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TüR çöZüMLEMESi YöNüNDEN öLüM VE BAŞSAĞLIĞI
ILANLARINA YONELIK BIR INCELEME

Fi,rd?vs KARAHAN I

Özet: Ölüm ve ba§sağhğı ilanlıın içeriği ve bışllğı itibııriyle çok çekici bir konu olma,naslndan dolayı olsa ge

rek. Türkiyc'dc ara§llrmacılaİn çok dikkalini çekmemiş bir melin tlirü o]arei kalmüşllr, Bu çahşmanın amacı türçö
züm]emesi yönündcn Türk gazctelerinde yaylnlanan ölüm ve ba§sağllğ] ilanlannı incelemektif. Bu ça]§mada swa
]es'in (] 990) şema-kuramı modelinden eüilenen tür çözümleme yaklqımı kullanılm]ştır. Günlük gazetelerde yayün

]anan 250 ö]üm ve başsağlığı ilanlndan olirşan veri tabanı incelenerek. lorunlır ve isteğe bağlı adımlar ile diğer dil
dışı öğeier beLirlenmiştir. Çalışma bağ]amında hcr adım içindc ycr alan söz.ük. öbck ve tiimcc yapı]an dilbilimsel
yönden incelenmiştir. Ayrüca bu melin]crin ycrinc 8ctiİdiklcri cdimscl iŞ]evlcr üzcrinde dunı]muştrır.

Anahtal sözciikler: Tüı çözüm]emesi. ölüm i]anü, b4sağlığı ilan, edıısel işlevler

An Investigation of Death and condolenc€ Notices from the view point of Genre Analy§is.
Abstract: lt is possibly because of the f'act üat deaüh and condolences notices alc not so attrictivc due to üeir

contcnt and litles: the} have drawn less attenlion by linguisıs in Turkey. The aim ofthis study is to exıımine the deaü
and condolenccs noticcs published in Turkish newspapers wiüin üe frame of genre analysis. wiüin the limits of
this study. üe gerıre aürıılysis ofSwa]cs (1990) bascd on schcmata modc] is applicd. ob]igaioDr and oplional moves

and oıheİ extüJ inguisüc facors iue invesligated by the help of data consis(ing ol250 death alld condolences notices
published in daily newspapen. Mofeover. lexical choices. phnses and the sfucturc of sentences in each move arc
found out i§ a resu]t oflinguistic analysis. Pragmatic functions camed out by ıhese teits are also explored,

Key rroİds: Genre iıniılys]s. dcath noticcs. condolences. pragmatic fuırctions

l. Giriş
Terim olarak "mctin türü" (genıe) değişik aıaştırmacıliır tarafındaJr farklı yönleriyle tanımlanmıştır.

Martin (1992) metin ti.iflerini basamallan olan. belli bi_r amaca yöneljk olarak yazılmtş toplumsa] sürcç

olarak görürken, Bazennan (1988) metinsc] özelliklcrinin ]'apısai düzcnlemelerle tanım]tındığı sosyopsi-
kolojik kategori olitü-ak bctimlemiştir. Kress ( l987) ise 'belirli toplumsal durumlar içinde üretimlerinin et
kisinden dolayı metinlerin beJirli bir biçimini tanımlamaİ ü7€re' 8enrc terimini kullanmtştu, Tü çözüm-
lemesine yönelik olaıak getiilen pek çok yaklaşım iki alanda bizlere bilgi sunınaktadır (Swales, 1990):

Bu metirılerin yapı şcmasını (biı başka deyişle, bir metin türünün retorik yapısını) ve içerik şema§ını (be

lirli bir zaınıuıda belirli bir durum içinde beJirli bir amaca yönelik olarak ne tiir içeriğin bulunması geıek
tiği (Berkenkofter ve Huckin t995. Al Ali 2005).

Swales'e (l990i58) göıE metin türü "iletişimsel olayların biı çcşididir. Bu iletişimsel olayların her tii-
ründe, belirli iletişimsel amaçlar paylaşıJmalüadlr. ilehşımsel amacın onaya konduğu şematik yapı, top_

lumsal pratik]erin ve anla§ma]ann sonucudur", swales'in tanımünda metin türünü oluşturan puçıılıın şe-
killendiren şeyin iletişimsel amaç olduğu ortaya çıkmaktadür. Bu amaçtaki en küçük değişme (bkz. Bha-
tia, l993) alrürleri oluştıuurken, daha büyük değişiklikler farklı bir tiifün ortaya çlkmaslna neden olmak
tadı.. Maltin ( l985), Milleı ( 1984), Swales ( l990), Ventola ( 1987, l989) ve diğer]eli, metin tiiI]erini top-

lumsal bir etkinlik, bclirli bir amaca yönelik olıırıık hızırlıurmış ve belirli bir adımlar dizgesinden o]uşan

küttiirel bir etkinlik olarak görmektedir. Her bir adımın, belirli metin tiirleri içinde yel alan global ileti-

şimsel amaç çerçevesinde daha kİçiik işlevleri bulunmaktadır, Bu adınılar, belirli toplumsal etkileşimle-
rin gelçek]eştirilmesidir.
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Nwogu'ya ( l997:l22) göre 'adüm' tcriüni bir metin parçaslnl an]atmaktadır, lJu metin parçıısı belirli
dilsel özelliklere sahiptir, Bu dilsel özellikler bu metin parçasını tek bir form hıılinc gelmesini ve içerdi-

ği bağlaııın da ipuçlannı vermektedil. Bir metin tiirünün işlevsel parçalan sözcüksel. dilbilgisel ve me

tinsel özellikJeri taşımaktadlr, Bu özsllikler, metni diğcrlerinden aynlmasını sağlayan özelliklerdir. An-

cak aynı zamanda bu özelIikler metin türlerinin zorunlu ya da tıurımlayıcı öiçütlerini oluşturmamaktadır
(Maurınen. l993:l8).

Bu yaklaşlm. insıuılıınn ilctişimleri sırasında onaya çıkan ilctişimsel olaylaİn değişik fürlelinin şe

matik yapısının incelenmesine dc uyallanmıştır. Metin ttirleİinin adıınJanna ilişkin yapılan yapısa] aıali
zin altında yatan düşünce. mctinlerin adtm yapılannın yorunrlanmıuında (Kong. J998: l04), yıuımı ko
nusunda sağlanan fikir birlikleri saycsindc düşüncelerin mantıksal dizgelcı haline nasıl getirildiğine iliş
kin ve bu düşüncclerin dilsel olaraİ nasıl gösterildiğinc ilişkin bize getifdiği kolaylıktır. Bu kuramsal

çerçevenin sağladığı bir diğer y!ırar ise, hangi iletişimsel işlevlerin aynı biıincil işJeve salıip bağlamların

oluşturduğu gılbun metin tiirünü oluşturmak üzeiE bil aıaya geldiğine iiişkin tanınılamaya olanal tanı-

masıdır.

Tür çözümlemesi çalışmaları geneliikle toplumsal yönden oluşturulmuş akademik ve profisyonel

metin türleri ü,.erinde yoğunlaşmıştıı. Miller'in (l98,1) 'evle ilgili' (homely) bağlamlar olarak adlandır-

dığı metinler ise önemli olmalarına ıağmen gerekli dikkati çekmcmiştir, Bu nretinler 8ünlük y4am için

de göZe çarpan toplumsal uy8ularna]ara yönelik olaraİ oluşnırulmuş ınctinlerdir, Ömeğın dogum gunü

davetiyelcri. düğün davetiyeleri (K.ırahan. 2005). tebfik iletileli (Al-Khatib. l997), ölüın ilanlafı gibi tö-

rense] durumlan aJrlatıuı metinlcrdiı (bkz. Hobeıg l983).

Bir metin türünde, Sosyokültiiıel ctkinliğin gcne] amacünl gösteren adımlıu dizgesinin bulunmasından

dolayr (Martin ve Chirstic, 1984i Ventola. J989). ölüm ilanları da m€tni oluşturan adım yapılan bağ]a

mında incelenebilmcktcdir. Bu inceleme metinleİ içindcki türscl parçalann adımiannln vc bu tür iş]evsel

parçalann stntejik olarai nasıl kullanıldığının belirlenmesini kapsamaktadır,

Ölüm iüanlaıı gazetelerin günlük haber mctinleri arasında yer alan önemli btilümlerdendir. okuyucu-
lıır gızeteleri okurkcn bu metinlere bazen şöyle bir 8tjz atmakta, bazen ise daha dikkatli bir şekilde bu

metinleri okumaktadırlıu. Nwoyc'e (l992:l5) göre bu metinlerin ilctişimsel işlevi seslendiği kitlcye

ölümlcrlc ilgili olarak bilgi veımektir. Bu biiginiır yaürı sıra cenaze töreniyle ilgili düzenlemeleri ve diğer

detaylan da okuyucuya aktaümaktlİ.

Ürdün gazetelerinde ç*ü ii]üm ilanlanna yöne]ik yaptığr çalışmasında Al Ali (2ü)5). bu ilanlıırı
'norm.ıl ijlüm ilanlan' ve 'şehidin düğünü' olarak adlandünlan i]anlar olarııİ ikiyc ayıımıştır. Normal

ölüm ilanlannda. tr.ıilk kilzası. hastal*. vb. nedenlerden ortaya çıkm ölümlerin duyurulması siiz konusu,

dur. Şchidin düğünü olarak adlaıdırılıuı ilıuılar isc ai]esini ya da ülkesini korumıü üzcre savaşta ölen ki-

şiler için verilen ilzuılıırdır.

Ö]üm ilanlanyla ilgi]i diğer dillerde yapılan çalışma]aldan en önemlisi Fries'ın (l99UJ) ingılızce re
Almanca yayınlanıur ölüın ilıınliı,ına ilişkin çaiışmasıdır. Fries bu ilan]alda tek biı 'zorunlu' kjlümün bu

lunduğunu bunun da ölcn kişinin adl oldugunu helirtml\tir. 'Istcgc bJğll'dıger b(]ümlelde isc. 'ölümün

duyuı]]lma§ı', 'ö]ümün gerçekleştiği ycr ve zaınan', 'öien kişinin yaşı' ve 'ilanı yapan kişinin adı' bulun-

maktıdır. Fries ( l990b) aynca ]785'ten l985'e kadıır yayınlanan ölünr ilan]aİnı anzamırnlı olaıak ince

lemiştir.
Nwoye (l992) Nijerya'da ingilizce yayıml:ııim ölüm ilanlan üze.ine yapığı çaiışmasında bu ilaıIa-

n Fries'ın (l990a) yaplğı İngilizce ve Almanca yayınlıuııuı ölüm ilanlan iJe ilgiJi çalışmısıyla karşılaş

tırmıştır. Nwoye'nin (l992) 'zorunlu ijzcllikler' olaıak belirlediği bölümler'giriş', 'ölen kişinin ismi',
'ölüm tarihi. yeri ve şckli', 'cenaıre ile ilgili düzen]emeler'. 'gcıide bıraİtığı kişiler' ve 'ilıını vcren kişiy
le ilgili bazı bilgiler'dir.
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Tck tek bu rctoriksel adımlırnn neredc başlaytp nerede bittiğinin belirlenmesi içerdikleri önermelere

ve dilbilimsel araçlaıa (iş]evsel, sözcüksel ya da öbeksel) dayanaak yapılmaktadır. Bunlaıın yanı sıra bu

sınırları bcliİcn göStcrgclcr bulunmaktadır. Bu nedenle tiir çözümlemesini sadece formeı] dilbilimsel
ipuçJanna dayaıdıımai oJaıı değiJdir. Adımlann boyutları değişebilmektediri Bir adım bazen bir tümcc-

yi bıuen dc birden f'azla tümceyi ya da bazcn sadece bir öbeği kapsayabilmektedir (Al-Ali, 1999: Bhati-

a. 1993: Dubois, l997; Kong. l998; Swales. J99)). Ancak bir adım 'en azından mutlıka bir önenncyi ta-

)lmiıllitdtr' (CıınnLır ı,e Mıurıoen. la99).
Dolayısıyla bir metnin palçalanna bir işlev yüklemek bir önerme ile mümkün olmı*tadır. Bu iiner-

menin de mctin türünün genel amacıyla ilişkili olıuı rctorik bir işleri bulunmalıdür. Metin içinde yer alan

her bil paIçanın biİöncekinden ya da bil sonrakinden aynlması ama aynl zarnanda metnin genel iletişim-
scl amacına uygun olması 8erekmektedir. Al-Ali (2ffi5)'nin çaiışma§ında belirlediği metinsel göSterge

leı şu şekiJde özrtJenebiJir:

1. Kutsal kitıptan alın.ın ayetlcrdcn oluşan giriş ve kapanış böıümleri,
2. Metnin başlığı 'şehidin düğünü' ya da 'ölüm il.ıJıı' (obituarrl 8ibi.
3. Metnin öncrmesel içeriğini yıuısıtan açık sijzcüksel ifadeler 'ölümün ilan edilmesi' gibi.

4. Diliışı gösorgeler yazl kaı"kteri, karakterlerin kolu ya da açık, büyiik ya da küçük yazılması gibi.

Aıap kültüründe normeı] ölüm ilıuılıırı ile şhidin düğünü adı veıilen ölüm ilaıılarını inceleyen Al Ali
(2005) bu metinlerde dokuz adıün ömekleriyle belirlemiştir, Bunlarbulunma sıklıklanyla şöyledirlTablo l):

Tablo l. Arap kültüIünde yayınlanan ölüm ilanlannda bu]unaı adımlar ve sıklıklan (Al-Ali. 2ü)5.i.

Yazılı basını bulunan hcmcn hcr kültürdc göfülen ölüm ilaılan ve başsağltğı i]anlan (özel]ikle batı

kültüründe 'obituary' oIarat adlaıdınlan kişinin biyografisini içcrcn, yakınları ya da sevenleri taraflnd.uı
yayınlanan. Türk gai.etelerinde yayınlanan 6lüm ilanlannagöre dalra uzun metinlel bulunmaktadıı [Mtxı-
re,2002, Miller, l984l) adım yapılan ve iletişimscl amaç]ai]nın yanı Süra yerine getjldikleri edimsel iş
levler yönünden de incelennremiş bir metin türü olaraİ karşımıza çıkmaktadır.

2. Yiintem
Bu ça]ışmanın anacı tür çözüm]emesi yönünden Türk gazelelerinde yayınlaİaı ölüm Ve başsağlığı

ilanlannı incelemektir. Bu çalışmada Sweües'in (l99)) şcına-kuraıııı mode]inden etkilenen tür çözümle
me yaklaşımt kullanıIrnrştıI. Günlük gizetelerde yayrnlanaJ] l25 ölüm Ve 125 başsağlığı (içinde başsağ-

lığı ya da sabır gibi sözcüklerin geçmesinden dolayı bu ilaıiar başsağlığı ilanlan olarak sınıflandınlmış
ır) ilanından oJuşan 250 ilanın bulunduğu veri tabanı incelenerek, zorunlu ve isıeğe bağlü adımlar ilc di-

l. Aç,hş 56 l. Aç1l§ 3,7

2. Bad* tölüm itsnü) 97 2. Başl* (&hidin düğiıİüü) 96

3. Dllİtmbn ilan edilİİıesi 91 3. Dü,Jumun kudanrni§ı 100

lm4, Öıen k|inin adlİüD v€filrİıe§i t00 4 Ölerı kişiıiı üıİrn vğitmesi

5. Geıide |kdan ahbalaon adları 84 5. Gcride ka]a! akrabaların adlan l0

9,76. Öıüm şirklinin beıinitrıesi l00 6. Öüm ş€k]iniı beüinilfie§i (ş.nftüik)

7. CenaıJ ve Ğfiıle ilgiİ
dilz€ı eİ*ler % 7. cenazr ve deİnle ilgili dilzeİ ğr§lğ ,7

8. Baş§ağ}ğ dilekıeriniı
kabüüf p ilişkin dılrğtleİıeleİ 9l% 8. Ba§gğLğ dileklğinin kabuliirıe ilişkin diizedernel€,

9. Kap6n{ % 9. r,aparüş 68
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ğer diJ dışı öğeler belirlenmiştir. Çalışma bağlamünda aynca her adım içinde yer alıın sijzcük, öbek ve

tümce yapıIırı dilbilimscl yijnden ince]enmiştir, Bu metinlerin yerine getirdiklcri edimsel işlevler üzerin-

de de durulmuştur.

3. Çözümleme
3.1. Öliiürn ve baş§ağiğ ilanlannda bulunan adımlar
Swales'in (l99)) ortaya koyduğu bir mctin türünde bulunan adım yapısına göre Tü* gMetelerinde

yayımlıuıan öiüm ve başsağlığı ilıınliırında gözlcncn adım]ır Tablo J 'de sıklıklanyla biılikte verilmiştir.

Tablo l. Ölüm ve başsağlığı iJanlannda bulunan adımlar ve dağılımlıırı

oliim llaİJan Başsağlığ ilailan

Blil,ük ka}blmüz

%42.85

ı.52.38
./.1.1

BE§ağlığ1
Vcl'at !e baŞsağllğr

Başlıksız

E 59.1

9i, ]] 6

'/.:l1.4
c.,9.1

%6,8

] Adln]:ilınl

]ra§ndıkihığın
h(linjlm.sj

(ufumsalbağIİnn açlkça
!urgulanmas1

Aknballk. arkadaşlük vb. aznel
bağlann açıkça Vurgula]nnas1

Herhangi bür bağın vurgul lnıaünll§ü

a/o9.5

?.85.7

q.4.1

Kunrnllal bağlann ıçlkç.t
yurguIanmIrı

Akraballk. lrkadqllk Vb. ölnel
bağL]ın açıkça \u.gulanmasl

Heü,1n gi bır bağın vurguI3nİralİrası

'/c8l 8

%]] 6

at4.5

sıdcce adı !c so}adı

Menek, Unvan. nczıln o]duğU

okul vb, ijlc]liklerle bi.]ikte
idl le soyadl

9o61,9
c/.4)_E5

sadece aü !€ Soyadı

Meslek, unlan, mezun olduğü

okul vb ö,€llikIerle birlikte
ıdı ve so),ıdl

9ı|] 1,1l l

ilan.dilnrcsi
% lı]0 ',/.l00

5 Adım]B,rrsağIığl
dilckIcrinjn

tsaşsığllğl dilekleıinin beliniİİesi Bı)sağIlğ1 di]eklenıin belirtilmesi
Baş§ağllğ1 dileklenıin açükça

belirtilmeme!i

c/.90.9

!c9.]

6, Adlm] Ölen kişi

dilekle.ini

Ö]cn kişi için r.nnet dilek]ennin
açıkça belirti]meSi

Ölcn kişi için ij2neldu}gu]aİn
h:]ini]me§i

9a14-28

Ölen kişi için ıihmeı di]eklennin
açlkça beIiniImesi

Ölen kişi için özne1 duyguIann

belinilnresi

q.88.6

Ial1-1

7 Adım:ÖIen
ki!inin öIijnrü}Ic

ilgilia}nnlılır

''/c619 '1r20.15

8. Adım: ilanı ıeıen
kişi ya da kunrmun

ilını teren ki§] _t,a da kurunrün

isminin açıkça belinilüne§i

ilanı teren ki§l tada kurumun
isminin,tçıkça bcIinilmemesi

o/o 9U.5

Ia9-5

ilanı veıen kışj ra dı kurumun

isıninin açıkça belinilnrcsi
%1(t]

rcnivlc ilgj]i a]-nnll]u
'/ılJ5.1l '/c25

10. Adım] se§]cni]en

belitjlmesi

./.33.] .t0

l86

3. Adl]n:
ölen kişiırin



Swales'in (l99)) adın yapısının ölim ilanlan ve başsağlığı ilıınlıırına uyarlanma_sıyla ortaya çıkan ilk
adım 'bqlık' olmaktadır. Ölürn ilanlan için ıercih cdilen başlıklar dalra çok 'vefat'. 'acı kaybımız', 'bü

yük kaybımız' şeklindedir, Başsağlığı ilanlıırında ise başlık olarak 'b4sağlığü'. 'acı kaybımız'. 'vefat vc
başsağ]ığ]'. 'vefat' şeklinde başlıklar gözlcnirkcn ve bqlıksız başsağlığı ilaı ıırı (%6,8) da bulunmaktad]r.

Hcm ö]üm ilanlan hem de başsağlığı ilaılannda yer alan ikinci adım ise ilanı veren kişi ile ölüm ila-

nı yapılan kişi ıırasııdaki bağın belirtilıncsidır. Ölüm ıianlannda ıkrabulık. iırkatlaşlık vb. öznel bağJann

belirtilmcsi düa çok (7185.7) görülürken, kurumsııJ bağlaıın belirtilmesi çok dalra az (o/.9.5) olmıkta-
dır, Öte yaıdaı ölen kişi ile iIıı,ıı veren kişi ıuasündakibağın vurgulanmadığı ilanlarda (7c4,7) bulunmak

tadır. Başsağlığı ilanlannda ise bu duıumun tam tersi gijzlenmektedir, Kurumsal bağlar daha çok belir-

tilirken (o/o8,8.ü. öznel bağlar d.üa az beliılilmekte (7,]3.6) ya da öIen kişi ilc bağlar hiç Vurgulanmamak

tadır (7o4,5),

Üçüncü o(ak adım olalak bu ilanlarda ölen kişinin adı ve soyadı buluürmaktadır. sadece ad ve soya-

dının bcliniidiği iilüm ilanlarının oranı'/,r 61.9. meslek, unvan. nrczun olduğu okul vb. i]e bir]ikte ad ve

soyadının belirtilme oranı %42.85'tir. Başsağlığı ilanlannda ise sadece ad ve soyadı 0/o68.18 oranında bc-

lirtilmişken, meslek. unvan. mezun olduğu okul vb. ile birliktc ad ve soyadının belirıilme oranı

%31,8l'dir.
Djrdüncü adımda adı bclirtilen kişi ile ilgili 'ölüm'dulumunun gelçekleştiği duyurulmattadır. Bu

adım her iki tıir ilanda da 7o l00 orıurında bu)uırmuştur,

Beşinci adım başsağlığı dilek]erinin Sunumuna aynlıİıştır. Bunun nedeni hem ölüm ilanlannda hem

başsağlığı ilanlaında bu dileklerin sunumunı rJstlanmış oImaııdır. Ölüm ilanlJında daha dü§ük oranda

(o/.,1.7) olmakla billikte, başsağlığı dileklelinin Sunumu, adlndan da anlaşılacağı üZere. ba§Sağlığı i]anla-

nndadahaçok bulunmıütadır. Ancıık bu diieklcr 7c90.9 oranında açıkça belirtiiirken o/o9.1 oranında açık-

ça belirtilmeınektedir.
Ölen kişi için rümet dilekleıinin tıelinilmesi şeklindc belirlenen altlncı adımda ise ijlüm ilırn]arında

bu dir di]eklerin sunumuna 7o23.8 oranlnda ra-stlan]rken öznel duygulann belinilmesine 9o1,1.28 oranın-

da rastlaJımıştıı. Başsağlığı ilıuılarında ise o/o88.6 oranında rahmet dileklerinin sunumu, 7ol1.4 oranında

ölen kişi ile ilgili özne] duygu]ann belinilmesi gözlenmişti-r,

Bir soııraki adımda ölen kişinin ö]ümüyle ilgili aynntılıır bulunınaktadır, Bu aynnilar ölüm ilanlaın-
da 7r,61.9 orıuıında, başsağlığı ilıınlıırında ise 7020,45 olanında bulunmaktadır.

Sekizinci adım olarak, ilanı veren kişi 1n da kurumun ismi gelmekıedir. Ölüm ilanlarında o/.q).5, baş-

sağlığı ilıuılarında 7o l00 oüınında ilan sahibi ya da sa}ıiplerinin adı. (soyadı), ya da unvanı açıkça belir-
tilmektedil. Öte yandan, iilüm ilanlarında ilan sahibinin kim olduğu açükça beliıti]mese de bu ilarılann

ölen kişinin sevenleri tarafından verildiği yorumunu yapmak olasıdır.
Cenaze töreniyle i]gili aynntılar dokuzuncu ad]mı oluşturmaktadrr, 7185.7l oranında ölüm ilanlzırın-

da. 7c25 oranında başsağlığı ilıınlarında bu ayrıntı]ala mstlanmaktadr.
Son adım olarak bu i]anlann seslendiği kitleden istenenlerin b€liftjlmesi gelmektedir. Ölüm il ılann-

da'lo33.3 orırnında scslcnilen kitleden 'çelenk getirilmemesi'. 'hayf kurumlanna bağış yapılması' gibi

istekler bulunurken. başsağlığ ilınlıırııda bu tiir istekler hiç beliltilmemiştir.
Ö]üm ilan]arının yapısa] incelemesinin sonucunda zorunlu adım]ar olarak (bu adımlar o/o50 oranının

dsrü oliıriıl iıllnmışılr| )u iıLlılnlxr b,.lirlenmi}ltr:

Baş)ık
- ilıını vcrcn ile ijlen kişi arasındaki bağın be]irtilmesi

Ölen kişinin adı ve soyadı
- öliimiin i]an er]ilmesi

Ölen ki§inin ö|ümüyle ilgili aynnılar
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İlanı veren kişi ya da kurumun ismi
- Cenaze töreniyle il8ili aynntültu

Başsağlığü ilanlannda bulunan zorunlu adımlaı ise şu şekilde belirlenmiştir:
- Başhk
ilanı veren ile ölen kişi ara§ındaki bağın be]iftilmesi

- Ölen kişinin adı ve soyadı

ölümün ilan edilmesi
Başsağlığı dileklerinin belinilnrcsi
Ölcn kişi için riümct diieklerinin bcliıtilınesi

- İlanı veren kişi ya da kurumun ismi
3,2. Dilbilimsel yönden ölüm ve başaglığ ilanlannın çözümlemesi
Hcr bir adımın dilbilimsel çözümlcmcsi, bu adımlarda bulunan sözcük, sözcük öbeği ve ttimce düz

lemindc yapllmlştr.
Ölüm ve başsağlığ] ilanlannın birinci adımını oluşfuran ba§lık 'vefat'. 'baş-sağlığı' gibi genellikle tek

bir sözcükten oluşınaktadrr. 'Acı kaybımız', 'büyük kaybınız' gibi sıfat öbeklerine de rastlanmaktadür.

İkinci adım içinde yer alan ilaıı veren kişi ile ölen kişi ıırasındııki bağ. ölüm ilanlannda daha çok iik,
rabalık bağlan ile vurgulaİmaktadır. Bu bağlar mümkün olduğunca ai]edeki uza} ya}ln heıkesin ismi ve
akrabıılık dcrecesi bclinilerck sunulmaktaJtr (Ömck ]). A)rl(iı isıcge baelı Ula]ık da ölen kişinin hangi

memleketten hangi soylu aileden geldiği de ıurgulumıktıdır 1Ömek 2l. Bir bışka dcyişlc iilen kişinin
Soy kütiiğünün nercdeyse tamamı velilmektedir,

Örnek l.
Mcrhum Dr. Sadenin İmre ve merhume Hayriye İmre'nin oğu,

merhum Ahmet Veli Menger ile ııerhume Ayşe Mcnger'in damadı,
merhum Bülenı İre ve l-erhırı İmre'nin LaıdEi.

Pr,,l. Scdaı jmre ıc Nihı,ı İmrc'nin ağabeli.
Sınan İmre. l\edim İmre ıe Aylin İmre'nin hüyiik unc:ısı.

Ntjıı İırırı: ıc fru] İmrc'nin amcası.
AV.cüneyt Besen, merhum Mehmet Besen. Nuraı Bingül. Saliha Betiil Talu.

Merhum Haydar Çayıroğlu Ailelerinin kuzeni,*
Reşide Aslaı. Nail Satlıgan ve Elmiıa Baykal Ailelerinin yııkını. Doğ ı Şahin'in dünürü,

Merhııme Nezahaı İınre, hof-.Ztliha İmre ı. Seııın İnre'nin kaynbiraderi,
Nazlı İmre ve Dr, Ahmet Ka]ıüı'ın ka},ınp€deri!

Nebile Lııle Kıılın ve Ayşe Yıısemin Kalın'ın biricik dedeleri,
Ay)e Gülç]n imre r< Vell Frgın imre'nin 1ok \evgıll babı§l.

Merhumc siıljüc İmrc'niıı dcpcrlı eşi

Dtl.Dr. İu zeı Emre
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* İlanlarda yer alan yazııı yanlışları aynen korunııuşlur.



I

Sürmene Eşrafından, Seymen Oğullarından
Av.Akın ve Yıldız Scymen'in oğlu, Tijen Seymen'en eşi.

Emir ve Ela'nın baba]aı, Nihıuı Kapıcıoğlu. Elvan Boyabatlr,
Av.Serhad Seymen'in ağabeyleri, Merhum Hacı Selahaddin Seymen'in yeğcni,

Ya§arhan Kaptcıoğlu ve Yalçın Boyabatlı'nün kayınbiraderi, Zikri Coşkun,
Hüsniyc Coşkun'un damadı, Şenol Coşkun'un eniştesi,

B. Mura,.! Scl m<n

Şirketiıniz kurucu ortaRaruıdan
Mengerler Ticıuet Tüık A.Ş.'yi temsilen uzun y]l]ar üyeliğini yürüttiiğü

Ytinetirn Kuru]umuzda engin göıüşleriyle

Meıcedes-Bcnz Türk A,Ş.'nin gelişlmine

Büyük katkıda bulun.ul

Dcğcrli bü}üİümiı,/
Dr. İzzet Emre'vi

Ornek 4.

Baıçim Baı Anadolu Çimentıı Sıuıayii
G€nel Müdürü

Sn. Necip Terzibaşıoğlu'nun krzı
Övgü Terzibaşıoğlu'nuı

Hen] ölüm ilanlannda hem ba§Sağlığı ilanlannda üçüncü adım olank ölen kişinin sadece adı ve so
yadı dıha büyük oranlarda verilmcktcdir, Ancak ölen kişinin unvıuıının. mesleğinin ya da mczun olduğu

okulun vb. vurgulıurdığı ilıııılııra da rastlıırıılmıştıf (Ömek ],,1 \e 5]. Dıl-dışı öge olar.ü ölen kişinin adı

ve soyadı metin içinde diğer bilgilere göre daha büyük koyu punto]arla yazı]mrştır,

Örnek 5.

Doç. Dr. izzet imıe
İstanbııt Erkek Lisesi 19,17

İstanbul Tıp Fakiiltesi 1955

Hcr iki ilan tiiründe gözlenen zorunlu adım olaıak ölüm olayının ilanı bulunmaktadlr, Bunun için da

ha çok 'vefat etmiştiİ', 'kaybettik'. 'hakkın ra}ımetine kavuşmuşn]r' ya da 'aramızdıur aynlmıştır' şeklin-
de siizcük ya da sözcük öbeklcri kullanılırken (Ömek 6 7) tek hir ilundu '1cnjıJen ilahi devrana karışıyor'

;eklinde öu nel hır lullırıım irlirlenmişıir.
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Kurumsal bağlann düa çok belirtildiği başsağlığı ilanlarında ise ölen kişi ile ilanı veren kişi arasın-

ıl.ıki 5 ııııJ bağ un.elikli ııtar.ık ı urgulanm*ıa.lıı ıÖmek 1 4,.

örnek 3.

Ornek 2.



örnek 6.

KulübümüZün değerli üyelerinden
Büyükelçi (E)

Semih Belen
Vefat etmiştir,

ornek 7.

sevgiii eşim, biü,tanecü babam,
l 6 Devfe Kasf..rmonır Milletvekili

Ali Nihat Karol'u
Kayb€ttik.

Ölünı ilart]an için iSteğe bağlı olıuı adım olarak beşinci adımda başsağlığı dileklerinin belifiilmesi bu

lunmaktadıI. Başsağlığı ilanlannın doğası gereği bulunması zorunlu olaı bu adım dıüa çok açıkça bclir-
tilirken (Ömek 8), hiç belirtilmediği ilanlaru ,la r.ı§ıliinmıştlr (Ömek u.1 Ba5sağlığı dileklerinin genellik-

le birinci çoğul şahıs ekiyle ve geniş zaman kullanllarak yapıldığı görülmektcdir (Veri tabanı içinde sa

dece bil ilanda tek bt şahıs tarafından veri]en ilanda birinci tekil şahıs eki kullaıılmıştır).

örnek E.

F.mekli IL Müdürle.imizden
serdal lçtener'i

Kaybetmenin üzüntüsü içindcyiz.
Merhuma Tann'dan rümet. kederli ailesine

ve yakınlanna başsağlrğ dileriz,

örnek 9.

Ça]üşma a*adaşınxz
caı dosfumuz

B. Muad seymen'i
Kaybettik. Acımüz sonsuzdur.

Ba§sağlığı ilanlaİınm zorunlu adımı ola.rak bu]unan altıncı adlmda ölen kişi için Tann'daı rahmet is-

tenmesi bulunmaktadır- Bir önceki adımla benzer şekilde bu dileklerin açıkça, bir başka deyişle, 'Iümet'
sözcüğünün kullanülarak sunumu gözlenmi)ıLr (Ömek lu), Açtlça belinilmedigi durumlarda dıüa çok
'ıuhu(n) şad olsun'. 'nuı içinde yat', 'ışık içinde yaısın' şeklinde sözcük birlikteliklcri cmir kipinde kul
laıılmaktadır (Ömek l l),

örnek 10.

Bankamıu itkenderun Şube\i emekltlennden
Idris Talay'ın

14 Nisan 2006 günü Dörtyol'da vefat ettiğjni teessürle

iiğrenmiş buiunmaktayız.
Meıhuma Tann'daı rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilenz.

l9()
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örnek 11.

BiR YILDIZ KAYDI
ULU BiR çINAR DEVRiLDi
Ustamız, Hocamız, Ağabeyimiz

ALi EKBER çiÇEK,i
KAYBETTiK

KMANINDA KAYNAYIP
PiŞMEYE DEVAM EDEcEajiZ

IŞIK iÇiNDE YATSIN.

Öıüm ilanıannın Zoıunlu adümü olarak bulunan ölen ki§inin ölümüyle ilgili aynnılar, ölüm tarihini,
olüm 1erini, olum neJcnini 1a da olu1 bi,imini içcrmckıc.lir ıÖmek l2.1.1ı.

örnek 12.

Emekli Hakim
Ali ihsan yunbilir

26.0,1.2t[6 tıııihindc Antalya'da
vefat etmiştir.

ornek 13

Tiirkiye Psikiyatri Deıneği Merkez Yönetim Kurulu üyesi.

Değeıli arkadaşımız
D.l.Dı. S, Muraı Rezili'l i

Bir tralik kazasında kaybettik.

Her iki ilanın zoıınlu adımı olırriık bulunırn ilırnı veren kişi(lerin)nin ismi düa çok sadece 'ailcsi' şck-
linde olurken bızı dunımlarda '(soyadı) aılerı' )eklınde gözlenmıştir (Ömek l4ı. Kuıumsal isimler ise

lam Jd \e ||!lIl hlnm olalal veri]mekıcdiı ıöm<l l5ı.

Ornek 14,

Hayati Atakan
28 Nisaı 2006 Cuma günü vefat etmiştir.

Cenazesi 29 Nisan 2006 cumarİesi günü Niğde
Dışan Caınii'ndc öğlc namazına müteakip küiınacak

cenaze namazından sonra aile kabristanına

Defnedilecektir,
Tüm yııkınlıırımıza duyurulur.

Atakan Ailesi
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örnek 15.

Sayın
ıbrahim cöncttim'i

Kaybettik, Acımız büyüktüI.

Tüm camiamıza vc sevenlere b4sağlrğı dileriz
Büyük insan, büyiik mühendis,

Yeri geldi eğitmcnimiz oldun,
Yeİi geldi yol 8östericimiz.
Ama hep ağabeyimizdin.

Ruhun şad olsun.

Nur içinde yat.

Asfalt Müteahhİtleri Derneği
yönetim kurulu

Ölüm i]anıannın zorunlu sayllıur son adımında cenaı,e törcniyle ilgili aynnılıır bulunmaktadır. Bu ay

nntılala töIenin ne zaman. nerede yapılacağı. cenazenin han8i ınezarlığa 'defnedi]eceği' ya da 'toprağa

verileceği' gibi aynnllıırı düilctmek mümkündür iÖmek Ih). Bu ,rJım içindc en göze çarpan dilsel un-

sur üçüncü teki] kişi edilgen yapının kullıınımıdır,

örnek 16.

BEsağJığı ilaılannda bulunmayan ancak iilüm ilanlannda isteğe bağlı adım olarak belirlenen sesle-

nilen kitleden istenilenler arasında dıiha çok cenazcyc 'çeienk gönderilmemesi' ya da bununla birlikte
'hayır kurumlıırına bağışta bulunulması' gibı ı,rekler hulunm.rktıtlır iÖmek l 7 ı Bu istekler 'rica olunur'
ya da 'ıica ederiz' gibi siizcük öbekleriyle belini]mektedir.

örnek 17.

hof.Dr.
sait Kcma1 Mimaroğlu

18 Nisan 2006 Salı sabahı Hakk'ın rıümetiııc kavuşmuşfur.

Aziz na5ı 23 Nisan 2ü)6 Pazıır günü, Tcşvikiye Camii'nde kılınacııİ öğle namazını müteakip

Zincirlikuyu Aile Mezıırlığında toprağa veıilecektir,

Allü'ün Rahmet ve Mağl'ireti üzerinde olsun,

Ailcsi
Not: Çelenk gönderilmemssi, arzu edenlerin Tiirk Eğtim VaKı T.E.V.'e

(2]2 2l7 5835) bağ§ta bulunmalan ıica olunur.

l92

Vuslat Sadıkoğlu
22 Nisan 2006 günü Hakk'ln rümetine kavuşmuştur.

Aziz naaşı 24 Nisan 2006 Pazartesi günü Bebck Caınii'nden öğe namazıİtr müteakip

Zincillikuyu Aile Mezarhğında toprağa vcrilecektir.



4. Sonuç
Ölüm vc başsağlığı ilanlannın şeınatik orgırnizasyonu. dilsel yönden ne şekilde kurgulandığı ve bu

ilıuılıırın yerine getirdiği işlcvlerin incelendiği bu çalışma bazi sınırlılıkları da içermektedir. Ömeğln. yri-

resel olaıak ortaya çıkan ölüm ve cenazc tiircniyle ilgili fıırklılıklıl bu ilanlara yansümamıştır, Doiayısıy-

l93

33. Ölüm ve başsağIüğ ilanlarınuı etlimsel işlevleri
Bi. metnin oıuşfuru]masında toplumsal uzlaşmalar ve beklentiler belirlcyici bir role s.ilıiptir, Bu ne

denle olsa gerektir ki, belirli bif metnin tit Yapısü bplumun idcolojisi tarafından şekillendirilir vc kurgu-
lanır, Bu iike Todorov (l99O) taraf'ınd.üı şu şekilde açrklanmışttl; "Bir toplum kendi ideolojisine en ya
kln eylenleri leçer vc kodlaştınr: bu nedenie bir loplumda giirdüğümüz tıelirli metin türlelini bir diğer
toplumda göremeyiz"_ Bu ilkeden harckctle bu tiir metinler toplumsa] ihtiyaçlart vc ideolojik uygulama
ltırü da ortaya koymaktaüİ, Bu çalışmanln veri tabanı incclendiğinde iletişimsel etkinlikleli söZe] olarak
ilade cdcn bclirli kalıplara ve törcnsc] irn]atımlara rastlanmlşhr. Bizer (1968, Al-Ali. 2005) bir metin tü
rüniin bu tiir retorik (sözcük ya da biçem olarak) şekillcIiilgili duıxmlıırla bağlanılı olarak oluşturduğu-
nu savunmaktadlr. Bir başka deyişlc. bir toplumda geleneksel olarak yapılagclcn ya da söylenegelen her

şcy yıursımasını bu tiir metinlcrde bulmaltadlr. DolayıStyla bu metinlcrin tiirenseı anlatımJannın çcşitli-
liği sosyokültürcl bağlamın gücüne bağlı olıniıktadır. Bir başka deyişle. cena7-e tijrcninin Türk toplumun
da yapılış şekliyle mümkün oiduğunca sade ve gösterişsiz o]ması. bununla ilgili metinler olan ölüm vc
başsağlığı ilanlarına da yruısım:ş duıumdadı,.

Ölüm ve başsağlığı ilanlarının eilimsel işlevleri boyutunda bu i]anların yeıine getirdikleıi görevlcr tc-
mel alınacaklı. Bu görev ya da işlevler arasında birinci sırayı ölüm ya da başsağlığı dilcklerinin 'ilanı'
yer almaİtadır, Ö]üm ilanlarınln ölüm olayının 'ilan edi]mesi'nin yanl slrı cen.ue törenine 'davet ctlrre'

şeklinde bir başka görevi daha bulunmaktadır. Belinilen taıih ve yerde okuyucudan bulunması istenmek
le birlikte bazı durum]arda sadece ölen kişinin kinı olduğunun 'biliıımesini sağlamak' da ilani vcrcnler
için yeterli olmaktadüİ.

Her iki ilan için geçerli olabilecek bir başka işlev ölen kişi ilc ilgili olaraİ olumlu kimlik sunumunun
yapllmaıırlır, Bu sunum. gerek ijlcn kişinin unvanlnın. mesleğinin. vb. sunulmasıyla gerekse ölen kişi ile
ilgili hissedilen duygulaıın belirtilmesiyle yerine getirilmektedir.

Bu işlcvlcrin yıuıı sıra konuşına eylcmlcri (spech acts) arasında yer almayan ancak cklcnmesi gere
ken bir konuşma eylemi ortaya çıkmaktıdır: rahmet, huzur vb. dileklerinin (blcssings) sunumu. Bu dilek
ler. sözcüklerle gerçekleştiri]en eylemler arasında buluna]r, konuşucunun üzüntü§ünü, sevincini. beğcni-
sini vb, anlatmayı amaçlayaı açıklayıcılar (expressivcs) içinde yer alabilir.

Hğ iki ilıırı türünün yayımlaııdığı sayfalıuda diğer metinlerden özel]iklc kııre ya da dikdörtgen kutu
cuklıırla aynlmış olması kişiye özel bir durumun bulunduğunu okuyucuya iletmektediİ. Avnca bu kufu-
cuğun boyutu, kul]anülıın fontun büyüklüğü, bazı ilanlarda ölen kişinin fotoğrafınrn verilmesi vb. gönel
öğclcı iilen kişi (ve ailesi. bağlı olduğu kurum vb.) hıılkında öznel bilgileri dc okuyucuya vermektedir,
Ömeğin bu ilan ne kaıiiır büyükse. ölen kişinin ve ailcsinin (ya da sıüip olduğu kurumsal bağlann) o den-
li önemli olduğu izlenimi okuyucuü uyandırılmaktıdır.

Ayrıca cenaze löreniylc ilgili aynntılar arasrnda ek bilgi olarak iizellikle 'çelenk gönderilmemcsi'

şek]inde beliflilen istck ailenin toplumsal statüsü hakkünda da 'bilgi' vermektedir.
Ailenin toplumsal slatüsü ya da ne kadar geniş bir aile olduğu ölen kişi ile eıralımndııki bağın sergi

lendiği ikinci adıında gömek de mümkündür. Bu adım içcrisincle ne kadar çok isim ve airabalık dere-
cesi belirti]mişse ölen kişinin o denli nüfuzlu biri olduğu, geniş ve saygın bir ailcden gcldiği şeklinde bir
düşünce okuyucuya jletilmcktcdir. Bövle bir ai]eden ge]en kiliylc dc var olan bağın vurgulanması bu
ilanIann gizli olarak taşıdığı diğer iletilerdil.



la bölgesel olarak çıkan 8,ızetclerde yayımlıuraı ilanlarda daha farklı bulgulann da onaya çıkabileccği
(ömeğin, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu tİJlgeleıinde ölüm ilanlarında başsağlığı dilekleri

nin nerede kabul edileceğine ilişkin aynntı da verilmcktedir.) bu konuda daha fazla çaüışnıa yapılması ge-

rcğini berabeıinde getirmektedir, Aynca dcğişik Po]itik ideokıilerc Sahip 8azctclerdeki ölüm ve başsağ

lığı ilaılirrının iırcelenmesi, dil vc ideoloji arasındaki ilişkinin bu metin türlelinde nasıl oüya çıkabilece-

ği konusuna açıklama getircbilir,
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