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EDEBÎ METİNLERİ ÇÖZÜMLEME METODOLOJİSİ 

VE YAPI-TEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE

AKTAŞ, Şerif
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Metin çözümlemeleri arasında edebî metin çözümleme ve yorumlamanın 
ayrı bir çalışma alanı olduğu kabul edilmektedir. Her çalışma alanı kendi 
metodolojisine ihtiyaç duyar. Bu metodoloji, ana hatlarıyla aynı zaman 
diliminde yaşayan insanlarca paylaşılır. Cumhuriyet sonrasında, özellikle 
edebiyat öğretiminde metinden hareket edilmesi hep önerilmiştir. Ancak 
edebî metinlerin nasıl çözümlenip değerlendirileceği konusunda zamanın 
getirdiği yenilikleri de dikkate alan somut bir teklifle karşılaşıldığını 
söylemek oldukça zor. Çok defa şekil öz ayrımından hareketle metinler 
üzerinde durulduğu gözlenmektedir.

Her türlü edebî metni “zihniyet”, “yapı”, “tema”, “dil ve anlatım” 
başlıkları altında çözümlemenin sonra da “anlam ve yorum” başlığı altında 
değerlendirmenin yararlı olacağı düşüncesindeyiz.

Metnin yapı bakımından çözümlenmesinden hareketle temanın 
belirlenmesi, edebî metnin yapısı ve ifadesiyle bölünmez bir bütün 
olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Edebî metin, çözümleme, yapı, tema.

ABSTRACT

Literary text analysis and interpretation is considered as a separate field 
of study in text analyses. Each field of study requires its own methodology. 
This methodology is shared in its main framework by the contemporary 
people. Since the declaration of the republic ,especially in teaching 
literature, it has been always suggested that it is necessary to take  the text 
as the starting point. However, it is hard to say there has been a concrete 
suggestion on how to analyse and explicate literal texts, considering the 
innovations that are brought about by time as well. It has been observed on 
many occasions that the texts are taken into consideration according to the 
division between form and core .
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We are of the opinion that all kinds of literal texts should be analysed 
under the headings of  “mentality”, “structure”, “theme” and “language 
and expression” then evaluated under the heading of “meaning and 
construction.

The definition of the theme by analysing the text in its structural aspects 
shows that the text is united with its structure an expression.

Key Words: Literal text, analysis, structure, theme.

-----

Tebliğimin adı “Edebî Metin İnceleme ve Değerlendirmesinde Bir 
Yöntem Teklifi” olarak algılanmalıdır. Şüphesiz edebî inceleme ve 
değerlendirme üzerinde çok söz edildi, edilecek de...Belâgat ve retorikten 
hareketle metinler değerlendirildi; metin yazarlarından, metnin yazıldığı 
dönemden yola çıkılarak inceleme ve araştırmaların yapıldığını da 
hatırlatmaya ihtiyaç yok. Okuyucu kitlesi dikkate alınarak edebî metnin 
incelendiği ve değerlendirildiği de bilinmektedir. Filolojik dikkatle edebî 
metinler üzerinde durulmaktadır. Bütün bunları ayrıntılarıyla tek tek 
hatırlatmaya ihtiyaç yok. 

Bu tebliğin hazırlanmasında, edebî metnin inceleme ve yorumlanmasında 
Türkiye’de yapılmakta olan çalışmalar ve Batı dünyasında zenginleşerek 
süren arayışlar hareket noktası alınmış; edebî metni kendi içinde bağımsız 
bir çalışma alanı olarak ele alan düşünce ve arayışlardan doğal olarak 
yararlanılmış, edebî metin nasıl çözümlenmeli, nasıl değerlendirilmeli, 
nasıl yorumlanmalıdır sorularına cevap aranmıştır. 

Böyle bir gayret edebî metni diğer metinlerden farklı kılan özellikleri 
belirlemeye ihtiyaç duyar. Biz, edebiyatı ve edebî metni tanımlama yerine 
edebî metnin varlık sebebi ve özellikleri üzerinde düşünmenin daha isabetli 
ve yararlı olacağı kanaatindeyiz. Edebî metnin ilk ve temel özelliklerinden 
biri “sanatı yapan varlık olarak insanın varlık şartın”a bağlı bir etkinlik 
olmasıdır. Diğer özelliklerini de kısaca hatırlamakta yarar var: Edebî metin 
kültür alanı(tinsel alan) içinde yer alan ve bu alanın şartları içinde incelenip 
değerlendirilebilen bir gerçekliktir. Edebî metin, özellikleri kendinde gizli 
bir iletişim aracıdır. Edebî metin kurmaca bir yapıdır. Edebî metin, dille 
gerçekleştirilen sanat etkinliğidir. Edebî metinde, dilin şiiriyet (poetique) 
işlevi hâkimdir. Edebî metnin bir göstereni bir çok gösterileni vardır. Yani 
edebî metin her okunduğunda yeniden kurulur ve yaratılır. Edebî metnin 
göndergesi kendi içindedir. Edebî metin kendi dışında herhangi bir varlığı 
ve kavramı ifade etmez. Edebî metin gerçekliği yorumlar, dönüştürür 
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ve değişerek kendi gerçekliğini oluşturur. Edebî metin kendi dönemini 
yansıtmaz, kullandığı her türlü malzemeyle temsil eder. Her edebî metin bir 
gelenek içinde oluşur, kendisinden önceki eserlerden ve bilgi birikiminden 
yararlanır, daha sonrakilere zemin hazırlar, malzeme verir. 

Bu özelliklere sahip olan edebî metin yalnızca tarihî, sosyolojik, 
psikolojik, antropolojik malzeme değildir. Ancak çok farklı disiplinler 
kendi prensiplerinden hareketle edebî metinlerden yararlanabilir, onları 
inceleyip değerlendirebilirler. Böylesi çalışmalara, mutlak manada edebî 
inceleme nazarıyla bakmadığımız müddetçe, onları gerçekleştiren insanlara 
saygı duymakta ve çalışmalarından yararlanmakta hiçbir sakınca yoktur. 
Hatta derin, geniş ve zengin bilgi birikimi olan insanların edebî eserlerden 
yola çıkarak kendilerini anlatmaları bile yararsız değildir. Kültür alanının 
zenginleşmesini sağlarlar. 

Böyle bir girişten sonra edebî metinleri nasıl incelemeli sorusuna 
cevap aramaya gayret edeceğiz. Ancak edebî metinleri öz ve şekil olarak 
ayırmanın önce şekli sonra da özü incelemenin yararlı ve doğru olmadığını, 
özle biçimi birbirinden ayırmanın imkânsızlığını hatırlatmak istiyoruz. 
Ayrıca edebî metnin sosyal, siyasî, felsefî bir problemi, ilmî disiplin ve 
ifade tarzıyla dile getirmediğini, metin incelemesinin de sözü edilen bu 
problemi anlatma, açıklama ve değerlendirme olmadığını söylemek 
niyetindeyiz. 

Edebî metinlerin zihniyet, yapı, tema, dil ve anlatım, metin ve 
gelenek, metinler arası ilişkiler; başlıkları altında çözümlenmesi, 
anlam ve yorum başlıkları altında da değerlendirilmesi gerektiğini 
söylemek istiyoruz. 

Biz bu konuşmada zihniyet, yapı ve tema üzerinde duracağız. Dil ve 
anlatıma ait bazı dikkatlerimizi ifade ile yetineceğiz. Bunlardan hareketle 
metinlerin nasıl incelenip, çözümleneceğini ve yorumlanacağını “Türk 
Edebiyatı Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu” adlı ortak çalışmada 
gösterdik. Bazı terimleri de açıklamaya çalıştık. Bu konuşmanın sınırları 
içinde zihniyet ile neyi kastettiğimizi, metinlerden hareketle zihniyet 
üzerinde nasıl durulması gerektiğini; yapı-tema ilişkisini, bir edebî metinde 
temanın rastgele bulunamayacağını ifadeye gayret edeceğiz. 

Zihniyet: Bu terim ile bir dönemdeki sosyal, siyasî, idarî, adlî, askerî, 
dinî güçlerin, sivil toplum örgütlerinin ticarî ve ekonomik hayatın, eğitim 
etkinliklerinin birlikte oluşturdukları ve bunların hiçbirine indirgenemeyen 
anlayış, duygu ve zevk kastedilmektedir. Her dönemde ortaya konulan 



140

insan etkinlikleri bu anlayış, duygu ve zevk ile çok yönlü ilişki içindedir. 
Zihniyeti oluşturan öğelerin tarihî gelişimi ve hâldeki görünüşleri ile 
gelecek endişeleri de gözden uzak tutulamaz. Edebî metinde tema, yapı ve 
anlatım dönemin hâkim zihniyeti ile ilişkilidir.

Edebî metin incelemesine zihniyet ile başlamak yerinde olur. Ancak 
zihniyet üzerinde durulurken hareket noktası yine metin olmalıdır. Metnin 
dışındaki kaynaklardan aktarılan bilgilerle dönemin sosyal ve siyasî 
ekonomik yapısından söz etmek metnin zihniyet bakımından incelemesi 
değildir. Zihniyeti ifade eden yapı, anlatım, tema unsurları metinden 
seçilmeli, bunlardan hareketle metnin olduğu zihniyet ifade edilmelidir. 
Michel Foucault’nun “discourse”, Althusser’in “ideoloji” terimleri 
Türkçe’nin anlam dünyasında terim olarak kullanılan zihniyet kelimesiyle 
ifade edilebilir. Şunu da hatırlatmakta fayda var: Bu kavramı karşılamak 
üzere “söylem” kelimesi kullanıldı ancak bu kelime terim olarak kabul 
edilmeden çok farklı alanlarda, farklı dikkatlerle kullanılarak yıpratıldı. 
Bunun için aynı kavramı karşılamak üzere “zihniyet” terimini kullanmayı 
teklif ediyoruz.

Her edebî metinde dönemin zihniyetini ele veren birçok yapı ve anlatım 
unsuru bulunur. Bunlar, inceleme konusu metinden seçilmeli ve birlikte 
değerlendirilmelidir. Söz konusu unsurların aynı temalarda farklı dönemlerde 
yazılan metinlerde birbirinden açıkça farklı oldukları görülecektir. Ölüm 
korkusu, tabiat sevgisi, yardımseverlik gibi temalarda farklı dönemlerde 
yazılan edebî metinlerde farklı yapı ve anlatım unsurlarının kullanıldığı 
açıkça görülür. Büyük şehirleri dolduran küçük adamın yaşama sevincini 
dile getiren şiirlerle aynı dönemde kırsal bölgelerde ömür süren fakir 
fukaranın yaşama sevincini ele alan metinler arasında da yapı ve anlatım 
bakımlarından farklılık vardır. Bu farklılıkları metnin yazıldığı dönemin 
zihniyetini belirlemede kullanmak yerinde olur. 

Böylece edebî metnin kendi dönemine nasıl temsil ettiği, döneminin 
gerçekliğiyle ilgisi metinden hareketle ifade edilebilir. 

Edebî Metinlerde Yapı: Yapı incelemesi bir sistemi meydana getiren, 
onu oluşturan unsurlar arasındaki ilişki ağının özelliklerini belirlemeyi 
hedefler. Bu unsurların sistem içinde birim değerini taşıması gerekir. 
Öyleyse yapı incelemesi sistemi meydana getiren birimlerin belirlenmesiyle 
başlar. İnsan vücudu bir sistemdir. Dış görünüşüyle bu sistemi oluşturan 
birimler baş, gövde, kol ve bacaklardır. Bir başka dikkatle bu sistemi iç içe 
giren sindirim, dolaşım, sinir vb. alt sistemler oluşturur. Her edebî metin 
de kendi başına bir sistem hüviyeti taşır. Edebî metni yapı bakımından 
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incelemek için metni oluşturan birimlerin belirlenmesi gerekir. Bu 
birimler de anlatma esasına bağlı metinlerde olay örgüsü ve bu örgünün 
oluşmasında vazgeçilmez unsur durumundaki kişiler, mekân ve zamandan 
ibarettir. Anlatma esasına bağlı metinlerin yani masaldan, destandan, halk 
hikâyesinden hikâyeye, romana ve yeni romana kadar hepsinde olay veya 
olay örgüsü bulunmaktadır. Farklılık olay örgüsünü meydana getiren 
olay parçalarında ve bu parçaların düzenlenmesinde, anlatılmasında 
ve sunulmasındadır. Bunun için edebî metinlerin incelemesine olay 
örgüsüyle başlamak yerinde olur. Zaten olay örgüsü yaşanmaz, düzenlenir. 
Anlatma esasına bağlı edebî metinlerle, anlatma esasına bağlı öğretici 
metinler arasındaki temel farklılık da burada gizlidir. Olay örgüsü; 
düşünülen, tasarlanan, hayal edilen olay parçalarının estetik endişe ile 
düzenlenmesi sonucu oluşur. Ancak düşünülen, tasarlanan, hayal edilen 
olay parçalarının hareket noktası veya modeli yaşanan gerçekliktir. Burada, 
yaşanan gerçekliğin yansıtılması değil dönüştürülmesi, değiştirilmesi, 
yorumlanması söz konusudur. Olay örgüsünü anlayabilmek için olayın ne 
olduğu sorusuna net cevap vermek gerekir. Olay, herhangi bir sebepten 
dolayı bir arada bulunmak zorunda olan en az iki kişinin veya onlar yerine 
geçen iki unsurun bireysel farklılıklarından dolayı çatışması veya karşı 
karşıya gelmesi sonucu ortaya çıkar. her olayın ortaya çıkması için kişilere, 
mekâna ve zamana  ihtiyaç vardır. Öyleyse olay çevresinde kişi, mekân ve 
zaman adı verilen unsurların birleşmesiyle bir birim oluşur. Bu birimin 
anlatılması, sunulmasında bu dört unsurdan bazılarına öncelik verilebilir, 
bazılarının anlatılmasına ihtiyaç duyulmaz. 

Olay örgüsü, temel bir çatışma veya karşılaşma etrafında birleşen olay 
parçalarından oluşur. Olay örgüsünde yer alan olay parçalarının ilişkisi 
sorgulanarak bu temel çatışmaya ulaşmak mümkündür. İşte bu temel 
çatışma veya karşılaşmanın kısa ve kesin ifadesi metnin temasıdır. Temayı 
bulmak için yapı çözümlemesine ihtiyaç vardır. 

Olay örgüsü bir şema hâlinde gösterilirse metinde kişi, mekân ve zaman 
kategorilerinin işlevleri ve değerleri daha iyi anlaşılır. 

Coşku ve heyecana bağlı edebî metinlerde, özellikle şiirlerde yapıyı 
oluşturan unsurlar, ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimlerdir. 
Önce bu birimlerin belirlenmesi sonra da birimler arasındaki ilişki ağının 
araştırılması gerekir. Her birimin yalnız başına bir anlamı ve değeri 
olmalıdır. Ancak metnin anlamı ve değeri bu birimlerin anlam ve değerinin 
toplamı değildir. Bu birimler arasındaki ilişki ağının, yani organizasyonun 
sorgulanması bizi metnin temasına götürür. Yani tema, adeta metni 
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meydana getiren birimlerin odak noktasında çok defa da arka plandadır. 
Bu metinlerde de temayı meydana getiren birimler arasındaki ilişkinin 
mahiyeti ve gayesi sorgulanarak ulaşılır. 

Her iki tarz metinde de temaya ulaşmak için yapıyı bir problem çözer 
gibi ele almaya, onun üzerinde düşünmeye ihtiyaç vardır. 

Burada, birkaç husus üzerinde durmak istiyoruz: 

Olay örgüsü özetlenmez, kısaltılmaz, çözümlenir. Olay örgüsü 1. 
dikkate alınmadan kişilerin, mekânın ve zamanın işlevlerinden söz 
etmek yanılgılara sebep olur.

Olay örgüsü yaşanmaz, tasarlanır ve düzenlenir.   2. 

Edebî metnin temasını yapı çözümlemesi gerçekleşmeden belirlemek 3. 
isabetli olmaz. 

Aynı temada sayısız edebî metin yazılır ancak her edebî eserin bir 4. 
konusu vardır. 

Tema, edebî metnin dışında soyut bir kavramdır. Edebî metinde olay 5. 
örgüsü yani kişi, mekân ve zaman kategorileriyle somutlaştırılır. 

Edebî metni biçim ve öz başlıkları altında incelemek aldanmalara 6. 
sebep olmaktadır. Çünkü her biçim kendi özüyle vardır, her öz kendi 
biçimini belirler. Bunları birbirinden ayrı ele almak doğru değil.

Bir edebî metnin teması yapı çözümü sonucu belirlendikten sonra 7. 
bu temanın tarihî ve sosyal değeri, insanlık için öneminden kültür 
ve düşünce tarihindeki gelişmesinden kısaca söz edildikten sonra 
eserde ele alınış tarzından söz edilmelidir. 

Zihniyet, yapı ve tema çözümlemesini “dil ve anlatım” başlığı altında 
gerçekleştirilecek incelemeler izlemelidir. 

“Edebî metnin dili, doğal dilden hareketle gerçekleştirilen yeni bir dildir. 
Doğal dil, her gün herkesin iletişimde kullandığı dildir. Sanatçı, farklı bir 
yapıyı, bir kurguyu, özel bir duyarlılığı, bir duygu halini daha güzel ve etkili 
anlatmak için her düzeydeki dil öğelerine yeni anlam ve değerler yükler. 
Amacı öğretmek değil, değiştirip dönüştürdüğü gerçekliği anlatmak; 
okuyucuya estetik yaşantı uyandırmaktır. Bunun için dile bireysel değerler 
yükler. Bu da mecazlı ifadelerle gerçekleşir. Ayrıca anlatımına çağrışım ve 
duygu değeri kazandırarak okuyucunun metinden yeni ve farklı anlamlar 
çıkarmasını sağlar. Bu da anlatımın yan anlam değeri kazanmasıdır. 



143

Kurmaca bir yapısı olan edebî metinde kullanılan dilin bireysel yönü 
ön plana çıkar. Kültür taşıyıcısı tarihî ve sosyal yönüyle dil bu bireysel 
kullanımların anlaşılmasını sağlar. Doğal dilden hareketle bireysel dil 
kişiye özgü duyarlılıkla dile getirildiği için edebî metnin dili imgeseldir. 
Edebî metinde dil şiirsel işleviyle kullanılır. 

Edebî metinlerde dilin bireysel kullanımı dil göstergelerinin, özellikle 
kelimelerin imge üretmek amacıyla mecaz anlamda kullanılmasına yol 
açar. Ayrıca, ifade düzeyinde dil öğelerinin çağrışım ve duygu değerleriyle 
kullanıldıkları görülür. Dilin bu kullanımları yan anlamın ortaya çıkmasına 
imkan hazırlar. Yan anlam değerlerinin zengin olması, edebî metnin her 
okunduğunda yeniden kurulmasını ve anlamlandırılmasını; zaman içinde 
yorumlanarak zenginleşmesini sağlar.”(AKTAŞ, Şerif ve diğerleri, Türk 
Edebiyatı 9, s. 38, Bilge Ders Kitapları, Ankara 2005) 

Edebî dilin doğal dilden farklılığını, edebî dilde imgenin önemini ve 
değerini metinden seçilen örneklerle göstermek; bunları kendi içinde 
gruplandırarak üzerinde durulan edebî metnin dil özelliklerini belirlemek; 
yerine göre ses, söyleyiş üzerinde durmak, kelime ve kelime gruplarının ilk 
anlamları dışında kullanılma nedenlerini açıklamak, söz dizimi konusunda 
dil bilgisi kurallarından sapmaları belirlemek ve onları gruplandırdıktan 
sonra değerlendirmek edebî metnin dil özelliklerini ifade için vazgeçilmez 
hususlardır. 

Metni yan anlam bakımından zenginleştiren ifadeleri, bunların çağrışım 
ve duygu değerlerini araştırmak, edebî dilin özelliklerini ortaya koymak 
için gereklidir. Yan anlam meselesi üzerinde durmak gerekir. Böylesine 
dil incelemesi şüphesiz metnin dünyasına girmeğe hizmet eder. Ayrıca 
incelenen metnin benzerlerinden farklılığını anlamaya yardımcı olur. 

Anlatım ayrı bir meseledir. Kimin neyi, niçin ve nasıl anlattığı sorularına 
metin içinde cevap aranmalıdır. Bunun için önce anlatıcı ve onun bakış 
açısı üzerinde durulmalıdır. Metinlerin cümlelerden ve paragraflardan 
değil anlatım türlerinden oluştuğunu kabul etmek gerekir sanıyorum. 
İncelemen metinde anlatım türlerinin belirgin özelliklerini ifade etmek; 
bunların, metinde birbirlerini nasıl tamamladıklarını, birbirleriyle nasıl 
birleştiklerini göstermek gerekir. Bizde anlatım türleri üzerinde ayrıca 
durmaya ihtiyaç olduğunu sanıyorum.

Şiirlerde ahengi ve ritmi sağlayan unsurlar üzerinde metinden hareketle 
durmaya ihtiyaç olduğunu hatırlatmakla yetinmek durumundayız. 

Anlam ve Yorum: Edebî metinlerde anlamın, bir anlam çekirdeği 
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etrafında her iletişim anında kendi kendine yeniden düzenlendiği; bunun 
da eserle okuyucu arasındaki ilişkiden gücünü aldığı açıkça ortadadır. 

“Bir metni yorumlamak için onun anlamı üzerinde durmak gerekir. 
Edebî metnin anlamı dil göstergelerinde dilin sesinde söyleyişinde ve 
yapısında gizlidir. Anlam; iletişim esnasında iletinin alıcıda uyandırdığı 
her türlü etkidir. Bunun oluşması için iletişimdeki öğelerin hepsine ihtiyaç 
duyulur. Çünkü anlamı iletişime katılan öğelerin bütünü belirler. Anlam 
üzerinde durulurken iletiyle alıcı üzerinde dikkatler yoğunlaşır. Anlamsız 
ileti dolayısıyla anlamsız edebî metin düşünülemez.  

Her anlam bir bağlamda oluşur ve farklı bağlamlarda algılanabilir. 
Anlam bir bakıma söz konusu iki bağlam arasında gerçekleşen diyalogdur. 
Öğretici ve ilmî metinlerin anlamı iletinin üretildiği bağlamın şartlarında 
belirlenir. Alıcı da bu şartlara bağlı olarak metni anlamlandırır. Bu tip 
metinlerin bir tek anlamları vardır. 

Başta edebî metinler olmak üzere bazı metinlerin anlamları okundukları 
bağlama ve alıcıya göre değişir. İletişim tablosundaki alıcının kendisinin 
veya durumunun değişmesine göre metin yeni anlamlar kazanır. Bu 
metinler düzenlenirken her okunduğunda yeni anlamlar ifade edilebilecek 
biçimde düzenlenir. Farklı ve yeni anlamların oluşmasında metni meydana 
getiren bütün öğeler rol sahibidir. Eser sabit olduğu için değişme alıcıda 
gerçekleşir. Alıcı durumundaki okuyucu kendi hayal gücü, kültür ve zevki 
aracılığıyla, içinde bulunduğu duruma göre metni yeniden oluşturur, 
anlamlandırır. Buna “alımlama” da denilmektedir. Alımlama, metnin 
özünde bir değişikliği gerektirmez. Ancak, okuyucunun değişen ölçütlerine, 
kültürüne, zevkine ve bilgi birikimine, içinde bulunduğu bağlama göre 
yeniden değerlendirilecek özellikleri bünyesinde taşır. İşte bu yeniden 
değerlendirme ve adlandırmaya “yorum” adı verilir. 

Yorumlanabilen eserler çok anlamlıdır. Edebî metinlerin özelliklerinden 
biri de yan anlam değeri bakımından zengin olması; her okunduğu zaman 
yeniden kurulup anlamlandırılmasıdır. Anlam üretmede, yeni yeni anlamlar 
kazanmada eserin de payı vardır. 

Edebî metin, yeni anlamlar kazanabilecek özellik taşır. Böyle metinlere 
açık metin denir. Açık metinlerde anlam okuyucuya göre değişir. Açık 
metinlerde anlatılan düşünce, olay, duygu, görünüş ayrıntılarıyla verilmez, 
boşluklar bırakılır. Okuyucu bu boşlukları kendi istek ve beklentilerine 
göre kendince tamamlar. 

Edebî metinler, özellikler şiirler; ses, söyleyiş, dil ve imge imkânlarıyla 
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sanatçının onunla ifade etmek istediğinden daha farklı hususları da 
düşündürebilir. Metnin ortaya çıktığı döneme özgü bağlamla, okunduğu 
dönemin bağlamı arasındaki diyalogun rolü unutulmamalıdır. Okuyucu 
olmadan şiir ve sanat olmayacağına göre diyalogun sürmesi doğaldır. 
Bu durum edebî metnin, özellikle şiirin kendi zamanı dışında varlığını 
sürdürmesini sağlar. Böylece eser yeniden anlamlandırılıp yorumlanarak 
kendi anlam alanını genişletir. 

Eserle ilgili inceleme, çözümleme yapıldıktan, metnin ilk ortaya çıktığı 
bağlamın özellikleri belirlendikten sonra onu yeniden anlamlandırmaya 
veya yorumlamaya geçilmelidir. Bu da metni meydana getiren parçalar 
arasındaki ilişkiyi sağlayan bağları ve her parçanın bütün içindeki işlevini 
belirlemeyi beraberinde getirir. 

Metnin yorumunda, yorumlayan insanın niyeti ve hareket noktası da 
gözden uzak tutulmamalıdır. Yorumlama; metinle yeni bir diyalog kurma, 
okuyucunun eser karşısında etken bir tavır takınması, yeni anlamlar üretme, 
metni kendince somutlaştırma, metnin farklı bağlamlar içinde varlığını 
anlam bakımından zenginleştirerek güncelleştirme, kendi tarihselliğini 
yayarak zamanla bütünleşmesi olarak özetlenebilir.” (AKTAŞ, Şerif ve 
diğerleri, Türk Edebiyatı 9, s. 125, Bilge Ders Kitapları, Ankara 2005)        

Bu başlıklar altında sözü edilen hususlara dikkat edilerek edebî 
metinlerin incelenmesi ve değerlendirilmesinin edebî metinlerin ayırıcı 
temel özelliği olan edebîliğin anlaşılmasına ve yorumlanmasına hizmet 
edeceği düşüncesiyle saygılar sunuyorum.




