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AHMET vEFiK PAŞA,NIN "ZORAKİ TABİP,,ADLI TİYATRO
ESERİNDE ANLAMBİLiMSEL GÖRÜNÜMLER

Hiiba AŞKIN BALCI 1

Alpel BAHTiYAR1ĞLI|'2

Özet: Dil ve dilbilim konusu üZerine yülliırca ça]üŞma]ar yapllmıştlr. Biz de bu çallŞmamızda dilbilimin incele
ııe alanlitnndıuı birisi olan anlambiliııi ele iiiıriü dünyada vc Tüfkiyc'dc göstermiş olduğu gelişmelerden b:üsede
rek. ele ddığüüllüz meıindc an]amsal olaylirn benzetmeler. eğrelileme]er Ve değinmcceler ba§lık]İn alhnda tespit et
meye çalüşacağlz. Bu tespit esnitslnda çeşil]i grupland]malaf yapl]aük türler ortaya konulmuŞlur. Aynca etsetileme-
Icr yıni deYim aktarmaları üZerindcki görüş farklllıklan gündeme gelirilnri§. bu !üre ai! ömekler verilerck kelime ve
kelime 8ruplannda orhya çlkabiIecek kıırg§iılara açık]lk gctirilmcye çalışılmlştlr.

Anahtar sözcüIder: Anlambilim. egretilemeIer, değinmeceler. beızeımclcr

s€mantic Aspects in the Play "Zoraki Tabip" by Ahmet velik Pasha
Abstract: Language and linguistics havc bccn rcsealched for many vea]s. ln this study wil] mcntion üe

developmenıs conccming semantics both in Tufkc), rd in üc world. Thcn we will analtze our lext in terms ofüc
semantic phenomena of comparison, nreüphor iurd admonition. Fur ücrc morc we investigate lhe farms of
admonilions and clitrit_v the possible ambiguities bl, gir,ing exıınlples,

Key words: seııantic. coınparisions, opinions. admonitons

l. Giriş:
Dil. insıuılığın tarihsel sürcçte gcliştiği oranda gelişme gösteİmiş. insanoğlunun bilgi dünyasını etki-

lemiş ve değiştirmiş bir ııraçır. Gereksinimlerimizi, duygu ve düşüncclcrimizi bu yolla fuılatmak kadar
insanlar an_sı iletişim kurmanın da bir giistcr8esidir. Sonuçta di] insanlaı arasl iletişimde ve alış vcrişte
ortaya çıkmış doğalbir olgudur, İns.ırrı insan yapan, diğercanlılardan aytran vc adcta insanlığın vıırlık ne

denidir. Bu neden]c fclsefe. maıhk, sosyoloji !e psikoloji gibi birçok alırnın da konusu olmuştur.
Doğan Aksaı dili. "bir anda düşüncmcyeceğimiz kadıu çok yönlü. değişik açılardan bakınca ba§ka

başka nitelikleri beliren. kimi sırl.ırını bu8ün de çözemediğimiz büyülü bir varlık olıuak bclirtir. o, geıek
insan. gerekse topluındıuı ayn düşünülemeyecek olaı bilim, sanat, teknik gibi bütiin aianlarla ilgili bulu
nan. aynı zanraıda on|an oluşturan bir kurumdur. Habeıleşme. bildirişim yönünden bakacak olunak dün-
yadaii çeşitii biJdirişim dizgeierinin en gelişmişi olaıak yine dil kaşımıza çıkiir (Aksan, 2000: l l).

Dil. oluşum itibariyle yüzy]l]ar boyu çeşitli bilim dallanna da kaynııklık etmiş ve çalışma onamı ha
zırlamıştır. XIX, yüzyıla kadar, insıuı, diliçoğu zıunan dünya ile insan aıasındaki ilişkiyi ildelemek ama-
cıyla bir aıaç oluak clc almışhr. Ancak XIX. yüzyıldan bugüne kadar yapılıın çıılışmalıuda dil bir aıaç
olmakfun çükaral amaca dönüşmüŞ. insan dilinin yapısü, üretimi ve aılamını betimlemek üZerc pek çok
çallŞma yapılmışlıI. Millcti millet yapan kültürel, taİihsel ve toplumsa] öğclcrin kcsişınc noktası olduğu
için dil üzerine yapılıuı çalışmalar hep bu doğıultuda olmuş Ve toplumsal yiürsımalan tespit edilmeye ça-
lışılmıştıı (Erk, 2003: l),

Kendisine sürckli yeni çalışma onamlan bulmuş olan dilanlamsal olari* da incelenmektedir, Anlam
bilimi adıyla anılaı bu alan diğer dilbilim drıliarındaı (metindilbilimi. edimbilim, toplumdilbilim, ruhbi
lim) farklı olarak metinlerdc geçen sıııatsal olaylann tespitini yapmaya, kelime]erin vc cümlelcrin kıırşı-
ladığı anlamsal ifadeleri tespit etmeye ça]ışmaktadır, Biiindiği gibi anlambilimi. dilsel yapılann kelime

l Yrd. Doç. Dr. , Kafkas Üniversitesi
2 Okt.. Kafkas iiniverslıesi
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ve çümle seviyesindeki anlamı içerir. Kclimelerin anlamiarını tek ba§lanna yorumlayabileceğimiz gibi bu

kclimclcrin anlamlannı, içerisinde bulunduklıırı cümlcleıe göre de yoıumlayabilir ve cümlclcrde anlatıl-

mak istenen duyguyu ortaya çlkarabiliriz. Kclime ve cümleleıin analizinden sonra bu yapı)ann giirünen

kısmının yarıı sıra bir de görüıımeyen kısmının ortaya çıkanlmas]nı sağlarız. Kullaıdığımız kelime ya da

cümle]er yalnızca tek bir anJanıı kaşılamak maksadıyla kullanılmış olmayabilir. Bu scbeple kelimeleri

8erek tck baş]anna gerekse cümie içerisindeki konumuna bakarak yorumlarken o kelimeye yüklenen aı-
lam iyice anlaşılmah ve cümJeler o şekiklc değerlendirilmelidir.

Bahsettiğimiz bu konu ü7eıinde dilin bu seviyede ve buna bcnzer karmaşık yapüsını ortaya çıkarabil,
mek için, çok eskileıc uzanan dilbilim çıüışmalarü adı a]tlnda çok çcşitli konu]aİa el atılmıştıI. Doğrudnn

doğruya anlam konusuna eğilcn çalışnıalar ve anlıunbilim adında bir irlıurın belimlesi 19. yüzyılın ilk ya

nsına fastliıl. Ancak anlambilim son 25-30 yılda gelişmeler 8iisteımiŞ. değişik ytjntelnlelle işlenen türle

ri ve aJt alaılan ortaya çıkmıştır (Aksaı. 2(İ0: l39),

Anlambilim çalışmalıırında, Avrupa'da T.ier, Ullmann, Greimas. Lyons gibi bilginlerin iİıcünlikat

kılan olmuşfur, Bugün anlambiJim çıılişnıalaıı birçok araştırmacı tanftndan dilbilim açısındaı ele alın-

makıa, dilbilimsel anlaınbilim olaraİ yürütiilmektcdil. Dilbi]imsel arılaınbilim. göster8enin içerik ya da

8östeIilen yanını e]e alır.8österen (işitim imgesi) ile göstcri]cn arasındaki ilişkilcri. gösterilendeki deği

şim ve oynamalar. dilsel yapılann ıırılıunsıü yiinden onaya koyduğu çeşitli olgulıı vb. inceler (Vardar.

l999:7).

aöst tilcn
(kawaİn)

<-

8önd.r8. göst.fcn

G.s jm8.sı)
göster8.

Yukıuıda şen]a halinde vermeye çaiıştığımız ifadeden de anlaşılacağ gibi dilbilimsel anlambi]imde

ele alınan nokta 8österilen ya da gösteren ile siisterilen aİaslndaki ilişkidir. Yani kavr.unın ne şekilde.
hangi adlandıüma]arla !e hangi anlamsal olaylardaı geçerek vcrildiği olayıdır.

Kimi bilim çcvrcleri ise, onu mant* çalışmalanyla örtiiştiirerek manlksa] aılambiliıı üzerinde dur

makta. dilin mantıksal kuruiuşu üzerinde yapıt yayınlayan Camap ve aynı çerçcvede bir dilbilgisi mtxlc,

li ortaya koyan Montague gibi düşünürlerin doğrultusunda etkinlik göstermekterlir. Son yıllarda edimbi-

lim] (pragmatics), anlambilim çalışmıılıırında önemli bir ağ]rlık kıu:ınmış bulunmakta. ayrüca metin dil

bilimi, söZ ey]em kuraİx. gtjsterge bilim, biçein bilim (stylistics) ve yazın ııraştıımalan an]ambilim incc-

lemeleriylc birçok noktalarda kesişcrck alanlar aıası. onıü çıılışmaların gerçekleştiıilmcsine yol açmak-

tadır (Aksaı. 1997: l8,19), saussure ıuılıırn kavraınını değer terimiyle kaışılarken, anlamln gijstergelein

oluşturduğu ka§ıllıklardan doğduğunu ve b€lli bir bağlamda ele altnması gercktiğini belinmektedir. An,
lam dildc birer "gösterge" niteliğiylc yer alan, insanın dünya bilgisine daya]ı bir takım bcli-rleyicileri bu-

3 Dili. konuşulduğu onam. çcvre etkileri. konuşuculann niyeti. duyguları. konuşucu ile dinleyici
.ırasındaki etkileşim açı]anndan inceleyen, Mylece dilin kullanılması ile ilgili o1guları dikkate alan dilbilim
dalü (Hengirrnen. l999:267),

k,alcm 8öst.r.n

222

gö§terien



lunıuı sözcükleıin bclirli bir bağlam ve belirli bir konu içinde ilettikleri kavramdır, Anlamı oluşfuraılaı
ise. an]ambirimciklerdir, Bu anlambirimcikleıde. insan zihninde o]uşin iuıadiline ait sözvarhğı içindcki
gösterge ya da Sö4ükscl birimleıin insanın dünya bilgisinc. bireysel deneyimlerine bağlt olan* tınlam
belirleyicileıindcn oluşmaktadır (İşcri. l 999:4).

Anlambilim T[rkiye'dc isc. üze.inde az durulmuş konulardan biridir, hol Dr. Doğan Aksan'ın Ar-
Lambilimi vc Tijrk AnlanbiLimi (l9T 1) adlıyapıtı bu alanda yapılmış en önenıli çaiışmadür. Bu eser dışın
da Tco Grünbeıg'in A kün kavanü İjz.eriııe ac]lı incelemesi fclscfe-mıurtık açısından önem]i bir sorunu
ele alıı. Tüir Ncjat Gencaı'ın Dilüilgıtl'nde de bıuı sorunlara da kısaca dcğinilir, Aynca Berke Var
dar'ın ]969'da N. Anklı ve T. Tunçdoğan ile biriikte yavlmladığı küçük bir yapıtta felsefi anlambilim,
genel anliımbilim ve dilbiJiınscl anlaııbilim çerçevesi içinde top]u bir görünüş sunmaya çalışarak tarih-
scl ve yapısal anlambilim anlayışlaİ üz-erinde duımuşlıırdr. Anlaınbilim a]aııında yapılaıı ç:ılışmalardan
biı'diğeri isc, NizamettinUğ,Jl'IJl1 A lamhilim: Sii.'ı,iiğtin AnLam Aç,ırml adiı kitabıdır (Vardar, l999:l0),

Bizde Doğan Aksan'ın Anlumbiliıi ye T rk Anlombilimi ıleNiz.amettin Uğur'un Alıld,İlrrrİ.. si.{
<,üğün Ankın Açı[ımı adlı kitabındiıki "bcnzetmeler, efuetjlemelel ve dcğinmeceler" doğrultusunda yapı-
lan sınıflıurdırmalan göZ önünde bulundurarak Ahmet Vctik Paşa'nın kınıkiTabip adlı tiyatro eserinde
ki benzetmelcri oluşuın biçimlerinc giirc gıuplıırı ayırarak. benzelmelcrdc kullanılan kelime)ere yüklc-
ncn an]amlan tespit etmeyc çaIışacağlz.

2. Yöntem
Bu aİaştlrnada Ahmct Vefik Paşa'nın Zıraki Tabip adlı tiyatro eseİindeki anlamsitl tjzellikİerine ba

k:larak l,Benzctme 'l'ürleri, 2, Devim Aktannası 3. Değjnmeceler olıni]k üzere üç öğenin varltğına dcği-
nilccektir. Tiyatrodaki bu olgulıırın nasıl orıaya çıkığı vc ş:ılıslıın karşı]an,]ak maksadıyla nc tür benzet
meler kullan,ldığ1 tcspit edilerek anlamsal olaylann melinler ii,arindeki ctkilcrinden büsedilecektir.

3. Benzetme Türleri:
Anlambilimin temel inceleme alanlarından biri benzetmelerdir.Anlamsal olay]arın çıkışında temel

olan bcnzctmeler. heı 1ürlü anlıım ilişkilerini içine alaral( benzetmc üzeıine kurulan bir çok anlam ilişki-
sinin de çıkış noktasını teşkil etmektedir. İlcriki b(ilulnlcrJc in(ele\eceğlml7 eğıetilemeleıin (deyim aİ
hrmalan) çıkış yoliin da benzetme]eı,e dayandlrılmaktadır.

Benirtmc. insanoğlunun anlahma güç veİme amacıyla, bir takım ncsnclcr. kavriunlaİ arasınü giir-
düğü yıüınlıklardan. benzeı,liklcrden yıırıırlanarak bunlardan birini iınlatırken ötekinide annla§t eğilimi_
dir (Aksaı, 2000:l87). Günlük konuşma dilinde olsun. yazılı metinlerde o]sun, anlatımı düa somut kıl-
mak, din]eyenc kavramlan düa etki]cyici biçimde aktarmal üzere her dildc bcnzctmelere başvuruluI
(Aksan, 1999: l 19).

Bilindiği gibibenzcınenin benzeyen, kendisine benzctilcn. benzetme yöı]ü ve b€nzetme edatı olm.ıl
üz€rc dört öğesi vardrı. Benzeyen vc kendisine benzetilen temel öğedir.

Nizıünettin Uğur (2(()3:53) benzetmeleri öğelerden hcIhangi biıinin kullanılıp kullaıılmadığına, na_

sıl kullanıldığına ve bunl:ınn taşıdığı özelliklere gilrc, dcğişik kollara ayırarak ve yeni sınıllaınalıır yapa-
rak incelemiştir. Bu sınıflandıımalar doğrultusunda metnimiz içerisindc tcspit ettiğimiz benz€tmeleri oiu-

şum biçimleıine göre: a, Tirm Benzetme, b Kısaltılmış Bcırzctmc,
c Pekiştirilmiş Benzetme. d Düz (kısa. yıılln) Benzetme olmal üZere döı1 ballık altında Vermeye ça

lışacağız.
a) Tam Benzetme
Bcnzetme öğelerinden dördününde kullaıılarak oluşfurulan benzetmclerdir.
Örnek 1) SELİlm: !yg2, Rastlarsanız hemcn tanıniınüz onu. Koca biı kara saka]ı var,..

Benze_,-en
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E]biscsinin rengi de yşille_şa!:
Ben: - ,ıöni)

HiMMET: Yeşille sıırı mı? Bizim şehrin papağanlan gibi desene. (s. 16)

Keıul.Benz. Benz.,eddıı

Yukarıclaki cümlelerde Selime ve Himmct'in karşılıklı konuşmalıırını birlikte değerlendirerek.

İvaz'ın giyindiği ycşil ve san renkiiclbiselerle papağiına benzetildiğini söyleyebiliriz. Tiyarro eserleriku-

ruluş itibariylc karşılıklı konuşmalara dayandığınd,uı bir karatterin sijylediği sözün başka bir karakter a-
rafından tamıun]anmasl sonucunda da b€n7etmeler kuıulabilir. yukandaki ömekte de benzetmenin döfi

unsuıı kullanılaraİ bu tür bir benzetme yapı]mışllr,

örnek 2')

İVAZ:,.. (şişeden su içcrek) Ah odırn kesmek tudu vemek süi, çok haiaret veriyor.
(s. 17) Benzefefi Kend. benz. Benz.edatı Benz. yönü

Yukandaİi cümlede de benzetmcnin dön unsuru bir arada kullıuıılıuak tam benzetınc yap]lmıştır.

İvaz'ın bclintiğiodun kesmc eylen,ıi yorucu bir iş olması ve insırnı su ihtiyacına scvketmesi bıüımından

tuzlu yeııek olıuak beJirtilmiştir.

örnek 3)

KORKUT: Tabii bir Lad! altı saat (l!ü sİbi y4!4gş siz bir daınla şey yutftırmuş-

sunuz.,.(s. 22) Ben:ln Keııl. benz Benz.edatı Benı- ı-önü
Kadın, bcnzetmenin dört unsuru da kullanılırı* sessizliği biıkımından ölü'yc benzetilnıiştir. Tam

benzetme vardır.

Ornek 2)

IVAZ: Pcki. bu levent
Kenıl.Bcıı,

g,bi
BenZ.Lılt
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örnek 4)

iVAZ:...ona sizin gibi bir kora,.. size de ru4 dbi giiz€l. gi!k4da!q! mükcnl,

mel bir kadın.. , (s. 27) Ben.tr,t Benz.Flt, Benz.Ylinü Kefu1. ben-|.

ivaz "o" diye Haliınc'yi kasletmiş vc onu benzetmeniır döIt unsurunu kullanank gül endaın olarak

tanımlaünıştır.

örnek 5)

ivAZ: o(x). işte Sütana. §]i!( dbi g!!zc! o sütana geliyor. (s. 39)

Keful.Beni. Bcnz.Edı- Benz..Yönij Be .),n.

Sütana benzetmenin diirt unsuru kullanılarak saflığı. temizliği vc güze]liği bal(ımından süt'e benze-

tilmiŞtir.

b) K§altılm§ Beİızetme
Benzetmc yönü belinllmemiş benzetmeleİdir.

örnek 1)

iVAZ: ciimle alem imrenirdi benim(ivaz) dbi iskender'e. (s. 17)

Ben:yn Benz.Et]t. Keııd.Benz.

İvaz kendisini İskender olarak nitelemiş ve benzetme yönünü belinmemiştir. Ancat İskender guçlti. kuı

vet]i. a]ollı manalanna 8elmcktcdir, ivaz bu özelliklcrini ka^scderek iskcnder benzelİnesindc bu]unmuştu,

k«!ı kİn'] (s. 26)

Banz},n-



Levent sözcüğü "yeniçeıi devrinde deniz erlerine verilen bir isim" anlamındadır. Bu ıı_skeıler boyiu
boslu, yakışıklı (güzel) ve çeviktir, Halimc bu ilzclliklerinden dolayı levent olarak nitelendirilmiştir.

c) Pekiştirilmiş Benzetme
İçerisinde benzetme edatı bulunduımavan benzetmejerdir.

Örnek 1)

ivAZ: Bu evliliğin nikahını kıyıp canıma okuyan kalga buıulu !0c4ıu!a da lanet olsun.
(S.9) Kend.Beııı Beıı:,Yönü Benz!-n.

Nikah memurunun bu.nu büyüklüğü baklmından kalga bumuna benzctilıniştir. Benzetme edatı kul
lanılmadığı için pekiştirilmiş benzetııe yapılmüştır.

Örnek 2)

ivAZ: Sürahinin s€si biilbiil nağmesinden hoş geljr, (S. 17)

Benztrıı. Kend.Benz Benz.yöfiü
Sürahinin sesi ho$uğu, güzelliği baiımından bülbül sesine b€nzetilmiştir. Benzetme edatı kullanıl

madığı için "pekiştirilmiş benzetme vardır.

örnek 3)
HALiME: ..,işte LE. O gün bugün sarardı, a},!aya döndü. (s. 24)

Benı:.-n. Benz-Yöni Kenıl.Ben:
Kız yüzünün rengi itibariyle benzetme edatt kullanılmayarak ayvaya bcnzctilmiş ve pekiştirilmiş ben

7etme yıptlmıŞtır.
d) Diiz (kı_sa, yalın) Benzetme
Yan öğeler kullanılmadıuı. yalnızca temel öğeler (benzeyen, kendisinc benzetilen) kullııııılııral yapı

lan benzetmedir,

örnek 1)

ivaz: oıı.., Ünlü bilgin Aristo Efendimiz ne güzel söylemiş"'\gğ4 klsmı şc!@dan beter,
dir,"diye. (s.9) Benzq,en Kendisine Benıeıilen

Kadın atıllı, uyanık oimıısı bı*ımındaı yalnızca benzeyen ve kendisine bcnzetilen unsuılıırı kullanı
lalak şeytana bcnzeti]miştir,

Örnek 2)

HALiME: Ben öyle şy bilmem: Yücudumu ec?acı diikkaİuna çeviltmem. (s. 33)

Beü?e\en Kenılisine Ben.etilen
örnek 3)

DANiŞ: Sanınm bu kıyafetle bir eczacı kalfasuıa benzediın (bed. (s. 36)

Kendisine Benzeıilen Benze y-en

Benztmek fiiline gctirilcn L tekil şails eki m benzfyeni "ben" (Daniş) oliırak giistermektedir, Ken
disine benzctilen unsuru da eczacı kallası Söz öbeğidir. Yalnız iki unsur kullaırld]ğından düZ benzetüıc
yapılmışnr.

Memimizdc tespit eftiğimiz benzetmeler doğrultusunda bcnzetmelerde yapılan grupl.ndırmalaıa gö-

re bütiin benrctme titlerinin vıulığına rastlaımıştır. Özellikle henzetmentn dön unsuıunun kullanılma-
Sıyla yapı]an tam benzetmelerin fazlalığı dikkati çekmektedir, Tam benzetmelerde tiyatrolann oluşumu-
nu sağlayan karşıhklı konuşmalara dayı ı benzetmeleİde ytr almaktadır. Tam b€nzetme ömeklerinde be-
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lirttiğimiz gibi Selime ve Himmet'in ka§ılıklı konuşmalıırını birlikte değerlendirercl. İıv'ın giyindigi

yeşiJ ve san renkli elbiselerlc papağaıa benzetildiğini söyJeyebiliriz. Bu cümleleıde bir kıırııktcrin söyJe

diği siiz diüa sonra ba§ka bir karakter ta"f'ından tamamlanirrak tıenzetme oluşfurulmaktadlr.

4. EĞRETh.EMELER:
ikinci incelemc alanımlZ olan eğretilenrc tcşbihle yakınlık göstcren bir sanattır. Teşbih gibi benzeyen

ve kendisine benzetilenle dcğil de yalnızca bunların birisiııin kullaıımıyla oluşan benzetme türüdür (Ko

cakaplaı. l998: tl8).

Eğreti]emeler. somutlaştırmak. anlamı 8üçlendirmck veya anlamayı kolaylaşırınak. bir şeyi hsa yol

dan aktarmak amacıy]a sözcüklerc ycni anlirmlar yükleyip dcğişik bir kavranı y.ınsıtmak üzere seçilen

anJaım yo|u olıırı* tiııımlanabilir (Özdem. 2005). Bu açıklamalara ıağmen eSetilemeler koırusu üzeri

ne çcşitli görüş aynlıklan yaşıuımış ve değişik adlıırla ıınılmışlardır,

Nizamettin Uğur. eğretilemeleri benzctmenin iki temel öğesindcn birinin kaldınlmıısı sonucu oluştu-

ıulan anlam olgusu olarak nitelel. Başka bir deyişlc. cğretiienelerin çoğunluğunun, yalın benzctmcnin

(teşbih-i betiğ) daha kıSaltrlmasıyla oluştuğunu söyler. Baı kaynııkları ise. genelIikle. iki teüne] öğeye da-

yanan yalın benzetmeyi, öğclerin birbirine çok ytüın düşmesi ve a kttırma ıapıldığı izlenimi vcrmcsi ne

deniyle eğretileme saymııktıdır. Ancak Nizamettin Uğur bu duıumun sebebinc farkll bir görüş gctircrck

8iistcrgclcrin gerçek anlamdaı değişmece ;uılama geçmesiylc cğretilemelerin oluştuğunu iddia etmekte-

dir (2ffi3. 85).

Doğan Aksaı ise, Yuırancada meı.?lıoıa. Türkçc'dc (eskiden) i.rllare terimiyle ka§]l.ıJıaJı eğrctilc-

melcri "dcyim aktarmasf'adı altında işlemekte ve bu duruınu şöyle açıklamaktadır.
"Anılıırında uzak yakın ilgi (benzerlik, işlev ilgisi. yakınlığı) bulunan iki şey arasında bil benzetme

yoluyla ilişki kurarak birinin adını ötekine aktarma eği]imi sonucunda oluşiın bir dil olayıdır." ( l999:l26
|2,7\

Egretilemclcr yanideyim aktarmalıırı hakkında kısa birbilgi verdiklen sonra metnimizdc bulunan de

yim aktarmalannı çeşitiigıuplar aJtında vererek metindilbilin unSuİlaİyla bağ]anhs,ndan baisetmcyc ça-
lışacağız.

,ı.1. Doğadan h§ana Aktaİma
Doğadaki nesnelerin adlannın ve bunlarla ilgili sıfatlann insanlar için kullanılnasryla oluşur.

Örnek l) SELİME: ...Scn benim gibisine layık biri misin, kaba adam! Oduncu piırçasr l (s.9)

Doğadııki iizellikleri bakımında çeşitli maddelerin özelliklerinin insanlara yük]enmesi doğadan insa

na 1apılan ı klan mlıırı ,,mclıir
Örnek 2) iVAZ: off... bir kadınla evli olmak ne belaymlş yahu, Uniü bilgin Aristo Elindimiz ne

gü7€l söylemiş. " kadın kısmı ş€},tandan beterdir," diye. (s. 9)

ivaz'ın bilgiçJikleıi ve uyıınıklıklan bakımından kadınları tarif edebilmek için tiivle bir tabir kullaı-
ması da doğadırn insana bir aktaİmdır.

Örnek 3) SELiME: Hadi ordan a}Taş köp€k! (s. l l)
İvaz, çok içki içmesi ve başıboş olması sebebiyJe ayyaş kiipek olarak belinilmiştir.
Örnek 4) sELiM!]: Şarap hılumu sümsük, (s.l l)
ivaz, çok içki içmesi ve başıbtış olması sebebiyle ayyaş kiipek olarak belirtilmiştiI. Doğadan insana

aktanm vzırdır.

Örnek 5) ivAZ: A, başımln tatlü belası, senin kulaklarını çekerim| (s. l l)
Bu cümledc tatlı bela söz öbeği ne vazgeçebildiği ne de memnun olduğu anlamını ifadc edebilmek

için kullanllmışİr- ivız'ın Selime için kullanmış olduğu söz öbeğinde de yine bir doğadan ins.fıa akta-

nm vardır,
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Örnek 6) ttiMMET: Geberesice, ta kendisi! Amma da belaya çan]k ha| Bak hele şu domuzal
İvaz'a huysuzluğu ve lai' anlamamazlığından dolayı domuz olaıak hitap eılilmiştir.
Örnek } İVeZı ,. Ah sevgili kıızucuğum gcl kucağıma!(s. J8)
İviıı scvginin belinisi olarak Scliıne'ye hitap etmiştir. Doğadaki bir va.lüğün özelliği ins.tna yiik]end!

ği için kiyle bir akıarım söz konusudur.

Örnek 8) HiMMET: Nü iştc. kaıcık tilkinin dediği, (s. 18.)

"Tilki" sözcüğü kumaz bir kişiyi kar!ı]amJktadır. İnsrnın uyarııklığını bu tur bir kul]ıınımla aılat
makta doğadan insana attaİm ömcğidir.

Örnek 9) ivAz: , ,.Nicc a§Ian yiğitler kj}le olmaya can afur. (s.28)

İnsan]ar güçIü. kuvvetli olmalaıı bakımındıuı aslaıa eğretilennıekt«liricr.
4.2. Somutlaşhrma
Soyut kavraml.ırın, çeşitli durum, davrıuıış ve duygula.n somut göstcrgelerle dile getiriJmesi, btiylc-

lik!e.dalra canlı, eilefutuluı, güçlü bir biçimde an]atülması biçimidir.
Ornek l) SELIME: Ha iştc şimdi benim ip kaçkını kocamdan acımı çıkaimanın yolunu bul-

dum...(s. ]5)

İp kaçkını çılgınca işler yapan. rahalsız]ık veren insanlar için kullanülınaktadır. Gerçek anlamtyla isc
irsılıİaktiırr kuİtulan anlamındadır. Bu şekilde bir soünut]a§tırmayla deyim aktanmı yapülmıştır.

Örnek 2) İV,lZ: Cümle alem iınrcnir<ji benim gibi İskender'e
Durmasa. her dem akıtsa şişeyi hızla, hoş gelir. (s. 17)

İvaz çok zcki. ıüıllı. kudret vc kuvvet \Jhihı oluşunu kcndisini İskcndcı ol:ırıi nitelemiş ve somut-
laştlrar.ık ön piana çıkaımaya çiılışmışhL

ornek 3) HiMMET: Haa, evct. ,. nıuzıpligi :.er er. inıan \inlr ki kafasl çatlakhr. (s. 23)
Kafası çadak SöZ gı,ı]bu somutlaşt]nIara]< kafadan sakat olmal deyimi ile aynı anlama gclcn ı*ılsız,

düşüncesi kıt. delicc işler yapaı anlamlarında vcrilmiştir.
Metnimiz içerisinde tespit ettiğimiz doğadaJı insana aktanın ve somutl§tırma]aı dışında bi.de insan-

dan doğaya ıütann. doğadaki nesneler arasında yapılan aktanm ve duyular araslnda yapıIan aktanmlar
vardır. Bu tiirlerin ömcklerine metnimiz içcrisindc rastlıünadığımızdan dolayı çalüşmamız içe.isinde yer
vermedik,

Metnimiz içeriSinde tcspit eftiğimiz deyim aktaımalarınün irrdındaJr bu tiir benııeımelerin kişilerin ad_

lıındınlmasında nc şckilde kulianıJdığını küçük bir şema ile vererek çeşitli duı1]mların ifadelerinde ne tüI
kelimelerin kullanıldığını gözlcr tjnüne serilmeye çalışılacakhr.

Iraz selime (knel kullanlmlar

kaba ada,,n

ayyaŞ köpek

baL.üçı

Şanp tuluııu

Uyanıklık ifade eden

lütamaliır
Domuz tilki şeytan

Sevgi ifadesi oliüriü
ku]]anılan adland,nıa]itr

tatll be]a

kuzucuğum

Çitıtsizlik ınlamı I]ksik elek

Güç. kuvvet i]üılitmı için
kullimllan ıktarmalaI

i$lan
İskender
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Yukarıc]aki şemada da görüldüğü gibi olumsuzluk il'adeleri için "kaba adam. ayyaş köpek. baiüçı.

şarap fu]umu". kumizlığı ifade için "domuz. tilki, şeytan". scvgi ifadesi oliırak "tatlı be]a, kuzcuğum".

çıresizliği ifade için "eksik etck" ve son olafak da gücü ifade edebilmek için "aslan ıe İskcnljer" !ö7cük-

leri kullanılmıştır. Bu ku]lanırn]ann heı biri bq Iankterler tıIu İıaz ıe Selimc'nin kişisel özelliklcrini

ortaya koyan adlandıımalıudır. Bu adlandırmal,ır aynı zaman da metindilbilim çözümlemcsinde önemli

bir yere süip olıuı ırtgönderim tlirlerinden "göndergenin yinelenmesiyle yapılan aütgönderim"4 ol:irak

nitclcndirilebilir. Bu ifadelcr doğı,ultusunda dilbilim süasına gilen bütün konulann iç içc. bir bütiin|ük

içerisinde geliştiklcrini vc bütün dilSel kullanımlıırın birbirine bağlı o]duğuİu söyleyebiliriz.

Bu e$eti]emeler düşında metnimiz içerisindc bil de Divan tdcbiyatında yer ıüıırr öncınli mazmunlırr-

dan yararlanıl;uık yapılan eğretilcıne ajmek]eri vardır.

ivAZ: Sürahinin sesi bülbü nağnesindcn hoş gelir

Di]berin gü sinesinden Şu sür.itıi hoş gelir
Cümlc alem imrenirdi benim gibi İskender'e
Durmasa. hcr dem akıtsa şişeyi hızla, hoş gelir.

Her dem aİsa memcsinden bade Sütii hoş 8c]il
Çekıneyip Sütü stk sık. hep iüıtsa hoş gelir. (s. 17)

Yukanda İvaz'ın söylcmiş olduğu türküde geçen "bülbül. gül. İskender. bade" sözcüklcri Divan Ede-

biyaında sıklıkla kullanılan mzzmunlardıı. Bu doğrulfuda sürüi seSinin güzelliği bat ımından "hülhül"e-

Sine (göğüS) güzelliği ve kokusu itibariyle "gül"e, ivaz z-eki. akıllı, kudretli ve kuvıctli 1ilaz kendiıi ıçin

böylc bir kullaıımda bulunmuştur) olma-sı itibariyle "İskender"es. süt dc "bade"ye e8ieti]cnmiştir. Bu

tiir eğretilemelcrin anIaşılması için bu konu üzerinde yeteri kadar biJgi sahibi olunmalı ve Divan Edebi

yatündan yararlanıl.ıriü yapılan eğ,retilemeler bu şekilde çözülmelidir.

5. DEĞiNMECELER:
Son olıııık mctnimiz üzerinde inceleyeceğimiz tür ise değinmeceleıdiı. Bir siizcüğü ya da siizcük

öbeğini, hem gerçek hem de mecaz anlama uygun; aına mecaz anliımı asıl amaç yaparaİ kullanma sonu-

cu oluşıuı ıuıa olguya değinmrce dcnir, Birduumun açıkça söylenmesiuygun giirülmediğinde ya da me

c.ızlı söylenmeSinin. sözü ctkilikılacağı düşünüldüğiinde değinmeceye yönelinir. Deyimlerimizin çoğun-
luğu değinıncccli anlatlma dayıurmaktadır, Değinmecelerdc, göstergelerin gerçck anlamlı kırşılığına

"dğnen" sözün değişmeceli anJamına ise "değinilen" adr verilif (Uğur, 2003: l l7-1l8).

Mehimiz içerisinde tespit ettiğimiz değinme,celcri Nizameftin Uğur'un (Uğur: 2003) yapmış oldu

ğu gnıplaıdırmalara göıe sıralayıp anlamsal i]işkilerini ortaya koymaya çalışcağız.
5.1, Salı Yöniinden l}eğinmeceler
5.1.1- Teklik winmeteler: An]atılmak istenen duıı_ım, olay ya da eylcm bir tek değinmcceye da

yandınlmış yıılnızca nitelenen amaçlanmıştır,

KoRKUT: Ağamızın bir kızı vaİ: hastalıktan dili tutuldu, (s. 15)

Dili tutulmaİ deyimi söz söyleyemez duruma gc]mck konuşamamıık anlaınına gelmektcdir. Gerçek

aıJamlıda düşünüiebilecek bu deyimde asıl kast edilmek istenen mecaz anlamdır.

SELİME: .. .Haberiniz olsun. onunla kolay baş çıkamazsıruz! (s, 16)

Başa çıkmak deyimi bir işin üstcsinden gelmek mımasındadır. Gerçek aı!ıınlı da düşünülebilecck bu

deyimde asıl ıuılaılmıık istenen mecazi anlama yiiklenilmiştir.

4 Aynı 8öndereni belirten farklı dilsel birjmlerin kullanülması da bir artgönderimdir . Aynntılı bilgi için

bk. Günay, 2003:g .

5 Makedonya Kra]ı Filip'in miladdan 356 yıl önce doğan oğludur, Aristo taraflndan yctiştirilmişlir.

Çok zeki, akıllı. kudret !e kuvvet sahibiydi (AyrüntıIl bilgi için bk. onay, l996:285).
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KORKUT: Bak iŞc daman futfu. Efendim. boşuna ink6r etmeyiniz. Sonunda bizi tatslz bir davra_

nışa ırecbur etmeyiniz, (S. 20)

Bu cümlede değinen daın.ırı tutmak deyimidir. Değinilen ise. huysuzluğu .mmak. inat etmek, vazgeç
mcmcktir. Gcrçek iurlamlı olarak da düşünülebilecek bu deyimde asıl anlatım meca7 an]amdıdtr.

fVAZ: ,..elinizden nasıl gcliyorsa iiyle yapın. hapı yutturmak sizin göreviniz. (s. 43)

Hapı yuınak deyimi mecazi olarat kötii biİ duruma düşmek anlamını kaşılasa da gerçek anlamda
ilaç içmek manasında da kullanılabilir.

5,1.2. Birl€şik Değirımeceler: BelirtiImek istenenin ya da istenenleıin, peşpeşe kurulmuş birden çok
değinmeceyle ımlaılması biçiminde oluştul,üllan dcğinmccclerdir.

SELiMts: Hain, haya.ı:, batakçı, dolandıncı, a/çut, arabozucu. ipe çekilesi. sahtekar, gaddaI. tur-
sız, hırSıZ, hırslz| (s, ] ])

Yukarıdaki cümlede batakç]. dolandrncı, sahtekar, h,rsız sözcükleri iie haiıı, hayasız ve alçı* siizcük-
leri aynı anlamı kaşılamaktiıdır. Burada bir durumu aynt anlama gelen larklı siizlerle anlatmak söz ko-
nusudur. Yukandali italik yapılan sözcüklcrin hcpsi bizi İı uz'ın k.ıı*teri\tik ozeIliklerini tanıtmat mak
sadıyla kullanılmışhr,

IVAZ: . ..Sımatınızın iyiliği şundadır. iilülcr. sabırlı. saygılı, ağz sıkr, sır tutan kişilerdir- (s. 37)
Ağzı slkı olınak vc sır tutmak deyimleri ayn] anlaml kaşılan]ııltadır. Gerekmedikçe konuşmamak,

laf taşımıunı* euılamlıırına gelmektedir, Bu cümlcdc anlam bir bakıma Pkiştirilmi)rir.
Aynca meİrin çeşitli ycrlerinde kullıııılım kokmuş sarhoş (s.l0), ayy§ köp€k (s.1l), şarap tuluünu

(s.ll) gibi kullanımlarda yine aynı anlamı kJQılamJktiıdtr. İvaz'ın içkiei. sıırhoş. başı boş birisi olduğu
Söyleni]mek istenmiştir.

5.2. Kavralışta Belirlenme Durunılarura (iire ryinmeceler:
5.2.1 Yakün (açü) Değinmece: Anlatılan dulumun. olayın ya da eyleınin, doğrudan ve kolayca kav-

rıınılığ.ı. başka aılama gelme olasılığı bulunmayan türdcn dcğinmocedir.
I{İMMET; Haa. evet,., muzipliği seıer. insarı.enır kı kaf4§l çatlaktlr. (\. 2,])

Kala§ı çatlak sijz grubu kafadan saiat olmak deyimi ile aynı anlama gelen akülsız. düşünccsi kıt. de-

lice işler yapıın anlamlanndadır. Gerçek anlamda kafası kırık olarak düşünülebilecek bu kelime grubu bi
ze ilk önce düşüncesi küt anlanrını hatırlatmaltadır.

HİMMET: Kan Halime sen sus! Her şeye burnunu sokma! (s. 23)
Bumunu sokmak deyimi kullanıldığı zamıuı kaşılıdığı ilk dunım her şeye kanşmak maıa-sıdır.

[VAZ: Kızltır bıuen dik başl olur, inatlan tutar. (s.44)
Dik başlı olınak deyimi hemen her kul]anımda söz dinlememek, başına buyruk olmak manal.ırında

kul]mılır.
5.3. Anlam İlgi§i ve Çık4 Amacına Göre Değinmeceler:
5.3.1. Yergici, Ayıplalıcı ryinmece:
SELİME: ı]ak hele şuna! o htjdük Aristo'yla bilgiçlik tııslıyor. Marifetlerini mi göStermek istiyor-

sun. (s. 9)

Bilgiçlik taslamat deyimi bilgili göıünmeyc çalışmı* manilsındadır. Yer8i anlamı vermektedir.
HIMMET: Elbettc.,. artlk bundan sonra bütiin geri kalanlaİn kuyruğundan çekiver. onlar bunun

pabucu olamaz. (s. 23)

Pabucu olamaz sözündc bir kıyasliıma vıırdır. Sonuç olarak da kıyaslama durumunun olumsuzluğu
yergi anlamı ifade etmektedif_

53.2. Örtmeceli Değinmece: Kabalığı haflfleten, ürküntü ya da i€renmeyi gidefen, çirkini güz€l ya
da doğal göstcrcn, sakıncayı azaltan değinmetelerdiı.

SELIME: Şarap hrlumu sümsük. (s. l l)
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Bu cümlede İvaz'ın ayy4 biıi olduğunu dile getiımck için şaIap fulumu sözü kullanılmıştrı. Aç]k ola-

rak İvaz'ın sarhoşluğu söylenmemiş kiyle bir kullaııma gidilmiştir.

533. Övücü Deginmece:
İYAZ: .,.Sanaınızın iyiliği şuüdadıI, ölüler. sabırlı. saygılı, ağz sıh, sır tutan kişilerdil. G, 37)

Birleşik dcyinmece de yer verdiğimiz cümle anlam ilgisi bakımından ve çıkış iimacına göre de övü-

cü biı deyinmecedir. Sır futmak olumlu bir davranış olaraİ kırrşılandığından bu kelime grubunun biıileri
için kullıuıılması da tivücİ nitelik taşımı*tadır.

KORKUT: Büyük adamlann hep kiyle acayip mcraklan olur; bilgi ve ustalıklanna. biraz da deli-

lik kanşır- (s. l5)
Büyük adam Sözünden kasıt bilgili , yetenekli ve söz seüibi olmakır. Bu cümlede de ivu'a bir ölgu

sijz konusudul.
Tespit eftiğimiz bu dcğinmeceleı, sözcüklerin hem gerçek hem de mecaz aılamlıırı kaşılar nitelikte

o]duklannl göstermektcdir. Kelime ya da kelime gruplan gerçck ıranalarünı ka§ılayabileccği gibi değiş

meııe an]amlann] da ka4ılayeırı* cümlclcr içerisinde kullanılabilir. Bu ku]lanımlara biı durumun açıkça

söylenmesi uygun görülmediğinde ya da mecazlı söy]cnmesinin. sözü etiili kılacağı düşünüldüğünde yö-

nelinir. Değinmeceler konusunda verdiğimiz ömekler bu tlirde bir durumu aç)klar niteliktedil.

6. Sonuç
sonuç olaral bildiİimizde tam anlamıy]a son 25 30 yılda gelişme gijsteımiş, değişik yöntemler iİet-

miŞ ve alt alan]irrını oılaya çıkarmış oları aİlıunbi]im üzcrinde duraral kısa bir ıuılırmbilimse] çözümle-
me yapmaya çalıştık. Ahmet Vcfik Paşa'nın Türk tiyatrosunun kuruluşuna ve yurda yayılışına öncülük

ctmesi sebebiyle sosyodilbilimsel olarıü da incelenebilecek olan bu metin. anlamsal ilişkilerin fazlalığı
sebebiyle anlambilimsel yönden inçe]enmiştir. Aynca Molicre'den oyunlannı uyıırladığı ve canlı tipler

le ve ustalıkla eserlerini dolantü güldüfsü şeklinde yazdığı için metindc anlamsal özelliklerin çokluğu

8iize çıupmıştır, Bu öZelliği açısındıur metnimiz içcrisinde çeşitli sınıflandırmıılıu yaparak Sırasıy]al l-
Benz€tme Türleri. 2- Deyim Aktarmalan (eğretile-meler), 3- Değinmeceler hakkında bilgi vercrck bu tiil
lere ait ömeklerle konunun da}ıa iyi tuılaşılmasına çalış,ldt. Çözümlememizin ilk 4aması, anlambilim in-

celemelerinde kendisine teme] inceleme alanı olııriık benzctmcleıi ve bu benzctmelerin oluşum biçimle

ıini inceleme a]anı olaİaİ seçen benrctme tüIleridil Benzetme tiirlerinin tcspitinde öZe]likle benzetmc-

nin dört unsuıunun da kullanılmasıyla yapllıın tluı benz€tme ömekleinin çokluğu dikkati çekmektedir.
Tam benzetmeler içerisinde tiyatroların oluşumunu sağlayan karşılıklı konuşmalara dayal] benzetmclcr-

de yel almaktadu. Tiyaffo eseri yapı itibariylc karşılıklı konuşma]ardaıı kurulu olduğu için bir karakterin

söylediği söz düa sonra başka bir karaİter tarafınd.ur tamamlanarak benzetme oluşturulabilmektedir.

Çözümlememizin ikinci aşırması üzerinde durulması gereken bif konu olan deyim aktarmaları yani

eğretilemelcridiI. ilk olalak deyim aİtarmalan konusu üzcrindeki çeşitli görüŞ farklılıklarünı onaya koya-

ral bu tiire ait ömekleli tespit ctmeye çalışhk. Örneklerin tespitiyle biIlikte öZe]likle dQğadıın insana ya

pılan aktarımlann çokluğuna ve bu aktarım türlerinin kişilerin adlıındınlmasındaki rolüne değinildi, Bu
aktırrım iirlerinin metindilbilim çözümlemeşinde önemli bir yere sahip olan artgönderim türlelinden gön

dergenin yinelemesi olarak yapılatı artgöndeıim tiirüyle ilişkisi şema halinde açıkJanmaya ç.ılışıldı. Ay
rıca Divan Edebiyatında sıklıkla kullaıı]an mazmun]ann anlamsal ilişkilerine de dcğinileıek bu anIambi-

limle olaı ilişkisi veıilmcye çalışılmrştır, Metnimizde son çözümleme yöntemi ise, hem ınecaz hem gel

çek anlamıyla değerlendirilebilen değinmcceler idi, Anlamsa] ilişkileıde sözcüklerin ya da kelime grup-

lımnın yıılnızca tek bir an]amt ka§ı]amadığı gerçek ıurlıunı yanında bir de değişmece ıuılama sahip ol

dukları çeşitli ömek]erle ortaya kQyulmaya ça]ışılmıştür,

Çözümlememizdc dikkati çeken en önemli unsur dilbi]imscl alanlaın birlikte değellcndtilmesi ge
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rektiğidi. Aktamalann tespitinde karşılaşılan bu tür bir durum djlbilimsel incelemeleıin birlikte değer-

lendiıi]melerinin zorunluluğunu ortaya çıkarmalüdır.
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