
poetic and literary merit.
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Figures of Speech in Lyrics
Figurative elements are very common in songs and among essential elements of good lyrics
revealing significant distinction. Figures can be regarded as the most important thing for
poetry, but they have great effects on using language and narrativity. The figurative aspect
of a song is mostly based upon metaphors beyond the literal limits of discourse. The most
recurrent figures in the songs are metaphors that form the figurative meaning (other than
the literal meaning of the words). Metaphors are important for the discursive operation
through language and frequently used to arouse aesthetic effect on the addressee. In a
nutshell, the recurrent figures can be listed as follows: Simile and metaphor (implicit
comparison between two different things); personification (attributing human qualities to
an object or animals); irony (speaking otherwise); metonymy (partial association between
the two comparable things) (Hebron, 177-186).

Storytelling in Lyrics
Porter Abbott defines narrative as “the representation of an event or a series of events”
(12). Since the narrative is a form of storytelling, a narrative discourse presents the audience
with a series of events through fictional or non-fictional forms. Regarding the analysis of a
narrative, it can be simply defined as a spoken or written account of connected events
concerning certain characters in a story-world, which includes sequences of events, past or
present. In the story-worlds of the songs, the majority of the plot elements are missing or
omitted, yet the audience assumes the whole story filling in the gaps in his/her mind
concerning his/her imagination or experience. Character-narrator’s feelings or experience is
very important since the setting is mostly blurred in the songs. The events are mostly
presented in the form of memory or experience in the songs. Hence, as Herman suggests,
since time, place and environment are sophisticated issues, in narratives they are mostly
represented as experienced by the characters (Herman, 127) and the speaker’s/narrator’s
voice is prevalently being heard (Çıraklı, 21-29).
Analysis: Figure(S) Else Matters

Lyrical Elements in Metallica: Romantic Story Resounds
The lyrics of “Nothing Else Matters” are based on a story rather than figures of speech.
Musicality is a powerful element in this song and is felt more than a background. The very
song is ironic in that it foregrounds the resistance to society, representing a narrator that
holds a detached look down on society and criticizes its corrupted or emptied forms devoid
of value and meaning. The self-conscious narrator does not seek ‘acknowledgement’ by
society; rather, s/he adopts a critical eye on the social consciousness and judgmental
attitude of the people.
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The lyrics of the song tell us about a love story or romance. The first impressions of the
audience indicate a romance, but it may be a close relationship with a friend. In terms of
conventional story patterns, we can take it as a romance. It tells us about the story of
separation or estrangement. These notions are two-fold in this case: “no matter how far”
indicates they are separated in person, this separation can be due to spatial distance,
memory and past or death. Here, the state of being “far” is ambiguous in that it may refer
to hereafter or a distant place where the object of love lingers. They are still so “close”,
reads the song, and the speaker states that they are together in “hearts” which are
inseparable. The story goes on with the declaration of mutual trust, more than unreliable
love or friendship, a deeply implanted true friendship or spiritual bond between the two
parties. “All these words I don't just say" suggests that these words are not just verbal
expressions but a heartfelt representation of their ‘being’. As clearly stated in the song, they
seek “trust” and harmony, which has turned into a ‘creative becoming’: “Every day for us
something new”. A verbal gesture revealing the transformation from ‘being’ to ‘becoming’
regardless of the external judgements. It can be interpreted as a belated post-romantic
irony, which represents individual resistance to society, having one’s own worldview and
detached look down on so-called “game-players” and their corrupted or emptied forms
devoid of value and meaning… The self-conscious narrator does not seek
“acknowledgement” by them, rather s/he adopts a critical eye on the social judgmental
attitude. The critical and crucial shift in the ending refrain, in which “but I know” changes
into “And, I know” implies determinacy. The writer of the song indicates that he is sure
about the games they play; however, he does not care anymore:
[1] So close, no matter how far
[2] Couldn't be much more from the heart
[3] Forever trusting who we are
[4] And nothing else matters
[5] Never opened myself this way
[6] Life is ours, we live it our way
[7] All these words I don't just say
[8] And nothing else matters
[9] Trust I seek and I find in you
[10] Every day for us something new
[11] Open mind for a different view
[12] And nothing else matters
[13] Never cared for what they do
[14] Never cared for what they know
[15] But I know
(…)
The phrase in the refrains “but I know” (resistance to society) changes to “and I know”,
a sign of determination (yes: attestation, confirmation or affirmation); and then comes the
last line “no, nothing else matters” implies a rejection of the others, another declaration

182

19th International Stylistics Symposium
November 28-29, 2019 Isparta/TURKEY
Editor: Dr. Mehmet Galip ZORBA
ISBN: 978-605-84052-7-1
(No to others, the others are nothing else). Hence the word-arrangement ‘but-and-no’
refers to ‘resistance-attestation-declaration’ pattern.

Lyrical Elements in Sagopa: Crowded Metaphors
Sagopa’s lyrics are to a great extent punctuated with striking metaphors and figures of
speech, primarily used literary elements in “Baytar”. His lyrics owe their poetic quality
mostly to the frequent but somewhat inconsistent and fragmented metaphors addressed to
the object of love. Even though there appear some glimpses at a sad romance which is still
effective on the narrator, the themes are seemingly disoriented in the song since there is a
separate figure in each line. The untold story about the indirect relationship between these
characters is too crowded with discordant metaphors which produce a coercing sense of
the ‘tiredness’, an intentional obstruction in the fluidity of the lines. The lines of the poem
are overloaded with the metaphors ranging from philosophical issues to casual and
informal trivialities of everyday life, representing the oscillation of the character between
the sophisticated world of the persona and his alienated life from the external world:
Table 1. Figures in ‘The Vet’
Paradoxes,
oppositions,
oxymorons
simile

metaphor

personification

-Gece gündüz ömürden yontar dünya dönmez
yarensiz,
-Melek bir yandan şeytan bir yandan
-Belki devler ülkesinde bücürüm
-Aşk ilinde bir tarafta cüceler, diğer yanda devler
-tilki misal kurnaz bekçi
-yaydan çıkmış ok gibi
-Başım sarkıt bir mahalsiz, cümle yolumun önüne taş
-Hasret gözümün ışıklarını söndüren alçak misafir
-Odamın hayaletisin, sessizliğine aşığım
-Sevgi müşterisinden biriyim
-Sözler bazen bir hazine, bazen dermansız bir dert tipi
-Geçmiş dünden bahsetmek lezzetsiz
-Aklımın ipinin ucu da kaçmış, timsah katreleri
boşalsın
-hüzün ve kaderin pençesinde bir dev nam-I değersiz
-bugün ömrün yarım gün, serbest kalsın fikrim
yel eserse kırmaz dişimi, kalp körse görmez bir şeyi
Dudakların, “kaderi nikah eden çakır keyif dertdaş-“
saniyeler dakikalarla yapar alışverişi
Felek yüzüme kaş çatar
Rüzgar saçını süpürse mest olur bakışlarım
Kaleme adını sayıklatırım
Dertle anlaş, deva bul, üzüntü kalbi sömürür

The isolated and neurotic character, then, seems to imitate a stammering character who
is suffering from the decentralized ideas about existence, nihilism, love, life and death. The
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problematic bond between the character and the object of love makes him suffer a lot and
his words blowing through his lips are devoid of a genuine touch with the external world.
It is observed that the persona is suffering but remains unable to tell his story:
[1] Aklımın ipinin ucu da kaçmış, timsah katreleri boşalsın
[2] Bir iki damla hiç değersiz
[3] Hüzün ve kaderin pençesinde bir dev nam-ı-değersiz
[4] Gece-gündüz ömürden yontar Dünya dönmez yaremsiz
[5] Bugün ömrün yarım gün, serbest kalsın fikrim
[6] Senin tozlarını silemez tenimden ellerim
[7] Varlık ruhu terk eder yüzün yüzümden ayrılınca
[8] Bendeki aşk altın misali ağırlığınca
[9] Sensiz benlik yokluk demek kalbim sana emekçi
[10] Aşk denen illet çorak arazide tilki misal kurnaz bekçi
[11] Başım sarkıt bir mahalsiz, cümle yolumun önüne taş
[12] Dudakların kadehi nikâh eden, çakır keyif dertdaş
It is seen that there are direct, and somewhat ironic, references to the lost object and
indirect references to the story which remains untold. The disappointment represented
with ambiguous metaphors such as “flood mouth” indicate that the persona cannot have a
‘literal’ experience or realistic conversation with the beloved. Rather, he takes shelter in the
figurative realm of poetry incorporated within the song in the form of a set of discordant
lines that follow one another. The dichotomy between ‘Satan’ and ‘angel’ are also used in a
way that shows, on the one hand, the hesitations, uncertainties and inconsistencies of the
neurotic and isolated speaker; and on the other, the memory of the beloved lingering in the
mind of the persona.
All in all, there is a story but remains untold even though the ‘flood mouth’ of the
speaker produces so many words and spits out quite a few stock metaphors and invented
ones. The self-reflexive ‘writer’ occasionally refers to the quality of his lyrics, but these
‘overburdened’, ‘choking’ and ‘suffocating’ lines in the fashion of verbally decelerating
lyrics are just flowing with the help of musicality. To put figuratively, “the water flows
through the rough, mossy and messy bank of a river.”
Conclusion
To conclude, both songs are decent pieces of art in their style. Sagopa Kajmer is considered
an important example that represents Turkish Rap Music. The Vet seems to be equipped
with excessive figures of speech, most of which are coercive, crowded and tiring
metaphors. Although it has a storyworld, it is not adequately represented. There is a
bothering fragmentation and ongoing hesitation in the act of enunciation, which can be
considered a stylistic representation of the neurotic persona. On the other hand, Metallica’s
Nothing Else Matters is not rich in figures. Yet, it is apparently telling a story, an essential
lyrical feature. This is what accounts for the legendary status of the cult song.
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Consequently, in terms of resonance and survival, Metallica’s Nothing Else Matters seems
more promising.
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Abstract
Poems and song lyrics frequently get beyond the limits of mere expression since they have an
innate narrativity potential. In such cases, as minimal narratives employing a narrator, a poem or a
song can present the readers/audience with a story-world in which narrators, characters, events,
setting and time arrangements may exhibit sophisticated narrative schemes. Analysis of the
narrators in these lyrics can yield to historical implications as well as critical results. My speech,
drawing particularly on the concept/device of the narrator and using J. Alfred Prufrock’s Love Song as
a model for the modernist addresser, aims to explore the narrative elements in the minimal
narratives in the three Turkish popular songs, Bergen’s Years Never Let You Go (Yıllar Affetmez),
Pamela’s Love to Death (Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?) and Aleyna Tilki’s Bottomless Pit (Dipsiz
Kuyu), which indicate musical and narrative intertextuality with each other. I will show that the
speakers’ mental states indicate various types of narrators in terms of self-reflection. My lecture will
question which narrator is revealing a common feature of reflection with Prufrock and which one is
the most “modernist.”
Keywords: Literary modernism, Reflective narrator, Prufrock, Turkish popular songs

Introduction
Poems and song lyrics frequently get beyond the limits of mere expression since they have
an innate narrativity potential. In such cases, as minimal narratives employing the narrative
elements of narrator, a poem or a song can present the readers/audience with a story-world
in which narrators, characters, events, setting and time arrangements may exhibit
sophisticated narrative strategies. Analysis of the narrators in these lyrics can yield to
historical implications as well as critical results. My speech, drawing particularly on the
concept/device of narrator and using “J. Alfred Prufrock” as a model for modernist
addresser, aims to explore the narrative elements in the minimal narratives in three Turkish
popular songs, Bergen’s Years Never Let You Go (Yıllar Affetmez), Pamela’s Love to Death
(Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?) and Aleyna Tilki’s Bottomless Pit (Dipsiz Kuyu), which
indicate musical and narrative intertextuality with each other. I will show that the speakers’
mental states indicate various types of narrators in terms of self-reflection. My lecture will
question which narrator is revealing a common feature of reflection with Prufrock and
which one is the most “modernist.”
The paper was presented in line with the conventions of the field and additionally delivered as keynote
speech at the conference, 19th Stylistics Symposium, November 29, 2019, Isparta, Turkey.
1
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Theoretical Background: Reflection and Dramatic Monologue
The notion of representation of reality has changed particularly after the second half of the
19th century when innovations and novice techniques in the visual arts and painting were
introduced. The artists at the time started to question “what is seen” regarding the
unpredictable effect of the dropping of light upon the surface of the things and the
amazing reflections of light at different times of the day. Reflection in that sense was
received as a natural phenomenon of the nature of light. The focus of the artist would
simply draw on the external life and reflection was concerned with such activity. With the
rise of interest in the inner worlds in the early 20th century, both the idea of representation
and concept of reflection changed. Jahn states that “A key feature of Modernist narrative
was to create revelatory reflector characters” (95). Hence, it can be argued that modernist
representation became more associated with fragmentation, and reflection became more
responsible for the schizophrenic inner experience of modern character.
Self-reflection was among the pillars of romanticism and modernism in that both
explored the individual’s private experience in the universe. The former arrived at “unity”
with Nature and harmony in the universe, the latter was stunned with “disintegrated self”
and “fragmented reality”. T.S. Eliot’s Prufrock (1915) is one of the representative reflective
characters in modernist literature. Prufrock, with his traumatised psyche and split self,
reveals an example of schizophrenic modern man. He is educated, intellectual, neurotic and
expressive as well as reflective. The strategy of dramatic monologue then conforms to the
reflective character who is addressing his second self or alter ego. Even though he gives the
impression that, as will be in Bergen’s case, he is addressing the beloved, the imaginary
narratee, who is, in fact, the speaker/narrator himself. The reflective character is talking to
himself due to his fragmented self.
The dramatic monologue used in the poem is not peculiar to T.S. Eliot. The technique
is similar to that of soliloquies or asides in drama. Abrams underlines three essential
distinctive features of the technique: (1) A specific individual’s utterance at a specific
moment (not the poet); (2) the narratee (imaginary or suggested); (3) the central focus is on
the speaking/narrating persona as a reflective character (Peck & Coyle, 29-30). The
modernist artist, removing the category of the homodiegetic character-narratee, imaginary
or not, explored the reflective characters talking to themselves. This, on the one hand,
marks a shift from the technique, but on the other hand, adopts the technique to the
modernist context in a way that it represents the fragmented realities of the schizophrenic
characters. A self-reflective character is then, has suffering disintegrated self and
fragmented subjectivity. His experience / his reality, therefore, is fragmented from the
filtering lens of the reflective eye. Prufrock’s split inner world additionally indicates
isolation and alienation from the external world, represented through the fragmented style
of the poem. He has lost the possibility of love or being loved and lacks such potential for
the performance of a “love song”, which is doomed to linger on the air without any utterer
and listener. Hence, Prufrock’s silent reflection produces a dramatic monologue addressing
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himself. Since there are characters and events, the reader can assume a nucleus of narrative
referring to a story-world.
The concurrence and conformity between the representation of fragmented reality
(inner and outer, various settings of imagery) and fragmented self (you and I) are well
‘represented’ through the techniques of fragmentation and juxtaposition. Hence, the fact
that the neurotic and anxious narrator presents the reader with fragments from the inner
life, dream, fantasy, urban images… all that are incomplete verbal pictures and impressions
flowing through the mind of the reflective narrator. “Prufrock” shows significant
characteristics of modernist narration, if not narrative. The reflective narrator’s
involvement in the dramatic monologue paves the way for the dramatic tension, which
arises from neurotic hesitation and torturing uncertainty in the modernist context. The
reflective narrator is isolated due to the loss of the object of desire. His aspirations of the
sensitive narrator for the acknowledgement as an artist fall pointless and vain.
As a modernist representation of modern man, the unheroic character’s comparison
himself with Prince Hamlet is additionally ironic (Dutton, 68). Is there any hope for the
recovery of the loss of the great past? (68). The answer is difficult. Restoration,
recuperation or recovery, however, seems attainable through a poetic discourse of the
reflective narration. The character, then, with his agonising split, develops a second self, an
alter ego, to exchange ‘words/images’ to heal the wounds of time passed.
Modelling Prufrock as A Reflective Character
Thus, what I am trying to do here is to offer the narrative structure of Eliot’s poem as a
model for the analysis of three intertextual pieces of modern Turkish popular songs. By
using certain elements available in the very initial stanza of the poem are as follows:
[1]Let us go then, you and I,
[2]When the evening is spread out against the sky
[3]Like a patient etherized upon a table;
[4]Let us go, through certain half-deserted streets,
[5]The muttering retreats
[6]Of restless nights in one-night cheap hotels
[7]And sawdust restaurants with oyster-shells:
[8]Streets that follow like a tedious argument
[9]Of insidious intent
[10]To lead you to an overwhelming question ...
[11]Oh, do not ask, “What is it?”
[12]Let us go and make our visit.
In [1] the demonstrative pronoun ‘us’ and the subject pronouns ‘you’ and ‘I’ are very
significant in that the addresser reveals his status as having a split self. He refers to himself
as ‘you’, and interestingly enough, the pronoun ‘us’ indicates a schizophrenic persona
reflecting upon –and having a critical distance from— himself. The subject and the object
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refer to the same narrator that appears as two characters. The dramatic monologue is also
arousing the dramatic tension amalgamated with the rhetorical strategies. The objective
correlatives in [2] and [3] also associates these two characters with the sunset before the
evening, a sign of despair. In [4] the repetition of the optative mode “Let us go” is brought
together the gestures of isolation and loneliness: [4] “half-deserted streets”, [5] “retreats”,
[6] “one-night cheap hotels”, [7] “sawdust restaurants”, [8] “streets like a tedious
argument”. The questioning persona is delineated through the neurotic dilemma of the
knowledge of the modern experience of alienation. Thus, within the minimal story-world
of the first stanza is given a split-self reflective narrator talking to himself, which marks one
of the recurrent characteristics of modernist texts.
Musical and Narrative Intertexts
The musical and narrative intertexts to be analysed in terms of reflective narrators are as
follows: (a) Yıllar Affetmez. (1979) Lyrics: A. Selçuk İlkan; (b) Seni Unutmaya Ömrüm
Yeter mi? (1997) Lyrics: Ümit Besen; and (4) Dipsiz Kuyu. (2018) Lyrics: Emrah
Karaduman. These songs are respectively featured and associated with Bergen, an
idiosyncratic singer at the time well-known with her unusual performance and personal
history; Pamela, a new generation popular singer, famous for her rock-sound adaptations of
certain cult songs; and Aleyna, a very young singer with an ambiguous image either
referring to a scape-goat or a promising pop star. The musical intertextuality is very clear in
that the former is the musical hypotext for the following hyper-texts. In terms of lyricality,
however, these songs indicate different modes and mental states. The density of the
metaphors is considerable in Aleyna’s song drawing more on a mode of complaint rather
than narrative representation and seems infected with a non-narrative impulse while
Bergen’s song sets up an allegory of life. Pamela’s song is the one that is more attuned to
the relatively more realistic representation of the events.

Extract 1: Hyper-text I.
[1] Misafir çocuğu gibiydin
[2] Geldin dağıttın gittin
[3] Ben her gün kokunu öperdim
[4] Yazıp sustuğum sendin
[5] Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez
[6] Kaderin izin vermediğine şansın gücü yetmez
[7] Düşmeye doyamadığım dipsiz kuyumdun
[8] Kırılan hayallerimin başrolü oldun
[9] Seni affedecek yollar bulmaktan yoruldum
[10] Seni ben gibi kim sever sanıyorsun?

Extract 2: Hyper-text II
[1] Daha dün yanımda kollarımdaydın
[2] Boynuma sarılıp öper koklardın
[3]Seviyorum derken hep özlüyorken
[4]Şimdi neden bana yabancısın sen
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[5]Seni unutmaya ömrüm yeter mi
[6] Dön desem tersine dünya döner mi
[7] Gururum aşkıma öyle düşman ki
[8] Geri dön beni sev, dön diyemem ki
[9] Benim kaderimde ayrılkılar var
[10] Kime bağlandıysam ayrıldı yollar
[11] Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar
[12] Benden ayrılmaya yeminin mi var

Extract 3: Hypo-text
[1] Gurbette sahipsiz bir yolcu gibi
[2] Gideni götürür yollar affetmez
[3] Takvimden dökülen bir yaprak gibi
[4] Düşeni götürür yıllar affetmez
[5] Yoluna halılar serilir sanma
[6] Uğrunda ömürler verilir sanma
[7] Değerin kıymetin bilinir sanma
[8] Düşeni götürür kullar affetmez
[9] Öyle bir dünya bu vefadan yoksun
[10] İsterse kainat servetin olsun
[11] Düştüğün yerlerde sen artık yoksun
[12] Düşeni götürür hayat affetmez...
Narrators in the Songs: Analysis
The narrator in Hyper-text I uses a second-person point of view very common in the
poetic expression and lyrical manifestation of the genre. This intradiegetic-homodiegetic
narrator is the sole visible character in the minimal story-world of the song. The subject
and the object are separate entities, the latter of which is indicated as gone (lost). The
object of love has disappeared and gone away but the speaking persona is hardly able to
differentiate his/her self from the lost object. There is a suffering character but s/he
implies in [11] that s/he recuperates from the loss. The references to their strong ties with
each other are apparent in [3], [4], [7]. In the story, [7] additionally implies a psychological
weakness or a distorted mindset as to the perception of the beloved but the use of past
tense here indicates restoration has commenced. [6] seems to be used as a strategy to
soothe the pain, a verbal gesture to justify the events resulting in such disappointment and
pain. Hence, the narrator’s address to the beloved does not reveal a reflective character,
rather the narrator tries to repair his/her distorted experience at least at the realm of lyrical
discourse.

Hyper-text II
The narrator in Hyper-text II addresses his/her beloved after a sad love story. Rather than
a second-person point of view, the intradiegetic-homodiegetic narrator holds on a mode of
storytelling. The audience realises that their relationship has very recently ended and the
narrator’s heart is still aching at his/her fresh separation from the beloved. This very
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common cliché with a stock romance pattern is portrayed through rhetorical questions in
[1], [2], [3] and [4]. The reference to the mutual estrangement in [4] foreshadows the
inability to reunite. From the line [5] to the end there sounds a submissive voice complying
with the developments of life. The persona is sad but not neurotic, has pain but not
suffering, loves but not lost in the object of love. The narrator’s ego administrates his/her
relationship with the outside world and even the case may be that the beloved and the
narrator are still existing literally in the same place. Such a shared space of the characters
show that the narrator can go along without the object of love. The narrator is concerned
with the delineation of ‘what happened’ rather than reflecting upon himself/herself in an
isolated manner. Unlike the narrator in the hyper-text I, this narrator is not alienated from
the external world. Since s/he is not questioning or defying the destiny, s/he can be said to
recover relatively faster. Hence, his/her rhetorical question in [12] does not reveal any burst
of anger or indicate a strategy to alleviate the pain, rather it is a verbal gesture to the
estrangement between them and the resistance of the beloved to his/her constructive
attitude. It is, therefore, a very ordinary story with an intradiegetic-homodiegetic narrator
looking from ‘without’.

Hypo-text
Bergen, known as the ‘woman of agony’, appeared as a representative female figure
speaking for those who are tortured in life. Bergen’s “Years never Forgive” proves to have
an innate narrativity potential. The song is a cult piece in Turkish Arabesque tradition
(1960-1990) termed earlier by the critics (musicologists) for their outstanding resemblance
to Arabic style (Yıldırım, online) particularly in the array of their rhythm and melody.
Among the central themes in the lyrics of Arabesque songs are suffrage, pain, betrayal, grief
and incurable despair which are incorporated with an underlying mode of protest. From a
socio-economic perspective, the genre is also associated with some-what lumpen lower
class alienated from the mainstream consciousness of society. The genre, then, is peculiar
to certain clusters in society but the performers or songwriters are not ‘class-conscious’ in
its conventional sense. They mostly criticise object of life, complaining about unreturned
love, or reveal separation from the beloved. As can be observed in the hypo-text, life, in an
Arabesque song, is a pain-giver and the self-oriented yearning persona is almost always
depicted as betrayed, victimised, deserted or humiliated.
Bergen’s song, with such undertones, presents the audience with a minimal narrative
with a story-world in which the narrator, with an unconscious mimicry of Prufrock,
addresses himself/herself. The extended metaphor and the distanced story-world is devoid
of explicit details about the characters, events, setting and time. Nevertheless, the reflective
mode of the narrator is significant in that it reveals a split of personality, a very significant
modernist aspect, and depicts the drama of a character addressing himself/herself in the
fashion of Prufrock. The direct address starts at the initial line in “Prufrock” whereas in the
“Years never Forgive” it appears in the end. Indirect references to the narratee (the alter
ego or the second self) are discernible particularly from the second quatrain but an
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ambiguous tone of modality continues. In the beginning, the poem gives the impression
that it is written in the third-person point of view and then in the second-person point of
view, yet the last stanza requires a significant shift in perception: Overall analysis of the
poem alternatively yields to the consideration of a reflective character pondering the tricks
of life s/he has experienced. There is an approaching agency in narration, ‘from without’ to
‘from within’, which we can identify, as Simpson suggests, by using “a set of ‘pointing’ or
‘orientational’ words”, “locative expressions” or “spatial position of the reflector”
(Simpson, 295). In the first stanza are given some general remarks about life, in the second
one the narrator makes indirect references to his/her past. Within a dramatic context, the
speaker differentiates himself/herself from the poet, emerging as an intradiegetichomodiegetic character suffering from split personality and split self. The focus of the
agonised character, unlike Prufrock, neither provides the reader with vivid and diverse
images of urban life nor gives certain details about himself/herself. Yet, s/he is neurotic
and expressive as well as reflective. The strategy of dramatic monologue is used to
foreground his/her traumatised past thereby complying with his/her reflective status. The
character-narrator and the alter ego are caught up in a moment of regretful conversation.
She is seemingly addressing the audience or the beloved, the imaginary narratee, who is, in
fact, the speaker/narrator himself. The reflective character is talking to himself due to his
fragmented self: [1] represents the sheer loneliness of the homesick character with
manifested isolation in society. The word ‘gurbet’ is a reference to ‘urban setting’, a
modernist element. In [1], [2], [3], the overriding uncertainty and prevailing hesitation is a
clue to the loss of the grip over life and mourning for the passage of time. Then comes the
indirect reference to the persecuted life of the reflective character: [5] refers to the
difficulties in the urban life; [6] implies the narrator’s pointless idealisation and vain
expectations; and [7], [8] and [9] indicate social disappointments with relationships. [11] is
very significant in that the narrator directly refers to himself/herself. The collocation used
with “you” and “absence” is not on the existential level, rather it refers to the harsh
ignorance of the people towards him/her.
As a modernist representation of a modern woman from the lower class with a rural
background, who is struggling to hold on life, illustrates an unheroic character. The
character cannot be compared to Prince Hamlet or Prufrock from many respects. Yet, in
terms of the reflective narrator and the dramatic aspect of the monologue produced
through the lyrics of the song, Bergen’s song is more ‘modernist’ than the others.
Furthermore, the imaginary irony directed towards the speaker’s other self does not
demonstrate ‘the loss of the great past, but signals a ‘loss of the future’.
Conclusion
Poems and song lyrics have an innate narrativity potential. Many of the songs can be
regarded as minimal narratives with a story-world in which narrators, characters, events,
setting and time arrangements may display erudite narrative patterns. Analysis of the
narrators in these lyrics can produce certain critical results. This paper, using J. Alfred
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Prufrock’s Love Song as a model, explored the narrators in the three Turkish popular songs,
Bergen’s Years Never Let You Go, Pamela’s Love to Death and Aleyna Tilki’s Bottomless Pit. It is
seen that the narrators’ tone and narration designate various types of narrators in these
songs and the reflective narrator in Bergen’s song, even though considerable discrepancies
and remarkable limitations, is the only one comparable to that of J. Alfred Prufrock’s Love
Song.
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İki dilli konuşmalarda kod değişimi işlevi olarak otantiklik ve yakınlık
oluşturma*
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Özet
İki dilli konuşucular konuşurken kullandıkları iki dil arasında geçişler yaparlar. Böylece her iki
dillerinin sunduğu ifade olanaklarını kullanmış olurlar. Bu geçiş anlarına “code-switching” (kod
değişimi) denir. Kod değişimi, çok dilli toplumlarda ve gruplarda oldukça yaygındır. Konuşucular,
akıcı bir konuşma içinde kod değiştirdiklerinin çoğu zaman farkında değildirler. Kod değişim anları
tesadüfi değildir. İki dilli konuşucular arasındaki iletişimde farklı işlevleri vardır. Kod değişimi ile
aktarılan bilgi, alıcı (dinleyici) için şekillendirilmektedir. Bu yolla oluşturulan sözsel metinler daha
anlaşılır kılınabilmekte ve böylece alıcının, söyleneni daha kolay ve hızlı algılaması
sağlanabilmektedir. Örneğin, iki dilli konuşucular kod değişimi yoluyla, anlattıkları konuya veya
konunun içinde geçen herhangi bir olaya ya da kişiye yakınlık oluşturabilir, anlatılana otantiklik
kazandırabilirler. Yakınlık oluşturma ve otantiklik sağlama ise, söylenenin inanırlılığını
arttırabilmektedir. Araştırmamızda, söz konusu bu kod değişimi işlevleri, iki dilli konuşucuların ses
kayıtlarının oluşturduğu Marmara bütüncesinden alınan örnekler üzerinde gösterilmektedir. Resmî
olmayan ortamlarda alınmış olan iki dilli konuşma ses kayıtları, EXMARaLDA programı ile
transkribe edilmiştir. Bütünce, dengeli iki dilli konuşucuların, Almanca ve Türkçe arasında kod
değişimleri içeren sohbetlerinden elde edilmiştir ve toplamda 1032 kod değişim anı içermektedir.
Anahtar Sözcükler: Kod değişimi (code-switching), iki dillilik, otantiklik oluşturma, yakınlık
oluşturma

Giriş
Özellikle gayriresmî ortamlarda dengeli iki dilli konuşucular1 birbirleri ile sohbet ederken
değişimli olarak iki dillerini de kullanırlar. Bu değişimlere “kod değişimi” (İng. code-switching)
denmektedir2. Kod değişimi, çok dilli toplumlarda ve çok dilli gruplarda yaygın görülen bir
Çalışma, genişletilerek ve kısmen yapılan değişiklikler ile birlikte, yazarın “Sprachökonomie im
Bilingualismus (Deutsch-Türkisch) und ihre möglichen Erscheinungen im Sprachgebrauch” (2011) adlı
doktora tezinden üretilmiştir.
1 “dengeli iki dilli konuşucular”, her iki dillerini de akıcı bir şekilde kullanabilen, dillerini içselleştirmiş olup
herhangi birini bir yabancı dil olarak görmeyen konuşuculardır.
2 Code-switching, Türkçede “dil değişimi” olarak da adlandırılmaktadır. Dil değişimi kavramı, dilbiliminde “kod
değişimi” ile karşılanan olguları verememektedir. Dil değişimi kavramı, diller arası geçişleri kastederken kod
değişimi, diller arası geçiş haricinde kalan kod değişimlerini de ifade edebilmektedir. Örneğin, aynı dil
içerisinde bulunan standart dilden bir şiveye geçiş; bilim dilinden konuşma diline geçiş veya standart dilden
argo dile geçiş; sözsel dilden işaret diline geçiş; bir annenin çocuğu ile konuşurken yetişkin dilinden çocuk
diline geçişi (İng. mothertalk); normal yazı dilinden mors alfabesine geçiş vs. kod değişimleridir. Dil değişimi
kavramının, kod değişimi yerine kullanılmaması gerektiğine bir başka önemli sebep ise, dilbilim literatüründe
“dil değişimi” kavramının, bir toplumda ya da bir kişide “dil yitimi” anlamında da kullanılıyor olmasıdır (bk.
Glück, 2005, s. 633; Bechert & Wildgen, 1991, s. 4). Dil değişimi kavramı aynı zamanda dilin tarihsel
değişimini de kasteder, ki bu anlam, kod değişiminin anlamı ile örtüşmemektedir.
*
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olgudur. Konuşucular, konuşurken kod değişimi yaptıklarını çoğu zaman fark etmezler.
Akıcı konuşmanın içinde gerçekleşen bu değişimler, insanoğlunun bilişsel kodlama yetisine
ve işlevsel olarak da dil ekonomisine dayanmaktadır (bk. Genç, 2011).
İnsanın dil kullanım özelliklerinden birisi, her dilin bilinen ve sınırlı envanteri olmasına
rağmen, daha önce duyulmamış farklı ve yeni cümleler üretebilmesidir. İki dilli
konuşucularda iki dilin sunduğu imkânlar bir araya gelir. İki dilin envanteri, konuşanın ifade
olanaklarını arttırır ve zenginleştirir. İki dillilerin akıcı konuşma esnasında gerçekleştirdikleri
diller arasındaki geçişler, söz konusu ifade olanaklarının kullanımıdır. Bu zenginleştirilmiş
kullanımın işlevlerinden birisi ise anlatılan konuya yakınlık ve otantiklik kazandırmaktır.
Bu çalışmada önce iki dillilik (İng. bilingualism) ve kod değişimi kavramları örneklerle
açıklanacaktır. Birer kod değişimi işlevi olan yakınlık ve otantiklik oluşturma, çalışmanın
analiz kısmında örneklerle incelenecektir. Dengeli iki dilli konuşucuların konuşma
kayıtlarına dayanan analizler, kayıtların transkripsiyonu üzerinden yapılacaktır.
İki dillilik ve konuşma modları
Bloomfield (1935, ss. 55-56) iki dilliliği, her iki dili ana dil konuşucusu gibi kontrol
edebilmek olarak tanımlar. “İki dillilik” kavramı dilbiliminde sadece iki dile hâkim olmayı
kastetmemektedir. Çoğunlukla iki ve daha fazla dilin hâkimiyeti bu kavramla
karşılanmaktadır (bk. Baetens Beardsmore, 1982, ss. 2-4). Bir kişinin iki dilli sayılabilmesi
için söz konusu dil hâkimiyetinin seviyesinin ne olacağı konusunda ise araştırmacılarda fikir
ayrılıkları bulunmaktadır. Bazıları, ikinci bir dilde dört temel dil becerilerinden en az birine
sahip olanı dahi iki dilli olarak değerlendirirken (bk. MacNamara, 1969, s. 82), bazıları da iki
dilli bir kişiden, öğrendiği dilde anlamlı, kendi içinde bütünlüğü olan ifadeler üretebilmesini
beklemektedir (bk. Haugen, 1953, s. 7). Bloomfield (1935), Weinreich (1976) ve Thiery
(Baetens Beardsmore, 1982) ise, ikinci dilde ana dil becerileri gösterilmesi gerektiğini ifade
ederler.
Her iki diline de eşit denecek derecede hâkim olan dengeli iki dilli konuşucular,
konuştukları kişilere ve bulundukları ortama göre “konuşma modları” (Grosjean, 2008)
seçerler. Konuştukları kişiler kendileri ile aynı dilleri konuşuyor ve bulundukları ortam rahat
ve gayriresmî bir ortamsa, kod değişimlerini gerçekleştirdikleri iki dilli modda (İng. bilingual
modus) konuşurlar. Eğer bulundukları ortam resmî bir ortamsa ya da konuştukları kişiler iki
dilli değilse, daha doğrusu kendileri ile aynı dillere hâkim değilseler, tek dilli modda (İng.
monolingual modus) kalırlar.
İki dilli konuşma ve kod değişimi
İki dilli modda konuşucular, kod değişimini önceden planlayarak uygulamazlar. Değişimler
konuşmanın akışında gelişir ve gerçekleşir. Aşağıda farklı özelliklerde kod değişim örnekleri
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verilmektedir. Örnekler Marmara bütüncesinden3 alınmıştır. Kod değişimleri, Almanca ve
Türkçe dilleri arasında gerçekleşmektedir:
a) Ich bin so einfach liegengeblieben. Çok kötüydü.
(çev. Öylece yerde kalakaldım. Çok kötüydü.)

(Diskurs 3, S 550)4

b) Köye taşınacam, wenn ich Kinder hab.
(çev. Köye taşınacam, çocuklarım olduğunda.)

(Diskurs 3, S396)

c) Onun açıklamasını getirdim, aber was anderes konnte ich da nicht schreiben. (Diskurs 3, S 174)
(çev. Onun açıklamasını getirdim, ama daha başka bir şey yazamadım.)
d) Es hat zwei Bedeutungen, öyle bakarsan.
(çev. İki anlamı var, öyle bakarsan.)
e) Bi de sen zusammenfassungunu oku bi kere.
(çev. Bi de sen özetini oku bi kere.)

(Diskurs 7, S 311)

f) Herder da diyor: “Nimmt Shakespeare als Vorbild.”
(çev. Herder da diyor: “Shakespeare’i örnek alın.”)
g) Neyse, es gibt aber so …
(çev. Neyse, bir de şöyle … var …)
Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere, kod değişimi cümlenin farklı yerlerinde ya da
cümleler arasında ortaya çıkmaktadır. Genelde birbirine zıt, birbirini açıklayıcı, bir öncekine
yorum getiren vs. farklı ifadelerin bir arada kullanımında, bu ifadeler farklı dillerde
(kodlarda) verilir. Örnek (a)’da konuşucu, yere düşerek öylece yerde kalakaldığını Almanca
olarak dile getirdikten sonra, bu durumun kendisi için çok kötü olduğunu, yani duruma
getirdiği yorumu, Türkçe bir cümle ile ifade eder. Yine cümleler arası bir kod değişimi
örneği olan (f)’de, Herder adlı düşünürden bir alıntı verilirken, alıntının kendisi doğrudan
Almanca olarak verilir. Böylece söyleyen ile söylenen bilgisi farklı kodlarla dile getirilerek
ayırt edilir. Örnek (d)’de ise, bir önceki ifadeye getirilen yorum, aynı cümle içindedir, ama
farklı dilde verilmiştir.
Cümle içinde en sık görülen kod değişimi, iki farklı ifadeyi, özellikle zıt ifadeleri
birleştiren ya da şart belirten bağlaçlarda gerçekleşir (Örnek (b) ve (c)). Kod değişim anları
bir cümlede sadece bir kelimedeki değişim de olabilir. Bu kelime diğer dildeki cümlenin
içine yerleştirilmiştir (Örnek (e)). Örnekte de görüldüğü gibi bu kelimeler, cümlenin dil
Marmara bütüncesi, sekiz saatlik ses kayıtları ve onların transkripsiyonlarından oluşmaktadır. Bütünce,
dengeli iki dilli konuşucuların, Almanca ve Türkçe arasında kod değişimi içeren sohbetlerinden elde edilmiştir.
Bütüncede toplam 1032 kod değişim anı bulunmaktadır. Kayıtlar resmî olmayan ortamlarda (ör. okul
kantininde) yapılmıştır. Transkripsiyonda EXMARaLDA 1.4.3. editörü programı kullanılmıştır. Kullanılan
transkripsiyon kuralları ve işaretleri ise Alman Dil Enstitüsüne ait DIDA kurallarıdır (ayrıntılı bilgi için bk.
Genç, 2011).
4 Marmara bütüncesindeki kayıt adı (Diskurs) ve kayıtta örneğin geçtiği sekans (S) verilmektedir. Kayıt bilgisi
bulunmayan örnekler de Marmara bütüncesinden alınmıştır ve ses kaydına dayanmayan işitsel verilerdir.
3
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bilgisel yapısını bozmayacak şekilde, içine gömüldükleri dilin çekim eklerini de alırlar.
Cümlenin söz dizimsel yapısının periferinde bulunan, söylemleri şekillendiren ve organize
eden edatlar da (İng. discourse marker) iki dilli konuşmalarda en sık rastlanan kod değişim
yerleridir (Örnek (g)). Kod değişimi, ifadeleri ayırt eder, bir nevi vurgulama görevi görür ve
dinleyici odaklıdır. Dinleyici söyleneni daha kolay ve hızlı algılar.
Kod değişimi ile yakınlık ve otantiklik oluşturma
İki dilli konuşucular kod değişimi yoluyla, anlattıkları konuya veya konunun içinde geçen
herhangi bir olaya ya da kişiye yakınlık oluşturabilirler. Aşağıdaki örnekte CE adlı konuşucu,
çalıştığı bir firmadaki durumu anlatırken dinleyicinin anlatılanı daha iyi tasavvur edebilmesi
için kod değişimine başvurur:
[81] (Diskurs 5)
..

CE [v]

zustaendig dafü:r↓ und als ich im call center gearbeitet hab↓ war mein

Çev.

-dan sorumluydum.

Call centerda çalıştığımda

benim adım da

[82]
..

CE [v]
Çev.

96 [05:48.4] 97 [05:49.5]

name auch martin brück↓

de/ call centerda ben CE dediğin zaman↓

Martin Brück’dü.

SG [v]

wieso↑

Çev.

Neden?

[83]
..

98 [05:55.5]

CE [v] almanlar satın almıyor yabancı uyruklulardan ↓ hepsi alman isimli ↓
SG [v]

ah↓

[84]
99 [05:55.8]

CE [v]

alle verdeckte namen↓

Çev.

Hepsi gizli isim.

100 [05:57.6]

SG [v]

und die merken das nicht↑ dass da tür/ e türken

Çev.

Onlar farketmiyor muydu bunu? Orda Tür/ e Türklerin
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[85]
..

101 [06:00.7]

CE [v]

aber du redesch ja mit deutschem akzent↓ du kommsch
Ama sen Alman aksanı ile konuşuyorsun. Sen

SG [v]

oder was weiß ich
ya da ne bileyim

Çev.

CE İSVİÇRE ALMANCASI İLE KONUŞUR

K [nv]
[86]
..

102 [06:04.4]

CE [v]

ja nich mit dem kanackendeutsch↓

Çev.

Kanak Almancası ile gelmiyorsun.

103 [06:06.0]

yani do"ğruya do"ğru ↓

GÜLER

SG [v]
[87]
..

105 [06:07.8]

106 [06:09.8]

107 [06:12.3]

CE [v]

wir hatten bianca kirsch↓ nermin abla↓ e monika may↓ (... ...)

Çev.

Bizde Bianca Kirsch vardı,

SG [v] GÜLER
Çev.

das wusst

ich

Bunu bilmiyor dum

CE Türkiye’de bir Alman firmasının telefon hizmetinde (İng. call center) çalışmış ve
Alman müşterilerin telefonlarına cevap vermiştir. Bu telefon hizmetinde, Almancası çok iyi
olan Türkler çalışmasına rağmen, telefonda kendilerini Alman isimleri ile tanıtmışlardır.
Firmanın anlayışına göre, telefon hizmetini arayan Almanlar, karşılarında Almanların
telefona cevap verdiklerini düşündüklerinde kendilerini daha rahat hissediyormuş. SG’nin,
arayanların, karşılarında Türklerin olduğunu anlamıyorlar mı sorusuna CE, İsviçre
Almancası ile cevap verir. Almanya’nın güneyinde de konuşulan bu şive ile CE (kendisi de
İsviçre’de büyümüştür), yerel şive ile konuşan otantik bir Almanın rolüne bürünür.
Buradaki söz konusu kod değişimi, standart Almancadan şiveli Almancaya geçişle olmuştur.
Amaç, anlatılan telefon konuşmasını şiveli Almanca ile canlandırarak anlatılana otantiklik
kazandırmak ve böylece anlatılanın inanırlılığını arttırmaktır. SG’nin sorusu bu şekilde
cevaplandırılmış olur.
Yine kod değişimi ile yakınlık kurma ve anlatılanı otantik bir havaya büründürmeye farklı
bir örnek aşağıda verilmiştir:
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[8]

(Diskurs 6)
..

CE [v]

auf↓ * wenn sie sprechen↑ sprechen sie ohne die oberlippe zu bewegen↓
Konuştuklarında üst dudağı oynatmadan konuşuyorlar

Çev.
[9]
9 [05:47.0]

10 [05:50.3]

CE [v]

sogar lady diana hat diese schulung hinter sich bringen müssen↓ ae:

Çev.

Hatta Lady Diana da bu eğitimi almak zorunda kalmıştı.

SG [v]

das geht

Çev.

Ama bu

[10]
..

11 [05:51.7]

CE [v]

←tha:ts wh:y→ ←its go:ing to ha:ve this very english a"ccent→ bu" olsun

SG [v]

doch gar nicht↓

Çev.

mümkün değil ki

[11]
..

CE [v] diye ↓
Çev.

damit sie richtig in diesem vo"ll englischen akzent reden können↑
Tam o İngiliz aksanını vererek konuşabilmek için

Bu örnekte CE, İngiliz kraliyet ailesi mensuplarının özel bir konuşma eğitiminden
geçtiklerini anlatır. Bu eğitimde aile mensupları, üst dudağı çok fazla hareket ettirmeden
konuşmayı öğrenmektedirler. SG, böyle bir konuşmanın mümkün olamayacağını ifade
etmek isterken CE söz konusu konuşmayı taklit eder. Bu taklidi kod değiştirerek İngilizce
yapar. İngilizce taklit, CE’nin anlatmak istediği tarzdaki konuşmayı canlandırırken, SG için
anlatılana otantiklik kazandırır. Yine kod değişimi ile konuya sadece yakınlık kurulmaz, aynı
zamanda İngilizce otantik söyleyiş şekli, CE’nin anlattığına inanırlılık da kazandırır.
Bir bireyin dili, iki dilli konuşucuların durumunda dilleri, aynı zamanda bireyin gelişimini
ve bilgisini de yansıtır. Edindiği şiveler, çevresindeki insanlardan ya da yakın
arkadaşlarından aldığı kelimeler veya deyiş ve konuşma biçimleri bireyin kimliğinin bir
parçası olurlar. Aynı şekilde dillerin farklılık gösteren mimik ve jestleri de iki dilli
konuşucular tarafından kodlarının bir unsuru olarak öğrenilir. Kod değişimlerinde mimik ve
jestlerin de değiştiği gözlemlenmektedir (Jonekeit & Kielhöfer, 1984, s. 42). Mimik ve jestler
kültürlere has beden hareketleridir. Bu nedenle kod değişiminde ifade ve anlam
oluşturmada etkendirler. CE’nin kod değiştirerek İngiliz kraliyet ailesi bireylerinin üst
dudağı hareket ettirmeden taklit ettiği konuşmaya aynı zamanda İngilizlere, daha doğrusu
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İngiliz asillerine has olduğunu düşündüğü mimik ve jestleri de katması bir nevi paralel
kodlamadır ve otantiklik kazandırmaya etkendir.
İki dilli konuşmalarda başkalarına ait alıntılar dile getirildiğinde, alıntı kısmı genellikle
orijinal alıntının dilinde verilir. Alıntı üzerine yapılan yorum ise, diğer bir dille gerçekleştirilir
(bk. Gumperz, 1982, ss. 75-76). Yukarıda değindiğimiz örnekte görüldüğü gibi, Alman
düşünür Herder’den yapılan bir alıntı, kendisinin dilinde, yani Almanca olarak kodlanmıştır:
Herder da diyor: “Nimmt Shakespeare als Vorbild.”
(çev. Herder da diyor: “Shakespeare’i örnek alın.”)
Özellikle retorik konuşmalarda büyük düşünürlerden yapılan alıntılar, konuşmanın
etkinliğini arttırmak ve söyleneni inanır kılmak için, alıntı yapılan kişinin dilinde
gerçekleştirilir.
İki dilli konuşucular kod değişimi yoluyla, anlattıkları konuya veya konunun içinde geçen
olaya ya da kişiye yakınlık oluşturabildikleri gibi, konuştukları kişilere de yakınlık
oluşturabilir veya mesafe koyabilirler. Aşağıdaki örnekte, sınavdan sonra bir kafede oturan
öğrenciler, sınavda çıkan soruları konuşmaktalar. Bir soruda fikir ayrılığına düşerler. Aynı
fikirde olan öğrenciler bir dili konuşurken, farklı fikirdeki öğrenci diğer dile geçer:
[99]

(Diskurs 3)
..

SI [v]
Çev.

194 [08:11.4]

←şii:rlerde→ ben deli oldum ben↓ çünkü * ben reimschemayı: karşılaştırdım
uyak ölçüsünü
KONU

[100]

..

SI [v]
BR [v]

195 [08:16.4]

196 [08:17.6] 197 [08:18.5]

198 [08:21.9]

tama=mı↑

199 [08:23.4]

evet on/
aa

bb * ab ab

[101]
201 [08:26.8]

EY [v]
Çev.

202 [08:29.7]

→ne← reimschemayı niye karşılaştırıyorsunuz↑
uyak ölçüsünü

[102]
..

SI [v]
Çev.
EY [v]
BR [v]

204 [08:33.2]

205 [08:34.8]

du sollst die vergleichen↓
Karşılaştıracaktın!

ya: of: ben öyle yapmadım:
reimschemaya gerek yoktu
FİKİR AYRILIĞI

[103]

..

206 [08:38.8]

SI [v]

çüş↓ wenn da steht vergleichen sie

Çev.

Eğer orada karşılaştırın yazıyorsa

BR [v]

da öylesine yazdım ↓ gerek yoktu↓
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[104]
..

207 [08:41.2] 208 [08:42.7]

209 [08:44.7]

SI [v]

die die die ga/

wenn da steht ka/

Çev.

o o o tü/

Eğer orda ka/

EY [v]

(... ...)
(İSİM) gibi istemiyor ama

BR [v]
[105]
. .210 [08:45.9]

211 [08:47.5]

212 [08:48.9]

SI [v]

hallo↑ wenn da

Çev.

Alo! Eğer orda

EY [v]

valla ben öyle bişey anlamadım ↓

BR [v]

karşılaştırma bu↓
 FİKİR AYRILIĞI

[106]

 FİKİR AYRILIĞI

..

213 [08:52.3]

SI [v]

steht vergleichen sie die beiden gedichte↑

Çev.

iki şiiri birbiriyle karşılaştırın yazıyorsa
mantık olarak karşılaştıracaksın

BR [v]
[107]
..

EY [v]
BR [v]

214 [08:56.6]

215 [08:58.3]

ben anlam olarak şe/ karşılaştırdım↓
iki şiiri↓ * anlam olarak↓

SI soruyu, BR ve EY’den farklı anlamıştır. Tartışma başlamadan önce Türkçe konuşan SI,
EY ve BR, tartışma başladığında kod değişimine giderler. BR ve EY aynı fikirde olduklarını
aynı dili kullanarak belli eder. Fark edilmeden yapılan bu dil tercihi, aralarında bir nevi
dayanışmayı vurgular. SI ise düşüncesini diğer dilde belirtir ve bu şekilde karşıt tutumunun
altını çizmiş olur. Tartışmada seçilen dil aslında tarafları belli etmektedir. Bu yolla BR ve EY
yakınlaşmış, SI ise fikir olarak diğerlerinden uzaklaşmış olur. Bu tarz kod değişimlerinde
tartışmada bir çözüm bulunduğunda ya da tartışma bir şekilde sona erdiğinde konuşucuların
yine aynı dile döndüğü gözlemlenmektedir.
Yukarıda verilen örneklerdeki kod değişim anları, bilinçli kontrol edilerek ve planlanarak
gerçekleştirilen değişimler değildir. İki dilli moddaki konuşmanın akışı içinde gerçekleşirler.
İki dilli konuşucular bilinçli olarak da kod değişimine gidebilirler. Örneğin espri yapmak,
kelime oyunları ile güldürmek istediklerinde kod değişimine başvurabilirler5. Appel ve
5

Ayrıca bk. “How to get a laugh in Fijian: Code-switching and humor” (Siegel, 1995).
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Muysken, bu amaçla kullanılan değişimleri, kod değişiminin sosyal işlevleri arasında görürler
(1987, s. 120). Aşağıda verilen Marmara bütüncesi örneği bu kullanımı temsil etmektedir.
Örnekte EY adlı konuşucu arkadaşlarını güldürmek için, Herbert Groenemeyer adlı Alman
şarkıcının bir şarkısını arabesk tarzında ve Misafir İşçi Almancası6 (Alm. Gastarbeiterdeutsch)
ile söylemektedir:
EY:

“Gib mir mayın, gib mir mayın Hers surük,
Isch brauche daynı Libe nischt.
Gib mir mayın Hers surük,
Gib surük lan!”
Metnin aslı:
Gib‘ mir mein, gib‘ mir mein Herz zurück,
Ich brauche deine Liebe nicht.
Gib‘ mir mein Herz zurück, …
(çev. Geri ver, kalbimi bana geri ver,
Senin aşkına ihtiyacım yok.
Kalbimi geri ver, …)
Almancanın bir tür konuşma dili varyasyonu olan Misafir İşçi Almancası, TürkçeAlmanca iki dilli konuşucular tarafından şakalaşma amacıyla sıkça kullanılmaktadır. Bu
varyasyon, sosyal grup olarak misafir işçilerin, bir türlü entegre olamayan, başına buyruk,
ama kendi tarzında sempatik bir stereotipini çağrıştırmaktadır. Kod olarak Misafir İşçi
Almancası şaka amaçlı kullanıldığında bu stereotipi akla getirir. Tanınmış Almanca metinler
(şarkı, şiir vs.) bu varyasyonla söylendiğinde iki dilli konuşucular için esprili sözsel ürünler
ortaya çıkmaktadır.
Örnekte EY, şarkıyı hem Misafir İşçi Almancası ile kodlamakta hem de arabesk tarzda
söylemektedir. Türkçede Almancadan farklı olarak seslendirilen /r/, /s/ ve /ı/ seslerini
bolca kullanır ve hece vurgusuyla konuşur. Bu özel kodla stereotipi canlandırarak otantiklik
sağlar.
Sonuç
İki dilli konuşucular, iki dilli modda iken dilleri arasında geçişler yaparak konuşurlar.
Böylece her iki dillerinin de ifade olanaklarını kullanmış olurlar. Bu zenginleştirilmiş dil
kullanımında söz konusu kod değişimlerinin birçok işlevi vardır. Bu işlevlerden birisi de
anlatılan konuya yakınlık ve otantiklik kazandırmaktır. Çalışmada Marmara bütüncesinden
örnekler üzerinde yakınlık ve otantiklik kazandıran kod değişimleri incelenmiş ve özellikleri
açıklanmıştır. Kod değişimleri ile sözsel metinlerin alıcı için özellikle daha kolay anlaşılır
hale getirildiği görülmüştür. Değişimler ile söylenene kazandırılan otantiklik, dinleyiciye

“Misafir İşçi Almancası” terimi, Almanya’ya 1960’lı yıllardan itibaren işçi göçü ile giden Türk ve diğer
uyruklu işçilerin Almancasını kastetmektedir. Kendi anadillerinin özellikleri ile (vurgu, heceleme, söz dizimi
vs.) konuşulan, basitleştirilmiş, ama günlük hayattaki iletişim ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olan bir
Almancadır (ayrıntılı bilgi için bk. Clyne, 1962; Keim, 1982; 2008).
6
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aktarılan bilgiyi kreatif bir şekilde çoğaltmaktadır. İki dilli modda iki dilin değişimli
kullanımı, iletişimi optimize etmektedir.
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Ek
Kullanılan transkripsiyon işaretleri ve kısaltmalar
[v]
Çev.
K [nv]
←x→
→x←
↓
↑

sözsel (İng. verbal) dil satırı
çeviri satırı (Türkçe)
söz dışı (İng. non-verbal) eylemlerin yorum satırı
yavaş söylenen kelimeler (bağlama göre)
hızlı söylenen kelimeler (bağlama göre)
düşen tonlama
çıkan tonlama
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*
**
‿
/
=
je''der
ya:
Fr̄age
m̂
(…)
(… …)
(İSİM)

çok kısa duraksama
kısa duraksama (en fazla ½ saniye)
iki ifade arası çok hızlı geçiş
kelimenin ya da ifadenin yarıda kesilmesi, düzeltilmesi
kaynaştırma
fark edilir kasti tonlama
fark edilir uzatma
vurgulu ünsüz
çıkan ve düşen tonlama
transkribe edilmeyen kısım
anlaşılmayan sekans
konuşmada geçen, ama transkripsiyonda verilmeyen şahıs ismi

197

19th International Stylistics Symposium
November 28-29, 2019 Isparta/TURKEY
Editor: Dr. Mehmet Galip ZORBA
ISBN: 978-605-84052-7-1
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Abstract
Media language is persuasive and has a symbolic powerful value in that instead of controlling
actions it aims to control intentions, beliefs, attitudes, ideas, thoughts, information and emotions. It
achieves this by creating mental representations which usually lead to mind control of media users.
Therefore, it would not be incorrect to claim that all media texts try to re-present a given truth by
codifying things into a number of signs and symbols. How the language used in media texts does
this is media stylistics or media linguistics. Focusing on the conventions of the new media stylistics
and media linguistics, this study deals with how Turkey is represented in Western Media just before,
during and after Operation Peace Spring in Syrian border. The study argues that fake news, lies,
biases, and prejudices have become commonplace as a form of distortion of the ultimate truth in
order to make it fit with ideologies and political interests.
Keywords: Turkey, truth, media, medium, mediality, linguistics, stylistics

Introduction
With the proliferation of mass media means via the web that provides an instant, low-cost
and very sophisticated interconnectedness for everyone, with the immense impact they
create on their target audience, nations, institutions, cultural, political and ideological
groups have added another item to their list of weapon inventory: language. Carter
(2014), Pratt (2009), Rafael (2012), Stahl (2016), Stanley (2018) and Borowsky (2019)
lexicalized this phenomenon as weaponization of language. Language has been turned into a
weapon in such tactics as propaganda, fake news, misinformation and deception. Thus, the
discourse the users of these tactics use have been very dangerous and politically,
ideologically and culturally fatal. Intensifying or nullifying some newsworthy events,
obscuring or ignoring truths, creating alternative truths, disseminating false information are
some ways through which this dangerous and fatal discourse achieves what it intends to do.
For the function of language such a discourse uses, Lecercle (1990) uses the term 'the
violence of language' claiming that it is a kind of “mild anarchism of playing with language
(48)”, In theatre and in reality shows and discussion forums, such a discourse is described
as 'slap talk'. If it is a written discourse used in media means, 'slap writing" would be an
appropriate term for this phenomenon.
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Aim, Method and Scope of the Study
This study deals with stylistic analysis of the language used in media texts about Turkey in
which language is turned into a weapon and a means of political and ideological operation.
With such an operational characteristic, this means is called media discourse. As a
multidisciplinary field of study ranging from linguistics, stylistics, semantics, pragmatics, to
cultural studies, sociology and politics, media discourse, in its narrowest sense, is the way
truth is represented, redefined, and reconstructed in broadcast and printed media.
The very methodological nature of the study is characterized by media stylistics. Media
stylistics is interested in the operational uses of language. Considering that media stylistics
focuses on how to process linguistic signs as a gateway to textual interpretation, media
stylistics is also called as media linguistics (Van Dijk, 1988; Wodak & Busch, 2004). Because
of its multi-disciplinary nature, the study of media stylistics has more than one concern
Lambrou and Durant (2014) mention some of the alternative concerns of media stylistics
as follows:
examination of particular, individual texts, examination of a selected
corpus of texts, identifying pervasive features of the type of text
represented by the sample, investigation of media language aiming to
enhance understanding of particular discourse features or techniques,
application of linguistic techniques in order to illuminate extralinguistic, cultural or political topics, textual description, and textual
interpretation and assessment of textual effects (p. 4).
Of these concerns, this study focuses on examination of particular texts (media texts
about Turkey), application of linguistic techniques in order to illuminate extra-linguistic,
cultural or political topics (what kind of stylistic strategies are used in order to create
representations of Turkey), and identifying pervasive features of the type of text.
In his seminal book The Image, Daniel Boorstin (2012) claims that people no longer pay
attention to whether a media content is true or not rather they rely on whether it is
believable or not. Instead of truth, especially in media texts, authors tend to create a sense
of believability in order to convince or persuade their target audience. Truth has been
replaced by believability. Thus, we have many shades/forms of truth which are used
instead of 'lies' or 'fake news' or 'dis/misinformation'. Ralph Keyes (2004, p. 15) calls this
'post-truth euphemism'. According to Keyes (2004), the following terms and concepts are
in use for the word 'lie':
poetic truth, parallel truth, nuanced truth, imaginative truth, virtual
truth, alternative reality, strategic misrepresentations, creative
enhancement, nonfull disclosure, selective disclosure, augmented
reality, nearly true, almost true, counter factual statements, fact-based
information (p. 15).
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According to the constructivist theory, people create their own understanding and
knowledge of the world through experiencing things and reflections on those experiences.
In this media-saturated society, much of our experience comes through media means via
linguistic signals and visuals. This is why media means have given themselves a mission and
responsibility: to re/create or re/construct truth/reality. That media do not present reality,
instead they construct their own reality by offering different shades of reality is a common
textbook wisdom among media researchers. Although media stories cannot be considered
to be the same as first hand experiences, the authors try very hard to make their own
experiences shared by their target audience. Such re-constructed, manufactured versions of
truth and experiences inevitably reflect their creators' ideological, cultural and political
values. John Stuart Hall (1997) calls this process media-representation. In the fields of
Public Relations, Political Sciences, Media Studies, Cultural Studies and Sociology, and
Critical Discourse Analysis, the image of a country or a nation is an important topic of
academic research. This importance comes from what Kunczik (1990:44) says about
representation: “an image of a nation constitutes the totality of attributes that a person recognises (or
imagines) when he contemplates that nation". He also discusses three components that can
analytically be distinguished from one another: a cognitive component referring to what is
known about that nation or country, an affective component referring to how the author
feels about the nation/country; and an action component relating to actual behavior
towards the nation.
Stylistic Strategies in the Mediality of Turkey in Foreign Press
There are explicit and observable relationships between political, ideological and cultural
positions authors take in their media texts and linguistic choices they make during the
process of writing. These choices are not solely expressive means of the language but
complex cognitive structures as well (Van Dijk 1980) that aim to influence social cognition
of the target audience.
Example 1: "Family Suicides in Turkey speak of a society that has lost hope" by ElifShafak.
Guardian, 13 Nov.
Dramatization and Sensationalization
The way media cover an event may sometimes serve as a seriousness, danger, emergency
and risk amplifier. Dramatization and sensationalization are of this kind media coverage
styles. Media authors use these in order to embroider facts/happenings/actions in their
own favor (Van Dijk 2000). This gives the events and happenings a disproportionate
amount of attention and prominence and plays an emotion-evoking and reaction-sparking
role on the audience. Elif Shafak's opening paragraph is very well-designed for this:
Fatih is known as one of the most conservative districts of Istanbul.
Last week some people in the area saw a note attached to the door of
a flat: “Beware! There’s cyanide inside. Call the police. Don’t enter.”
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Whoever wrote the note had clearly wanted to protect the neighbours
from a toxic substance. When the police arrived they found four
bodies – two men, two women, aged between 48 and 60. The dead
were all from the same family, the Yetişkins, who had been residents
of the neighborhood for decades. The siblings had, according to
friends, also lived in unemployment and penury – the wages of one
sister, a music teacher, used to keep creditors at bay. Unable to find
jobs to cover the family’s growing debts, they’d been battling
depression and anxiety.
In Shafak's dramatization and sensationalization of the family suicide in Fatih, İstanbul,
there is intense and exaggerated characterization and determination, and a feverish and
seductive attempt bring the situation to life so that it can make a change in the emotional
state of those already know something about
Generalization
Based upon only the title, one can assume that Shafak uses a strategy of ideological
discourse, which is 'generalization'. Referring to some suicide events committed by some
people from the same family both in İstanbul and Antalya, Shafak claims that suicides are
common in Turkey and related to socio-economic factors and that suicide rates are on the
rise and that Turkish people have lost their hope. According to Kunczik's classifications,
Elif Shafak moves from a cognitive component in her construction of truth - that some
people committed suicide- to an affective component by claiming that suicides are very
common in Turkey. Actually, according to Suicide Rates by Country released by World
Health Organization, Turkey has a lower rate. United Kingdom (where Elif Shafak lives),
France, Spain, New Zealand, Netherlands, Denmark, Canada hold higher ranks than
Turkey. Shafak constructs her own truth, which this study lexicalizes as 'synthetic truth'.
Negative Affective Language and Affect Infusion
Negative Affective Language and Affect Infusion are other stylistic categories in political
and ideological discourse Elif Shafak uses in her article. According to Radical
Behaviourism, affect influences thoughts, ideas, judgements and behaviours through
conditioned and structured associations between affect and stimuli (Watson & Rayner
1920). The stimuli in Elif Shafaks article are family suicides in İstanbul and Antalya. The
negative affect and mood Shafak creates in the article by using negative words prime
negative memories and negative judgements in the audience. Some examples are as follows:
“an economy deep in recession and democracy in tatters’’ (para,1).
“unemployment and penury” (para, 1).
“Unable to find jobs to cover the family’s growing debts”(para, 1).
“battling depression and anxiety”(para, 1).
“enacting punitive laws against academics and economists who make
gloomy predictions about the Turkish economy” (para, 7).
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“recession, unemployment and poverty” (para, 8).
“the loss of dignity” (para, 8).
“democracy is shattered to pieces” (para, 8).
“human rights, freedom of speech, diversity and pluralism are
trampled on” (para, 8).
“human dignity is destroyed” (para, 8).
“democracy has been destroyed” (para, 8).
This strategy of using negative words in media texts is called 'negative affective
language'(Utcyh, 2017). Such a language, he claims, uses very strong negative words in order
to arouse negative reactions in the target audience. According to Forgas (2006), 'affect
infusion' is the right term to describe this style of writing in media texts. In Affect Infusion,
Forgas, 1995) recognizes two basic assumptions which deeply influence judgements of
readers: one is that the influence of mood on judgements is based the strategies through
which the readers process information used or given, and the other is that readers will
adopt effortless processing strategies. Each of the above items are both pieces of
information and judgements about Turkey. Shafak gives her readers both information and
judgements together directly so the readers will put no effort in rendering their own
judgements because her style in creating her judgements lack any supportive details like
evidentiality and authority.
Relativization of Truth
According to Hart (2014: 409), "relativizing the truth predicate to something like ‘true for
her’, ‘true in his perspective’ or ‘true by her standards’ really yields a new truth predicate".
Beginning with the radical individualism declared by the philosophers of the
Enlightenment which made the individual man the centre of truth and meaning, there have
been a deep rooted suspicion of truth and meaning. In her article, Elif Shafak makes a lot
of assertive sentences. According to MacFarlane (2011), assertions come out in
conversations and in writings as overt expressions of beliefs. From a post-truth euphemism
perspective, assertions are made based on some forms/norms of truth. In the case of this
study, therefore, Shafaks assertions can be taken as her expressions of ideology and belief
in the form of relativized truths:
“Since 2012 there has been a dramatic increase in suicide rates in
Turkey…”(para,6).
“Many of Turkey’s suicide victims are buried in the Cemetery of
Companionless in Kilyos, on the outskirts of Istanbul” (para,10).
“But in a country where there is no freedom of speech and no room
for a sensible, nuanced debate on anything, the reaction to these cases
has been ugly, to say the least” (para, 7).
“The family’s apparent suicide generated a furious discussion across
Turkey, and like almost everything else, became immediately
politicised and saturated with conspiracy theories”(para, 3).
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“… the suicide was also regarded as a rebellion against God, and act
of defiance against the authorities and the existing order”(para,7).
“Those who write critically about the socioeconomic features behind
the dramatic rise in Turkey’s suicides are immediately accused of
being “betrayers”, and of having a “hidden” agenda” (para, 8).
“There are now even suggestions that Turkey should enact punitive
laws against academics and economists who make gloomy predictions
about the Turkish economy” (para, 8). “Times of financial crisis and
political instability have a devastating impact on how people view not
only the present but also their hopes of a better future”(para, 12).
According to Pierce (1986) and James, truths should be well-justified, indefeasible and
unassailable. However, Shafak does not give any verifications and justifications of her own
truths in her article.
Lexicalization
Lexicalization is the act of using suitable terms to describe events and beliefs. Van Dijk
(2000) asserts that similar or different meanings/words/terms can be used to explain a
given event/belief/phenomenon depending on the position, role, goals, point of view or
opinion, ideology. He also writes "Lexicalization is a major and well-known domain of
ideological expression and persuasion as the well-known terrorist versus freedom fighter
pair suggests" (1995, p. 25).
In' New Pentagon report says Turkey's Syria incursion is helping ISIS mount a comeback' by Ryan
Browne, CNN, Turkey's Operation Peace Fountain is lexicalized as 'incursion', which means a
hostile entrance into a territory. In the same article, Browne lexicalizes YPG/PYD terrorists
as 'America's Kurdish partners (para.1). In his article titled' Trump Gives Turkey Green Light to
Invade Syria" in The Jarusalem Post, Seth Frantzman uses the word 'invade' for what Turkey did
in Syria. However, Paul Wolfowitz, in his article 'Undoing Trump's Syrian Blunder' in NYT
on Nov.21, 2019, uses the word 'intervention' for the US existence in Syria supposedly
to protect Kurdish people. In another article published in CNN written by By Caroline
Kelly, Ryan Browne and Nicole Gaouetteon on Nov. 8, 2019, 'New York Times: Top US envoy
in Syria said Trump administration didn't do enough to prevent Turkish invasion!' , Turkey's operations
in Syria are lexicalized as "war crimes and ethnic cleansing" (para.1).
Actor Description
Actor Description isa common stylistic and semantic choice in media texts. The way actors
are described in discourses depends on the authors' ideologies, which means typically they
tend to describe ingroup members in a neutral or positive way, and outgroup members in a
negative way (Van Dijk, 1995). Similarly, they will mitigate negative descriptions of
members of our own group, and emphasize the attributed negative characteristics of
Others. By this way, media texts with ideological and political perspectives use lexicogrammatical choices in order to de-individuate and impersonalize political figures existing
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in the list of The Others. Since we live in a consumption-oriented, a media-saturated and
mediated society, much of what we know, care or ignore comes from symbols, motives,
images, stories, and narratives in media means. In media texts, discourses, discursive
strategies, lexical and grammatical choices play a very significant role in the re-construction
and re-presentation on nations. The headline "Turkey's Tyrant Eats a White House Turkey"
by Bret Stephens, in NYT is one of the many cases in point. In order to deal with bilateral
relations, and foreign policy issues including Syria, Trump and Erdogan met in White
House on Nov.13, 2019. Bret Stephens, believing that the negotiations did not bring
decisions and conclusions desirable and acceptable for US interests, uses the above
headline for his article, which demonizes Erdogan and belittling Trump. Another example
that appeared in Financial Times on Nov. 18, 2019, "Turkey invades northern Syria as Trump
abandons Kurds", describes Turkey as an invader and Trump administration as unreliable. In
"Can Greece Expect US Support in the Face of Turkish Expansionism?" published in Greek
Reporter on Dec.6, 2019, Philip Chrysopoulos describes Turkey as an expansionist, also
implying that Turkey is an imperialist and colonialist country.
Conclusion
This study counted for some stylistic choices used in the construction of 'synthetic truth' in
some media texts on Turkey, and discussed their implications with regard to the
techniques/tactics and strategies. The concept of post-truth in media texts can best be
explained with reference to ideologies which are modalities of power and hegemony in the
formation of international relations' that are deeply influenced and shaped by economic
and cultural considerations and interests. Such considerations and interests hinder media
producers to take an objective and neutral stance and perspective towards global events
and actions and their participants with a national, cultural, religious, and ethnic identity.
When they report these events they put on their own ideological and cultural dresses,
which results the evolution and distortion of truth. To a question how the mediality of a
given country in any given media means can be described, the answer would be 'good',
'bad', 'objective', 'subjective' or 'neutral'. However, the discursive styles, strategies, and
methods such a mediality can be created very often escape the attention of critical eyes and
mind. The present study has discussed some of them giving examples from news and
opinion articles taken from foreign newspapers and magazines. Elif Shafak uses
generalization as a strategy in 'ideological discourse'. Instead of providing concrete and wellgrounded stories and evidence for her arguments, Shafak, in order to exploit their
persuasive functions, tries to construct a 'general truth' on a specific truth. Another
ideological discourse structure she uses is negative lexicalization. A lot of words that surround
the word 'Turkey' are negative, which will deeply negatively influence readers' judgements.
Truth relativization, which considers things as only relative to a given framework of
assessment and actor descriptions, in which social, political, cultural and ideological actors
are represented by using a number of lexico-grammatical and discursive figures and units in
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order to (de)individuate, (im)personalize, idealize or demonize them, are other techniques
used in ideological discourse in media texts.
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