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“Soluğunda Nükte Dans Eden”:  
Yeni-Saussurecü Bir Üslup İncelemesi

Savaş Kılıç*3

Giriş
Bilmeyen çoktur, açıklayayım: Ağustos 2015’ten beri dilde üs-

lup üstüne yazılar yazıyor 1 ve bir kitap oluşturmaya çalışıyorum. 
Esas itibariyle 10 hipotez öne sürüyorum:

1) Ancak değişmeyen bir içeriğin olduğu ve biçimin değiş-
kenlik gösterebileceği yerde üsluptan söz edebiliriz;

2) Değişmeyen içerik-değişen biçimi ele alabilmek için dilbi-
lim/retorik ayrımını reddetmek gerek;

3) Üslup, standart ve sapma gösteren dilbilgisel öğeler ile re-
torik eğilimlerin (metaforların, metonimilerin, vs tekrar 
eden varlığı veya yokluğu) toplamıdır;

* Çevirmen, editör. savasklc@yahoo.com. 
Yazının gönderim tarihi: 02/07/2017. Yazının kabul tarihi: 04/07/2017
1 Şimdiye kadar dört yazı yayınlandı: 
 I) “Üslup Kavramının Olanaklılık Koşulları Üstüne: Alla’sen Söyle Nedir Üslubun 

Aslı Astarı”, 31 Ekim 2015, http://postdergi.com/dilde-uslup-ustune-notlar-1  (son 
erişim tarihi: 02.07.2017).  

 II) “Sönmüş Metaforlar Sözlüğü”, 17 Aralık 2015, http://postdergi.com/dilde-uslup-
ustune-notlar-2/ (son erişim tarihi: 02.07.2017).  

 III) “Daha Çok Işık Var Bu Akşam, Kar Yüzünden”, 02 Şubat 2016, http://postdergi.
com/1629-2/ (son erişim tarihi: 02.07.2017). 

 IV) “Söylemin Asayişi”, 18 Nisan 2016, http://postdergi.com/dilde-uslup-ustune-
notlar-4/ (son erişim tarihi: 02.07.2017).
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4) a) Bir üslup ancak bir başka üslupla karşıtlık içinde ele alı-
nabilir;

 b) çünkü her üslup bir başkasıyla karşıtlık içinde var olur;
5) a) Üslup bir söylem türü içinde var olur; 
 b) Söylem türleri üzerinde mecraların baskısı vardır; 
 c) Edebi denen söylem türünün temel kuralı azami özgür-

lüktür; 
6) Edebi üslupta özgürlüğün sınırlarını (Roland Barthes’taki 

anlamıyla) Yazı belirler; 
7) Üslup bir benlik sunumudur.

Bu çalışma hipotezlerini sınamak için bir dizi üslup incele-
mesi yapmaya çalışıyorum. Ama her incelemede bütün hipotezle-
ri sınayacak bir örnek bulmak peşinde değilim, çünkü hipotezleri 
ele almayı metin (veya bütünce) mümkün kılıyor, bütün hipotezleri 
duru bir şekilde gösterecek bir metin olmayabilir. Aşağıda çevirmen 
Seda Ersavcı’nın çeşitli kitap dergilerinde ve sitelerinde yayınladığı 
yazıların –“güçlü”23 olmasıyla dikkatimi çeken– üslubu üstüne kısa 
bir inceleme yer alıyor. Söylem türünü edebi söylem ve alttürünü 
“kitap yazısı” olarak belirleyebiliriz. Bu alttürün Yazısal uzlaşımları, 
teamülleri üstüne benim bildiğim bir çalışma yok. Bu nedenle de 
Ersavcı’nın üslubunu genel bir karşıtlık içine sokarak ele almaya ça-
lışacağım. Aşağıda alıntıladığım örnek cümlelerde bu karşıtlık (yani 
üslubun negatifliği), şu formüle uygun biçimde ifade edilecek: “a = 
-b, -c, -d, -e”, bir başka deyişle “a ≠ b, c, d, e” (a: yazarın üslubunun 
belli bir özelliğinin gerçekleşmiş biçimi; b, c, d, e: gerçekleşmemiş 
potansiyel olasılıklar). 

Bir yazarın üslubu bazen tek bir özellikten (çoğu zaman belirgin 
bir sapma gösteren bir özelliktir bu) yola çıkılarak tanınabilir, ama 
bilişsel olarak üslup standart ve sapma gösteren dilbilgisel özellik-
lerin toplamıyla ve retorik eğilimleriyle tanımlanmalıdır. Standart 
dilbilgisini betimleme aşamasına yer vermeyeceğim – ama üslubu 

2 “Üslupsuz” denen yazıların da üslubu olduğunu kabul ettiğim için, kendiliğinden/oto-
matik de olsa çalışılmış olan, özenli, “üsluplu” yazılardaki üslubu anlatmak için bu ke-
limeye başvuruyorum geçici olarak, henüz nötr (yani hiyerarşik olmayan) bir niteleme 
bulamadım. 
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sapma gösteren özelliklerden ibaret saydığım için değil, standart 
özelliklerin betimlenmesi ve örneklenmesi her türlü üslup incele-
mesini bitmeyecek bir işe dönüştürme potansiyelini taşıdığı için. 
Aşağıda önce dilbilgisel, sonra retorik üslup özelliklerini saptamaya 
çalışacağım. Serimlemeyi battallaştırmamak için saptadığımı var-
saydığım her özelliğe üç-dört örnek vereceğim.

Üniversite öğrencisiyken çeşitli dergilerde şiir yayınlamış olan3 
Seda Ersavcı şu anda İspanyolca ve İngilizceden edebiyat çevirisiyle 
uğraşıyor ve edebiyat üstüne yazılar, şiirsel denemeler kaleme alıyor 
– bir bakıma mensur şiir denebilecek yazılar bunlar. Mayıs 2014 ile 
Mayıs 2017 arasında yayınlanmış 12 metni üstünde duracağım:

 I) “Bulut Fabrikasından Bulut Gönderin Bana”, 2 Mayıs 2014, 
http://cevbir.org.tr/yazi-yorum/bulut-fabrikasindan-du-
man-gonderin-bana (son erişim tarihi: 02.07.2017) 

 II) “Habent sua fata libelli”, 25 Ocak 2015, http://kuzgunde-
diki.wixsite.com/kuzgundediki/kat-ev (son erişim tarihi: 
02.07.2017)

 III) “Kuğuların Uçtuğu Yer: Kamçatka”, 22 Ekim 2015, http://
t24.com.tr/k24/yazi/devir-kamcatka,372 (son erişim tari-
hi: 02.07.2017)

 IV) “Patti Smith’ten Yaşama Ağıt: M Treni”, 26 Kasım 2015, 
http://t24.com.tr/k24/yazi/gundeligin-duraklari,463 (son 
erişim tarihi: 02.07.2017)

 V) “Ars longa, vita brevis”, 14 Ocak 2016, http://t24.com.
tr/k24/yazi/ars-longa-vita-brevis,528 (son erişim tarihi: 
02.07.2017)

 VI)  “Karanlık ve Berrak Bir Suç Ortaklığı”, 17 Mart 2016, 
http://t24.com.tr/k24/yazi/olum-ilani,628 (son erişim ta-
rihi: 02.07.2017).

 VII) “Coğrafyanın Bedenine Öykünmek: Yürümek”, 19 Mayıs 
2016, http://t24.com.tr/k24/yazi/cografyanin-bedenine-
oykunmek-yurumek,719 (son erişim tarihi: 02.07.2017).

 VIII) “Cervantes’in İzinde Edebiyat”, Sabit Fikir, Eylül 2016, no. 
67. 

3 Örneğin bkz. Yasakmeyve, no. 4, Eylül-Ekim 2003, s. 139.

http://cevbir.org.tr/yazi-yorum/bulut-fabrikasindan-duman-gonderin-bana
http://cevbir.org.tr/yazi-yorum/bulut-fabrikasindan-duman-gonderin-bana
http://t24.com.tr/k24/yazi/devir-kamcatka,372
http://t24.com.tr/k24/yazi/devir-kamcatka,372
http://t24.com.tr/k24/yazi/gundeligin-duraklari,463
http://t24.com.tr/k24/yazi/ars-longa-vita-brevis,528
http://t24.com.tr/k24/yazi/ars-longa-vita-brevis,528
http://t24.com.tr/k24/yazi/olum-ilani,628
http://t24.com.tr/k24/yazi/cografyanin-bedenine-oykunmek-yurumek,719
http://t24.com.tr/k24/yazi/cografyanin-bedenine-oykunmek-yurumek,719
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 IX) “Javier Marias: Saplantılı Bir Adamın Romanı”, 24 Kasım 
2016, http://t24.com.tr/k24/yazi/javier-marias-saplantili-
bir-adamin-romani,937 (son erişim tarihi: 02.07.2017).

 X) “Kış Günlüğü: Buzdan Ayna”, 08 Aralık 2016, http://t24.
com.tr/k24/yazi/kis-gunlugu-buzdan-ayna,979 (son eri-
şim tarihi: 02.07.2017). 

 XI) “Kristof ’tan Üç: Büyük Defter – Kanıt – Üçüncü Yalan”, 
02 Şubat 2017, http://t24.com.tr/k24/yazi/dun-her-sey-
daha-guzeldi,1059 (son erişim tarihi: 02.07.2017).

 XII a) “Kandan ve Kireçten Şarkılar”, Mayıs 2014, http://
kuzgundediki.wixsite.com/kuzgundediki/kandan-ve-
kirecten-sarkilar (son erişim tarihi: 02.07.2017). 

  b) “Kandan ve Kireçten Şarkılar”, 221B, Mayıs-Haziran 
2017, no. 9.4

Cevabını arayacağım sorular da şunlar olacak:

1) Bu yazılarda dikkat çeken ve mensur şiir izlenimini veren 
üslup özellikleri nelerdir?

2) Bu özellikler nasıl biçimselleştirilebilir?  

Dizimsel Özellikler
Her yazı tasavvuru metni bir hakikat mekânı olarak kavrar ama, 

ne metni ne de hakikati aynı biçimde kurar. Üslup da buradan do-
ğar – kompozisyondan başlamak üzere. Ersavcı yazıyı öncelikle ol-
guların (anlatı), kavramların (teori) değil, duyguların mekânı (şiir) 
olarak kavrıyor. Öznelliğini gizlemiyor, ama sorulmadıkça “ben” de 
demiyor, yani sözceleme öznesi ile sözcenin öznesi her zaman ça-
kışmıyor – bir bakıma, öznelliğini gizlemediğini gizliyor. Bir başka 
deyişle, bu “ben” dememenin bir sonucu, sözcelemenin öznesinin 
dikkat çekmemesi, sadece kitap ve yazı konusu seçimiyle, sözcenin 
üslubuyla kendini göstermesi. Bu gizli “ben”, kendisini zamana ve 
mekâna yerleştirmez; sözcelemenin öznesini başkasının özdeşleş-

4 Aşağıda alıntıladığım örneklerin sonundaki Roma rakamları yazıların bu sıralamadaki 
numaralarına gönderme yapıyor. 

http://t24.com.tr/k24/yazi/javier-marias-saplantili-bir-adamin-romani,937
http://t24.com.tr/k24/yazi/javier-marias-saplantili-bir-adamin-romani,937
http://t24.com.tr/k24/yazi/kis-gunlugu-buzdan-ayna,979
http://t24.com.tr/k24/yazi/kis-gunlugu-buzdan-ayna,979
http://t24.com.tr/k24/yazi/dun-her-sey-daha-guzeldi,1059
http://t24.com.tr/k24/yazi/dun-her-sey-daha-guzeldi,1059
http://kuzgundediki.wixsite.com/kuzgundediki/kandan-ve-kirecten-sarkilar
http://kuzgundediki.wixsite.com/kuzgundediki/kandan-ve-kirecten-sarkilar
http://kuzgundediki.wixsite.com/kuzgundediki/kandan-ve-kirecten-sarkilar
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mesine açar. Böylece duygulardan söz etse bile romantizmden kaçı-
nabilir (romantizmi yerleştiği zamanı ve mekânı açıkça belirten bir 
öznenin kişisel –yani, başkasının özdeşleşme imkânını kısıtlayan– 
söylemi olarak anlıyorum). 

Ersavcı’nın şiirsel üslubunun ilk belirgin özelliği devrik dizim 
konusundaki rahatlığı. Ama burada söz konusu olan devrik dizim, 
düzyazıda berraklık, açık-seçiklik yöntemi olarak başvurulan kısıtlı 
bir devrik dizimden ibaret (uzun cümlede yüklemi sona atma, vs) 
değil. Cümlenin her öğesi yeri geldiğinde yüklemin ardına atılır: 
özne, nesne, zarf, dolaylı tümleç, edat, bağlaç. Hatta bazen birden 
fazlası (örneğin bkz. 3a). 

Özne bitimli:

 1a) Poe’nun, sessizliğin ve çığlığın diliyle yazılmış, iblisle el ele 
yürüyen eserlerinin ilk kez müziğe uyarlanışı değildir bu. 
(XIIb) b) Bu, Poe’nun, sessizliğin ve çığlığın diliyle yazıl-
mış, iblisle el ele yürüyen eserlerinin ilk kez müziğe uyarla-
nışı değildir.

Dolaylı tümleç bitimli:

 2a) Çimendeki çiy damlası gibi yapışır ruha. (XIIb) b) Ruha çi-
mendeki çiy damlası gibi yapışır. c) Yapışır ruha çimendeki 
çiy damlası gibi.  

 3a) Çekmez gagasını yürekten. (XIIb) b) Gagasını çekmez yü-
rekten. c) Gagasını yürekten çekmez. d) Yürekten çekmez 
gagasını. e) Yürekten gagasını çekmez.

Zarf bitimli:

 4a) Yakanıza yapışan düşüncelerin sırasıdır artık. (XIIb) b) 
Artık yakanıza yapışan düşüncelerin sırasıdır. c) Yakanıza 
yapışan düşüncelerin artık sırasıdır. 

Bağlaç bitimli:

 5a) Yaşını başını almış ve yaşam süreçlerinde en çok aşka düş-
müş kadınları dile döker her ikisi de. (VI) b) Her ikisi de 
yaşını başını almış ve yaşam süreçlerinde en çok aşka düş-
müş kadınları dile döker. 
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 6a) Kişinin yarınki yüzünü tanıması bile olanaksızdır hatta. 
(IX) b) Hatta kişinin yarınki yüzünü tanıması bile olanak-
sızdır. c) Hatta yarınki yüzünü tanıması bile olanaksızdır 
kişinin. d) Yarınki yüzünü tanıması bile olanaksızdır kişi-
nin hatta. 

Şiirsel devrik dizim etkisini güçlendiren bir diğer işlem yan cümle-
lerin yüklemin ardından bağımsız cümle olarak var olmasıdır. Diya-
logdaki gibi yan cümleyi ana cümleye bağlı hissettiren bir şey vardır: 
Jestler, mimikler, göz teması, tonlama yerini büyük harf kullanımı ve 
noktalamaya bırakır. Yan cümlenin başındaki büyük harf ve sonun-
daki nokta “Bizden önce gelen söz bir önceki cümleye bağlı” diye 
göz kırpar. 

8a) Bu değil midir anı yazmanın kaynağı? Yaşantıları unutulmaktan 
kurtarmak; yaşatmak. Belleğe sığınmak; boşluğu katlanılır 
kılmak. (IV) b) Yaşantıları unutulmaktan kurtarmak, ya-
şatmak, belleğe sığınmak; boşluğu katlanılır kılmak… – bu 
değil midir anı yazmanın kaynağı? c) Anı yazmanın kayna-
ğı yaşantıları unutulmaktan kurtarmak, yaşatmak, belleğe 
sığınmak, boşluğu katlanılır kılmak değil midir? 

 9a) Oysa elbette bir yapıttan diğerine birbirini tamamlayan anılar-
dır bunlar. Bir yaşamda birleşen. (IV) b) Oysa elbette bir ya-
pıttan diğerine birbirini tamamlayan, bir yaşamda birleşen 
anılardır bunlar. c) Oysa bunlar elbette bir yapıttan diğerine 
birbirini tamamlayan, bir yaşamda birleşen anılardır. 

 10a) Belki de yaşamaya değmeyecek bir dünya uğruna savaş-
mak. Savururken yel değirmenleri meltemlerini. (VIII) b) 
Savururken yel değirmenleri meltemlerini, belki de yaşa-
maya değmeyecek bir dünya uğruna savaşmak. c) Yel de-
ğirmenleri meltemlerini savururken, belki de yaşamaya 
değmeyecek bir dünya uğruna savaşmak. 

Özneden bağlı, sıralı, eksiltili, devrik dizimli bir örnek: 

 11a) Arthur Brown saldırgandır şarkısını söylerken, kavgacı ve 
doyumsuz. (XIIb) b) Arthur Brown saldırgandır, kavgacı 
ve doyumsuzdur şarkısını söylerken. c) Arthur Brown şar-
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kısını söylerken saldırgandır, kavgacı ve doyumsuzdur. d) 
Şarkısını söylerken Arthur Brown saldırgandır, kavgacı ve 
doyumsuzdur. e) Şarkısını söylerken saldırgandır Arthur 
Brown, kavgacı ve doyumsuz(dur).

Sonra bu devrik dizimler birbirini izlemeye başlar:

 12a) Deluxe Edition albümde ve plakta yer alan bir de bonus 
track vardır: Edgar. Alone (Yalnız) şiirini anımsatır bu par-
ça. Başkaları gibi değildir Edgar çocukluktan beri. Görmez 
başkalarının gördüğü gibi. Ne tutkularını almıştır ortak bir 
pınardan ne de kederini aynı kaynaktan. Ayakları birbirine 
dolanan bir dünyada, fırtınalı bir yaşantının gölgelerinde 
yüzer ve sevdiği her şeyi yalnız sever. Yanından uçarak ge-
çen zamanda budur işte Edgar’dan kalan hikâye. (XIIb) 

    b) Bir de bonus track vardır Deluxe Edition albümde ve plakta 
yer alan: Edgar. Bu parça Alone (Yalnız) şiirini anımsatır. 
Edgar çocukluktan beri başkaları gibi değildir. Başkaları-
nın gördüğü gibi görmez. Ne tutkularını ortak bir pınardan 
ne de kederini aynı kaynaktan almıştır. Ayakları birbirine 
dolanan bir dünyada, yüzer fırtınalı bir yaşantının gölge-
lerinde ve sever sevdiği her şeyi yalnız. Yanından uçarak 
geçen zamanda Edgar’dan kalan hikâye işte budur.5 

Şiirdeki gibi, konuşmanın ritmini yakalamak isteyen, 
“doğallığı”nı yankılamak isteyen bir devrikliktir bu ve bundan dolayı 
da Türkçe Bilgi Yapısı gramerini ihlal eden (“aşırı”) bir devriklikten 
uzaktır. Yersiz görünen bir devrik kuruluş çıkmaz karşımıza, çünkü 
Ersavcı’da devrik dizim iç sesin tonlamasını izlemek ister. Bu neden-
le sadece yüklem-ardı değil yüklem-önü oynaklığı da kullanır yazar: 

 13a) Tüm sesler çünkü gırtlaklardan akan bir iniltidir. (XIIb) b) 
Çünkü tüm sesler gırtlaklardan akan bir iniltidir. c) Tüm 
sesler gırtlaklardan akan bir iniltidir çünkü.  

5 Cümle düzeyinden paragraf veya pasaj düzeyine çıktığımız anda karşıtlık olasılıkları, 
sonsuza değil ama, sayısı-belirsize (indefinite) doğru açılır: Pasajdaki her devrik dizimli 
cümlenin en basit karşıtı kurallı olarak kurulabilir, ama potansiyel başka devrik dizimler 
de araştırılabilir. 
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Kısacası, Seda Ersavcı’nın üslubunun en çok göze çarpan özelli-
ği devrik dizimin alabildiğine zengin kullanımıdır. İstatistik bir ince-
leme “kitap yazısı” dediğim alttür için bunun bir “sapma” olduğunu 
gösterebilir. Ben burada K24’ten 3 yazarın birer yazısıyla basit bir 
karşılaştırma yapacağım: Seçil Epik’in “Perec’in Mekân Günlüğü”6 
yazısında devrik dizimin oranı %18.5, Ali Bulunmaz’ın “Puşkin’in 
Gölgesinde”7 yazısında %14,8, Behçet Çelik’in “Edebiyat Hasta-
lığı, Edebiyatın Hastalığı”8 yazısında ise %33,6’dır. Buna karşılık 
Ersavcı’nın 3 yazısında oranlar şöyle: Yazı (I) %15,3; Yazı (VI) % 54, 
Yazı (XI) %22,5.9 Küçük bir sonuç çıkaracak olursam: Ersavcı devrik 
dizime başvurmak istediğinde tanınmış bir kurmaca yazarından çok 
daha yüksek bir oranla kullanabiliyor bu imkânı.     

Sözvarlığına Bağlı Özellikler
Sözvarlığı düzeyinde Ersavcı ne Öztürkçeciliğe yaslanır ne de 

Osmanlıcacılığa. 

 14a) Alone (Yalnız) şiirini anımsatır bu parça. (XIIb) b) Alone 
(Yalnız) şiirini hatırlatır bu parça.

 15a) Yanından uçarak geçen zamanda budur işte Edgar’dan ka-
lan hikâye. (XIIb) b) Yanından uçarak geçen zamanda bu-
dur işte Edgar’dan kalan öykü. 

İngilizce ve Latince alıntı sözcüklere yer vermeye çekinmemesi 
de tanımlayıcı bir özellik olarak sayılabilir: 

 16a) Bir de bonus track vardır Deluxe Edition albümde ve plakta 
yer alan: Edgar. (XIIb) b) Bir de bonus/fazladan parça var-
dır Deluxe Edition albümde ve plakta yer alan: Edgar.10 

6 Seçil Epik, “Perec’in Mekân Günlüğü”, 25 Mayıs 2017, http://t24.com.tr/k24/yazi/me-
kan-fesmekan-georges-perec,1243 (son erişim tarihi: 02.07.2017).
7 Ali Bulunmaz, “Puşkin’in Gölgesinde”, 06 Ekim, 2016, http://t24.com.tr/k24/yazi/pus-
kin-tepeleri,884 (son erişim tarihi: 02.07.2017). 
8 Behçet Çelik, “Edebiyat Hastalığı, Edebiyatın Hastalığı”, 22 Haziran 2017, http://t24.
com.tr/k24/yazi/montano-hastaligi,1280 (son erişim tarihi: 02.07.2017). 
9 Bütün sayımlarda, devrik olsun kurallı olsun, ana cümlenin ardından eksiltili bir yan 
cümle kullanılmışsa (bkz. 8a), ikisini tek bir devrik cümle saydım.  
10 Ayrıca bkz. yukarıda yazı II ve V’in başlıkları.  

http://t24.com.tr/k24/yazi/mekan-fesmekan-georges-perec,1243
http://t24.com.tr/k24/yazi/mekan-fesmekan-georges-perec,1243
http://t24.com.tr/k24/yazi/puskin-tepeleri,884
http://t24.com.tr/k24/yazi/puskin-tepeleri,884
http://t24.com.tr/k24/yazi/montano-hastaligi,1280
http://t24.com.tr/k24/yazi/montano-hastaligi,1280
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Sözvarlığı düzeyinde de şiirsel söyleme yaklaşan bir özelliği var 
– “ve” ile başlayan cümleler:11 

 17a) Ve belki de bu yüzden kuş sürüleri gibi doldurur karşınız-
daki sözcükler havayı. (IV) b) Belki de bu yüzden kuş sürü-
leri gibi doldurur karşınızdaki sözcükler havayı.

 18a) Ve, tıpkı Patti Smith’in “hayatımın yol haritası” olarak ta-
nımladığı M Treni’nde vurguladığı gibi, asıl sorgulama da 
tam da burada başlar. (IV) b) Tıpkı Patti Smith’in “hayatı-
mın yol haritası” olarak tanımladığı M Treni’nde vurguladı-
ğı gibi, asıl sorgulama da tam da burada başlar.

 19a) Ve tam da bu yüzden, ilk olarak, dünya üzerine kafa yordu-
ğu Greenwich Village adlı kafede başlar anlatmaya. (IV) b) 
Tam da bu yüzden, ilk olarak, dünya üzerine kafa yorduğu 
Greenwich Village adlı kafede başlar anlatmaya.

 20) Ve yine, anlatılmak istenilen gerçeklik belki en çok orada 
“dil” üzerinden kurulur. (V) b) Yine, anlatılmak istenilen 
gerçeklik belki en çok orada “dil” üzerinden kurulur.

Retorik 
Pekiştirme amaçlı sözlüksel-olmayan tekrarları (ikilemeler) da 

şiirsel üsluba yaklaşan bir özellik olarak anabiliriz:

 21a) Bundan yıllar yıllar önce uzak diyarlarda yaşayan bir ar-
kadaşım çok sevdiği bir kitabı yolladı bana. (II) b) Bundan 
yıllar önce uzak diyarlarda yaşayan bir arkadaşım çok sev-
diği bir kitabı yolladı bana.

 22a) Ardındansa başka başka kafeler gelir. (IV) b) Ardındansa 
başka kafeler gelir.

 23a) Oysa bir düş kadar müphem fakat en azından daha diren-
gen olan kurguda başka başka yollar döşeriz önümüze. (V) 
b) Oysa bir düş kadar müphem fakat en azından daha di-
rengen olan kurguda başka yollar döşeriz önümüze.

11 Cümleye “ve” ile başlamanın egzotizmi, dolayısıyla da şiirselliği konusunda bkz. Savaş 
Kılıç, “Daha Çok Işık Var Bu Akşam, Kar Yüzünden”, a.g.y. 



272

Savaş Kılıç

monograf 2017/8

 24a) Her şeyi söylemek değil yaptığı, bilhassa birtakım şeyleri 
tekrar tekrar ve tekrar tekrar söylüyor; oradan oraya sıkıntı 
içinde, sancılar içinde, kıvrana kıvrana dönüyor cümleler, 
yazarken ağır ağır belirginliğe eriyor, canlanıyor sözcükler 
(…) (IX) b) Her şeyi söylemek değil yaptığı, bilhassa birta-
kım şeyleri defalarca tekrarlayarak söylüyor; oradan oraya 
sıkıntı içinde, sancılar içinde, kıvranarak dönüyor cümle-
ler, yazarken yavaşça belirginliğe eriyor, canlanıyor sözcük-
ler (…) 

“Ve” ile bağlanmamış cümle-içi sıralamaları da keza bu baptan 
bir özellik olarak kabul edebiliriz. Yazı VII’de birbirini izleyen üç 
cümleyi örnek olarak vereceğim: 

 25a) Yalnızca bir tema değildir yürümek; insanın kendisini göz-
lere, seslere, kokulara açmasıdır. b) Yalnızca bir tema değil-
dir yürümek; insanın kendisini gözlere, seslere ve kokulara 
açmasıdır. 

 26a) Güneşe, kara, yağmura, çamura, aya, yıldızlara açmasıdır. b) 
Güneşe, kara, yağmura, çamura, aya ve yıldızlara açmasıdır.

 27a) Kızgın karanfillere, kuru dallara, buz kesmiş betona do-
kunmak; yıpranmış deriye, toprağa, göğe, asfalta, çimene, 
dağa, taşa karışmaktır. b) Kızgın karanfillere, kuru dallara 
ve buz kesmiş betona dokunmak; yıpranmış deriye, topra-
ğa, göğe, asfalta, çimene, dağa ve taşa karışmaktır.

Bu sıralamalar “ve” bağlacı ile bağlanmamıştır çünkü düz-
yazısal, örnekleme amaçlı bir sıralama değildir bu. Aynı özelliğe 
Flaubert’de de rastlıyoruz ve Proust bunu ritim amaçlı bir araç olarak 
yorumluyor.12 

 28a) Hayatın karşısına ölümü, dürüstlüğün karşısına yalanı, sev-
ginin karşısına ihaneti, aslın karşısına suretini, mutlaklığın 
karşısına belirsizliği koyan ve ruhunu da işte bu ölüme, sa-
vaşa, ihanete ve yalana; sırtınıysa belirsizliğe yaslayan bir 
yazın. (IX) b) Hayatın karşısına ölümü, dürüstlüğün karşı-

12 Bkz. Savaş Kılıç, “Daha Çok Işık Var Bu Akşam, Kar Yüzünden”, a.g.y.



273

“Soluğunda Nükte Dans Eden”: Yeni-Saussurecü Bir Üslup İncelemesi

monograf 2017/8

sına yalanı, sevginin karşısına ihaneti, aslın karşısına sure-
tini ve mutlaklığın karşısına belirsizliği koyan ve ruhunu da 
işte bu ölüme, savaşa, ihanete ve yalana; sırtınıysa belirsizli-
ğe yaslayan bir yazın. 

Ritim için başvurulan ve anlatıma pathos kattığı söylenebilecek 
yöntemlerden bir diğeri cümle-ötesi öğe tekrarlarıdır. Vereceğim ilk 
örnek yüklemin tekrarına dayalı: 

 29a) Sonra bir yürüme nöbetine tutulur. Yürür, yürür ve yü-
rür. Durdurulamaz bir güç tarafından ele geçirilmişçesine 
yürür. Bir hastalık gibi yürür. (VII) b) Sonra bir yürüme 
nöbetine tutulur. Durdurulamaz bir güç tarafından ele ge-
çirilmişçesine, bir hastalık gibi yürür.

Diğer örnekler ise yüklem ve yüklem + zarf tekrarına dayalı: 

 30a) Marías’ın kahramanlarının kendilerine yaklaştıkça kendi-
lerinden uzaklaşmaları bundandır belki de. Bireyselliğin 
bir şekilde durmaksızın kolektife bağlanışı bundandır belki 
de. Bundandır belki bir diğer takıntılı konu: İletişim eksik-
liği. (IX) b) Marías’ın kahramanlarının kendilerine yaklaş-
tıkça kendilerinden uzaklaşmaları, bireyselliğin bir şekilde 
durmaksızın kolektife bağlanışı ve bir diğer takıntılı konu 
bundandır belki de: İletişim eksikliği.

 31a) Bundandır yüz yüze söylenmeyip de telesekretere bırakı-
lan mesajlar, bundandır moraran gözlere uydurulan kılıflar, 
bundandır eski karının bir fahişeye dönüştüğünden şüphe-
lenmeler… (IX) b) Bundandır yüz yüze söylenmeyip de te-
lesekretere bırakılan mesajlar, moraran gözlere uydurulan 
kılıflar, eski karının bir fahişeye dönüştüğünden şüphelen-
meler…

Son olarak, mecazlara gelirsek, Ersavcı’nın üslubu özgün meta-
forlara açılır, özgün metaforlarla açılır: 

 32a) soluğunda nükte dans eden Valeria Luiselli (VIII) b) satır-
ları nüktelerle (metaforlarla?) dolu Valeria Luiselli c) nük-
tedan Valeria Luiselli.  
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Mecazlı cümlelerin karşıtını genel olarak 32c’deki gibi mecazsız 
söyleyiş olarak tasavvur edebiliriz. Diğer örnekleri bu zorlu temrini 
yapmadan sıralayacağım: 

 33a) sözü açık bir yaraya, zehre, kör bir yürüyüşe dönüştüren, 
sevdaya ve suça bulayan, sessizliğe gömen bu adam [Poe]. 
(XII)

 34a) Ve belki de bu yüzden kuş sürüleri gibi doldurur karşınız-
daki sözcükler havayı. (IV)

 35a) Yürümek kuşlara öykünmektir. (VII)

Sonuç 
Biçimselleştirecek olursam, Ersavcı’nın üslup özellikleri kümesi 

özetle şöyle gösterilebilir: 
1. zengin devrik dizim: + (saf “kurallı” dizim –)
2. karma sözvarlığı: + (saf Öztürkçe –, saf Osmanlıca –, ang-

lisizm +, Latinizm +)
3. “ve” ile başlayan cümleler: +
4. pekiştirme amaçlı sözlüksel-olmayan tekrarlar (ikileme-

ler): +
5. “ve” ile bağlanmamış cümle-içi sıralamalar: +
6. cümle-ötesi öğe tekrarları: +
7. özgün metaforlar: + (metaforsuzluk –)


