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GÖSTERGEBİLİM VE SÖYLEMSEL YAPI*

Ali PULAT**

Kaan TANYERİ***

SÉMIOTIQUE ET STRUCTURE DISCURSIVE
La sémiotique est définie comme la théorie du sens et de la signification qui fait des descriptions 
syntaxiques dans la forme du contenu.  La sémiotique littéraire part de la formation du sens et 
décrit les étapes de la production de sens. Cependant, il se peut que les études de sémiotique pré-
sentent certaines différences. Du point de vue de la définition de la sémiotique, le consensus est 
rompu ou bien il se peut qu’on ne puisse fournir un consensus convenable. Dans la littérature sur 
ce sujet, certaines études se réfèrent à la première définition de la sémiotique mais cette définition 
est dépassée dans les travaux pratiques. D’autres études de sémiotique montrent que la la définition 
traditionnelle n’est nullement respectée. C’est un problème qui ne peut être ignoré. Nombreuses 
sont les recherches qui montrent que la définition de la sémiotique pourrait être renouvelée. Cet 
article se propose essentiellement de traiter des problèmes de la sémiotique liés au parcours dans les 
études sémiotiques turques. Il est évident que les études sémiotiques turques tendent généralement 
à analyser les récits dans une structure narrative et ne se concentrent pas suffisamment sur la struc-
ture discursive et profonde. Cette négligence entraîne forcément certaines lacunes dans les études 
de sémiotique et rend difficile d’effectuer des analyses appropriées. Ainsi, les auteurs de cette étude 
évoqueront dans une première partie une proposition de définition de la sémiotique actuelle. A 
suivre la taxonomie de Hjelmslev, la sémiotique devrait être une théorie visant à atteindre les étapes 
de forme/substance du contenu, tout en focalisant les composants syntaxe/sens pour pouvoir décrire 
le processus de production de sens. Dans une deuxième partie, seront discutés la «structure discur-
sive», et les éléments essentiels de cette structure. En effet, reprendre les principaux éléments de la 
structure discursive tels que figure, isotopie figurative, axiologie/thymie etc. s’avère indispensable. 
Ainsi, une nouvelle définition de la sémiotique pourrait permettre de mieux souligner le sens et la 
focalisation sémantique dans les études menées dans le domaine. 
Mots-clés: sémiotique, sens, forme, structure discursive, figure, thème, motif, isotopie

SEMIOTICS AND DISCOURSIVE STRUCTURE
Semiotics is characterized as the theory of meaning and signification making syntactic descrip-
tions on the form of content. According to this traditional definition, semiotics or literary semiotics 
should describe the stages of the production of meaning in terms of form, starting from the ques-
tion of how meaning is produced. However, semiotics studies, which should apparently have this 
purpose, display some differences. When semiotics is within the context of the definition, it draws 
attention to the fact that the consensus is broken or not achieved in both theoretical studies and 
analysis examples. While some studies in  literature refer to the first definition of semiotics, they 
exceed this definition in their implementations. Other semiotics studies violate the traditional defi-
nition of semiotics in all aspects. This is a problem that cannot be ignored. Based on the reserahc of 
this issue it was thought that the definition of semiotics should change/expand today. On the other 
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hand, in this article, the problems of semiotics related to the analysis trajectory in Turkish semiotics 
studies are also mentioned. Turkish semiotics studies generally do not deal with the discursive and 
deep structure by analyzing the narratives through narrative structure. Thus there is a problem of 
quality in semiotics studies and the inability to make appropriate analyzes. For this reason, this ar-
ticle, in which two different problems are mentioned, is divided into two: The first part includes the 
proposal we have presented by making a new definition of the semiotics of today, after describing 
the complexity that exists under “semiotics”. In our opinion, if the taxonomy of Hjelmslev is to be 
followed, semiotics should be a theory that aims to reach latent meaning/meanings while describing 
the process of producing meaning by focusing on the form/substance parts of the content and syn-
tax/meaning components. We hope that this definition will end the contradictions/antagonisms in 
the literature. In the “discoursive structure” discussed in the second part, the basic concepts of the 
discoursive structure are mentioned in order for more appropriate analysis to be made in Turkish 
semiotics studies. In this section, the main elements of the discoursive structure, the figure, the fig-
urative isotopy, the theme, the thematic isotopy, the axiology/thymic, are discussed. As a result, this 
article, if it succeeds, will present a new definition of semiotics and draw the attention of Turkish 
semiotics to the discoursive structure. It will make a valuable contribution to the literature of semi-
otics studies that need to be undertaken with a focus on meaning and signification.
Keywords: Semiotics, discoursive structure, meaning, form, figure, motif, theme, isotopy

Giriş  
Algirdas Julien Greimas’ın kuramsal temelini hazırladığı ve Tahsin Yücel’in ilk uy-

gulamasını verdiği göstergebilim/yazınsal göstergebilim, 1970’li yıllardan bugüne ge-
lişmeye devam etmektedir. Sınırları çizilmiş bir kuram olmanın aksine her an gelişmeye 
açık bir tasarı olarak gelişimini sürdürmektedir. Türk göstergebilim çalışmaları ise gün 
geçtikçe artmakta; alanyazına yeni kitap, makale ve bildiriler kazandırılmaktadır. 

Bugün göstergebilimin ve Türk göstergebiliminin bazı sorunlarından açıklıkla söz 
edilebilir. Göstergebilimin/yazınsal göstergebilimin genel ilkelerine bakıldığında konu-
sunun “içeriğin biçimi” olacağı ifade edilir. İçerikten çok “biçimsellik” vurgusuyla öne 
çıkan bu tanıma ek olarak göstergebilimin, içeriğin biçimi bileşenlerinden “sözdizimsel 
bileşeni” ele alacağı belirtilir. Anlamın geri planda kaldığı, biçimin öne çıktığı bu tanım-
lar; günümüzdeki göstergebilim çalışmalarıyla örtüşmemektedir. Genel olarak gösterge-
bilimsel çalışmalar, gerek kuramsal ilkelerde gerekse çözümleme süreçlerinde çoğunluk-
la temel yapıda gizil hâlde bulunan anlamı keşfetmeye yönelir. Bu da içeriğin biçimiyle 
ya da sözdizimsel bileşenle sınırlı kalınmadığını gösterir. 

Kuramsal düzeyde göstergebilime ait sorunların yanı sıra Türk göstergebiliminin de 
birtakım sorunları vardır. Bu sorunların yabancı dil engelinden ya da çeviri kitapların az-
lığından kaynaklandığı düşünülmektedir. Temel kitapların Fransızca, İngilizce, İtalyanca 
ve son zamanlarda İspanyolca olması; büyük çoğunluğunun henüz Türkçeye kazandırı-
lamaması ülkemizde göstergebilim adı altında yapılan çalışmalarda yanlış uygulayımlara 
yol açmaktadır. Alanyazın incelendiğinde göstergebilimi Türkçedeki sınırlı kaynaklarla 
takip etmek zorunda kalan araştırmacıların çalışmalarında söylemsel yapının geri plana 
atıldığı, çözümlemenin görece tercih edilebilir seviye olduğu, anlatısal yapının öne çıktığı 
hatta çoğu zaman salt anlatısal yapıyla yetinildiği görülmüştür. Bu tür çalışmaların varlığı 
ise göstergebilimin, sadece anlatısal yapıda çözümleme yaptığı izlenimini uyandırmakta-
dır. Oysaki göstergebilim, her ne kadar anlatısal yapıya ağırlık verse de bu söylemsel ve 
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temel yapı gibi önemli yapıların göz ardı edileceği anlamına gelmemelidir. Tam aksine 
bize göre anlatının en karmaşık düzeyi olan söylemsel yapıya daha fazla odaklanılmalı, 
bu konuda diğer düzeylere göre daha fazla çalışılmalıdır. 

Yaptığımız araştırmalar sonucunda göstergebilim ve söylemsel yapıyı ele alan çalış-
maların, alanın eksikliğini gidermediği fikri uyanmıştır. Bu nedenle alanyazına önerdi-
ğimiz kuramsal bakış açılarımızla birlikte göstergebilimin giriş konuları, kavramları ve 
yapısı bu çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. 

Bu makale, göstergebilimde ve yazınsal göstergebilimde var olan eksikliğin giderilme-
sinde pay sahibi olmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu nedenle göstergebilimle ilgili tespit 
ve öneriler, yazınsal göstergebilim kapsamında da kabul edilmelidir. Ek olarak göstergebi-
limin konusunu netleştirerek gücül sorunları, mevcut çelişkileri ya da çelişkili görünümleri 
tartışarak olumlu sonuçlara bağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca söylemsel yapının temel bi-
leşenleri beti, izlek, yerdeşlik ve değerbilim/duygulanım kavramlarını öne çıkaracaktır. Ma-
kalemizin göstergebilim/yazınsal göstergebilim çalışmalarına katkı sağlamasını umuyoruz.

1. Göstergebilim
Gösterge, bugüne değin çok sık işlenmiş bir konudur. Antik Yunan’da öncelikle tıp 

terminolojisinde yer alan gösterge kavramı, zamanla anlam genişlemesine uğrar. Böylece 
başlangıçtaki kısıtlılığını dramatik bir şekilde aşarak hemen her şeyi kapsar duruma gelir. 
Günümüzde somut ya da soyut her şey ya göstergedir ya da gösterge olabilecek gücül-
lüktedir. Giyimlerden üsluba, ruhsal durumlardan davranışlara, yazınsal yapıtlardaki ya-
zılardan sosyal medya yazılarına hatta kullanılan ya da kullanılmayan emojilere, bitkiler 
ve hayvanlar dünyasındaki durum/edimlerden hücrenin durum/edimlerine kadar her şey 
gösterge kabul edilebilir. 

Gösterge, oldukça kapsamlı ve işlevseldir. Buna karşın çok yalın bir anlam ve yapı-
ya sahiptir. Saussure’e göre ifade edilirse gösteren ve gösterilenin (1998: 109); Peirce’e 
göre ifade edilirse biçim, nesne ve yorumlayıcının; Louis Hjelmslev’e göre (1969) ifade 
edilirse anlatım ve içeriğin bileşiminden oluşur. Kuramcılara göre gösterge bileşenlerinin 
adları farklı olsa da imledikleri şey aynıdır: Gösterge, bir çağıran ve bir de çağrılandan 
oluşan her şeydir: 

Çağıran Çağrılan
Ch. S. Peirce’e göre biçim nesne
Saussure’e göre gösteren gösterilen
L. Hjelmslev’e göre anlatım içerik

Tablo 1

Her gösterge, bir şekilde anlam üretir. Bu anlamlar, açık ya da gizil olarak göster-
gelerde yer alabilir. Trafik ışıkları, kurallar, yasalar vb. çok açık anlamlar sunarken bir 
yazınsal yapıttan aynı açıklık beklenemez. Örneğin sanatçının yaratım sürecinin ürünü 
olan yapıtlar, dil gibi gösterge dizgesinden oluşur. Ancak buradaki göstergeler, karmaşık 
bir dizgeye bağlanmış durumdadır ve anlamları da kimi zaman oldukça derindedir. 
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Saussure’ün terminolojisi izlenirse her gösterge, gösteren ve gösterilenden oluşur. Gös-
teren ve gösterilenin bu bağlantısından bir anlam doğar. Anlam, göstergenin alıcıda (gönde-
rilen) uyandırdığı şemadır. Piaget’nin bilişsel psikolojiye kazandırdığı bir terim olan şema, 
bilgiyi zihnimizde yeniden düzenler (Senemoğlu, 2011: 281-282). Bu düzenleme ise göster-
ge açısından da okunabilir. Şemalar; gösterge ve göstergenin bileşenlerinin çeşitli düzenle-
yimlerden geçerek saklandığı çerçevedir. Bireyin etrafını algılaması şemalarla gerçekleşir. 
Aslında bu Saussure’ün “kavram” dediği şeyin bulunduğu yerden başka bir şey değildir. 

Zihinde bilgiler, kavramlar, göstergeler düzensiz hâlde bulunmaz. Zihin, uzun süreli 
bellekte bu şeyleri depolarken çeşitli düzenleme süreçlerinde bulunarak her şeyi yerli 
yerine konumlandırır. Ancak bu durağan bir süreci anımsatmamalıdır. Herhangi bir gös-
teren, zihnin şemalarını ve bu şemanın ögelerini çağırabilir. Çağırma sonucu oluşan eşleş-
meye anlamlama denebilir. Saussurecü terimlerle izah edersek gösterenin uygun gösteri-
lenle bağıntılandırılması ya da Barthes’ın ifadesiyle bir anlatım düzleminin (A) bir içerik 
düzlemiyle (İ) arasındaki bağıntı (2016: 84) anlamlamadır. 

Anlam, kaygan bir zemindedir. Gösteren ve gösterileni arasındaki ilişki, durağan ve 
sabit bir ilişki değildir. Bağlama, yananlama vb. göre değişebilir. Bu değişim sonucunda 
gösterenler, farklı gösterilenleri çağırabilirken gösterilenler, farklı gösterenlerle çağrılabi-
lir. Zaten post-yapısalcıların da iddiası budur. Yapısalcılık, anlamı laboratuvar ortamında 
ele aldığı ve onu türlü değişkelerden arındırılmış gördüğü için eleştirilir. Post-yapısalcılar 
ise anlamın askıda (Eagleton, 2014: 139) olduğunu düşünür. Türlü değişkelerden dolayı 
anlamın etkilenebileceğini, gösterge yapısında değişiklikler olabileceğini belirtirler. Söz 
gelimi, elma göstereni değişkelerden arındırılmış bir ortamda elma ağacının ürününü çağ-
rıştırır. Bu çağırma, soyut ya da somut sonuca ulaşabilir yani ağaçtaki elmayı da kastetse, 
zihindeki elma şemasını da kastetse sonuçta gösterilen şey aynıdır ve bu, statik bir anlama 
sahiptir. Ancak elma göstereni; yazınsal bir eserde bambaşka gösterilenleri çağırabilir, 
onlarla bağıntı kurabilir. 

Özetle gösteren, baştaki gösterilenini aşarak ya da ondan ayrışarak başka bir göste-
rilenle bileşim kurabilir. Anlamlama da değişime göre farklılaşacak, zorlaşacaktır. Belki 
de bu zorluk, öylesine artacaktır ki ilgili bağıntılar kurulamadığı için şeyler, “anlamsız” 
olarak nitelenecektir. Günümüz edebiyatına egemen olan post-modernist edebiyata dair 
üretimler, sıklıkla “anlamsızlık”la suçlanır. Hâlbuki bu, gösteren-gösterilen bağıntısının 
kurulamamasından başka bir şey değildir.

Her türlü anlam ve anlamlama üzerine çalışan göstergebilim ise  “gösterge” ve “bi-
lim” sözcüklerinin birleşmesinden değil, birleşimiyle oluşur. Bu yönüyle iki sözcüğün 
toplamından daha öte bir anlam taşır. Matematiksel olarak “gösterge” ve “bilim” söz-
cüklerinin toplamı; göstergebilim (semiyotik) ile değil, göstergebilgisi (semiyoloji) ile 
ilgilidir. Göstergebilgisi, tekil hâlde bulunan ya da bir yapı içinde yer alan (trafik ışıkları 
gibi) göstergeleri ele alırken göstergebilim, görece daha karmaşık ve derin yapılı gösterge 
dizgelerini anlam/anlamlama odağında ele alır.  

Göstergebilim/yazınsal göstergebilim, anlam ve anlamlama üzerine çalışan disiplinle-
rarası bir kuramdır. Yapısalcı ekolden gelen göstergebilim, anlamı incelediği nesne sınır-
larında kalarak çözümler. Göstergebilim için sıklıkla içeriğin biçimini araştırdığı söylenir. 
İlerleyen bölümlerde de görüleceği üzere içeriğin biçimi terimi Kopenhag Okulu’ndan Lou-
is Hjelmslev’e aittir. Hjelmslev (1969), Saussure’ün gösterge yapısını yeniden ele alır ve 
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göstergeyi anlatım/içerik olarak iki düzleme ayırırken aynı zamanda bu düzlemleri biçim/
töz bölümlerine de ayırır. Ortaya çıkan bölümlerden biri “içeriğin biçimi” olur. 

İçeriğin biçimi, anlamdan daha çok biçimsel ve sözdizimsel yönüyle öne çıkar. Gös-
tergebilimin, geleneksel tanımından hareketle içerik üzerinde biçimsel çalışmalar yaptığı 
kabul edilir. Bu nedenle olmalı ki göstergebilim için anlamın nasıl üretildiğini betimleme 
amacında olduğu ifade edilir. Mehmet Rifat da geleneksel tanımı takiben göstergebilimin 
inceleme nesnesiyle (konudil) olan ilişkisinin, biçimle ve anlamın eklemlenerek üretil-
mesiyle olduğu yönündeki vurgularını pek çok kitabında yapar (2018: 29; 2018: 150; 
2019: 22). Buradan hareketle göstergebilimin anlamın nasıl üretildiğini özellikle biçimsel 
yönden ele aldığı söylenecektir. Ancak bu nokta günümüz göstergebilim çalışmalarında 
sorunlu görünmektedir. Hilmi Uçan’ın Yazınsal Eleştiri ve Göstergebilim (2016), Doğan 
Günay’ın Bir Yazınsal Göstergebilim Okuması Kuyucaklı Yusuf (2018), Mehmet Rifat’ın 
Göstergebilimin ABC’si (2019), Murat Kalelioğlu’nun Yazınsal Göstergebilim (2020) gibi 
kitaplardaki çözümleme örneklerine bakıldığında içeriğin biçimiyle sınırlı kalınmadığı, 
aynı zamanda derin yapıda gizil hâlde bulunan anlamların keşfine doğru uygulayımlarda 
bulundukları gözlenmiştir. Hatta Kalelioğlu, ilgili kitabında göstergebilimin asıl uğraş 
alanının yüzeysel yapılardan elde edilen ipuçlarından hareketle derin anlam yapılarında 
gizlenen asıl anlamı ortaya çıkarmak olduğunu belirterek (2020: 40) göstergebilimi, Hjel-
mslev’in aksine biçim araştırmalarıyla kısıtlamaz. 

Tüm bu durumlar, geleneği takip eden göstergebilim çalışmalarıyla günümüzdeki 
göstergebilim çalışmaları arasında kararsızlık, çelişki, uzlaşmazlık vb. sorunlar olduğunu 
düşündürür. Gerçekten de günümüzdeki göstergebilim/yazınsal göstergebilim doğrultu-
sunda sunulan çözümleme örnekleri, biçimsel boyutta kalmamakta dahası anlamsal boyut 
çalışmalarına giderek daha da odaklanmaktadır. Bu da geleneksel tanıma rağmen aykırı 
bir özellikler göstermektedir. Peki, bu sorunlar nereden kaynaklanmaktadır? 

Göstergebilgisinden çok daha başka konulara odaklanan göstergebilimin konusunu an-
lam ve anlamlama oluşturur. Anlam ise göstergelerden üretilir. Göstergebilimci, üretilmiş 
anlamlar bütünü olan anlatı üzerine çalışır. Göstergebilim geleneğine göre anlamın eklem-
leniş ve üretiliş sürecini betimlemesi gereken göstergebilimci, konudilini üstdile aktarır-
ken istemli ya da istemsizce gizil anlamlara ulaşmayı da dener. Belki de göstergebilimsel 
çözümlemenin, anlamın üretilmesini de betimlemek olduğu düşünülebilir. Dolayısıyla an-
lamın üretilişini betimlemek ile çözümlemek arasında sınırı çizilemeyecek bir belirsizlik 
ya da giriftlik vardır. Bu belirsizliği bir sorun olmaktan çıkarmak adına göstergebilimin; 
içeriğin biçimini aşarak salt biçim üzerine çalışmakla kalmadığı, aynı zamanda anlamsal 
odaklı çalışarak içeriğin tözüne de (asıl, cevher) yöneldiği söylenebilir. Bu noktada göster-
gebilimin ilk kitabı olan Sémantique Structurale’den (Greimas, 1966) söz edilebilir. Grei-
mas’ın yapısal anlambilim olarak tasarladığı bu önemli kitap, adında da söz edildiği üzere 
anlambilim (semantik) olarak tasarlanmış ve başlangıçta öyle kabul edilmiştir. Günümüzde 
göstergebilimin ilk kitabı olduğu noktasında herhangi bir uzlaşmazlık da yoktur. Dolayısıy-
la göstergebilimin anlambilim çalışmalarından doğduğu söylenebilir. 

Göstergebilimin anlambilimle bu sıkı ilişkisi ise elbette göstergebilim çalışmaları-
nın biçimden çok anlama kaymasında başat etkenlerden olacaktır. Ancak göstergebilimin 
böyle bir evrimi, var olan ve pek fazla değiştirilmemiş tanımında sorunlar oluşturması 
kaçınılmazdır. Göstergebilim, bugün biçimle sınırlandırılamayacak bir evreye gelmiştir. 
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Bu nedenle göstergebilimin tanımı genişletilmelidir. Bize göre Hjelmslev’in taksonomi-
sini (1969) takip edecek olursak göstergebilim, içeriğin biçim/töz bölümleri ile sözdizim/
anlam bileşenlerine odaklanarak anlamın üretilme sürecini betimlerken bununla birlikte 
çözümleme aşamasında aynı odağı koruyarak gizil anlama ulaşmayı da amaçlayan bir an-
lam ve anlamlama kuramıdır. Dolayısıyla göstergebilimin çalışma konusunu içerik düzle-
mi oluşturmalıdır. Böylece göstergebilim; sözdizimsel ve anlamsal bileşenleri rahatlıkla 
ele alabilecek, içeriğin biçimi ve tözü arasında istediği geçişleri yapabilecektir. 

1.1. Anlatının Üretilme ve Çözümleme Süreci
Yazınsal üretimler (anlatılar) Saussure’ün dil üzerine söylediğine (1998: 45) benzer 

karakter taşır. Anlatılar, göstergeler dizgesidir. Anlatı içindeki her göstergenin tekil hâlde 
bir anlamı vardır. Bu göstergeler ve anlamlar eklemlenerek anlatıyı, başka bir deyişle an-
lamlı bütünü oluşturur. Elbette anlatı, göstergelerin ve anlamların tamamen matematiksel 
bir toplamı değildir. Anlatı; göstergelerden ve anlamlardan değil, göstergelerle ve anlam-
larla oluşan bir yapıdır. Dolayısıyla anlatılar, kendisini oluşturan bileşimlerin mekanik bir 
sonucu olarak nitelenmemelidir. Anlatılar, kendini oluşturan bileşimlerin toplamını bir 
şekilde aşarak bir öte anlam kazanan anlamlı bütünlerdir. 

Bu anlamlı bütünler, çeşitli süreçlerden geçerek oluşur. Söz gelimi bir yazar; üretim 
aşamasına geçmeden önce herhangi bir konuyu düşünür. Bu, üretimin ana rahmidir. Üre-
time dair düşünce ana rahmine ilk düştüğü anda anlatı üretimi başlar. Tabii, bu ilk aşama 
oldukça belirsizdir. Hiçbir şeyin şekil almadığı aşamadır. Hjelmslev’in terimiyle ifade 
edersek buna “biçimlenmemiş kitle” (amorphous mass) (1969: 50) ya da benzer bir ifa-
deyle “biçimlenmemiş düşünce yığını” denebilir. Göstergeler ve bileşenler, âdeta bir toz 
bulutu gibi zihinde uçuşur. Ancak bu belirsizlik, yazarın yaratım süreci ilerledikçe yavaş 
yavaş şekil almaya başlar. Önce birtakım karşıtlıklar kurulur, ardından çok yalın hâlde be-
liren anlatının izleğini oluşturacak isimsiz kişiler (eyleyenler) üretilir. Bu isimsiz kişiler, 
birtakım ilişki ağına girer. Sonrasında ilişki ağı belirlenerek isimsiz kişilere isim verilir 
(anlatı kişisi, eden, oyuncu). Bu anlatı kişileri, belli bir uzam ve zamana yerleştirilir. Son 
olarak ise metinselleşmenin meydana geldiği yüzeysel dil ya da anlatım düzeyine ulaşılır 
(Rifat, 2018: 35). Bir anlatı, bu yollardan geçerek oluşur.

Anlatının üretim süreci, Louis Hjelmslev’in anlatım/içerik taksonomisi üzerinden ye-
niden betimlenebilir. Louis Hjelmslev, bahsedildiği üzere, Saussure’ün gösteren/gösteri-
len ikilisinden oluşan gösterge kavramını geliştirerek göstergebilime kazandırır. Göstere-
ne anlatım, gösterilene içerik önerisinde bulunan Hjelmslev, bu kavramları düzlem olarak 
adlandırır (1969: 59). Söz konusu düzlemleri, biçim ve töz olarak yeniden bölümleyen 
Hjelmslev, iki düzlem ve dört bölümden oluşan bir taksonomi elde eder: 

düzlem bölüm

anlatım
biçim

töz

içerik
biçim

töz
Tablo 2
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Bu terimler üretim süreci bakımından kısaca açıklanırsa içeriğin tözü, yukarıda sözü 
edilen biçimlenmemiş kitle ya da biçimlenmemiş düşünce yığınıdır. Yazar ya da şair üre-
timinin ana rahmindeyken içeriğin tözü aşamasında yer alır. Bu aşamada sanatçı; neyi, 
nasıl anlatacağını oldukça belirsiz biçimde düşünmeye başlar. Bu yaratımın da başlama-
sıdır. Ardından yavaş yavaş bu düşünceler, biçim almaya başlar fakat hâlâ görünürde bir 
üretim yoktur. Yazar/şair; zihnindeki biçimlenmemiş düşünce yığınına biçim vermeye, 
onu zihninde düzenlemeye başlamıştır. Bu aşamaya ise içeriğin biçimi denir. Ardından 
yazım süreci, somut olarak sürecektir. Yani anlatıyı yazması gerekir. Anlatıyı yazarken 
kullandığı her ses, anlatımın tözü; bu seslerin belli kurallar dâhilinde eklemlenmesiyle 
oluşan sözdizim ise anlatımın biçimidir. Anlatımın biçimini sonlandıran bir sanatçı; üre-
timini de sonlandırmış, ürününü metinselleşmeye ulaştırmış demektir. 

Metinselleşen bir anlatının oluşum evreleri, yukarıda söz edildiği gibidir. Anlatının 
oluşması demek, anlamın ve/veya anlamlar ağının da oluşması demektir. Zaten her anlatı, 
bir anlamlı bütündür. Dolayısıyla anlatı, anlamını da doğası gereği beraberinde getirecektir. 

Nasıl ki bir anlatı üretiliyorsa aynı zamanda biri ya da birileri tarafından çözümle-
necektir. Belki de her anlatının kaderinde çözümlenmek olduğu söylenebilir. Eğer anlatı, 
okuyucusuyla buluşuyorsa -bu anlatıyı üreten sanatçı bile olabilir- gücül anlamına ula-
şılmaya çalışacak, başka bir deyişle anlatım ve içerik bağıntısı kurularak anlamlamak 
istenecektir. Ancak anlamlamak, girift yapılarda sistematik bir çözümlemeyi koşullar. 
Gelişigüzel yapılacak yorumlar, doğru ya da ideale yakın anlamlamalara ulaşılmasını en-
gelleyebilir. Bu noktada göstergebilimci sorumluluk üstlenmelidir. Göstergebilimci; her 
anlamlı bütünü çözümlerken hem bu metnin söylediği şeyleri (anlamlar evrenini) görme-
ye hem de söylenenlerin biçimini, düzenini (içeriğin biçimini) kavramaya çalışmalıdır 
(Rifat, 2018: 34). Genel olarak Hjelmslev’in içerik düzlemine odaklanmalıdır. 

Göstergebilim, anlamlı bir bütün olan anlatıyı çözümlemeden evvel onu kesitlere 
ayırmayı tercih eder. Anlatıyı tümüyle ele almak zor ve riskleri sayılamayacak kadar çok-
tur. Hjelmslev de aynı zorluğa değinir (1969, 28-33). Bu nedenle göstergebilimci, konudi-
lini belli ilkelere göre bölümlemelidir. Bölümlerken anlatının anlam kavşaklarına dikkat 
etmek gerekir. Başka bir deyişle anlatının eklemlenme noktaları, kesitlemede önem taşır. 

Kesitleme için yeni önerilere açık olunsa da hemen hemen uzlaşılmış ölçütler var-
dır. Greimas “uzamsal” (burası/orası), “zamansal” (önce/sonra), “duygulanım” (esenlikli/
esenliksiz), “anlatı kişileri” (ben, sen, o) gibi ayrımlar önerir (1982: 270). Bu ölçütlere 
ek olarak Günay (2017: 186-190) ve Rifat (2018: 179-181); basımsal (grafik, tipolojik), 
zamansal, uzamsal, kişi, duygulanım ve mantıksal ayrılığa göre kesitlemelerden oluşan 
benzer ölçütlerden söz ederler. Kesitlemenin yanlışlığı çözümleme sürecinde anlaşılabilir 
ya da ideal bir kesitleme olmadığı, daha iyisinin yapılabileceği algısı uyanabilir. Bu du-
rumda geriye dönerek kesitlemeyi yeniden ele almak mümkündür.

Kesitlemeyi tamamlayan göstergebilimci, anlatısını çözümlemek için hazırdır an-
cak bu çözümlemenin bir yörüngesi vardır. Göstergebilimci, anlatıda birtakım düzeyler 
belirler ve çözümlemesini bu düzeylerin disiplinine göre sürdürür. Göstergebilimin çö-
zümleyici süreci ile anlatının üretici süreci simetrik olmasına rağmen işleyiş yönleri ba-
kımından asimetriktir. Yazar/şair, üretimini en derin yapı olan zihnindeki biçimlenmemiş 
düşünce yığınından başlatıp metinselleşmeye doğru ilerlerken göstergebilimci, bu süreci 
tersinden takip eder. Öyleyse üretici ve çözümleyici süreci, aynı tabloda gösterebiliriz:
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Üretici süreç
↓

Üretici yörünge

sözdizimsel bileşen anlamsal bileşen

göstergesel ve 
anlatısal yapılar

derin düzey temel sözdizim temel anlam

yüzeysel düzey

yüzeysel anlatısal 
sözdizim anlatısal anlam

söylemsel yapılar

söylemsel sözdizim

söylemselleşme
↓

kişileşme
zamanlaşma
uzamlaşma

söylemsel anlam

Tablo 3: Greimas & Courtés (1982, 134)
↑

Çözümleyici süreç

Anlatının göstergebilimle çözümlenmesi aşamalarını anlatının üretim süreci verir. 
“Üretici yörünge” başlığı altında (tablo 3) bir anlamlı bütünün nasıl üretildiği ve nasıl çö-
zümleneceği detaylı olarak gösterilmiştir. Anlatının ve anlamların nasıl üretildiğini tespit 
eden göstergebilimci, aynı yolu tersine izleyerek (yüzeyden derin yapıya) çözümlemesini 
yapar. Çözümleme yörüngesi, iki düzey ya da üç tür yapı üzerinden izlenebilir: 

Yüzeysel Düzey 1. Söylemsel Yapı,
2. Göstergesel-Anlatısal Yapı

Derin Düzey 3. Temel Yapı

Tablo 4
1. Söylemsel Yapı
2. Göstergesel-Anlatısal Yapı
3. Derin Yapı

2. Söylemsel Yapı
Gelişim sürecini hızlı bir şekilde sürdüren göstergebilimde uzlaşılamamış ya da yerli 

yerine oturtulamamış bazı kavramlar vardır: düzlem, düzey, yapı vb. Bir kuramcının, 
kaynağın, araştırmacının düzey olarak belirlediği şeye bir diğeri yapı karşılığını verebil-
mektedir. Genellikle Hjelmslev ile beraber anılan düzlem ise görece daha az kullanılır. 
Zaten nerede/nasıl kullanılacağı da kararlaştırılmış değildir. Kuşkusuz kavramların an-
lamsal yakınlığı bu değişkelere olanak tanımaktadır.
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Kavramsal tutarlılığımızı sağlamak adına “tablo 2”deki terimleri kullanacağız. De-
rin/yüzey karşıtlığını “düzey” olarak nitelerken söylemsel/göstersel-anlatısal/temel kar-
şıtlığını ise “yapı”yla niteleyeceğiz.

Göstergebilim, kendi dilbilgisine sahiptir. Geleneksel dilbilgisi gibi kendine ait özne, 
nesne, yüklemi vardır. Öte yandan bu işlevler, anlatının anlamı/anlam evrenini oluşturur-
ken aynı zamanda bu evrenin de bir parçası olurlar. Böylelikle göstergebilimsel dilbilgisi-
nin çözümlemesi gereken iki bileşen doğar: sözdizim ve anlam. Tüm yapılar ve düzeyler, 
sözdizim ve anlam bileşenleri açısından iki karşıtlığa bölümlenebilir. Söylemsel yapı, 
söylemsel sözdizim ve söylemsel anlam; göstergelsel-anlatısal yapı, anlatısal sözdizim 
ve anlatısal anlam; temel yapı ise temel sözdizim ve temel anlam bileşeninden oluşur. 

Yapı; bütünlük, dönüşüm ve öz-düzenleme ilkeleriyle oluşur. Her yapının kendini 
oluşturan alt ögeleri ya da bileşenleri vardır. Bu bileşenlerin gerek kendi aralarındaki 
ilişkilerinden gerekse kurdukları yapıyla arasındaki ilişkiden bağıntılar bütünü doğar. 
İçeriğin tözünde oluşmaya başlayan metnin metinselleşmeden önceki en yüzeysel ve en 
somut düzeyi bu yapıdır. Söylemsel yapı, yüzeyde ve diğer yapılara göre en somut hâliyle 
var olmasına karşın tüm yapılar içindeki en karışık olanıdır. 

Sanılanın aksine anlatının karmaşıklığı derine inildikçe değil, yüzeye çıkıldıkça artar 
çünkü söylemsel yapıyı oluşturan betiler, izlekler, yerdeşlikler (kişileşme, zamanlaşma, 
uzamlaşma) ve bunların yapıyla olan ilişkilerini tespit edebilmek oldukça güçtür. Anlatı-
nın içinde onlarca, yüzlerce beti, izlek, yerdeşlik olabilir. Bunları tespit ederek aşmak, çö-
zümleyiciyi daha rahat çalışabileceği yapılara taşıyacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki bir 
anlatı çözümlemesi, çözümleyici yörüngeyi izler. Bu yörünge, üretici yörüngenin tersine 
işler. Herhangi bir düzey/yapı atlarak bir sonrakine geçilemez. Geçilse dahi bu çözümle-
menin bilimsel ya da göstergebilimsel değerinin olacağı kuşkuludur. Bu nedenle çözüm-
leme yörüngesi “tablo 2”de sunduğumuz üzere söylemsel yapı → göstergesel-anlatısal 
yapı → temel yapı sırasını izler. Bu sıradaki yapılar, gözlemlediğimiz kadarıyla birbiriyle 
sıra değişikliği yapmaz ancak Hilmi Uçan’ın Maupassant’ın Ziynet adlı öyküsüne yaptığı 
çözümleme (2016: 131-162) yörüngesinde yüzeysel düzeye ait söylemsel yapı ve anlatı-
sal yapının yer değiştirdiği, öncelikle anlatısal yapının çözümlenerek ardından söylemsel 
yapıya geçtiği görülür. Bu yönüyle Uçan’ın çalışması, dikkat çekici ve yeni uygulayım-
lara kapı aralayıcıdır. 

2.1. Beti ve Betisel Yerdeşlik
Söylemsel yapının genellikle iki bileşenden oluştuğu söylenir: Betisel yerdeşlikler ve 

izleksel yerdeşlikler. Çözümleme yörüngesinin ilk aşaması olarak söylemsel yapıyı ele 
alan göstergebilimci; aslında çok da farklı, aykırı uygulamalarda bulunmaz. 

Söylemsel yapı çözümlemesi, bir anlatıda ilk bakışta görülebilecek ögelerin betim-
lemesini yapar. Bunlar kişi, uzam ve zamandır. Elbette bu tespitlerde bulunmak için gös-
tergebilime gerek yoktur ancak kişi, uzam ve zamanın hangi süreçlerin sonunda ortaya 
çıktığını, anlatı için ne tür önem taşıdığını ifade edebilmek için sistematik çözümlemelere 
gereksinim vardır. İşte bu noktada göstergebilim işe koşulmalıdır. 

Söylemsel yapı çözümlemesi, ilk olarak betileri ve hemen ardından beti-yerdeşlik 
ilişkisini ele alır. Beti, beş duyu organıyla algılanabilen her şeydir. Duyumsaldır. Ancak 
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kimi zaman soyut olmasına karşın yine de beti olarak kabul edildiği durumlar da olur. Bu 
çıkmazdan “duyumsallık çağrıştıran” (Hébert, 2011: 101) şeylerin de beti olabileceği il-
kesiyle çıkılır. Dolayısıyla betiler, duyumsal ya da duyumsallığı çağrıştıran sözcüklerdir. 

Göstergebilimci, bir anlatıyı okurken ilk olarak betilerle karşılaşır. Sayfalarda karşı-
laştığı sözcüklerin beti olduğunu söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Ancak anlatılar, 
karmaşık yapılardır. Anlatılar; betilerden değil, betilerle oluşur. Dolayısıyla anlatıların, 
kendini var eden betilerin her birinin anlamını aşması beklenir. Betiler, kurdukları ilişki 
ağlarıyla yapıyı (anlatı) oluştururken hem onu belirler hem de onun tarafından belirlenir. 
Bu işteş belirlenim, yapıların özelliğidir. 

Anlatılar bütünlüklü yapılardır. Anlatıyı ilgilendirmeyen hiçbir şey anlatının içinde 
barınamaz. İlgisiz olduğu izlenimi veren ya da anlamlanamayan şeyin dahi az çok anlatı-
da bir işlevi vardır. Sonuç olarak anlatılarda hiçbir şey kendi başına ve bağımsız değildir 
(Günay, 2017: 79). Anlatıların kurucuları arasındaki en kalabalık bileşen olan betiler de 
bağımsız değildir. Betiler de ilişkiler ağı oluşturarak anlatının bütünlüğüyle birleşirler. 

Betiler, anlatının gösterenleridir. Ancak bu gösterenlerin her birini ayrı ayrı yorum-
lamak başka anlamlara götürebilir. Öyleyse çözümlemede kaybolmamak ve belli bir an-
lamsal disiplini sağlamak adına betiler arası çalışmalar yapılmalıdır. Anlamlamayı sağ-
layabilmek, anlatım ve içeriği doğru bir şekilde bağıntılı hâle getirebilmek için betiler 
arasında anlamsal açıdan belli bir bağlamın oluşturulması gerekir. Betilerin anlamsal 
ilişkilerinin oluşturdukları bu bağlama yerdeşlik (isotopy) denir.

Yerdeşlik, Yunanca “aynı yer” anlamına gelir. Anlambilim çalışmalarına ise fi-
zik-kimya alanlarından geçer (Greimas & Courtés, 1982: 163). Yerdeşlik kavramı sa-
yesinde göstergebilimci, belli birimler arasındaki aynı anlam eksenini keşfederek söy-
lemlerin farklı yorumlanmasının önüne geçer (Rifat, 2018: 301). Betisel yerdeşlik ise 
çözümleyiciyi somuttan soyuta, gösterenden gösterilene doğru taşır. Bu da duyumsaldan 
duyumsal ötesine ilerlemek, anlatıyı görünenin ardındakiyle okuma edimidir. 

Söylemsel yapıda üç tür betisel yerdeşlik olduğu konusunda uzlaşım sağlanmıştır: 
Kişileşme, zamanlaşma, uzamlaşma. Kişiler, buna anlatı kişisi, oyuncu, karakter ya da 
eden de denir, anlatı içindeki kâğıttan insanlardır. Her birinin kurgusal gerçeklikte belli 
kimliği, adı, yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, ideolojisi, statüsü, psikoloji vb. vardır. Kişi-
ler de bir beti olarak yorumlanabilir. Sonuçta bu kişiler de anlatının bazı gizil anlamlarını 
oluşturan gösterenler olabilir. 

Kişileşme olarak betisel yerdeşlik, kişilerin anlatı açından önemini ve anlatıya katkı-
sını sorgular. Bunu tespit etmeye çalışır. Bu kişiler, belli bir zaman ve uzamla çevrelen-
mişlerdir. Ancak anlatılar, bu uzam ve zamanı her zaman apaçık vermek zorunda değildir. 
Söz gelimi hiçbir anlatıdan anlatıdaki olayların şu tarihte ve şurada gerçekleştiğini açık-
laması beklenmez. Bunu yapan anlatılar, elbette vardır ve bunu da çoğunlukla gerçekçilik 
adına yapar. Yine de böyle bir zorunluluk getirilemez. Günümüz anlatıları da uzam ve 
zaman hatta kişileri bile gizil hâle getiren bir anlayışla/üslupla oluşturulur. 

Post-modern anlatıların -tabii başka anlayıştaki anlatılar da olabilir-belirginlikten çok 
belirsizlik yarattığı gerçeği göz önünde bulundurulursa göstergebilimci, uzam ve zama-
nı keşfedebilmek için beti avcılığı yapacaktır. Bu noktada birtakım ipuçları toplar fakat 
tam çıkarımını yapacağı sırada çıkarımını engelleyecek eksikliklerle karşılaşabilir. Be-
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tisel yerdeşlik, var olan eksikliği gidermek adına göstergebilimcinin yardımına koşarak 
tamamlayıcı bir işlev üstlenir. Başka bir deyişle göstergebilimci, uzam ve zaman tespi-
tinde eğer kesinliğe doğru yol alırken birtakım bilgilerden yoksun kaldıysa -ki bu anlatı 
üreticisinin kasıtlı olarak bıraktığı yoksunluktur- betiler ve betisel yerdeşlik sayesinde 
çıkarımını yapabilir. Bu çıkarımını yaptıktan sonra ise zaman ve uzamın anlatıya etkisi 
ortaya konabilir. 

2.2. Örge (motif)
Denis Bertrand’ın (2000) kabul ettiği göstergebilimsel çözümlemenin beş ögesinden 

ikincisi olan örge; özü itibarıyla halk edebiyatında sıklıkla kullanılan, biçimce betiye an-
cak anlamca izleğe benzeyen kavramlardır. Örgeler, betilerin özel bir biçimi olarak da 
kabul edilebilir. 

Örgeler; görece kapalı, kalıplaşmış, sabit betisel yerdeşlikler ya da anlatı izlencele-
ridir. Denis Bertrand da örgeleri aynı özelliklerle niteler (2000: 25). Martin&Ringham, 
aynı anlayışla örgeyi “kendine özgü bir fikir taşıyan ve çeşitli anlatılarda kendini tekrar-
layan izlek, özellik ya da kalıp” olarak belirtir (2000: 89). Öyleyse örgenin betisel ya da 
izleksel klişeler olduğu söylenebilir.

Greimas dâhil olmak üzere pek çok göstergebilimci, örgeyi açıklarken halk bilimci 
S. Thompson’a atıfla açıklar. Thompson’un örgeyi “tekrarlayan en küçük öykü ögesi” 
anlamıyla kullandığı vurgulanır (Martin&Ringham, 2000: 89). Doğan Günay ise örgeyi 
bu bağlamdan daha farklı kullanır. Örgenin izleği oluşturan her şey olabileceğini, izlek 
ile arasındaki ilişkinin genellik-özgüllük kapsamında olduğunu söyler (2017: 94). Do-
layısıyla Günay, örge-izlek bağlamında kendini tekrarlayan betisellikten ziyade izlekle 
hiyerarşik ilişkiye girme özelliği arar. Ancak örgelerin ne olduğundan çok, yapısalcılık/
göstergebilimle bağı bir sorundur.

Bir betinin ya da betisel yerdeşliğin örge olup olmadığını anlayabilmek için art alan 
bilgisine ihtiyaç vardır. Eğer göstergebilimci, bütüncesini söz gelimi Propp’un Masalın 
Biçimbilimi’nde (2018) yaptığı üzere birden fazla anlatıdan oluşturulacaksa -Propp, bu 
bütüncesini yüz masaldan oluşturur- art alan bilgisine gerek kalmadan bütüncenin içinden 
örgeye ulaşılabilir. Belirtilen özellikleri taşıyan klişeleşmiş beti ya da betisel yerdeşlikle-
re örge denebilir. Ancak göstergebilimcinin bütüncesi sadece bir eserden oluşuyorsa bu 
durumda örgeyi nasıl tespit edebilecektir? 

Yapısalcılığın ve doğal olarak göstergebilimin içkinlik ilkesi sonucu, anlatı daima an-
latının sınırları içinde kalınarak çözümlenir. Sorulan soru, bu noktada bir problem ya da 
bir çıkmaz izlenimi uyandırır. Göstergebilimci; örge olarak niteleyeceği şeyin tekrarlanıp 
tekrarlanmadığını, toplumun geleneğinde, kültüründe ya da yaşantısında bir kalıp anlatım 
ya da kod taşıyıcı birim olup olmadığını anlatının dışına çıkmadan bilemez. Bunu bile-
bilmesi için anlatının dışında çıkmalı ve art alan bilgisini kullanarak o şeyi örge olarak 
nitelendirmelidir. Bu, göstergebilimin içkinlik ilkesine aykırı gibi görünmektedir. “Gös-
tergebilime rağmen” anlayışıyla yapılacak böyle bir uygulayım yanlış olacaktır. Öyleyse 
bu aykırılığı, yapısalcı ilkeleri zedelemeden kuram içinde kalarak çözmek gerekir. Hjel-
mslev’in üretici ve çözümleyici süreci betimleyen taksonomisine dönerek içeriğin tözüne 
odaklanılmalı ve bu kavram, çıkış noktası olarak değerlendirilmelidir.



İçeriğin tözü; anlamın, anlamların ve anlatının oluşmaya başladığı en derin düzeydir. 
Biçimlenmemiş düşünce yığını dediğimiz bu alan; kültürden, sözcüklerden, duygular-
dan, düşüncelerden, deneyimlerden, anılardan vb. pek çok ögeden oluşur. Yazar, içeriğin 
tözünde bir anlatıyı doğurmaya başladığı zaman tüm bu ögelerin harmanlamasına da baş-
lamış demektir. Ancak bu ögeler ya da bileşenlerin hepsi yazara özgül değildir. Örneğin 
bir duyguyu yaşamak, yazara özgül olabilecekken (bazen duyguların ifadesi kişiye özgül 
değildir) kültürler, sözcükler vb. yazara değil, topluma aittir. Yazar da o toplumun bir 
bireyi olarak kültür taşıyıcısı kodlarla bunları alır ve içeriğinin tözüne ekler. Söz gelimi 
yazarın beyaza yükleyeceği anlam, bu kodlar sayesinde temizlik, saflık olabilir. Ancak 
bir başka kültüre ve topluma ait yazar, beyazı yas rengi olarak kabul edebilir. Dolayısıyla 
içeriğin tözü, toplumun aktardığı kültürle yakından ilişkilidir.

Anlamlı bütündeki karmaşık göstergeleri çözümlemeye çabalayan göstergebilimci; 
anlatının dışına ancak bu yolla çıkabilir. Göstergebilimci, içkinlik ilkesi gereği anlatının 
sınırları içinde dolaşırken toplum kültürüyle ilişkili göstergeleri en doğru şekilde değer-
lendirebilmek için içkinlik ilkesini esnetir, anlatının sınırları kapsamına toplumun yarat-
tığı kültürü de ekler ve çözümlemesine böylece devam eder. Göstergebilimcinin anlatı 
dışına çıkabilmesi -daha doğru ifadeyle anlatının sınırlarını genişletmesi- için en uygun 
kuramsal dayanak budur. Örgeler de bu dayanak üzerinden anlatı çözümlemesine katılır. 
Aksi takdirde örgeler tespit edilemeyecektir.

2.3. İzlek ve İzleksel Yerdeşlik
Betisel yerdeşlikle ya da örgeyle biçimin ardındaki anlama ulaşmaya çalışan göster-

gebilimci, orada izlekle karşılaşacaktır. Beti gösterense izlek gösterilendir. İzlekler; beti-
lerin, betisel yerdeşliklerin ya da örgelerin sunduğu anlamlardır. Bu anlamlar; duyumsal 
değil, duyumsal ötesidir. Anlamsal açıdan ele alınması gereken izlekler, anlatıdaki betisel 
yerdeşliklerin çağırdığı, işaret ettiği şeydir. Betisel yerdeşliğin genel yönelimi ise çoğun-
lukla izleği ya da izleksel yerdeşliği sunmaktır (Bertrand, 2000: 134). Öyleyse izleklerin, 
betiselliğin soyut yönünü karşıladıkları söylenebilir.

Kimi zaman betisel yerdeşlik ile izlekler kesişip aynı anlam alanına göndergede bu-
lunabilir. Kimi zaman da betisel yerdeşlikler, izleklerden başka bir anlamı göstererek 
izleğin o anlamdan çıkarımlanmasını isteyebilir. Bu ilişkiler; anlatıdan anlatıya, kesit-
ten kesite ya da bağlamdan bağlama değişebilir fakat aralarındaki anlam ilişkisi genelde 
Courtés’in özetlediği gibidir (akt. Hébert, 2011: 101):

1. Bir beti, bir izlekle ilişkilidir (özellikle klişe simgelerde, şans için at nalı gibi)
2. Bir beti, karşıtlıklarla gruplandırılmış ya da gruplandırılmamış birkaç izlekle 

ilişkili olabilir (umut ve “İrlandalılığı” temsil eden yeşil renkte olduğu gibi).
3. Karşıtlıklarla gruplandırılmış ya da gruplandırılmamış birkaç beti, tek bir iz-

lekle ilişkili olabilir (şans için at nalı ve dört yapraklı yonca)
4. Bir ya da birden fazla beti, bir ya da birden fazla izleksel karşıtlıkla ilişkili 

olabilir. Bu karşıtlıklar birbirleriyle benzeşik olabilir (ideal/gerçeklik izleksel 
karşıtlığıyla yüksek/düşük betisel karşıtlığı)
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Bir anlatıda onlarca izlek olabilir. Her kesitte birçok izlekten söz edilebilir çünkü 
anlatılar; betiler, izlekler ve değerbilimsel/duygulanımsal değerler tarafından kuşatılmış-
tır. Bu nedenle kişilerin, uzamların, zamanın veya diğer şeylerin izleksel yönünden söz 
edebiliriz.

Betide söz ettiğimiz gibi izlekte de yerdeşlikten söz edebiliriz. İzlekler, anlatı içinde 
parçalı olarak bulunsa da aralarında az ya da çok bir anlam bağıntısı vardır. İzleklerin aynı 
anlam eksenine yönelmeleri sonucunda izleksel yerdeşliğin oluşabileceğini söyleyebili-
riz. İzleksel yerdeşlikler ise birden çok olabilir. İzleksel yerdeşliklerin amacı, anlatının 
temel anlamını tespit etmek hatta mümkünse içeriğin tözüne doğru çözümlemesini iler-
letmek için göstergebilimciye yardımcı olmaktır. 

Bir anlatı, her şeyden söz edebilir. Ancak aynı anda her şeyden söz edemez. Anlatı-
nın kapsamı, buna izin vermez. Dolayısıyla anlatılar, anlatacakları konuları ayıklamak, 
seçmek ve ona göre düzenlemek zorundadır. Bir anlatının neden söz ettiğine yanıt veren 
izlekler (Günay, 2017: 93) her ne kadar yüzeysel düzeyde/söylemse yapıda yer alsa da 
düzeyini/yapısını aşacak bir kavramdır. İzleklerin oluşturduğu yerdeşliklerin çeşitli an-
lam ilişkilerine uğrayarak temel yapıyı oluşturduğu söylenebilir. Ancak izleklerin temel 
yapıdaki anlam ilişkilerini betimlemek, bu çalışmanın kapsamı dışında kalmaktadır.  

2.4. Değerbilim
Anlambirimciklerden üretilen anlatılar; betiler, izlekler, yerdeşlikler ve değerbilimle 

kuşatılmıştır. Anlatılar, üretici süreçte genellikle aynı yörüngeyi izler. Önce betiselleşir, 
ardından yerdeşlikler, izlekler ve tekrar yerdeşlikler süreci takip eder. Bu eklemlenme ya 
da sözdizim, metnin bir anlamda üst üste katmanlaşmasıdır. Beti-izlek-yerdeşlik eksenin-
deki ilişki ağları, bir yandan değerbilimi doğurur. 

Değerbilim; anlatının ve anlatıyı oluşturan bileşenlerin doğal sonucudur. Değerbili-
min bileşenleri olarak duyarlılık, algılama, bilişsellik, etik, güzelduyu gibi (Günay, 2020) 
farklı değer yargıları anlatının tüm aşamalarında yer alır. Louis Hébert, değerbilimin (axi-
ology) felsefe sahasında da kullanılmasından ötürü anlam belirsizliğinden kaçınmak için 
duygulanım (thymic) terimini önerir (2011: 100). Bu yöndeki değerbilimsel incelemeleri 
ise duygulanımsal değerlendirme olarak niteler. 

İkili karşıtlık bağlamında ele alınırsa temelde iki tür değerbilimsel ya da duygula-
nımsal durum olduğu kabul edilir: esenlikli (euphoria) ve esenliksiz (dysphoria). Esen-
likli durumlar, esen olma özelliğiyle esenliksiz durumlar ise tam aksi şekilde görünür. 
Esenlikli ve esenliksiz durumlar, elbette değerlendirme noktasında farklılık gösterebilir. 
Bir kişiye esenlikli görünen durumlar, bir başka kişiye esenliksiz görünebilir. Bu yönüyle 
kısmen öznelliğin karıştığı eleştirileri gelebilecek olsa da mantıksal çıkarımlarla bunun 
önüne mümkün olduğunca geçilebilir ve çözümleme süreci, nesnelliğini yıpratmadan ko-
ruyabilir.

Her beti, betisel yerdeşlik, izlek, izleksel yerdeşliğin yanı sıra anlatı kişileri, uzam, 
zaman, hatta anlatı izlencesi ve anlatının temel anlamının dahi değerbilimsel değerlendir-
mesi yapılabilir. Ancak anlatıdaki her ögenin mutlaka esenlikli ya da esenliksiz olmasın-
dan söz edilmemelidir. İkili karşıtlığı aşan ara durumlar da olabilir. 
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Yapısalcılık ve göstergebilimin kurucu ilkelerinden ikili karşıtlık, Greimas’la beraber 
geliştirilmeye başlanır. İkili karşıtlıklar, var olan ara durumları kapsamadığı ya da vurgu-
lamadığı için Greimas’ın öne sürdüğü göstergebilimsel dörtgene (semiotic square) (1982: 
308-311) anlamın ve anlamlamanın daha sağlıklı betimlemesi için başvurulur. Gösterge-
bilimsel dörtgen, her ne kadar derin düzeydeki temel yapıya ait çözümleme tekniği olsa 
da ihtiyaç duyulduğu her durumda (düzey ve yapıları farklı olsa da) işe koşulabilir. Grei-
mas dörtgeni ya da göstergebilimsel dörtgenin ayrıntılı olarak anlatılması, bu çalışmanın 
kapsamını aştığından sadece uygulama olarak göstermekle yetineceğiz. 

Bir anlatıda esenlikli ya da esenliksiz görülemeyecek kişiler, nesneler, uzam ya da 
zamanlar vb. olabilir. Bunların değerbilimsel değerlendirilmesi için aşağıdaki dörtgen 
kullanılabilir:

Anlatıyı oluşturan her öge, bir değer yargısıyla değerlendirilmeye her zaman açıktır. 
Bu her zaman esenlikli ya da esenliksiz karşıtlığında yer almak zorunda değildir. Anlatı-
nın ögeleri esenli/esenliksiz olabileceği gibi hem her ikisi (hem esenlikli hem esenliksiz) 
hem de hiçbiri (ne esenlikli ne esenliksiz) olabilir. Buna ek olarak yine bu ögeler, olumlu 
ve olumsuz belirleyimde yer alabilir. Dolayısıyla anlatının bağlamı ve değerlendirilme 
noktası, şeylerin nasıl görülmesi gerektiğini belirleyecek en önemli belirleyicidir. 

Sonuç
“Gösterge” ve “bilim” sözcüklerinin toplamından öte bir anlam taşıyan göstergebi-

lim ve onun bir dalı olan yazınsal göstergebilim, anlam ve anlamlama odağında çalışır. 
Anlamlama göstergebilimi de diyebileceğimiz yazınsal göstergebilimin sıklıkla Hjelms-
lev’in gösterge taksonomisinde yer alan içeriğin biçimi üzerine eğildiği söylenir. Bu yay-
gın görüşe göre göstergebilim, sözdizimsel bileşende içeriğin biçimini ele alırken aynı 
zamanda anlamın üretici sürecini de betimlemektedir. Bir başka deyişle göstergebilimin 
amacı, anlamın nasıl üretildiğini betimlemektir. 

esenliksiz

	  

 

esenliksiz değil 

 

esenliksiz esenlikli 

esenlikli değil 

yansız terim 

olumlu  

belirleyim 

olumsuz  

belirleyim 

karmaşık terim 
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Yapısalcılık ve göstergebilimin kurucu ilkelerinden ikili karşıtlık, Greimas’la beraber 
geliştirilmeye başlanır. İkili karşıtlıklar, var olan ara durumları kapsamadığı ya da vurgu-
lamadığı için Greimas’ın öne sürdüğü göstergebilimsel dörtgene (semiotic square) (1982: 
308-311) anlamın ve anlamlamanın daha sağlıklı betimlemesi için başvurulur. Gösterge-
bilimsel dörtgen, her ne kadar derin düzeydeki temel yapıya ait çözümleme tekniği olsa 
da ihtiyaç duyulduğu her durumda (düzey ve yapıları farklı olsa da) işe koşulabilir. Grei-
mas dörtgeni ya da göstergebilimsel dörtgenin ayrıntılı olarak anlatılması, bu çalışmanın 
kapsamını aştığından sadece uygulama olarak göstermekle yetineceğiz. 

Bir anlatıda esenlikli ya da esenliksiz görülemeyecek kişiler, nesneler, uzam ya da 
zamanlar vb. olabilir. Bunların değerbilimsel değerlendirilmesi için aşağıdaki dörtgen 
kullanılabilir:

Anlatıyı oluşturan her öge, bir değer yargısıyla değerlendirilmeye her zaman açıktır. 
Bu her zaman esenlikli ya da esenliksiz karşıtlığında yer almak zorunda değildir. Anlatı-
nın ögeleri esenli/esenliksiz olabileceği gibi hem her ikisi (hem esenlikli hem esenliksiz) 
hem de hiçbiri (ne esenlikli ne esenliksiz) olabilir. Buna ek olarak yine bu ögeler, olumlu 
ve olumsuz belirleyimde yer alabilir. Dolayısıyla anlatının bağlamı ve değerlendirilme 
noktası, şeylerin nasıl görülmesi gerektiğini belirleyecek en önemli belirleyicidir. 

Sonuç
“Gösterge” ve “bilim” sözcüklerinin toplamından öte bir anlam taşıyan göstergebi-

lim ve onun bir dalı olan yazınsal göstergebilim, anlam ve anlamlama odağında çalışır. 
Anlamlama göstergebilimi de diyebileceğimiz yazınsal göstergebilimin sıklıkla Hjelms-
lev’in gösterge taksonomisinde yer alan içeriğin biçimi üzerine eğildiği söylenir. Bu yay-
gın görüşe göre göstergebilim, sözdizimsel bileşende içeriğin biçimini ele alırken aynı 
zamanda anlamın üretici sürecini de betimlemektedir. Bir başka deyişle göstergebilimin 
amacı, anlamın nasıl üretildiğini betimlemektir. 

esenliksiz

Alanyazına bakıldığında göstergebilimin sadece anlamın üretilişini betimlemek ama-
cında olmadığı, ayrıca içeriğin biçimiyle ve sözdizimsel bileşenle de sınırlı kalmadığı gö-
rülür. Göstergebilimsel çalışmalar, sıklıkla içeriğin biçimi ile sözdizimsel ekseni aşarak 
töz ve anlama doğru ilerlediği, temel yapıda gizil durumdaki anlamı ortaya çıkarma uy-
gulayımlarında bulunur. Ancak bu durum, göstergebilimin geleneksel tanımlarıyla günü-
müz göstergebilim çalışmalarının görünüşte bir çelişkisidir. Var olan görünüş çelişkisine 
dair herhangi bir açıklamayla karşılaşılmadığı için bu sorundan çıkış adına kuramsal bir 
dayanağa ihtiyaç vardır.

Sözünü ettiğimiz sorun, göstergebilim tanımında değişiklikler yapılarak aşılabileceği 
gibi göstergebilimsel çözümlemelerin bir değil, iki amaca birden odaklandığını söylerek 
ortadan kalkacaktır. İlk olarak şunu ifade etmek gerekir: Göstergebilim, içeriğin biçimiy-
le sınırlı kalamayacak kadar ilerlemiştir ve uygulayımları bu aşkınlıkta yaygınlaşmıştır. 
Bize göre Hjelmslev’in taksonomisini takip edecek olursak göstergebilim, içeriğin biçim/
töz bölümleri ile sözdizim/anlam bileşenlerine odaklanarak anlamın üretilme sürecini 
betimlerken bununla birlikte aynı odağı koruyarak çözümleme aşamasında gizil anlama 
ulaşmayı da amaçlayan bir anlam ve anlamlama kuramıdır. İkinci olarak ise göstergebi-
limin salt anlamın üretici sürecini betimlemediği, bunu yerine getirirken de istemli ya 
da istemsiz olarak anlamsal çözümleme de yaptığı belirtilebilir. Anlamın üretici sürecini 
betimlemek ile anlamı çözümlemek arasında sınırı dahi çizilemeyecek bir giriftlik vardır. 
Bu nedenle bu iki süreci, ayrı çalışmalar olarak görmemek gerekir. 

Görece anlatısal yapının gölgesinde kalan söylemsel yapının temel bileşenleri beti, 
betisel yerdeşlik, izlek, izleksel yerdeşlik ve değerbilim/duygulanımdır. Bu kavramlar, 
söylemsel yapının gerek sözdizim gerekse anlamsal bileşenlerini oluşturan ögelerdir. An-
latılar anlambirimciklerle üretilir. Anlambirimcikler ise bu kavramlarla doğar. Anlam-
birimcik çözümlemesine yoğunlaşan Greimas ekolündeki göstergebilimin odağını söy-
lemsel yapıda bu kavramlar oluşturur. Yapılacak çözümlemelerle bu kavramların tespiti, 
temel yapıdaki gizil anlama ulaşma noktasında en uygun zemini hazırlayacaktır. Bu kav-
ramların ihmaliyle gerçekleşen bir çözümlemenin anlatının gizil anlamlarına ulaşacağı 
kuşkuludur. 
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