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Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün açtığı Yüksek lisans 
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Gazâvât-ı Nebîsi adlı tezle, “Türk Dili Bilim Uzmanı” oldu. 1995 yılında Sakarya 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün açtığı doktora sınavında başarılı ola-
rak Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına kayıt yaptırdı. 1998 yılında Prof. Dr. 
Osman Nedim TUNA ve Yrd. Doç. Dr. Kenan ACAR (Prof. Dr. Osman Nedim 
Tuna’nın rahatsızlığından sonra) yönetiminde hazırladığı ‘Acâ’ibü’l-Mahlukât 
Tercümesi (Metin-Dil İncelemesi- Çözümlemeli Dizin) adlı tezle “Türk Dili Bi-
lim Doktoru” oldu.

2004-2006 yılları arasında TC Başbakanlık TİKA tarafından Bosna-Hersek’te 
Tuzla Üniversitesi’nde “Misafir Öğretim Üyesi” olarak görevlendirildi. 2005 yılın-
da “Yeni Türk Dili Doçenti” oldu. 2011 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi’ne “profesör’’ olarak atandı. 2012-2013 öğretim yılında UPENN’de (ABD) 
misafir araştırmacı (visiting scholar) olarak görev yaptı. 2016-2017 öğretim yılı 
güz yarıyılında (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi’nde dersler verdi.

Dr. Yılmaz, Princeton University’nin (2013), Kean University’nin (2015) ve 
Harvard University’nin (2016) davetlisi olarak ABD’de kısa süreli araştırmalar 
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15. Edim Bilimine Giriş (Pegem Akademi Yay., Ankara, 2020).

Yılmaz’ın, ulusal ve uluslararası nitelikteki çeşitli dergilerde makaleleri; başta 
Uluslararası Türk Dili Kurultayı (2000, 2004, 2008, 2012), Uluslararası Türkçe-
nin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı (Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2008; Ankara Üni-
versitesi, 2009; Dokuz Eylül Üniversitesi, 2010; Sakarya Üniversitesi, 2011; Mersin 
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Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 2009), Tür-
kiye’de ve Dünyada Sözlük Yazımı Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu 
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karya Üniversitesi, 2014; İstanbul Üniversitesi, 2015; Eskişehir Osmangazi Üni-
versitesi, 2016), ICLEL (Çek Cumhuriyeti, 2015; Letonya, 2016), XI. Uluslararası 
Büyük Türk Dili Kurultayı (Macaristan, 2016); Uluslararası Eğitim Bilimleri 
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derecede Boşnakça bilmektedir.



ÖN SÖZ 

Her okuma, aslında yeni bir anlamlandırma demektir. Bu anlamlandırmada 
metin üreticisi konumundaki yazar kadar, metin çözücü olan okur da etkin bir rol 
üstlenebilmektedir. Yazarın bilgisi, birikimi, dünya ve sanat görüşü elbetteki “met-
nin üretimi” aşamasında belirleyicidir. Ancak, bir metnin dilsel anlamda üretimi 
tamamlandıktan sonra, sıra artık o metni okuyacak/dinleyecek, yeniden anlam-
landıracak, inceleyecek, eleştirecek kişiye gelmiş demektir. Metnin anlaşılabilmesi 
için; metni üreten yazarın etkin olduğu “metinselleşme süreci” kadar; metni alım-
layan, metni çözmesi beklenen okur evrenindeki her bir üyenin etkin olduğu “me-
tin sonrası” aşama da büyük önem taşımaktadır. Kaldı ki, bu “metin sonrası” aşa-
mada metni çözmesi beklenen okurun bilgisi, birikimi, dünya ve sanat görüşünün 
yanında, yazardan ve eserden beklentisi de ön plana çıkmaktadır. Elinizdeki eserin 
hazırlanışındaki temel amaç da, “metin sonrası” aşaması olarak kabul edilebilecek 
olan “metinlerin incelenmesi” noktasında, özellikle üniversitelerdeki Türk Dili ve 
Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Dilbilim gibi bölümler-
de okuyanlara/lisans üstü öğrenim görenlere, Türkçe/Edebiyat öğretmenlerine ve 
alanın uzmanlarına, somut inceleme örnekleri sunarak kılavuzluk etmektir.

Farklı edebi eserler, farklı yöntemlerle incelenebilir: Metne pozitivist, psika-
nalitik, hermeneutik, felsefi, yapısalcı, çoğulcu vb. yöntemler ışığında yaklaşılabilir 
ve bu doğrultuda değerlendirmeler yapılabilir. Elinizdeki eserde, daha çok “an-
latısal metin” türlerinin incelemesi yapılmış; metinler yer yer “bütüncül”, yer yer 
“bölümsel” incelemeye tabi tutulmuştur. Metin incelemesi yapılırken çeşitli kav-
ramlar, imgeler, motifler ışığında “Metne Bağlı İnceleme Yöntemi”ne (werkimma-
nent) bağlı kalınarak,  “Metin Dilbilimi” başta olmak üzere “Edimbilim”, “Sosyal 
Psikoloji”, “İletişim” vb. sosyal disiplinlerin ilke, yöntem ve verilerinden yararla-
nılmıştır. Bu incelemelerde metinler, ait oldukları çeşitli bağlamsal düzlemler (dil 
bağlamı, sosyal/kültürel bağlam, söylemsel bağlam, durumsal bağlam, metinsel bağ-
lam) ve kullanılan dil ve üslup özellikleri bakımından değerlendirilmiştir. “Türk 
Yazınında ‘Metinsel Odaklama’ Örnekleri: Bir Motif, Üç Eser” ve “Dedem Korkut 
Kitabı’nda Tasvir Dünyası” başlıklı incelemelerde ise “karşılaştırma tekniği”ne 
ağırlık verilmiştir.

Eser, 2 ana bölümden oluşmaktadır: I. Metin, II. Örnek Metin İncelemeleri. 
Metin Bölümü’nde genel olarak “metin” kavramı ve “metin incelemeleri” konu-
larında kuramsal bilgiler verilmiştir. Bu bölüm, Kaynaklar ile sona ermektedir. 
Burada anılan kaynaklar, sadece kuramsal bölümle ilgilidir. Her incelemenin so-
nunda ayrıca, ayrıntılı kaynaklar bölümü verilmiştir. Örnek Metin İncelemeleri 
Bölümü’nde toplam 15 (on beş) inceleme yazısı yer almaktadır. Bu incelemeler-
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den bazıları, daha önce akademik/bilimsel nitelikte olan çeşitli dergilerde yayın-
lanmıştır. Bazıları ise, ilk defa bu kitapta yer almaktadır. Yayınlanan yazıların han-
gi dergilerde yayınlanmış olduğuna dair künye bilgileri dipnotlarda belirtilmiştir. 
Bu bölüm, incelemesi yapılan hikâyelerin tam metinlerinin yer aldığı Ek (Örnek 
Metinler) ile sona ermektedir.

Eserin yayınlanmasında yardım ve ilgilerini gördüğüm Servet Sarıkaya’ya ve 
Ayşe Nur Yıldırım’a teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Engin YILMAZ 

Hendek, 2021
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Metinler; tarihsel, kültürel ve sosyal değişim süreci içinde düşünce ve duygu-
ların düzenlendiği, dile dayalı biçimlendirmelerdir. Öyle ki, tarihsel, kültürel ve 
sosyal değişimler ancak metinler aracılığıyla anlaşılabilir. Bir başka deyişle bu de-
ğişimler metinler olmadan tam olarak anlaşılamaz1. Bu çerçevede metinler, ortak 
hafızanın oluşması ve işlemesi bakımından da önem taşımaktadır.

Metnin Tanımı

Bu bölümde; önce metin kavramının başlıca tanımlarını aktarıp, bölüm 
sonunda da kendi tanımımızı vermek istiyoruz. Arapça kökenli bir kelime olan 
met(i)n Ferit Devellioğlu’nun Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgati’nde şöyle 
tanımlanmıştır: “Bir yazıyı şekil ve noktalama hususiyetleriyle birlikte meydana 
getiren kelimelerin topu”2. Metin kavramı TDK’nin hazırladığı Türkçe Sözlük’te 
şöyle tanımlanmıştır: “metin is. Ar. metn 1. Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama 
özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst. 2. Basılı veya el yazması parça, 
tekst”3. Metin, Berke Vardar yönetiminde hazırlanan Açıklamalı Dilbilim Terimleri 
Sözlüğü’nde betik maddesi altında şöyle tanımlanmıştır: “betik (Alm. Text, Fr. tex-
te, İng. text) 1. Dilbilimde, inceleme konusu olan düzlemdeki sözceler bütünü 2. 
Kimi kuramlarda F. De Saussure’ün sözü ya da söylem; konuşucunun edimli kıldı-
ğı dil. Bu bağlamda, dilsel üretim süreci olarak sözceleme olgusuyla karşılaşılır”4. 
Doğan Aksan tarafından yayıma hazırlanan Dilbilim Seçkisi adlı kitapta metin şöy-
le tanımlanmıştır: “Metin; yazı dilinin gerçekleşmiş her sözcesine, dilin bir bütün 
oluşturan tüm sözlü sözceleri; sonlu sayıda tümcenin bağdaşık dizisi”dir5. Doğan 

1 Canan Ayata-Şenöz, Metindilbilim ve Türkçe, Multilingual Yay., İstanbul: 2005, s. 13; Aysu 
Erden, Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri, Gendaş Yay., İstanbul: 2002, ss. 76-79.

2 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, 25. Baskı,Aydın Kitabevi Yay., 
Ankara: 2008, s. 633

3 Türkçe Sözlük, 10. Baskı, TDK Yay., Ankara: 2005, s. 1382.
4 Berke Vardar vd., Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Multilingual Yay., İstanbul: 2002, 

ss. 38-39.
5 (Yayıma Haz.) Doğan Aksan, Dilbilim Seçkisi, TDK Yay., Ankara Üniv. Basımevi, Ankara: 

1982, s. 205.
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Günay, Metin Bilgisi adlı kitabında metin kavramını şöyle tanımlamıştır: “Belirli 
bir bildirişim bağlamında bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı 
olarak üretilen bir dil dizgesi bütünüdür. Bir başka deyişle, bildirişim değeri taşı-
yan, eyleme yönelik devingen bir bütündür”6.

Batı dillerindeki metin karşılığı olarak kullanılan text, texte sözcüğünün kö-
keni Latincedir. Latincede texere, textus, textum “dokumak, örmek; dokuma, örgü” 
anlamlarına gelmektedir. Textus sözcüğü “metnin oluşturuluş biçimi” yani, bu-
günkü “biçem” anlamında kullanılmaktaydı. Orta Çağ’da text sözcüğüne bu anla-
mının yanında ikinci bir anlam daha yüklenmiştir. “Kutsal Kitap’ın gümüş ve altın 
süslemeyle işlenmiş harfleri” metin olarak nitelendirilmiştir. Daha sonra kutsal 
kitabın orijinalini yorumlardan ayırmak için, Kutsal Kitap’ın kendisine text denil-
meye başlanmıştır. Text sözcüğünün bu anlamı dinsel alandan edebi alana kaymış 
ve edebi eserler için kullanılagelmiştir7.

Metin, cümlelerin/sözcelerin basit, rastgele, ardışık olarak sıralanması ile 
oluş(turul)muş basit bir yapı değildir. Metin; en gelişmiş bildirişim dizgesi olan 
insan dilinin, en üst düzeydeki birimi; cümleler/sözceler arası çeşitli düzeylerde 
yazar(lar)ı tarafından -bilinçli olarak- derin ve yatay, uzak ve yakın ilişkilerle oluş-
turulmuş bağdaşık, tutarlı bir dilsel düzenleme; ‘bütünlük’ ve ‘birlik’ arz eden, an-
laşılabilen, özetlenebilen, yorumlanabilen ve metinsel/sosyal/kültürel/durumsal 
bağlamlar içerisinde belli çıkarımlar/sezdirimler ve iletiler içeren dilsel bir bütün-
lük; metinsellik özelliği taşıyan sözlü/yazılı (veya alternatif) iletişimsel üründür.

Metinle İlgili Temel Kavramlar

Metin kavramı ile ilgili yapılacak dar veya geniş bir tanımda mutlaka yer al-
ması gereken ifade “metinleşme sürecini tamamlamış, metinsellik özelliği taşıyan 
ve ‘bağlam’ içinde anlaşılabilen/incelenebilen/yorumlanabilen sözlü/yazılı (veya 
alternatif) dil ürünü” olmalıdır. Çünkü; herhangi bir ürün kendiliğinden metin 
değildir. Metin kavramının/teriminin tanımlanmasından, metin türlerinin tasni-
finin yapılmasından önce, “metinleşme süreci”, “metinsellik ölçütleri” ve “bağlam 
(bildirişimsel durum)” kavramlarının açıklanmasının ve “metin ile metin olma-
yan” arasındaki farkların ortaya konulmasının yararlı olacağı kanısındayız. 

Metinleşme Süreci

Metinler nasıl oluşmaktadır, daha doğrusu nasıl oluşturulmaktadır? Metinle-
rin kurgulanmasından son hâlinin verilmesine kadar, genel olarak hangi aşamalar 
söz konusudur? Bir metin ne zaman başla(tılı)r, ne zaman sona er(diril)er? 

6 Doğan Günay, Metin Bilgisi, Multilingual Yay., İstanbul: 2003, s. 35.
7 Canan Ayata-Şenöz, a.g.e., s. 19.
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Metin üretici konumundaki yazar, kendisi açısından metne son şekli verene 
kadar genel olarak şu aşamaları izlemektedir:

i. Buluş (inventio) aşaması: Duruma ve konuşma/yazma amacına uygun 
fikirler bulma anlamına gelen buluş aşamasında metin, kavramsal ola-
rak yazarın zihninde oluşur. Buluş, kendi içinde şu alt-aşamalardan oluş-
maktadır: a) Giriş (exordium) b) Anlatma (narratio) c) Temellendirme 
(argumentatio) d) Sonuç (peroratio).

ii. Düzen (diposito) aşaması: Bulunan fikirlerin sıralanıp bir düzene so-
kulduğu düzen aşaması şu alt-aşamalardan oluşur: a) Kendi tezini ileri 
sürme (confirmatio) b) Karşı tezi çürütme (refutatio) c) Sonuç (peroratio)

iii. Seçme (elocutio) aşaması: Yazar, metnin seçme aşamasında, metnin 
tematik planlamasını yapar ve sebep-sonuç ilişkileri bağlamında oku-
yucunun ilgisinin metnin belirli noktalarına odaklanmasını sağlamayı 
amaçlar. Bu aşamada, dili doğru ve güzel kullanma, bağlama uygunluk 
(dil bağlamı, sosyal/kültürel bağlam, söylemsel bağlam, durumsal bağlam, 
metinsel bağlam) önem taşımaktadır. Estetik, standart ve yalın dil kulla-
nımlarından birinin seçimi, bireysel dil ve üslup özelliklerinin yansıtıl-
ması da bu aşamaya dahildir. 

iv. Metin hâline dönüştürme (memoria) aşaması: Bu aşamada yazar, duy-
gu ve fikirleri sözlü veya yazılı metin şeklinde ifade eder. Bu aşama; ya-
zılı metinleri çeşitli yollarla kayıt altına alma, kayıtlı hâle getirme olarak 
düşünülebileceği gibi, sözlü metinleri “ezberleme”, “hafızaya aktarma” 
olarak da değerlendirilebilir.

v. Denetleme (contra/rotulus) aşaması: Bu aşama, söylenenlerdeki veya 
yazılanlardaki yanlışlıkları düzeltme, anlatım bozukluklarını giderme, 
düşünce akışındaki tutarlılığı kontrol etme aşaması olarak açıklanabilir8.

vi. Sunuş (pronuntiato) aşaması: Metnin sözlü veya yazılı olarak alıcısına 
(dinleyen/okur) ulaştırıldığı aşama, seslenme veya yazma aşaması olarak 
açıklanabilir9.

Metinsellik Nitelikleri

Metnin üretilmesi ve metin üretici (gönderici) tarafından metin çözücü-
ye (alıcı) iletilmesi aşaması, metinleşme sürecinin sonlandığı, tamamlandığı  
 
8 Leyla Subaşı-Uzun, Orhon Yazıtlarının Metindilbilimsel Yapısı, Simurg Yay., Ankara: 

1995, ss. 26-27; Sıddık Akbayır, Cümle ve Metin Bilgisi, PegemA yay., Geliştirilmiş 4. Baskı, 
Ankara:2006, ss. 233-234.

9 Canan Ayata-Şenöz, a.g.e., ss. 14-15.
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anlamına gelmemektedir. Çünkü; metinleşme sürecinin sonunda vücuda getiri-
len, metin üretici konumundaki yazar açısından tamamlanmış son form niteliğin-
deki metnin anlaşılmasında, sorumluluk “yazar-okur” ikilisi tarafından ortaklaşa 
paylaşılmaktadır. Modern edebi anlatı metinlerinde; yazar salt metin üretici, okur 
ise salt metin tüketici konumunda değildir. Yazar, -bilinçli olarak- okuru metnin 
okunması/anlaşılması/yorumlanması aşamalarında etkin kılmayı amaçlamakta, 
okurun dikkatini çeşitli dilsel imkânlarla (dil kullanımları ile) harekete geçirmek 
istemekte ve okura bir nevi, yardımcı yazarlık misyonu/rolü yüklemektedir.

Metinler öncelikli olarak, iletişimsel bir amaca hizmet eder. Bir metnin ileti-
şimsel işlevini yerine getirebilmesi için de, metinsel olma nitelikleri taşıması ge-
rekmektedir. Bu nitelikleri Beaugrande ve Dressler şöyle sıralamaktadır10:

i. Bağdaşıklık (cohesion): Metnin yüzey yapısındaki ögelerdir (sözcük, 
sözcük öbeği, cümlecik vb.).

ii. Bağlaşıklık (coherence): Metnin derin yapısında bulunan kavramlar ve 
ilişkiler düzenidir. Metnin yüzey yapısındaki dil birimlerinin, yazar ta-
rafından niçin seçildiği açıklanır. Üç türlü bağlaşıklıktan söz edilebilir:

a. Sözcüklerarası bağlaşıklık: Sözcüklerin anlam bakımından ken-
dilerinden önceki ve sonraki sözcüklerle olan ilişkilerini belirler.

b. Bölgesel-anlambilimsel bağlaşıklık: Metinde, birbirine yakın 
olan anlam grupları arasındaki ilişkileri belirler.

c. Metnin bütünündeki bağlaşıklık: Metnin içinde, birbirinden 
uzakta bulunan anlam grupları arasındaki ilişkileri belirler.

iii. Amaçlılık (intensionality): Niyetlilik, yazarın tutumu, amacı ile ilgilidir. 
Ancak özellikle, edebi nitelik ve değer taşıyan metinlerde yazarın amacı 
her zaman, açık olmayabilir. Bu noktada, metindeki derin yapının yü-
zeysel yapıdaki dilsel dışavurumlarla nasıl ifade edildiği iyi analiz edil-
melidir.

iv. Kabul edilebilirlik (acceptability): Kabul edilebilirlik, okurun tutumu, 
metnin okura uygunluğu ve okur tarafından değerlendirilmesi, yorum-
lanmasıyla ilgilidir. Bu noktada Grice’in “işbirliği ilkesi”nden söz edilebi-
lir. Çünkü, iletişime girmek, insanların birbiriyle işbirliği yapmasını zo-
runlu kılar. Bu sayede, sözcelerin yorumlanması, hangi amaçla ve hangi 
şartlar altında söylendiğinin belirlenmesi kolaylaşır. İşbirliği, iletişimin 
şu dört alanında etkin olarak görülmektedir:

10 De Beaugrande, Alain; Dressler, Wolfgang Ullrich, Introduction to Text Linguistics, Long-
man, London, 1981, digitally reformatted 2002, 270 s.
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d. Nicelik ilkesi: Gerekli olan sözcük seçimini düzenler.

e. Nitelik ilkesi: Gerçeklik ve sürekliklilik olgusunun gerekliliğini be-
lirler.

f. Bağıntı ilkesi: Metin içindeki uzak ve yakın anlam ilişkilerini dü-
zenler, anlam ağını belirler.

g. Tarz ilkesi: Metin içindeki bilgilerin anlaşılabilir, açık ve düzenli 
olması gerektiğini belirler. Ancak özellikle hikâye ve roman yazar-
ları bu ilkeyi ihlal edebilirler, anlam bakımından kapalı, çoklu an-
lam anlayışına uygun bir üslup benimseyebilirler.

v. Bilgisellik (informativity): Metnin, okuru -belirli ölçülerde- bilgilendi-
rici nitelik taşıması gerekir.

vi. Durumsallık (situationality): Metnin, metinsel bağlama uygunluğunu 
gerektirir11.

vii. Metinlerararası İlişkiler (intertextuality): Bir metnin doğrudan ya da 
dolaylı olarak, açıkça veya örtülü biçimde başka metin ya da metinlerle 
bağlantılı olması halinde “metinlerarası ilişki”ler doğar. Aslında hemen 
her metin için bu tür ilişkiler söz konusudur, hiçbir metin diğer metin-
lerden tamamen bağımsız değildir. Çünkü; dünya sonsuz ve sınırsız bir 
metinler alanıdır. Kuramsal olarak 20. yüzyılda ortaya çıkan metinle-
rarasılık (intertextuality) kavramı, kaynağını Mikhail Bakhtin’in söyle-
şimcilik (dialogism) kuramından alır. Genel olarak, metinlerarası ilişki 
biçimleri şunlardır:

i. Alıntı 

ii. Aşırma (gizli alıntı, çalma) 

iii. Gönderme (atıf) 

iv. Anıştırma 

v. Yansılama (parodi) 

vi. Öykünme (pastiş) 

vii. Yapıştırma, kesyap (kolaj)

viii. Kurgu (montaj) 

ix. Yeniden Yazma12.

11 Aysu Erden, Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri, Gendaş Yay., İstanbul: 2002, ss. 73-75.
12 Gonca Gökalp-Alpaslan, Metinlerarası İlişkiler ve Gılgamış Destanının Çağdaş Yorumları, 

Multilingual Yay., İstanbul: 2007, ss. 9-21.
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