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ÖZET
Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962) Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı yazarları arasında
üslubu ile çağdaşı yazarlardan somut bir şekilde ayrılır. Onun üslubu, genel üslup oluşum
evrelerinin üzerine oturduğu kavramların kimileriyle (süreç vb.) örtüşmez. Tanpınar üslubunun
kurucu öğesi metaforlardır. Tanpınar’da metafor, bir üslup oluşturma, üslubu güçlendirme aracı
olmanın yanı sıra onun estetik kabullerinin oluşum ve sunum düzeyine de işaret etmesi açısından
anlamlıdır. Zira Tanpınar kendi estetik evrenini sözcüklere yüklemiş olan bir estet, romancı ve
edebiyat eleştirmeni ve üslup bilimcidir. Onun üslubu retorik figürlerin birçoğundan beslenirken
o üslup inşasında en çok da metafordan istifade etmiştir. Metafor “subjektivitesinin” en sık
karşılaşıldığı edebi tür şiir olmasına rağmen Tanpınar kelimeyle kurduğu sihirli ilişki sayesinde
kelimenin evrenini tasvir etmede kimi zaman bazı sözcüklerin yetersizliğine inanarak anlam
yükleme ve anlam güçlendirme aracı olarak romanlarında metaforlara sık sık başvurmuştur.
Bütün romanların merkezi nesnesi olan insan olgusunun hangi yönlerinin metaforik
donanımlı “söz”lere gereksinim duyduğunun örtük imasının Tanpınar düşüncesinde insan
olgusunun estetik evrenini işaret etmesi açısından önemlidir.
Çalışmanın amacı Tanpınar’ın romanlarında üslup aracı olarak kullandığı insan
metaforlarının yapılarını ve anlam evrenlerini tespit etmektedir. Tanpınar’ın romanlarında
kullandığı metaforlar yapılarına ve türlerine göre tanzim edilmiş ve metaforik alımlama üzerinden
Tanpınar’da insan olgusunun estetik evreninin konumlanışına dair bulgular ortaya çıkarılmış ve
yorumlanmıştır.
Çalışmanın evrenini Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yapıtları örneklemini ise onun romanları
oluşturmaktadır. Çalışmada kualitatif metodoloji; metin incelemesi (metin analizi-tasvirî) yöntemi
kullanılmıştır.
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ABSTRACT
Ahmet Hamdi Tanpinar is tangibly distinguished among writers of the Republican Period
Turkish Literature from the contemporary writers with his style. His style does not overlap with
some of the concepts (process ... etc.) on which the formation stages of the general style are based.
The constituent element of Tanpinar's style is metaphors. In Tanpınar's writings, metaphor is
significant in terms of not only being a means of building and strengthening a style, but also
indicating the level of formation and presentation of its aesthetic acceptances.Tanpinar is an
aesthete, a novelist and a literacy critic and stylistician who has loaded his own aesthetic universe
into words. While his style was nourished by a great number of rhetorical figures, he most
benefited from the metaphor in his style. Despite the fact that the literary genre in which the
metaphor "subjectivity" is encountered most frequently is poetry, Tanpinar often referred to
metaphors in his novels, through the magical relationship he created with words, as a means of
attributing and strengthening the meaning in portraying the universe of the word, sometimes
believing the inadequacy of certain words.
The implicit implication of what aspects of human phenomenon, the central object of all
novels, require metaphorically equipped "phrases”, is significant in that it will point to the aesthetic
universe of the human phenomenon in Tanpinar's thinking.
The purpose of the study is to determine the structures and universes of human metaphors
used as medium of style in the novels of Tanpinar’s. The metaphors Tanpinar used in his novels
have been arranged according to their types, and the positioning of the human reality's aesthetic
universe has been tried to be revealed through the metaphorical reception.
Ahmet Hamdi Tanpinar's works constitute the target population of the study, and his novels
constitute the sample of the study. In the study, qualitative methodology; text review (text analysisportrayal) method will be used.
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TEŞEKKÜR
Yüksek lisans eğitimimden beri üzerimde çok hakkı geçen, doktoranın zorlu
basamaklarını çıkarken bunaldığım pes etmek istediğim zamanlarda sabrıyla anlayışıyla zaman
zaman haklı öfkesiyle bana sis lambası olan değerli hocam Prof. Dr. İlyas Üstünyer’e, bu süreçte
ve her zaman yanımda olan hayattaki “iyiki”lerimin toplamı 9 yıllık kaderdaşım Aysel Kamal’a,
aldığım her kararımı destekleyen her sıkıntımda deniz fenerim olan çok değerli aileme, çalıştığım
zamanlarda konsantrem bozulmasın diye her türlü fedakarlığı yapan Esma Işın ve Sümeyye
Kaanoğlu’na ve son olarak benden doktor olma sözünü alan ancak bu dünyadan erken ayrılan çok
değerli amcam Ahmet Atış’a teşekkürü bir borç bilirim…
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GİRİŞ
Ahmet Hamdi Tanpınar (AHT)’yi çağdaşı Türk yazarlarından ayıran en başat öge onun
üslubudur. O, içine doğduğu dönemin Türk toplumundan talep ettiği milliyetçi dili kendi
üslubunda araçsallaştırmamıştır. Mütareke yıllarını (1918-1922) takip eden dönemde yeni kurulan
rejimin dilde ve kültürde 1930’larda kendine tayin ettiği Batılılaşma ve Türkçenin eski Türkî
dillerden beslenmesi düşünülen dil eğilimlerinin sonucu olan söylem şekillerini yazınsallık aracı
olarak görmemiştir. Bunu onun eser verdiği anlatı türlerinin tamamında görmek mümkündür.
Onun üslubu Huzur romanı için verdiği bir röportajda dile getirdiği gibi insanın insanla, insanın
toplumla olan hayat macerasının ufkunu belirlemeye çalışırken oluşturduğu bir süreçtir. Bu süreci
bileşenleri eserlerinin her birisinde ayrı düzeyde işlevseldirler. Şiirlerinde ve özellikle de Huzur
romanın üslubunun belirleyici unsuru kurgudan daha ziyade onun kullandığı figüratif yapılardır.
Figüratif yapılarla eserlerinin merkezine aldığını belirttiği insan olgusunu gerçekliğin ötesine
taşımaya çalışmıştır. Gerçeklikle kurulan bu zorlu mücadele onun estetlik yönünü de aşama aşama
inşa etmiştir. Bu inşa süreci kuşkusuz Tanpınar’ın edebi eserlerinde tarih, edebiyat, şiir, musiki,
estetik, felsefe, plâstik sanatlar ve psikoloji bilimi arasında yetkince dolaşabilme yetisi de
desteklemiştir. Sanat evrenini somut alanların epistemik düzlemlerinden yaptığı seçkilerle
zenginleştirirken bunların formalaştırılması ve en nihayette ifadesel kalıba dökülmesi öne arz
etmiştir. Bunda başta metafor gibi kimi figüratif yapıların öncelikli kullanımı belirleyici olmuştur.
1901 yılında doğan Tanpınar, ilk gençlik yıllarında değişik alanlara dair zengin okuma
deneyimlerinden sonra Türk edebiyatının sembolist ve sürrealist şairi Ahmet Haşim’in şiiriyle
tanışmıştır. 1919 yılında İstanbul Üniversitesi’nin birinci sınıfından itibaren derslerine giren
hocası Yahya Kemal aracılığıyla kendi üslubuna tarih, mazi ve Fransız şirinin etki alanını
sokmuştur. Y. Kemal’in yorum ve telkinleriyle Fransız şiirinin önemli temsilcilerinden Paul
Valery (1871-1945) ile Marcel Proust (1871-1922)'u keşfetmiştir. İkisi yerli, ikisi yabancı bu dört
edebiyatçının dördünün de edebiyatta güzellik duygusu ile mükemmeliyete ön planda yer
verdikleri öteden beri bilinmektedir. Bu dört edebî şahsiyetin şahsi, şifahi ve kitabi terbiye ve
disiplini altında Tanpınar edebiyat yaşamının büyük kısmını şekillendirmiştir. Özellikle şiiri
hayatının vazgeçilmez bir meselesi hâline getirmiş, fakat asıl söylemek istediklerini şiir estetiği
doğrultusunda kaleme aldığı deneme, hikâye ve romanlarında ortaya koymuştur (Akün, 2008, s.
1).
Tanpınar’ın yapıtları arasında roman türü onun estetik, sanat ve yaşam karşısındaki
tutumunu en somut sergilediği platformlardır. Tanpınar, romanlarında insan olgusunu (genç yaşlı,
1

kadın erkek vd.) sorunsallaştırıp onları yazınsallık üzerinden kimliklendirmeye çalışmıştır. Bunu
insanın kaderi, ıstırabı, çilesi, çelişkileri, sevinçleri, aşkları, nefretleri, zaferleri, mağlubiyetleri vb.
düzlemler üzerinde yapmıştır. Bu düzlemler elbette sadece yukarıdakilerle sınırlı değildir. İnsana
tekabül eden gerçeklerle olgular arasındaki durumların çoğunu estetize etmeye çalışmıştır. Kendi
estetik erişimini zaman zaman kurgu ile zaman zaman da dildeki yetkinliği ile üretmeye
çalışmıştır. Figüratif yapılar, sözdizim ve kurgu üzerinden inşa ettiği kendi estetik söylemi
müteselsil anlam artırımlılık ilişkisinde somutlaşmıştır. Bunu onun her romanında görmek
mümkün değildir. Huzur romanı Tanpınar’ın anlatı estetiğinin ufuk noktasıdır. Huzur’da edebî
eserin üslubu için gerekli olan birbiri içinde kenetlenmiş ifade, edebî dil, üslup gibi üç önemli
teknik yetkinlikle işlevseldir.
Türk edebiyatında üslup, yukarıda belirtilen ve daha ziyade dilbilim ve kültürel donanım
üzerinden karşılığını bulması gereken unsurlar yerine sanatçının dilinde yer verdiği Arapça, Farsça
kelimeler ve tamlamaların çokluğu, bu kelime ve tamlamaların kullanım yoğunluğuna göre
belirlenmiştir. Tanpınar, kendi üslubunu daha ziyade dilin yetkin ve donanımlı kullanışına bina
etmiştir. Bunu özellikle Huzur’da inşa ettiği özel bir Tanpınar dili, roman yazımı özelinde
edebiyatın kendisine ilişkin teorik donanımı, Batıdan da beslenen kültürel zenginliği üzerinden
kurmuştur.

Dilin

kalıcı

üsluba

dönüşmesi

sözcüklerin

kendi

arasındaki

semantik

kombinasyonların okurda karşılığı olması ve bunların orijinal olması esastır. Tanpınar okurdaki
karşılığını maziden beslenerek orijinalliğini de dilde yeni bileşimleri deneyerek elde etmeye
çalışmıştır. Elbette mazi Tanpınar’ın içine doğduğu modernizmin kışkırtıcılığıyla kimi zaman
antipati nesnesi de olmuştur. Divan edebiyatını okullardan kaldırma gibi; kimi zaman da
“eskimeyen”den vazgeçememe (kelimelerde olduğu gibi) şeklinde tezahür etmiştir. Tanpınar
üslubunda eski ile yeninin birlikteliği onu zaman zaman sentez ile dilemma karşısında bırakmıştır.
Tanpınar olguyu, olayı tek tipleştirmeme, olayla olgu arasında okuruna anlama çoğaltma alanları
bırakabilmesi onun üslubunda ayrı bir vasfı olarak öne çıkmaktadır.
Üsluplar kelimelerin nesneyle ilişkilerine göre kavramsal, duyusal, veciz ve dolambaçlı,
önemsizleştirici ve abartıcı, kesin ve belirsiz, sakin ve heyecanlı, bayağı ve yüksek, sade ve süslü;
kelimeler arasındaki ilişkilere göre sık örgülü ve gevşek örgülü, plastik ve müzikal, pürüzlü ve
pürüzsüz, renkli ve renksiz; kelimelerin bütün bir dil sistemiyle olan ilişkilerine göre konuşma dili
ve yazı dili kaynaklı, klişe ve ferdî; nihayet kelimelerin yazarla ilişkilerine göre de objektif ve
subjektif diye ayrılabilir (Wellek & Warren, 2013, s. 205).

2

Üslubu belirginleştiren, tekilleştiren ve de onun kalıcılığında etkin olan unsurların başında
metafor kullanımı gelmektedir.
Yunanca “meta” kelimesinden türetilen metafor, Osmanlı Türkçesinde “istiare”
kelimesiyle karşılanan metafor 1940’ların sonundan itibaren Nurullah Ataç’ın önerisiyle Türkiye
Türkçesinde “eğretileme” olarak da kullanılmaya başlanmıştır (Üstünyer, 2004). Arapça kökenli
“istiare” ile Öz Türkçe döneminde metafor karşılığı olarak üretilen eğretilemenin de kendi
aralarında bir semantik eşdeğerliliğe sahip olup olmadıkları tartışmalara konu olmuştur. Türkiye
Türkçesinde, eğretilemenin karşılığı olarak düşündüğümüz metafora ilişkin kaynaklar konusunda
son dönemlerde önemli eserler yayınlanmıştır. Nizamettin Uğur’un 2003 yılında yayınladığı
Anlambilim adlı çalışmasının Metafor bölümü; J. Lakoff ve M. Johnson’ın Metaphor We Live By
adlı çalışmalarının 2005 yılında Türkçeye Metaforlar, Hayat, Anlam ve Dil şeklindeki çevirisi;
Oğuz Cebeci’nin 2013 yılında yayınlanan daha ziyade Metaforu şiirin kurucu bileşeni olarak
değerlendiren Metafor ve Şiir Dilinin Yapısal Özellikleri çalışması; yine 2013 yılında Fatih
Tepebaşılı’nın metaforun değişik kullanım alanları üzerine odaklanan Metafor Yazıları adlı
çalışması bu son dönemde metaforla ilgili Türkiye’de çıkan çalışmalardır.
Uğur’a göre metafor ödünç alma, birinden eğreti, geçici bir şey almadır. Metafor,
benzetmenin iki temel öğesi olan benzeyen ve kendisine benzetilenden herhangi birinin
kaldırılması sonucu oluşturulan anlam olgusudur (Uğur, 2003: 85). Benzeyenin bir yönünü veya
bütüncül özelliğini öne çıkarmak, belirginleştirmek veya hafızada daha uzun süre kalmasını
sağlamak için etki amacıyla başvurulan metaforların benzeyendeki kalıcılık süresi tartışmalıdır.
Türkçede metafora karşılık olarak üretilen eğretileme benzeyene yüklenen takviye anlamın
kalıcılığından ziyade onun zamanla kayıtlılığını “eğreti duruşu” semantik olarak da ima
etmektedir. Johnson ise yukarıda belirtilen çalışmasında benzeyene dışardan yapılan yükleme
anlamını ağaç dikim metaforu ile karşılamıştır. Bu eğreti duruşu doğallaştırma ve anlamın ömrünü
uzatma yolunu da imlemektedir. Kuşkusuz bu olgu ağacın hangi ortama dikilmeye çalışıldığının
cevabı bile daha belirginleşebilecek bir tartışma olduğundan hareketle biz tez çalışmasında
metaforu Uğur’un yukarıdaki çalışmasında tanımladığı anlamdan hareketle eğretileme üzerinden
konumladık. Zira, eğretileme, bir değişmece türüdür. Ancak bu kavram anlam üreten dilin
bütününde, giderek göstergebilimde, sanatlarda, düşüncenin oluşum ve gelişiminde yoğun olarak
kullanılmaktadır. Biz çalışmada anlatı eğretilemelerini odağa alarak eğretilemelerin/metaforların
Tanpınar’ın romanlarında üslup aracı olarak insanı nasıl tanımladıklarını, dahası Tanpınar’ın
romanlarında insan olgusunu metaforların hangi türleri ile estetize etmeye çalıştığını ortaya
çıkarmaya çalıştık.
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Araştırmanın Problemi
Tanpınar üslubuyla Türk edebiyatında önce çıkan, özellikle de romanlarının konusunu
üslubuyla tahkim etmesini bilen edebiyatçılardandır. Romanlarının merkezi konusu insanıninsanla ve insanın toplumla kurduğu ilişkidir. Bu insan odaklı ilişki şekillerini estetik düzleme
çıkarıp edinilen estetik konumun kalıcılaşması, hatta kanonik bir konumda algılanıyor olması
Tanpınar üslubundaki yetkinlikte yatmaktadır. Üslubun temel belirleyicisi ise kullandığı dildir.
Estetik dil ise figüratif özelliklerden sıkça yararlanan dildir. Tanpınar’ın şeyleri değişik düzlemde
figüratif terkiplerle ilişkilendiren dili onun üslubunu belirginleştirmektedir. Bu belirginleşme
bütün şeyleri aynı düzlemde kapsamaz. Özellikle de insanı konu alan tasvir, tanım ve anlatmalarda
daha somut kendini ortaya koymaktadır. Bu da onun insana ait özel söylem şeklini, dil kullanımını
akla getirmektedir.
Tanpınar’ın kendi üslubuna giden yolda onun hep yazınsal odağı olan insan olgusunu hangi
tür metaforlarla çerçevelediği bu çalışmanın sorunsallaştırdığı olgudur.
Bu sorunsala kuşatıcı yanıt verebilmek için aşağıdaki sorularında çalışmada yanıtları
aranmıştır:
1. Türk edebiyatında genel üslup oluşturma şekilleri nelerdir?
2. Tanpınar’ın anlatı türlerindeki üslup kaynakları nelerdir?
3. Tanpınar’ın roman üslubu nedir?
4. Tanpınar’ın roman üslubunun dönem üslubuyla ilişki düzeyi nedir?
5. Tanpınar romanlarındaki sınıfsal, toplumsal üslubun yansıtılma düzeyi nedir?
6. Tanpınar’ın romanlarındaki üslubun inşası adına kullanılan insan metaforları nasıl
oluşturulmuştur?
7. Tanpınar romanlarında insan olgusunun bütün türevlerine (genç-yaşlı; erkek bayan vd.)
tekabül eden semantik evrenler nelerdir?
8. Tanpınar’ın üslup aracı olarak kullandığı insan metaforlarının türleri nelerdir?
9. Tanpınar’ın insan için kullandığı metaforların ontolojik ve epistemolojik göndergeleri
nelerdir?
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Araştırmanın Amacı
Tanpınar’ın anlatı türlerinden romanlarında üslup aracı olarak kullandığı insan
metaforlarının kökenlerini, oluşum türlerini, yapısını ve anlam evrenini tespit ederek Tanpınar
estetiğindeki insanın konumunu dizgeleştirmektir.

Araştırmanın Yeniliği
Tanpınar’ın roman üslubunun oluşumunda üslup aracı olarak kullandığı figüratif
yapılardan metaforların insan olgusunu tanımlamada hangi düzlemlerde (hayvan, bitki, teolojik
unsurlar vd.) kullanıldığı, insanın değişik yaşam evrelerini hangi olay ve olgular veya “şeyler”e
benzetilerek insanın metaforlaştırıldığı çalışmanın yeniliğini oluşturmaktadır.
Araştırmanın Yöntemi
Çalışmada nitel metodoloji uygulanmış ve çalışmada metod olarak metin incelemesi (metin
analizi-tasvirî yöntem) yöntemi kullanılmıştır.

Araştırmanın Pratik Önemi
AHT’nin yapıtları hakkında yurt içi ve yurt dışında değişik seviyelerde yüzlerce akademik
çalışma yapılmıştır; ancak Tanpınar’ın üslubundaki metafor kullanımı ve özellikle de insan
merkezli metaforların dizgeleştirilmesi yapılmamıştır. Tanpınar romanlarında geçen insan
statülerinin ve konumlarının metaforik karşılığı dizgeleştirildikten sonra onun bir medeniyet
tasavvuru olarak gördüğü insan olgusunu geliştirme ve dönüştürme hülyasının kökenleri,
koordinatları tespit edilebilecek, buna istinaden de insan için çizdiği ve bugün de Türk toplumunda
önemsenen ufkun tanımlanması daha kolaylaşacaktır.

Araştırmanın Teorik Önemi
Tanpınar romanlarında geçen insan metaforlarının metin analizi yöntemiyle ilk kez
incelenmesi tezin teorik önemini oluşturmaktadır.
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Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları
Araştırmanın kapsamını Tanpınar’ın beş romanı; Mahur Beste, Huzur, Sahnenin
Dışındakiler, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Aydaki Kadın romanlarında geçen metaforlar
oluşturmaktadır. Sınırlılık ise bu romanlardaki insan metaforlarıdır.
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I. BÖLÜM. LİTERATÜR TARAMASI: ÜSLUP OLUŞTURMA
ŞEKLİ

1.1. Üslup ve Üslup Oluşturmanın Kaynakları
Bir edebî eser, takdim edilirken, birbiri içinde kenetlenmiş üç önemli teknik ile
donatılmaktadır: İfade, edebî dil, üslup. Edebî metnin ifadesi, onun edebî diline ait özellikleriyle
anlatılabilir ve edebî dil de metnin üslup özelliklerini gündeme getirir (Önal, 2008, s. 23).
“İfade” kelimesi Arapça kökenli olup, sözlük anlamı “anlatım, deyiş, sözleyiş” (TDK,
2017)’tir. Evrendeki canlı, cansız her şeyin beş duyu organımız ile hissettiğimiz ve bunu iç
dünyamızda şekillendirerek söze aktardıklarımızdır. Günlük hayatımızda edebî dil ve üsluba çok
fazla başvurulmazken ifade bizim için vazgeçilmezdir. Sözlü veya yazılı olarak duyguların
belirtilmesi için ifadeden yararlanılmaktadır.
Bir toplumun genç nesillerine kültür değerlerini aktarmanın en kestirme yolu, yazılı ifade
kanalıyla edebiyattan geçer. Genç okuyucular, istedikleri takdirde, yazılı ifadenin çağrışım
nüanslarını yakalayabilirler. Yazılı ifade; kültür dili, yazı dili, medeniyet dili, resmî dil, edebî dil
gibi isimlerle de anılır (Önal, 2008, s. 25). Burada konuyla ilişkili olma bakımından sadece “edebî
dil”e değinilecektir.
Edebî dil, “İfade arasında bayağı ve çirkin tabirler bulunmamasıdır” (Olgun, 1936, s. 27).
Edebî dil malzeme olarak kelimenin yanında deyim, kavram vb. ifade biçimlerini, konuşma ve
akademik dilden yani yaşadığı toplumun dilinden almaktadır. Edebî dilin asıl amacı,
söyleyenin/yazanın duygularını ifade etmek, dinleyenin/okurun ise etkilenmesini, estetik bir haz
almasını sağlamaktır. Edebî dilin günlük konuşma dilinden farkı, söz sanatlarından ve
mecazlardan yararlanmasıdır. Günlük dilde ihtiyaç duyulan somut temel kelimeler kullanılırken,
edebî dilde soyut kelimelerden istifade edilmektedir ve edebi dilin kelime hazinesi daha geniştir.
Edebî dilin farklı tercihleri ile meydana gelmesi; örneğin, aynı millete ait edebî dili bir
yazarın bir başka yazardan daha farklı kullanması üslûp adı verilen şahsî tasarrufu meydana getirir
(Önal, 2015, s. 172). Üslup Aristoteles’in ifadesiyle yazar sayısı kadar çeşitlenebilir. Arapça
kökenli “üslup” kelimesinin sözlük anlamı “yol, yöntem, metot”dur. Üslup Türkçe sözlükte
sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü
anlatış biçimi, biçem, tarz, stil” (TDK, 2017), “Bir yapıtın özgüllüğünü belirten ve okurlarının
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dikkatini çeken dilsel biçim, biçem, deyiş” (Rifat, 2013, s. 227) olarak geçmektedir. Terim anlamı
ise “Sanatkârın, ferdî bir duyuş tarzı ve kompozisyona sahip muhtevayı, kelimeden cümleye kadar
uzanan dil unsurları aracılığıyla ve belli bir yapı bütünlüğü içinde, ferdî ve orijinal bir biçimde
ifade etmesidir” (Çetişli, 2008, s. 88).
“Bir metnin yazılış sebebini anlamakla üslup incelemesine ilk adım atılmış olur. Metni
oluşturan malzeme dildir. Metin üzerinde yapılan inceleme de bu malzemenin kurallarına göre
gerçekleştirilir. Bundan dolayı üslup incelemeye dilden başlanır. Aksi takdirde metin incelemesi
gayretleri metnin dışında kalabilir” (Gül, 2012, s. 420).
Üslup, ne sadece metnin kelime kadrosunda (isim, sıfat, zarf...), ne de sadece cümle tarzlarında
(fiil cümlesi, isim cümlesi...) tezahür eder. Üslup, eser veya metnin en dışından en içine,
kelimeden cümleye, muhtevadan yapıya, imlâdan metne kadar uzanan bütününde; bütünün
terkibinde hayat bulur. O, hem sanatkârları hem de eserleri, diğer sanatkâr ve eserlerden farklı
kılacak olan sanatkârın şahsiyetinin damgasıdır (Çetişli, 2008, s. 89).

Üsluplar kelimelerin nesneyle ilişkilerine göre kavramsal ve duyusal, veciz ve dolambaçlı,
önemsizleştirici ve abartıcı, kesin ve belirsiz, sakin ve heyecanlı, bayağı ve yüksek, sade ve süslü;
kelimeler arasındaki ilişkilere göre sık örgülü ve gevşek örgülü, plastik ve müzikal, pürüzlü ve
pürüzsüz, renkli ve renksiz; kelimelerin bütün bir dil sistemiyle olan ilişkilerine göre konuşma dili
ve yazı dili kaynaklı, klişe ve ferdî; nihayet kelimelerin yazarla ilişkilerine göre de objektif ve
subjektif diye ayrılabilir (Wellek & Warren, 2013, s. 205). Üslubu oluşturan yazarın kendisidir.
Dünya üzerindeki yazar sayısı kadar üslup vardır denebilir.

1.1.1. Üslup Oluşturmada Kullanılan Genel Özellikler
Üslup çalışmaları antik edebiyattaki hitabet bilgisinin modern uzantısıdır. Yüzyıllar
içerisinde gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında C. Bally
tarafından kaleme alınan “Traite de Stylitique Française” kitabı ile müstakil bir bilim dalı haline
dönüşmüştür. Günümüzde önemini koruyan üslupbilimin dilbilimle edebiyat bilimden hangisini
doğrudan ilgilendirdiği konusu tartışmalıdır

(Aytaç, 2009, s. 77). Üslupbilim, sözbilim

kaynaklıdır. Gelişimini göstergebilim ve metindilbilimle olan ilişkisiyle sürdürmektedir.
“Türk Edebiyatı tarihinde ise üslûp bahsi teorik olarak 1870-1880 yıllarında ele alınmaya
başlanmıştır. İlk defa Süleyman Paşa, Batılı retorik kitaplarının “style” konusunu “kelâm”ın bir
alt kolu olarak ele almıştır. Batılı anlamda üslup, Recâizade Mahmud Ekrem’in Fransa’dan
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geldikten sonra kaleme aldığı Ta’lim-i Edebiyyât adlı eseriyle Türk Edebiyatı’na girmiştir”
(Kahraman, 2012, s. 387).
Recaizade Mahmut Ekrem’e göre üslup oluşturmada kullanılan sekiz genel özellik
bulunmaktadır (Yetiş, 1996, s. 203-222):

1.1.1.1. Feraset
Türkçe sözlüklerde feraset sözcüğü “Kurallı, etkileyici, heyecan verici, inandırıcı söz
söyleme sanatı (TDK, 2017)” olarak açıklanmaktadır. Üslupta feraset için, yazarın kolay anlaşılır
olması, dil kaidelerine riayet göstermesi ve ahenge önem vermesi gerekmektedir.

1.1.1.2. Vuzûh
İfadenin derhal anlaşılacak derecede açık olmasıdır. Bu tarz ifadelere “vâzıh” da denir.
(Olgun, 1936, s. 160). Bu özellik üslupta sadelik ve anlaşılır olma durumudur. Yazar gereksiz
kelimelerden arınmış, kapalı ve anlaşılması güç ifadeleri kullanmaktan kaçınmalıdır.

1.1.1.3. Tabiîlik
Üslûpta tabiîlik, güzel yazma düşüncesiyle yapmacıktan ve yersiz süslemelerden kaçınıp,
hislerini ve fikirlerini tabii bir şekilde okuyucuya sunmaktır.
Hoşa gidecek ifade tarzlarını uzun uzun araştırmak anlatımı tabiîlikten uzaklaştırır. Hatta
basit yazmak için gösterilecek aşırı gayret bile tabiîliğin düşmanıdır. Pascale, “Tabiî bir
üslûpla karşılaşınca şaşırır ve hayran oluruz, çünkü karşımızda bir yazar bulmayı beklerken
bir insan buluruz” der. Bunun zıttı olan üslûp, gösterişli, tumturaklı üslûp (emphase), şişkin
üslûp (style ampoulé) adlarını alır. Böyle bir üslûba yapmacıklı üslûp (affectation) da denir.
Düşünceleri anlatırken de duyguları ifade ederken de tabiîlikten uzaklaşmamak gerekir.
Tabiîlik, yazarın edebî mizacı ve ele aldığı konunun türü ile üslûbunun uyumu sonucu
ortaya çıkan bir niteliktir (Filizok, 2013, s. 11-12).
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1.1.1.4. Münakkahiyyet
Terim anlamı, “Lafzı, manâsından çok olmamak üzere söyleme ve yazma (Olgun, 1936,
s. 86)”dır. Bir konu hakkında söylenmesi gerektiği kadar söyleme, gereksiz kelimelerden ve
cümlelerden kaçınmadır.

1.1.1.5.Ahenk
Farsça kökünden gelen ahenk, yazarın kullandığı kelimelerin seslerinin bir uyum içinde
olması, kulağa hoş gelmesi anlamına gelmektedir.
Üslûpta iki çeşit ahenk vardır: 1) Mekanik ahenk (harmonie mécanique), 2) Taklide dayalı
ahenk (harmonie imitative). Mekanik ahenk, sözcüklerin seçiminden doğan ahenktir, bu
seçim yapılırken, kelimelerin ifade ettikleri düşünceler hesaba katılmaz, sadece uyumlu
seslerin bir araya gelmesi sağlanır. Şiirde olduğu gibi nesirde de buna dikkat edilir. Taklide
dayalı ahenkte ise ifade edilen şey ile kullanılan kelimelerin sesi arasında bir benzerlik
ilişkisi bulunur. Yılanı tasvir ederken, uygun kelimeler kullanılarak yılanın sürünürken
çıkardığı sesin taklit edilmesi buna örnektir (Filizok, 2013, s. 12-13).

1.1.1.6. Muvafakat
Arapça kökenli “muvafakat” sözcüğü, yazarın bahsetmek istediği konuyla, ifadenin
düşünce ve duygular arasındaki uyumu anlamına gelmektedir.
Filizok’e göre üslup oluşturmada kullanılan özellikler sekiz tanedir: “Açıklık, saflık,
tabiîlik, vecizlik, asâlet, ahenk, çeşitlilik ve uygunluk” (2013, s. 11-12). Bunlar Recaizade
Mahmut’un tasnifi ile -asalet ve çeşitlilik haricinde- paralellik göstermektedir.

1.1.1.7. Asalet
Üslupta asalet, halkın konuştuğu dilinden uzaklaşarak edebi dile yakınlaşma, basit kelime
seçimindense seçkin kelimeler kullanılmasıdır. Filizok bu üsluba 17. yüzyıldan örnek
göstermektedir. “Fransa’da “Eskiler-Yeniler” tartışması sürerken Charles Perrault, Homère’in
“eşek” kelimesini kullanmasının bayağı bir üslup yarattığını iddia etti ve devrinin yazarlarının eski
Yunanlılardan daha seçkin bir üslup kullandığını söylemiş, buna karşılık Boileau, bu kelimenin o
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devirde Yunanlılar tarafından bayağı sayılmadığını hatırlatarak Homere’in üslubunu savunmuştur
(2013, s. 12).

1.1.1.8. Çeşitlilik
Çeşitlilik, aynı metin içerisinde farklı üslup türlerini kullanarak metni monotonluktan,
sıkıcılıktan kurtarmak için kullanılan bir özelliktir.
Yazarlar, yukarıda zikredilen üslup özelliklerinin hepsini eserlerinde kullanmak zorunda
olmamakla birlikte kendi kabiliyetlerine göre üslup özelliklerini kullanmaktadırlar.

1.2. Edebî Türler ve Üslup
Edebiyatta “tür” terimi ortaya konan eserlerin konu ve hedef kitlesi açısından
sınıflandırılmasını ima eder. “Yazarın kullanabileceği ve okurun da evvelden beri bildiği bir hazır
estetik vasıtalar, anlatım yolları toplamıdır” (Wellek & Warren, 2013, s. 277).
Tür ayrımının temellerini Antik Roma’da Aristoteles’in başlattığı bilinmektedir.
Aristoteles türleri üç ana başlık çerçevesinde toplamaktadır; bunlar trajedi, komedi ve destandır.
19. yüzyıl türler kuramındaki en önemli yenilik Almanya’da, edebiyatın “üç doğal tür”ü olarak
adlandırılan nesir (epik), nazım (lirik) ve tiyatro (dram) sınıflamasıdır ve bu sınıflama psikoloji ve
felsefeyle temellendirilmeye çalışılmaktadır (Aytaç, 2009, s. 48). Her türün kendi alt kolları
bulunmaktadır. Edebiyatta eserlerin “tür”lere ayrılması işleminin temelinde bilimsel bir kaygı
yatar. Türlerin sınıflandırılması, benzerliklerin ve farklılıkların belirlenmesi, gruplandırılması
işlemi oldukça zordur.
Edebi türlerin tarih içinde çizdiği tablo ve değişimler oldukça komplekslidir. Bu
kompleksin tanımı çeşitli güçlükler arz eder. Çünkü her bir türün yapısal özellikleri sayıca çoktur,
ayrıca bir türün tipik özellikleri değil de yan olarak nitelendirilen özellikleri daha da çoktur.
Okuyucunun belleğinde yer etmiş türlerin tarihsel çeşitliliği her dönem için ayrı ayrı belirlenmek
zorundadır. Güçlükler edebi türlerin değişim olgusunu bir sisteme bağlama çabasını yok
etmemiştir (Aytaç, 2009, s. 46-47). Edebiyat canlıdır bu sebeple türlerin değişmesi doğaldır. Çevre
koşulları, toplumun beklentileri, başka türlerle rekabet gibi etkenler değişim sebeplerindendir.
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Örneğin, Orta Çağ’da “Destan” türü çok önemliyken, dünya algısının değişimiyle yerini romana
bırakmıştır.
İyi yazarlar türün mevcut kuralları içerisinde türe kısmen uyar, kısmen de tür kurallarını
esnetir. Büyük yazarlar ise nadiren de olsa tür icad ederler. Örneğin, Shakspeare ve Racine,
Moliére ve Ben Johnson, Dickens ve Dostoyevski başka insanların bulup geliştirdikleri şeyler
üzerinde çalışmışlardır (Wellek & Warren, 2013, s. 277).
Bir edebi tür, “tür” olma niteliğini ancak kendisine dahil edilen metinler birden fazla ortak
özellik gösteriyorsa kazanır ama öte yandan da tek eserin o türe dahil olmak için söz konusu
özelliklerin hepsini göstermesi şart değildir. Aileye ait olmayı kanıtlayacak kadar özellik taşıması
yeterlidir. Bir eser, farklı türlerin özelliklerini de üzerinde taşıyabilir, bu yüzden de söz konusu
türlerin her birine dahil edilebilir (Aytaç, 2009, s. 67). Edebi türler sabit, kapalı sistemler değil,
birbirleriyle ilişkili ve karşılaştırılabilir olarak günümüzde kabul görmektedir. Edebi eserlerin
hangi özelliklerinden dolayı hangi türe dahil edilebileceği konusu da okuyucuların ve
eleştirmenlerin anlayışına ve sezgilerine göre kategorize edilmektedir.
Nesir türü, duygu ve hayalleri ifade etmekle birlikte, düşüncenin aktarılması için çok
müsait bir araçtır. Nesirle büyük sanat eserleri yazılabildiği gibi, özellikle bilgi edinmek, birikim
kazanmak amacıyla didaktik eserler de vücûda getirilebilir. Nesirle yazılan eserlerin öğretici ve
faydacı yanı, nazma göre daha fazladır. Dünya tarihinde, Türk Edebiyatı tarihinde ve diğer
ulusların edebiyat tarihlerinde ilk edebî eserlerin nazım olduğu, sonraki dönemlerde nesir
türündeki eserlerin ortaya çıktığı fikrinde bir müştereklik vardır (Önal, 2015, s. 269).
Nesir türleri iki ana başlık altında gruplanmaktadır:
 Anlatım biçimi açısından nesir türleri;


Tahkiyeli ifade: Hikâye, roman, destan, efsane, masal, menkıbe, fıkra, gezi yazıları,
biyografi, otobiyografi, tiyatro, senaryo, tarihi metinler...



Doğrudan doğruya ifade: Deneme, sohbet, gezi yazısı, hatıra, özel ve resmi mektuplar.



İddia ve ispat yoluyla ifade: Makale, rapor, tez, eleştiri vb.



Tasvir ve tahlil yoluyla ifade: Tasvir, tahlil, târif ve açıklamalar, öznel ve nesnel
ifadeler, anketler...

 Sözlü ifadeler: Nutuk, sohbet, mülâkat, röportaj, sempozyum, münâzara, konferans,
demeç, açık oturum... (Önal, 2015, s. 268).
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Nesir türleri içinde hikâye ve romanın Türk Edebiyatı ile ilk tanışması Avrupa’dan tercüme
yoluyla olmuştur. İlk hikâye 1862 yılında Yusuf Kamil Paşa’nın tercüme ettiği Télémaque adlı
eser, ilk roman ise Ceride-i Havadis’te tefrika edilen Sefiller’in hülasası ile 1864 yılında Ahmet
Lütfü Efendi’nin Arapça tercümesinden naklettiği Robinson Cruzue adlı eserdir (Tanpınar, 1988,
s. 286).
Türk Edebiyatı’nın ilk romancıları Batı’dan aldıkları roman türünü savunurken, kendi
geleneksel anlatı türlerimizi akıl dışı olaylara yer verdikleri için ilkel ve çocukça bulmuşlar,
yetişkin bir insanın bunlardan zevk alamayacağını iddia etmişlerdir. Bununla birlikte Şemsettin
Sami, Ahmet Mithat, Namık Kemal ve Samipaşazade Sezai gibi yazarlarımız Batı’dakileri örnek
alarak roman yazmayı denediklerinde, doğal olarak çocukluklarından beri dinledikleri masalların,
halk hikayelerinin, meddah taklitlerinin oluşturdukları bir birikimden yararlanmışlardır (Moran,
2013, s. 25).
Roman üslup bakımından 7 alt başlığa ayrılmaktadır:


Romantik Roman: Romantik romanlar, aşk, hayal, duygu, arzu vb. konuları ele
almaktadırlar. Öznel bir anlatım kullanılır, içtenlik, doğallık bu tarz romanlar için
önem arzetmektedir.
Romantik romancılar, içe dönük ve pasif bireyler olan roman kişilerinin,
mekânla uyumlu ve çevrelenmiş olan psikolojik yapılarını/dünyalarını, mekândan
sübjektif olarak beslenerek daha hayatın içinden bir gerçeklik anlayışıyla ve insanı
tüm özellikleri ile bir bütün olarak ele aldıkları iddiasındadırlar. Romantizm, bu
özellikleriyle sıfatların ve sanatlı söyleyişin öne çıktığı bir edebi akım olarak da
karşımıza çıkar (Şengül, 2010, s. 535). Romanda vermek istediklerini ya da
romanın kurgusunu derinleştirmektir. Goethe’nin Genç Werther’in Acıları bu türe
girmektedir.



Gerçekçi Roman: Gerçekçinin anlamı, “dil ve söylem yoluyla betimlemeye, izah
etmeye, mukayese etmeye veya belirtmeye çalıştığımız an gerçekten gerçekçiliğe,
şeyden olguya geçilmesidir” (Antakyalıoğlu, 2013, s. 41-42). Bu roman türüne en
iyi örnek Balzac’ın üslubu kabul edilmiştir. Birçok roman türü bu üslup türünde
yazılmaktadır; Tarihsel roman, geleneksel roman vb.



Doğalcı Roman: Olayları olduğu gibi, doğal olarak yazmayı benimser. Çelik;
"Doğalcı üsluple yazan bir romancının olayları insanın mantık dışı içgüdüsel
davranışlarını, tutkularını, hayvansal dürtülerini dahi vurgulayacak biçimde ele
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almalıdır” (Çelik, 2015, s. 3-4). demektedir. Emile Zola ve Robin Sharma doğalcı
roman türünde eserler verenlerdendir.


Estetik Roman: Yazarı tarafından estetik bir gaye ile yazılan, yayınlanması sadece
ticari sebeplere dayanmayan, okuru hazır duygu ve düşünce kalıplarından sıyırıp
onu her şeyi sorgulayıcı bir konuma getiren yine okurda belli bir seviye estetik
birikim arayan; bu yüzden az sayıda okura ulaşan; kurgusu ve anlatım tekniği
açısında orijinallik arz eden romanlardır (Sağlık, 2010, s. 242). En iyi örneklerini
Gustave Flaubert vermiştir.



İzlenimci Roman: “Bireysel duyuş tarzı, romancının algıladığı gibi anlatması”dır.
19. asrın sonunda, sembolizmle hemen hemen aynı dönemde Fransa’da ortaya
çıkan, oradan bütün dünyaya yayılan akım, daha ziyade resim sanatında etkili
olmuştur. Edebiyatta ise şiir vadisinde takipçileri vardır. İzlenimciliğin
doğuşunda, gerçekçiliğe, natüralizme ve parnasyenizme duyulan tepki önemli bir
etkendir (Apaydın, 2012, s. 181-182). İzlenimci romanın en iyi örneklerini Madox
Ford vermiştir.



Dışavurumcu Roman: Üslup bakımından dışavurumcu roman yirminci yüzyılda
ortaya çıkmış, en iyi örneklerini Dostoyevski vermiştir. Bu üslup türündeki
romanın yazılım amacı kültürel baskıya baş kaldırmaktır (Atasagün, 2006).



Yeni Roman: “İkinci Dünya Savaşı sonrası geleneksel romanın anlatım biçimine
bir tepki sonucu ortaya çıkan, bir akımdan çok yazınsal bir inceleme-araştırma
serüvenidir. Kişi ve olayları arka plana atıp, eşyanın betimlenmesini ön plana
çıkarır. Geleneksel yöntemlerin bugünün insanını anlatmaya yeterli olmadığını
düşünen yeni romancılar, romanda çoğul bakışı tekil bakış açısına tercih ederler”
(İşler, 2011, s. 179). Bu türde yazan ilk romancı, Alain Robbe-Grillet’tir.

1.3.Üslup Türleri
Yeryüzünde yaşamaya başladığı andan itibaren konuşan ve ilerleyen süreçte bunları yazıya
geçiren insanoğlu, konuşmasını ve yazmasını giderek mükemmel bir hale getirerek kullandığı dile
özel şekiller kazandırmıştır. Başlangıcı kestirilemeyen bir zamandan beri devam eden bu sürecin
Batı dünyasında retorik, Doğu dünyasında belâğat ile 21. asır başına kadar geldiği, kısa süre
filoloji olarak devam edip ardından üslûp ve/veya üslûpbilim adlı bir disiplinin ortaya çıktığı bir
gerçektir (Çalışkan, 2015, s. 56).
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Üslup türleri retorikte ve belâgatte farklılıklar arz etmektedir.
1.3.1. Retoriğe Göre Üslup Türleri
“Retor kelimesi, konuşma sanatını bilen ya da icra eden kişiyi belirtir ve söz sanatı icra
etmek, topluluk önünde konuşmak, söylev çekmek anlamına gelen “retoreuo” fiilinden türemiştir.
Retorik” ise hatibin, “retor”un söylevi, sanatla çekilmiş söylev anlamına gelmektedir” (Altınörs,
2011, s. 82).
Retorik Platon’a göre, “dinleyicilerin manipüle edilmesi”, Quntilianus’a göre, “güzel
konuşma sanatı”, Aristoteles’e göre, “ikna etmesi gereken ya da ikna etmeyi amaçlayan argüman
ve söylemlerin sergilenmesi”dir (Meyer, 2009, s. 9-10).
M.Ö. 350 yıllarında retoriğe ilgi duyan ve retoriği bilim anlayışı çerçevesinde inceleyen
Aristoteles, bu konuda takriben 550 kitap yazmıştır. Günümüze bu yapıtların yaklaşık üçte biri
kalmıştır. Söz konusu eserlerden Aristotes’in retoriği üç tür olarak incelediği görülmektedir
(Kocak, 2017, s. 3-5); Politik (Müzakereci) Hitabet, Adli (Hukuki) Hitabet, Törensel (Epideiktik)
Hitabet’tir.
Aristoteles’in tür sınıflandırmasından günümüze kadar birçok kez bu sınıflandırma değişse
de bu yüzyılda Batılı retorikçilere göre bütün kompozisyonları içine alan üç temel tür (cins /genre)
saptanmıştır: Bunlar, a) Basit türler, b) Orta türler, c) Yüksek türlerdir. Bu üç türe uygun düşen üç
üslup türü doğmuştur (Filizok, 2013, s. 11-12):
 Basit üslup (style simple): Doğal, kolayca ve sanatsız bir şekilde anlatım tarzıdır,
Sıradan veya samimî düşünceleri ifade etmek için kullanılan bir üslup çeşididir.
Masallara, komedilere, fabllara, diyaloglara, mektup türüne ve tarihe uygun düşer.
Yerine göre trajedilerde de kullanılır. Nitelikleri sadelik, incelik ve duyarlılıktır.
 Orta üslup (style tempéré): Seçkin düşüncelerle, zarif düşüncelerle ifade etme tarzıdır,
Bütün sanatlardan, bütün edebî süslerden yararlanır. Çünkü amacı, hoşa gitmektir. Bu
üslup tarzı, tarihe, fabllara, şiirlere, tasvirî şiirlere, şiirsel romanlara uygundur.
 Yüksek üslup (style sublime): Yüksek heyecanları ve düşünceleri ifade etmek için
başvurulan bir üslup türüdür, Amacı, duygulandırmak, etkilemektir, Dili düzgün ve
hatasız kullanma, açıklık, kolay anlaşılırlık, zarafet, düşüncelerin etkileyici bir biçimde
ifade edilmesi, konuya uygun bir üslûbun kullanılması yüce üslûbun başlıca
nitelikleridir, Yüksek üsluba her türlü eserde rastlanabilir.

Anadolu’da ilk tür belirlemesi Recâizâde Mahmut Ekrem tarafından ortaya konmuştur.
Ona göre, “Osmanlı Türkçesi, her ne kadar Arapça ve Farsçanın şiddetli tesiri altında olsa da
bambaşka bir lisandı ve edebi bakımdan başka bir şekilde ele alınması gerekmekteydi. Bu
kavrayışa sahip olan Ekrem, Araplar ve garplıların kendi belagâtlerini tedvinde (derlemede) çok
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ileri seviyelere ulaşmalarına ve lisan-ı Osmânî’nin bir hayli geride olmasından dolayı” (Duran,
2014, s. 204) 1881 yılında Fransa’ya gitmiş ve Fransız Edebiyat Biliminin etkisiyle üslubu
“Âli/Yüce, Müzeyyen (Süslü Mecâzlı) ve Sade Üslûp” olarak kategori etmiştir (Yetiş, 1996, s.
224).
 Âlî Üslup: Yüce veya yüksek üslup olarak da bilinmektedir. Okurun dikkatini çekmek ve
onu etkisi altına almak için bu üslup türü tercih edilmektedir. Genellikle trajediler, naatlar
ve tarihi anlatan yazılarda kullanılmaktadır.
Bu üslûpta ana gaye etrafında, hisse canlılık, hayale renklilik kazandırılır. Manâ
ve makama göre lafız ziynetlendirilir. Çoğunluğa hitap edebilme üslûbun gayesi
durumundadır (Çevikoğlu, 1999, s. 11).
 Müzeyyen/ Süslü Üslup: Adından da anlaşılacağı üzere bu üslup türünde süslemeler edebî
sanatlar yoğun olarak kullanılmaktadır. “Âlî ve sade” üslubun arasında olduğu için buna
mutedil üslup da denmektedir.
Müzeyyen üslûbun gayesi parlak ve süslü bir görünüş ile dikkat ve takdir
çekmektir. Zarifâne ifadeler, nükteli sözler, nâzikâne ve şîveli tabirler, ahenkli ibareler ve
canlı tasvirler bu üslûbun genel özelliklerindendir. Bünyesinde tatlılık ve itidal bulunan her
tür fikir, his ve üzüntülerin ifadesine ve şâirâne tasvirlere uygun gelen bir üslûp çeşididir
(Yetiş, 1996, s. 225-227).
 Sâde Üslup: Bu üslûpta heyecan meydana getirmek ve telkin yerine, öğretmek ve
eğlendirmek hedeflendiği için uzun cümlelerden, teşbih, istiare, şaşalı hayallerden uzak
durulur. En büyük özelliği tabiîlik ve tekellüfsüzlüktür. Bu türün tamamen edebî sanatlara
kapalı olduğu da söylenemez. Tabiîlik bozulmayacak şekilde, bu tür sanatlara da
başvurulması mümkündür. Daha çok kıssalar, fıkralar, günlük hikayeler, mektuplar ve ilmî
eserlerde belirgin olan üslûp çeşididir (Yetiş, 1996, s. 224-225).

1.3.2. Belâgata göre Üslup Türleri
Belâgat, sözün fasîh olmakla beraber muktezây-ı hâl ve makama mutabık olması şeklinde
tarif edilir. Belâgat hem düzgün hem de yerinde söz söylemeyi öğreten ilimdir. Bugün edebiyat
denilen bilgiye eskiden ilm-i belâgat adı verilirdi (Olgun, 1936, s. 13). Günümüzde ise belâgat;
“Konuyu bütün yönleriyle kavrayarak hiçbir yanlış ve eksik anlayışa yer bırakmayan, yorum
gerektirmeyen, yapmacıktan uzak, düzgün anlatma sanatı” (TDK, 2017) olarak bilinmektedir.
“Belagatin bir başka tanımı “zirve”dir. Eski edipler belâgati “sözün efradını camî, ağyarını mânî
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olması” şeklinde tanımlarlar. Yani söz anlatmak istediği konunun tüm içeriğini yansıtıyor ve
konuyla ilgisi olmayan gereksiz ayrıntıları içermiyorsa beliğdir” (Turan, 2017).
Geçmişi milattan önceye dayansa da hala önemini koruyan belagat, Batı’da retorik olarak
adlandırılmaktadır. Retorik ve belagat arasında benzeşmeler olmakla birlikte ayrıntıda farklılıklar
vardır. Ancak her iki bilim de doğru ve güzel yazmanın, iyi ifade etmenin kurallarını içermektedir.
Belagat ve retorik, kendi zaman ve çevrelerinin anlayış, kültür ve düşünce yapılarına uygun, üslup
inceleme ve yazma sanatına ait kuralları içerir. Belagat hem sözde hem de yazıda güzelliği,
doğruyu aramıştır. Buna bağlı olarak etkinlik yöntemi, amacı ve hazırladığı malzeme dikkate
alındığında belagat ve retorik günümüzde denenen üslup (deyiş-biçem/stile) araştırma ve inceleme
çabalarının hareket noktası olarak değerlendirilebilir. Bu yönüyle biçem ve sözcük bilimi
alanlarının konularıyla iç içedir (Aktaş, 2007, s: 58-59).
Belagat en çok Arap Dili ve Edebiyatı ile anılmaktadır. Ancak belâgat, Arap Dili ve
edebiyatıyla ilgili ilimler içinde bağımsızlığına en geç kavuşanıdır. Bu ilmin kuralları, metodu
belirlenmiş hali İslam’dan, hatta birçok ilim dalının terimleri ve kuralları ile ortaya konmasından
sonradır” (Cesur, 2015, s. 22). Bağımsız bir ilim dalı olmadan önce alt başlıklarına göre
isimlendirilmiştir; fesahat, mecaz, beyan, vb.
Belâgat çalışmaları önce edebî tenkit şeklinde başlamış, daha sonra Kur’ân-ı Kerim’i daha
iyi anlama amacıyla tefsir âlimlerince, Kur’ân-ı Kerim’in dil ve nazım bakımından üstünlüğünü
belirtmek için de kelâm âlimlerince ele alınmış ve incelenmiştir. Belagati alimler üç türde
incelemektedirler.

1.3.2.1.İlmî Üslup
Eğitim-öğretim sahasında te’lif edilen eserler, araştırma yazıları ve ansiklopedik kaynaklar
bu üslup üzere kaleme alınır. Açıklık, bu üslubun en bâriz özelliğidir. Muhatabın hayal gücüne ve
hislerine değil, doğrudan aklına hitap etmeyi ön planda tutar. Kapalı, anlaşılması zor ve edebî
sanatlarla süslenmiş ifadelerden uzaktır (Çevikoğlu, 1999, s. 8).
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1.3.2.2. Hitâbet Üslubu
İkna etmek, inandırmak amacıyla söylenen bütün sözler bu üslup türüne girmektedir.
Hitabet üslubu genellikle, siyasî söylevler, adlî söylevler, iddianameler, bilimsel bildiriler ve dinî
konuşmalarda kullanılmaktadır. Kitlelere hitap etmek için kullanılan bu türde amaç, az söyleyip
dinleyiciler tarafından derin anlamlar çıkarılmasının sağlanmasıdır.

1.3.2.3. Edebî Üslup
“Edeb” kelimesi Arapça kökenli olup eğitmek, terbiye etmek anlamlarına gelmektedir.
Sanatçıların edebi üsluplarını veya edebi metinleri inceleyebilmek için belirli kurallar/yöntemler
mevcuttur. “Üslupbilimi yöneldiği bilim ve sanat alanına göre ikiye ayırabiliriz: Dilcilik
üslupbilimi (linguisylistique) ve edebi üslupbilim. Gündelik dil ile estetik/edebi dil birbirinden çok
farklı olduğu için, çoğu araştırmacılar edebiyat bilimi ile dilbilim üslubunu birbirinden
ayırmaktadırlar” (Çoban, 2004, s. 100). Edebî üslup, belagat da olduğu gibi retorikte de incelenmiş
ve alt kollara ayrılmıştır.

1.3.2.3.1. Belagatte Edebî Üslup Anlayışı
Edebî üslûp denince akla ilk gelen güzelliktir. Nazımda ve nesirde edebî söz sanatların en
güzel örneklerini, edebi üslupla görmek mümkündür. Ayrıca edebi üslup, yazar/şair ve okuyucu
arasındaki bağı güçlendiren, okuyucuyu manâ denizinin derinliklerine götüren yegâne vasıtadır.
Bir yazarın/şairin edebi üslubunda olması gereken vasıflar;
 İcâz: Yazar gereksiz kelimelerden kaçınmalı ve anlatacağını en kısa yoldan anlatmalıdır.
 Samimiyet: Kendi düşüncelerini okuyucuya tarafsız olarak vermelidir.
 Asalet: Kaba ve argo kelimelerden kaçınmalıdır.
 Açıklık-Sadelik: Gereksiz mecazlardan ve edebi sanatlardan kaçınmalı, halkın
anlayabileceği kelimeleri seçmeye özen göstermelidir. Yazar bu özelliklere riayet ettiği
sürece edebi üslubu yakalamış olur.
Edebi üslup belagatte, edebi türlere göre farklılık gösterebilmektedir. Romanın dili ile
şiirin dilinin aynı olması düşünülemez. Şiirde açıklık, sadelik özelliği romandaki kadar aranmaz.
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Edebî dilin içerisinde kendisini diğer türlerden farklı kılan özellikleri dolayısıyla ayrışan
tür dilleri vardır. Şiir dili tür dilleri arasında üzerinde en çok durulanı olmuştur. Romanı da diğer
tür dillerinden ayıran belli başlı hususiyetleri vardır. Ama bu zamana kadar üzerinde
düşünülmemiş ve şiir dili kadar üzerinde durularak araştırılmamıştır. Romanın diğer edebî
türlerden farkını ortaya koyan öncelikli özelliği ayrıntı sanatı oluşudur. Çoğu kez birlikte anılması
ve aralarında pek fark gözetilmemesine rağmen hikâye de romandan bir teksif sanatı oluşuyla
ayrılır. Çünkü şiir ve hikâye ayrıntıya kapılarını kapatmış derinliğe kapılarını aralamışlardır. Bu
iki tür nasıl kendilerini derinlikte buluyorlarsa roman da kendisini ayrıntıda bulur (Karaburgu,
2009, s. 43-44).
Romandaki edebi üslup yazardan yazara değişse de edebi üslubu oluşturan vasıfları
değişmemektedir.

1.3.2.3.2. Retorikte Edebi Üslup Anlayışı
Akademisyenler ve edebiyatçılar retorikte edebi üslup anlayışını farklı farklı kategorize
etmiş ve değerlendirmişlerdir Geoffrey Neil Leech(1936-2014) edebî üslûpbilimi (literary
stylistics) kategorilemek için, edebî metinler üzerinden üslûp incelenmesi yapmış ve dört alt başlık
oluşturmuştur (Çalışkan, 2015, s. 53).


Betimleyici üsûpbilim (Descriptive stylistics): Amacı üslubu tam betimlemektir.



Açıklayıcı üslûpbilim (Explanatory stylistics): Bir şeyi açıklamak için kullanılan
üslup çeşitidir.



Dışsal üslûpbilim (Extrinsic stylistics): Amacı, bir yazı dizisinin yazar(lar)ını
veya kronolojik olarak sıranlanmasını incelemektir.



İçsel üslûpbilim (Intrinsic stylistics): Amacı, bizzat metnin anlamını veya değerini
açıklamaktır. Bu sonuncusu en yaygın inceleme tipidir” (Çalışkan, 2015, s. 53).

Klâsik Türk Edebiyatı, İslâmî bir edebiyat olduğundan, Arap ve Fars edebiyatlarında
müşterek kullanılan belâgat, Tanzîmât’a kadar geçerli tek ölçü olmuştur (Diriöz, 2002, s. 255).
Tanzimât’tan sonra edebiyat ve fen bilimleri için Batıya yönelinmesi üzerine retorik belagatin
yerini almaya başlamıştır.
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1.3.3. Üslup İncelemeleri
Üslup incelemesi dilbilimden çok edebiyat araştırmasına, edebiyat araştırmasından çok
dilbilime yakın bir çalışma alanıdır. Denilebilir ki bir metnin üslup bakımından değerlendirilmesi,
edebiyat araştırmasıyla dilbilimin üst üste çakıştığı bir sahada yer alan bağımsız bir disiplindir.
Dilbilim de daha ziyade Saussure’ün ayrımındaki dil üzerinde durmaktadır. Üslup incelemesi ise,
aynı malzemenin metin adını verdiğimiz çok yönlü sistem içinde kazandığı söz değerini
araştırmaya yöneliktir

(Aktaş, 1998, s. 13). Ayrıca dilbilim çalışmaları cümleler üzerinde

yapılırken, üslup incelemeleri metin üzerinde yapılmaktadır.
Üslup incelemeleri kapsam olarak mikro ve makro üslup incelemesi olarak ikiye ayrılır.
Mikro üslup incelemesi sanatçının sınırlı sayıda eseri üzerinde yapılan inceleme; makro üslup
incelemesi ise sanatçının bütün eserleri üzerinde yapılan incelemedir (Bulak, 2016, s. 280). Bir
yazarın/şairin üslubunu tam ve kesin olarak belirleyebilmek için makro inceleme yapılması
gerekmektedir. Mikro incelemeler tam net bir sonuç vermese de yazarın/şairin üslubu hakkında
ipuçları verebilmektedir.
Üslup incelemelerinde ana unsur metindir. Aynı metin üslubu hem yapı hem fonksiyon
hem de oluşum bakımından incelenebilir. Zaten aynı göstergede veya aynı metin parçasında
yapıya ve fonksiyona ait değerler iç içe girmiş halde karşımıza çıkmaktadır (Aktaş, 1998, s. 57).
Üsluba ait özelikleri oluşturan unsurların başında; yazarın ya da konuşanın ruh hali,
yaşadığı psikolojik olaylar gelmektedir. Günümüzde araştırmacılar, yazarların/şairlerin üslubu
üzerinden yaşadıkları psikolojik ya da sosyolojik sorunları tespit etmeye çalışmaktadır.
Çoban, yapılacak üslûp çalışmalarında seçilecek eserin edebî olup olmaması konusunda
şunu ifade eder: “İster edebî olsun ister edebiyat dışı, bir dil ürünü üzerine uygulanan üslûp
çalışması, iki ana kategoriye ayrılır: Tasvirî (deskriptiv), oluşumcu (tekevvüni). Birincisi dil
unsurlarının ifade tarzlarını ortaya çıkarmak için ‘her türlü metin’ çözümlemesi yapar (Çoban,
2004, s. 101); ikincisi de edebi eserlerin kaynaklarını, yazarını, nasıl oluştuğunu ve bitene kadar
ne gibi değişimler geçirdiğini araştırır. Çünkü her eserin bir müessiri, her sanatçının bir birikimi,
her birikimin bir geçmişi, onun da bir kaynağı vardır ve oluşumcu inceleme bu süreci
çözümlemeye çalışmaktadır” (2004, s. 103).
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1.3.3.1. Tasviri Üslup İncelemesi
Tasvirî üslup incelemesi, edebî metni anlamaya ve ayırt edici özelliklerini belirlemeye
dayalı dil, sanat ve muhtevayı içeren bir incelemedir (Karabulut, 2012, s. 4). Bu üslup
incelemelerinin kaynağı ise, Batı dünyasında retorik, Doğu da ise belagat olarak geçmektedir.
Belagatin amacı bir metindeki kullanılan dil unsurlarının farklı açılardan araştırmaktır. Belagat üç
unsurdan meydana gelmektedir:


Meanî: Lafzın mukteza-yı hal ve makama mutabakatını öğreten ilmin adı.



Beyan: Belagat ilminin hakikat, mecaz, kinaye, teşbih, istiare gibi bahislerini
öğreten kısmı (Olgun, 1936, s. 14).



Bediî: Lafzî ve mânevî bazı sanatlar ile sözün süslenmesini öğreten belagat ilminin
ayrıldığı üç fenden biri (Olgun, 1936, s. 12).

“Tasviri üslup incelemesi, bir kavramı, bir fikri, bir duyguyu veya bir hâli ifadeyle vazifeli
dil unsurlarının sahip olduğu değerleri incelemektedir. Yani metnin veya ifadenin anlamını
şekillendiren duygusal, estetik, öğretici değerlerin araştırılması ve gözler önüne serilmesinden
ibarettir” (Aktaş, 1998, s. 82).
Tasvir üslup incelemesinde asıl üzerinde durulması gereken sözcüklerin anlam tarafı ve
figürler(söz sanatları)dir.

1.3.3.1.1. Gerçek Anlam
Bir ses bileşiminin başlangıçta yansıttığı, ilk ve asıl kavrama temel anlam denmektedir.
Sözcükler kullanıldıkça, onların gösterilen’lerinin, yansıttıkları kavramların başka nesnelere
benzerlik, yakınlık ya da ilişkilerine dayanılarak aktarmalara baş vurulmakta, bunlar yavaş yavaş
çok anlamlı duruma gelmekte, yan anlamlar kazanmaktadır (Aksan, 2009b, s. 180).
Türkçede bazı sözcükler zaman içinde anlam genişlemesiyle birden çok gerçek anlam
taşıyabilmektedirler. Bu sözcükler çok anlamlı sözcükler olarak adlandırılmaktadır. Çok anlamlı
sözcükler başat anlam ve yan anlam olmak üzere iki grupta incelenir. Örneğin, “baş” sözcüğü
Türkçe sözlükteki açıklaması birkaç sayfa süren ve dilimizde, anlam genişlemesi yoluyla
çokanlamlılık sınırı hayli genişlemiş bir sözcüktür. Başat anlamı “kafa” sözcüğünün anlamdaşı
olan vücudun bir bölümüdür. Ancak “sınıf başı (bütünü yönetme), hafta başı (bütünün önde
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geleni), dağın başı (en üst bölüm)” vb. bakımlarından başat anlamla ilişki kurabilmesi sonucu dilde
gerçeklik kazanmış ve çokanlamlılığın oluşum olanağını doğurmuştur (Uğur, 2003, s. 21-22).
Başat anlam terimi, temel anlam, düzanlam, göndergesel anlam, asıl anlam, ilk anlam ve
konuluş anlamı terimleriyle farklı araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır. Nizamettin Uğur,
Anlambilim adlı eserinde bu terimlerden hangisini kullanmanın doğru olacağını nedenleriyle
birlikte anlatmaktadır (Uğur, 2003, s. 21-34).

1.3.3.1.2. Yan Anlam
Gerçek anlamlı sözcük, anlam değişikliğine uğrayarak başka bir göstergeye dönüşür.
Anlam değişim nedenlerini Pierre Guiraud(1912-1983) şu şekilde özetlemektedir: “Mantıksal ya
da anlatımsal amaçlarla bir kavrama bilinçli olarak bir ad verilir; nesneler adlandırılır.
Çağrışımlardan biri ikincildir (bağlamsal anlam, anlatımsal anlam, toplumsal değer) ve yavaş
yavaş temel anlama doğru kayarak yerini alır, anlam evrim geçirir” (Guiraud, 1999, s. 67).
Yan anlam dile getirilen, belli bir ses bileşiminin, sözcüğün, temel anlamının yanı sıra
edindiği başka anlam, yansıttığı yeni bir kavramdır. Her dilde, sözcüklerin çoğunluğunun, birden
çok anlamı yansıttığı, çokanlamlı olduğu düşünülürse, dil adını verdiğimiz düzen içinde
‘gösteren’lerin tek bir görev yüklenmediklerini söyleyebiliriz (Aksan, 2009b, s. 182). Türkçede
“kol” kelimesinin gerçek anlamı; insan vücudunun omzu ile parmakları arasındaki bölümüdür.
Temel anlamının yanında çeşitli yan anlamları da bulunmaktadır. Örneğin, 1) Makinelerde tutup
çevirmeye, çekmeye yarayan ağaç veya metal parça, 2) Koltuk, divan vb.nin yan tarafında bulunan
dayanmaya yarayan parça (TDK, 2017) vb. Yan anlam sadece isimlerde değil eylemlerde de
bulunabilmektedir. Aksan’ın tespitinde göre Türkçede “almak” eyleminin 40 kadar, gelmek
30’dan fazla, çekmek 30’dan fazla, vermek 20 kadar değişik yan anlam ve kullanımlar dilimizde
mevcuttur (Aksan, 2009a, s. 59). Ancak temel anlamla, yan anlam arasında bir ilişki bulunmalıdır
ve her yan anlam kendi içerisinde de ilişkili olmak zorundadır.
Çağdaş söylemlerde yan anlam ve düz anlam iki ayrı düzeydir. Roland Barthes (19151980) yan anlam ve düz anlamın ayrılmazlığını vurgulamıştır. Yan anlamı mümkün kılan aslında
düzanlamdır. Göstergenin çok vurguluğu ve anlamlandırma sisteminde gösterenin önceliğinin
anlaşılması ile yananlam ve düzanlam arasında yapılan ayrım ve bunları iki farklı düzey olarak ele
alan yaklaşım moda incelemesi ile birlikte dayanaklarını yitirmiştir. Metne dışarıdan bakan ve
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düzanlamsal göstergeyi kendi gösterileni yapan analiz biçimi daha sonraları konuşma dilinin
üretkenliğinin vurgulanması ile savunulamaz hale gelmiştir (İnal, 2003, s. 19).
Vardar’a göre yan anlam, bir sözcüğün sürekli anlamsal öğelerine ya da düzanlamına
kullanım sırasında katılan ve bildirişenlerin tümünce algılanmayan ikincil kavramlara, imgelere,
öznel nesnelere vb. ilişkin olan duygusal, coşkusal ikinci anlam, çağrışımsal değer. Yananlamlar
bireysel yönler içerdikleri gibi toplumsal, tarihsel, ekinsel vb. özellikler de kapsarlar (Vardar,
2002, s. 215-216). Nizamettin Uğur bu tanımdan iki çıkarımda bulunmaktadır:
1. “Bir sözcüğün sürekli anlamsal öğelerine ya da düzanlamına kullanım sırasında katılan,
2. Öğelerine ya da düzanlamına kullanım sırasında katılan ve bildirişenlerin tümünce
algılanmayan ikincil kavramlara, imgelere, öznel nesnelere vb. ilişkin olan duygusal,
coşkusal anlam, çağrışımsal değer” (Uğur, 2003, s. 35).
Özellikle ikinci maddede ele alınan yan anlamın kapsamını gerçek anlam dışında
kullanılan tüm anlamlar girmektedir. Yukarıda belirtilen öznel nesnelere vb. ilişkin olan duygusal,
coşkusal anlamdan kasıt; metaforlar, benzetmeler, mecazlar, aktarmalar vb. anlam değişimleridir.
Belagâtte ise yan anlam mecaz olarak düşünülmektedir. Çünkü okuyucu veya dinleyici
dikkate alınmamıştır. Kelimenin temel anlamı dışında başka bir göstergeyi nitelemesi, bize yan
anlam kelimesiyle ifade edilen kavramı düşündürmektedir (Aktaş, 1998, s. 65). Berke Vardar’ın
görüşü belagatteki yan anlam tanımıyla paralellik göstermektedir.

1.3.3.1.3. Figürler
Retorikte figürler üzerinde duran dilbilimci Roman Jacobson(1896-1982)’ın önderliğinde
figürler konusu, metafor (metaphore) ve mecaz-ı mürsel (métonymie) çevresinde açıklanmış, alt
başlıkları oluşturulmuş, anlam çerçevesi tamamlanmıştır. Figürler belagatta ise beyan ve bediî
içerisinde ele alınmıştır. Kelime ve anlam ilişkisi çerçevesinde figürler mecaz, istiare, teşbih,
mecaz-ı mürsel, kinâye ve tariz olarak adlandırılıp kategori edilmiştir.
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1.3.3.2. Oluşumcu (Tekevvüni) Üslup İncelemesi
Oluşumcu üslup incelemelerinin metodolojisi, bir bakıma Leo Spitzer tarafından
kurulmuştur. O, dil incelemesi ile edebiyat incelemesi arasındaki geleneksel bölünmeyi bir tarafa
bırakarak eserin merkezine yerleşir ve eserde dilbilime ait formun kaynağında, kendine yol açacak
unsurlar arar (Aktaş, 1998, s. 139). Burada amaç, edebî eserde hiçbir şeyin tesadüfen oluşmadığını
vurgulamaktır.
Oluşumcu üslup incelemesinin ana kaynağı tasviri üslup incelemesinde olduğu gibi dildir.
Bu tür üslup incelemesi yapmak isteyen araştırmacılar, yazarın/şairin üslubundan onun
psikolojisini ve yaşadığı koşullardan nasıl etkilendiğini bulabilirler.
Oluşumcu üslup incelemesinin tasviri üslup incelemesinden farkı ise sadece esere bağlı
kalmamasıdır. Yazar/şair ile eserin oluşma süreci ve süreci etkileyen unsurları araştırır. Eserin
başlangıcından bitimine kadar olan değişimleri inceler.
Şerif Aktaş, eserinin son sayfasında her iki üslup inceleme yönteminin birbirini
tamamladığını, her iki usulle edebî metinler incelenirse daha faydalı olacağını vurgulamaktadır
(Aktaş, 1998, s. 159).
1.4. Edebi Metinde Üslup Araçları Olarak Metaforlar
Metafor sözcüğü Türkçede dilbilim haricinde günlük dilde de yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ancak dilbilimde eğretileme, istiare ve metafor arasında hangisinin kullanılması
gerektiği hususunda bir düşünce birliği yoktur. Türkçeye çevrilen ya da orijinal dilde yazılan
birçok eserde eğretileme ve istiarenin daha yaygın kullanıldığı tespit edilmiştir.
Metafor kelimesi Yunancada “metaphore”, Eski Yunancada “metapherein” olarak
geçmektedir. Meta (üzeri-ne), phrein (taşımak) sözcüklerinden gelir ve bir “şey”in bazı yönlerinin
bir başka “şey”e taşındığı veya transfer edildiği özgül zihinsel/dilbilimsel süreçleri ifade eder. Bu
süreçlerin sonunda, “ikinci şey”den sanki “ilk şey”miş gibi bahsedilmesi söz konusu olmaktadır
(Cebeci, 2013, s. 9-10). “Metaforun özü bir tür şeyi başka bir şeye göre anlamak ve tecrübe
etmektir” (Lakoff & Johnson, 2005, s. 27).
Metafor, Türkçe sözlükte “mecaz” olarak tanımlanmaktadır. Metaforun Türkçe karşılığı
olarak düşünülen “eğretileme”, “istiare” olarak; istiare sözcüğünün tanımıysa, “Bir şeyi anlatmak
için ona benzetilen başka bir şeyin adını eğreti olarak kullanma, eğretileme” (TDK, 2017) olarak
sözlükte geçmektedir. Türkçe sözlükte istiare ve eğretileme anlamdaş olarak verip metaforun farklı
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tanımladığı görülmektedir. Üç terim eş anlamlı gibi görülse de metaforun diğerlerinden farklı
nüanslarla ayrıldığı düşünülmektedir.
Harmancı’nın tespitine göre; Dil Devrimi ile birlikte “istiare” sözcüğünün Türkçe karşılığı
olarak “eğretileme” terimini 1948’de kullanan ilk kişi Nurullah Ataç’tır. Ulus gazetesindeki yazısı
şu şekilde başlamaktadır: “İğreti anlam: İstiare...” “İğreti anlam” terimi daha sonra morfolojik
dönüşümle “eğretileme” olarak günümüze gelmiştir (Harmancı, 2012, s. 40-41). İstiare Arapça
kökenli bir sözcük olmasına rağmen Osmanlıcada da terim olarak kullanılmaktaydı. Bu bağlamda
eğretileme, istiarenin tercümesi olarak Türkçeye girdiği ve istiareyle eşanlamlı olduğu
söylenebilir.
“İstiare koskoca bir İslam medeniyeti havzasında pek çok ulusun edebiyatlarında ortak bir
değer olarak neredeyse tıpatıp, en azından paralel ve eşdeğer olarak yüzyıllar boyunca
kullanılagelmişken, terimsel kullanış tarihi 1940’ların ikinci yarısının sonlarına denk gelen
eğretilemenin, bu mânâ yüküne yeni dikilmiş kaftan olmaktan öte bir işlevi görülememiştir”
(Harmancı, 2012, s. 46).
Harman, istiareyi ulularken Önal ise Yeni Türk Edebiyatı’nda istiare etkilerini gösterse de
tam olarak anlaşılamadığını, başkalaştığını vurgulamaktadır.
“İstiare sanatı, mecaz ile teşbihin kesiştiği yerde bulunur. Yeni Türk Edebiyatı’nda
istiârenin etkilerini taşımakla birlikte kullanımları, klâsik istiâreden çok farklıdır: Mecaz
←İstiâre→ Teşbih şeması, istiârenin denge noktasını gösterir. Bu dengenin yeni edebiyattaki
özelliklerini çözebilmek için istiâre ve mazmûn, istiâre ve motif, istiâre ve teşhis, istiâre ve sembol,
istiâre ve metafor, istiâre ve imge... vb. monogrofilere ihtiyaç vardır” (Önal, 2015, s. 264).
“Bir istiârede/eğretilemede üç özelliğin bulunması gerekmektedir: 1) İlgili kelimenin
(istiâre yapılacak kelimenin) gerçek anlamının dışında herhangi bir kavram ya da nesneye ad
olması. 2) İlgili kelimenin kendi gerçek anlamında kullanılmasının imkânsız olması ve bunu
gösteren bir engelleyici ipucunun (karine-i mânia) bulunması. 3) İlgili kelimenin benzetme
amacının bulunması” (Macit & Soldan, 2013, s. 65-66).
Eğretileme/istiare ile metaforun ortak ele alınabilecek, birlikte değerlendirilebilecek pek
çok unsuru olmakla birlikte, birbirinden farklı olduğu yanları da bulunmaktadır. Farklılıklarına
değinilecek olursa, ilk olarak anlamlarından başlanabilir. Eğretilemenin anlamı “ödünç, eğreti
almak” iken, metafor “bir şeyi bir yerden başka bir yere taşıma, nakletme” anlamına gelmektedir.
Harmancı bu konuyu bir örnekle açıklamaktadır: “Komşusundan otomobil emanet almış birisi, işi
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bitince geri verecektir. Ancak aynı komşunun bahçesinden bir ceviz fidanını kendi bahçesine
taşıdığında, artık o fidan son dikildiği yerde kalacak, oraya ait olacaktır. Ağacın dikilip büyüdüğü
ilk yer komşuya ait olsa da artık sahiplik el değiştirmiş, bu değişim sonrası intifa hakkı yeni
sahibinde olmuştur” (Harmancı, 2012, s. 48-49).
Retorikte metaforun sadece bir dil sorunu, yani yalnızca bir kelime sorunu olmadığıdır.
Tam tersine, insanın düşünme sürecinin büyük ölçüde metaforik olduğu düşünülmektedir.
Lingüistik ifadeler olarak metaforlar, metaforlar tam da bir kişinin kavram sisteminde bulunduğu
için, mümkün olduğu varsayılmaktadır (Lakoff & Johnson, 2005, s. 28). Doğuda ise istiare edebî
sanat için var olan sistemlerdir.
Retorikte metafor felsefi bir konudur. Ontolojide, dil felsefesinde, din felsefesinde,
bilimde, sanatta vb. daha birçok alanda metafordan yararlanılmaktadır. Doğuda ise, edebî bir bakış
açısı çerçevesinde hareket etmektedir.
“Edebi metaforlar, benzetmenin iki temel öğesinden birisinin kaldırılması sonucu
oluşturulan anlam olgusudur. Benzetmede iki temel öğe olan benzeyenin ve kendisine benzetilenin
bulunması koşulu, temel öğelerden birinin düşürülmesi sonucu yok edilmekle birlikte, oluşum,
benzerlik düşüncesine dayanmayı sürdürür” (Uğur, 2003, s. 85).
Metaforların edebî üslup oluşturması için dört temel şart vardır:


Hayal ve fikir açık olmalıdır. Benzetme yönü açık olmalıdır.



Benzetmeler aklın alabileceği doğru ve tabii şeyler olmalıdır.



Bayağı ve münasebetsiz manalar taşıyan metaforlar kullanılmamalıdır.



Çok kullanılmış metaforlar tercih edilmemelidir. Metafor şahsi, samimi ve yeni
olmalıdır. Ama yeniliğin garip benzerliklere dayanması makbul değildir
(Edebiyatçı, 2011).

Metafor, kendi başına değil, ancak bir yorumda ve bir yorum vasıtasıyla var olur. Önemli
olan bir kelimenin metaforik kullanımı değil, daha ziyade metaforik anlamıdır (Ricoeur, 2007, s.
66). Metaforik anlatım, bir yandan “uyum ve harmanlama estetiği”, öte yandan da “uyumsuzluk
ve karşıtlık” estetiğini izler. “Gerilimler, sürtüşmeler ve kesin karşıtlamanın” yanı sıra, “geçişli
öğeler ve özdeş öğeler”, metaforun kapsamına girer (Kula, 2010, s. 268), (Kula, 2012, s. 88).
Metaforik üslupla oluşturulmuş bir edebî eser, okuyucuya; coşku, tutku, kavrayış gücü ve
keskin duyusal algı vb. olumlu etkiler sağlamaktadır.
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Metafor, kurmacayla eşanlamlıdır çünkü rakip bir gerçeklik yayar. Tek hamlede tüm hayal
gücü süreçleridir. Her bir metafor ya da mecaz, roman ya da öyküdeki daha geniş kurmaca içinde
küçük bir patlama yaratır. Metafordan beklenen, okuyucuyu yeni bir anlama doğru hayal gücünü
harekete geçirecek bir biçimde hızlandırmasıdır (Wood, 2008, s. 126-127).

1.5. Birinci Bölümün Özeti
Bu bölümün yazılış amacı tezin ana konusunu teşkil eden ve bir üslup unsuru olan
metaforun üsluptaki yeri ortaya konmaya çalışılmasıdır.
Üslubun ve üslup oluşturmak için kullanılan feraset, vuzuh, tabiilik, münakkahiyyet,
ahenk, muvafakat, asalet ve çeşitliliğin genel özellikleri verildikten sonra bunların oluşturduğu
üslup olgusunun metaforla ilişkisi verilmiştir. Belagatte ve retorikteki edebî üslup anlayışı ele
alınmıştır. Üslup inceleme şekilleri olan tasviri ve tekevvüni üslupların bulgulanmıştır.
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II. BÖLÜM. KAVRAMSAL ÇERÇEVE: AHMET HAMDİ
TANPINAR’IN ÜSLUP KAYNAKLARI VE ROMAN ÜSLUBU
2.1.Tanpınar’ın Üslup Kaynakları
AHT, Modern Dönem Türk Edebiyatı’nda; edebiyat tarihi, roman, deneme, hikâye ve şiir
gibi edebi türlerde eser vermiştir. Tanpınar’ın romanları başta olmak üzere, eser verdiği bütün
edebi türlerde titizlikle üzerinde durduğu konu, üslup ve üslubunu oluşturacak unsurlardır.
Tanpınar’ın üslup tanımı kısa fakat kapsayıcıdır: “Üslup daima kültüre ve medeniyete aittir.” Bu
tanım, yazarın kültür ve medeniyette aradığı bütünlük düşüncesini içermektedir. Birbiriyle uyumlu
çalışan kültür mekanizmaları, sonuçta kendi kimliğini bulmuş üslubu üretirler. Sanatta olduğu gibi,
gündelik hayatın özünde de bu üslup kaygısı vardır (Işın, 2003, s. 49). Tanpınar, iyi bir edebi eser
sunmak için üç temel unsurun varlığından bahsetmektedir. Bunlar; dil, hayat tecrübesi ve
mükemmeliyettir. Ancak bunlardan en önemlisinin eseri oluşturmada temel unsur olan dil
olduğunu vurgulamaktadır. Tanpınar’ın eserlerinde kullandığı dil, dönem yazarlarının itibar ettiği
öz Türkçe kelimelerden oluşmaz, onun dilinin kelime dağarcığı mültikültürel karakter taşır. Onun
için asıl olan kelimenin hangi dilden olduğu değil, gündelik hayatta halkın kullandığı kelimeler
olmasıdır;
Klasik Türk edebiyatındaki birçok mazmun, Tanpınar’da çoğu zaman modern Türkçeye
çevrilmiş olarak ve yeni anlamlar yüklenerek kullanılmıştır. Bazen Batı edebiyatından,
resminden ve musikisinden gelen imgeleri de kullanmıştır. Tanpınar’daki mitoloji tutkusu,
onun metinlerinde hem metnin içeriğine uygun mitik efsanelere açık göndermelere, hem
de efsanenin adı anılmayarak, sadece imgesi kullanılmak suretiyle görünür Sysphos ve
Orpheus örneğindeki gibi (Şahin, 2012, s. 7).

Tanpınar’ın eserlerinde hayat derin manalarla dolu, esrarlı ve güzeldir. Bir estet gözüyle
yaklaştığı dünyayı, gördüğü ışığı, renk cümbüşünü, duygu ve düşüncelerinin derinlikleriyle
vermiştir. Onun bütün eserlerinde görülen resim ve musiki etkisi, buradan gelir. Ancak bu bakışın
altında derin bir tarih bilgisi, felsefe ve psikoloji vardır (Önberk, 1982, s. 190). Tanpınar çocuk
yaşta okuma merakı ve isteği sayesinde gelecekte yazacağı edebi ve bilimsel yapıtlarının estetik
temellerini oluşturmuştur. Özellikle hayatının 1914-1916 yılları arasında kendini kitap okumaya
adadığını söyler. Çocukluğunun bir bölümünü geçirdiği Kerkük yıllarında istediği kadar kitap
bulamamasını, “Bu kitap yokluğu ergenlik çağlarımın hakikî azabı.” şeklinde yorumlar.
Çocukluğunun Antalya yıllarında ise bu azabından kurtulmuştur” (Akün, 2008, s. 3-4).
Tanpınar’ın, üslubunu zenginleştiren edebi, tarihi, felsefî ve insan psikolojisi alanındaki
bilgilerine, beslendiği kaynaklardan ulaştığı görülmektedir. Okuma ve araştırma sayesinde
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edindiği birikimler eserlerinde gün yüzüne çıkarak, kendisini okuyanları iyi bir rehber gibi, büyük
kaynaklara, tarihe, tabiata, sanata ve Tanrı’ya götürmektedir (Kaplan, 2008a, s. 175).
Tanpınar’ın, kendi üslubunu ve eserlerini hayranlık duyduğu kişilerin eserlerinden
etkilenerek oluşturduğu düşünülmektedir. 1916 yılında Musul’da Ahmet Haşim(1884-1933)’in
bazı şiirlerini okuduktan sonra bunlardan etkilenmiştir. Şiir yazmaya başladığında Ahmet
Haşim’in üslubunu taklit etmiştir. Şahin özenti için, “Huzur’un poetik dili çoğu yerde Haşim’i
hatırlatır” demektedir. “Zaten Tanpınar’ın nesir dilinin ve bilhassa nesrindeki fikri içeriğin Yahya
Kemal’e; şiir dilinin ise Haşim’e yakın olduğunu biliyoruz” (Şahin, 2012, s. 83).
Tanpınar, 1928-1930 yıllarında Valéry (1871-1945) ile hocası Yahya Kemal sayesinde
tanıdığını ve onu tanımakla estetik anlayışının olgunlaştığını söylemektedir. Valéry gibi Tanpınar
da şairde kulağın daima uyanık kalması gerektiğini düşünmektedir. Tanpınar, şiirin söylemekten
ziyade susma işi olduğunu, sustuğu şeyleri ise hikâye ve romanlarında anlattığını belirtmektedir.
Bu bağlamda roman anlayışının şiir anlayışıyla yakınlığını vurgulamaktadır. Tanpınar, şiirde
kendinin, roman ve hikayelerde kendiyle beraber başkalarının peşinde olduğunu dile getirmiştir
(Kerman, 2013, s. 319-320).
Tanpınar, Antalyalı Genç Kıza Mektup’unda şiir anlayışıyla roman anlayışının çok farklı
olmadığını belirtmektedir” (Kerman, 2013, s. 319). O kendini şair olarak tanıtmakta ve bu
kimliğiyle ön planda olmak istemektedir. Çünkü o yazı hayatına şiirle başlamış, nesir türünde
yazmaya ileriki yaşlarda karar vermiştir. Tanpınar’ın nesirde kullandığı üslup şair yönünün
olmasından dolayı zaman zaman şiirselleşmektedir. Özellikle romanlarında sıkça kullandığı
metafor, imge ve teşbihler sayesinde okuyucuya şiir okuyormuş hissi vermektedir; “Ayın
çamaşırları yıkanıyor” (Tanpınar, 2014b, s. 178). “Uykusunun peteğini masum rüyalarının balıyla
doldururlardı” (Tanpınar, 2014d, s. 141).
“Tanpınar’ın eserlerinde görülen güzellik, zengin hayat tecrübesi ve kültürü ile beraber,
onları sürekli yoğuran bir iradenin eseridir. Tanpınar, bu sabrı ustaları olan Paul Valéry ile Yahya
Kemal’den öğrenmiştir” (Kaplan, 2008a, s. 176). Tanpınar’ın Yahya Kemal(1884-1958)’e olan
sevgisi Antalya’da iken okuduğu Y. Kemal şiirleriyle başlar. “Leyla sade diliyle, ‘Telaki, İthaf,
Mahurdan Gazel ve Şerefâbâd’ ses ve canlandırma kuvvetleriyle üzerimde büyük tesir yapmıştır”
(Tanpınar, 2014e, s. 17).
1918 yılında İstanbul’da Baytar Mektebi’ne kaydolan Tanpınar bir yıl devam ettikten
sonra, edebiyat bölümünde Yahya Kemal’in ders verdiğini öğrenince kaydını oraya aldırmıştır.
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Yahya Kemal ile ilk karşılaşmasından bahseden Tanpınar, “Zekasıyla, düşüncesinin yeniliğiyle
bizi büyülüyordu” (Tanpınar, 2014e, s. 19). ifadesini kullanmaktadır. Kaplan; Tanpınar’ın Yahya
Kemal’in etkisi altında kaldığını fakat onu taklit etmediğini, bunun nedenini de Yahya Kemal’in
aruz vezniyle yazdığını, şiirlerinde önemli bir yer tutan dil musikisini divan şiirinden aldığını;
Tanpınar ise, hece veznini kullandığını, heceye aruzun ahengini vermeye çalıştığını belirtmektedir.
Ayrıca Tanpınar’ın on yıl uğraşarak hecede kendisine has yeni bir ahenk oluşturduğunu dile
getirmektedir (Kaplan, 2008b, s. 341).
Tanyol, Tanpınar’ın üslubu ve estetiği hakkında; “Dergâh mecmuasıyla yazı hayatına
atılan Tanpınar, ancak son senelerinde kendi estetiğinin örneklerini vermeye muvaffak olmuştur.
Uzun yıllar o, Şark ve Garp’tan en büyük sanat eserleriyle ruhunu beslemiş, her dehanın
ziyafetinden kâm almış, her pınar başında yeni bir şarkının kıyısına eriştikten sonra nihayet bugün
kendi şiir âleminin hudutlarını tespite muvaffak olmuştur” (2008, s. 22). demektedir.

2.2. Tanpınar’ın Romanlarında Üslup
Tanpınar romanlarını doğru anlayabilmek için belli bir kültür birikimine sahip olmak
gerekmektedir. Romanlarında yer yer mimariye, sanata, resme, müziğe, peyzaja, heykele, şiire vb.
konulara değinerek, okuru kendi muhayyilesinin terkibi olan ideal bir aleme taşır ve okurundan bu
terkibi dünyaya ilişkin bir ön donanımlılık talep eder. Farklı kültürden insanların yaşamları ve
karakterleri

hakkında

verdiği

bilgilerle,

okuyucusunu

diğer

milletler

hakkında

bilinçlendirmektedir. Tanpınar’ın romanlarını okuyan her birey sosyal ve kültürel yönden kendini
geliştirmiş olmaktadır. Tanpınar, bunların yanında bir de felsefi görüşlere yer vermektedir.
Örneğin Huzur’da, insanın yaşam ve ölüm arasındaki konumunu anlatırken varoluş felsefesine
girmektedir. Roman karakterleri bir araya gelerek sık sık felsefe, politika, kültürel, hayat vb.
konularda tartışmakta ve durum analizi yapmaktadırlar. Tanpınar, bu tür konuları işlediği için
“kültür romancısı” olarak tanımlanmaktadır. Onun amacı; gündemi okuyucuya göstererek, onlara
yön vermek olduğu düşünülmektedir. “Tanpınar, her kişiye açık olmasa bile, yine de onu anlayan,
ondan tad alan bir okuyucu topluluğu bulur. Adı, belirli sınır içinde, bilinir. Şiirin soyut düzeni
önünde duraksayanlar, aradıklarını hikâyelerinde bulma umudunu taşırlar; hikâyeleri kendilerini
doyurmazsa, romanlarını okuyabilirler. Böylece, sanatçı, birinden biriyle okuyucuyu kendi
dünyasına çeker, bir karşılıklı konuşmaya çağırır” (Dizdaroğlu, 2008, s. 116).
Tanpınar’ın romanları bir anlamda, eski kültürle yoğrulmuş Türkiye insanının tanıştıkları
yeni değerlere karşı takındıkları şaşkınlık tavrının resmidir. Başta Huzur olmak üzere
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Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Mahur Beste, gibi yapıtlarında mâzi ile bugünü karşılaştırmış,
Cumhuriyet dönemi romanının başlangıç saydığı tarihin çok gerilerine kadar giderek
yaşanılan medeniyet değiştirmenin bireysel, sosyal ve halkın sanat yaşamında ortaya
çıkardığı sorunlara çözümlemeler getirmeyi denemiştir. Bu deneyimin nihaî amacı estetik
ululamadır, estetik idealleştirmedir. Romanlarında yeni bir ulusal kimlik yaratma çabası bu
düzlemde okunabilir. Ancak bu idealizasyon Cumhuriyet dönemi siyasal
uygulamalarındaki gibi mâzinin kalıntıları silinerek yapılmaz. Tanpınar’ın sanatta,
estetikte idealini kurduğu yeni ulusal kimlik geleneğin birikiminden beslenerek
yaratılacaktır. Batının mevcudiyetini, bilim ve teknik alanındaki başarılarını kabul eder. Bu
tarz bir etkiyi de yadsımaz. Ama bu durum kendi tarihimizin toptan iptalini gerekli
kılmamalıdır. Tanpınar’da yeni kimlik Doğulu ve Batılı değerlerin toplamından
yaratılacaktır. Tanpınar’ın romanlarında kurguladığı tipler ihmâl etmediği tarihin, kültürün
ve geleneğin insanlarıdır. Huzur’da İhsan ve Mümtaz, Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde
Nuri Efendi, Halit Ayarcı ve Hayri İrdal, Mahur Beste’de Sabri Hoca, Âta Molla ve Behçet
Bey bu tür tiplerdir. Tanpınar, bu karakterlerin yetiştikleri kültürle yüzleştikleri kültür
arasındaki sıkışmışlıklarını yazınsallaştırmaya çalışmıştır (Gündüz O. , 2002).

Tanpınar’a göre roman üç esas üzerine kurulan bir türdür: “Vak’a, şahıslar ve üslup.”
Vak’a ehemmiyetsiz gibi görülse de ona göre, aslında en ehemmiyetli unsurdur (Törenek, 2012,
s. 3). Tanpınar bu görüşünü yer yer değiştirmekte, üçüncü unsur olarak “idee”yi vermekte ve onun
daha önemli olduğunu dile getirmektedir. Ancak Tanpınar’ın romanlarına bakılırsa, özellikle
Huzur’da, romanın konusundan çok, üslubu -günlük olaylar ve durumları parlak, hareketli
figürlerle dile getirmesinden dolayı -okuyucuyu etkilemektedir. Tanpınar, dilin güzelliği
üzerinden edebiyat eseri inşa eden bir romancı için, beş duyu gerçekliği düzeyindeki olgular
dünyası, ancak muhayyileyi sınırlayan prangalar olabilir düşüncesindedir. Tanpınar’daki hayal
gücü onun gündelik hayatını sakatlamış olsa bile, “Tanpınarvari” dilin ürettiği büyük edebi eserler,
güzelliği esas alan bu dil vasıtasıyla üretilmiştir. Bu yüzden Tanpınar’ın kahramanları, günün
icapları, pratik hayatın zorunlukları konusunda daima başarısızdır (Şahin, 2015, s. 393).
Tanpınar gibi basitten hoşlanmayan bir zekâ, geleneksel simgelerin imgesinden
faydalanmak için, sadece insanlığın ortak bilinçdışını işaret eden mitolojiyi kullanacak ve/veya
kendi simgelerini kendisi üretecektir. “Doğa, kentler, mimari, kitap, müzik, resim, koca sanat tarihi
onun için yeni yaşantıları görünümleri ile şaheserleri ile doğrulayan, destekleyen bir büyük kaynak
oluyordu” (Taner, 2012, s. 50).
Tanpınar, henüz romanlarının yayınlanmadığı dönemde roman sanatını derinden araştırıp
romanların nasıl yazılması gerektiği konusunda makaleler yazmıştır. Dönemin romanlarını
incelemiş ve daha iyi nasıl roman yazılabileceğine dair düşüncelerini dile getirmiştir. Tanpınar
dönem romancılarını üç sebep göstererek eleştirmektedir: “1. Türk romancısı cemiyetimizle,
hayatımızla alâkadar değildir. 2. Garptan okuduklarının tesiri altındadır. 3. Samimî değildir”
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(Tanpınar, 2014a, s. 48). Tanpınar için roman yazmak ölümsüzlükle eş değerdir. Bu sebeple
romanlarını muhteva ve dil bakımından yazdığı dönemi aşan bir üslupla kaleme almış,
dönemdaşları romancıların saydığı bu üç hataya düşmekten kendini men etmiştir. Edebiyat
çevrelerinde Tanpınar’ın 1972’de anlaşılmaya başlandığı belirtilir. Ne yazık ki üslupçu oluşu, dil
yoluyla bir büyüye ulaşmak istemesi, tefrika olarak kalan romanlarını yeterince işleyememesi,
okurla bağlantı kurarak yaygınlaşmasını önleyen en önemli engeldir. Özkırımlı'ya göre
anlattıklarıyla yaşadığı dönemi aşan Tanpınar, diliyle günümüzün gerisine düşmektedir (1976).
Tanpınar her şeyden önce çağın hayat görüşünü anlatabilecek bir dil yaratmaya çalışmış,
aynı zamanda hayat, insan, dünya ve memleket meselelerine de romanlarına taşımıştır (Kaplan,
2001, s. 103-104). Tanpınar romanlarındaki kendi idealizasyonuna erişmek için özgün bir dil,
üslup yolunu tercih etmiştir. Bu dilimitik ve mistik düzeyde kullanım denemesidir. Onda,
idealizasyonlar, ululamalar (sublimasyonlar) zamanın Türkçesinin ifade sınırlarını aştığından
imgeler, simgeler ve metaforlar üzerinden ifade edilmeye çalışılmıştır. Zamane okur tarafından
anlaşılmama ile karşı karşıya kalmasında onun dilinin ve üslubunun özel bir donanım
gerektirmesinin de rol oynadığı ileri sürülebilir. Bundan dolayı eserlerini yazdığı dönemde
kullandığı imge, simge ve metaforların kendinden sonra iyi anlaşılacağını vurgulamıştır.
Romanlarında kullandığı zengin çağrışımlı içerikleri kendisine özgü bir üslupla şekillendirmiştir.
Tanpınar’ın üslubu okuyucuya kendini hemen açmaz. Kimi edebiyat eleştirmenleri, edebiyat
okurları şiir, roman ve hikayelerindeki mısra ya da cümlelerin hatta zaman zaman “anlamsız”
bulmuşlardır. Onun üslup üzerinden ürettiği anlamların kavranmasında güçlük yaşamışlardır.
Bunun nedeni; kullandığı imgelere yüklenmiş şahsi anlamlardan kaynaklanmaktadır. Tanpınar’ın
imgeleri, metafor ve sembol olmaya kabiliyetli imgelerdir (Şahin, 2012, s. 9).
Tanpınar’ın roman üslubunu beğenmeyenler, üslup kaygısı çektiğini düşünenler de vardır.
Fethi Naci, Tanpınar’ın üslubunu eleştirdiği bir makalesinde bu konuyla ilgili düşüncelerini şu
ifadelerle özetlemiştir:
Tanpınar’ın kendine özgü bir anlatımı, bir üslubu var. Bu kendine özgülük belki gereğinden
de fazla belirgin; çünkü giderek roman diliyle çelişir duruma düşüyor. Romanda dil, okurla
roman arasına girmemeli. Oysa Tanpınar’daki üslup kaygısının sahnede “rol çalan” bir
oyuncunun bir anlık beğenilme uğruna oyunun bütününe zarar vermesi gibi bir etkisi
oluyor. Üslup kaygısı, kişileri, olayları izlemeyi güçleştiriyor. “Şairane” söz etmek merakı
roman üslubuyla bağdaşmıyor. “Yosun bakışlı uçurum.” Tanpınar şiirlerinde kullandığı
kimi dizeleri cümlelerine sokuşturuyor: “Bir masal meyvesinin yarım dilimine benziyordu
(Naci, 2008, s. 182).
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Tanpınar,

hayattayken

yalnızca

iki

romanını,

Huzur’la

Saatleri

Ayarlama

Enstitüsü(SAE)’nü kitap olarak yayınlayabilmiştir. “Ne var ki, ölümünden epey sonra, önceleri
kavranamamış yüksek edebî değeri anlaşılınca, öteki romanları da okura kazandırılabilmiştir (İleri,
2015, s. 348).”
Bu çalışmada Tanpınar’ın romanları üslup açısından incelenmiştir. Tanpınar’ın
romanlarına üslup açısından bireysel, ulusal ve sınıfsal olarak ele alınmıştır. Romanlar yazılım
yıllarına göre incelenmiştir. Mahur Beste(MB), Huzur ve Sahnenin Dışındakiler(SD) incelenirken
romanlar arasında zaman zaman geçişler yapıldığı dikkati çekmektedir. Bunun sebebi bu üç
romanın nehir roman olmasıdır.

2.2.1. Mahur Beste
Tanpınar’ın ilk ve en kısa romanı olan MB, 1944 yılında Ülkü Mecmuası’nın 56.
sayısından itibaren tefrika edilmeye başlansa da romanın kitap halinde basımı Tanpınar’ın
ölümünden sonra, 1975’te gerçekleşmiştir. MB; Tanpınar’ın “Bu romanı büyük bestekârımız
Eyyubî Bekir Ağa'nın ruhuna ithaf ediyorum” sözleriyle başlamaktadır. Eyyubî Bekir Ağa'nın
Mahur makamında bir bestesinin olması ve Tanpınar’ın da bu besteden etkilenerek Behçet Bey’in
ve çevresindekilerin hayatını bu isim altında romanlaştırdığı düşünülmektedir. Roman yedi bölüm
ve romanın sonunda yer alan bir mektuptan oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla: İki Uyku Arasındaki
Düşünceler, Baba ile Oğlu, İki Dünür, Behçet Bey’in Evlilik Yılları, Garip Bir İhtilâlci, Hısım
Akraba Arasında, Eski Bir Konak, MB Hakkında Behçet Bey’e Mektup.
Romanın sonundaki mektupta; romanın yazılış nedeni, amacı, kurgusu, üslûbu, olay ve
kişilerin anlatım sırası, anlatımda ağırlık verilen ögeler, hikâyenin sonu ya da geleceği gibi
konulara ilişkin bilgi ve ipuçları verilmiştir. Romanın yazılış aşamalarını, son şeklini almadan önce
yazar tarafından “tasarlanma” dönemini okurun önüne konulur. Okura, kurgulanmış bir eserle
karşı karşıya olduğu hatırlatılır. Tanpınar, anlatıya “dışarıdan” bir bakış eklemektedir. Bir yandan
da anlatıdaki boşlukları tamamlayarak metne içten eklemler. Bu bakımdan Tanpınar’ın bu
mektubuyla, “postmodern zamanlar”dan çok önce, romanını postmodern bir zemine taşıdığı
söylenebilir. Yazarın, çağın edebiyat anlayışı ve roman üzerine düşüncelerinin bulunabileceği bu
metin, yazarın ilk romanıyla birlikte açıkladığı bir roman bildirgesi niteliğindedir (Bayrak
Akyıldız, 2008, s. 25).
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MB, romana hâkim olan bir duyguyu ve onu temsil eden motifi ifade eder. Roman, klasik
romanlardan farklı olarak düzenli bir serim, düğüm ve çözüm olay örgüsünde ilerlemez. Bunun
yerine farklı hayatlardan, farklı anları sunar. Tanpınar, bu yapı üzerinden doğu-batı, insan doğası,
insan-eşya ikilemi gibi pek çok temaya değinir.
MB 1800’lerin ikinci yarısı, Tanzimat ve II. Abdülhamid Dönemi’ni konu almaktadır.
Ancak roman zaman zaman geçmişe dönebilmekte, okuyucusuna zamanı takip etmekte zorluklar
yaşatabilmektedir. Bunu, Tanpınar’ın romanın bitimine eklediği “Behçet Bey’e Mektup”taki
soruyla da görmek mümkündür: “Sizin için zihnî bir arıza olan firarî zaman, hâlsiz zaman, bana
âdeta sanat için bir metot gibi göründü. İşte burada Behçet Bey, beni aldattınız. Sizin
hatırlamalarınızın ileri geri gidişini takip ettiğime pişman oldum demiyorum, fakat çok güçlük
çektiğim de muhakkak. Bu atlayışlar beni yoruyor. Halit Bey’den önce Nuri Bey’den bahsedemez
miydiniz sanki?” (Tanpınar, 2014c, s. 157) sorusuyla da görülebilir.
“MB, Huzur’un başlangıcı gibidir. Bir imparatorluk sonu romanı özelliğindeki roman, artık
göçen Osmanlı uygarlığını, bu uygarlığın şurda burda satılır hale gelmiş ve antikalaşmış bütün
aksesuarını bir hiçlik, yokluk dünyasına evrilerek, handiyse döküntüleşmesini acıklı, gülünçlü çok
kez trajik, ama yer yer de hüzün dolu bir ironiyi yansıtarak dile getirir” (İleri, 2015, s. 348) .
Romanlarda genel olarak bir ana karakter olurken MB’nin ana karakteri roman boyunca
değişmektedir. Ancak Behçet Bey diğer karakterlere göre daha çok ön plandadır. MB’de Behçet
Bey’in hikayesi yarım kalmış gibi gözükse de Tanpınar’ın nehir roman olarak yazdığı Huzur ve
SD romanlarında da Behçet Bey karşımıza çıkmaktadır. Buradan hareketle Tanpınar’ın daha ilk
romanı olan MB’yi yazarken, diğer romanlarının da kurgusunu oluşturduğunu söyleyebiliriz.
Sıradanlıktan kaçınan Tanpınar, üslubunda ve romanların muhtevalarında da bu özelliğini
göstermektedir.

2.2.1.1. Bireysel Üslup
Tanpınar’ın roman üslubunu diğer romancılardan ayıran birçok özellik vardır. Tanpınar’ın
romanlarında karakter sayısının fazla olması, onlar üzerinden yaptığı tasvirlerle bir üslup çeşnisi
sunmaktadır. Tanpınar, sadece karakterleri değil; karakterlerin gittikleri mekanları, zamanı, sosyal
ve kültürel hayatı da kendine özgü bir üslupla tasvir eder. Tanpınar, tasvirleri imge, metafor gibi
birçok figüratif yapıyla donanmıştır: “Bir zamanlar bir sürü çocuğun gürültüsüyle arı kovanı gibi
uğuldayan haftada bir iki defa ziyafetler verilen, yarı gizli bile olsa, saz ve içki alemleri yapılan ev
şimdi ıssızdı. Harem tarafında yarı yatalak bir kalfa ile iki hizmetçi kalmıştı. Bütün odaların
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perdeleri inik, kapıları kapalıydı. Yalnız selâmlık tarafında, Molla’nın her zaman oturduğu
kütüphanenin ışıkları gece geç vakte kadar yanardı” (Tanpınar, 2014c, s. 53).
MB romanı üçüncü şahsın anlatımı ile kaleme alınmıştır. Yazar romanın bir yerinde kendini
romana dahil ederek: “Onun için daha önce Nuri Beyin hayatını anlatalım” (Tanpınar, 2014c, s.
124), der.
Tanpınar’ın üslubu zengin göndermeleri barındırır. Bunlar çağrışımsal ya da direk
göndermelerdir. Bir şeyden bahsederken aniden bir düşünüre ya da sanatçıya atıfta bulunmuştur.
Bunun sebebi de roman karakterlerinin eğitimli kişiler olmasıdır: “Kendinizi tanımaya başladınız.
Kendinizle meşgul oluyorsunuz. Felsefenin değilse bile, hikmetin eşiğinde olduğunuz muhakkak.
Buna sebep de kendi kendinize dışardan bakmanızdır. Socrat’ın “Nefsini bil!” nasihatini
hatırlayın. Size kendinizi seyretmek için bir ayna tuttular. Bu aynanın karşısında etrafınızı, kendi
içinizi, elbette başka başka şekillerde göreceksiniz” (Tanpınar, 2014c, s. 152).
Tanpınar, gündelik hayatta kullanılan atasözü ve deyimleri kullanmak yerine, özgün
benzetmeler oluşturarak okuyucusunun dikkatini çekmiş bir yazardır: “Aydınlıkta her
karşılaştıkları şeyi güler yüzle içlerine alan bu sevimli mevcutların bazen o kadar haşin ve sert bir
şekilde kendi üzerine kapanışları, sizi acayip bir sükût içinde sarıp mumyalayışları var ki”
(Tanpınar, 2014c, s. 23).
Tanpınar değişime açık bir yazardır. Bu özelliği romanlarındaki karakterler üzerinde de
görülmektedir. MB’de Adile Hanım’ın eski hayatını tasvir ettikten sonra değişimine vurgu
yapmaktadır: “Herkesi ayıplamaktan, haşlamaktan, hizmetçileri sabahları önüne dikerek saatlerce
nasihat vermekten vazgeçti. Birdenbire dindar, tövbekâr oldu. Beyefendinin selâmlıkta tertip ettiği
saz gecelerini bir türlü ardı arkası kesilmeyen mevlût ve hatm-i şeriflerle karşılamağa başladı”
(Tanpınar, 2014c, s. 123).
Tanpınar, kimi zaman anlatılarında, okuru doğrudan ve dolaylı olarak bilgilendirmeyi ve
onda merak uyandırmayı amaçlayan bir yazardır Tanpınar, karakterlerini yer yer tarihi olaylara
karıştırır. Sabri Hoca karakteri II. Abdülhamit döneminde yaşanan Suavi olayına karışması buna
somut bir örnektir;
“Eski payitahtın bir yığın üzüntülü meselesiyle her gün biraz daha köpürdüğü, gittikçe
vahimleşen bir istikbal endişesi içinde biraz daha homurdandığı yıllardı... Çok geçmeden hadiseler
içinde de görülmeye başladı. Gümrükler meselesi dolayısıyla çıkan ve Mahmut Nedim Paşa’nın
azliyle biten talebe hareketinde Sabri Hoca başta gelenlerdendi. Bundan sonra, Suavi vak’asına
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kadar, her toplu harekette, ön safta görüldü” (Tanpınar, 2014c, s. 78). Nitelikli bir okuyucunun,
romandaki Sabri Hoca bölümünü anlayabilmesi için, Süavi olayını ve dönemin tarihini bilmesi
gerekmektedir.
Tanpınar, üslup olarak ideal estetiğin peşindedir. Romanlarında sıkça yer verdiği rüyaların
anlatımında da estetik kaygı taşıdığı görülür. Rüya bölümlerini yazarken figüratif yapılardan
yararlanmasının yanı sıra, kendilerini zamanlarına ve dış gerçekliğe ait hissetmeyen karakterlerine
ikinci bir evren sağlamaktadır. MB’de “İki Uyku Arasında” adlı 20 sayfalık bölümde, genel olarak
bir rüyada olma halini okuyucuya hissettirmektedir. Ayna, saat, eski kitaplar, müzayedelerden
taşan eşyalar ve eşyalarla dolu odalar gibi açık simgelerle dolu anlatımda, Behçet Bey’in de hayatı,
adeta bir rüya halidir. “Durmuş bir saate benzeyen” bu adam, aynalardan, saatlerden, eski
eşyalardan taşan geçmiş ve onun gölgeleriyle yaşamaktadır.
“Tanpınar’ın güzel cümlesi, kelimelerin sembol kıymetine verdiği önemle, nihayet hep
aynı kelimelere mıhlanıp kalmışlığıyla -tılsımlı ayna, zamanın aynası, billur kadeh vb.- sanki
yitirilen evi bu kez dilde yeniden kurmaya ayarlanmıştır” (Gürbilek, 2016, s. 136). Kaplan’a göre
Tanpınar’ın “bazı cümleleri geniş ve dağınıktır. Bazı cümleleri tek başlarına bir tablo teşkil
edebilecek kadar kesiftir ve derli topludur” (Kaplan, 2014, s. 83). Tanpınar’ın, MB’de sık sık uzun,
karmaşık cümleler kullandığı görülmektedir. Bu eserdeki 181 kelimelik bir cümle Tanpınar’ın
üsluptaki estetliğini ortaya koymaktadır;
Vezir, şeyhülislâm, kazasker konaklarının ağır tokmaklı kapıları yavaşça geceye açılırlar,
karanlıkta gezinmeye çalışan bir gölgeyi kaparlar, basık tavanlı odalarda fısıltılar, sarı florinlerle
dolu ağır torbalar elden ele geçer, yeniçeri odalarında çelebi yüzlü kâtipler, tecrübeli ocak
ihtiyarları baş başa verip din ve devlet namına konuşurlar, köşe başlarında tehlikeli pazarlıklar olur,
mâzul şeyhülislâm yalılarının önüne gölgeden kayalıklar gelir, “Makam-ı fetva sizindir, ocaklu sizi
ister!” gibi teminat verilir, sonra birdenbire bütün bu karanlıkta hazırlanan şeyler, sabah oldu mu,
meydana çıkar; yay bıyıklı, geniş göğüslü, eğri palalı yeniçeriler, sipahiler meydana toplanır, büyük
çarşının demir kapıları kapanır, tekbir ve tehlil sesleri, küfürler, lanetler birbirine karışır, “Bre, din
ü devlet elden gitti, veziri istemezüz, molla mâzul olsun!” gibi çığlıklar bu kalabalığın üstünde
zalim ve kindar bayraklar gibi açılır, kadınlar pencerelerden “devletin aslanları” diye âsilerin
kalplerine kuvvet verir, korku şehrin üstünde büyük rüzgârlar gibi eser, Hacı Bektaş kazanı
meydana taşınır, başlar alınır, hâl’ler yapılır, valide sultanlar oğullarıyla beraber, hiçbir sesi
dışarıya taşırmayan basık saray odalarına hapsedilir; kanın, ölümün, hırsın, kinin ağır ve yapışkan
bir madde hâline getirdiği bir hava içinde yeni ikbal hil’atleri biçilir, cülus ulufeleri, bahşişleri
dağıtılırdı (Tanpınar, 2014c, s. 44-45).

Tanpınar’ın üslubunda renklerin yeri önemlidir, ancak diğer romanlarına oranla MB’de
renk unsurundan daha az yararlandığı tespit edilmiştir. 13 farklı rengi 69 kez zikreden Tanpınar,
bunların içerisinde en çok beyaz rengi kullanmıştır. Beyazın anlam evreni saflık, temizlik,
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masumiyettir. Işığın da rengi olan beyaz sanatta inancı ve kutsallığı da sembolize etmektedir.
Tanpınar, MB’de Atiye ile ilgili bölümlerde beyaz rengi daha fazla kullanmıştır; “Atiye’de ağır
gelinlik elbisesini çıkarmış beyaz bürümcük geceliğini giyinerek gelmişti. Üşümemek için sırtına
aldığı beyaz ve bol maşlahın içinde, olduğundan daha beyaz, daha solgun görünüyordu” (Tanpınar,
2014c, s. 56).
MB’nin fiilleri ve fiil yapıları üzerine yapılan çalışmada, Tanpınar’ın 1652 farklı fiil
kullandığı tespit edilmiştir. İlgili çalışmada bu fiiller çatı yönünden de incelenmiştir. Roman 835’i
geçişsiz, 817’si geçişli fiillerden oluşmuştur. Geçişsiz fiillerin Tanpınar üslubunda daha fazla yer
almasının nedeni pasif, durağan bir hayatı olan, bir şeyler yapmaktansa daima etrafı gözlemleyen
Behçet Bey karakterinin baş karakter olması ve romanın konusundan kaynaklandığı
vurgulanmaktadır (Karpuz, 2004, s. 228).
Tanpınar üslubunda doğa, hayvan, insan ve müzik seslerinin akisleri yer almaktadır. Bu
olgular, MB’de de yoğun bir şekilde kullanılmıştır: “Merhum pederimiz Molla Beyefendi
Ferahfeza ile Bayatiye bayılırdı.” diye musiki merakından uzun uzun bahsettiği Molla Bey, bu
kameriyede emektar uşağı Halil Ağa’nın gizlice hazırladığı işret masasının başında, komşu yalıdan
gelen saz ve körpe kadın seslerini dinleyerek insan ve talih üzerine acı acı düşünürdü” (Tanpınar,
2014c, s. 21).

2.2.1.2.Ulusal Üslup
Tanpınar’ın ilk romanı olan MB 1944 yılında tefrika edilmiş 1975 yılında kitap olarak
basılmıştır. Türk edebiyatında MB’nin tefrika edildiği yılda Osman Cemal Kaygılı (2 roman), Sait
Faik Abasıyanık, Sermet Muhtar Alus, Fikret Arıt, Semiha Ayverdi (2 roman), Kerime Nadir
Azrak (3 roman), Faik Baysal, Ethem İzzet Benice, Muazzez Tahsin Berkant (2 roman), Rakım
Çalapala, Safiye Erol, Reşat Nuri Güntekin, Sabri Güzide, Abdülhak Şinasi Hisar, Celal Peride (2
roman), Enis Reşat, Enis Selahattin Ataabeyoğlu, Mükerrem Su (4 roman), Nizamettin Nazif
Tepedelenlioğlu olmak üzere değişik yazarların toplam 29 romanı yayınlanmıştır (Türk Roman
Kronolojisi, 2018).
Osman Cemal Kaygılı’nın 1944’te basılan Aygır Fatma adlı romanı, kendisinin ikinci
önemli romanı olarak nitelendirilmektedir. Osman Cemal, başarılı bir orta oyuncusu olması
hasebiyle romandaki karakterlerin de üslupları genellikle mizah üzerine kurulduğu bilinmektedir.
Kaygılı, güçlü bir Türkçeye sahip değildir, karakterleri arasındaki diyaloglarda acele yazmasından
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meydana gelen bir tutukluk söz konusudur. Hüseyin Rahmi, Ahmet Rasim okulu romancısı olsa
da hiçbir zaman onların üslubuna ve anlatımına erişemediği bilinmektedir. “Çağdaşlarının, politik
kalem oynattığı bir dönemde o ne geçmişe özlem ne anı edebiyatı ne gezi notları ne edebiyat
araştırmaları ne uygarlık değişiminin aydınca sorunları üzerinde durur” (Mangır, 2011, s. 758).
Eserlerinde içinden çıktığı halk tabakasını, yaşadığı çevreyi anlatmayı kendi istemiştir. O dönemde
piyasanın istediği şekilde yazmayı tercih etmiştir. Yabancı kültürler ya da yazarlar romanlarında
hiç geçmemekle birlikte Türkiye’deki toplum meselelerine de değinmemiştir (Alangu, 1968, s. 9698). Kaygılı, aynı yıllarda roman yazarlığı yaptığı Tanpınar ile; sınıfsal üslup, estetik kaygı taşıma,
karakterlerinin kültür seviyesi, Batıya ve Batılı düşünürlere bakış açısı gibi birçok yönden
ayrışmaktadır. İkisinin ortak noktası duru bir Türkçe ile romanlarını kaleme almamalarıdır.
Semiha Ayverdi 1944 yılında Mesihpaşa İmamı ve Yolcu Nereye Gidiyorsun adlı iki roman
kaleme almıştır. Ayverdi’nin üslubunun temelini ve fikrî şahsiyetini oluşturan ana unsur Türkİslâm medeniyetini kuran akide ve fikirdir. Bu akide ve fikir “İslâm tasavvufudur”, şeklinde
özetlenebilir. “Sâmiha Ayverdi’nin üslûbu süslü değil, ulvî; ama o derecede de sâdedir, basit
değildir. Bu sâdelik de çok karışık gibi gözü ken tevhid ve tasavvuf dünyâsını beşerî plânda ifâde
etmek kaygısına dayanıyor olsa gerek. Çünki Sâmiha Ayverdi, sırf san’at göstermek için değil,
okuyucuya faydalı olsun, anlaşılsın, terbiye etsin, onu yetiştirsin diye yazmaktadır” (Açıkgöz,
1988, s. 43). Samiha Ayverdi ile Tanpınar dünya görüşleri ve bunu romanlarına yansıtmaları
bakımından ayrışsalar da İstanbul anlatımları, estetik amaçlı yazma, figüratif yapıların
kullanılması yönleriyle benzeşmektedir. Tanpınar’ı Ayverdi’den ayıran en göze çarpan yön,
karakterlerinin kültür seviyeleri ve Batı dünyasına olan hakimiyetleridir.
Kerime Nadir Azrak’ın kırka yakın romanı bulunmaktadır. Romanlarının genel konusu
kavuşamayan aşıklardır. Romanlarının birçoğu gazetelerde tefrika edilmiş ya da beyaz perdeye
aktarılmıştır. Azrak, Reşat Nuri ve Halide Edip’in üslubu ve edebi düzeyine yakındır. Tanpınar
diğer romancılarla olduğu gibi Azrak’la da dönemin yazarlarından çok daha farklı bir üslupla
romanlarını kaleme almıştır.
Tanpınar’ın en kısa romanı olan MB, karakterlerinin eğitim düzeyi, figüratif yapıların
kullanılması, arı bir Türkçe kullanmaması gibi birçok unsurla diğer Milli Edebiyat romancılardan
ayrılmaktadır. Tanpınar'ı yaşadığı dönem yazarlarından ayıran bir diğer unsur ise, onun Batı’ya
olan yönelişinin bir özentiden öte, kendini geliştirebilme, değiştirme çabası idi. Tanpınar devrinin
yazarlarından farklı olarak Batılı yazarların romanın muhtevasından ziyade, üslubuna takılmış ve
onların üslup seviyesinde eser verme çabası göstermiş olmasıdır.
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2.2.1.3. Sınıfsal Üslup
Tanpınar anlatılarındaki karakterlerin birçoğu sınıf olarak birbirine yakındır. Onun
karakterleri arasında, saraylı-halk, okumuş-işçi olarak sınıfsal farklar yüzeyseldir. Haliyle,
Tanpınar’ın romanlarında sınıfsal üslup farklılıklarına sık rastlanılmaz. Tanpınar karakterleri
okumuş, eğitimli insanlardır ve ortak mekânı, ki genellikle İstanbul’dur, paylaşırlar.
Tanpınar’ın ilk romanı MB’de eğitimli karakterler diğer romanlarına göre Batı’ya, Batılı
düşünürlere ve Fransızcaya daha az atıfta bulunurlar. Bunların yerine içinden çıktığı kültürün
düşünce adamlarının ürünlerine atıflar dikkat çeker: “Son zamanlarda kendisinde başlayan tarih
merakı da buradan geliyordu. Peçevi’de Naima’da, Raşit’te, Silâhtar’da okuduğu eski İstanbul’u
özlemeğe başladı” (Tanpınar, 2014c, s. 43).
Farsça da aynı romanda atıf yapılan bir dildir: “Daha çocukken Acemce öğreteceğim diye
kendisine “Mâ bediyar-i ferenk isyar âsâr-ı teceddüd di-deem” yahut “Memalik-i mahrusa-i şahane
mahrum-i terakki est” gibi cümleler öğreten o acayip adam, konuşmaya kendisini verdiği zaman
gerçekten çok değişirdi (Tanpınar, 2014c, s. 91). Bunun yanında zaman zaman Fransızca
kelimelerin de roman içinde geçtiği görülmektedir: “Nihayet konak yanmış, dört bin ciltlik “kütübi nefise” o kadar “faire á main”, çekmeceler doldusu evrak kül olmuş gitmişti” (Tanpınar, 2014c,
s. 13).
Tanpınar romanda saraylılardan bahsederken, onların halktan farklı olan üslüplarını
romana aksettirmektedir: “Makam-ı fetva sizindir, ocaklu sizi ister!”, “Bre, din ü devlet elden gitti,
veziri istemezüz, molla mâzul olsun!” (Tanpınar, 2014c, s. 45).
Tanpınar karakterlerini nadiren de olsa yöresel şiveyle de konuşturur. “Benim adum
Sabri’dur ha” (Tanpınar, 2014c, s. 76).
MB’de, Abdülmecit Han’ın eşiyle olan bir diyaloğuna yer vermektedir. Sultan’ın halktan
insanlara kibirle yaklaştığını ve bunu üslubuna yansıttığını vurgulanmaktadır:
“- Paşa hazretleri için çok kibirli diyorlar. Hatta Hanım Sultan bile: “Tebrike gelenleri o
kadar bekletiyorsunuz, hepsi devlet rütbesi sahibidir; ayıp olmaz mı?” diye kendisine çıkışmış.
Fakat o:
-Eteklerimi öptürmediğime şükretsinler; ben artık saye-i şahanede Atabek saltanat
mevkiindeyim” cevabını vermiş” (Tanpınar, 2014c, s. 70).
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2.2.2. Huzur
Tanpınar’ın ikinci romanı olan Huzur, 1948 yılında Cumhuriyet gazetesinde tefrika
edilmeye başlamıştır. 1949 yılında ise Remzi Yayınevi’nden ilk baskısı yayınlanmıştır.
Tanpınar’ın, romanı kitaplaştırılmadan önce birtakım değişiklikler yaptığı bilinmektedir. Roman
1937-1938 yıllarını konu edinse de aslında bir günün romanıdır. Arada ana karakterin maziye
dönmesinden dolayı 1937 yılını da kapsamaktadır.
Bir adamın yirmi dört saatlik bir zamana üç yüz seksen sayfalık bir roman sığar mı?
Demeyiniz. Bazen bir günde, hattâ bir saatte insan bütün bir mâziyi, bütün bir ömrü yaşar.
Marcel Prous’un Bergson’un zaman mefhumundan ilham alarak, bitmek tükenmek bilmeyen
o nefis tedailer silsilesiyle yazdığı on dört cildi okuyanlar, -Abdülhak Şinasi Hisar’ın
eserlerinde olduğu gibi- Huzur’da da bu tekniğin yeni, fakat daha başka bir örneğini
bulacaklaradır (Perin, 2008, s. 46).

Huzur, sadece aşk romanı değildir. “Bir takım sorunların özellikle tartışıldığı, temel
sorunun Doğu-Batı çatışması biçiminde görüldüğü bir tarihsel dönem içinde gerçek bir
“Huzur”suzluğu yaşayan bir aydın kuşağının kendilerinde bir yeni bileşime varmak çabalarının
çok belirgin olduğu bir roman (Naci, 2008, s. 178).” Eser adını, Berna Moran’ın tabiriyle somut
bir şekilde görülen “Huzursuzluk”tan almıştır.
Huzur’da özgün üslubu doğuran yapı ve içeriğin özeti şu şekildedir:
 Roman dört bölümden oluşmaktadır: İhsan, Nuran, Suat ve Mümtaz.
 Roman İkinci Dünya Savaşı öncesini konu edinmekte ve radyodan savaşın başladığı
haberinin duyrulmasıyla sona ermektedir.
 Huzur'da olay örgüsü belli bir sıra ile devam etmez. Birinci ve dördüncü bölümler
bir günlük bir zaman dilimi içerisinde verilirken, ikinci ve üçüncü bölümlerde
Mümtaz-Nuran aşkı odak alınır. Tanpınar eserde yer yer maziye dönmek suretiyle
geçmişi konu edinmektedir.
 Huzur, birbirine bağımlı olan bireysel düşünce ve toplumsal düşüncenin birbiriyle
ters düştüğünü, farklı olayları göstermektedir. Bunun en iyi örneği de romanın asıl
konusu olan imkânsız aşk ve bu aşkın önündeki engellerdir.
Tanpınar, Huzur’un Türkiye ve Dünya meselerini konu edindiğini ve Huzur hakkındaki
görüşlerini bir röportajında şu şekilde ifade etmektedir:
-Önce düşündükleriniz neydi?
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-Anlatayım. Büyük bir muharebe başlamak üzereydi. Biz de girebilirdik. Nitekim parmak
kaldı. Çok kan dökülecekti. Tabiî çok mukaddes ve meşru vatan müdafaası ayrı… Fakat
mesele sade burada kalmıyordu; dünya bir iç harbi yapıyordu. Birtakım meselelerin içinde
idi. Biz ise zarurî olarak çok hususî bir âlemde yaşıyorduk. Tabir caizse çok hususî bir
zaman içinde. Huzur’da bu iki şeyin, dünya meseleleri ile kendi zamanımızın, münakaşası
vardı. İsterseniz buna bir deneme roman deyin.
-Bunlar ayrı ayrı şeyler değil mi?
-Hayır, evvela her roman kendi formu ile gelir. Sonra her şeyin münakaşa edildiği bir
devirde hayatı vermesi lâzım gelen roman bu münakaşadan vazgeçemez.
-Huzur’un bir tezi var mıydı?
-Huzur’un daha ziyade münakaşa ettiği meseleler vardır. Bunların başında insanın
kâinattaki yeri gelir. Bence ‘insan, bütün kâinattan mesuldür.’ Fakat heyhat ki insan bu
mesuliyetinin çapında değildir. Kıymetleri çabuk unutur, unutmasa bile, hayatın kendi
vardır ve en iyi niyetli hareketlerimiz bile çok bedbaht neticeler doğurur. Dikkat ederseniz
Huzur’un bütün kahramanları istemeden veya isteyerek müteaddi ve zalimdirler. Fakat
aynı zamanda kurbandırlar. Hepsi böyledir. Nihayet bir de öteden beri peşinde olduğum
kalkınma davamız ve kültürümüz karşısındaki vaziyetimiz var. Huzur, dediğim gibi asıl bu
meselelerin münakaşasıdır. Garip bir zihni tembellik içinde yaşıyoruz. Eğer bu roman
istediğim tesiri yapar ve bizi meselelerin münakaşasına alıştırırsa mesut olurum (Tanpınar,
2002, s. 211).

Tanpınar’ın yukarıdaki röportajından çıkarımla Huzur’un asıl konusu insandır. Tanpınar
Huzur’da insanı,
 Bütün kâinattan mesul olan insan,
 Dünyadaki siyasi problemlerden dolayı düşünsel anlamda sıkıntı yaşayan insan,
 Türkiye’nin kalkınma davası ve kültürel meseleleri çerçevesindeki insan olmak üzere üç
düzleme ayırmaktadır.
Romandaki ana karakter Mümtaz’dır ve Mümtaz’ın çevresinde onu etkileyen üç insan
profili vardır. İhsan, Nuran ve Suat. Nuran aşkıyla Mümtaz’a kâinattan mesul olan insan profili
çizmektedir. Sürekli gelgitler yaşayan Suat, düşünsel anlamda sıkıntıları olan insan profiline
girmektedir. Son karakter İhsan ise, Türkiye’de akademisyenlik yapması ve hem Türkiye’nin
geleceği hakkında düşünceleri hem de kültürel meselelerle ilişkisi olmasından dolayı Tanpınar’ın
üçüncü insan kategorisine (Yahya Kemal anımsatıcısıdır da!) girmektedir.
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Huzur’un yazım aşamasında Tanpınar, 19. yüzyıl Fransız natüralist yazarlarından
bazılarının yaptığı gibi karakterlerin duygularını, düşüncelerini, tespitlerini ve yorumlarını
önceden kurgulayarak bilinçli bir şekilde kaleme almıştır. Huzur’da önemli olan olgu içeriğinden
çok karakterlerin yaşadıkları olaylara verdiği tepkiler, duygular ve bunların okurda bıraktığı
tesirdir. Huzur’da dilin sanatsal bir nitelik edinmesine ve estetik söylem türünün ortaya
çıkarılmasına özellikle gayret edildiği kendini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Huzur en az
konusu kadar, üslubu ile de Türk romanın öncü yapıtlarındandır.
Tanyol, Tanpınar ve Huzur hakkında şunları söylemektedir: “Tanpınar Huzur’da -birçok
romancıda olduğu gibi- öğrenilmiş, taklidî bir felsefeden ziyade yaşanılmış ruh hâllerine,
felsefenin derunî sezgisi refakat etmektedir. Bundan dolayı romanda hiçbir iğreti fikir ukalâlığı
sırıtmıyor. İşte Tanpınar Türk romanına düşünceyi ve felsefeyi getirdi derken bunu anlatmak
istiyoruz” (Tanyol, 2008, s. 44).
Eralp, Huzur romanının ulaştığı seviyenin roman içindeki üslupsal kusurlar ve acemilikleri
örttüğünü belirtir; “Tanpınar bu kitabında, garbın da zevk terbiyesinden geçerek olgunlaşan millî
kültürümüz içinde gelişen nadir bir meyve, bir sanatkâr olarak karşımıza çıkıyor. O, romanında
bazı kusurlar işlemiş, acemilikler göstermiş olabilir; ama onun bir an bile bayağıya demeyeceğim,
alelâdeye düştüğü görülmez” (2008, s. 55).

2.2.2.1. Bireysel Üslup
Üslup ve dil arasında bir ilişki kurulurken öncelikle her iki kavramın bireyselliktoplumsallık boyutlarının göz önünde bulundurulması gerekir. İçine doğulup içinde yetişilen
toplumda zamanla zihinlere kodlanan dilsel bilginin her bir kullanıcı/birey tarafından farklı
biçimlerde sözlü ya da yazılı olarak dışa vurulmasının sonucunda birbirinden farklılaşan dil
kullanımları ortaya çıkar. Bireyin yetişme biçimi, kültürel gelişimi, eğitim seviyesi, siyasî görüşü
vb. unsurlarca çevrelenen toplumsallık boyutunun metinden metine farklılık gösteren dil seçimleri
yansıtması kaçınılmazdır. Konuşur ya da yazarın (vericinin) bilgi, duygu ve düşüncelerini
yansıtmasına aracı olarak dile mahkûm olması, iletişim işlevini hesaba katarak bilinçli ya da
bilinçsiz biçimde dil sisteminden yararlanmayı zorunlu kılar. Sınırlarının belirlenmesi oldukça güç
olan dil evreninden sözü edilen toplumsallık unsurlarına yönelik birtakım seçimlere girişen verici,
bu yolla dili kullanma biçimini de ortaya koyar (Karahanci, 2016, s. 155). Yazarların hayata bakış
açılarıyla kullandıkları kelime seçimi arasında koşutluk olduğu düşünülmektedir. Tanpınar, hayatı
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hızlı, hareketli bir yer değil de daha durağan ve dingin bir yer olarak görmüştür. Onun bu algısı
anlatılarındaki leksikolojisine de yansımıştır. Anlatılarında fiillere oranla isimlere ve sıfatları daha
çok yer vermiştir. “Tanpınar’ın üslubunda en önemli yeri isimler tutar. Öyle ki sadece isimlerden
oluşmuş cümleleri vardır. Fiillerin oranı isim ve sıfatlara göre azdır... Bu Tanpınar’ın hayat
karşısındaki tavrını gösterir. Hayatı dinamik, hareketli bir yer değil de daha sakin ve dingin bir yer
olarak görmesinden kaynaklanır” (Gül, 2012, s. 423).
Tanpınar’ın Huzur romanı tasviri üslup açısından incelendiğinde diğer romanlarına göre
figüratif yapıların burada daha sık kullanıldığı görülmektedir. Romanın hemen hemen her
cümlesinde metafor, metonomi, imge, sembol vb. yapılar görülmektedir. Tanpınar imgeleri, dilin
gelecekte kazanabileceği değere atıfta bulunan; bir başka deyişle, metafor ve sembol olmaya
kabiliyetli figüratif yapılar olarak görür. Onun metinlerinde genellikle dönüşme imgesi vardır.
Bunlar okurun sezisine bırakılarak, imgelerin açılımındaki anlam ile imgenin eylemi arasındaki
anlam boşluklarını metaforlar ile doldurmayı hedefler (Şahin, 2012, s. 9).
Mecaz dili resim dili gibidir. Tanpınar’ı diğer romancılardan ayıran özellik de dile hakim
oluşu, mecaz dilini çok iyi kullanması ve romanlarını şiirsel bir üslupla kaleme almasıdır. Ancak
bu özelliğinden dolayı zaman zaman eleştiri aldığı da görülmektedir (Naci, 2008, s. 182).
Huzur romanının başında “Tanpınar Hakkında Birkaç Söz” yazısında Kaplan, Tanpınar’ın
Fransız edebiyatçılar Paul Valéry ile Marcel Proust’u kendisine üstad seçtiğinden ve bu
edebiyatçılar için eserde önemli olan güzellik ve mükemmeliyetlik olduğundan bahseder ve ayrıca
Tanpınar’ın Halit Ziya’dan sonra gelen en büyük “üslupçu” olduğunu belirtir (Tanpınar, 2014b, s.
7-9). Tanyol ise Huzur için: “Bazen bir üslup darbesiyle kendimizi klâsik musikimizin saltanat
sürdüğü çağların kapısında buluyoruz. Mevlevî âyinlerinin cezbesi içinde, şahsiyetlerimizin bir
melodide eridiğini fark ediyoruz. Romanı nerede terk ediyor, beste alaylarına nerede karışıyoruz,
anlamak mümkün değil. Türk musikisi, bir “semaî”nin dar kadrosu içinde sonsuzluğu, genişliği
nasıl içinde alıvermiş, bunu seslerin tenimize dokunmasından anlıyoruz” (2008, s. 44).
Huzur’un muhtevası insandır ve üslûbunun temelini de şiirsellik oluşturur. Doğadaki
unsurların metafor yoluyla insana verilmesi suretiyle, insana yeni bir gözle bakabilmek,
alışılagelmişin dışında benzerlikler kurmak, eşyayla insan arasında karşılıklı aktarımlar yapmak;
dili, çoğunlukla şiirlerde rast geldiğimiz imge/çağrışımlarla kullanmak ve eşyayı kullanım
alanlarının dışına çıkararak yeni bir anlayış geliştirmek; Tanpınar’ın peşinde olduğu üslubun öne
çıkan unsurlarındandır.
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Tanpınar Huzur’da yer yer herkesin bildiği bir kavramı sıra dışı bakış açısı ve üslubuyla
yorumlamakta ayrıca kendi düşüncesini onaylatmak için de Shakespeare’e atıfta bulunmaktadır;
Zaman, şüphesiz bir âmildir, fakat dünya için başkadır; çalışmasının hızıyla dünyaya
katılmış milletler için başkadır; bugünkü hâlimizde bizim için ise büsbütün başkadır. Kendi
başına bırakırsak, lehimize çalışmaz; bizim gibilerde her şey derine doğru çeker. Kanat
değil ayaktaki demirdir. Hayır biz Shakespeare’in dediği gibi zamana doğru koşmağa
mecburuz. Onunla mücadele edeceğiz. Biz her şeyi irademizle yapacağız. Evvelâ
şartlarımızı tanıyacağız. Sonra işlerimizi sıralayacağız (Tanpınar, 2014b, p. 268).

Huzur’un ilerleyen bölümlerinde Mümtaz’ın Suat’la halüsinasyon olarak konuştuğu esnada bu
konuya da değinir: “Ne kadar güzelleşmişsin! Hem çok, çok güzel olmuşsun... Bu hüzün sana
yakışıyor. Bilir misin neye benziyorsun? Botticelli’nin meleklerine... Hani o Passion’da İsa’ya üç
çiviyi verene…” Suat sözünü keserek: “Bırak bu mânasız benzetmeleri... Bir şeyi öbürüne
benzetmeden konuşamaz mısın? Bu fena huylar yüzünden işleri ne kadar karıştırdığınızı hâlâ
anlamadınız mı” (Tanpınar, 2014b, s. 415-416).
Tanpınar, romanlarındaki karakterlerin yaşadığı olayları sadece figüratif yapılarla
okuyucuda canlandırmak istemez. Bazen müzik ya da tablolara atıf yapmak suretiyle de
okuyucunun bizzat yaşamasını ister:
Yalnız ta ileride, caddeye çıktığı noktadan caddenin biter gibi göründüğü dirseğinde birkaç
tramvay amelesinin teşkil ettiği bir grup, gece içinde daha keskin görülen pembesi üstün
eflâtunî bir aydınlığın üstüne eğilmişler, insana ister istemez Rambrandt’ın tablolarını
hatırlatan bir gölge ve ışık oyunu içinde rayları tamir ediyorlardı” (Tanpınar, 2014b, s. 388).

Eserlerinde sık sık ele aldığı Doğu ve Batı musikisi ve müzisyenleri Tanpınar’ın eserlerinde
üslup aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Roman yazmaya oturmadan önce Tanpınar’ın dinlediği
bir musikide hissettiği duyguyu romanda ifadeye dökmek yerine o musiki parçasına bestekarına,
güfte yazarına atıfta bulunmak koşuluyla o duyguyu vermek, Tanpınar’ı diğerlerinden farklı kılan
bir üslup özelliğidir; “Hakikaten Dede’nin ‘Ferahfeza Peşrevi’nde olduğu gibi, fakat görünmeyen
neylerden yaprak yaprak dökülen bir dünyada idiler. Etraflarında her şey ney nağmesi gibi
yumuşak, derinden ve erişilmez sırların aynası idi” (Tanpınar, 2014b, s. 195). Suat intihar
mektubunda: “Şimdi son defa için dinlediğim keman konçertosunda Beethoven bana nasıl
yükleniyor?” (Tanpınar, 2014b, s. 368) sorusuyla müziğin onda bırakmış olduğu kasvetin onu
intihara götüren nedenlerden birisi olduğunu anımsatmıştır. Bu dolaylı anıştırmalı üslup Tanpınar
okurundan müzik gibi belirli alanlarda donanım düzeyinin gerekliliğini ima etmektedir. Tanpınar
kendi okuruna entelektüel ufku işaret ederek ona “gizli bir elle” kültürel donanım yüklemek ister.
Bunu yaparken de her romancı gibi doğal olarak kendi anlatılarını araçsallaştırır. Eserlerinde halkı
bilinçlendirmek için karakterlerinin üzerinden sosyal mesajlar da veren Tanpınar, milli ve kültürel
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değerlerini yadsımaz. Fakat reel olan bir husus da var ki o da Tanpınar’ın eskiye bağlılığın körü
körüne olmamasıdır; aksine eski ile yeniye yelken açılacağına inanmasıdır. O, olmayan bir
şeydense, -yeni bir şeyin uzun ve zahmetli olacağından dolayı- var olan üzerinden değişerek
dönüşme fikrini savunmuştur. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra onun enkazıyla
bocalayan milleti uyandırmak adına, artık yıkılan bir binanın restore edilemeyeceği gibi, onu
virane olarak bırakmaktansa yerine yeni bir bina inşa edebilme olanağına dikkat çekmeye
çalışmıştır:
...Süleymaniye’de okunan sabah ezanının ve Müslüman bir babadan doğmanızın, paranızı
dolandıran emlâk tellâlıyla iç çehremizi yapan kıymetlerin, bizi biz yapan büyük realitelerin
ilgisi nedir? Bunlar sonu cemiyete dayanan realiteler olsa bile, bizi kendimizi inkâra değil,
şartları değiştirmeğe götürmelidir. Elbetteki bizden mesut memleketler ve vatandaşları
vardır; elbette ki asırlık hezimetlerin, çöküntülerin, henüz kendi şartlarını bulamamış bir
imparatorluk artığı olmamızın bir yığın neticesini hayatımızda, hatta etimizde duyacağız.
Fakat bu ıstırabın bizi inkâra götürmesi, daha büyük bir hezimeti kabul değil mi (Tanpınar,
2014b, s. 47-48)?

Tanpınar üslubunda seslerin önemli bir yeri vardır. Bunu özellikle şiir üslubuna
yakınlaştırdığı düzyazı cümlelerinde görmek mümkündür; “Yemleri biraz kalksınlar, bir parça
etrafında kanat şakırtısı olsun diye çok yüksekten, elini başının üstüne kaldırarak döküyordu. Fakat
hiçbiri istediği gibi kıpırdamıyor, dantelalı birkaç uçuş topraktan ancak yarım arşın yüksekliğinde
çırpınıyor, sonra heyecan sönüyordu” (Tanpınar, 2014b, s. 49). Tanpınar’ın romanlarında sıkça
yararlandığı unsurlardan birisi de doğada duyduğu seslerdir. Betimlediği doğa seslerini
karakterleri aracılığıyla işlevselleştirmiştir.
Tanpınar, renkleri de eserlerinde bir üslup aracı olarak kullanmıştır; Psikoloji bilimi
renklerin insan beyni üzerindeki etkisi, dolayısıyla da ifadelendeme de etkisi üzerinde durmuştur.
“Rengin psikolojik etkileri, insanın ruhsal durumu ve renklerle arasındaki ilişkiyi inceleyen
araştırmalar sonucunda renklerin beyinde bazı merkezleri uyardığı ve bunun sonucunda bazı
salgıların fazla salgılandığı ortaya koyulmaktadır” (Özer, 2012, s. 271). Tanpınar, Huzur
romanında 16 farklı rengi 213 defa kullanmıştır. Kımızı 41 kez tekrarla en fazlan kullanılan renktir.
Bu tercih hayata, eşyaya bakıştaki tutkuyu ve konumu belirlemede öneli bir veridir. Psikologlar
buna değişik anlamlar vermektedirler. “Kırmızı rengin, adrenalin salgısını harekete geçirdiği ve
hareketi, saldırganlığı, heyecanı ve cinsel duyguları artırdığı belirtilmektedir (Akt: Özer, 2012.
Sözen, 2003, s. 57).” Huzur romanında kullanılan kırmızı renge Nuran’ın eşlik etmesi yukarıdaki
çıkarımı doğrulamaktadır;
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Yarın... Bu acayip ve sihirli bir kapıydı. Birdenbire yirmi yedi yaşına açılan bir kapı ki bu gece
eşiğinde yatıyordu. Bu kadar telâşlı olmasına hiç de şaşılmazdı. Çünkü bu kapının arkasında Nuran
vardı. Onun bilmediği cazibeler i ve bildiği cazibeleri, yumuşak sesi, dost gülüşü, istediği zaman
insanın içine arzunun cinayet kadar kırmızı, ateş kadar yakıcı ve sonra garip şey, eski camilerdeki
o renkli camlardan hafız sesleriyle beraber dökülen ışık kadar ruha ait seylerle dolu iksirini akıtan
başkaları vardı (Tanpınar, 2014b, s. 132).

Bazı edebiyat eleştirmenleri Tanpınar’ın dilini, dolayısıyla da üslubunu eleştirmişlerdir.
Onlara göre Huzur’da dil, okurla roman arasına girmiştir ve üslubu gereğinden fazla
yapaylaştırmıştır. Moran’a göre, romanın dili ve üslubu, belli noktalarda, yazarın “kendinin de
düşkün olduğu güzellikler karşısında kendi coşkunluğunun kurbanı olmasına” (1998. s. 164) sebep
olmuştur.

2.2.2.2.Ulusal Üslup
AHT, eserlerini 1944-1961 yılları arasında yazmıştır. Arapça ve Farsçanın etkisinden
kurtulup öz Türkçe ile yazmaya çalışan dönemdaşlarından farklı olarak romanlarında sıklıkla
Arapça, Farsça zarflar, tamlamalar ve isimler kullanmış, Fransızca kelimelere ve şiirlere de yer
vermiştir.
Tanpınar, kendi döneminde verilen eserlerin üslubundan farlı olarak döneminin edebiyat
üslubunu aşan bir üslup üretim yolunu tercih etmiştir. Dilde sadeliğe gidildiği ve edebi sanatların
kullanımının azaldığı bir dönemde Tanpınar, kendi üslubunun inşası adına roman ve
hikayelerinde, özellikle de Huzur’da, arzu ettiği edebî dile erişebilmek için dilinin söz dağarını
tasfiye etmemiş aksine onları muhafaza etmiştir. Nurullah Ataç ve çevresinin ürettiği ve kullandığı
Öz Türkçe kelimeleri kullanmaktan kaçınmıştır. Kendine ait dili üzerinden, dönemdaşlarının
aksine, yeni bir üslup ve roman tekniği geliştirmiştir. Oysa ki; “Cumhuriyetin ilk devresinde
görülen roman için gerekli derinlikten yoksun piyasa romancılığı, 1950lerde de varlığını
sürdürmüştür” (Gündüz, 2009, s. 448).
Tanpınar eserlerinde karakterlerin yaşamlarından çok onların benliklerine ve iç seslerine
önem vermiştir. Romanlarda diğer romancılar gibi düzenli bir giriş, gelişme, sonuç
bulunmamasının asıl nedeni de karakterlerin iç dünyalarına yoğunlaşması, olayların ikinci planda
kalmasıdır.
Bir sanat profesörü olan Tanpınar, mimariye, müziğe, resme önem vermekle birlikte,
döneminde ve öncesinde yaşayan Batılı sanat adamalarının ürünlerini takip etmiş, onlara ve
onların eserlerine romanlarında karakterleri üzerinden sık sık atıfta bulunmuştur. Tanpınar bunu,
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dönemdaşlarından farklı olmak için değil, ideal Türk romanının olası ufuk çizgisini işaret etmek
için yapmıştır. Köroğlu’na göre Tanpınar, “bu ideal yaklaşım doğrultusunda, bütünlüğün harcı
olarak algıladığı geleneği yeniden inşa etmeye girişir” (2003, s. 92). Bunu yaparken de maddî
sıkıntılar içinde olmasına rağmen, çok ve hızlı üretmek gibi basitliğe düşmemiş ve eserde
mükemmellik ülküsünden taviz vermemiştir.

2.2.2.3. Sınıfsal Üslup
Huzur’da sınıfsal üslup farklılıklarına rastlanmamıştır. Bunu Huzur’un karakter
kadrosunun eğitimli ve elit kesimden seçilmiş olmasıyla açıklamak mümkündür.

2.2.3. Sahnenin Dışındakiler
Tanpınar’ın üçüncü romanı olan SD, 1950 yılının 9 Mart’ı ile 26 Mayıs’ı arasında Yeni
İstanbul Gazetesi’nde tefrika edilmiştir. Romanın kitap halinde basılması ise Tanpınar’ın
ölümünden 11 yıl sonra, 1973’te gerçekleşmiştir. Romanın adı, muhtevası hakkında bilgi verir
niteliktedir. “İstiklal Savaşı’na uzaktan bakan, “sahnenin dışında” kalmış insanların gözünden
anlatılmış bir İstiklal Savaşı romanıdır bu. Onca aşkın, ihtirasın, kıskançlığın; kalleşliğin,
dedikodunun içinde ana tema, hep siyasettir” (Baydur, 1999). Millî Mücadelenin asıl sahne olduğu
yıllarda, sahnenin dışında (sahne Ankara’dır), İstanbul’da olan bir grup insanın yaşantısını konu
edinmektedir. Roman Mahale ve Ev, Hadiseler adlı iki bölümden oluşmaktadır.
SD birinci tekil şahıs anlatımıyla kaleme alınmıştır. Anlatıcı ise romanın ana karakteri
sayılan Doktor Cemal’dir. Romanın ilk bölümünde Cemal’in gençlik hayatı ve yaşadığı İstanbul
verilir. İkinci bölümde 1920 yılında Cemal’in İstanbul’a geri dönüşü ve şehirdeki yaşamı ile
birlikte dönemin güncel olaylarına da yer verilmiştir. Kurtuluş Savaşı dönemi Türkiye’sinde
Ankara ve İstanbul şehirleri üzerinde durulmuştur. Tanpınar’ın diğer eserlerinde olduğu gibi, bu
romanda da olayları ve yaşananları değil; düşünceler, tespitler, gözlemler ve fikirleri öne
çıkarmaya çalışmıştır. Tanpınar, bu romanında da estetiği ve üslubunu belirginleştirmeye önem
vermiştir. Ancak bu romanın dili Huzur ve MB romanlarının dili kadar ağır değildir. Tanpınar bu
romanda estetik güzelliğe ulaşmak için uzun ve karmaşık cümleler kullanmıştır.
SD nehir romanın sonuncusudur. Roman, yıl olarak Huzur’un yayınlandığı dönemin
öncesini konu edinmektedir. Huzur’da kullanılan birçok imge bu romanda da karşımıza
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çıkmaktadır. MB ve Huzur’la kesişim noktaları, mutsuz aşk ilişkilerinde konu edinilen Mahur
Beste adlı eserdir. MB’nin bestecisi Talât Bey ve aynası, SD’de de işlevseldir. Talat Bey aynasını
Cemal’e armağan etmektedir.
SD, MB ve Huzur’a göre daha az ilgi çekmiş, yer yer ağır eleştiriler almıştır. Bu eleştirilerin
sebebini Köroğlu şu şekilde yorumlamaktadır:
Sahnenin Dışındakiler neden daha az ilgiye mazhar olmuştur? Kötü, zayıf, tatsız ya da eksik
bir roman olduğundan mı? Bir Tanpınar romanı olmaya uygun değil midir? Aslında
cevaplamak için “tam olarak hiçbiri değil” denilebilir. Ama hepsinden de az çok vardır
Sahnenin Dışındakiler’e ikircimli yaklaşımda. Ve aslında romanın alımlanmasında söz
konusu olan tam da budur: ikircim... Acayip bir arada kalmışlık... Bu romanda okurları tam
olarak tatmin etmeyen bir şeyler vardır. Tuhaf, zihni meşgul edici, ele avuca sığmaz bir
metindir söz konusu olan. Öte taraftan eksiklik ya da tamamlanmamışlık hissi, bir Tanpınar
romanı özelliğidir de. Ancak bu roman; Mahur Beste’nin, Huzur’un, Saatleri Ayarlama
Enstitüsü’nün tatlı eksikliğinden ötede, okuru resmen ortada bırakan bir eksiklik, belirsizlik
ve tamamlanmamışlıkla maluldur (2013, s. 94).

Tanpınar’ın bu romanı da muhtevası bakımından özetlenmesi güç romanlar
kategorisindedir. Romandaki karakterlerin sayısı dönem romanlarındaki ortalama karakter sayısını
aşmaktadır.

2.2.3.1.Bireysel Üslup
Tanpınar bu romandaki üslubuyla da dikkat çekmektedir. Roman, Doktor Cemal’in
anlatımıyla yazılmıştır. Olaylar, Cemal’in yaşantısı ve tanıklığı üzerinden geçmiş zaman kipi ile
anlatılmıştır. Bunu romandaki, “Stendhal bir hâtıra kitabında “Saadeti atlayıp geçeceğim.” der.
Niçin bu hatıraları yazarken ben de onun gibi yapmadım? Halbuki başlarken niyetim böyle idi.”
cümlesinden anlaşılmaktadır.
Tanpınar’ın üslubu önceki romanlarındaki gibi, uzun, karmaşık cümleler ve figüratif
yapılar aracılığıyla belirginleştiği görülmektedir;
Kim bilir, belki babasının sesi de, kızının konuşurken yaptığı el işaretleri gibiydi; ve
Sabiha’nın o gürültülü ve azap içinde nasıl kendisine mahsus, benliğinin derin ve gizli bir
yerinde tükenmez bir saadet kaynağı varsa ve bu el işaretleri, konuşurken yüzünde parlayan
o ince gülümseme ve gözlerinin parıltısı oradan geliyorsa, Süleyman Bey’in de benliğinde,
sesinin cümbüşünü ve hüznünü idare eden böyle bir gizli ve zengin kaynak, bu biçare hayat
artığını geniş insanlıkla birleştiriyordu (Tanpınar, 2013a, s. 41).
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Tanpınar yabancı yazar ve şairlere, onların eserlerine atıf yapma geleneğini bu romanda da
sürdürerek söz konusu yazarların eserleri ile kendi eserlerinin üslupsal ve metinlerarasılığına kapı
aralamıştır; “Kudret Bey ve burnu olsa olsa Stendhal ve Dostoyevski gibi ikinci derecede
psikologları ve sathî tahlil adamlarını tanımış olabilirlerdi” (Tanpınar, 2013a, s. 100).
Tanpınar üslup aracı olarak duyu organlarının işlevini kimi cümle ve paragraflarında
bütüncül kullanmıştır. Bunu Huzur’da görmek mümkün değildir. Zira bütün duyu organlarının bir
paragraftaki işlevselliği metnin alımlayıcısının konumunu da olumsuz olarak imlemektedir.
Görme, işitme, koklama, dokunma duyuları dolayımıyla inşa edilen üslup somut olayların
tasvirinde kullanılmış olup Tanpınar’ın Huzur’da denediği soyutu başatlaştıran yüksek üsluba
yetişememektedir:
Birinci katta denize bakan odalardan birinde bana, lavanta çiçeği Girit sabunu ve eski sandık
kokan temiz çarşaflarıyla insana tek başına hissi veren bir yer yatağı yapmıştı. Işığı
söndürünce deniz rüzgârlarının taşıdığı parıltılarla, mehtapla odanın içinin dolduğunu
gördüm. Dışarıdan gelen her bir çatırtı, her ses, yakın korularda eşlerini çağıran kuşların sesi,
kendi kalbimin gürültüsü, birbirini artık güçlükle kovalayan düşüncelerim, bu müphem
ışığın yaptığı bol yaldızlı mavi zemin üzerinde, küçük alevden gölgelerle tutuşup sönüyor
gibiydiler (Tanpınar, 2013a, s. 173).

2.2.3.2.Ulusal Üslup
1920-1960 kuşağı romancıları muhteva olarak Doğu-Batı ya da biz-onlar bakış açısıyla ve
ulusçu bir dikkatle ele alırlarken, AHT (SD), Haydar Berköz (İkinci Ergenekon) gibi kimi
romancılar da konularını, Mütareke Dönemi İstanbul’unda yaşananlar ağırlıklı olmak üzere,
cephede ve cephe gerisinde yaşananlardan alırlar (Gündüz, 2009, s. 433).
1950 yılında tefrika edilen SD Tanpınar’ın ölümünden sonra yayınlansa da ulusal üslup
açısından 1950 yılı baz alınıp incelenecektir. Aynı yıl Tanpınar ile birlikte 9 yazar tarafından on
bir roman yayınlanmıştır. Bunlar: Oktay Akbal’ın Garipler Sokağı, Kerime Nadir Azrak’ın Posta
Güvercini, Muazzez Tahsin Berkant’ın Gönül Yolu ve Sarmaşık Gülleri, Rakım Çalapala’nın Köye
Giden Gelin, Refik Halid Karay’ın Bu Bizim Hayatımız ve Nilgün "Türk Prensesi Nilgün",
Abdullah Ziya Kozanoğlu’nun Karakoldaki Ayna, Orhan Kemal’in Avare Yıllar, Feridun Fazıl
Tülbentçi’nin Osmanoğulları (Türk Roman Kronolojisi, 2018).
Fecr-i Ati topluluğu üyesi olan Refik Halid Karay, sadece romancı değil gazeteci, politikacı
ve hikayeci yönleriyle de bilinmektedir. Onun yazı dili konuşma diliyle farklılık
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göstermemektedir. Refik Halid’in dili için İsmail Habib Sevük şu yorumda bulunmaktadır:
“Oynak, aydınlık, pürüzsüz, sade ve yaşayan bir İstanbul Türkçesi” (Akt. Törenek, 2013, s. 161).
Karay ile Tanpınar dil bakımından farklılaşsa da romanlarda karakter sayılarının yoğunluğu ve
maziye Doğu’ya olan münasebetleri bakımından örtüşmektedirler.
Doğu medeniyetlerinin gelenek ve görenekleri birere birer yıkılmıştır. Bunun içindir ki,
kaybolan bu hayatı kendi tipleriyle canlandıran sanat eserlerini görünce, eski resimlerle
dolu bir aile albümünü ele geçirmiş gibi seviniyoruz. Orada dedelerimizi, anamızı,
babamızı ve bütün aile çocuklarını, eski kıyafetleri içinde kendilerini birer birer anarak
nasıl zevkle seyrediyorsak, bu gibi eserlerde de, eski toplum hayatının çeşitli evrelerini hep
o merak, hep o heyecanla takibediyoruz. İşte Karay’ın Bu Bizim Hayatımız adlı romanı, bu
özlüğü taşıyan eserlerden biri olarak bizi kendine çekmektedir (Levend, 1957, s. 127-128).

Dönemin tanınmış yazarlarından biri olan Orhan Kemal’in romanları biyografik roman
kategorisine girmektedir. Hayatı milletvekili babasının hükümete karşı gösterdiği tavırdan dolayı
sürgünlerde geçen Kemal, romanlarında kendi hayatını anlatmaktadır. Türkiye’ye dönmesinin
akabinde pamuk fabrikasında çalışmaya başlamasından dolayı işçi sınıfının problemlerini
anlatmış, toplumsal gerçekçilik anlayışından vazgeçmemiştir. Tanpınar dönemdaşı Kemal’le
üslup bakımından tamamen ayrışmaktadır: Kemal’in Avare Yıllar adlı eserinde “genel olarak
yabancı sözcükler kullanılmamıştır. Cümleler kısa ve anlaşılır biçimde oluşturulmuştur. Karşılıklı
konuşmalara yer verilerek anlatımda zenginlik sağlanmış ve çoklu bakış açısı geliştirilmiştir.
Ancak karşılıklı konuşmaların fazlalığı zaman zaman yapıtın anlatımını sıkıcı kılmaktadır”
(Turhan & Başoğul, 2013, s. 48).

2.2.3.3.Sınıfsal Üslup
Doktor Cemal’in ve Kudret Bey’in anlatımları onların kültür seviyesini belli eder
niteliktedir. Tanpınar, karakterini eğitimli, çok okuyan, aydın bir adam olarak okuyucuya sunmak
ister. Bunun için roman boyunca yer yer Fransızca konuşturur: “Fakat bu sefer yalnız bir manzume
ile iktifa etti. O bitince cebinden altın saatini, muazzam servetinin bu son artığını çıkardı. Şurasını
da söyleyeyim ki bu güzel soneyi bitiren: “Et l'inflexion des voix chéres qui se sont tues” mısrasını
okurken gözü yaşarmıştı” (Tanpınar, 2013a, s. 82). Batılı düşünürlere atıf yaptırır, edebiyatçılar
hakkında konuşturur:
Evet, bu gökyüzü gibi lekesiz bir saadet. Hem biliyor musun, içimde garip bir his var. Bu
kadın görürsün İtalyan çıkacak, hem de Romalı! Goethe’nin Elégies Romaines’inde övdüğü
kadınlardan. O hâlisüddem kadınlar... biz “racée” kadın tanımayız Cemal. Aynı cevherin
asırlar boyunca süzülüşü. Tıpkı Raphaello’nun “Madonna”ları gibi yahut Del
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Sarto’nunkiler... O hafif oval çehre, o durgun, adeta kederli bakışlar, o ceylân edâsı
yürüyüşler. Düşün bir kere meselâ uyuyan Venüs’ü... Hani sana göstermiştim,
Giorgione’ninkini söylüyorum. Bak azizim, güzellik daima güzelliktir. Meselâ Tiziano’da
da kadın güzeldir. Yhut Rubens’in kadınları... Hafif şişmanlığa rağmen, o plastik insanı
çıldırtır. Fakat ben Romalı veya Fransalıyı tercih ederim. Onlarda maddenin ağırlığı o kadar
hissedilir (Tanpınar, 2013a, s. 84).

Tanpınar anlatı karakterlerinde sıradan halk gibi konuşan eğitimli insanlar nadirdir. SD’de
buna örnek teşkil edecek bir bölüm bulunmaktadır. Nazife Hanım’ın kocası Rasim Bey, bir
arkadaş ortamında kendinden geçer derecede Doktor Cemal’i içine soktuğu durumdan habersiz,
kayınpederine kulaktan duyma haberleri vermektedir; “Muhtar, orada tanıdığı Rus kadının
kardeşiyle- galiba Mihailof adında biri- Beyoğlu’nda bir de eroin fabrikası kurmuş. Oyun dersen
gırla... Herifin üç metresi var. Hele o Süleyman Bey budalası, içler acısı doğrusu” (Tanpınar,
2013a, s. 167-168). Rasim Bey aslında eski mutasarrıf, Mevlevi ve neyzendir. Eğitimli, üst düzey
yöneticilik yapmış birinin bu tarz konuşmaları Tanpınar üslubunda yaygın değildir:
-Bazı budalalar, yemek pişirmeyi kadın işi addederler. Hata... Yüz bin defa hata! Kadın kısmı
pişirmesini de yemesini de bilmez! İkisi de erkeğe vergidir. Misal mi istiyorsunuz? İşte bizim
hanım. Şimdi eline vereydik, bu patlıcan kızartmasını kömür yapardı. Bakın, Allah aşkına
şuna, yemek yiyeceği yerde kendini yiyor. -Vâkıa bazı kadınlar da iyi yemek pişirirler amma,
onlarda az çok erkek mizacı hâkimdir (Tanpınar, 2013a, s. 166-167).

2.2.4. Saatleri Ayarlama Enstitüsü
1961 yılında Remzi Kitapevi’nden basılan SAE, romanı adını etrafında geliştiği ütopik
kurumdan alır. Tanpınar, ölmeden kısa süre önce yayınladığı romanının yazımına yıllar önce
tamamlamış, değişiklik yapmak için romanı masasında bekletmiştir. Fakat daha sonra sağlık
sorunlarından dolayı değişiklik yapamayacağını düşünerek romanı olduğu gibi bastırmıştır.
Roman dört bölümden oluşmaktadır: Büyük Ümitler, Küçük Hakikatler, Sabaha Doğru,
Her Mevsimin Bir Sonu Vardır. Romanın her bölümün içerisinde Roma rakamıyla verişmiş alt
başlıklar mevcuttur. Birinci bölüm 8, ikinci bölüm 10, üçüncü bölüm 11, dördüncü bölüm 2 alt
başlıktan oluşmaktadır. Tanpınar’ın SAE’deki hicve dayalı üslubu nedeniyle diğer romanlarına
göre dili akıcı olmakla beraber dili ağırdır. Romanın türünü ve muhtevasını Tecer şöyle
açıklamaktadır: “Türk okuyucusunun pek de alışkın olmadığı “homour” dediğimiz ince bir
mizahla yoğurulmuş güçlü bir tahlil romanıdır. Üstelik bu romanda, bundan önceki roman ve
hikâyelerinde ikinci plânda bırakılan sosyal olaylara ait gözlemler, küçük bir tebessüm arkasında
fertlerin pisikolojisine ait ince tahlillerle aynı plânda yürütülmektedir” (2008, s. 129).
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SAE’de geçen karakterler yazarın kendisi ve çevresindekilerdir. Romandaki karakterler
ölümün eşiğinde, hasta, yarı deli, ölüler, sinirli insanlar, eski bir paşa konağının saltanatlı
hayatından dökülen, satıp savarak o eski büyük düzeni sürdürmeye, direnmeye çalışan kimselerdir
(Alangu, 2008, s. 154).
Tanpınar, genel olarak yazdıklarını beğenmeyen, beğenmediği için yayınlamaktan
çekinen, mükemmeliyetçi bir yazardır. Tanpınar'ın gecikmeli tefrikalarının sebepleri de yazdıkları
üzerinden tekrar tekrar geçmek istemesidir. Tanpınar'ın sanatının aydınlatıcı unsuru
olan, yeraltı dünyası olarak da bilinen günlükleri incelendiğinde, onun kendi yazdıklarından
memnun kalmadığını, derine inemediği için kendi üslubunun satıhta kaldığını sıkça ifade etmiştir.
Zaman zaman üretmekte ve doğru ifadeleri seçmekte zorluk yaşadığını belirtmiştir. Gürbilek,
Tanpınar’daki bu arzu ettiği gibi üretememeyi ve üretirken tıkanmasını onun özel hayatına, bekar
hayatına, kadınsızlığa, para sıkıntılarına, kendine ait bir evi olmayışına, sosyal çevresindeki
farklılıklara bağlamanın yanlış olacağı görüşündedir. Gürbilek'e göre, Tanpınar'ın yazdığı ve
ortaya koyduğu bir eseri beğenmemesinin esas sebebi kendisi ile yabancı muharrirlerin sanatlarını
kıyaslama basıncıdır (2016, s. 82).
Tanpınar’ın mekân ve zamanı somut bir şekilde verdiği tek roman olan SAE, II.
Abdülhamit, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde İstanbul’da yaşayan ana karakter Hayri
İrdal’ı eksen almıştır. Halit Ayarcı da Hayri İrdal kadar romanda ana karakter olarak alımlanmaya
aday bir karakterdir. Tanpınar bu iki karakter üzerinden ferdin toplum içindeki yerini,
sınırlılıklarını, arzularını, başarılarını, itilmişliğini ve horgörülmüşlüğünü ele almıştır. Türk
romanında ilk kez Sabahattin Ali’nin İçimizdeki Şeytan’ında görülen Dostoyevski etkisi olarak
düşünülebilecek lüzumsuz adam/lişniy çelovek karakterini Tanpınar da İrdal aracılığıyla
yazınsallaştırmıştır. Belge’ye göre onun da elinden bir iş gelmez. Hatta Mümtaz’da da bu konum
ayakın anıştırmalar söz konusudur (2016, s. 265) İleriye göre fert hürriyeti de romanın ana
izleklerindendir; “Tanpınar, 1870’lerden başlayarak romanın geçtiği günlere kadar, müthiş bir
toplumsal panorama yansıtır. Bu panoramada öne çıkan özellik ferdin hürriyet meselesidir (2015,
s. 485).”
Tanpınar’ın romanlarında, zaman kendi seyri içerisinde hareket etmez. SAE’de sık sık
maziye dalan Tanpınar karakterleri, nadiren de olsa yaşadıkları olayların hangi yıl geçtiğini
okuyucuyla paylaşırlar. “Bu 1912 yılı şubatında oldu” (Tanpınar, 2014d, s. 53).
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2.2.4.1. Bireysel Üslup
SAE girift anlatım özelliğiyle Tanpınar’ın üzerinde durulması en zor aynı zamanda en kolay
eserlerinden biridir. Zor olmasının altında yatan sebep, ana karakter olan Hayri İrdal’ın eğitimsiz
olması, kolay olması ise, her sözden her davranıştan bir anlam çıkarılabilmesidir” (Törenek, 2012,
s. 205). Tanpınar’ın dönemdaşları ithal romanların konularına benzer roman üretirken onun ütopya
bir roman yazması dikkatleri üzerine çekmesi için yeterli olmuştur. Romanda her şey plânlı ve
hesaplıdır. Her söz, her karakter hem kendisini anlatmakta hem de bir başkasıyla ilişkide
belirleyici olmaktadır. Her unsurun, her ayrıntının eserde bir işlevi vardır. Enstitü hayatı, onun
hayatının bir parçasıdır. Kendi hayatında gördüğü, yaşadığı, yaşamak istediği her şey orada gerçek
olur. Bu küçük ayrıntılar dikkatle takip edildiğinde, eserde her figürün yerini ve işlevini tayin
edilebildiğinde, eser daha bir güç kazanmakta, sanatçının ustalığı daha bir kendini göstermektedir
(Törenek, 2012, s. 217).
Tanpınar’ın üslubunda arı bir Türkçe kullanmadığı bilinmektedir. SAE’de sıkça kullanılan
zarfların Arapça kökenlidirler: “Mamafih büsbütün haksızlık demeyelim” (Tanpınar, 2014d, s. 35),
“Bittabi Nuri Efendi’nin arasından beni ve ikimizin arasından da saatin ve zamanın hayattaki
fermanferma, insanüstü rolünü ilk anlayan ve takdir eden Halit Ayarcı’dır” (Tanpınar, 2014d, s.
35), “Hemen telgraf çekile... Feillâ (Tanpınar, 2014d, s. 48)...”, “Binaenaleyh yüzde doksa dokuz
kıraliçeliğini sağlayacağına Pakize’nin inandığı bir kemer tedarik etmiştim” (Tanpınar, 2014d, s.
56), “Mamafih onun ve biraz da Abdüsselâm Bey’in bulunmaları işleri kolaylaştırdı” (Tanpınar,
2014d, s. 74), “Hülâsa bu oda Abdüsselâm Bey’in kalbi gibi bir şeydir” (Tanpınar, 2014d, s. 89),
“...birbirinin kucağında gülen, ağlayan bilhassa ağlayan iki çocukla çapaçul, biçare bir gölge”
(Tanpınar, 2014d, s. 152)… “Hatta böyle bir ihtimal kimsenin aklına gelmeyecek kadar sıhhatli,
dinç görünüyorlardı (s.156).”, “Filhakika çok güç bir şeydi bu” (Tanpınar, 2014d, s. 157), “Bilâkis
ben basınca koşan adamlar vardı” (Tanpınar, 2014d, s. 183). Az da olsa Farsça kökenli zarflarla
da karşılaşılmaktadır: “Nuri Efendi bana fazla iş vermez, verdiği işin de behemehâl yapılmasını
isterdi” (Tanpınar, 2014d, s. 37).
Tanpınar eserlerinde duyu organlarını yoğun bir şekilde kullanan, okuyucuyu bu yönüyle
romanın içine çeken bir yazardır. SAE’de duyular çok sık kullanılmış, tek bir cümlede tatma
haricindeki tüm duyuların işlevi temsil edilmiştir: “Tıpkı masallarda olduğu gibi hiç solmayan
güller arasında, berrak havuzların başında bülbül sesleri, gül ve yasemin kokuları, serin su
şakırtıları içinde kendisi kadar güzel cariyeleriyle saz sohbetleri yapıp eğlenen yahut penceresinde
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tek başına oturup dostumuzu düşüne düşüne gergef işleyen bu sevgilinin güzelliğini hepimiz
ezberden bilirdik” (Tanpınar, 2014d, s. 45).
Tanpınar, her romanında olduğu gibi bu romanında da üslup aracı olarak renkleri
kullanmıştır. Fakat SAE’de renklerin daha az kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu romanda en çok
siyah rengini kullanmıştır. Siyah rengin başatlığı romanda güç ve otoriteye gönderme de
bulunmakla birlikte daha çok resmi ve olumsuz bir son havası katmıştır. Uzmanlara göre; siyah
renk, daha çok insanoğlunun düşünce dünyasında olumsuz özellikler ön plana çıkmaktadır. “Bu
renk Batı toplumlarında, ölümün ve kederin simgesi iken, ülkemizde hüznü ve resmiyeti temsil
etmektedir. Her rengin olumlu ve olumsuz özellikleri mevcuttur. Siyah renginin olumlu özellikleri
ise, ciddiyet, güç ve otorite olarak ele alınabilir” (Kotan & Kaya, 2010, s. 88). Tanpınar da siyah
rengi bazen karakterlerin mazisindeki olumsuz olayları hatırlarken kullanmaktadır: “...tek başına
şiddetli bir geçmiş zaman deniz muharebesine girdi. Halatlar gıcırdıyor, ağızdan dolma toplar
simsiyah gürlüyor, hücumlar vaveylâlar arasında yangınlar büyüyordu” (Tanpınar, 2014d, s. 154).
Ayrıca, Tanpınar karakterleri de genelde siyah gözlüdür. Tanpınar, Ahmet Zamanî Efendi’yi
resmederken siyah gözlü olduğunu vurgulamakta (Tanpınar, 2014d, s. 281), oğlu Ahmet’ten
bahsederken de siyah üzüm gibi gözlerinin olduğunu belirtmektedir (Tanpınar, 2014d, s. 380).

2.2.4.2. Ulusal Üslup
Tanpınar ölmeden önce ikinci romanı olan SAE 1961 yılında yayınlansa da 1954 yılında
Yeni İstanbul gazetesinde tefrika olunmuştur (Kaplan, 2008c, s. 119). Tanpınar romanın basımını
geciktirme nedeni tefrika üzerinden düzenlemeler yapmak istemesidir. Ancak sağlık durumunun
el vermemesi üzerine romanı tefrika olduğu gibi yayınlamıştır. Romanın ulusal üslubuna
değinirken tefrika edildiği tarih baz alınacaktır.
1954 yılında 13 roman yayınlanmıştır. Bu romanlar: Halide Edip Adıvar’ın Döner Ayna,
Aka Gündüz’ün Bir Kızın Masalı, Refik Erduran’ın Yağmur Duası, Orhan Hançerlioğlu’nun
Ekilmemiş Topraklar, Ayhan Hünalp’in Küçük İstasyonlar, Esat Mahmut Karakurt’un Son Tren,
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Panorama 2, Refik Halid Karay’ın Bugünün Saraylısı ve İkibin
Yılının Sevgilisi, Samim Kocagöz’ün Yılan Hikayesi, Orhan Kemal’in Bereketli Topraklar
Üzerinde, Peride Celal’in Üç Kadının Romanı, Feridun Fazıl Tülbentçi’nin İstanbul Kapılarında
adlı romanlarıdır (Türk Roman Kronolojisi, 2018).
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Önce Fecri Atiye daha sonra Milli Edebiyat grubunda yer alan Yakup Kadri, romanlarını
realizm etkisiyle kaleme almıştır. Gerçekçi romancılarda karakterler halktan kişiler olduğu için
aydın insan profiline pek rastlanmamaktadır. Tanpınar ile Karaosmanoğlu karakter seçimi yönüyle
ayrışmaktadır.
Karaosmanoğlu

ile

Tanpınar

üslup

bakımından

ortak

yönleri

bulunmaktadır.

Karaosmanoğlu romanlarında karakterlerine Fransızca konuşturmuştur. Kelime gruplarından
sıfatlar onun üslubunda da önemli yer tutmaktadır. Ayrıştıkları noktalardan bazıları ise,
Karaosmanoğlu’nun eserlerinde atasözleri, halk deyimleri, masal dili, argo, mahallî şive gibi
unsurlarla dilini zenginleştirmesidir (Sağlam, 2008, s. 145-149). Tanpınar’da bunun örnekleri pek
görülmez. Bunların yerine Tanpınar’ın roman üslubunda metafor, teşbih, teşhis gibi unsurlara yer
verilmiştir.
Milli Edebiyat grubu yazarlarından olan Gündüz; “halk çevrelerince sevilen, dilde,
anlatımda yalınlığı seçmiş, romantik öğeleri ön plana çıkarmış, toplumsal acıları savsaklamamış,
yer yer gerçekçilik akımına ısrarla bağlı kalmış popüler bir romancıdır” (İleri, 2015, s. 380).
Tanpınar Gündüz’le örtüşmediği gibi hiçbir yazarla da üslup olarak örtüşmemektedir.

2.2.4.3. Sınıfsal Üslup
SAE’de karakterler arasında açıktan görülen bir sınıf farklılığı söz konusu değildir. Hayri
İrdal, halktan cahil biri iken, Halit Ayarcı ile tanışmasının ardından gerek konuşmasıyla gerekse
giyimiyle, -Ayarcı’nın sayesinde- elit bir kişiliğe dönüşmüştür. Bu romanda daha çok üst düzey
yöneticilerin halkın ve işçi grubunun üzerindeki yaptırım gücü serimlenmiştir.
Tanpınar karakterleri genellikle kültürlü, kalbur üstü insanlardan oluşmaktadır. Halit
Ayarcı, Hayri İrdal’a göre dünyaya daha açık bir karakterdir. Hayrı İrdal’la olan konuşmalarında
Batı’daki düşünürlere atıfta bulunmaktadır: “Voltair’e veya Faust’a benziyorsanız kabahat benim
mi? Yahut benzetiyorlarsa... Onlar da bizim bir şeylerimiz olmasını istiyorlar. Elli senede bir
medeniyete bütün tarihiyle yetişmek kolay mı? İşin içine elbette biraz mübalağa girecek! Nasıl
filân romancımızı Balzac’a öbürünü Zola’ya benzettilerse, sizi de başkalarına pekâla benzetirler”
(Tanpınar, 2014d, s. 289).
Aydaki Kadın(AK)’da da olduğu gibi SAE’de de psikanaliz konusuna sıkça değinilmiştir,
roman karakterleri Freud ve öğrencisi Joung’dan haberdardır: “Öyle ki elde mevcut dört eserinin
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indeksinde Freud’dan, Joung’dan, Halit Ayarcı’dan sonra en çok zikredilen ad benim adımdır”
(Tanpınar, 2014d, s. 35).

2.2.5. Aydaki Kadın
AK romanını Tanpınar’ın tamamlanmamış romanıdır. Tanpınar, bu romana diğer
romanlarına göre daha bir önem verdiğinden ve “eserim” diyeceği bir roman yazma düşüncesinde
olduğundan söz etmiştir: “Roman bugünkü şekliyle hiç fena değil. Eğer pazarlık etmez, parasızlığa
teslim olmazsam gelecek sene mühim bir eserim olur” ve bir yerde de “İstikbalimin ümidi olan,
tek ümidi olan romanı bir türlü yazamıyorum. Yazışla tasavvur arasına giren fasıla vahdeti
bozuyor. Çok ilaveler var. Ne yapacağımı bilmiyorum” (Tanpınar, 2013c, s. 299), der. Ölümünden
sonra yayınlandığından dolayı AK’yi bazı edebiyatçılar arasında tartışmalara sebep olmuştur. Bu
romanı Tanpınar’ın romanı olarak saymayanlar da olmuştur.
Romanda, zaman zaman maziye dönüşler yapılsa da genelde 1920’lerden 1950’lere kadar
uzayan bir süreye göndermelerde bulunur. 62. sayfada tarih açıkça 1927 yılındaki hatıralardan
bahsedilmiştir: “1927 yılında bu uzak sayfiye semtinde evler, pencerelerinden kafesleri
atmamışlardı.” Sayfa 105’te de “1943’te Selim, 1950’de atıf ayrı ayrı ufuklara açılışlarını bu
masadan selâmlamışlardı.” denilmektedir.
Romanın ana karakteri ve romanın anlatıcısı Selim’dir. İkinci karakter ise Selim’in gönül
verdiği ancak kavuşamadığı çocukluk arkadaşı Refik’in amcasının kızı Leylâ’dır. Tanpınar bu
romanında bir şema üzerinde çizilemeyecek kadar çok karaktere yer vermiştir. Karakterler
arasında akrabalık ilişkisi de dikkat çekicidir. Romanda adı geçen Batılı- Doğulu düşünürler ve
Osmanlı İmparatorluğu zamanında yaşamış, padişah ve saray görevlileri hariç romanda 108
karaktere yer verilmiştir. Tanpınar bu karakterlerden dördü hariç hepsine isim vermiştir. İsim
vermedikleri “......”, Miss, Prens, Prenses şeklinde adlandırılmıştır. Bazı karakterler icra ettikleri
meslekle anılmaktadır. Zabit Tevfik Bey, Romancı, Avukat Rıza, Doktor Necdet vb.

2.2.5.1. Bireysel Üslup
Tanpınar üslubu dönemin resmi Türkçesi yerine Farsça ve Arapça ve kısmen de Fransızca
kelimeler başat yer tutmuştur. Bu karma söz dağarının oluşturduğu üslup romanlarında daha
belirgindir. Özellikle de Huzur bu üslup türünün somut temsilcisidir. AK romanında ise diğer
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romanlarına göre daha yalın bir üslup kullanmıştır. Burada Arapça ve Farsça kelimelere göre
Fransızca kelimeler, 19. yy. Türk roman geleneğinde Roman üslubu olarak bilinen Fransızca
cümlelere yer verme olgusunun yoğunluğu dikkati çekmektedir.
Tanpınar karakterleri sıradan insanlar değildir. Eğitimli, kültürlü bir ailede yetişmiş,
okumayı seven, konuşmasıyla, örnekleriyle diğerlerinden farklı olan, Doğu ve Batı’daki sanatı
takip eden insanlardır. Seçkin karakter kadrosunun kullandığı dil de karakterlerin sosyal yapısını
yansıtmaktadır. Selim karakteri mebustur. Konuşmalarında zaman zaman Fransızca kelimeler
kullanır: “Süleyman benim zaaflarımın coefficient’ından başka ne olabilir? Bütün mesele bir doz
meselesi” (Tanpınar, 2009, s. 23).
Tanpınar bu romanında da bir üslup aracı olarak renklere başvurmuştur. Kotan ve Kaya’nın
belirttiği gibi;
Renklerin iletişimde kullanılması daha çok psikolojik duygularla ilgilidir. Çünkü renklerin,
insanlar üzerinde güçlü zihinsel ve duygusal etkiler bıraktığı birçok insan tarafından
bilinmektedir. Renk algısı insanın kişisel tecrübe dünyasında önemli bir yere sahiptir. Ve iç
dünyasını derinden etkilemektedir. Bunu başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, çeşitli ruhi
hallerde bulunan insanlar farklı renklerden hoşlanırlar. Örneğin, kişi onda iyi hatıralarını
canlandıran renkleri sevebilir, iyi iz bırakmayan anıları hatırlatan renkleri de beğenmeyebilir
(2010, s. 85).

Tanpınar AK’de kullandığı renklerin skalası değişkenlik göstermektedir. Bu romanda kırmızı/kızıl
36, siyah 33, mavi 28, sarı 19, yeşil 19, beyaz 18, gri 18, mor 14, lacivert 11, pembe 6, turuncu3,
kestane rengi 2, vişne çürüğü 2’şer kez kullanılmıştır.
Tanpınar roman karakterlerinin yaşadıklarını okura üslubuyla hissettirir. Diğer
romanlarında olduğu gibi AK’de da sık sık işitme, tatma, koklama ve görmeyle ilgili bölümleri
betimleyerek okuyucuya o duyguyu daha iyi hissettirmeye çalışmıştır. AK’nin ana karakteri Selim,
Beyoğlu’nu betimlerken oradaki sesleri de tasvir etmektedir: “Beyoğlu. Küçük atölyeler, acayip
randevu evleri, daha acayip aşk tellalları, sonu olmayan evlenmeler, bir ucu mahkemelerde öbür
ucu sonsuz anlaşamamazlıklarda ve cinayetlerde, intihara çok benzeyen istifalarda biten
muaşakalarda ezanla çan sesinin birbirini karşıladığı sabah ve akşamlar, iç içe hurafeler, birkaç
dilde teşekkür ve küfür, bir dilden öbür dile aktarılmış şakalar, her cinsten kalabalığın doldurduğu
falcı odaları, hulâsa insiyaklarımızın olduğu kadar hayatımızdaki karışıklığın da bir ahtapot gibi
sayısız kolu mezbelesi (Tanpınar, 2009, s. 25).
Tanpınar üslubunu figüratif yapılar, sıra dışı benzetmeler oluşturur. Sahilde aldığı kokuyu
sıra dışı bir benzetmeyle vermesi bunun örneğidir: “...Uyandırdığı imajla bu sahillerin bazı
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sahillere yığdığı acayip ten kokusu gelmişti. Hakikaten bazı sahillerde deniz insan teni gibi
kokuyor. Yorgun kadın teni, saçlı mahluk teni gibi” (Tanpınar, 2009, s. 45).
Görme duyusunu genellikle mekân tasvirlerinde kullanan Tanpınar, üslubuyla okura
anlatılan mekânda oluş hissi vermeye çalışmıştır. “Uzakta karşı tarafta, ikinci yan sokağın başında
tehinî boyası pul pul kabarmış yan dökülmüş o konak yavrusu denen eski bir ahşap evin önünde
küçük bir kalabalık bekliyordu” (Tanpınar, 2009, s. 55).
Tatma duyusu diğer duyulara göre üslup aracı olarak en az kullanılan duyudur. Tanpınar
AK’de birkaç yerde aldığı lezzetleri tasvir etmektedir: “Mesele salçanın bol jambonlu ve mantarlı
kremini iyice hazırlamaktı. Sonra biraz bolca Hint biberi ve çok az, sadece bir koku ve tat
değişikliği getirecek kadar portakal kabuğu yahut likörü ilave edilecekti. Ama jambon salçanın
kreninde sadece o tatlı is kokusu ve lezzeti olacak kadar iyi kıyılmış olmalıydı. Hakikaten o gece
balıkları çok güzel olmuş, bütün misafirleri beğenmişti” (Tanpınar, 2009, s. 237).
Tanpınar AK’de üslubunu oluştururken isimlerin, figüratif yapıların kullanıldığı uzun,
karmaşık eksiltili cümlelerden yararlanmıştır: “Küçük atölyeler, acayip randevu evleri, daha
acayip aşk tellalları, sonu olmayan evlenmeler, bir ucu mahkemelerde öbür ucu sonsuz
anlaşamamazlıklarda ve cinayetlerde, intihara çok benzeyen istifalarda biten muaşakalar, ezanla
çan sesinin birbirini karşıladığı sabah ve akşamlar, iç içe hurafeler, birkaç dilde teşekkür ve küfür,
bir dilden öbür dile aktarılmış şakalar, her cinsten kalabalığın doldurduğu falcı odaları, hülâsa
insiyaklarımızın olduğu kadar hayatımızdaki karışıklığın da bir ahtapot gibi sayısız kolu
mezbelesi” (Tanpınar, 2009, s. 25).
Tanpınar, değişik anlam göndergelerine sahip nesneleri anlatılarında karakterlere
kullandırarak bunlar üzerinden karakterlerin düşünsel ilintilerine dair emsaller vermiştir. Selim’in
Avrupa görmüşlüğü, dışa açık oluşu, açık fikirliliği onun Avrupa görmüşlüğü sabun görtergesiyle
verilir. Selim banyodan çıkar ve tıraş olmak için elini sabuna götürdüğünde Londra’dan almış
olduğu sabunun bitmekte olduğunu farkeder: “Radley sabunu. Yazık ki bu sonuncu hokka...
Piccadilly Circus’a açılan yollardan birinde küçük bir mağazadan almıştı” (Tanpınar, 2009, s. 28).
Tanpınar’ın Batılı romancılardan etkilenmiş bir yazar olduğu düşünülürse eserlerinde çok
sayıda karaktere yer evren Honoré de Balzac(1799-1850), Lev Nikolayeviç Tolstoy(1828-1910)
ve Tanpınar’ın etkisinde kaldığını Antalyalı Genç Kıza Mektup’ta itiraf ettiği Marcal Proust akla
gelmektedir. Marcel Proust’un 1913-1922 yılları arasında kaleme aldığı 7 ciltlik A La Recherche
Du Temps Perdu (Kayıp Zamanın İçinde) adlı romanı da 350 karakterden oluşmaktadır.
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Tanpınar’ın eserlerinde bahsettiği bir diğer yazar olan Leo Tolstoy’da 1864’te kaleme aldığı 1440
sayfalık Savaş ve Barış romanı da 600 karakter içermektedir. Tanpınar’ın günlüklerinde ısrarla
üzerinde durduğu, onu heyecanlandıran ancak vefatından dolayı yarım kalan AK’nin, diğer
eserlere göre farklılığı Batılı yazarlarda olduğu gibi karakter sayısının fazla olması bir kurgu
üslubu olarak değerlendirilebilir.
Tanpınar, diğer romanlarında olduğu gibi bu romanında da üslup aracı olarak yabancı ve
yerli sanatkarlara atıfta bulunmaktadır. Bu atıflar üzerinden figüratif yapılar oluştururken aynı
zamanda bireysel üslubunu da zenginleştirmiştir: “Cahide’nin uzun kirpikleri daima inik, daima
duaya hazırlanmış içe çekik hali, bir Murillo tablosundan koparılmış aziz veya melek edası vardı”
(Tanpınar, 2009, s. 154).
Tanpınar, yermeler ve övmeler üslubunda mevcuttur. AK’de de politikadan sık sık
bahsetmekte, bazen de politikanın olumsuz yönlerini yermektedir: “Gündüz: Teyzem herkesin bir
şeyden veya birkaç şeyden vazgeçmesini ister.” diye sözünü tamamladı. Hayri Dura “Tıpkı
hükümetimiz gibi desenize... Ama zannetmem. Çünkü hükümetimiz kendi hesabına yahut kendi
adamlarının hesabına her şeyden vazgeçilmesini istiyor” (Tanpınar, 2009, s. 197).

2.2.5.2. Ulusal Üslup
AK, Tanpınar’ın ölümünden sonra notlarından derlenip roman haline getirilmiştir. Bu
bağlamda ölüm yılı baz alınarak ulusal üslupla Tanpınar üslubu karşılaştırılmıştır. 1962 yılında 48
roman yayınlanmıştır.
Döneminde sayıca fazla eser veren Güntekin, 1962’de Kan Davası adlı romanını kaleme
almıştır. Romanın ele aldığı konular bakımından Tanpınar’dan ayrışmaktadır. Tanpınar’ın aksine,
Reşat Nuri Güntekin’in Anadolu’yu ve Anadolu halkının sorunlarını eserlerinde en çok konu
edinen üç yazardan biri olduğu belirtilmektedir (Diğer ikisi Halide Edip ve Yakup Kadri’dir)
(Önertoy, 1984, s. 18). Güntekin dönemin problemlerine değinirken, Tanpınar kendi döneminde
okunmaktan ziyade gelecekte anlaşılmak için eserlerini kaleme almıştır.
Anadolu romancısı olan bir diğer yazar Halide Edip Adıvar aynı yıl Hayat Parçaları adlı
eserini kaleme almıştır. Erzen bir çalışmasında Adıvar’ın üslubuna değinmektedir:
Adıvar’ın bir düşün ve eylem insanı olması, yazdığı eserlerde kendilik değerlerini ön plana
çıkarmasına neden olduğu gibi onun dil konusunda da duyarlı olmasını sağlar. Sanatçı,
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yazın hayatı boyunca sade Türkçe kullanarak kendi dil poetikasını oluşturur. Adıvar, halkın
kullandığı dili, kendi eserlerinin merkezine alarak Türk insanın öyküsünü kendi anlatımıyla
ortaya koyar (Erzen, 2016, s. 237).

Tanpınar’la aralarında 14 yaş fark olsa da Tanpınar’ın mektuplarından anlaşıldığı üzere
yaşadığı dönemde görüşmüş (Tanpınar, 2013b, s. 141), aynı dönemde eser vermiş bir diğer yazar
Aziz Nesin’dir. Aziz Nesin ve Tanpınar roman üslubu bakımından birçok konuda ayrışmaktadır.
Nesin, Tanpınar’ın hiç kullanmadığı mizahî üslupla eserlerini kaleme almıştır. Nesin,
“romanlarında mizahı durumlar ya da olaylarla alay etmek için değil, üstün gözlem gücü ile tespit
ettiği olumsuzlukları eleştirmek için kullanmaktadır” (İspir, 2006, s. 273). Nesin’in dili sade ve
anlaşılır kullanmasının nedeni okur-yazar herkese oluşmak, dil farklılığı yaşamadan anlaşılmaktır.
Tanpınar’la bu görüşte ayrıştıkları gibi romanlarında diyaloglara çok sık yer vermesi de bir başka
unsurdur. Nesin romanlarında yabancıları şiveyle konuştururken Tanpınar’ın üslubunda buna
örnek teşkil edecek bir durumla karşılaşılmamaktadır.

2.2.5.2.Sınıfsal Üslup
AK’de sınıfsal üslup birkaç yerde karşımıza çıkmaktadır. Tanpınar karakterlerini,
genellikle siyaset, bilim, edebiyat, kültür gibi alanların temsilcilerinden yabancı dil bilen, eğitimli,
sınıftan seçmektedir. AK’de da bu durum söz konusudur. Selim’in okul arkadaşı olan Asım ve
ailesi bölümünde bu üslup farklılaşmaktadır.
Tanpınar karakterleri kendi konuşmalarında içinden çıktıkları ailenin, toplum yapısının
karakteristiğini yansıtmaktadırlar. Bu daha ziyade dili irtifa kaybetmesi şeklinde olmayıp ya
Fransızcaya ya da yabancı yazar ve ülkelere dair bahislere değinmek, girmek şeklinde ortaya çıkar.
AK’da bunu Asım’ın ailesinde görmek mümkündür. Dedesi üç evlilik yapmış, cenuplu bir
ailenin torunu olan Asım, Selim ve diğer okul arkadaşlarını evine davet etmiştir. Aile oldukça
kalabalıktır. Her yerde kadınlar ve çocuklar dolanmaktadır. Üçüncü ve son babaannesi olan genç
Ruhsar Hanım gençlerin yanına giderek: “Ayol siz karanlıkta oturuyorsunuz. Asım, bu
manastırdan başka dostlarını eğlendirecek yer bulamadın mı?” (Tanpınar, 2009, s. 103-104), diye
söylenir.
Asım’ın dedesinin ilk karısından olan Hulki Bey ailenin reisidir. Hulki Bey, ne konuşursa
konuşsun gençleri karşısında kendisini dinler fark edince üslubunu değiştirir: “Onun anlattıkları
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karşısında gençler kâh utançlarından, kâh acemiliklerinin verdiği hacaletten gözlerini
tabaklarından adeta ayıramıyorlardı. Hulki Bey’in garip bir konuşması vardı” (Tanpınar, 2009, s.
94-95). Bu durumu fark eden Selim’in kendinden iki yaş büyük arkadaşı Faik, konuyu değiştirir.
Bunun üzerine Hulki Bey birden konuyu siyasete ve edebiyata getirir. Batılı düşünürlerin
sözlerinden örnekler vererek konuşmasını sürdürür. “Nietzsche’den, Oscar Wilde’dan ve Andre
Gide’den bahsetti... Nietzsche’nin bir sözünü pek beğeniyordu. “Seksüalite köpeğini
doyurmazsanız sonunda o sizi parçalar” (Tanpınar, 2009, s. 96). Ancak bu konuşmasından sonra
üslubunu yeniden değiştirdiği için artık kimse onu dinlememektedir.

2.3. İkinci Bölümün Özeti
Bu bölümde Tanpınar’ın üslubunu oluşturan kaynaklar ortaya konmaya çalışılmış, daha
sonra ise romanlarda kullandığı üslup kaynakları incelenmiştir. Birinci bölümde ele alınan literatür
taramasından hareketle, bu bölümde ele alınan Tanpınar üslubu belagate mi yoksa retoriğe mi
yakın olduğu hususu araştırılmıştır. Tanpınar’ın her romanı kendi içerisinde bireysel üslup, ulusal
üslup ve sınıfsal üslup olarak alt başlıklara bölünerek incelenmiştir ve romanlarda kullandığı
bireysel üslubundan hareketle Tanpınar’ın üslubunun birçok yönden belagate yakın olduğu tespit
edilmiştir.
Ayrıca, Tanpınar’ın üslubunun kendi dönemindeki ulusal üslupla koşutluğu ortaya
konmaya çalışılmıştır. Romanlarındaki cümle uzunluğu, kullandığı Farsça, Arapça kelime ve
terkipler vb. unsurlarla dönemindeki diğer yazarların üslubundan farklı bir üslup kullandığı tespit
edilmiştir.
Tanpınar romanlarında sınıfsal üslup farklılıklarının çok nadiren görüldüğü saptanmıştır.
Örneğin, saraylıların konuşması, MB’de Sabri Hoca’nın konuşması vb. gibi. Bunda Tanpınar’ın
roman karakterlerinin eğitimli, kültürlü, Batı ve Doğu edebiyatına ve sanatlarına hâkim kişiler
olarak resmedilmesinin rolü olduğu savlanmıştır.
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III. BÖLÜM. YÖNTEM
3.1.Araştırmanın Yöntemi
Sosyal bilimlerde kullanılan nitel araştırma yönteminin ortaya çıkışı 20. yy.'ın başlarına
dayanır. “İlk nitel araştırma örneklerinin, antropoloji ve sosyoloji alanlarında insan yaşamının,
özellikle de insanın toplumsal ve kültürel yapısının doğal ortamlarında incelendiği, alan
araştırmaları olarak görülmektedir” (Yıldırım, 2010, s. 80).
“Nitel yöntemler araştırma dizaynı sosyal olarak tanımlanmış birden çok gerçek olduğunu
savunan fenomenolojik paradigmaya dayalıdır” (Başıbüyük, Durna, Büker, & vd., 2009, s. 275).
Nitel araştırmalar, nicel araştırmalar gibi daha kesin sonuca varmaz ancak derinlemesine
incelemeler sonucunda elde edilirler. Tümevarımcı bir yaklaşım izleyen nitel araştırmada bulgular
uzun anlatımlar ve yorumlarla açıklanmaktadır.
Araştırmada konu seçimi kadar önemli olan metod belirleme kısmı araştırmanın
bilimselliğini değerlendirmede ölçü kabul edilmiştir (Ece, 2007, s. 13). Söz konusu çalışmada nitel
araştırmanın bir alt kolu olan metin analizi metodu kullanılmıştır. Sosyal bilimler araştırmalarında
metafor konusu genellikle edebiyat sahasında araştırılmakta olduğu için bu konuya en uygun
yöntem de metin analizi yöntemidir.
Metaforun metin incelemesi yöntemiyle analiz edilmesi bize ne kazandırır sorusuna şu
şekilde cevap verilebilir: 1. Yazarın toplum, millet ya da kültür ile uyuşan ve uyuşmayan zihni
yapılanmasının ortaya çıkması 2. Eserde yeni yaratılmış metaforlar ile yazarın dünyayı nasıl
kavramsallaştırdığı ve okuru nasıl yönlendirdiği sorularına cevap bulma, imkânı tanıyacaktır
(Şahan, 2014, s. 72).
Eski edebiyat araştırmalarında metin şerhi olarak adlandırılan araştırma yöntemi metnin
dil yapısını, müellifinin yarattığı edebi sanatları tespit etmek için kullanılırdı. Tanpınar’ın
öğrencisi Mehmet Kaplan metin şerhi yerine metin tahlili/incelemesini tercih etmiştir. Kaplan bu
yöntemle “edebî eserlere yeni bir bakış açısı kazandırmış, onun kendine has bir bütün olduğunu
vurgulamıştır” (Özer, Aytan, & Güney, 2013, s. 244). Kaplan’ın bu yöntemi kullanma nedeni
eserin muhtevası ile dili sentezleyip bunu yazarın şahsî davranış tarzına bağlamak ve yazarın
üslubu ile bilinçaltını ortaya çıkarmaktır. Biz de araştırmanın yöntemi olarak metin incelemesini
seçme nedenimiz Tanpınar’ın yarattığı insan metaforları ile onun muhayyilesindeki insanı
konumlandırmaktır.
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Bu araştırmanın bulgular kısmında sayısal değerlerden yararlanılmıştır. “Sayılar ve
rakamlar genelde nicel araştırma türleriyle anılıyor olsa da nitel verinin belli bir düzeyde sayılara
indirgenmesi mümkündür” (Yıldırım & Şimşek , 2013, s. 274). Akademik araştırmalarda nitel ve
nicel yöntem dışında kullanılan özellikle son yıllarda oldukça popüler olan karma yöntem, nitel ya
da nicel araştırmalarda kullanılan yöntemi çeşitleme, tamamlama, geliştirme, başlatma veya
genişletme için kullanılmaktadır (Yıldırım & Şimşek , 2013, s. 351-353). Bu çalışmada karma
yöntemin kullanılamama sebebi, nitel çalışmanın sadece bulguları için sayısal değerlerle
başvurulmasıdır.
Nitel verinin iki yöntemle; basit yüzde hesapları ve sözcük sıklığı hesaplamalarında
sayısallaşabileceğini söyleyen Yıldırım, nitel verinin daha üst düzeyde ve karmaşık istatiksel
hesaplara da olanak tanıyacak şekilde sayısallaşmasına ilişkin yöntemlerin mevcut olduğunu ancak
bunların sadece özel bilgisayar programlarını kullanmayı gerektirdiğini ve henüz Türkiye’de
henüz bu programların geliştirilmediğinden bahsetmektedir (1999, s. 8).

3.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini metafor çalışmaları oluşturmaktadır. Metaforlar genel olarak
nesirden ziyade nazımda aranan bir tür olsa da Tanpınar’ın şair kimliği onun roman üslubunu
etkilemiş, romanlarını şiirsel bir dille kaleme almıştır. Özellikle Huzur romanında metafor
kullanım yoğunluğunun fazla olması münasebetiyle çalışmanın örneklemini Tanpınar’ın kaleme
aldığı beş romanı; MB-2014 basımı, Huzur-2014 basımı, SD-2013 basımı, SAE-2014 basımı ve
AK-2009 basımı incelerek insan metaforları tespit edilmiştir.

3.3. Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmanın kapsamını teşkil eden Tanpınar’ın MB, Huzur, SD, SAE ve AK romanları
okunarak insan metaforları tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada ele alınacak metafor tasnifi
için, tanımsal olarak George Lakoff ve Mark Johnsen’ın kaleme aldıkları Metaforlar, Hayat,
Anlam ve Dil adlı eseri, metafor yapıları içinse Nizamettin Uğur’un Anlambilim-Sözcüğün Anlam
Açılımı adlı eseri kaynak alınmıştır. Metafor yapıları için farklı yazarların eserleri de araştırılmış Oğuz Cebeci’nin Metafor ve Şiiri Dilinin Yapısal Özellikleri- ancak Tanpınar’ın metafor evreninin
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geniş olması hasebiyle en uygun kaynağın Nizamettin Uğur’un yapmış olduğu metafor tasnifi
olduğu düşüncesine varılmıştır.
Tanpınar’ın romanlarındaki insan metaforları ilk olarak Nizamettin Uğur’un kategorize
ettiği on dokuz metafor yapısıyla eşleştirilmiştir. Bulgular kısmı için elde edilen insan metaforları
Microsoft Office-Excel programında incelenip yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular dokuz alt
başlıkta Microsoft Office-Excel programında tablolaştırarak analiz edilmiştir. Bu dokuz başlık
Tanpınar’ın romanlarında geçen insan metaforlarının sınıflandırılmasıyla ortaya çıkmıştır. İlk alt
başlıkta Uğur’un tasnifine göre Tanpınar’ın hangi metafor türünü daha fazla kullandığı, ikinci alt
başlıkta Tanpınar’ın haritaladığı insan metaforlarının cinsiyet bakımından analizi, üçüncü ve
dördüncü alt başlıkta kadın ve erkek roman karakterleri bakımından ele alınan metaforlar, beşinci
alt başlıkta Tanpınar’ın romanlarında geçen hedef alanı çocuklardan oluşan metaforlar, altıncı alt
başlık insandan ayrı düşünülemeyen uzuvlarla ilgili yaratılan metaforlar, son üç alt başlık ise
Tanpınar’ın insan metaforu oluşturmak için kaynağını hayvandan, bitkiden ve teolojik unsurlardan
ödünçlediği metaforlar analiz edilmiştir.

3.4. Nizamettin Uğur’un Metafor Tasnifi
Nizamettin Uğur’un Anlambilim-Sözcüğün Anlam Açılımı adlı kitabında 8 üst başlık ve 21
alt başlık altında metafor yapılarını açıklamaktadır. Söz konusu 8 üst başlıktan birincisi olan
“Benzetmedeki Temel Öğelerden Hangisine Dayandırıldığına Göre Metaforlar” başlığı altında iki
alt Başlık; “Açık ve Kapalı Metaforlar” ele alınmıştır. Açık ve kapalı metaforlar, tüm metafor
kategorilerini kapsayacağı için 249 metaforu bu iki başlığın altına yazmak bizi tekrara
düşüreceğinden bu başlık tezden kaldırılmıştır.
Bu çalışmada insan metaforu tasnifi aşağıdaki metafor yapılarının anlam evrenindeki
şekliyle kategorize edilecektir.
3.4.1. Öğelerin Sayısına Göre Metaforlar
3.4.1.1. Teklik Metafor
Osmanlıcada istiare-i müfrede olarak geçen teklik eğretileme öğelerinden her birinin sayısı
bir taneden fazla olamayan eğretilemelerdir. Buraya kadar verilen açık ve kapalı eğretilemelerin
çoğunluğu teklik eğretileme örneğidir (Uğur, 2003, s. 100).
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3.4.1.2. Yaygın Metaforlar
Osmanlıcada istiare-i mürekkep ve istiare-i temsiliye olarak adlandırılmıştır. Açıklaması
ise, birden çok benzerlik ilişkisi ile gerçekleştirilen eğretilemelerdir. Başka deyişle, benzetmenin
temel öğelerinden yalnız birini çok sayıda benzerlik içerecek biçimde kullanarak oluşturulan
eğretilemelerdir (Uğur, 2003, s. 100). Açık yaygın, kapalı yaygın ve karma yaygın olarak üç grupta
incelenir. Örneğin, “Köprüyü görene kadar ayıya dayı diyeceksin.”

3.4.2. Temel Öğlerin Aynı Şeyde Birleşip Birleşmediğine Göre Metaforlar
3.4.2.1. Uyarlı (Dengeli) Metaforlar
Osmanlıcada istiare-i vikafiye olarak adlandırılmaktaydı. Anlamı ise, benzeyen ile
kendisine benzetilenin bir kişi ya da nesnede birleşebildiği türden eğretilemelerdir. Örneğin,
“Gözleriyle okşuyordu çevresindekileri.” Cümlesindeki “göz” elin vazifesini üstlenmesi üzerine
uyarlı eğretileme ortaya çıkmıştır (Uğur, 2003, s. 104).
3.4.2.2. Çelişik (Uyarsız) Metaforlar
Osmanlıcada istiare-i inadiyye olarak geçen çelişik eğretilemelerin günümüzdeki anlamı,
Eğretiye gereksinilen ve öğretmenin aynı kişide bulunmasının gerçekle olanaksızlığını içeren
eğretilemedir. Örneğin yanında parası olan birinin, “Param yok.” demesi durumunda, “yok”
durumu kendisine benzetilendir ve “var” olma durumuna eğretilenmiştir (Uğur, 2003, s. 104).

3.4.3. Taraflara İlişkin Uygunlukların Söylenip Söylenmediğine Göre Metaforlar
3.4.3.1. Mutlak Metafor
Mutlak (salt) eğretileme, Osmanlıcada istiare-i mutlaka terimiyle kullanılmaktaydı.
Engelleyici ipucu içeren eğretileme türüdür. Bu nedenle de değişmece anlamlı sözcüğün yerine
gerçek anlamlısının geçirilmesine bir engel bulunmaz. Benzeyenin ve kendisine benzetilenin
anlamıyla başka herhangi bir ilgili sözün bulunmadığı türden eğretilemelerdir. “Yanımda bir aslan
var.” örneğindeki “aslan”ın bir kişi için kullanıldığı, mutlak açık eğretileme yapıldığı kolayca
anlaşılır (Uğur, 2003, s. 105).
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3.4.3.2. Yalın Metaforlar
Osmanlıcada istiare-i mücerrede olarak geçen yalın eğretileme, benzeyenin anlamına
uygun bir öğe olarak engelleyici ipucunun yer aldığı açık eğretileme türüdür. “Kapıda silahlı bir
aslan var.” cümlesindeki “aslan”ın değişmece anlamlı eğretilemeli sözcük olduğunu sezdiren
“silahlı” sözcüğü “aslan”ın gerçek anlamı ile anlaşılmasına, gerçek anlama kaymasına engel
oluşturması ile yalın eğretileme ortaya çıkar (Uğur, 2003, s. 106).
3.4.3.3. Pekitli Metaforlar
Osmanlıcada istiare-i müreşşaha adıyla geçen pekitli eğretilemeler, kendisine benzetilene
ilişkim bir uygunluğun bulunduğu, bu yolla da benzerliğin pekiştirici sözcüklerle nitelendiği
türden eğretimelerdir (Uğur, 2003, s. 106). “İnatçı keçi, hiç geri adım atar mı?” örneğindeki
“inatçı” sözcüğü “keçi” imgesini pekiştirici işlevle kullanılmıştır.

3.4.4. Sözcük Türlerine Göre Metaforlar
3.4.4.1. Adcıl (Asıl) Metaforlar
Osmanlıcada istiare-i asliye kullanılan adcıl eğretileme, eğretilemede asıl sözcüğün yerine
kullanılan, başka deyişle eğretilenenin ad soylu ya da mastarlık olması durumunda gerçekleşen
eğretilemelerdir. “Buldunuz kuzuyu yararlanın bakalım.” derken, eğretilenen durumundaki sözcük
olan “kuzu (kişi)”, ad olduğu için adcıl eğretileme söz konusudur (Uğur, 2003, s. 106).

3.4.4.2. Eylemcil Metaforlar
İstiare-i tebaiyye olarak adlandırılan eylemcil (uydu, bağlı, tabi) eğretileme, eğretilenin
eylem ya da eylemsi türünden sözcüklerle kurulmuş eğretileme çeşididir. Örneğin, “Bana
cesaretini anlatan, gözlerindi.” Cümlesindeki “anlatan” kelimesi eylemcil eğretileme örneğidir
(Uğur, 2003, s. 107).
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3.4.5. Anlaşıma Derecelerine Göre Metaforlar
3.4.5.1. Alışılmış Metaforlar
Osmanlıcada istiare-i amiyane ve istiare-i müpteze olarak geçen alışılmış metaforlar,
herkesin kolayca anladığı ve yapabildiği metafor türüdür. Divan ve halk yazınlarında kullanımı
yaygındır (Uğur, 2003, s. 107). Bir kişi için kullanılan “keçi, tilki, aslan vb.” kullanımlar bu
metafora örnektir.

3.4.5.2. Seçkinsel (Alışılmamış) Metaforlar
Osmanlıcada istiare-i hassasiye veya istiare-i garibe olarak geçen bu metafor, diğer
metaforlara göre anlaşılması biraz daha zor olan, alan bilgisine sahip kişilerce anlaşılabilecek
türden metaforlardır. Örneğin, divan edebiyatında sıkça kullanılan “mâh- ay yüzlü sevgili”
sözcüğünü Fuzuli bir beyitinde: “Mâha çektüm şeb-i hicran alem-i şu’le-i âh / Âh kim olmadı ol
mâh haber-dâr henüz” şeklindeki gibi gizlemişse, onun mazmun olduğunu ya da olabileceğini
düşünebilenlerin ancak çözebileceği bir eğretileme olarak kullanılmışsa bu tür eğretileme ortaya
çıkar (Uğur, 2003, s. 108).

3.4.6. Yapılış Amacına Göre Metaforlar
3.4.6.1. Övgü Metaforları
Benzeyeni daha iyi, güçlü, olumlu vb. göstermek için, ortak yön bakımından daha üstün
olanla (kendisine benzetilenle) ilişkiye geçirilip aktarmalarla oluşturulan eğretilemelerdir.
Eğretilemelerin büyük çoğunluğu bu türdendir, övgü amacıyla gerçekleştirilir. Sözgelimi aslan,
gül gibi kavramlar hep bu amaç için değişmeceye uğratılmıştır (Uğur, 2003, s. 108-109).

3.4.6.2. Üstünlük Metaforları
Övgü amacı güdülmeyen ama kendisine benzetilen aracılığıyla, benzeyenin niteliğinin
olduğundan daha üst, ileri düzeye çıkarılması sonucunu sağlayan eğretilemelerdir. “Gözlerinde
şimşekler çaktı.” cümlesindeki eğretilemeler bu türdendir (Uğur, 2003, s. 109).
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3.4.6.3. Eşleyici Metaforlar
Benzeyenle

kendisine

benzetilen

arasında

belirgin

bir

üstünlük

bulunmayan

eğretilemelerdir. Amaç genellikle somutlayıcılıktır değişik imgeler yaratmaktır. “Türkiye'nin
ilerlemesi” örneğinde anlatılmak istenenin somutlanabilmesini, daha kolay algılanmasını
sağlamak için eşleyici eğretileme kullanılmıştır (Uğur, 2003, s. 109).

3.4.6.4. Şakalı Metaforlar
Osmanlıcada istiare-i temlihiye olarak geçen şakalı metaforlar, amacın daha güzel ve
eğlenceli, ama şaka yapılarak gerçekleştirilmesi sağlanan metaforlardır. Örneğin, birbirini seven
iki kişiden birine, “O, dün sana karşı ilgisiz olduğunu söyledi.” denildiğinde “ilgisiz” sözcüğü
değişmeceli anlamı yoluyla “ilgili, seven” anlamlarına eğretilenmiş olunur (Uğur, 2003, s. 109).

3.4.6.5. Alaylı Metaforlar
Osmanlıcada istiare-i tehekkümiye olarak geçen alaylı metaforlar, adı üzerine alay, ironi
içerirler. Kurnaz birine, “Bizim saf geliyor.” dendiğinde alaylı metafor kullanılmış olunur.

3.4.6.6. İndirgeyici Metaforlar
Üstün olanı daha düşük düzeyli şeylere dönüştüren metaforlardır. “Şu sahnedeki
böğürtlenleri kesin artık.” denildiğinde gerçekleşen metafor bu türdendir (Uğur, 2003, s. 110).

3.4.7. Uygunluğun Temel Kavramlarda Yer Alıp Alamadığına Göre Metaforlar
3.4.7.1. Sade Metaforlar
Osmanlıcada istiare-i sacize olarak bilinen sade metaforlar, benzeyenle kendisine
benzetilenin yakınlaştırılıp aktarma yapılmasını sağlayan özelliği, iki varlığın kavramsal
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anlamının birlikte içermemesi durumunda olan metaforlardır. Kaba birisi için “ayı” denildiğinde
sade metafor yapılmış olunur. Çünkü kabalık her iki yanın birlikte bulundurduğu kavram değildir
(Uğur, 2003, s. 110).

3.4.7.2. Süslü Metaforlar
Osmanlıcada istiare-i müveşşehe olarak geçen süslü metafor, arada uygunluğu sağlayan,
her iki yanı birbirine yaklaştırıp metaforu gerçekleştiren yanın, benzeyenin ve kendisine
benzetilenin kavramsal içeriğinde gerçekten bulunması söz konusudur. “Duşun suyu her yanıma
masaj yapıyordu.” dendiğinde, “tene yumuşakça çarpma”, hem insanın, hem de suyun ortak
özelliğidir ve her iki kavramda bu özelliği içermektedir (Uğur, 2003, s. 110).

3.1. Üçüncü Bölümün Özeti
Bu bölümde çalışmada kullanılacak araştırma yöntemi verilmiştir. Evren ve örneklem
ortaya konmuş, verilerin toplanması ve toplanan verilerin /metaforların nasıl analiz edileceği
hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca bu çalışmanın bulgu kısmında ele alınacak metafor tasnifi
için, tanımsal olarak George Lakoff ve Mark Johnsen’ın kaleme aldıkları Metaforlar, Hayat,
Anlam ve Dil adlı eseri, metafor yapıları için de Nizamettin Uğur’un Anlambilim-Sözcüğün Anlam
Açılımı adlı eseri kaynak alınacağı belirtilmiştir. Şimdiye değin Türkçede metafor olgusunu en
yaygın şekilde yapılandıran Nizamettin Uğur’un metafor modellemesi verilmiştir.
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IV. BÖLÜM. BULGU VE YORUMLAR

Bu bölümde Tanpınar’ın romanlarında tespit edilen 249 insan metaforu, Nizamettin
Uğur’un Anlambilim-Sözcüğün Anlam Açılımı adlı kitabında geçen metafor türlerine göre
kategorize edip yorumlanmıştır.
4.1. Tanpınar Romanlarında Yalın Metaforlar
1.

“Molla Bey, böyle bir camuşa kocam demekten utanmayan kızına birkaç ay dargın

durdu” (Tanpınar, 2014c, s. 114).
Kaynak Alan: camuş

Hedef Alan: Molla Bey’in damadı (Halit Bey)

Boş zamanlarını satranç oynayarak geçiren Molla Bey, satranç oynamak için damadı
Halit Bey’in işten gelmesini beklemektedir. Velakin işten yorgun gelen ve satranç oynamayı
sevmeyen Halit Bey onun bu arzusunu yerine getirmemektedir. Tanpınar, Halit Bey’i bir hayvanla,
camuşla eğretilerken, kızının ona “koca” dediğini belirttiği için “Molla Beyin damadı camuştur”
yalın metafor oluşmuştur.

4.2. Tanpınar Romanlarında Adcıl (Asıl) Metaforlar
1.

“Behçet o zaman henüz ilk sınıfında bulunduğu Mülkiye Mektebi’nin lacivert

üniforması içinde, şamdanına yeni dikilmiş bir mum kadar dimdik, taze ve mahçup bir çocuktu”
(Tanpınar, 2014c, s. 19).
Kaynak Alan: mum

Hedef Alan: Behçet Bey

Tanpınar’ın üslubunda isimlerin yeri diğer sözcük türlerine göre daha kapsamlıdır. MB
romanında yarattığı metaforlarda, adcıl metaforlara diğerlerine oranla daha çok yer verdiği tespit
edilmiştir. Maziye dalan Tanpınar, Behçet Bey’in birinci sınıfta öğrencisi olduğu yıllara
dönmüştür. Genç olduğunu vurgularken, “Behçet Bey şamdana dikilmiş mumdur” metaforunu
oluşturmaktadır.
2.

“Altı sene hasret çektiği İstanbul’dan uzakta gelen bu ölüm, Molla’yı yıldırım

yemiş bir çınara döndürmüştü” (Tanpınar, 2014c, s. 35).
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Kaynak Alan: çınar

Hedef Alan: Molla Bey

Çınar ağacı aileyi, gücü, dayanıklılığı sembolize eder. Tanpınar bu ağacı, MB’deki
karakterlerinden Şefika Hanım’ın Hicaz’da vefat etmesi üzerine Molla Bey’in ne kadar
üzüldüğünü, sarsıldığını okuyucuya daha iyi hissettirmek adına metaforlaştırmıştır: “Molla Bey,
yıldırım yemiş çınardır.”
3.

“Dedeleri yedi sekiz kuşaktan beri devlet hazinesine sülük gibi yapışmış ve

yerlerini ancak birbirlerine bırakmak şartıyla mukadder ölümle oradan ayrılmışlardı” (Tanpınar,
2014c, s. 41).
Kaynak Alan: sülük

Hedef Alan: Ata Molla

Tanpınar devlet dairelerinde çalışanların kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmelerine
“taşlama” yoluyla gönderme yapmaktadır: “Ata Molla ve dedeleri sülüktür.”
4.

“Ata Molla kendi zaaflarını ömrü boyunca bir ser çiçeği gibi yetiştiren bu adamda,

bütün iptidailiğiyle olduğu gibi kalmış bir çocuk tarafı da vardı” (Tanpınar, 2014c, s. 46).
Kaynak Alan: ser çiçeği

Hedef Alan: Ata Molla

Ser çiçeklerinin özellikleri hiçbir bakım gerekmeden dağlık alanlarda yetişmesidir.
Tanpınar Ata Molla’nın zaaflarını ser çiçeği adcıl metaforu ile vermiştir: “Ata Mollanın zaafları
ser çiçeğidir.”
5.

“Ata Molla, gelişmesine yarayan toprağı bulmuş bir ağaç gibi, bu teveccühle

birdenbire kendini toplamış görünüyordu” (Tanpınar, 2014c, s. 49).
Kaynak Alan: ağaç

Hedef Alan: Ata Molla

Ata Molla’nın Abdülhamit’le aralarının iyi olduğu, padişahın onun sohbetinden zevk
aldığı dönemleri anlatılırken Ata Molla’nın durumu ağaçla metaforlaştırılmıştır: “Ata Molla
(gelişmesine yarayan toprağı bulmuş bir) ağaçtır.”
6.

“Ev çocuk gürültüsüyle arı kovanı gibi uğuldardı” (Tanpınar, 2014c, s. 53).

Kaynak Alan: arı kovanı

Hedef Alan: Çocuk gürültüsü
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Tanpınar eserlerinde duyma duyusunu sıklıkla kullanmaktadır. MB’de de çocuk sesleri
ile arıların vızıldamaları arasında bir benzerlik kurarak “Çocuk gürültüsü arı kovanıdır.”
metaforu ile okuyucusuna romandaki sesi hissettirmeyi amaçlamıştır.
7.

“Siyasî hadiseler karşısında ümitsiz, bir baykuş gibi köşesinde yaşıyordu”

(Tanpınar, 2014c, s. 86).
Kaynak Alan: baykuş

Hedef Alan: Sabri Hoca

Tanpınar karakterlerinden biri olan Sabri Bey, Avrupa’yı gezmiş, Farsça hocalığı yapmış,
Fransızca bilen, Jön Türklerle münasebeti olan bir politikacıdır. Siyasi olayların olumsuz yönde
cereyanına binaen politikayı bırakmasa da uzaktan takip ettiği dönemde Tanpınar onun için;
“Sabri Hoca baykuştur.” adcıl metaforunu üretmiştir.
8.

“Ta Asya içlerinden kopacaksın, bir çığ gibi bu sahillere düşeceksin” (Tanpınar,

2014c, s. 98).
Kaynak Alan: Çığ

Hedef Alan: Peygamber (Hz. Muhammed)

İsmail Molla Mekke’ye gittiğinde Arapların peygambere nidalarının bizimkinden çok
daha farklı olduğunu, bu yüzden onların peygamberinin bizimkiyle aynı olmadığını düşünmüş,
Şeyh Galib’in bir beyitine atıf yaparak Türklerin kalplerindeki peygamber sevgisini ve ona karşı
duyulan saygıyı tanımlamıştır. Tanpınar, Türklerin kalbinde “Peygamber çığdır” metaforunu
yaratırken, “bu sahiller” olarak metaforladığı da Osmanlı Devleti topraklarıdır.
9.

“Atiye, her akşam, aynasında teker teker saydığı kırışıklıkların, onlardan daha çok

kendisini ürküten yorgunluğun, kapalı odada solmuş çiçek talihinin tenine sindirdiği o garip
donukluk yoktu” (Tanpınar, 2014c, s. 103).
Kaynak Alan: kapalı odada solmuş çiçek

Hedef Alan: Atiye

Atiye Behçet Bey’le evleneli 15 yıl olmuştu. Behçet Bey’le kendi isteğiyle evlenmeyen,
bu yüzden de halinden çok da memnun olmayan ve yaşlanmaya başladığını hisseden Atiye’nin
durumunu okuyucuya metaforik bir üslupla vermektedir: “Atiye kapalı odada solmuş bir
çiçektir.”
10.

“Halit Bey, iki had arasında durmadan gidip gelen bir rakkastır” (Tanpınar, 2014c,

s. 107).
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Kaynak Alan: rakkas

Hedef Alan: Halit Bey

Tanpınar okuyucuya Halit Bey’i tanıtırken neşeli ve hiddetli olduğundan, bu iki
karakteristik özellik arasında gidip geldiğinden bahsetmektedir. Bunu metaforik üslupla vermek
isteyen Tanpınar, “Halit Bey rakkastır” adcıl ve açık metaforunu yaratmıştır.
11.

“Halit Bey’in şahsî adalet haritası gittikçe genişledi, gölgesi birkaç ülkeyi birden

istilâ eden bir ağaç gibi büyüdü” (Tanpınar, 2014c, s. 110).
Kaynak Alan: ağaç

Hedef Alan: Halit Bey

Halit Bey babasından miras kalan evlerde oturan kiracıların kira bedellerini ödemedikleri
için aynı anda yedi sekiz dava açarak diğer vatandaşlara da adaletin peşinden koşmak gerektiği
düşüncesini empoze etmiş biridir. Bu düşüncesi Anadolu’nun birçok şehrine ulaştığı için Tanpınar
bunu, “Halit Bey’in adalet haritası” olarak metaforlaştırmıştır. Aynı cümlede Tanpınar, Halit Bey’i
halkı aydınlattığı, yol gösterdiği için “Halit Bey ağaçtır” ve Halit Bey’in düşüncelerini de ağacın
gölgesi olarak metaforlaştırmaktadır.
12.

“Halit Bey, sabahtan akşama kadar afyon tarlasında otlamış bir at gibi, yeniden

baygın esnemeler üzerine çöküyor, gittikçe şiddetini arttıran bir horultu ile ilk fırsatta uyuyordu”
(Tanpınar, 2014c, s. 113).
Kaynak Alan: at

Hedef Alan: Halit

Satranç oynamaktan hazzetmeyen Halit Bey, kayınbabası Molla Bey’in ısrarı üzerine
satranç tahtasının başına oturmasına rağmen oynamamak için bahaneler aramaktadır. İlk olarak
midesinin ağrıdığından bahsetmiş daha sonra da uyuklamıştır. Molla Bey’in ricaları üzerine
yüzünü defalarca yıkamasına karşın hala uyuklamasını afyon tarlasında otlamış atla betimlemiştir.
Burada Tanpınar’ın “Halit Bey attır.” metaforunu yaratma sebebi Halit Bey’in çok çalışkan,
hedefleri için her zorluğu aşan bir karaktere sahip olmasından dolayıdır.
13.

“Daha ertesi gün, uyku tulumu herif ile aynı çatı altında oturamayacağını, gittikleri

eve gelemeyeceğini, karısına mektupla bildirdi” (Tanpınar, 2014c, s. 114).
Kaynak Alan: uyku tulumu

Hedef Alan: Halit Bey

Halit Bey kayınbabasıyla satranç oynamak istememekle birlikte içgüveysi olarak gittiği
evden başka bir eve taşınmak istemektedir. Tanpınar, Ata Molla’nın da damadıyla aynı evde

73

yaşamak istemediğini açık, adcıl metafor üzerinden vermektedir: “Halit Bey uyku tulumudur.”
Halit Bey evliliklerinin ikinci ayında muradına ermiştir.
14.

“Kaynanası, ihtiyar kalfa, sütnineler, hizmetçiler, hepsi uzun soğuklardan, kapalı

havalardan sonra güneşe kavuşmuş otlar gibi, birdenbire değişmişler” (Tanpınar, 2014c, s. 116).
Kaynak Alan: ot

Hedef Alan: Kaynana, ihtiyar kalfa, sütnineler, hizmetçiler

Tanpınar, Halit Bey’in kayınbabasının evinden çocukluğunun geçtiği konağa
taşınmasıyla konağın birden havasının değiştiğini, canlandığını uzun soğuklardan, kapalı
havalardan güneşe kavuşmak olarak betimlemiş, Halit Bey gelmeden önceki yaşamları için ise
metaforik üslup kulanmıştır: “(Ruhsar Hanım’ın) Kaynanası, ihtiyar kalfa, sütnineler,
hizmetçileri ottur.”
15.

“Halit Bey’in bütün hâlinde çöplüğüne kavuşmuş bir horoz gelişmesi vardı”

(Tanpınar, 2014c, s. 116).
Kaynak Alan: horoz

Hedef Alan: Halit Bey

İçgüveysiliğinden baba evine dönen ve evin tek erkeği olduğu için evin reisi olan Halit
Bey’in herkesten daha mutlu olduğunu Tanpınar açık, adcıl metafor ile okuyucuya sunmaktadır:
“Halit Bey horozdur.”
16.

“Nergis Ayşe’nin her yanı kan içindeydi. Fakat, kuduz bir hayvan gibi, gene

çırpınıyor, saldırıyordu” (Tanpınar, 2014c, s. 139).
Kaynak Alan: kuduz bir hayvan

Hedef Alan: Nergis Ayşe

Nergis Ayşe yıllardır harcamayıp kendine yatırım olarak yaptırdığı mücevherleri yerinde
göremeyince sevgilisinin çaldığını anlamıştır. Yaşadığı derin acılarla kendinden geçen Nergis
Ayşe’yi Tanpınar metaforik bir üslupla; “Nergis Ayşe kuduz bir hayvandır.” şeklinde
vermektedir.
17.

“Nergis Ayşe’nin ağzı köpük içinde bir zebani gibi çırpınıyordu” (Tanpınar, 2014c,

s. 139).
Kaynak Alan: zebani

Hedef Alan: Nergis Ayşe

Sadece mücevherleri çalınmamış konağında da yangın çıkmıştır. Zaman geçtikçe her
şeyini kaybettiğini anlayan Nergis Ayşe, daha da kötüleşmekte, ağzından köpükler çıkmaktadır.
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Evin yanması, insanların bağırışları, Nergis Ayşe’nin durumu cehennemi hatırlattığı için Tanpınar
burada “Nergis Ayşe zebanidir.” metaforunu oluşturmuştur.
18.

“Soloski eski zabit kaputuna bürünmüş, koltuğu altında cilası bozulmuş keman

kutusu, sivri sarı sakalı, solgun yüzü üzerinde insana bir muşambaya dikilmiş iki boncuk hissini
veren mavi gözleriyle mazlum, bîçare görünce acıyordu” (Tanpınar, 2014c, s. 145).
Kaynak Alan: boncuk

Hedef Alan: Soloski’nin gözleri

Kaynak Alan: muşamba

Hedef Alan: Soloski’nin gözleri

Tanpınar’ın edebi üslubunda bulunan özgün metaforlar bu defa yerini bilindik bir
metafora bırakmaktadır. Soloski’nin mavi gözleri için “Soloski’nin gözleri boncuktur.” Adcıl
metaforu kullanılmıştır. Buradaki ikinci metafor ise Soloski’nin yaşlanmış yüzü için kurulmuş
özgün bir adcıl metafordur: “Soloski’nin yüzü muşambadır.”
19. “Biraz fazla üzüntü, yorgunluk, onu yeniden bir gölge hâline getirebilirdi” (Tanpınar,
2014b, s. 12).
Kaynak Alan: gölge

Hedef Alan: Macide

İhsan’ın hasta olması eşi Macide’yi de derinden etkilemiştir. Macide’nin yaşadığı
yorgunluk ve üzüntüyü Tanpınar özgün yalın, adcıl bir metafor üzerine yüklemektedir: “Macide
gölgedir.”
20.

“Elbisesini giyinirken “İnsan denen bu saz parçası…” diye birkaç defa tekrarladı”

(Tanpınar, 2014b, s. 12).
Kaynak Alan: saz parçası

Hedef Alan: İnsan

Tanpınar’ın eserlerinde metaforların tekrarına rast gelmek mümkündür. Tanpınar
Huzur’da kaynağını saz parçasından alan iki insan metaforu oluşturmuştur.
21.

“İnsanlar bazen doğuştan mahkûm olurlar, saz parçası kendiliğinden kırılırdı”

(Tanpınar, 2014b, s. 16).
Kaynak Alan: saz parçası

Hedef Alan: insan
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Tanpınar’a göre insan kaderi değişmezdir ve kader karşısında acizdir. Bu durumu
Huzur’da metaforik üslupla vermektedir. “Pascal’ın düşünen saz ifadesini” ödünçleyen Tanpınar
“İnsanoğlu saz parçasıdır.” kapalı, adcıl metaforuyla okuyucusuna sunmaktadır.
22.

“Sabiha öyle değildi. O evin masalıydı. Durmadan konuşur, gezer, masallar

uydurur, şarkı söylerdi” (Tanpınar, 2014b, s. 16).
Kaynak Alan: evin masalı

Hedef Alan: Sabiha

Etrafındaki insanların mutluluk ve neşe kaynağı olan Mümtaz’ın yeğeni minik Sabiha
gerek anlattığı masallardan gerekse de çocuk davranışlarından dolayı “evin masalı” olarak
metaforlaştırılmıştır.
23.

“İhmal edildiğini, küçük düşürüldüğünü veya haksızlığa uğradığını sandığı, yahut

da çocuk dünyasını, o her şeyin iyi ve dost olmasını istediği alemi, sade mercan dalları ve sedef
çiçekleriyle süslü, üst üste canlı alemi etrafa kapattığı zamanların ağlayışıydı bu” (Tanpınar,
2014b, s. 17).
Kaynak Alan: mercan dalları

Hedef Alan: çocuk dünyası

Kaynak Alan: sedef çiçeği

Hedef Alan: çocuk dünyası

Mümtaz yeğeninin ağlamalarını iki kategoride okuyucuya betimlemektedir. Birincisi
çocukların istediklerini yaptırmak için olan ağlamalarından ikincisi de kederden ağlamasıdır.
İkinci ağlamasını anlatırken çocuk dünyasını metaforik üslupla kaynağını “sade mercan dallara
ve sedef çiçeklere” yüklemektedir.
24.

“Onu düşünürken Mümtaz, benim çocukluğumun bir kısmı bir bahar dalı altında

geçti, derdi. Macide bahar dalıdır” (Tanpınar, 2014b, s. 25).
Kaynak Alan: bahar dalı

Hedef Alan: Macide

Mümtaz annesini ve babasını kaybettikten sonra amcasının oğlu İhsan’ın yanına taşınır.
Hayatının bu en zorlu günlerinde ona destek olan İhsan’ın eşi Macide’yi betimlerken kapalı, adcıl,
üstünlük metaforu oluşturmuştur. “Macide bahar dalıdır.”
25.

“Fakat asıl Macide’nin eve gelişiyle Mümtaz iyileşmiş, yüzünü güneşe çevirmişti.

Onun eline geçene kadar Mümtaz her şeye küskün, etrafa kapalı, gökten yalnız felaket bekleyen
bir mahlûktu ve bunda da haklıydı.” (Tanpınar, 2014b, s. 25).
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Kaynak Alan: göğebakan

Hedef Alan: Mümtaz

Mümtaz Macide’nin onun için ne kadar önemli olduğundan, hayatına girmesiyle
yalnızlıktan, her şeye olan küskünlükten kurtulduğundan bahsetmektedir. “Mümtaz iyileşmiş,
yüzünü güneşe çevirmişti.” ifadesinden göğebakana ait bir özellik kişileştirme yoluyla
metofarlaştırılmıştır. “Mümtaz göğebakandır”
26.

“Annesini yanı başında, yırtık çarşafı, zayıf ve kaskatı yüzü ile, dimdik gördüğü

olurdu. Sonra arabada, başını her arkaya çevirişinde onu biraz daha solgun, erimiş yüzü,
hapsedilmiş gözyaşlarıyla adeta bir yara haline gelmiş, her şeyden biraz daha uzak görürdü”
(Tanpınar, 2014b, s. 27).
Kaynak Alan: yara

Hedef Alan: Anne

Mümtaz’ın ailesi savaş nedeniyle bulundukları şehirden ayrılacaklardır. Ancak
Mümtaz’ın babasının bir Rum tarafından silahla öldürülmesi üzerine komşular gelip bu şehittir
diyerek babasını hemen gömmüşler, gözü yaşlı anne ise oğlu için planı değiştirmemiştir. Arabanın
içinde giderken Mümtaz’ın annesi yaşadığı bu kötü olayın akabinde oğluna belli etmek istemese
de Mümtaz fark etmektedir. Tanpınar; “Mümtaz’ın annesi yaradır.” metaforu oluşturmuştur.
27.

“İhsan onlar için Ganimed'in kartalı gibi bir şey olmuştu. Daha ilk günde yakalamış,

vakıa herhangi bir Olimposa çıkarmamış; fakat hiç olmazsa kendi kendilerine yürüyecekleri bir
yolun başına getirmişti” (Tanpınar, 2014b, s. 43).
Kaynak Alan: Ganimed'in kartalı

Hedef Alan: İhsan

Hedef alanı İhsan olan seçkin metafor, kaynak alanını Yunan mitolojisindeki
Ganymedes’in kartalından almaktadır. Mümtaz’ın İhsan’dan ders almaya başlamasını konu edinen
bölümde İhsan’ın ders anlatması ile öğrencilerin düşünce ve ilmi ufuklarını beklenenin ötesine
taşıdığını vurgulayan Tanpınar, “İhsan Ganimed’in kartalıdır” metaforu ile karşımıza
çıkmaktadır.
28.

“Böyle hep bir arada bakılınca insan sadece zihni bir hazımsızlığın eserleri gibi

görülen garip bir halita” (Tanpınar, 2014b, s. 51).
Kaynak Alan: halita

Hedef Alan: İnsan
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Halitanın sözlük anlamı; “birden çok ögeden oluşmuş karmaşık bir bütün (TDK,
2018)”dür. Halitanın hedef alanını insandan alan Tanpınar, özgün, yalın, adcıl bir metafor
oluşturmuştur: “İnsan, garip bir hâlitadır.”
29.

“Şimdi çoktan beri unuttuğu şeyler, bu hayat artığının kafasında birdenbire

canlanmıştı” (Tanpınar, 2014b, s. 62).
Kaynak Alan: hayat artığı

Hedef Alan: Behçet Bey

Eşi öldüğü günden beri hayattan zevk almayan, durmuş bir saat gibi hiçbir şey yapmayan
Behçet Bey “hayat artığı” olarak metaforize edilmektedir. Tanpınar’ın üslubunda tekrarı olan
metaforlardan biri de “hayat artığı” metaforudur. SAE’de hedef alanı Hayri İrdal’e
yüklenmektedir.
30.

“Bazen de evi sarsan, camlardan temellere kadar her şeyi çıldırtan bir korku olur

ve Mümtaz, melekelerinin azami hadde varmış çılgınlığı içinde her şeyden adeta korkarak yaşardı.
Hiçbir deniz kazası, batmak üzere olan bir gemiyi bu kadar her parçasıyla sarsmaz, her çivisini
yerinden oynatmazdı” (Tanpınar, 2014b, s. 64).
Kaynak Alan: gemi

Hedef Alan: Mümtaz

Bu cümlede iki adcıl metafora ulaşılmaktadır. Birincisi, Mümtaz’ın Nuran’la arasındaki
dargınlığın nihayete erememesi Mümtaz’da korkulara, sarsıntılara neden olmaktadır. Tanpınar
ilişkilerindeki bu sarsıntıdan dolayı Mümtaz’ı gemi ile metaforize etmiştir. İkincisi ise, “Mümtazla
Nuran’ın ilişkisi deniz kazasıdır” metaforudur. İki sevgili arasındaki ilişkinin kötüye gitmesi kaza
ile metaforize edilmiştir.
31.

“Sanki genç kadın hayatından uzaklaşmakla bütün zaaflarından, paylaştıkları her

şeyden yıkanmış, hayatın erişilmez tabakalarında bu elmasın parıltılı katılığını kazanmıştı. Bir
kelime ile ayrılık onu Mümtaz'ın aleminin dışında, efsanevi bir mevcudiyet yapmıştı” (Tanpınar,
2014b, s. 64).
Kaynak Alan: efsanevi bir mevcudiyet

Hedef Alan: Nuran

Mümtaz’ın Nuran’la barışacağına dair hiçbir ümidi kalmamış, bu durumu kabullenmeye
başlamıştır. Mümtazın aleminin dışında kalan “Nuran, efsanevi bir mevcudiyet” olarak
Mümtaz’ın bilincinde yer tutmaya başlamıştır.
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32.

“O taşkın, her şeyi örtmeğe hazır bahar, bu önündeki elmasın katılığında feyizlerine

son vermişti” (Tanpınar, 2014b, s. 67).
Kaynak Alan: bahar

Hedef Alan: Nuran

“Nuran bahardır” metaforu ile Tanpınar, Mümtaz’ın ruhundaki kışı, Nuran’ın bahara
döndürebileceği çağrışımını uyandırmaktadır.
33.

“Şurası var ki İclal, genç kızlık denen mevsimi, tabii yaşayanlardandı. Onun bir

kedi kadar kanaatkâr hayatı vardı. Etrafındakiler birbirine karşı iyi olsunlar, yeterdi; kendisine
bundan elbette bir hisse düşerdi.” (Tanpınar, 2014b, s. 78).
Kaynak Alan: kedi

Hedef Alan: İclal

Tanpınar’ın yarattığı açık, adcıl ve yalın -“İclal kedidir.”- insan metaforunda, İclal’in
kanaatkarlığını betimlemek için kedinin özelliklerini ödünç almıştır.
34.

“Fahir birdenbire kendisini olduğundan başka görmeğe başlamıştı. Sanki bir yarışta

imiş gibi, metresinin arkasından nefesi tıkana tıkana iki sene koşmuş, yetişip onu geçemediğini
görünce bütün dizginlerini teslim etmişti” (Tanpınar, 2014b, s. 80).
Kaynak Alan: at

Hedef Alan: Fahir

Tanpınar Fahir’in kız arkadaşı ile olan ilişkisini betimlerken kaynağını “nefesi tıkana
tıkana ve dizginlerini” kelimelerinden aldığı, çağrışımsal anlamda bizi “at”a ulaştıran “Fahir
attır” metaforuyla karşımıza çıkmaktadır.
35.

“Nuran'ın sessiz gülüşünün kendisine uzaktan gösterdiği altın meyveye doğru

içinden bir şey kayıyordu. Garip bir gülüştü bu. Mümtaz farkında olmadan ona cevap veriyor,
kendi içinde bu gülüşün bir ağaç gibi büyüdüğünü, çiçek açtığını duyuyordu” (Tanpınar, 2014b,
s. 88).
Kaynak Alan: altın meyve

Hedef Alan: Nuran’ın gülüşü

Kaynak Alan: bahar

Hedef Alan: Nuran’ın gülüşü

Tanpınar Nuran’ın gülüşünü altın meyve ile metaforlaştırmıştır. Ayrıca Nuran’ın gülüşü
ile içinde çiçek açtığını belirten Tanpınar ağaçların çiçek açma mevsimi bahar olması hasebiyle
“Nuran’ın gülüşü Mümtaz’ın iç dünyasını bahara çevirendir” metaforuna ulaşılmaktadır.
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36.

“Bundan sonra ister istemez, evindeki plakları, o ferahfezaları, acemaşiranları,

nühüftleri, tesadüf ettiği her şeyi yaldıza, bahar kokusuna boğan, onlara kendi uyanışındaki
sıcaklığı geçiren bu gülüşün arasından ve onunla dinleyecekti” (Tanpınar, 2014b, s. 88).
Kaynak Alan: yaldız

Hedef Alan: Nuran’ın gülüşü

Kaynak Alan: bahar kokusu

Hedef Alan: Nuran’ın gülüşü

Tanpınar Nuran’ın gülüşünü özgün metaforlar ile betimlemeye devam etmektedir.
Üstünlük metaforu ile “Nuran’ın gülüşü her şeyi yaldıza boyayandır” ve “Nuran’ın gülüşü
bahar kokusudur” metaforuna ulaşılmıştır.
37.

“Şurası muhakkak ki, Adile Hanım'ın birleştirici tarafı kadar, yangın söndürücü

tarafı da vardı. Adile Hanım, yangın söndürücüdür” (Tanpınar, 2014b, s. 90).
Kaynak Alan: yangın söndürücü

Hedef Alan: Adile Hanım

İnsanlar arasında çöpçatanlık yapan Adile Hanım kendinden habersiz çiftler arasında
gelişen hadiselerden hoşlanmaz, her şeyin evvela ona anlatılmasını isterdi. Tanpınar’ın yarattığı
“Adile Hanım yangın söndürücüdür” metaforunun çıkış gayesi, çiftler eğer Adile Hanım’dan
habersiz nişanlanmaya ya da evlenmeye karar verdilerse onları birleştirdiği gibi ayırmasını da
bildiği için Adile Hanım’ı yangın söndürücü olarak nitelendirmektedir. Buradan aşk yangındır
metaforuna da ulaşılmaktadır.
38.

“Hayat, tahammül edilmez bir şeydi; havuç yemekle, acıkmış bir örümcek gibi

kendi bacaklarından birini yemek arasında ne fark vardı? Kendi bacaklarından birini yemek...
Bunu bu sabah önündeki Fransızca gazetede okumuştu. Adile Hanım olduğu yerde bu
örümceklerden birine benziyor, düşüncesi tıpkı o cinsten açılışlara kendi kendisini yiyordu”
(Tanpınar, 2014b, s. 91).
Kaynak Alan: örümcek

Hedef Alan: Adile Hanım

Nuri’nin evlenmesinden sonra perhizi daha sıkı tutan Adile Hanım, haşlanmış havuçla
taze kabak yemektedir. Tanpınar, Adile Hanım’ı, hem yediği yemekten dolayı, örümcekle
metaforize etmiş hem de örümceğin ayağını yemesi gibi Adile Hanım’da düşüncelerinden dolayı
kendi kendini yediği için örümcekle metaforlaştırmıştır.
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39.

“Zamanla karısına, bütün aksak taraflarını öğrendiği eski bir otomobil gibi

alışmıştı. O istediği yerde durur, bazen hiç fren kabul etmez, vitesleri kendi kendine değiştirir,
bazen doludizgin yürürdü. Adile Hanım, eski bir otomobildir” (Tanpınar, 2014b, s. 102).
Kaynak Alan: otomobil

Hedef Alan: Adile Hanım

Sabih Bey Adile Hanım’ı aksakları olan iyi bir insan olarak okuyucuya tanıtıyor, yıllardır
ona alışmış, nerede arıza vereceğini bildiğini dile getirmektedir. Kaynağını otomobilden alan
metafora bir de sıfat giydiren Tanpınar “Adile Hanım eski bir otomobildir” ile okuyucu önüne
çıkmaktadır.
40.

“Bu olgun, zarif, güzel kadında, güneşin öz bahçesi imiş gibi baştan başa aydınlık

ve füsun olan bir taraf vardı, o zamana kadar tanımadığı, kendisinde eksik sandığı bir taraf, sadece
meşguldü, onun varlığı ile dolup boşalmağa hazırlanıyordu” (Tanpınar, 2014b, s. 119).
Kaynak Alan: güneşin bahçesi

Hedef Alan: Nuran

Nuran ve Mümtaz muhabbet ediyorlarken Nuran’ın gülümsemesi, konuşması Mümtaz’ı
apayrı dünyalara götürmekte, onun güzelliği karşısında “Nuran güneşin öz bahçesidir” özgün
metaforunu yaratmıştır.
41.

“Yahut insan serbest düşünceyi kaybediyor, hadiselerin oyuncağı oluyordu”

(Tanpınar, 2014b, s. 138).
Kaynak Alan: hadiselerin oyuncağı

Hedef Alan: insan

Mümtaz ve Nuran kayıkta giderlerken Nuran’ın Mümtaz’a büyük işlere hevesinin olup
olmadığı sorusuna hayır cevabı veren Mümtaz, büyük işleri serbest düşünceyi kaybetmek olarak
gördüğü için tehlikeli bulmaktadır. Bunun üzerine Mümtaz “insan hadiselerin oyuncağıdır”
metaforunu oluşturmaktadır. Hedef alanı hadise olarak belirttiği bir başka metafor da kader
metaforudur.
42.

“Fakat bugün Mümtaz sevincinde yalnızdı ve bu hep böyle olacaktı. Yarın

ıstıraplarında yalnız kalacak. Bütün tanıdıkları, dostları için bir muamma, bir meçhul. Yahut
hayatın kenarına fırlamış bir rakam olacak, öbürüsü gün öldüğü zaman da aynı şekilde yalnız
ölecekti. Mümtaz, hayatın kenarına fırlamış bir rakamdır” (Tanpınar, 2014b, s. 145).
Kaynak Alan: rakam

Hedef Alan: Mümtaz
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“Huzur romanında dikkat çeken noktalardan birisi tecrübenin bireye has olmasıdır. Yani
bireyler günlük hayatın içinde, birbirine benzer duyguları tecrübe etseler de bu tecrübeler onlarda
farklı şekillerde tezahür eder. Mümtaz, küçük yaşlardan itibaren yanında bulunduğu İhsan
karakterinden çok etkilenir. İhsan, Mümtaz’a okuması için kitaplar verir. Ona hayata dair
tecrübelerini aktarır. Fakat Mümtaz, yaşı ilerledikçe hayata İhsan’ın ona öğrettiği pencereler
dışında başka pencerelerden bakmaya başlar. Kendi tecrübeleri ona hayatı farklı şekilde
yorumlamayı öğretir” (Öncü, 2017, s. 148). Tanpınar ana karakterini, “Mümtaz hayatın kenarına
fırlamış bir rakamdır” metaforu ile okuyucusuna sunmaktadır.
43.

“Bu üç günde büyük annesinin hayali onu hiç bırakmamıştı. Ta çocukken eski bir

sandıkta bulduğu çok soluk dagarotip resmin sahibi, beyaz ferace ve yaşmağı, solgun ay ışığı yüzü
ve bir uçurum başında uyanmış ceylan bakışlarıyla kendisine o kadar meçhul iştahlar ilham eden,
eski şeylerin zevkini veren, eski beste ve şarkıları onun için bir yaşama iklimi yapan kadın, şimdi
Nuran'a bütün iç hayatını inkâr ettirmeğe çalışıyordu” (Tanpınar, 2014b, s. 146).
Kaynak Alan: solgun ay ışığı

Hedef Alan: büyük annenin yüzü

Kaynak Alan: ceylan bakışları

Hedef Alan: büyük anne

Nuran’ın büyük annesinin bakışları uçurumun kenarında uyanan ceylan ile
metaforlaştırılmıştır. Ceylanın ürkekliği korkularını büyük annesinin gözlerinde gören Nuran
yüzünü de solgun ay ışığıyla metaforlamaktadır. Fotoğrafın bir sandıktan çıktığı göz önüne alınırsa
eski bir fotoğraf olması ya da büyük annesinin beyaz tenli biri olması hasebiyle bu metafora
başvurduğu düşünülebilinir.
44.

“Hepsini, kendilerinden çok evvel, geçmiş bir takvim yaprağına ait bir akşama

benzeyen bu aşk macerası terbiye etmiş, onlara ve etrafındakilere yaradılışlarına göre ayrı ayrı
kederler hazırlamıştı. Şimdi sıra kendisinindi. Kendisinin ve Mümtaz'ın! MB'nin altın kafesi
arkasında onların gölgeleri çırpınacaktı” (Tanpınar, 2014b, s. 149).
Kaynak Alan: kuş

Hedef Alan: Mümtaz ve Nuran

Talat Bey’in eşi Nurhayat Hanım tarafından terk ettikten sonra kaleme aldığı MB
dinleyenleri hep mutsuzluğa sürüklediğine inanılmaktadır. Nuran kendileri için de aynı şeyin
beklediğini, altın kafes altında gölgelerinin olacağı söyleminden anlaşılmaktadır. Ayrıca Nuran,
kuşa ait olan bir özelliği Mümtaz’a ve kendine yüklemektedir. Burada elde edilen metafor;
“Nuran ve Mümtaz kuştur.” kapalı metaforudur.
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45. “Bu renk dünyasının, her kıvrım ve kavsini genç kadının her günkü hareketlerinden,
bulunduğu an ve zamana cömertçe hediye ettiği çizgilerinden alan bu sükût musikisinin ortasında
asıl Nuran, adının telkin ettiği güneşin sofrasından çalınmış altın kadeh ve şafak bahçelerinde
açılmış beyaz nilüfer hayaliyle, feyizli bir mevsim gibi her şeye kendi varlığından bir yığın sır ve
güzellik katarak gider, gelir, düşünür, dinler, konuşurdu” (Tanpınar, 2014b, s. 174).
Kaynak Alan: nilüfer

Hedef Alan: Nuran

Kaynak Alan: feyizli mevsim

Hedef Alan: Nuran

Kaynak Alan: güneşin sofrasından çalınmış altın kadeh

Hedef Alan: Nuran

Mümtaz bu paragrafta Nuran’ın güzelliğini üç farklı özgün eşleyici metafor ile tasvir
etmiştir. “Nuran nilüferdir, Nuran feyizli mevsimdir, Nuran güneşin sofrasından çalınmış
altın kadehtir.”
46.

“Çünkü yakındaki Nuran, varlığından taşan büyüyü yalnız bir tek şey, bir tek

insanda kullanırdı; alıp avuçları içinde aydınlık bir hamur haline getirdiği Mümtaz'da” (Tanpınar,
2014b, s. 175).
Kaynak Alan: hamur

Hedef Alan: Mümtaz

Mümtaz’ın hamurla metaforlanmasının sebebi, kendini tamamen Nuran’a teslim etmiş,
hatta bir Tanrı olarak görmüş olan Mümtaz Nuran’ın ona şekil vermesini bekler. Nuran’ın eline
değen hamura Nuran’ın kendi ışığından, nurundan geçeceği için burada oluşan özgün metafor:
“Mümtaz aydınlık bir hamurdur.”
47.

“Ona göre Nuran, hayatın öz kaynağı, bütün gerçeklerin annesiydi” (Tanpınar,

2014b, s. 175).
Kaynak Alan: hayatın öz kaynağı

Hedef Alan: Nuran

Kaynak Alan: bütün gerçeklerin annesi

Hedef Alan: Nuran

Mümtaz’ın Nuran’a verdiği değeri bu cümledeki iki metaforla görmek mümkündür:
“Nuran hayatın öz kaynağıdır ve Nuran bütün gerçeklerin annesidir.”
48.

“Bu damla damla konuşmalar orada bir yığın inci olacaktı” (Tanpınar, 2014b, s.

207).
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Kaynak Alan: inci

Hedef Alan: Nuran’ın sesi

Macide için seslerin çok önemli olduğunu belirten Mümtaz, kocasını ve kendisini
kulağıyla kabul ettiğini şimdi Nuran’ı da aynı yolla kabul edeceğini tasvir ederken, “Nuran’ın
sesi incidir.” metaforunu kullanmaktadır.
49.

“Bir sesin akışına kendini bıraktığı zamanlarda, sulara terkedilmiş bir madde gibi

uzviyetinden bir şeyler kapar, meçhule doğru yüzerdi ve insan biraz Macide'yi tanıyınca bunun
farkına varırdı. Çünkü bütün hüviyetinde çiçeklerle dolu bir sandal akışı hissedilirdi” (Tanpınar,
2014b, s. 207).
Kaynak Alan: çiçeklerle dolu bir sandal

Hedef Alan: Macide

“Macide çiçeklerle dolu bir sandaldır” metaforunun yaratılma sebebi onun güzel ses
duyunca kendinden geçmesi ile ilişkilendirilmiştir.
50.

“Hepsi iğrençti. Bu acıma, bu talih şuuru da iğrençti. Bu bağlanma, bu şikâyet de

iğrençti. Suat'ın birdenbire pencereden düşen bir taş gibi hayatının ortasına düşmesi, Nuran'a o
mektubu yazması, kendisinin bu hasta adamı şu anda hayatının ayrılmaz parçası imiş gibi hiç
durmadan düşünmesi hepsi iğrençtiler” (Tanpınar, 2014b, s. 240).
Kaynak Alan: pencereden düşen taş

Hedef Alan: Suat

Nuran’la aralarındaki aşk perçinlenmişken Suat’ın Nuran’a mektup yazması Mümtaz’ı
çığırından çıkartmış, hayatlarına aniden giren bu adam için “Suat pencereden düşen taştır.”
metaforunu oluşturmuştur.
51.

“Evet, Suat yaşıyordu, hastahane odasında, kendi kafasının içinde, karısının şişkin

gözlerinde, çocuklarının ince boyunlarında, hayatlarına temiz çamaşırla dolu bir dolaba karanlıkta
giren kirli, yapışkan, parmaklarından pislik akan bir el gibi girdiği, öylece her rast geldiğini
avuçlayarak bulaştırdığı kadınlarda her şeyde yaşıyordu” (Tanpınar, 2014b, s. 241).
Kaynak Alan: el

Hedef Alan: Suat

Dil üstadı Tanpınar yarattığı özgün metaforlarını sıfatlarla güçlendiren bir yazardır.
Huzur’un bu bölümünde Suat kirli eldir metaforu kurmak yerine, “Suat dolaba karanlıkta giren
kirli, yapışkan, parmaklarından pislik akan bir eldir” olarak betimleyerek metaforu sıfatlar
yardımıyla kurgulamaktadır.
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52. Emin Dede maddesinde ve medeniyetinde gizli bir adamdı. Bu kadar büyük bir
sanatkarda, herhangi bir sanatkarane edayı, şahsiyetini bir uca taşımış, orada kendi iç
fırtınalarıyla yaşamış olmanın verebileceği bir değişikliği aramak beyhude idi. Daha ziyade
aynı sahile çarpan bir yığın dalganın asırlar boyunca yaladığı, yuttuğu, bütün kenarlarını
sildiği hususiyetlerini giderdiği bir çakıl taşına benziyordu; herhangi bir kumsalda
gezerken binlercesini gördüğümüz o yuvarlak ve sert çakıllardan biri (Tanpınar, 2014b,

s. 278).
Kaynak Alan: çakıl taşı

Hedef Alan: Emin Dede

Emin Dede diğer sanatçılarla kıyas edilmiş, onun farklı olduğunu ise Tanpınar metaforla
okuyuculara sunmuştur. Bilgisi ve derinliği fazla Emin Dede için; “Emin dede çakıl taşıdır.”
metaforu oluşturulmuştur.
53.

“Küçük ve tecrübesiz bir orospu, esmer ve cılız vücuduyla çamurda kalmış bir mısır

koçanına benzeyen biçare bir mahluk, dirseğini aşığının dizine dayamış, ona yavaş bir sesle şarkı
söylüyordu. Sesi ekşimiş ve küflü bir hamura benziyordu” (Tanpınar, 2014b, s. 337).
Kaynak Alan: mısır koçanı

Hedef Alan: hayat kadını

Kaynak Alan: ekşimiş ve küflü bir hamur

Hedef Alan: hayat kadınının sesi

Mümtaz gittiği meyhane ve meyhanede oturmuş insanları tasvir etmektedir. “Hayat
kadını mısır koçanıdır” metaforu ile kadının değersizleştiğine dikkat çeken Mümtaz, aynı
kadının alkolden bozulmuş sesi içinse “ekşimiş ve küflü bir hamur” metaforunu kullanmaktadır.
54.

“Nuran, açık turuncu cepken, mor kadife yelek, yine turuncu şalvar içinde, o kadar

sırma ve işleme arasında bir mücevher gibiydi” (Tanpınar, 2014b, s. 342).
Kaynak Alan: mücevher

Hedef Alan: Nuran

Nuran’ı ululamaya devam eden Mümtaz giydiği sırmalı, işlemeli kıyafetler içinde
Nuran’ı izlemekten zevk almaktadır. “Nuran mücevherdir” ile Tanpınar yalın, açık ve övgü
metaforunu örneklendirmektedir.
55.

“Nuran, biliyor musun, seni görenler eski zaman masalını yaşıyor sanacaklar”

(Tanpınar, 2014b, s. 342)…
Kaynak Alan:eski zaman masalı

Hedef Alan: Nuran

Nuran’ı cepken, yelek ve şalvar giydiğini gören Mümtaz, Nuran’ı “eski zaman masalı”
olarak metaforize etmektedir.
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56.

“Sabih çoktan beri siyasi vaziyeti münakaşa edecek bir adam ele geçirmediği için

memnundu. Fakat Sabih'te bazı hayvanların avlanmasına benzeyen bir hal vardı” (Tanpınar,
2014b, s. 155).
Kaynak Alan: hayvan

Hedef Alan: Sabih

Sabih biriyle konuşmaya başlamadan önce onu dinler, doğru zamanı bekler ve avını
kıstıran hayvan gibi söze atıldığı vurgulanmaktadır. Buradan oluşan indirgeyici, açık metafor;
“Sabih hayvandır” metaforudur.
57.

“Mümtaz'a göre Sabih, gazetelerin efkarı umumiye dediği kaç başlı olduğunu

bilmediğimiz o acayip ve efsanevi mahlukun kuyruk tarafını temsil eder” (Tanpınar, 2014b, s.
157).
Kaynak Alan: efsanevi hayvanın kuyruğu

Hedef Alan: Sabih

Sabih’in sabit bir fikri olmamakla birlikte gazetelerde okuduğu haberlere ve düşüncelere
göre kendini şekillendirmektedir. Mümtaz hayat hakkında kalıcı bir fikri olmayan adamı, çok başlı
efsanevi hayvanın kuyruğu olarak metaforize etmektedir.
58. “Yaşar, çocukla meşgul olacağı yerde ona dönerek çok yavaş, adeta yılan ıslığına
benzeyen bir sesle -bırakın şu çocuğu- dedi. -Yaptığınız yeter... öldürecek misiniz-” (Tanpınar,
2014b, s. 231)?
Kaynak Alan: yılan

Hedef Alan: Yaşar

Fatma kuyunun yanında dans etmeyle koşma arasında kendince bulduğu oyunu oynarken
aniden dengesini yitirmiş kuyunun kenarına düşmüştü. Mümtaz koşup çocuğu kaldıracağı an
arkasından seslenen Yaşar Mümtaz’a, “bırakın şu çocuğu, yaptığınız yeter... öldürecek misiniz?”
demesi üzerine Mümtaz “Yaşar yılandır.” metaforunu yaratmaktadır.
59.

“Bu gülüş ve onun hayvani memnuniyeti, her kürkçü dükkanında derisini

gördüğümüz halde yine zeki olmakta devam eden hikâyenin tilkisinden daha aptal, daha şuursuz,
fakat aynı cinsten bir sevkitabiîyi ifşa ediyordu ve bu sevkitabiî, yalnız kendisine hitap edeni, bir
cevap olarak yaratılmışı seçtiği için daima üstün ve muvaffak görünecekti” (Tanpınar, 2014b, s.
246).
Kaynak Alan: tilki

Hedef Alan: Suat
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Suat’la Mümtaz’ın karşı karşıya geldikleri bölümde Mümtaz Suat’a güvenmediği için
tilki metaforunu kullanmaktadır.
60.

“Mümtaz daha fazlasını dinlemedi. Bu budala sineğin ve bedava eğlence

düşkününün yakasını bir türlü bırakmayan elini adeta zorla iterek uzaklaştı” (Tanpınar, 2014b, s.
332).
Kaynak Alan: sinek

Hedef Alan: insan

Mümtaz fakülteden Taksim’e dönerken yolda karşılaştığı, ismi verilmeyen şahıs
Mümtaz’ın Nuran’ı sevdiğini bilmeden havadis vermeye başlar. Adile Hanım’ın takımıyla birlikte
Suat ve Nuran üç gün evvel gazinoya gittiklerini söyler. Mümtaz’ın bu haber üzerine siniri
bozulmuş, bir de üstüne adam Mümtaz’a nerede takılıyorsan sana da eşlik ederim tarzındaki
söylemlerinden iyice rahatsız olmuş, bedava eğlence düşkünü bu adam için sinek metaforunu
kullanmıştır.
61.

“Mümtaz o günden beri Suat'a karşı içinde, farkında olmadan bütün zulüm

görenlerin kendilerine zulmedene, serçenin atmacaya karşı duyduğu cazibeye benzer bir his
duyuyordu” (Tanpınar, 2014b, s. 293).
Kaynak Alan: serçe

Hedef Alan: Mümtaz

Kaynak Alan: atmaca

Hedef Alan: Suat

Mümtaz zaman zaman katiline âşık olmuş kurban gibi Suat’a acıyor, üzülüyordur.
Tanpınar atmaca-serçe ilişkisini Suat ve Mümtaz’a yükleyerek metaforlaştırmıştır. Nuran’ı elinden
aldığı için “Suat atmacadır”, sevgisi elinden alınan çaresiz “Mümtaz serçedir.”
62.

“Sesi, bir çocuk sesi gibi yumuşaktı. Yahut bir ıslık olabilir” (Tanpınar, 2014b, s.

304).
Kaynak Alan: ıslık

Hedef Alan: Suat’ın sesi

Suat kadehini Mümtaz’a kaldırmış, hürriyetini kendisine vermesini istiyordu. Celladına
aşık Mümtaz bu sesi ilk çocuk sesi gibi yumuşak olarak addetse de daha sonra rahatsız edici ıslık
sesi ile metaforize etmektedir. Burada “Suat’ın sesi ıslıktır.” metaforu açığa çıkmaktadır.
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63.

“Hakikatte istemeden, belki onun telkinleriyle belki içlerindeki korku yüzünden,

hatta onu sevmedikleri için hep Suat'ın etrafında toplandıklarını ve onu daha şimdiden bir sürgün
avında canının telaşına düşmüş hayvan haline soktuklarını sanıyordu” (Tanpınar, 2014b, s. 304).
Kaynak Alan: sürgün avı hayvanı

Hedef Alan: Suat

Mümtaz evinde arkadaşlarını misafir ediyordu. Suat ve Nuran’da bu davete katılmışlardı.
Suat dolu kadehlerini birbiri ardınca bitirmekte ve kadehini Mümtaz’a kaldırmaktaydı. Mümtaz
Suat’ı sevmedikleri halde bugün kötü bir şeyler yapacağına olan inancından dolayı etrafında
toparlanmalarını “Suat bir sürgün avı hayvanıdır” metaforuyla betimlemektedir.
64.

“Onun için herhangi birinin derisine gir. Ve kendi yalanını bir an bizimle beraber

yaşa; bizim gibi yaşa. Yirmi dört saat bu bataklıkta küçük susuzlukların kurbağası ol” (Tanpınar,
2014b, s. 315)!
Kaynak Alan: susuzlukların kurbağası

Hedef Alan: İnsan

Nuran, Mümtaz ve Suat sohbet ederlerken mevzu Tanrı inancına gelmiştir. Suat Tanrı’ya
inanmadığını vurgularken bir anda Tanrı’ya seslenmekte, sadece yirmi dört saat bir insanın
bedenine girip insan gibi yaşamasını istemektedir. Suat Tanrı’ya seslenme sırasında insanı
metaforlaştırmıştır: Suat’ın gözünde “İnsan susuzlukların kurbağasıdır.”
65.

Sonra genç kadını bahçesinde böyle havalarda adeta narinliğinden titreşen o küçük

gül fidanlarına benzetti! (Tanpınar, 2014b, s. 118)
Kaynak Alan: gül fidanı

Hedef Alan: Nuran

Nuran’la Mümtaz konuşmaları sırasında Mümtaz denizin ve bulutların aynı renkte, kül
renginde olduğunu fark etmiştir. Bunun akabinde Nuran’a baktığında ise bahçedeki gül fidanları
hatırına gelmiş ve “Nuran gül fidanıdır” metaforunu yaratmıştır.
66.

“Nuran bu aydınlıkta sertleşmiş yüzü, darılmağa hazır gibi duran küçük ve toplu

çenesi, kısık gözleri, çantası üzerinde kilitlenen elleriyle, bu sükût ağacının bir meyvesi olmuştu”
(s. 125).
Kaynak Alan: meyve

Hedef Alan: Nuran

Vapurda Üsküdar’a geçerken Nuran bir anda susmuş, Tanpınar bu suskunluğu tasvir
etmek için “Nuran bu sükût ağacının meyvesidir.” metaforunu yaratmıştır.
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67.

“Buna tahammül etmek için ya bulunduğu yere adamakıllı kök salmalı yahut da

hayatı çok zengin olmalı” (Tanpınar, 2014b, s. 125).
Kaynak Alan: ağaç

Hedef Alan: insan

Mümtaz Nuran’a kış gecelerinde Boğaz’ın daha güzel ve garip bir yalnızlığı olduğunu
ancak Boğaz’ın yalnızlığını sevmek için bulunulan yere kök salmak gerektiğinden bahsetmektedir.
Bir ağaç özelliği olan kök salmak, kişileştirilme yoluyla insan yüklenerek “İnsan ağaçtır.”
metaforuna ulaşılmaktadır.
69.

“Şimdi genç adamın damarlarında Nuran'ın nefesi üst üste sıcak, kokulu baharlar

açıyor, arzu, yasama hasreti, susamış hayvanların ikindi sıcağında serin kaynaklara sürü hâlinde
gidisi gibi, içinden ona, sevgilisine doğru akıyordu” (Tanpınar, 2014b, s. 140).
Kaynak Alan: çiçek

Hedef Alan: Nuran’ın nefesi

Kaynak Alan: bahar

Hedef Alan: Nuran’ın nefesi

Kaynak Alan: su kaynağı

Hedef Alan: Nuran

Nuran’ın evine giden Mümtaz bu cümlede üç kez Nuran’ı metaforlaştırmaktadır.
Bunların ikisi Nuran’ın nefesi içindir. “Nuran’ın nefesi bahardır” metaforunda kullanılan
“açtırmak” sözcüğü çiçeğin özelliği olduğu için aynı zamanda “Nuran’ın nefesi çiçektir”
metaforuna da ulaşılmaktadır. Son metafor ise; “Nuran su kaynağıdır.”
70.

“Onlar bir kile buğdayın içinde tek bir tane olarak yaşamayı seven insanlardı”

(Tanpınar, 2014b, s. 279).
Kaynak Alan: buğday tanesi

Hedef Alan: İnsan

25 kiloluk ölçü birimini anlatan kilenin içinde bir buğday tanesi olan insandan bahseden
Tanpınar, uyumun, birlik beraberliğin tanımını ve önemini yapmıştır. Buradan “insanlar tek bir
buğday tanesidir.” metaforuna ulaşılmaktadır.
71.

“Leyla, hakikaten lezzetli insanlardandı” (Tanpınar, 2014b, s. 374).

Kaynak Alan: lezzetli

Hedef Alan: Leyla
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Mümtaz Leyla’yı fakülteden beri tanır, onunla zaman geçirmekten hoşlanırdı. Tanpınar,
Leyla’ya yenilecek/içilecek şeyler için kullanılan “lezzetli” sıfatıyla kapalı yalın metafor
kullanmıştır. Buradan “Leyla lezzetli bir şeydir” metaforuna ulaşılmaktadır.
72.

“Nuran'ın bir gün beraber seçtikleri beyaz geceliği içindeki tek zambak hali, köşkün

alçak duvarlarından taşan ağaç dalları, mehtaplı gecelerde adeta canlanan o bodur incir ağacı,
kapının önündeki genç çınar” (Tanpınar, 2014b, s. 407).
Kaynak Alan: beyaz zambak

Hedef Alan: Nuran

Mümtaz hastane odasında maziye dalmış, Nuran’ı hayal etmektedir. Beyaz gecelik ve
Nuran’ın vücudunun çağrışımıyla “Nuran beyaz zambaktır” metaforuna ulaşmak mümkündür.
73.

“Yüzünün solgunluğu, pejmürde hali, ilk yaklaşanı saran hasta insan manzarası

olmasa, dilenciden ve alilden ziyade, güç ve şaşırtıcı numaralar yapan bir akrobata, dansın ve
ritmin çılgınlığı içinde kâh örümcek, kâh yıldız olan, şimdi bir kuğu kuşunu, biraz sonra bir gemiyi
taklit eden bir balet ustasına benzetilebilirdi” (Tanpınar, 2014b, s. 65-69).
Kaynak Alan: akrobat

Hedef Alan: dilenci

Kaynak Alan: balet

Hedef Alan: dilenci

Mümtaz Nuruosmaniye’ye giderken yolda bir dilenciyle karşılaşır. Bu dilenci tekerlekli
bir tahta üzerine oturmuş, eline takunyalarını geçirmiş, bir yandan sigara içmek için şekilden şekle
girmekteydi. Yaptığı bu tuhaf hareketlerden dolayı adamı dilenciden çok farklı nesneleri taklit
etmeye çalışan balet ve akrobatla metaforlaştırmıştır.
74.

Adile Hanım, kendisinde eski zürriyet tanrılarının kudretini vehmeden ve bu

yüzden tıpkı bir Asur boğası gururuyla gezinen, semt kadınlarının, işçi kızlarının karınlarına hep
bu vehimdeki imkanların sonsuzluğu içinde, behemehâl doldurulması lazım gelen bir kap gibi
bakan komşusunu şimdi boşalmış bir balon gibi biçare, başı düşük, bütün emniyeti yığılmış
tasavvur ediyor, -gülmeden yüzüne bakabilecek miyim?- diye düşünüyordu. (Tanpınar, 2014b, s.
87).
Kaynak Alan: Asur boğası

Hedef Alan: semt kadınları

Adile Hanım, çocuğu olmayan, ikinci kez evlenmiş olan komşuları hakkındaki
dedikoduyu vapura binince öğrenir. Bu olay üzerine “semt kadınları Asur boğasıdır”
metaforunu yaratmıştır.
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75.

“Mümtaz ömrünün hazinesini taşıyordu. Onun için korktu: -Ben şimdi hem

Sezar’ım, hem de kayıkçısı” (Tanpınar, 2014b, s. 132).
Kaynak Alan: Sezar

Hedef Alan: Mümtaz

Kaynak Alan: Sezar’ın kayıkçısı

Hedef Alan: Mümtaz

Kaynak Alan: Mümtaz’ın hazinesi

Hedef Alan: Nuran

Tanpınar, Mümtaz ve Nuran sandala binip gezdikleri bölüm için 3 sıradışı metafor
yaratmıştır. Bunlardan birincisi Mümtaz’ın gönlündeki Nuran’ı tanımlayan, “Nuran Mümtaz’ın
ömrünün hazinesidir” metaforudur. İkincisi ve üçüncüsü Mümtaz sandalda Nuran’la birlikte
olduğu için mutluluktan kendini bir lider ve her şeyin sahibi gibi hissetmektedir. Burada “Mümtaz
Sezar’dır, Mümtaz Sezar’ın kayıkçısıdır” metaforu haritalanmaktadır.
76.
Mümtaz bu bakışları, kucaklaşma hıçkırıklarına benzeyen gülüşleri gece gündüz
beraberinde taşırdı. Onlar her yerde karşısında idiler. Onun ruhu Nuran'ın bakışlarının
yorulmaz dalgıcıydı. Bu zengin deniz altında her an kendisi için yeni kudretler ve yeni
azaplar bulurdu. Bu tebessüm Mümtaz'ın teninde, kanında uzviyetinin her tarafında açan
bahçelerdi. Sonsuz gül bahçeleri ki genç adamı çok defa yattığı yatağı, eli değdiği eşyayı,
kendi damarında akan kanı koklamak isteyecek kadar hazla çıldırtırlardı. Bu bir Tanrının
ziyaretini kabul etmiş cansız şeylerin, bu ziyaretin hatırasıyla canlanması, yaşaması, kısa
fakat çok dalgın aydınlıklarda maziyi, hali, istikbali ve etrafını idrak etmesiydi (Tanpınar,
2014b, s. 177).

Kaynak Alan: dalgıç

Hedef Alan: Mümtaz

Kaynak alan: deniz

Hedef alan: Nuran’ın gözleri

Kaynak Alan: Tanrı

Hedef Alan: Nuran

Mümtaz’ın Nuran’ın gözlerine dalıp gitmesini Tanpınar, metaforik üslupla vermek
istemiş, Nuran’ın gözleri için kapalı, adcıl metafor olan “Nuran’ın gözleri denizdir”i yaratmıştır.
Bu metafor, “Mümtaz dalgıçtır” adcıl, yalın metaforundan anlaşılmaktadır. Aynı paragraftaki
“Tanrı’nın ziyaretini kabul etmiş” kısmından da “Nuran Tanrı’dır” metaforuna ulaşılmaktadır.
77.

“Hakikatte Nuran'ın aşkı Mümtaz için bir nevi dindi. Mümtaz, bu dinin tek abidi,

mabedin en mukaddes yerini bekleyen ve ocağı daima uyanık tutan başrahibi, büyük mabudenin
sırrın yerini bulması için insanlar içinden seçtiği fani idi” (Tanpınar, 2014b, s. 178).
Kaynak Alan: başrahip

Hedef Alan: Mümtaz

Kaynak Alan: âbid

Hedef Alan: Mümtaz
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Kaynak Alan: din

Hedef Alan: Nuran aşkı

Huzur’da Mümtaz’ın Nuran’ı zaman zaman Tanrı ile metaforlaştığı görülmektedir. Bu
bölümde de “Nuran’ın aşkı dindir” metaforuyla karşılaşılmaktadır. Mümtaz kendini de bu dinin
tek ibadet edeni olarak vurgulamaktadır: “Mümtaz bu aşk dininin tek âbididir” ve “Mümtaz
başrahiptir” metaforu ile Nuran’ın aşkı dindir metaforunu destekleyen özgün metaforlar
yaratmaktadır.
78. “Düşünmüyorlar ki ben gara erken gelmiş insanım; tabiatiyle hayatım büfenin önünde
geçecek” (Tanpınar, 2014b, s. 301).
Kaynak Alan: gara erken gelmiş insan

Hedef Alan: Suat

Suat, Nuran, Mümtaz ve İhsan konuşmaktadırlar. Suat yaşamından çok da memnun
olmadığını, bu hayata erken geldiğini anlatmaktadır. Bunu “gara erken gelmiş insan” olarak
metaforize etmektedir.
79.

“Varsın aralarında hayat standardı yine ayrı olsun; fakat aynı hayatın ihtiyaçlarını

duysunlar... Birisi eski bir medeniyetin enkazı, öbürü yeni bir medeniyetin henüz taşınmış kiracısı
olmasınlar. İkisinin arasında bir kaynaşma lazım” (Tanpınar, 2014b, s. 269).
Kaynak Alan: enkaz

Hedef Alan: İnsan

Kaynak Alan: kiracı

Hedef Alan: insan

Nuri Bey ve Mümtaz eski ve yeni medeniyet üzerinde münakaşa ettikleri sırada Mümtaz,
insanı eski ve yeni medeniyete göre enkaz ve kiracı olarak metaforlaştırmıştır. “İnsan eski
medeniyetin enkazıdır.” “İnsan yeni medeniyetin henüz taşınmış kiracısıdır.” özgün metaforu
yaratılmıştır.
80.

“Nuran, Sabiha'yı yıkayan Macide'nin yanına gitti. Sabiha'nın yıkanışı, bir on

sekizinci asır kralının yıkanışı kadar merasimliydi” (Tanpınar, 2014b, s. 344).
Kaynak Alan: on sekizinci asır kralı

Hedef Alan: Sabiha

Sabiha’nın yıkanma sürecinde Macide’ye verdiği emirler yüzünden Mümtaz’a on
sekizinci yüzyıl krallarını çağrıştırarak “Sabiha on sekizinci asır kralıdır.” metaforu
oluşturulmuştur.
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81.

“Acaba hep böyle mi düşünürüz; ölümün mü, hayatın mı çocuğuyuz” (Tanpınar,

2014b, s. 72).
Kaynak Alan: çocuk

Hedef Alan: insan

Ölüm ve hayat insanın iradesiyle değiştiremediği bir gerçektir. Fert üzerinde her ikisi de
şekil verici etkiye sahiptir. Adeta çocukla anne-babası arasındaki bağ gibi. Onun gözetiminde
öğrenilir yaşamak, devam etmek veya sonsuz olmak. Tanpınar romanlarında hayatla ölüm
birbirinden ayrılmadan baş başa ilerler. Anne ve babanın çocuk üzerindeki tasarrufu ve terbiye
verici yanları farklılık göstermiş olsa da neticede çocuk her ikisinin de çocuğudur. Haliyle
Tanpınar yaşamın esasını teşkil eden ölüm ve hayat gerçeğini “hayatın ve ölümün çocuğu”
olarak metaforize etmiştir.
82.

“Onu kolları arasında tuttuğu zaman, arka tarafında başının ucunda bekleyen ifrite,

ölüme, seni yenmek üzereyim; seni yendim, işte silahım ve zırhım, demiyor muydu” (Tanpınar,
2014b, s. 184).
Kaynak Alan: silah ve zırh

Hedef Alan: Nuran

Mümtaz Nuran’ın aşkıyla ölümsüzlüğü yakaladığını düşünmektedir. Ölüm gelirse,
Nuran’ın aşkı ona kendini savunma amaçlı silah ve kendini koruma amaçlı zırh olacağını
düşünmektedir. “Nuran’ın aşkı silahtır” “Nuran’ın aşkı zırhtır” yalın ve adcıl metafor
oluşturulmuştur.
83.

“Varlığı her şeyi değiştiren, eşyayı insana dost eden, günün saatlerine tatlı bir hava

geçiren sırlı bir mahluk” (Tanpınar, 2014b, s. 42).
Kaynak Alan: sırlı bir mahluk

Hedef Alan: Macide

Huzur’un her şeye kendinden ruh katıp, hayat verebilen figürü Macide bulunduğu ortam
ve insan üzerinde etki bırakmaktadır. Macide, Mümtaz’ın yaşadığı kayıplardan dolayı hayata
kapattığı kapılarının tek tek açıcısıdır. Mümtaz Macide’nin dostluğu sayesinde hayata tekrar
döner. Ölülerin ardından da yaşanabileceğini öğrenir. Mümtazı hayata, yaşamaya geri döndüren
kadın, “Macide sırlı bir mahluktur” meteforuyla ifade edilmiştir.
84. “Çünkü bu kapının arkasında Nuran vardı. Onun bilmediği cazibeleri ve bildiği
cazibeleri, yumuşak sesi, dost gülüşü, istediği zaman insanın içine arzunun cinayet kadar kırmızı,
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ateş kadar yakıcı ve sonra garip şey, eski camilerdeki o renkli camlardan hafız sesleriyle beraber
dökülen ışık kadar ruha ait şeylerle dolu iksirini akıtan başkaları vardı” (Tanpınar, 2014b, s. 142).
Kaynak Alan: iksir

Hedef Alan: Nuran

Tanpınar bu cümlede kaynağını kapıdan aldığı geleek metaforu kullanmıştır. Gelceğinin
Nuran’la dolacağını düşünen Mümtaz, onunla geçecek hayatın mucizevi bir yönünün olacağına
inandığı için “Nuran iksirdir.” metaforunu oluşturmuştur.
85.

“Fakat olduğu şey, bu hüviyet ne kadar zengin ne kadar değişik alemdi ve kaç insan

bu zenginliği kendisinde keşfetmeden ölürdü. Hiçbir denizaltı, hiçbir masal hazinesi bu kadar dolu,
bu kadar şaşırtıcı olamazdı” (Tanpınar, 2014b, s. 151).
Kaynak Alan: bir denizaltı

Hedef Alan: Nuran

Kaynak Alan: masal hazinesi

Hedef Alan: Nuran

Nuran Mümtaz’ın evine gider. Mümtaz’ın Nuran’ı betimlediği bu bölümde, Tanpınar
Nuran için iki farklı metafor yaratmaktadır. “Nuran denizaltıdır.” “Nuran masal hazinesidir.”
86.
Onun için bütün etrafında ve kendi mazisinde Nuran'ı aramak, her şeyde ondan bir
tad bulmak, onu asırların boyunca efsanede, dinde, sanatta, az çok ayrı çehrelerle; fakat
daima kendisi olarak karşısında görmek, yaşama dediğimiz macerayı birkaç misline
çoğaltan bir büyü idi. Nuran onun elinde bütün geçmiş zamanları açan altın anahtar ve her
sanat ve düşünce için ilk şart gibi gördüğü şahsi masalın çekirdeği idi (Tanpınar, 2014b, s.
191).

Kaynak Alan: büyü

Hedef Alan: Nuran

Kaynak Alan: masal çekirdeği

Hedef Alan: Nuran

Mümtaz Nuran’la olan anılarını hatırlamayı, tüm sanat eserlerinde Nuran’ı görmeyi
hayatı misline çıkartmak olarak dile getirmekte ve Nuran onun için kendi masalının ana karakteri
olduğunu metaforik üslupla dile getirmektedir: “Nuran, yaşamı iki misline çoğaltan büyüdür.”
“Nuran masal çekirdeğidir.”
87. “Solgun yüzlü, ağır kumral saçları bir bağ bozumu gibi omuzlarına yığılan, gözlerinin
içi, güneşte ince saman çöpleri çıtırdıyormuş gibi pırıl pırıl tutuşan bir kadındı” (Tanpınar,
2013a, s. 9).
Kaynak Alan: ateş

Hedef Alan: Atiye
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Kaynak Alan: bağ bozumu

Hedef Alan: Atiye’nin saçları

Kaynak Alan: saman çöpü

Hedef Alan: Atiye’nin gözleri

Cemal Bey teyzesi Atiye Hanım’ı aklında kalan şekliyle okuyucuya tarif etmektedir. Atiye
Hanım Behçet Beyle evlenmeden önce hayat neşesi yerinde bir kandınken istemediği, zorunlu
olarak yapmış olduğu evlilikten sonra değişme uğramıştır. Yazar Nehir romanı SD’de MB’nin
Atiye’sinin ruh halini tasvir ederken yüzünün solgunluğuna dikkat çekmekle beraber saçlarındaki
itinasızlığı bir bağ bozumu, olumsuz çağrışım yapan metoforla ifade etmiştir. Gözlerini ise
güneşle birleşince insanın gözünü okşayacak, sarının fevkalade tonlarından birini taşıyan saman
çöpü ifadeleriyle metoforize eder. Aynı cümlede üçüncü kez Atiye’nin içinde bulunduğu hâli ifade
etmek için başvurduğu kapalı “ateş” meteforuyla Atiye’nin yaşama dair umudunun tamamen
bitmediğini çağrışımlaştırmıştır.
88. “…bazen de geniş ve avize gibi etrafı ışık içinde bırakan Fahriye mi, Suat mı idi hiç
farkında değildim?” (Tanpınar, 2013a, s. 27)
Kaynak Alan: avize

Hedef Alan: Fahriye ve Suat

Tanpınar’ın kadına yüklediği değere geellikle olumlu yansımalar olduğu saptanmıştır.
Kadın olgusu Tanpınar’da hayata ışık, aydınlık veren, bulundu ortamı güzel anlamda
değiştirebilendir. Yazar Fariye ve Suat’ı hedef alarak kadın bir avizedir açık ve adcıl metaforu
yaratmıştır.
89. “Sabiha o hâlinde hasta hayvan, tehlikeli dişi, hayatını harcamaya hazır rahatsız ruh,
belki de bilmediği şeylere, kendisini başkalarından o kadar ayıran, etrafında herkesle pençe
pençeye getiren yaradılışına isyan, hepsi vardı” (Tanpınar, 2013a, s. 32).
Kaynak Alan: hasta hayvan

Hedef Alan: Sabiha

Kaynak Alan: tehlikeli dişi

Hedef Alan: Sabiha

Kaynak Alan: pençeli hayvan

Hedef Alan: Sabiha

Sabiha hiçbir türlü uyuşmayan ana babanın dünyaya getirmiş olduğu, arada kalmış bir
ruhtu. Aile bütünlüğünün sağlanmadığı bir evde erken yaşta kendi hürriyetini yakalamış bir
karakterdir Sabiha... Daha çocuk yaşta anne ve babasının ilgisizliğinden dolayı, hırçın
görünümünün altında ilgiye muhtaç bir çocuktur aslında. Cemal Sabiha’nın ağaçtan düşerek
yaralandığı vakit onu eve taşırken tanıdığı hislerini anlatır. Evvela Cemal’in kucağındayken
masumlaşan çocuk evine yaklaşırken tamamen değişmiş yardımına ve şefkatine muhtaç olduğu
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arkadaşına bir anda mesafe koyarak kendini adeta ondan korumaya çalışmıştır. Bu durumu yazar
“Sabiha hasta hayvan ve tehlikeli bir dişidir” metaforuyla ifade etmiştir. Sabiha’nın yaradılışına
ve şartlarına isyanını pençeli bir hayvan olarak metaforize edilmiştir. İyilik görmeye alışık
olmayan psikozlu kız çocuğu Sabiha’nın etrafına karşı duyduğu güvensizliği, öfkesi,
tahammülsüzlüğü hasta, tehlikeli ve pençeli hayvan metaforu üzerinden okuyucuya aktarılmıştır.
90. “Sabiha böyle zamanlarda eğer iradesiyle silkinmezse, hususî bir vaziyet almazsa kül
rengi bir boşluk içinde yüzüyor, sanırdınız” (Tanpınar, 2013a, s. 35).
Kaynak Alan: kül rengi bir boşluk

Hedef Alan: Sabiha

Kayıtsız bir anne babaya sahip olan Sabiha talihine karşı durmuştur. Kendi yaşındaki
çocuklardan farklı olarak o yaşının üstünde hayatı yaşayanlardandı. Anne ve babasının
münakaşalarından bıkmış olan Sabiha içinde bulunduğu mekânı ve zamanı iradesiyle
aşanlardandı. Bu onun bir nevi kendini korumaya alma şekli idi. Eğer bunu başaramazsa bir
bilinmezde kaybolup gidecek, asla yolunu bulamayacak gibi olurdu. Sabiha’nın içinde bulunduğu
durum “kül rengi bir boşluk” sağı solu, öncesi sonrası bilinmeyen bir hâl olarak metaforize
edilmiştir.
91. “Süleyman Bey, zevk ve eğlenceden gayri işlerde kendisini bir nevi gurbet diyarında,
belki bir mutlak pişmanlıkta hisseden insanlardandı” (Tanpınar, 2013a, s. 35).
Kaynak Alan: gurbet diyarı

Hedef Alan: Süleyman Bey

Süleyman Bey Millî Mücadele yıllarında İstanbul’un eğlence mekanlarının daimî olan
Anadolu’da yaşananlara duyarsız kalan halkın ironize hali idi. Aile hayatında saadeti bulamayan
Süleyman Bey kadın, oyun, içki vb. illetlerle kendini mutlu etmeye çalışmaktaydı. Süleyman
Bey’in zevk ve eğlenceden gayri yapması gereken şeylere karşı sorumsuzluğunu gurbet diyarı
kaynak alanıyla metaforize etmiştir.
92. “Arkasında sade kendi altı asırlık mâzisi değil, bütün ihtiyar şark vardır” (Tanpınar,
2013a, s. 49).
Kaynak Alan: ihtiyar

Hedef Alan: Şark

Burada eleştirel bir üslupla yönetim şekline ve işleyişine dikkat çektiği tespit edilmiştir.
Nazırlarının genç nüfustan olmasına rağmen yönetimin eski usullerle yönetilmeye devam ettiğini
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ifade eder. Hatta Osmanlı’nın son döneminde devam ede gelen eksi tecrübelere dayalı yönetim
sadece altı asırdan ziyade öncesini de kapsadığı görülmektedir. Burada hedef Şark olmakla kaynak
alınan “ihtiyar” ifadesiyle metaforize edilmek istenen değişim ve dönüşüme kapalı olan
zihniyetin, devamiyeti fikridir.
93. “Sokak, evinizin kapısından başlayan hayat, ayrıldığınız zaman hüzün duyduğunuz
arkadaş, bir humma gibi sizi saran macera ve yarın içine gireceğiniz kördöğüşüdür” (Tanpınar,
2013a, s. 54).
Kaynak Alan: kör döğüşü

Hedef Alan: Arkadaş

Sokağın sosyal ve kültürel hayat içindeki yeri kaçınılmazdır. Çocuğundan gencine, orta
yaşlısından yaşlısına değin sokağın her fert üzerinde etkisi farklılık gösterse de vardır. Evden farklı
olarak sokak herkese acık bir mekandır orada insan davranışları da farklılık göstermektedir. İnsan,
hayatı bir nevi bu korumasız ortamdan öğrenmektedir. Hayatın öğreticisi niteliğinde olan bu
mekân şartları ve kuralları baştan belli olmamakla beraber genellikle spontane de
gelişebilmektedir. Bu sebepten sokak yakın arkadaş olarak hedef alınarak kuralları olmayan, neyin
nereden geleceğini bilmeden, ferdi etkileyip şekil verebilecek niteliğe sahip olmasıyla “kör
döğüş” olarak metaforize edilmiştir.
94. “Hayatımın tek mihveri o idi” (Tanpınar, 2013a, s. 55).
Kaynak Alan: mihver

Hedef Alan: Sabiha

Cemal okul dışında hayatı okuyup öğrenebileceği yerin mekân olduğunu düşünür. Fakat
Sabiha’yı tanıdıkça aslında onun küçük yaşına rağmen ondan kendine katabileceği çok şeyin
olduğunu fark eder. Sabiha okumayı araştırmayı seven, yaşadığı dönem kadın ve kızlarından farklı
olarak değişime açık bir fert idi. Burada Sabiha karakteri mihver ifadesiyle metaforize edilmiştir.
Mihver kelime anlamı olarak etrafında dönebilen, döndükçe dönüşebilendir. Tanpınar’ın
üslubunda sık sık karşımıza çıkan ifadelerden birisidir. Cemal Sabiha’yı tanıdıkça onun kendi
dönüşümü için yaptıklarını tecrübe ederken kendi dönüşümüne de katkı sunmakta idi.
95. “Sakine Hanımefendi her zamanki tavus edasıyla odanın içinde birkaç adım süzüldü”
(Tanpınar, 2013a, s. 92).
Kaynak Alan: tavus

Hedef Alan: Sakine
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Tanpınar tavusun tüm özelliklerini Sekine Hanım’a yüklemez, sadece onun yürüyüşünü
tavus kuşunun yürüyüşüyle haritalamaktadır.
96. “Ben Leyla’yı bilmez miyim? Benim niyetim cadıyı kızdırmaktı” (Tanpınar, 2013a, s.
108).
Kaynak Alan: cadı

Hedef Alan: Sakine

Sabiha başkalarının özel hayatına değin yön vermeye çalışan Sakine Hanım’a ait
duygularını roman boyunca saklamaz. Ona göre sakine Hanımın yaptığı iş (görücü usulü
evliliklere aracı olmak) yani kendi kafasında birleştirdiği iki farklı insanı kendi yöntemleriyle
hayatlarını birleştirmesi yanlış ve fena bir işti. Sekine Hanım’ı yapmış olduğu fena vazifesinden
dolayı “cadı” metaforuyla özetlenmiştir.
97. “Süleyman Bey, sonra sonra anladım ki yaşadığı dönemden istifa etmiş bir adamdı”
(Tanpınar, 2013a, s. 121).
Kaynak Alan: istifa

Hedef Alan: Süleyman Bey

Süleyman Bey etrafında olup bitenlerle pek alakadar olmadığı gibi, sosyal hayatın
sürükleyici pençesine takılıp gitmekte olan bir karakterdir. O kendinden ve yaşadığı dönemden
uzaklaşarak, yabancılaşmaktaydı. Bu yabancılaşmaya karşı hiçbir mukavemet göstermemesi, bir
vazgeçiştir. Bu durumu “döneminden istifa etmiş bir adamdır” ile meteforlaştırır.
98. “Onlar benim örneklerim, farkında olmadan yüzümde bulduğum maskelerimdi”
(Tanpınar, 2014d, s. 54).
Kaynak Alan: maske

Hedef Alan: Nuri Bey

Kaynak Alan: maske

Hedef Alan: Abdüsselâm Bey

Kaynak Alan: maske

Hedef Alan: Seyit Lûtfullah Bey

SAE’nin birinci bölümünün sekizinci alt başlığına iki soruyla başlamaktadır. Bunlar,
SAE’nin hikayesini neden ağırlaştırdığı, ikincisi ise neden mazi gölgeleri yüzünden yolunun
birdenbire değiştiğidir. Mazi gölgelerinden kasıt bu üç insanın onun benliğinde bıraktığı izlerdir.
Birbirlerinden farklı bu üç karakterden birincisi Muvakkıt Nuri Bey, İrdal’in geçmişindeki örnek
aldığı kişidir, Nuri Efendi iyiliksever, dürüst, temiz yürekli ve çalışkan birisidir (Moran,
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2003:241). Aynı zamanda Hayri İrdal’in hocasıdır. İkinci karakter olan Abdüsselâm Bey, Hayri
İrdal’ın babasının arkadaşı, çocukluğundan beri tanıdığı hatta baba yerine koyduğu, evlendikten
sonra onun evinde yaşamaya başladığı zengin kişidir. Son karakter Seyit Lûtfullah Bey ise
“Geçmiş dönemde hurafe ve tılsım söylemleriyle halkı sömüren sözde dindar insanları sembolize
etmektedir” (Günday, 2007, s. 99). Hayri İrdal’ın daha küçük yaşlarda tanıdığı bu üç karakter,
benliğinde iz bırakmış, hayatının değişmesinde rol oynamış insanlardır. Tanpınar, romanda
metaforik üslupla onlara atıfta bulunulmaktadır: “Nuri Bey, Abdüsselâm Bey ve Lûtfullah Bey
Hayri İrdal’ın maskeleridir.” Maskeden kasıt, zaman zaman onların kişilik özelliklerinden veya
davranışlarından ödünçleme yapmasıdır.
99. “Emine, şimdiki sinema dilini hiç bilmeden, Abdüsselâm Bey’in evindeki hayatımıza
bakarak kendimize muhabbet esiri adını vermişti” (Tanpınar, 2014d, s. 86).
Kaynak Alan: muhabbet esiri

Hedef Alan: Emine ve Hayri İrdal

Hayri İrdal ve eşi Emine, Abdüsselâm Bey’in evinde yaşadıkları için hiçbir sosyal hayatı
kalmamış ve tüm zamanlarını onun yanında geçirmeye mahkûm olmuşlardır. Bu hayattan sıkılan
Emine, kendi yaşamlarını esaret ile metaforlaştırmıştır: “Biz muhabbet esiriyiz.”
100. “Bu adamda bazı soğuk ve tehlikeli hayvanların avlarını büyüleyen ve kımıldamasına
imkân vermeyen çekiciliği vardı” (Tanpınar, 2014d, s. 165).
Kaynak Alan: hayvan

Hedef Alan: Cemal Bey

İrdal’ın patronu Cemal Bey, sevilmeyen hatta tahammül edilemeyen insanlardandır. Cemal
Bey, İrdal’e gizliden bir şey söylemek için yaklaşsa tüm bedeni felç gibi bir üşüme sarardı. Bu
sebepten Tanpınar Cemal Bey’i “tehlikeli hayvan” olarak metaforlaştırmıştır.
101. “Koşmak, kımıldamak, atılmak, istemek, isteyişinde devam etmek lazımdı. Bütün
bunlar benim için değildi. Ben biçare bir gölge idim. Yanımdan biraz sürtünerek geçen her
adamın peşine takılan, ondan ayrılır ayrılmaz, iki kedi yavrusu gibi birbirine sokulan,
birbirinin kucağında gülen, ağlayan bilhassa ağlayan iki çocukla çapaçul, biçare bir gölge”
(Tanpınar, 2014d, s. 151-152).
Kaynak Alan: gölge

Hedef Alan: Hayri İrdal

Kaynak Alan: gölge

Hedef Alan: Hayri İrdal ve çocukları
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Aynı bölümde iki kez gölge metafor olarak geçmektedir. Tanpınar’ın “Hayri İrdal
gölgedir” metaforunu oluşturma sebebi, “İrdâl’in bastırılmış bilinç hali idi. Toplumun ona
öngördüğü kurallarla çelişen tüm arzularının çarpışması sonucu gerçek benliğinin farkına
varmasıydı” (Kamal, 2018, s. 166).
102. “Gündüz hayatında, kavga zamanları, eğlence ve sinema hariç, o kadar sakin, tatlı
surette tembelliğe müsait olan karım uykuya dalar dalmaz bir nevi cambaz kesilir, kolları,
elleri, bacakları birdenbire çoğalır, bir örümcek gibi yüzükoyun yattığı yerden her nevi
plastik danstan zenci ibadetlerine kadar perde perde yükselip alçalan bir hareket sar’asına
tutulur” (Tanpınar, 2014d, s. 192).
Kaynak Alan: cambaz

Hedef Alan: Pakize

Kaynak Alan: örümcek

Hedef Alan: Pakize

Hayri İrdal’in ikinci eşi olan Pakize’nin uyanık olduğu zamanlarla uyuduğu zamanı
betimleyen Tanpınar iki açık, adcıl metaforla eşinin uyku durumunu özetlemektedir. “Pakize
cambazdır ve Pakize örümcektir.” Burada Pakize’nin uyanık ve uyku halindeki gerçek
kişiliğinin yansımalarına dikkat çekmiştir. İrdal’in eşi Pakize gösteriş hastası bir kadındı. Uyanık
haldeyken kendi kişiliğinden farklı sinema sanatçıları gibi oyuncu kimliğine bürünerek gezse de
uyku haline geçince gerçekte olmayan kibar ve gösterişli halinden ziyade kendi olduğuna
değinilmektedir.
103. “Yalnız Selma Hanım yok. O odasında yatağında bir kedi nazarıyla dinleniyor”
(Tanpınar, 2014d, s. 214).
Kaynak Alan: kedi

Hedef Alan: Selma Hanım

İrdal patronu olan Cemal Bey’in hanımının ricası üzerine konağa gelir. Selma Hanım’a
karşı duyduğu sevgiden dolayı onunla muhatap olmak isteyen İrdal, Selma Hanım’ın yardımcısı
Ayşe’nin uyuduğunu söylemesi üzerine kedi-uyumak ilişkisinden dolayı Selma Hanım’ı kedi ile
metaforize etmektedir.
104. “Ben Hayri İrdal, bu biçare hayat artığı, bu iltifata mazhar olayım” (Tanpınar, 2014d,
s. 221).
Kaynak Alan: hayat artığı

Hedef Alan: Hayri İrdal
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Halit Ayarcı İrdal’i bir restorana götürür ve yemek yedikleri sırada kapıdan bir kafile girer.
Bu kafilenin içindeki bir kişi televizyonlarda görülen kalantor kişilerdendir. Halit Ayarcı’ya
uzaktan eliyle selam verdikten sonra masalarına gelip İrdal’in omzuna elini koymuştur. “En aşağı
dördüncü kat gökte Hazreti İsa ile sarmaş dolaştım.” İfadesiyle mutluluğunu belirten İrdal, kendini
bu tarz yerlere ve görüşmelere layık hissetmez. Kendini “hayat artığı” söylemiyle adcıl,
indirgeyici metaforla betimler.
105. “Siz harbe girmeden mağlûp olmuş bir orduya benziyorsunuz” (Tanpınar, 2014d, s. 229230).
Kaynak Alan: ordu

Hedef Alan: Hayri İrdal

İrdal hayatını, ailesini Halit Ayarcı’ya anlatmaktadır. Baldızının muganniye olmak
istemesine, eşinin de kendini Hollywood’da zannetmesinden bahsettiği sırada Ayarcı, İrdal’ı insan
ve hayat tecrübesinin olmamasıyla itham etmektedir. Bunun üzerine bir şeyleri denemeden
olmayacağını kabullendiği için adcıl metafor kurarak bu durumu şu şekilde açıklamaktadır: “İrdal
harbe girmeden mağlûp olmuş bir ordudur.”
106. “Birkaç dakika sonra yine aynı insan, aynı taş bebek olacak değil miydi?” (Tanpınar,
2014d, s. 308)
Kaynak Alan: taş bebek

Hedef Alan: Pakize

SAE kurulmuş, İrdal ve ailesi istedikleri hayatı yakalamışlardır. Pakize balolar, güzel
elbiseler, röportajlar arasında hayatından çok memnundur. Hatta uyurken bile mutlu olduğunu
gören İrdal eşini uyandırıp ne için rüyada bile bu kadar mutlu olduğunu sormak ister. Ancak
uyandırırsa birkaç dakika sonra tekrar aynı Pakize olacağından dolayı vazgeçer. Tanpınar
Pakize’nin bu halini adcıl metafor ile okuyucuya vermektedir. “Pakize taş bebektir.” Taş
bebekten kasıt ruhsuzluk olarak nitelendirilebilinir.
107. “O kahvedeki hâliniz, o gülünç meyusiyetiniz, biçare kederleriniz, silkinip altından
bir türlü çıkamadığınız yükler… Büyükdere’deki şaşkınlığınız, tereddütleriniz,
saadetleriniz… Küçük zeytin çekirdeği gibi dünyanız, hepsi bana hayatı yeniden sevdirdi.
O gece hemen oracıkta elinize beş lira sıkıştırsaydım, nasıl mesut olacaktınız! Evet, bana
hayatı sevdirdiniz. Siz benim en güzel aynamsınız” (Tanpınar, 2014d, s. 363).
Kaynak Alan: ayna

Hedef Alan: Halit İrdal Halit Ayarcı’nın
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Halit Ayarcı Hayri İrdal’le olan sohbeti sırasında ilk tanıştığı günleri hatırlar. “İrdal Halit
Ayarcı’nın aynasıdır.” metaforunu oluşturarak Ayarcı İrdal’e tuttuğu aynada kendi ben’ine
ulaşmıştır. Ayarcı İrdal’e baktıkça kendini görmüş ve bugüne değin fark etmediği ferdi taraflarını
keşfetmiştir. Aynı zamanda Ayarcı İrdal vasıtasıyla kendinde olmayan taraflarının da bilincine
varmıştır.
118. “Kız bu sabah saatinde çiçek açmış bir erik dalı gibi güzel ve tatlıydı” (Tanpınar,
2009, s. 24).
Kaynak Alan: Çiçek açmış erik dalı

Hedef Alan: Kız(Marie)

Selim’in köşkünde çalışan Marie’de, Selim’i çeken bir şeyler vardır. Sabah bu güzel ve
tatlı kızı görmekten haz duyan Selim “Marie çiçek açmış erik dalıdır.” metaforu
oluşturmaktadır. Bu metafor üç çeşit metaforu bünyesinde barındırmaktadır: açık, adcıl ve eşleyici.
109. “Çünkü Leyla nasıl Boğaziçi ve muhayyilemizdeki eski İstanbul ise Marie de öyle
Beyoğlu...” (Tanpınar, 2009, s. 25).
Kaynak Alan: İstanbul

Hedef Alan: Leyla

Kaynak Alan: Beyoğlu

Hedef Alan: Marie

Leyla Boğaz’da doğmuş, İstanbul’da yetişmiş ve Boğaz’a hayran biri olduğu için
Tanpınar, İstanbul ve Boğaz ile Leyla’yı metaforlaştırarak “Leyla Boğaz’dır, İstanbul’dur.”
demektedir. Ecnebi Marie ise, Beyoğlu’nun dar sokaklarında doğup orada yaşadığı için; “Marie
Beyoğlu’dur.” metaforunu yaratmıştır. Beyoğlu İstanbul’un yabancı semtiyken Boğaz son
dönemlere kadar yerli hazların yaşandığı bir İstanbul semti idi. Tanpınar bu metaforla Leyla ve
Marie’nin zıtlıklarını karşılaştırmaktadır. Leyla Doğu’yu, zenginliği ve refah bir hayatı temsil
ederken, Marie Batı’yı, fakir yaşamı, yabancıların ezilmişliğini ve zor bir yaşamı temsil
etmektedir.
110. “Marie Beyoğlu’ydu” (Tanpınar, 2009, s. 25).
Kaynak Alan: Beyoğlu

Hedef Alan: Marie

Tanpınar aynı sayfada “Marie Beyoğlu’dur.” metaforunu tekrar kullanmaktadır. Bunun
sebebi ise, kaynağını Beyoğlu’ndan alan insan metaforuna farklı anlamlar yüklemektir.
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Beyoğlu’nun çalışkan, eğlenmekten başka işi beceremeyen, her şeye kayıtsız, sömürücü bir hayat
olduğuna değinmektedir.
111. “Nezihe dizginini almış at gibi hareketliydi” (Tanpınar, 2009, s. 38).
Kaynak Alan: at

Hedef Alan: Nezihe

Nezihe diğer insanlardan daha hareketli biridir. Dizginini eline almış olması onun
özgürlüğüne düşkün olduğu anlamına gelmektedir. Nezihe’nin yerinde duramayan hareketlerinden
dolayı “Nezihe attır.” adcıl metaforu ile karşımıza çıkmaktadır.
112. “Atife’nin annesini, gıdasını bulduğu yerde temin eden o et yiyen nebatatlara,
büyük örümceklere, çölün o câmit sükûneti içinde hayatları bütün bir sinme, bekleme, hazırlık,
aldatma, somurma, öldürme olan, yalnız tabiatın kendilerine gıda olarak seçtiği mahluklar için
tehlikeli hayvanlara benzetmişti” (Tanpınar, 2009, s. 57).
Kaynak Alan: ot yiyen nebatat

Hedef Alan: Atife’nin annesi (Zümrüt Hanım)

Kaynak Alan: büyük örümcek

Hedef Alan: Atife’nin annesi

Kaynak Alan: tehlikeli hayvan

Hedef Alan: Atife’nin annesi

Atife, Selim’in çocukluk aşkıdır. Buna rağmen Selim, üç yıl boyunca kendinden on yedi
yaş büyük olan Atife’nin annesi Zümrüt Hanım’la ilişki yaşamıştır. Selim bu ilişkiyi
adlandıramasa da kendini Zümrüt Hanım’ın kolları arasında bulmaktadır. Zaman zaman Zümrüt
Hanım’ın onu kullandığını hissetmekte ve suçlamaktadır. Tanpınar Selim’in gözünden Zümrüt
Hanım’ı üç metafor kullanarak okuyucuya sunmaktadır. “Atiye’nin annesi ot yiyen nebatattır.
Atiye’nin annesi büyük örümcektir. Atiye’nin annesi tehlikeli hayvandır.” Kaynak alanı
hayvanlardan oluşan bu açık, adcıl ve indirgeyici metaforlar Selim’in Zümrüt Hanım’a olan
duygularını gözler önüne sermektedir.
113. “İçinde yaşadığı cemaat, her türlü cinsten ve coğrafyadan bir papağan kafesiydi”
(Tanpınar, 2009, s. 70).
Kaynak Alan: papağan

Hedef Alan: İçinde yaşadığı cemaat (insanlar)

Selim, farklı milletten insanlarla aynı mekânda bulunmaktan sıkılmıştır. Arap, Fars ve
Ermeni aksanıyla Türkçe konuşmalar işittiği bu bölgeyi ve bölge insanlarını metaforik üslupla dile
getirmektedir. “Selim’in yaşadığı bölge kafestir ve bu bölgede yaşayan insanlar papağandır.”
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Tanpınar, bu insanların Türkçeyi duyarak öğrenmelerinden ve kötü bir telaffuzla konuştuklarından
dolayı papağan üzerinden metaforlaştırdığı düşünülebilir.
114. “Asım’ın annesi, küçük oğluna bakarken her an yavrusunun üzerine kanat germeğe
hazır büyük bir kuşu andırıyordu” (Tanpınar, 2009, s. 83).
Kaynak Alan: kuş

Hedef Alan: Asım’ın annesi

Asım’ın annesi oğluna çok bağlıdır. Oğlu eve geldikten sonra ondan başka hiçbir şeye
bakmaz ve ilgilenmezdi. Tanpınar, anne kuşun yavrularının yumurtadan çıktıktan sonrası kanatları
altına almasıyla Asım’ın annesi arasında bir benzerlik kurulmuştur. Buna bağlı olarak: “Asım’ın
annesi büyük bir kuştur.” açık ve adcıl bir metafor yaratılmıştır.
115. “Ruhsar Hanım’ın, kafesinde mahpus bir kuş gibi başka ufuklara kanat çarpan bir
hali vardı” (Tanpınar, 2009, s. 88).
Kaynak Alan: kuş

Hedef Alan: Ruhsar Hanım

Asım, Selim ve arkadaşlarını evine davet eder. Asım’ın rahmetli dedesi üç kez evlenmiş,
son evliliği de Asım’dan iki yaş büyük olan Ruhsar Hanım’ladır. Gençlere selam vermeye gelen
genç bayan Selim’in ilgisini çekmiştir. Selim, Ruhsare Hanım’ı betimlerken metafora
başvurmaktadır: “Ruhsare Hanım kafesinde mahpus bir kuştur.”
116.“Hulki Bey’in garip bir konuşması vardı. Bir taraftan kümeste yeni doğmuş horozu,
erkekliğinin bütün gururundan mahrum etmek için durmadan gagalayan yaşlı horoz gibi, kibar ve
astigmatik sesiyle sözlerine karıştırdığı küçük ve kırıcı dikkatlerde, sert cevaplarda alabildiğine
mahçup etmeğe çalışıyor, öbür yandan da ufak takdirler, tebrikler, hayret ifadeleriyle gönüllerini
alıyor, her şeye rağmen âdeta yanı başında onlara yol gösteriyordu” (Tanpınar, 2009, s. 95).
Kaynak Alan: horoz

Hedef Alan: Hulki Bey

Hulki Bey, Asım’ın dedesinin ilk hanımından olan amcasıdır. Evin reislik görevi
babasının ölümünden sonra ona verilmiştir. Tanpınar, “Hulki Bey horozdur” metaforunu
yaratarak yaşadıkları evi de kümes ile dolaylı olarak metaforlaştırmıştır.
117. “Ah bu insan denen bu cezir ve med halindeki hayvan” (Tanpınar, 2009, s. 140).
Kaynak Alan: hayvan

Hedef Alan: İnsan
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Selim Leyla’nın evinde, balodadır. Kıskançlık, arzu, sevgi gibi duygular arasında gidip
gelmesi ile; “İnsan cezir ve med halindeki hayvandır.” metaforunu oluşturmaktadır.
118. “Ben biçare bir esirim. Muhabbet pazarından satın alınmış bir esir. Zincirsiz bir
köle, cariye” (Tanpınar, 2009, s. 141).
Kaynak Alan: esir

Hedef Alan: Selim

Kaynak Alan: köle

Hedef Alan: Selim

Kaynak Alan: cariye

Hedef Alan: Selim

Selim, arkadaşı Refik’in kuzeni Leyla’ya âşıktır. Leyla ise Selim’in yakın arkadaşı Asım’la
evlenmiştir. Selim evlerine baloya gitmiş ancak Asım’ın yanında Leyla’yı görmeye tahammül
edememektedir. Yaşadığı acıyı okuyucu ile paylaşırken üç metafor kullanmıştır: “Selim esirdir,
köledir ve cariyedir.”
119. “Fatma, bu haliyle bir ara istasyonu atlayan bir sürat katarına benziyordu”
(Tanpınar, 2009, s. 175).
Kaynak Alan: sürat katarı

Hedef Alan: Fatma

Fatma Selim’e rüyasını anlatmaktadır. O sırada Selim söze karışıp Refik’le bir anısını
anlatır. Sözünün kesilmesine dayanamayan Fatma, Selim susar susmaz rüyasını anlatmaya devam
eder. Fatma’nın bu hali istasyon atlayan sürat katarıyla metaforize edilmiştir.
120. “Asıl beni düşündüren tavrı oldu. Sanki Viyana’ya ve Prag’a giren bir çeşit Hitler
gibiydi. Tıpkı çok yumuşak ve besili bir Hitler” (Tanpınar, 2009, s. 197).
Kaynak Alan: Hitler

Hedef Alan: Adnan Bey

Mehmet Narlı, Suat, Selim, Hayri Dura ve Gündüz politika hakkında konuşmaktadırlar.
Söz Beylerbeyi’ndeki yıkılacak yalıların işaretlendiğine geldiğinde Tanpınar politikacı Adnan
Bey’i bu tavrından dolayı “Adnan Bey Hitlerdir.” metaforuyla okuyucuya sunmaktadır.
121. “Bana zavallı Adrienne darağacını yanında gezdiriyor gibi geldi” (Tanpınar, 2009,
s. 214).
Kaynak Alan: darağacı

Hedef Alan: Adrienne’nin kocası
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İstanbul’u seven ve Paris’e dönmek istemeyen Adrienne yeni bir evlilik yapmıştır. Selim
ve Ayşe’nin yanında Adrienne’yi kolundan çeken bu adamın sık sık başka kadınlarla görüldüğü
de bilinmektedir. Bu duruma çok üzülen Ayşe, bu zalim koca için “darağacı” metaforunu
yaratmıştır.
122. “Adrienne hep bu değil miydi? Basit bir ıstırap makinesi” (Tanpınar, 2009, s. 218).
Kaynak Alan: ıstırap makinesi

Hedef Alan: Adrienne

Bir üst maddede geçen olayın akabinde Adrienne hakkında konuşmalar devam etmekle
birlikte Adrienne için özgün bir adcıl metafor daha oluşturulmuştur: “Adrienne ıstırap
makinesidir.”

4.3. Tanpınar Romanlarında Eylemcil Metaforlar
1.

“Gerçi kendi çocukluğunun saadetini yıkan, anasının güzel gözlerini acının zehirli

çeşmesi yapan bu adama karşı kalbinde hiçbir hınç yoktu” (Tanpınar, 2014c, s. 83).
Kaynak Alan: acının zehirli çeşmesi yapan Hedef Alan: Sabri’nin babası annesinin
gözlerini
Sabri çok küçükken babası onları terk etmiş, annesi üç çocukla çok zor günler geçirmişti.
Sabri maziye daldığında annesinin gözyaşlarını, yaşadığı acıları ve buna sebep olanın da babası
olduğunu hatırlamaktadır. Tanpınar Sabri’nin annesini, özgün bir metafor ile -“Sabri’nin babası
annesinin gözlerini acının zehirli çeşmesi yapandır.”- vermektedir. Burada gözler ile çeşme
arasında metaforik bir bağ kurulmuştur.
2.

“Niçin içinde bu merhamet çeşmesi kanamıştı” (Tanpınar, 2014c, s. 93)?

Kaynak Alan: merhamet çeşmesinin kanaması

Hedef Alan: Atiye’nin içi

Sabri Bey ile Molla Bey’in şark hakkında konuşmalarına şahit olan Atiye, Sabri Bey’in
“Şark öldü” demesine çok üzülmüştür. Musikiden, sanattan, politika hakkında konuşmaktan zevk
alan tam olarak kendini şarka ait hissetmeyen Atiye’nin şarkın öldüğünü duyması üzerine şarka
karşı merhamet duygusu hissetmiş ve hüznünü adcıl bir metafor ile vermiştir. “Atiye’nin içindeki
merhamet çeşmesi kanayandır.”
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3.

“Kazanmak güzeldi, biri bin yapmakta insanın gururunu okşayan bir taraf vardı”

(Tanpınar, 2014c, s. 132).
Kaynak Alan: biri bin yapmak

Hedef Alan: İnsan

MB’de sarraf olarak geçen Agop Efendi, parayı çok sevmektedir. Para kazanmayı
betimlerken “insan biri bin yapandır.” eylemcil metaforu yaratarak, insan gururunu okşadığını
vurgulamıştır.
4.

“Nergiz Ayşe’nin sır saklamasını bilmek, derli toplu olmak, paraya kıymaktan

çekinmemek gibi meziyetleri vardı” (Tanpınar, 2014c, s. 136).
Kaynak Alan: para kıymak

Hedef Alan: Nergiz Ayşe

Tanpınar’ın sıra dışı metaforlarından biri de Nergiz Ayşe’yi okuyucuya tanıtırken
oluşturduğu eylemcil, açık metafordur. Tanpınar gündelik hayatta çokça kullanılan “para
harcamak” ifadesini kullanmak yerine “Nergiz Ayşe paraya kıyandır.” metaforu oluştururken
paranın ne kadar önemli olduğunu da sübliminal olarak okuyucuya vermektedir.
5.

“Mahallemizdeki Sofya, Filibe muhacirleri, bu 93 Muharebesi’nin, oldukları

yerlerden söküp İstanbul’a getirdiği ailelerdendi” (Tanpınar, 2013a, s. 19).
Kaynak Alan: oldukları yerden sökülen (ağaç)

Hedef Alan: Sofya, Filibe muhacirleri

Tanpınar, Millî Mücadele döneminde yıllarca vatanları bildikleri, suyu, havası, onların
olan bölgelerden zorla koparılıp, çıkarılan muhacirlerin vatanlarından ayrılışlarını sökülmüş
“ağaç” ifadesiyle metaforize etmiştir. Fidan değil ağaç metaforunu seçmedeki maksadı
Tanpınar’ın kök salmış ve köklerini salarken de coğrafi mekâna göre şekillenmiş bir ağacın
sökülüp başka bir mekâna dikildiğinde tekrar adapte olma ve kök salmasındaki zorluğu anlatmıştır.
Ecdadın birer parçası olan bu bireyler vatan topraklarından uzakta kendilerince bir hayat
yaşamaktayken şimdi yabancısı oldukları mekâna/yaşama alışmak ve yaşama tutunmak
zorundaydılar. Tanpınar burada hem kapalı, eylemcil metafora başvurmuştur.

4.4. Tanpınar Romanlarında Seçkinsel (Alışılmamış) Metaforlar
1.

“Mümtaz onun kat kat yığılan perdelerini istediği kadar zorlasın; tanıdığı, bildiği

hiçbir şeyi göremezdi. Kül rengi bir tıkızlık, akışı bile belli olmayan bir nehir gibi, başta kendi
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varlığının şuuru olmak üzere, her şeyi alıp götürürdü. Bu, ömür dediğimiz şeyle beraber yürüyen
bir nevi küller altında Pompei idi” (Tanpınar, 2014b, s. 63).
Kaynak Alan: küller altındaki Pompei

Hedef Alan: Mümtaz

M.S. 79 yılının 24 Ağustos gecesi İtalya’da bulunan Pompeii şehri üzerindeki Vezüv
Volkanı püskürmeye başlamıştır. Volkandan çıkan "Nuee Ardente" denilen kızgın bulutlar ve
piroklastik maddeler otuz bin kişilik şehrin bir kısmını yakarak kavurmuş, bir kısmını da volkanik
kül ve kumların altında bırakarak fosilize olmalarına; taşlaşmalarına sebep olmuştur (Biricik,
2001, s. 11-12). Tanpınar bu şehri, hedef alanı ana karakter Mümtaz olan seçkinsel bir metafor
yaratmıştır. Mümtaz romanın bu bölümünde Nuran’la arasında olan dargınlıktan ötürü bir
huzursuzluk hali içindedir. Mümtaz’In iç huzursuzluğu Pompei şehrinin durumu ile metaforize
edilmiştir. “Mümtaz küller altında Pompeidir.”
2.

Nuran'ı bahçedeki nar ağacının dibinde, kahvaltı masasında tasavvur etmek yahut

kendi eliyle düzelttiği çiçek tarhlarının arasında, saçları, başının üstüne bir iki firkete ile toplanmış,
beyaz sabahlığı Pompei fresklerini andıran kıvrımlarla vücudunun inhinalarını kavramış geziniyor
düşünmek, Mümtaz'ın yalnızlığını başka türlü dolduran hazlar oluyordu (Tanpınar, 2014b, s. 173).
Kaynak Alan: Pompei freski

Hedef Alan: Nuran’ın vücudu

Mümtaz Nuran’ın evinden ayrıldıktan sonra artık en büyük zevki onu evinin içinde hayal
etmek olmuştur. Hayallerini betimlerken kurduğu seçkinsel metafor: “Nuran’ın vücudu Pompei
freskidir.”
3. Sevgilisinin, gündelik hayatın her safhasında, duruşu, kıyafeti, aşkta değişen çehresi ile
sanatın ölmez aynasına kendinden evvel geçenleri ona adeta hayranlığını ve sahip olma
lezzetlerini bir kat daha; ve belki de ıstıraplı bir şekilde hatırlatan bir yığın çehresi vardı.
Renoir'in Okuyan Kadın'ı bunlardan biriydi. Tepeden gelen ve saçları bir altın filizi gibi
tutuşturan ışığın altında, koyu nefti zeminle, elbisesinin siyahı ve boynu örten pembe tül
arasından bir gül topluluğu ile fışkıran bu sarışın rüya, çehrenin tatlı sükuneti, gözlerin
kapalı çizgisi, çenenin küçük bir toplulukta birden bitişi, dudakların tatlı, adeta besleyici
tebessümü gibi bir yığın benzerlikle genç adam için, sevgilisinin bazı saatlerine sanatın en
sadık aynalarından birini tutuyordu (Tanpınar, 2014b, s. 190).

Kaynak Alan: Renoir'in Okuyan Kadın tablosu

Hedef Alan: Nuran

Kaynak Alan: altın filiz

Hedef Alan: Nuran’ın saçları

Kaynak Alan: sarışın rüya

Hedef Alan: Nuran
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Tanpınar Huzur’un bu bölümünde insan metaforu kullanmak için Nuran’ı seçmiştir.
Fransız ressamın ünlü tablosuyla Nuran’ın arasında bir benzerlik kurarak “Nuran
Renoir'in(1841-1919) Okuyan Kadın tablosudur.” seçkin metaforuna ulaşılmaktadır. Aynı
bölümde “Nuran’ı sarışın rüyadır” ve saçlarını ise “Nuran’ın saçları altın filizdir.” metaforunu
yaratmak suretiyle Mümtaz’ın gözünden Nuran’ı okuyucunun gözünde canlandırmıştır.
4. “Tam Pisanello! Yahut bizim minyatürler” (Tanpınar, 2014b, s. 343).
Kaynak Alan: Pisanello

Hedef Alan: Nuran

Kaynak Alan: bizim minyatürler

Hedef Alan: Nuran

Tanpınar Nuran’ı İtalyan ressam Pisanello(1395-1455) ile ilişkilendirerek seçkinsel
metafor yaratmaktadır: “Nuran Pisanello’dur.” Biz gibi yani cepken, yelek ve şalvar giyinen
Nuran Tanpınar’ın ikinci seçeneği olan bizim minyatürler ile Nuran’ı metaforlaştırmıştır.
5. Bu gece, açık pencereden gelen yaldızlı karanlığın üzerinde, entarinin geniş dekoltesi
içinde, çıplak kolların güneş humması ve deniz hamamından çıkar çıkmaz alelacele iki
yana bölünmüş saçlariyle genç kadın, bin sekiz yüz doksan senelerinden bir o kadar şair ve
ressamın peşinden koştuğu ve Renoir'in birçok deneyişten sonra birdenbire yakaladığı o
mahrem saatlerin kadını, perdeleri inik odada her akşamki ışığın peteğinden sızan balı
değildi (Tanpınar, 2014b, s. 190-191).

Kaynak Alan: Renoir’in tablosu

Hedef Alan: Nuran

Mümtaz’ın muhayyilesinde Nuran, aşkın ve güzelliğin ulaşılmaz sembolüdür. Tanpınar
bu güzelliği Renoir’ın “mahrem saatlerin kadını” ile metaforize etmektedir. Okuyucuya
Tanpınar’ın muhayiilesindeki Nuran karakterinin somut hali bu tabloyla gösterilmektedir. Burada
“Nuran, Renoir’in mahrem saatlerinin kadınıdır.” seçkinsel metaforuna ulaşılmaktadır.
6. “Nuran daha ziyade Ghirlandajo'nun Mabed'e Takdimindeki Floransalı Kadın'ı, sol eli
kalçasında, başı şakak kemiğinin küçük çıkıntısını ve çenenin çukurunu daha ziyade belirten latif
bir yana eğişte adeta omuzla birleşmiş, biraz ilerisinde geçen manzaraya bütün hüviyetiyle akan o
yarı kadim dünya ihtişamını hatırlatıyordu” (Tanpınar, 2014b, s. 191)
Kaynak Alan: Ghirlandaio'nun tablosu

Hedef Alan: Nuran

“Nuran, 1449-1494 yılları arasında yaşayan, Floransa ekolüne bağlı Erken Rönesans
döneminin önemli ressamlarından olan Ghirlandaio'nun “Bakirenin Mabede Takdimi” isimli
tablosunun sol tarafında yer alan kadınların biraz önünde duran, sol eli belinde ve yüzünde hüzünlü
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bir ifade olan kadına benzetilmiştir” (Anar, 2012, s. 35). “Nuran Ghirlandajo'nun Mabed'e
Takdimindeki Floransalı Kadın'ıdır.” seçkinsel metafora ulaşılmaktadır.
7. “Bu aydınlığın cümbüşü, kaside ve duası, her şeyin bir kamaşma, bir tutuşma olduğu,
bir yanının kendi küllerinden binlerce defa dirilip tekrar tutuştuğu parladığı andı”
(Tanpınar, 2014b, s. 151-152).
Kaynak Alan: Anka kuşu

Hedef Alan: Mümtaz

Tanpınar bu cümlede kapalı, seçkinsel metafor kullanmaktadır. Kendi küllerinden tekrar
doğmak masal kuşu olan Anka kuşunun özelliğidir. Tanpınar Mümtaz’ın hayatıyla Anka kuşu
arasında ortak payda görmüş olmalı ki “Mümtaz Anka kuşudur.” metaforunu yaratmıştır.
8. “Tevfik Bey küçük bir hüsnüniyetle işe başlayıp küçük zevk düşkünlüğünde çehresini
tamamlayan Tanzimattı. Onun rahatlığı, kayıtsızlığı, çalınmış neşesiyle yaşıyordu.
Yaşar Bey daha ziyade İkinci Meşrutiyetti, onun huzursuzlukları ile doluydu”
(Tanpınar, 2014b, s. 168).
Kaynak Alan: Tanzimat

Hedef Alan: Tevfik Bey

Kaynak Alan: İkinci Meşrutiyet

Hedef Alan: Yaşar Bey

Tanpınar karakterlerini dönemlerle metaforize etmektedir: “Tevfik Bey Tanzimat’tır.
Yaşar Bey İkinci Meşrutiyet’tir.”
9. “Cahide’nin uzun kirpikleri daima inik, daima duaya hazırlanmış içe çekik hali, bir
Murillo tablosundan koparılmış aziz veya melek edası vardı” (Tanpınar, 2009, s. 154).
Kaynak Alan: Murillo tablosundan koparılmış aziz veya melek

Hedef Alan: Cahide

Tanpınar Cahide’yi, 1600’lü yıllarda yaşamış İspanyol ressam Murillo’nun fırçasından
çıkan bir tablo karakteri ile metaforlaştırmıştır: “Cahide Murillo tablosundan koparılmış aziz
veya melektir.”
10. “Geniş yakalı, kolsuz sarı bluzu, filigranlı siyah saten etekliği, koyu kahverengi
kuşağıyla daha ziyade bir Botticelli başını tamamlayan Braque’vari bir kompozisyona
benziyordu” (Tanpınar, 2009, s. 177).
Kaynak Alan: Braque’vari bir kompozisyon
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Hedef Alan: Ayşe

Ayşe’nin dış görüşünün betimlendiği bu bölümde, İtalyan ressam Botticelli ile Fransız
ressam Braque’ye atıfta bulunmak suretiyle metafor oluşumuna kaynaklık etmektedir: “Ayşe,
Botticelli başını tamamlayan Braque’vari bir kompozisyondur.”
11. “Genç bir kadın hakikaten şaşırtıcı ve güzel, geniş dekolteli elbisesi içinde hemen hemen
yarı çıplak Vendôme meydanından kopmuş küçük bir rüzgâr gibi kokulu Refik’e yanaştı”
(Tanpınar, 2009, s. 225-226).
Kaynak Alan: rüzgâr

Hedef Alan: Sabriye

Sabriye’nin kokusu, Selim’e Paris’teki Vendôme meydanındaki kokuyu çağrıştırmıştır.
Tanpınar’ın kaynağını addan almış olduğu ancak o adda yurt dışındaki bir meydan kokusuyla
ilişkilendirdiği “Sabriye Vendôme meydanındaki kokulu rüzgârdır.” seçkin metaforuna
ulaşılmaktadır.
12. “Selim Ayşe’nin gece içinde büyük bir manolyaya benzeyen sarışın yüzüne, Botticelli
saçlarına ve cins vücuduna baktı” (Tanpınar, 2009, s. 238).
Kaynak Alan: manolya

Hedef Alan: Ayşe’nin yüzü

Kaynak Alan: Botticelli

Hedef Alan: Ayşe’nin saçları

Tanpınar, Botticelli’nin hangi tablosuna atıf yaptığını okuyucuyla paylaşmasa da
Botticelli’nin tablolarında kadın karakterleri genel olarak sarışın, dalgalı saçlıdır. Tanpınar,
kaynağını Boticelli’den aldığı seçkin, açık metafor kullanmıştır. Ayşe’nin yüzü için ise; “Ayşe’nin
yüzü manolyadır.” adcıl metaforu oluşturulmuştur.
13. “Ne Ayşe’nin sesinin teşkil ettiği o lâcivertle pembe arasındaki mor aydınlık, ne de onun
gece içinde büyük bir manolyaya yahut büyük bir havuzda belirsiz rüzgârlarla olduğu yerde
gidip gelen su nilüferlerine benzeyen yüzünün ve Botticelli saçlarının payı olan o tatlı sarı,
ömrünü o kadar bütünüyle kendisine veren vitraydan kaybolmamışlardı” (Tanpınar, 2009,
s. 241).
Kaynak Alan: nilüfer

Hedef Alan: Ayşe’nin yüzü

Kaynak Alan: Botticelli

Hedef Alan: Ayşe’nin saçları

Tanpınar, yukarıdaki atıfta olduğu gibi burada da Ayşe’nin saçları için aynı metafor
kaynağını kullanmaktadır. “Ömrünü o kadar bütünüyle kendisine veren vitraydan” ifadesinden
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Botticelli’nin 1482-1486 yılları arasında çizdiği “Venüs’ün Doğuşu” adlı eseri olabileceği
düşünülebilir. Ayşe’nin yüzü için ise kaynağını nilüferden alınan bir övgü metaforu yaratılmıştır:
“Ayşe’nin yüzü nilüferdir.”

4.5. Tanpınar Romanlarında Övgü Metaforları
1. “Aslan gibi üç oğlu var” (Tanpınar, 2014c, s. 47).
Kaynak Alan: aslan

Hedef Alan: Suphi Molla’nın oğulları

Ata Molla, İsmail Molla ile konuşmaktadır. İsmail Molla Suphi Molla’nın hastalıktan
dolayı çocuğunun olmadığını söylemesi üzerine Ata Molla, Suphi Molla’nın üç oğlunun var
olduğunu metaforik bir üslupla dile getirmiştir: “Suphi Bey’in oğulları aslandır.”
2. “Bir insan teninin bu sedef pırıltısını, bu mücevher cilâsını bulabilmesi hakiki bir
mucizeydi” (Tanpınar, 2014c, s. 58).
Kaynak Alan: sedef parıltısı

Hedef Alan: Atiye’nin teni

Kaynak Alan: mücevher cilâsı

Hedef Alan: Atiye’nin teni

Tanpınar, Behçet Bey ve Atiye’nin evlendikleri geceyi betimlerken; özgün, övgü
metaforlarıyla Behçet Bey’in Atiye’ye olan hayranlığını, şaşkınlığını dile getirmektedir:
“Atiye’nin teni sedef parıltısıdır, mücevher cilâsıdır.”
3. “Karısının bu ılık nefesleriyle muhakkak bir tarafta bir gül ağacı yetişiyor, çiçek açıyor,
baharını yapıyordu” (Tanpınar, 2014c, s. 60).
Kaynak Alan: gül ağacı

Hedef Alan: Atiye’nin nefesi

Kaynak Alan: bahar

Hedef Alan: Atiye’nin nefesi

Behçet Bey evlendikten sonra Atiye’ye layık bir eş olmadığını ve onun çok daha iyilerini
hakettiği görüşündedir. Atiye’yi sürekli ululayan Behçet Bey, karısının uyuyakalması üzerine
nefeslerini dinlemeye başlamıştır. Bu durumdan zevk almaya başlayan Behçet Bey eşi Atiye
Hanım’a övgü metaforu yaratarak -“Atiye’nin nefesi baharı getirir, gül ağacı yetiştirir”hissiyatını dışarıya aktarmıştır.
4. “Ata Molla Beyefendi’nin kızını gördüm; sülün gibi” (Tanpınar, 2014c, s. 112).
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Kaynak Alan: sülün

Hedef Alan: Ata Molla Beyefendi’nin kızı

Halit Bey’in annesi Ata Molla’nın büyük kızını görmüş ve çok beğenmiş oğluna almak
istemiştir. Kızı, oğluna anlatırken övgü metafor kulanmaktadır: “Ata Molla Beyefendi’nin kızı
sülündür.” Sülün, Anadolu’da güzel ve uzun boylu oluşu temsil eden metafordur.
5. “Buyrun sultanım, civanım, şu taraftan aslanım” (Tanpınar, 2014c, s. 135).
Kaynak Alan: aslan

Hedef Alan: Nergis Ayşe’nin müşterileri

Nergis Ayşe ve cariyeleri konağa gelen müşterileri karşılarken metaforik üsluba
başvurmaktadırlar. “Nergis Ayşe’nin müşterileri aslandır.” Yiğitliğin ve cesaretin sembolu
olarak kullanılan aslanın Tanpınar üslubunde sık sık kullanıldığı görülmektedir.
6. “Kızın Trabzon bürümcüğünden gömleği içinde beyaz zambak gibi devrildiğini gördü”
(Tanpınar, 2014c, s. 140).
Kaynak Alan: Beyaz zambak

Hedef Alan: Nuri Bey’in zevk arkadaşı

Nergiz Ayşe’nin konağına gelen Nuri Bey zevk arkadaşını seçmiştir. Gece konakta çıkan
yangında zevk arkadaşını beyaz bürümcük gömleği içinde son kez gören Nuri Bey açık, kız için
övgü metaforu kullanmaktadır: “Nuri Bey’in zevk arkaşı beyaz zambaktır”
7. Hatta buna ses de denemezdi. Sadece muhayyilem zamanla bir nevi bahar koruluğu
gibi onlardan gelen cıvıltı ile dolmuştu” (Tanpınar, 2013a, s. 27)
Kaynak Alan: kuş cıvıltısı Hedef Alan: Nuri Bey ve Mehmet Bey’in kızlarının sesleri
Tanpınar’ın kaynak alan olarak aldığı kuş cıvıltısı ile adcıl, övgü ve kapalı metaforu aynı
anda oluşturarak Cemal’in sosyal yaşamında kadın imgesine karşı duruşu ve hislerini okuyucusuna
aktarmıştır. Cemal dışa pek kapalı bir karakter gibi sunulmasa da aslında karşı cinsle pek de kolay
iletişim kurabilen bir değildir. Arkadaşı Sabiha hariç kadın ve genç kız dostluklarına çok alışık
olmamakla beraber onlardan her daim kaçmakta idi. Cemal sık sık olmasa da ara ara karşılaştığı
seslerini ve simalarını tam olarak ayrıt edemediği yakın çevresindeki bayanları adeta bir grup kuş
misali sesin ve simanın ayrıt edilemezliğinden olsa gerek ki durumu kuş cıvıltısı ile metaforize
ettiği tespit edilmiştir.
8. “Herkes sizi anlamaz. İsterseniz böyle birini tanıyorum. Fevkalade güzel bir kadın, bir
inci” (Tanpınar, 2013a, s. 75).
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Kaynak Alan: inci

Hedef Alan: Kadın

Tanpınar SD’de Avrupalı kadınla Türk kadını arasındaki sosyal, kültür ve bakış açısı
farkını okuyucuya sunmayı hedeflemiştir. Romanda Kudret Bey Batı tesirinde değişmiş, sanattan
anlayan fertleri sembolize eder. Onu ve onun gibilerini anlamada, tatmin etmede ihtiyaç duyulan
kadının da Avrupalı olması öngörülür. Bu dönemde Avrupalı bir kadın ile münasebet kurmak adeta
paha biçilmez bir olaydı. Yazarın, Avrupalı kadınları “inci” övgü metaforuna başvurarak kıymetli,
narin, güzel vb. göstermeyi amaçladığı saptanmıştır.
9. “Evin içinde Avrupalı kadın bir sihirbaz değneğine benzer; her şey değişir ve birden
güzelleşir” (Tanpınar, 2013a, s. 77).
Kaynak Alan: sihirbaz değneği

Hedef Alan: Kadın

Kudret Bey yaşam şekli ve bakış açısı itibariyle Batı’ya hayranlık duyanlardandır. Onun
Batı’ya karşı göstermiş olduğu ilgi ve alaka düşünce ufkuna, yaşam tarzına, kılık kıyafetine dahi
yansıdığından karısı ve kayınları ile anlaşamaz. Kudret bey karısı ve karısının ailesinden
göremediği ilgi, alaka ve anlayışı dışardan özellikle kendi gibi düşünen, Türk kadınlarıyla kıyasta
daha kültürlü, daha açık görüşlü ve anlayışlı Avrupalı kadından bekler. Bu sebepten de hayatını
birleştirmek için Avrupalı kadınla görücüye çıkmaya hazırlanır. Kudret Bey hayatına girecek
Avrupalı kadının “sihirli değnek” ile metaforlaştırmıştır.
10. “Kadın, hayat yolunu erkek için aydınlatan meşale, ilahî yardımcımız” (Tanpınar,
2013a, s. 80).
Kaynak Alan: meşale

Hedef Alan: Kadın

“Tanpınar’a göre bir kadının erkeğin hayatı üzerindeki etkisi kaçınılmazdır. Kadının
değerler silsilesinde erkekten üstün olduğunu, hatta erkeğin kendi varlığının idrakine varmasında
kadının esas teşkil ettiğini savunur” (Kamal, 2018, s. 151). Kadını hayatı aydınlatan bir “meşale”
olarak metaforize eder yazar. Ona göre erkek kadın vasıtasıyla kendi bilincine vardığı gibi, kültür,
sanat seviyesindeki gelişmeyi de yine kadın vasıtasıyla tamamlayacaktır.
11. “Sanki İlahî bir mahlûk, bir “présence spirituelle”! Göreceksin Cemal kardeşim, bir
nevi melek toplantılarımızı idare edecek, aydınlatacak. Günlerimizi baştan aşağı şiir yapacak!”
(Tanpınar, 2013a, s. 82)
Kaynak Alan: melek

Hedef Alan: Kadın
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Tanpınar’ın kadına yüklediği değerlerden birisi ilahi bir mahluk ve manevi
mevcudiyetlerdir. Bu sıfatlarıyla kadın onda insan üstü bir varlığa dönüşmektedir. Bu dönüşümü
övgü metaforuna başvurarak “kadın melektir” yarattığı gözlemlenmiştir. Erkekten farklı olarak
insan üstü sıfatlara sahip olan kadın onlara katıldığı taktirde onları da kendi gibi değiştirecek ve
dönüştürecektir.
12. “Tabiî efendim, insanın sizin gibi bir ilham perisi bulunduğu zaman” (Tanpınar, 2014d,
s. 352)…
Kaynak Alan: ilham perisi

Hedef Alan: Pakize

Tanpınar SAE’de kaynağını ilham perisinden aldığı iki metafora rastlamaktayız.
13. “Van Humberet ilham perime bakarak” (Tanpınar, 2014d, s. 353)…
Kaynak Alan: ilham perisi

Hedef Alan: Pakize

Ayarcı’nın verdiği baloya gelen altmış beş yaşlarında Hollandalı araştırmacı Van
Humberet, Türkçe bilmektedir. Öğrendiği bazı kalıp sözcükleri yerinde ve doğru zamanda
kullanmak için çaba sarf etmektedir. Pakize’nin, kocasının yanında olunca İrdal’in daha rahat
konuştuğunu söylemesi üzerine Humberet öğrenmiş olduğu metaforik söylemi dillendirmiştir:
“Pakize ilham perisidir.”
14. “Asım’ın annesi selâmlık kısmına yaptığı ziyaretten “Aslanımın öbür arkadaşlarını da
şöyle bir göreyim, dedim, yoksa sizi rahatsız etmezdim.” diyerek özür dilemiş, ortağına “Hepsi
aslan gibi maşallah. Allah nazardan saklasın!” diyerek oğlunun dostlarını övmüştü” (Tanpınar,
2009, s. 83).
Kaynak Alan: aslan

Hedef Alan: Asım

Kaynak Alan: aslan

Hedef Alan: Asım’ın arkadaşları

Asım’ın evine giden Selim ve arkadaşlarına Asım’ın annesi kaynağını aslandan alan
yalın, övgü ve açık metafor kullanmaktadır: “Asım aslandır. Asım’ın arkadaşları aslandır.”
15. “Aslanımı yeniçeri kıyafetiyle görmeliydiniz” (Tanpınar, 2009, s. 84).
Kaynak Alan: aslan

Hedef Alan: Asım

Asım’ın annesi aynı metafor ile bir kez daha okuyucu önüne çıkmaktadır. “Asım
aslandır.”
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16. “Hilmi Efendi Leyla’ya hüsn-ü ilahi der, Sadiye’yi bakireliği için Meryem Anamız
diye adlandırırdı” (Tanpınar, 2009, s. 125).
Kaynak Alan: hüsn-ü ilahi

Hedef Alan: Leyla

Kaynak Alan: Meryem Ana

Hedef Alan: Sadiye

Hilmi Efendi, Refik’in babasının yalısında uzun yıllarca çalışan bir hizmetlidir. Refik’in
kuzenleri olan Leyla ve Sadiye’yi çocukluğundan beri sever, onlara eski tekkelerden kalma
sözcükleriyle hitap ederdi. Hilmi Bey Leyla’nın güzelliğini metaforlaştırarak “Leyla hüsn-ü
ilahidir” der. Hilmi Bey Sadiye’ye de bekar olduğu zamanlarda kullandığı “Sadiye Meryem
Ana’dır.” metaforu ile karşımıza çıkmaktadır.
17. “Heleni’nin yeğeni güzel değil adeta muhteşem. Balık gibi bir şey, evin içinde
saçlarıyla, büyük gözleriyle yüzüyor” (Tanpınar, 2009, s. 247).
Kaynak Alan: balık

Hedef Alan: Marie

Selim’in evindeki ecnebi yardımcı Marie, Suat’ın da dikkatini çekmiştir. Suat Marie’nin
güzelliğini övgü metaforuyla okuyucuya sunmuştur: “Marie balıktır.”
18. “Birdenbire kolunuza asılırsa ve bütün bir yanınızı birdenbire bir gül bahçesi yaparsa.
Hakikaten mitolojik bir mahlukum şimdi” (Tanpınar, 2009, s. 232).
Kaynak Alan: gül bahçesi

Hedef Alan: Şifa

Kaynak Alan: mitolojik mahluk

Hedef Alan: Selim

Selim, Şifa’nın hakikaten güzel ve tatlı olduğunu düşündüğü sırada koluna girmesi
üzerine yaşadığı duygu yoğunluğuyla; “Şifa gül bahçesi yapandır.” övgü ve eylemcil metaforu
kullanmıştır. Selim bu olay üzerine kendini de mitolojik mahluk olarak metaforlamaktadır.
19. “Şifa bir peyzaj kadar, bir musiki kadar güzel” (Tanpınar, 2009, s. 234).
Kaynak Alan: peyzaj, mimari

Hedef Alan: Şifa

Selim, Şifa’nın güzelliğine vurgu yapmaya ileriki sayfalarda da devam etmektedir. “Şifa
peyzaj ve mimaridir.” metaforu ile Şifa’nın dış güzelliğini betimlemektedir.
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4.6. Tanpınar Romanlarında Üstünlük Metaforları
1. “İsmail Molla olmasaydı Atiye'nin hayatı, çalışkan bir örümceğe benzeyen bu koca ile
gerçekten dayanılmaz bir şey olurdu” (Tanpınar, 2014c, s. 63).
Kaynak Alan: örümcek

Hedef Alan: Behçet Bey

Atiye padişahın emriyle Behçet Bey’le evlenmiş, bir süre evli kalıp boşanmayı
düşündüyse de kayınbabası İsmail Molla’yı ve eşini üzmemek için evliliğine devam etmiş bir
karakterdir. Eşinden çok kayınbabasıyla vakit geçiren Atiye, kocasını örümcekle metaforize
etmektedir: “Behçet Bey örümcektir.”
2. Yüzü çocukluğumun şekerci dükkânlarına, şimdiki çiçekçi vitrinlerine benziyor, ışık
ve renk içinde (Tanpınar, 2014d, s. 212).
Kaynak Alan: çiçekçi vitrini

Hedef Alan: Selma Hanım’ın yüzü

Kaynak Alan: şekerci dükkânı

Hedef Alan: Selma Hanım’ın yüzü

Selma Hanım’a âşık olan İrdal, onun güzelliğini çocukluğundan mülahazasında kalan
şekerci dükkanlarını ve şimdiki çiçekçi vitrinini kaynak alarak metaforlaştırmıştır: “Selma
Hanım’ın yüzü çiçekçi vitrinidir, şekerci dükkanıdır.”

4.7. Tanpınar Romanlarında Eşleyici Metaforlar
1. “Ata Molla dördüncü kızını ihtiyat akçeşi gibi saklamıştı” (Tanpınar, 2014c, s. 51).
Kaynak Alan: ihtiyat akçesi

Hedef Alan: Atiye

Atiye’nin doğumundan üç yıl sonra annesi hastalanmış ve ona babası Ata Molla
bakmıştır. Baba-kız ilişkisinden daha çok arakadaş gibi olan, diğer kızlarından daha çok sevdiği,
ihtiyarlığında ona bakmasını umut ettiği küçük kızını istemediği, yetersiz gördüğü birine vermek
Ata Molla’nın içine sinmiyordu. Tanpınar, Ata Molla’nın gözünden kızını eşleyici, adcıl, açık
metafor ile okuyucuya sunmaktadır. “Atiye ihtiyaç akçesidir.”
2. “Ali Efendi, işin ve sağlam düşüncenin, tevazu ve vefanın hiç yıkılmayacak kalesi”
(Tanpınar, 2009, s. 50)
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Kaynak Alan: işin kalesi

Hedef Alan: Ali Efendi

Kaynak Alan: sağlam düşüncenin kalesi

Hedef Alan: Ali Efendi

Kaynak Alan: tevazu kalesi

Hedef Alan: Ali Efendi

Kaynak Alan: vefanın kalesi

Hedef Alan: Ali Efendi

Selim Bey’in köşkünde çalışan Ali Efendi çocuklarından çok Selim Bey’i severdi.
Selim’de de özel bir yeri olan Ali Efendi için, Tanpınar soyut kavramları somuta çevirerek
oluşturduğu dört eşleyici metafor yaratmıştır. “Ali Efendi işin kalesidir. Ali Efendi sağlam
düşüncenin kalesidir. Ali Efendi tevazu kalesidir. Ali Efendi vefanın kalesidir.”

4.8. Tanpınar Romanlarında İndirgeyici Metaforlar
1. “Molla Bey oğlunu beğenmiyor, yuvasında kuzgun bulmuş leylek gibi ondan
tiksiniyordu” (Tanpınar, 2014c, s. 34).
Kaynak Alan: leylek

Hedef Alan: Molla Bey

Kaynak Alan: kuzgun

Hedef Alan: Behçet Bey

Molla Bey oğlunun kendi gibi olmasını çok arzu etse de Behçet Bey karakter olarak ondan
çok farklıdır. Tanpınar, Molla Bey’in gözünden bir türlü sevemediği oğlu Behçet Bey’i indirgeyici
metaforla okuyucuya sunmaktadır: “Behçet Bey kuzgundur.” Kuzgunun psikolojideki yerini
Carl Jung gölge kimliği veya zihnin karanlık yüzünün temsil edilmesi olarak yorumlamaktadır.
Ayrıca kuzgun birçok kültürde bilgeliği hatta Tanrı’yı sembolize etmektedir (Reis, 2018).
Tanpınar Behçet Bey’e kuzgun metaforunu kullanma nedeni Behçet Bey’in sürekli kitaplarla
ilgilenmesinden dolayı bilgeliği ya da gölge yani sevilmeyen evlat olmasından kaynaklanmaktadır.
Bu cümledeki ikinci metafor ise adcıl, açık metafordur: “Molla Bey leylektir.” Molla Bey evin
reisi olmasından dolayı Tanpınar Molla Bey’i leylek ile metaforize etmektedir. Leylek yuvasında
gördüğü kendine benzemeyen bu kuzgundan tiksinmektedir.
2. “O, hep o tavan arasındaki cilt mengenelerine eğilmiş büyük bir örümcekti” (Tanpınar,
2014c, s. 34).
Kaynak Alan: örümcek

Hedef Alan: Behçet Bey
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MB’de Atiye’den sonra Molla Bey’de oğlunu örümcek ile metaforize etmektedir. Atiye
eşleyici metafor olarak kullanırken Molla Bey’in metaforu indirgeyici metafordur. “Behçet Bey
örümcektir.”
3. “Halit Bey’in akrabaları bile, sonunda mallarına mülklerine musallat olan parazitlerden
onları kurtardığı için kendisine minnettar bile oldular” (Tanpınar, 2014c, s. 109).
Kaynak Alan: parazit

Hedef Alan: Kiracılar

Halit Bey kiracıların kiralarını ödemeyip evin sahibi gibi davrandıklarına sinirlenip
hepsini dava etmiştir. Tanpınar kiracıları indirgeyici metafor ile kaleme almaktadır: “Kiracılar
parazittir.”
4. “Bütün haliyle bir misafirden ziyade bir kapana tutulmuş herhangi bir mahlûka
benziyordu” (Tanpınar, 2013a, s. 35).
Kaynak Alan: hayvan

Hedef Alan: Süleyman Bey

Süleyman Bey sarhoşken misafirliğe gittiği Cemal’in evinde durumunu kamufle etmeye
çalışır. Harcamış olduğu bütün çabalarına rağmen onun içinde bulunduğu durumdan kurtulamamış
hatta daha zor duruma düşmüştür. Süleyman Bey’in misafirlikteki durumu kapana sıkışmış fakat
ölmemiş bir hayvanı andırmaktadır. O çırpındıkça kurtulmaktan ziyade daha derine
saplanmaktaydı. “Kapana tutulmuş bir hayvandır” metaforuyla Süleyman Bey’in kendini
düşürdüğü durum ifade edilmiştir.
5. “Gülmemek için dışarıya fırladım. Çünkü babalarımızın ikisi de birer kukla
oluvermişlerdi” (Tanpınar, 2013a, s. 36).
Kaynak Alan: kukla

Hedef Alan: Baba

Cemal ve Sabiha’nın babası iki farklı kutuptur. Bir araya gelen bu kutuplar birbirlerine
karşı kendileri olmadıkları için farklı bir maske arkasına gizlenmiş gibi konuşurlar adeta. Cemal
onlar arasında geçen münasebet ve muhabbetin ilerleme şekli komik bularak onları birer “kukla”
olarak metaoforize eder. Bu iki kukla sahne bitene kadar başkası gibi olmayı oynarken kendilerini
komik bir duruma düşürmekteydiler.
6. “Babam neyse o hiç olmazsa kendine göre yaşıyor, fakat anneme benzemek, onun
cinsinden bir şikâyet makinesi olmak” (Tanpınar, 2013a, s. 43)...
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Kaynak Alan: şikâyet makinesi

Hedef Alan: Anne

“Sabiha’nın annesi şikâyet makinasıdır” metaforunun oluşumu; Sabiha iki uyumsuz
çiftin dünyaya getirdiği bir fert olarak ne annesinden ne de babasından memnundu. Her ikisinin
de kendilerince zaafları, itici olan yanları vardı. Sabiha’nın hayat gayesi anne ve babasına
benzemeden kendi talihini yazabilmekti. Tasvip etmediği bu iki hayattan birini yaşama illa mecbur
olacaksa onun kesinlikle annesinin hayatı olmamasını temenni etmekteydi. Sabiha’ya göre annesi
hiçbir şeyden memnun olmayan, eski hayatından kopamadığı için yeni bir hayat kuramamakta idi.
Eski yaşantısındakileri geride bırakamadığı için ona gelen her yeniyi algılama şekli de değişmiştir.
Annesinin her şeyle lüzumlu lüzumsuz yaptığı şikayetlerden dolayı onu şikâyet makinesi ile
metaforize etmiştir.
7. “Rahmetli validenin ısrarı yüzünden onun hatırasına hürmeten yıllarca kahrını çektim,
bir su kırbasıyla beraber yaşadım” (Tanpınar, 2013a, s. 57).
Kaynak Alan: su kırbası

Hedef Alan: Muhlis Bey’in karısı

Tanpınar’ın SD romanında üzerine durduğu soyla ve kültürel meselelerin başında kadın,
kadın hürriyeti, evlilik vb. konular gelir. Roman kahramanı Kudret Bey de dönemdaşları gibi
evlendiği kadını kendisi seçmemişti. Annesinin hamamda görüp beğenip ona uygun gördüğü
kadınla hayatını birleştirmişti. Kudret Bey’in eşine olan münasebeti menfi olmasa dahi onu kendi
zevklerinden ziyade annesinin zevkine göre aldığı bilinmektedir. Kudret Bey fiziki görünüşü
itibariyle bir su kırbasını hatırlatan eşi ile yıllarca yaşamış ömür vefa etseydi yıllarca daha
yaşayacaktı. Kudret Bey’in merhum eşi temsil ettiği fiziki görünümünden olayı “su kırbası”
olarak metaforize edilmiştir.
8. “Sekine Hanım’ın gözleri büsbütün küçüldü, yüzü bir muşmula hâlini, sesi bir kuyu
çıkrığının gıcırtılı edasını aldı” (Tanpınar, 2013a, s. 70).
Kaynak Alan: muşmula

Hedef Alan: Sekine Hanım’ın yüzü

Kaynak Alan: kuyu çıkrığının gıcırtısı

Hedef Alan: Sekine Hanım’ın sesi

SD’de Sabiha görücü usulü evlenmelerin aracısı olan Sekine Hanım’ı yapmış olduğu işten
dolayı yerdiği, olumlamadığı görülmektedir. Sabiha yapmış olduğu işten dolayı sevmediği bu
karakterin taklidini yaparken adeta o olmuştu. Sabiha taklidini yaptığı Sekine Hanım’a karşı
duymuş olduğu öfkesi hasebiyle onun suratını “muşmula” sesini ise “kuyu çıkrığının gıcırtısı”
olarak indirgeyici metafor yaratarak ifade etmiştir. Cemal, Sabiha’nın yapmış olduğu taklitteki
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yetenek ve doğruluğunu sağlamak amaçlı daha sonra karşılaştığı Sekine Hanım’da aynı durumun
yansımalarını tecrübe ettiğini ifade eder.
9. “Zavallı Kudret Bey, o zamanlar, Sakine Hanım’ın anlattığı kadının tam zıddı bir kadını,
erkek ruhuna dikkatten ziyade kendi tezatları içinde çırpınan, sükûn denen şeyi ömründe bir kere
olsun tatmamış, dünyanın belki en hayalî insanını, bir nevî insan fırtınasını, hem de delice
seviyordu” (Tanpınar, 2013a, s. 75).
Kaynak Alan: bahar fırtınasını

Hedef Alan: Kadın

Kudret Bey’in sevdiği bir hanım vardır. Sekine Hanım bu durumdan habersiz Kudret Bey’e
Avrupalı bir hanım arkadaşından bahsederek onunla çok yakışacaklarını söylemektedir. Kudret
Bey’in sevdiği hanım ise anlatılan hanımdan çok uzak bir mizaca sahiptir. Burada Kudret Bey’in
sevdiği kadın için “Kadın bahar fırtınasıdır.” metaforu haritalanmıştır.
10. “Biz kadın değil, esir sürüsüyüz” (Tanpınar, 2013a, s. 107).
Kaynak Alan: esir

Hedef Alan: Kadın

Kadın evinde oturan çalışmaktan mahrum hatta kendi başına dışarı çıkamayan bir
mahluktu. Yaşadığı hayata dahi kendisi şekil veremiyordu. Kültürel ve sosyal şartlar ona çalışma
hayatı, eğitim hayatı hatta ve hatta giyim kuşamına değin şekil vermekteydi. Sabiha kendi cinsine
dayatılan bu yaşamı adeta protesto eder roman boyunca. Ona göre kadın çalışabilmeli ve istediği
kıyafeti giyme özgürlüğü olmalıydı. Özellikle çarşafın kadın hürriyetine vurulmuş bir pranga
olarak görmekteydi. Ona sosyal yaşamı boyunca vurulan bu prangalardan dolayı kendini kadın
olmaktan ziyade başkalarının zorladığı hayatın devam ettiricisi olarak görmekteydi. “Kadın
esirdir” metaforuyla kadınların hür olmayışına dikkat çekmiştir.
11. “Seni domuz herif!” diye ileriye atıldı ve elindeki kalın topuzlu şemsiye ile dövenin
tam yüzünün ortasına iki defa indirdi. Bütün bunlar bir an içinde olmuştu. “Seni domuz herif, ne
istiyorsun zavallı çocuktan!” (Tanpınar, 2013a, s. 153)
Kaynak Alan: domuz

Hedef Alan: Senegalli nefer

Cemal vapurda Senegalli nefer ve bahriyeli arasında yaşanan tatsız olayı anlatır. Herkesin
gözü önünde Senegalli nefer bir bahriyeliyi hırpalar. Vapurda bir kadın uygulanan bu şiddete diğer
yoluculardan farklı olarak tepkisini göstererek dahil olur. Devletin kıymetli organlarından olan
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neferi yapmış olduğu davranıştan dolayı “domuz” insan kategorisinden çıkararak aşağılar.
Özellikle domuz metaforunu seçmedeki maksat sadece yaptığı işin ne denli fena olduğunu,
insanlığa yakışmaması olarak nitelendirilebilinir.
12. “Fakat bu güzellikte insanı rahatsız eden bir hâl vardı. Onu görüp de şeytanın vaktiyle
bir melek olduğunu hatırlamamak imkânsızdı” (Tanpınar, 2013a, s. 253).
Kaynak Alan: şeytan

Hedef Alan: Muhtar

Muhtar sahip olduğu fiziki görüntüsü hasebiyle o dönemde dikkat çeken fertlerdendir.
Başta Sabiha’nın dikkatini çekebilmiş olması ve girdiği ortamlarda kadınların ilgi odağı
olmasından dolayı Cemal’in ona karşı duyduğu his artmaktaydı. Cemal Muhtar’daki bu güzellik
ve çekiciliği görmezden gelememekteydi. Fakat ona duymuş olduğu nefretten olsa gerek ki onu
önce bir melek daha sonra aslı melek olan “şeytan” olarak metaforize eder.
13. “Çirkin, efendim çirkin! Çirkin ve ahmak, ahmak ve hayvan” (Tanpınar, 2014d, s. 194).
Kaynak Alan: hayvan

Hedef Alan: Topal İsmail

Topal İsmail, Hayri İrdal’ın kızı Zehra ile evlenmek istemektedir. Çirkin aynı zamanda
kötü kalpli olan bu adama İrdal kızını vermek istemese de üvey annesiyle anlaşamayan Zehra bu
adamla evlenip o evden kurtulmak istemektedir. İrdal gittiği kahvede karşılaştığı damat adayına
indirgeyici, adcıl metafor kullanmaktadır: “Topal İsmail hayvandır.”
14. “Bak, yılan seni nasıl sokmuş” (Tanpınar, 2014d, s. 318)?
Kaynak Alan: yılan

Hedef Alan: Cemal Bey

Cemal Bey eşini boşamış, İrdal’le aralarında bir münasebet olduğunu hissetmiş ve bu
sebepten dolayı İrdal’e içten içe öfke duyduğu saptanmıştır. Cemal Bey, intikam almak için
gazeteye İrdal hakkında röportaj vermiş, onun bir sahtekâr ve dolandırıcı olduğunu yazmıştır.
Selma Hanım gazetede bu haberi görünce İrdal’in yanına gelmiş ve kocasını hayvan
metaforlarından “yılan” ile nitelendirmiştir.
15. “Adım evde yapma çiçekti” (Tanpınar, 2014d, s. 321).
Kaynak Alan: yapma çiçek

Hedef Alan: Selma Hanım
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Selma Hanım yaşananlardan dolayı çok üzülmüş eski kocasının yıllarca ona eziyet ettiğini
onu hiç sevmediğini, biçare ve hakir gördüğünü hatta dışarı çıkarken zorla yakasına yapma çiçek
taktığını söylemektedir. Yapma çiçek demesindeki asıl sebebin Cemal Bey’in Selma Hanım’a
güvenmemesi, onun hareketlerinin yapmacık olduğuna inanmasıdır. Cemal Bey’e göre; “Selma
Hanım yapma çiçektir.” adcıl ve indirgeyici metaforu oluşturulmuştur.
16. “Senin şempanze nerede? Daha doğrusu o buldok, diye sordum” (Tanpınar, 2014d, s.
353).
Kaynak Alan: şempanze

Hedef Alan: ?

Kaynak Alan: buldok

Hedef Alan: ?

Baloda Humberet, Ayarcı ve İrdal konuşmaktadır. İrdal’in sorduğu soru üzerine Ayarcı bu
tarz konuşmadan memnun olmadığını yüz ifadesinden belli etmiştir. İrdal’in metaforik üslupla
sorduğu şempanze ve buldoğun hedef alanının kim olduğu anlaşılamamaktadır.
17. “Ben üç kişilik bir gruba yaklaşırken, “Sansar...” kelimesiyle kendimden bahsedildiğini
duydum” (Tanpınar, 2014d, s. 394).
Kaynak Alan: sansar

Hedef Alan: Hayri İrdal

Ülkede sahtekâr olarak nitelendirilen Ayarcı ve İrdal son kez durumu kurtarabilme adına
İrdal’ın halasının evinde parti vermişlerdir. İrdal bir grubun yanından geçerken onun hakkında
konuştuklarına şahit olmuştur. Bu grubun konuşmasında kullanılan adcıl, açık, indirgeyici
metafor; “Hayri İrdal sansardır.” metaforudur. Sansarın metaforik anlamı “hırsız” olarak
bilinmektedir (Yılmaz, 2011, s. 13).
18. “Saliha diye küçük bir kız vardı. Geveze bir kız. Nevzat’ın mısır koçanı, annemin
yolunmuş karga dediği küçük bir kız” (Tanpınar, 2009, s. 157).
Kaynak Alan: mısır koçanı

Hedef Alan: Saliha

Kaynak Alan: yolunmuş tavuk

Hedef Alan: Saliha

Selim maziye dönmüş Saliha’yı hatırlamıştır. Romanın önceki bölümlerde bu kızın ismi
hiç zikredilememekle birlikte sonrasında da bahsedilmeyecektir. Zayıf, uzun ve bakımsız olma
varsayımından dolayı “Saliha mısır koçanıdır, Saliha yolunmuş tavuktur.” indirgeyici
metaforların yaratıldığı düşünülebilir.
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19. “Prenses lâcivert hotozuyla, bu hotozu süsleyen kırmızı kumaş parçasıyla, elmasları,
yakut ve zümrütleriyle daha ziyade bir Cenubi Amerika papağanına benziyordu”
(Tanpınar, 2009, s. 168).
Kaynak Alan: Cenubi Amerika papağanı

Hedef Alan: Prenses

Hotoz, eskiden bayanların başlarına taktıkları tüylü şapkadır. Prenses de hotozundaki
renklerden dolayı papağanı çağrıştırmış, “Prenses Cenubi Amerika papağanıdır” metaforu
ortaya çıkmıştır.
20. “Masanın başında daha iyiydi, burada sade bir timsah yavrusu olmuş” (Tanpınar, 2009,
s. 184).
Kaynak Alan: timsah yavrusu

Hedef Alanı: Maliye memuru

Selim’in iki hafta önce odasına gidip tanıştığı ancak ona çok da ilgi göstermeyen maliye
memuru, Leyla’nın evindeki baloda yanına gelmiş, Selim’in romanını okuyan bir bayanla
tanıştığından bahsetmiştir. Bayanın güzelliği karşısında adeta mest olan memur, bir yandan bayan
hakkında konuşurken bir yandan da içkisini yudumlar. Masa başındaki halinin balodaki haline
göre daha iyi olduğunu söyleyen Selim, baloda “Maliye memuru timsah yavrusudur”
indirgeyici metaforunu okuyucuya sunmuştur.
21.“Orada muhakkak altın kumsallar vardır ve henüz bankalar icat edilmemiştir. Belki de
hiçbir timsah yoktur, binaenaleyh timsaha benzeyen bulunamaz. Timsah bu sefer bana
iltifat etmeden geçti” (Tanpınar, 2009, s. 187).
Kaynak Alan: timsah

Hedef Alanı: Maliye memuru

Yukarıda geçen olaya üç sayfa sonra geri dönen Tanpınar, maliye memurunu yeniden
timsah ile metaforlaştırmaktadır.
22. “Sadiye erkeğini yemeğe hazırlanan büyük görülmemiş bir böcek olmuştu sanki”
(Tanpınar, 2009, s. 185-186).
Kaynak Alan: böcek

Hedef Alan: Sadiye

Sadiye baloda müziğe kendini kaptırmış Selim’e doğru gelmektedir. Sadiye’nin, müziğin
etkisiyle içinde bulunduğu ruh halini Tanpınar metaforik üslupla sunmaktadır. “Sadiye, büyük,
görülmemiş bir böcektir.”
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23. “Ciddi bir kadın dar ayakkabıdan daha berbat bir şeydir” (Tanpınar, 2009, s. 194).
Kaynak Alan: dar ayakkabı

Hedef Alan: kadın

Selim, Adrienne ve Monşer doktor konuşmaktadırlar. Konu kadınlara gelir ve ciddi
kadınların sıkıcı olduklarından bahsetmeye başlarlar. Burada Tanpınar’ın üslubunda az görülen
alaylı metafor yaratılmıştır: “Ciddi kadın dar ayakkabıdır.”
24. “Leylâ hayatı boyunca böyle haşiyede parlayan, orada sönen bir yığın erkek görmüştü.
Bir yıldız gibi tek başına. Sadece kendi çekiciliklerine güvenerek yaşayan küçük
örümcekler” (Tanpınar, 2009, s. 235-236).
Kaynak Alan: örümcek

Hedef Alan: Erkekler

Bu cümlede açık, indirgeyici metafor kullanılmıştır: “Erkekler örümcektir.” Bu cümleyi
takip eden cümlelerde de kaynağını aynı hayvandan almış dört metaforla karşılaşılmaktadır.
25. “Selim küçük bir örümcek değil miydi sanki? Ağında bekleyen bir örümcek”
(Tanpınar, 2009, s. 236).
Kaynak Alan: örümcek

Hedef Alan: Selim

Tanpınar hedef alanı erkekler olan metaforu daraltarak Selim’e yönelmiştir: “Selim
örümcektir.”
26. “Ben geldiğim zaman tozlu ağında bir yığın böcek, içleri boşalmış sadece kabuk ve
iskeletiyle parlıyorlardı” (Tanpınar, 2009, s. 236).
Kaynak Alan: böcek, örümcek

Hedef Alan: Leyla’nın hayatına girmek isteyen diğer
erkekler

Burada “tozlu ağ” ifadesiyle kaynağını örümcekten alan kapalı metafor kullanılmıştır:
“Leyla’nın hayatına girmek isteyen diğer erkekler böcektir, örümcektir.”
27. “Leylâ da bir yığın insanı kendi kuvvetiyle oraya, kendi ağına çekmişti. Hayır
çekmedim, kendileri geldiler. Ben bilakis ağımı boşaltmağa çalıştım” (Tanpınar, 2009, s.
236).
Kaynak Alan: örümcek

Hedef Alan: Leyla
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“Ağını boşaltmağa çalışmak” ifadesinden burada da kapalı indirgeyici metafor kullanıldığı
tespit edilmiştir: “Leyla örümcektir.”
Tanpınar’ın nesrinde ve nazımında “örümcek”le sık sık karşılaşılmaktadır. MB’de Behçet
Bey’in babasının gözünde bir örümcek olması veya Günlüklerinde geçen bitiremediği bir
şiirindeki;
“Örümcekler hep böyle yürüyecekler
Yağmurlu, puslu bir günde,
Benim için ışığını örecekler (Tanpınar, 2013c, s. 120)” gibi AK romanında kaynağını
örümcekten alan insan metaforları bulunmaktadır. “Tanpınar’ın eserlerindeki örümcek metaforu,
kendini sanata adamış çalışkan ancak başarılı olamamış sanat işçisini temsil etmektedir” (Parla,
2015).

4.9. Tanpınar Romanlarında Sade Metaforlar
1.

“Daha o günden en büyük sırrı sadelikte olan kadına karşı içinde garip, her türlü

duygunun üstünde bir tapınma hissi başladı. Onu bir kıt'a gibi yavaş yavaş keşfediyor ve ettikçe
hayranlığı ve bu tapınma hissi değişiyordu” (Tanpınar, 2014b, s. 152).
Kaynak Alan: keşfedilmemiş kıta

Hedef Alan: Nuran

Kaynak Alan: Tanrı

Hedef Alan: Nuran

Mümtaz, Nuran’ı sevmenin ötesinde ona tapma hissinin başladığını dile getirmesi, bizi
“Nuran Tanrıdır” sade, eşleyici ve kapalı metaforuna ulaştırmaktadır. Bu bölümdeki ikinci
metafor ise, Nuran Mümtaz’ı evine davet etmiştir. Onun yaptığı her hareketi kıta keşfetmek olarak
metaforize etmektedir.
2.

İnsanoğlu böyleydi; kendisine emniyet edilmesinden hoşlanırdı. Bu onu hayatın

efendisi, büyük ve tek yapıcısı vasıflarında içten doyuran duygu idi. Kısa ve ıstıraplı ömrüne,
budalalığına ve hodbinliğine rağmen bu sakat ve eksik doğmuş Tanrı bu emniyeti kendisi için tek
ibadet bilirdi. İnsan, sakat ve eksik doğmuş bir tanrıdır (Tanpınar, 2014b, s. 49).
Kaynak Alan: sakat ve eksik doğmuş bir Tanrı
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Hedef Alan: insan

Tanpınar, insanı hep bir üst seviyeye ulaştırmaya çalışır. Tanpınar’ın arzuladığı insan,
talihi karşısında durabilen, yeni imkanlar yaratabilen insandı. Fakat bunlara rağmen reel olan bir
şey vardı, hazları ve zaafları insanı küçük düşürmekteydi. Tanrılaşabilecek insan bu küçük zevkleri
yüzünden eksik kalmaktaydı. Bu eksikliği Tanpınar “sakat ve eksik doğmuş bir Tanrı” olarak
meteforize eder.
3.

“İşte bu gece dönüşlerinde Mümtaz'ı o kadar çıldırtan şey, genç kadının kendi

muhayyilesinde aldığı bu masal ve din çehresiydi” (Tanpınar, 2014b, s. 223).
Kaynak Alan: din

Hedef Alan: Nuran

Kaynak Alan: masal

Hedef Alan: Nuran

Mümtaz muhayyilesinde Nuran’a yüklediği anlamı sorgulamaktadır. Mümtaz’ın din olarak
gördüğü bu aşk, adcıl ve yalın metaforla okuyucuya sunulmaktadır: “Nuran dindir.” “Nuran
masaldır.”
4.

“Bu musiki beni saatlerce çiğnedi. Bazen kendimi ilahi bir hamur haline girdim

sanıyordum” (Tanpınar, 2014b, s. 302).
Kaynak Alan: İlahî bir hamur

Hedef Alan: Nuran

Nuran dinlediği musikiden çok etkilenmiştir. Musikinin kendisini çiğnediğini
söylemektedir. Tanpınar, çiğnemek ile hamur arasında kurduğu ilişkiden ve metaforun hedef
alanının Nuran olmasından “Nuran İlahî bir hamurdur.” özgün bir metaforu oluşturulmuştur.
5.

“Nuran'ın hayata ve duygularımıza karşı güvensizliği ve onun yüzünden herşeyi

olduğu gibi kabul ediş tarzı, günlerin getirdiği ile mesut oluşu, hulasa sadece kabul etmekle kalışı,
onu yarı tanrılaşmış bir çehre yapmıştı” (Tanpınar, 2014b, s. 297).
Kaynak Alan: yarı Tanrı bir çehre

Hedef Alan: Nuran

Nuran’ın kader karşısındaki tavrı Mümtaz’da derin etkiler bırakmış, onu Tanrı olarak
görmesine sebep olmuştur. “Nuran yarı Tanrılaşmış bir çehredir.”

127

4.10. Tanpınar’ın Romanlarındaki İnsan Metaforlarından Elde Edilen Bulguların
Yorumlanması
Tanpınar’ın MB, Huzur, SD, SAE ve AK romanlarından 249 adet insan metaforu
bulunmuştur. Tanpınar’ın romanlara göre metafor kullanma sayısını çoktan aza doğru sıralamak
gerekirse; Huzur 105, AK 52, MB 38, SD 30, SAE 24’tür.

MB‐38
Huzur‐105
SD‐30
SAE‐24
AK‐52

Grafik 1: Tanpınar Romanlarında Geçen İnsan Metaforu Oranları

Nizamettin Uğur’un metafor tasnifine göre on yedi alt başlıkta incelenen çalışmada
sadece dokuz alt başlığa örnek teşkil eden insan metaforu bulunmuştur. Bu alt başlıklar; Yalın
Metafor, Adcıl Metafor, Eylemcil Metafor, Seçkinsel Metafor, Övgü Metaforu, Üstünlük
Metaforu, Eşleyici Metafor, İndirgeyici Metafor ve Sade Metaforlara örnek bulunmuştur.
Romanlarda tespit edilemeyen metafor türleri ise, Teklik Metaforları, Yaygın Metaforlar,
Uyarlı Metaforlar, Çelişik Metaforlar, Mutlak Metaforlar, Pekitli Metaforlar, Alışılmış Metaforlar,
Şakalı Metaforlar, Alaylı Metaforlar ve Süslü Metaforlardır.

4.10.1. Tanpınar’ın Romanlarında Metafor Türleri Sıklığı
Tanpınar’ın edebi üslubunda isimlere diğer kelime türlerine göre daha çok yer verdiği
ikinci bölümde değinilmişti. Bu durum Tanpınar’ın oluşturduğu metaforlara da yansıdığı tespit
edilmiştir. 156 Adcıl metaforun elde edilen toplam metafor sayısına oranı % 61,47’dir. Adcıl
metafordan sonra ikinci sırada İndirgeyici metaforlar yer almaktadır. 31 adet İndirgeyeci
metaforun toplam metaforlara oranı %13.25’tir. Övgü metaforları 24 örnekle toplam metaforların
% 9,48’ine tekabül etmektedir ve en çok kullanılan üçüncü insan metaforudur. Tanpınar’ın
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romanlarında sık geçen Seçkinsel unsurlar 19 yerde metaforlaşmışlardır. Bu da toplam
metaforların % 7.50’lık bölümüne tekabül etmektedir. Romanlarda 7 adet Sade insan metaforu
tespit edilmiştir. Bu rakam 249 insan metaforunun % 2,8’ine karşılık gelmektedir. Eylemcil ve
eşleyici metafor türünde 5 insan metaforu tespit edilmiştir. Bu da toplam metaforların % 1,97’ine
tekabül etmektedir. 3 tane Üstünlük metaforuna örnek tespit edilmiştir bu da insanla ilgili toplam
metaforların %1,21’lik oranını kapsamaktadır. Tespit edilen 1 adet Yalın metafor toplam insan
metaforlarının % 0,39’unu oluşturmaktadır.

Adcıl Metafor‐154
İndirgeyici Metafor‐31
Övgü Metaforları‐24
Seçkinsel Metaforlar‐19
Sade Metaforlar‐7
Eylemcil Metaforlar‐5
Eşleyici Metaforlar‐5
Üstünlük Metaforları‐3
Yalın Metafor‐1

Grafik 2:Tanpınar Romanlarında Geçen İnsan Metaforlarının Türleri

4.10.2. Tanpınar’ın İnsan Metaforlarında Cinsiyet Dağılımı
Tanpınar’ın insan metaforları cinsiyet açısından ayrıldığında kadın metaforlarının erkek
metofarlarına oranla daha fazla olduğu bulgulanmıştır. 249 metaforun, 137’sı kadın metaforu, 88’i
erkek metaforu ve geri kalan 24 metafor ise insanın değişik hal ve durumlarının genellemesinin
yapıldığı metaforlardır.

Kadın Metaforları‐137

Erkek Metaforları‐88

Cinsiyet Belirtilmeyen İnsan
Metaforları‐24

Grafik 3: İnsan Metaforlarındaki Cinsiyet Dağılımı
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4.10.3. Hedef Alanı Kadın Olan Metaforların Roman Karakterlerine Göre Sıklığı
Tanpınar’ın beş romanı içerisinde hedef alanı kadın olan ve en çok metaforlaştırılan
karakterin Nuran olduğu tespit edilmiştir. Huzur’un ana kadın karakteri Nuran % 43’lük oranla
kadın-insan metaforu en başat temsilcisidir. Geri kalan %57’lik oran ise sırasıyla, Atiye, Sabiha,
Ayşe, Pakize, Leyla, Marie, Selma, Macide, Nergis Ayşe, Adile Hanım, Sekine Hanım, Sadiye
Hanım, Şifa, Sekine, Nezihe, Sabriye, Fatma ve İclal karakterleri için kullanılmıştır.
Nuran‐46
Atiye‐10
Sabiha‐7
Ayşe‐6
Pakize‐5
Leyla‐5
Marie‐4
Selma‐4
Macide‐4
Nergis Ayşe‐3
Adile Hanım‐3
Sekine Hanım‐2
Sadiye Hanım‐2
Şifa‐2
Sakine‐2
Nezihe‐1
Sabriye‐1
Fatma‐1
İclal‐1

Grafik 4:Kadın Metaforlarının Karakterlerine Göre Sıklığı

Hedef alanı Nuran olan metaforların kaynağını olumlu nesnelerden aldığı görülmektedir.
Örneğin, bahar, güneşin bahçesi, yaldız, nilüfer, feyizli mevsim, inci, gül fidanı, meyve, çiçek,
beyaz zambak, deniz, Tanrı vb.

4.11.4. Hedef Alanı Erkek Olan Metaforların Roman Karakterlerine Göre Sıklığı
Tanpınar romanlarında hedef alanı erkek karakterlerin oluşturduğu metaforların sıklık
oranı değişiklik arz etmektedir. %20’lik oranla Mümtaz en sık metaforlaştırılan karakterdir.
Ardından %12 oranla Suat, % 9’luk oranla Hayri İrdal ve Molla Bey’in damadı Halit Bey, % 8’lik
oranla Selim ve Behçet Bey, % 6’lik oranla Ali Efendi, % 5’lik oranla Ata Molla, %3’lük oranla
Molla Bey, Asım, Yaşar, Sabih, Cemal Bey, % 2’lik oranla Nuri Bey, Sabri Bey, Adnan Bey,
Muhtar, İhsan ve Tevfik Bey gelmektedir.
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Mümtaz‐13
Suat‐8
Hayri İrdal‐6
Halit Bey‐6
Selim‐5
Behçet Bey‐5
Ali Efendi‐4
Ata Molla‐3
Molla Bey‐2
Asım‐2
Yaşar‐2
Sabih‐2
Cemal Bey‐2
Nuri Bey‐1
Sabri Bey‐1
Adnan Bey‐1
Muhtar‐1
İhsan‐1
Tevfik Bey‐1

Grafik 5: Erkek Metaforlarının Karakterlere Göre Sıklığı

Tanpınar eserlerinde erkek karakterlerine oranla kadın karakterleri için daha çok metafora
başvurduğu tespit edilmiştir.

4.10.5. Tanpınar Romanlarındaki Çocuk Karakterler İçin Oluşturulan Metaforlar
Tanpınar’ın romanlarında bulunan 249 insan metaforunun 9’u çocuk karakterlere aittir.3
metafor ise çocuk dünyası ve çocuk gürültüleri için oluşturulmuştur.

Sabiha‐7
Hayri İrdal'In çocukları‐1
Ata Molla'nın kızı‐1
Çocuk dünyası‐2
Çocuk gürültüsü‐1

Grafik 6: Tanpınar Romanlarındaki Çocuk Metaforları

Huzur ve SD romanlarında geçen çocuk karakter Sabiha, hedef alanı insan olan
metaforların % 59’unu teşkil etmektedir. Tanpınar, Sabiha’yı metaforlaştırırken kaynak alan
olarak farklı unsurlardan yararlanmıştır. Sabiha’nın ağaçtan düşüp acı içinde çırpınmasını, hasta
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hayvan, tehlikeli hayvan, pençeli hayvan olarak haritalarken, normal hallerini evin masalı, mihver,
on sekizinci asır kralı olarak haritaladığı tespit edilmiştir.

4.10.6. Tanpınar’ın Romanlarında İnsan Uzuvlarıyla İlgili Metaforlar
Tanpınar romanlarında insanı tasvir ve tanımlamak için üretilen toplam 249 metaforun
32’si insan uzuvları için üretilmiştir.

Yüz‐6
Ses‐5
Göz‐5
Gülüş‐4
Nefes‐4
Saç‐4
Ten‐2
Vücut‐1
İç‐1

Grafik 7: İnsan Uzuvlarıyla İlgili Metaforlar

Tanpınar görme duyusunu romanlarında sık sık kullanan bir yazardır. Tanpınar’ın
insanları metaforize ederken onlardan ayrı düşünülmeyecek unsurları da metaforlaştığı tespit
edilmiştir. Bu unsurlar çoktan aza doğru yüz, ses, göz, gülüş, nefes, saç, ten, vücut ve iç (Atiye’nin
içi)’tir. 32 metafordan sadece bir tanesi Huzur’un erkek karakteri Suat için kullanılırken (Suat’ın
sesi atmacadır), diğerleri kadın karakterler için üretilmiştir.

4.10.7. Kaynağını Hayvandan Alan İnsan Metaforları
Tanpınar’ın romanlarında kaynağını hayvandan alan 67 zoomorfik yapı tespit edilmiştir.
Hayvan metaforlarından 11 tanesi hayvan türü belli edilmeden oluşturulmuştur: 5 tanesinin kaynak
alanı hayvandır, geri kalan 6’sı ise hayvan özelliklerine vurgu yapılarak metaforlaştırılan
yapılardır. Bunlar sırasıyla; kuduz hayvan, hasta hayvan, pençeli hayvan, tehlikeli hayvan, sürgün
avı hayvanı, efsanevi hayvan kuyruğu ve tehlikeli dişidir.

132

Örümcek‐9

Aslan‐5

Kuş‐4

At‐3

Horoz‐2

Kedi‐2

Timsah‐2

Böcek‐2

Papağan‐2

Yılan‐2

Sülük‐1

Baykuş‐1

Buldok‐1

Şempanze‐1

Sansar‐1

Camuş‐1

Tavuk‐1

Sülün‐1

Balık‐1

Leylek‐1

Kuzgun‐1

Parazit‐1

Domuz‐1

Anka Kuşu‐1

Tavus‐1

Ceylan‐1

Tilki‐1

Sinek‐1

Serçe‐1

Atmaca‐1

Kurbağa‐1

Boğa‐1

Kartal‐1

Grafik 8:Kaynağını Hayvandan Alan İnsan Metaforları

Tanpınar, insan metaforu yaratmak için hayvan türlerinden en çok örümceği kullanmıştır.
9 kez metafor oluşturmak için kullandığı örümcek kaynağını hayvandan almış metaforların %
16’sına karşılık gelmektedir. Bunu sırayla %9’luk oranla aslan, %7 ile kuş, %5 ile at, %4 ile horoz,
kedi, timsah, böcek, papağan, yılan, %2 ile sülük, baykuş, şempanze, buldok, sansar, camuş, tavuk,
sülün, balık, leylek, kuzgun, parazit, domuz, Anka kuşu, tavus, ceylan, tilki, sinek, serçe, atmaca,
kurbağa, boğa ve kartal takip etmektedir.

4.10.8. Kaynağını Bitkiden Alan İnsan Metaforları
Tanpınar’ın, ürettiği insan metaforlarının bir kısmı kaynağını bitkilerden ödünçlemiştir.
Kaynağını bitkilerden alan insan metaforlarının sayısı 25’tir. Bu rakam alanın metaforların
%10’una karşılık gelmektedir.
Tanpınar’ın insanı tür göstermeksizin ağaçla haritalandırdığı metaforlar değişik semantik
alanlara tahsis edilmiştir. Çınar ağacı erkek karakterler için metafor aracı olarak kullanılmıştır.
Diğer bitkilerin genellikle kadın karakterler için metafor aracı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

133

Ağaç‐4

Saz Parçası‐2

Meyve‐2

Nilüfer‐2

Gül ağacı

Çınar

Ser çiçeği

Solmuş çiçek

Ot

Mercan dalları

Sedef çiçeği

Göğebakan

Gül fidanı

Çiçek

Buğday

Beyaz Zambak

Erik Dalı

Mısır koçanı

Ot yiyen nebatat

Grafik 9: Kaynağını Bitkiden Alan İnsan Metaforları

4.10.9. Kaynağını Teolojik Unsurlardan Alan İnsan Metaforları
Tanpınar hedefi insan olan metaforlar yaratmak için zaman zaman teolojik unsurları
kaynak ve araç olarak kullanmıştır.
Tanpınar ürettiği 12 metaforun kaynağını dini unsurlardan almıştır. Bu metaforlardan
“sakat ve eksik doğmuş Tanrı”nın hedef alanı insan, meleğin hedef alanı kadın, başrahibin hedef
alanı Mümtaz, Meryem Ana metaforunun hedef alanı ise Sadiye’dir. Geri kalan altı metaforun
kaynağı ise Nuran olduğu tespit edilmiştir.
Tanrı‐2
Din‐2
İlahî bir hamur‐1
Yarı Tanrı bir çehre‐1
Sakat ve eksik doğmuş bir çehre‐1
Meryem Ana‐1
Hüsn‐ü ilahi‐1
Başrahip‐1
Melek‐1
Murillo tablosundan koparılmış aziz
veya melek‐1

Grafik 10: Kaynağını Dini Unsurlardan Alan İnsan Metaforları
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4.11. Dördüncü Bölümün Özeti
Tezin dördüncü bölümünde, Tanpınar’ın MB, Huzur, SD, SAE ve AK adlı romanlarında
geçen insan metaforları tespit edilmiş, Nizamettin Uğur’un kategorize ettiği metafor türlerine göre
alt başlıklara ayrılmıştır. Ancak bu bölümlerin hepsine örnek teşkil edecek insan metaforları
bulunamamıştır. İnsan metaforu örneği bulunamayan metafor türleri; Teklik, Yaygın, Uyarlı,
Çelişik, Mutlak, Pekitli, Alışılmış, Şakalı, Alaylı ve Süslü’dür.
Bu bölümün yazım amacı tezin odak noktası olan insan metaforlarını tespit etmek ve
Tanpınar’da edebi üslup aracı olan metaforların hangi türlerde verildiğini tespit etmektir.
Tanpınar’ın insan metaforlarının cinsiyetlere göre dağılımları, roman karakterlerinin
metaforlaştırılma oranları, kaynağını hayvandan, bitkiden ve dini unsurlardan alan insan
metaforları olarak alt başlıklar altında incelenmiştir. Bölüm bulguları olarak romanlarda geçen 249
insan metaforu tespit edilmiştir. Bu metaforların katergorileri şöyledir: Yalın, Adcıl, Eylemcil,
Seçkinsel, Övgü, Üstünlük, Eşleyici, İndirgeyici ve Sade.
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Sonuç
Tanpınar’ın romanlarında üslup aracı olarak insan metaforlarının sorunsallaştırıldığı
çalışmada “Üslup nasıl oluşturur?”, üslubu oluşturmada önemli olan faktörler nelerdir, belagate
ve retoriğe göre üslup türleri ve üslup anlayışı nasıldır, üslup nasıl incelenir, edebi metinlerdeki
üslup araçları nelerdir ve üslup inşasında figüratif yapılardan metaforun yeri ve rolü nedir? gibi
cevap aranmıştır.
Tanpınar edebî eserlerini kaleme alırken üç önemli unsuru kullandığı saptanmıştır.
Bunlar, ifade, edebî dil, üslup. Tanpınar romanlarında ifade unsuru, evrendeki canlı, cansız her
şeyi beş duyu organı ile hissettiği ve bunu iç dünyasında şekillendirerek romanlarına aktardığı
tespit edilmiştir. Ele aldığı her olay ve olguyu okuyucunun muhayyilesinde kolaylıkla
canlandırabilmek için özgün figüratif unsurlara başvurduğu ortaya çıkarılmıştır. Tanpınar
eserlerinde edebi dil unsurunu çok iyi kullanan eserlerinde bayağı ve çirkin tabirler kullanmayan
bir yazardır. Gerek hayat görüşünden gerekse seçmiş olduğu karakterlerin eğitimli, Doğu-Batı
sanatını, kültürünü ve edebiyatını bilen kişiler olmasından dolayı edebi dili karakterlerinin kültür
seviyesinde araçsallaştırdığı görülmektedir. Anlatıları yazınsallaştırırken temel hareket noktası
özgün bir dil inşa etme gayretidir. Romanlarında kullandığı bu özgün dil sayesinde çağdaşlarından
ayrılmış ve kendine ait bir üslupla anılır olmuştur. Bu özgünlük en çok da romanlarında kelimeden
cümleye, içerikten yapıya, kullandığı teşbihlere, metaforlara, imgelere ve teşhislerin özgünlüğüne
yansımıştır.
Tanpınar, iyi bir edebi eser sunmak için üç temel unsurun gerekliliğinden bahsetmektedir.
Bunlar; dil, hayat tecrübesi ve mükemmeliyettir. Ona göre bunlardan en önemlisi eseri
oluşturmada temel unsur olan dildir. Tanpınar’ın eserlerinde kullandığı dil, dönem yazarlarının
itibar ettiği kimlik ve aidiyet vurgusu yapan öz Türkçe kelimelerden oluşmaz; aksine onun dilinin
kelime dağarcığı imparatorluk mirasını yansıtıcı, her kültürel ortamı temsil etme yetisi taşıyan,
çok göndergeli mültikültürel karakter taşır.
Romanlarda metafor kullanım düzeyi, Tanpınar’ın nesneleştirdiği konulara göre değiştiği
saptanmıştır. Bu bağlamda Tanpınar’ın insan için ürettiği metaforların türleri ve oranları romanlara
göre aşağıdaki gibidir:
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Tanpınar’ın en çok insan metaforu kullandığı romanı Huzur olduğu saptanmıştır.
Huzur’da 88adcıl metafor, 12 seçkinsel metafor, 7 sade metafor olmak üzere 107 metafor
bulunmuştur.
Huzur romanını takiben AK romanında 5 farklı metafor türünde toplam 42 insan metaforu
tespit edilmiştir. Bunlar; 20 adcıl metafor, 11 indirgeyici metafor, 9 övgü metaforu, 7 seçkinsel
metafor, 4 eşleyici metafor olarak sıralanmaktadır.
En çok metafor kullanılan üçüncü roman MB’de; 19 adcıl metafor, 8 övgü metaforu, 4
eylemcil metafor, 4 indirgeyici metafor, 1 üstünlük metaforu, 1 yalın metafor ve 1 eşleyici metafor
olmak üzere toplam 38 insan metaforu bulunmuştur.
AK romanında Tanpınar 4 farklı türde 31 insan metaforu yaratmıştır. 15 adcıl metafor, 10
indirgeyici metafor, 5 övgü metaforu, 1 eylemcil metafor olarak türlere göre metafor bulunmuştur.
Tanpınar’ın en az insan metaforu kullandığı romanı SAE olduğu tespit edilmiştir. Bunun
nedenlerinden birisi SAE’de Tanpınar’ın kendi üslubunu figüratif yapılardan ironi üzerinde inşa
etmiş olması olabilir. Bu romanda türlerine göre; 14 adcıl metafor, 6 indirgeyici metafor, 2 övgü
metaforu, 2 üstünlük metaforu tespit edilmiştir.
Yukarıda belirtilen sayısal değerler Tanpınar’ın en çok adcıl metafor türünde (156) örnek
verdiğini göstermektedir. Tanpınar’ın sözcük türlerinden en çok isimleri kullanması bunun temel
nedenidir. Diğer metafor türleri sırasıyla şöyledir: 31 indirgeyici metafor, 24 övgü metaforu, 19
seçkinsel metafor, 7 sade metafor, 5 eylemcil metafor, 5 eşleyici metafor, 3 üstünlük metaforu, 1
yalın metafor.
Tanpınar’ın metafor türleri içinde en özgün metafor örneklerini seçkinsel metaforda
verdiği saptanmıştır. Bunu da Tanpınar’ın Doğu ve Batı sanatına, edebiyatına ve estetiğine hâkim
olmasıyla açıklanabilir.
Tanpınar’ın ürettiği cinsiyet odaklı insan metaforlarının en çok kadına yönelik oldukları
tespit edilmiştir. Kadın 137, erkek 88 kez metaforlaştırılmıştır. Cinsiyet belirtmeksizin kullandığı
24 insan metaforu elde edilmiştir. Cinsiyet belirtmediği metaforlar; insan, dilenci vb. şekilde genel
olguları veya insanın sosyal yaşamda meşgul olduğu alanlara tekabül ettiği görülmektedir.
Huzur’un ana kadın karakteri Nuran, Tanpınar tahayyülünde en çok metaforlaştırılan
figürdür. 46 metaforla altını çizdiği belirginleştirdiği dahası, okur mühayyilesinde tahkim etmeye
çalıştığı Nuran’ı 5 romanında sırasıyla Atiye, Sabiha, Ayşe, Pakize, Leyla, Marie, Selma, Macide,
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Nergis Ayşe, Adile Hanım, Sekine Hanım, Sadiye Hanım, Şifa, Sekine, Nezihe, Sabriye, Fatma
ve İclal temsil etmektedirler.
Edebiyat eleştirmenlerinin Tanpınar’ın yaşamından izler taşıdığına inandıkları Huzur’un
Mümtaz karakteri Tanpınar’ın metaforlarla tahkim ettiği, konumladığı karakterlerin başında
gelmektedir. Onu sırasıyla romanlarında Suat, Hayri İrdal, Halit Bey, Selim, Behçet Bey, Ali
Efendi, Ata Molla, Molla Bey, Asım, Yaşar, Sabih, Cemal Bey, Nuri Bey, Sabri Bey, Adnan Bey,
Muhtar, İhsan ve Tevfik Bey takip etmektedir.
Tanpınar’ın romanlarında çocuk karakter sayısı oldukça azdır. Metaforlarla konumlanılan
çocuk sayısı 9’dur. Bunlardan üçü ise çocuk dünyası ve çocuk gürültüleri için oluşturulmuştur.
Tanpınar’ın roman karakterleri genellikle bekardırlar. Bunda kendisinin de bekar bir hayat sürmüş
olmasının belirleyici olduğu varsayılabilir.
Tanpınar’ın romanlarında kaynağını insan uzuvlarından alan 32 metafor bulunmuştur.
Sırasıyla en çok metafor tahsis edilen organlar ve vücudun parçaları şunlardır: Yüz, ses, gülüş,
nefes, saç, ten, vücut ve insan içi. Bu metaforları Tanpınar genel olarak kadın karakterler için
oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu uzuvlar ve uzuvların durumları kadın karakterlerde daha ziyade
metaforlaştırılırken; aynı uzuvların erkek karakterlerde o yoğunlukta metaforlaştırılmadığı dikkat
çekmektedir.
Tanpınar insan metaforlarını yaratırken hayvanları 67 kez kaynak alan olarak
kullanmıştır. Bu metaforlardan 11 tanesi hayvan türü belli edilmeden oluşturulmuştur. 5 tanesinin
kaynağı hayvanken geri kalan 6’sı ise hayvan ait özellikler vurgu yapılarak metaforlaştırılmıştır.
Metaforların benzetilen durumları kuduz hayvan, hasta hayvan, pençeli hayvan, tehlikeli hayvan,
sürgün avı hayvanı, efsanevi hayvan kuyruğu ve tehlikeli dişi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tanpınar’ın kaynak alan olarak kullandığı hayvan çeşitleri genel olarak vahşi hayvanlar
olduğu tespit edilmiştir. Bu hayvanlar kullanım sıklığını göre çoktan aza doğru şu şekilde
sıralanmıştır: Örümcek, aslan, kuş, at, horoz, kedi, timsah, böcek, papağan, yılan, sülük, baykuş,
buldok, şempanze, sansar, camuş, tavuk, sülün, balık, leylek, kuzgun, parazit, domuz, Anka kuşu,
tavus, ceylan, tilki, sinek, serçe, atmaca, kurbağa, boğa ve kartal’dır. Aslan, ceylan ve sülün gibi
örnekler kültürel metaforlar örneğine girse de diğer hayvan metaforları özgün metaforlardır.
Tanpınar kendi muhayyilesindeki hayvanların konumlanışını insana aktararak özgün metaforlar
üretmiştir. Yukarıda verilen zoomorfik yapıların semantik evrenleri ilişkilendirildikleri
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benzeyenleri anlambilimsel düzlemde durumsal (situational) olarak konumlama aracı olarak işlevi
gördükleri tespit edilmiştir.
Tanpınar insan metaforu üretirken kaynak olarak bitkilerden de yararlanmıştır.
Metaforlaştırılan bitkiler bitki türlerinin geniş yelpazesini temsil etmektedirler. Tanpınar’ın
romanlarında 25 bitki metaforu tespit edilmiştir. Bunlar; ağaç, çiçek, meyve ve ot türleridir.
Ağaçların metaforlaşması kadın ve erkek karakterlerin bazı yönlerini öne çıkarmak için söz konu
olmuştur. Çınar metaforu üzerinden erkek; diğer bitkiler üzerinden kadın olgusu anlambilimsel
olarak konumlandırılmıştır.
Tanpınar teolojik unsurları da insan metaforları olarak kullanmıştır. Bu türde 12 metafor
tespit edilmiştir. Bu metaforlardan sakat ve eksik doğmuş Tanrı’nın hedef alanı insandır.
Tanpınar’ın muhayyilesinde insanın konumlandırılışı hep üst meta bir konum arz eder. Ancak
insanın hazları ve zaaflarının olması onu eksikleştirmektedir. İnsanın bu eksikliğini Tanpınar,
kaynağını sakat ve eksik doğmuş bir Tanrı’dan almaktadır. Meleğin hedef alanı kadındır,
başrahibin hedef alanı Mümtaz, Meryem Ana metaforunun hedef alanı ise Sadiye’dir. Geri kalan
altı metaforun kaynağı ise Nuran olduğu tespit edilmiştir.

Öneriler


Bu çalışmanın bulguları Tanpınar üslubunun temel bileşenleri olan metaforların
yöneldikleri diğer kaynak ve hedef alanları tespitine örnek olabilir.



İnsan metaforları kadın ve erkek olarak gruplandırılıp, Tanpınar idrakindeki
kadının/erkeğin semantik evreni ortaya konulabilir.



Tanpınar’ın romanlarındaki diğer figüratif yapılarla metaforik yapıların karşılaştırılması
yapılarak onun üslubunun inşasında rol oynayan yabancı ve yerli kaynaklı figüratif
yapıların çizelgesi çıkarılabilir.



Romanlarında insanlar için kullandığı metafor türlerinin onun şiirlerinde insan için
kullandığı metafor türleri ile karşılaştırılabilir.



Tanpınar’ın üslup inşasında başvurduğu metafor türlerinin yapılış tarzlarının semantik
karşılıkları (metonomiye yakınlıkları, benzetme edatlarından yararlanma düzeyleri vd.)
incelenebilir.



Tanpınar’ın romanlarındaki zoomorfik metaforların kültürel göndergeleri araştırılabilir.



Tanpınar’ın şiirlerindeki metaforlar tespit edilebilir.
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Tanpınar’ın nehir romanlarındaki ortak karakterler için kullanmış olduğu metaforlar
karşılaştırılabilir.



Romanlarındaki insan metaforları kendisinin etkilendiğini söylediği Doğulu ve Batılı
yazarların eserlerinden insan metaforları ile karşılaştırarak Tanpınar metaforlarının kökeni
araştırılabilir.



Tanpınar’ın romanlarında geçen insan metaforları Lakoff ve Johnson’ın ontolojik metafor
tasnifine göre incelenebilir.



Tanpınar’ın romanlarında geçen renkler, yiyecekler, müzik parça ve aletlerin (ut, kanun
Doğu; piyano, gitar...vb. Batılı göndergeleriyle) metaforik karşılıklarının izi sürülebilir.
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