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Özet

Dil biliminin alt alanlarõndan biri olan gösterge bilimsel yaklaşõm, yazõn bilim alanõnda uy-
gulanabilirliği açõsõndan giderek artan ölçüde tartõşõlmaktadõr. Bu yazõda Roland Possner tarafõn-
dan geliştirilen açõklama denemesine dayanõlarak, söz konusu yaklaşõm yazõn bilimsel açõdan ir-
delenmektedir. Yazõn-gösterge bilim bağõntõsõ üzerine yürütülen tartõşmada yazõnsal ya da yazõn
bilgisel iletişimin özelliklerini dizgeli olarak betimleme ve açõklama anlamõnda kullanõlan �po-
etik�, bu bağlamda temel kavramlardan biri olarak ortaya çõkmaktadõr.

Dilsel iletişimin bir türü olan yazõnsal iletişimin ayõrõcõ özelliği, �estetik nitelik ya da iş-
levdir.� Yazarõn genel dil dizgesi içerisinde özgürce dolaşarak, göstergeleri seçmesi ve birleştirme-
si sonucunda belirginleşen kurgu ve biçem, yapõtõn yazõnsal değerini ortaya çõkaran temel ölçüt-
lerdir. Gösterge bilim açõsõndan kurgulayõm ve biçemleştirim, büyük ölçüde �estetik kod� yoluyla
gerçekleştirilir.

Alõmlayõcõnõn göstergeler toplamõnõn, diyesi, yapõtõn içerdiği iletiyi ve estetik beğeni dü-
zeyini uygun alõmlayabilmesi için, göstergeleri/kodlarõ işlemselleştirebilmesi gerekir. Bu süreçte
yazarõn olağan gösterge dizgesinin dõşõna çõkmasõ ve tarihsel-toplumsal yaşanmõşlõklara ya da
olaylara gönderme yapmasõ sonucunda �anõştõrõ� (reminisens) niteliği kazanan göstergelerin çö-
zümlenmesi, ilgili yapõtõn doğru alõmlanmasõ bakõmõndan önemlidir.

Anahtar sözcükler: gösterge, yazõnsal iletişim, estetik nitelik, kurgulayõm, biçemlendi-
rim, estetik kod, alõmlama yeterliği, anõştõrõ.

Abstract

There is serious debate on the applicability of the semiotic approach -one of the subdiscip-
lines of linguistics- to the literary studies. In this study, with reference to the explanation trial de-
veloped by Roland Possner, the semiotic approach will be explored from the perspective of lite-
rary studies. In the debate over the connection between literature and semiotics, the term �poetic�
- used in the context of the systematical description or explanation of the qualities of literary or
poetical communication - surfaces as one of the basic concepts. 

The distinctive quality of literary communication, which is one of the types of linquistic
communication, is its aesthetic quality or function. Plot and style, taking shape as a result of the
author�s choosing the signs freely from the general language system and putting them together, are
the basic criteria revealing the literary value of the work. Fictionalizing and styling, within the
context of semiotics, are accomplished mostly via the �aesthetic code�.

In order for the recipient to perceive the totality of signs -the message and the level of aest-
hetic appreciation the work conveys- properly, he needs to make the signs and codes operational.
In this process, for a correct perception of the work in question, it is important that the author mo-
ve out of the ordinary signs system and analyze the signs that have the quality of reminiscence re-
sulting from the author�s references to historical and social experiences and events. 

Key Words: Sign, literary communication, aesthetic quality, fictionalizing, styling, aest-
hetic code, reception proficiency, reminiscence
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Yazõnbilimsel çalõşmalarda dilbilimsel yöntemlerin son yõllarda ağõrlõk kazandõğõ
gözlemlenmektedir. Bu eğilim çerçevesinde dilbilimsel yazõn bilgisinin, yazõn kuramõ
bakõmõndan belirginleştirilmesine katkõ yapmak amacõyla, Roland Possner�in açõklama
modeli bağlamõnda konu irdelenecektir. Dilbilim-yazõnbilim bağõntõsõnõn irdelenmesinin
yanõ sõra, yazõn-kuramsal tartõşmanõn boyutlandõrõlmasõ, kavram örgüsünün belirginleş-
tirilmesi ve anõlan açõklama modelinin uyarlanabilirlik düzeyinin ortaya çõkarõlmasõ, bu
yazõnõn öncelikli amacõdõr.

Tartõşmanõn kuramsal özüne girmeden önce, bu irdelemenin temel kavramlarõn-
dan biri olan �poetik� kavramõnõ açõmlamak ve Türkçe bir karşõlõk önermek yararlõ ola-
bilir. Yunanca kökenli �poetik�, yazõn biliminde, �yazõn sanatõ, şiir sanatõ; edebiyatõn
özü; türleri ve biçimlerine ilişkin bilgi; edebiyata özgü içeriklerin, tekniklerin, yapõlarõn
ve anlatõm araçlarõnõn bilgisi; bilimi; şiirin, edebiyatõn kuramõ anlamõnda yazõn bilimin
temel çekirdeği; estetiğin bir bölümü ve yine edebiyat tarihi ve eleştirisinin önkoşulu�
olarak tanõmlanõr.

Yazõnbilimsel bu açõklama temelinde, poetik kavramõna karşõlõk olarak bu yazõda
�yazõn bilgisi� kavramõ kullanõlacaktõr. Bu anlamda edebiyat, yazõn bilgisi kavramõnõ da
içermektedir. 

Konuya, Roland Possner�in dilbilimsel açõklamalarõ açõsõndan bakõldõğõnda, dil-
bilimsel yazõn bilgisinin görevi ve işlevi, �yazõnsal ya da yazõn bilgisel iletişimin özel-
liklerini dizgeli bir biçimde betimlemek ve açõklamak� olarak belirlenebilir.

Her iletişim gibi, yazõnsal iletişim de dilsel bir iletişimdir. Yazõnsal iletişimi öbür
iletişim türlerinden ayõran ve özgünleştiren, �estetik işlevdir�. Söz konusu estetik işlevin-
den dolayõ yazõn bilgisi, estetiğin bir alt alanõ, diyesi, dilsel iletişimin estetik olanaklarõ-
nõn bilgisi ya da bilimi olarak tanõmlanõr. Dilsel bildirimler, yazõlõ bir metine dönüş(tü-
rül)düklerinde, göstergebilim, gösterge ve iletişim kuramõ yönünden somut olarak irde-
lenebilirler.

Düşünsel ve yazõnsal kurgulayõmõn bir sonucu olan yazõn yapõtõ ya da yazõlõ bir me-
tin, yazõm ve basõm aşamalarõndan sonra okuyucu ya da alõmlayõcõ ile bir iletişim aracõ ni-
teliği kazanõr. Göstergebilim bakõmõndan bir yazõlõ metin ya da yazõnsal yapõt, �göstergeler
toplamõ� olarak görülür. Bu yaklaşõm uyarõnca alõmlama, alõmlayõcõnõn düşünsel bir etkin-
liği olduğu için, alõmlamanõn birincil koşulu, göstergeler toplamõnõ alõmlama isteğidir.

Yazõnsal İletişimde Alõmlayõcõnõn Konumu

Alõmlayõcõnõn alõmlama eylemini gerçekleştirebilmesi için, istekliliğin yanõ sõra,
yapõtõn içinde barõndõrdõğõ göstergeler toplamõnõn içerdiği iletiyi çõkarõmlamasõnõ olanak-
lõlaştõran yollarõ, kanallarõ ve göstergeleri açõmlayabileceği �kodlara� bilişsel bakõmdan
egemen olmasõ ve bu kodlarõ işlemselleştirebilmesi gerekir. Alõmlayõcõ ya da okurun ya-
põtõn/metnin iletisini açõğa çõkarma girişimi, �uygun bir şifre çözme dizgesinin seçimi�
ile olanaklõdõr. Böylece metin, şiir ya da sanat yapõtõ olarak okunur ya da ulamlanõr. 

Bir okuyucunun/alõmlayõcõnõn bir metni, bir sanat yapõtõ olarak algõlama düzeyi,
o okurun �yorumsal�/yorum bilgisel ufku ya da derinliği ile ilgilidir. Okurun yorum bil-
gisel yeterliliği, bir anlamda öz çabasõyla gelişir. Okuyucunun anlama süreci, daha önce
vurgulanan isteklilik ve ön deneyim/ön birikim temelinde gösterge malzemesi, yapõtõn
gösterge örgüsü üzerinde çalõşmasõyla olanaklõlaşõr.
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Alõmlama sürecinde okuyucunun edindiği deneyimler, sürekli olarak okuyucu-
nun sergilediği tutumca doğrulanõr, olumlanõr, sorgulanõr, sağlamlaştõrõlõr ya da düzelti-
lir. Bu süreç boyunca alõmlayõcõnõn, gösterge malzemesini düzenlemesi, kanal ve kodla-
ra egemen olmasõ ve onlarõ işlemselleştirebilmesi önemli bir boyuttur.

Bu nedenle, iletiyi anlayabilmek ve anlamlandõrabilmek için, okuyucunun hangi
bilgiyi belleğinden çõkaracağõ ya da ek olarak başka kaynaklardan yararlanacağõ, ya da
hangi bilgi ve kaynağõ görmezlikten geleceği gibi işlemler, öncelikle yukarõda anõlan
gösterge malzemesinin düzenlenişi, kanal ve kodlar ile bilişsel işlem yapma yeterliliği
tarafõndan belirlenir.

Sanatsal iletişimde bir kurgu aracõ ve sonucu olan gösterge, bir başõna bir �öz de-
ğer� oluşturur. Bu anlamda göstergelere büründürülerek yapõta içkinleştirilen bilgiler,
veriler, duyumsatõlar, benzetimler v.b. öncelikle göstergenin anlam katmanlarõna dolay-
sõz olarak katõlmamõş olan toplumsal-kültürel gerçeklik alanlarõna da yönelir.

Bir sanatsal iletişimde gösterge malzemesinin ögeleri, bilinen gösterge dizgesinin
dõşõna taşmak suretiyle �bilgi taşõyõcõ bir işlev� bir �anõştõrõ� işlevi üstlenebilir. Sanat ya-
põtlarõyla ilgilenenler, göstergeler bütününü ayrõntõlamaya özen gösterir; çünkü, sanat ya-
põtõnda yer alan gösterge malzemesi gizil gücül bir gösterge �taşõyõcõ� olabilir. Bu neden-
le, iletiyi oluşturan göstergeler arasõndaki karşõlõklõ ilişki, alõmlamayõ etkileyen bir et-
mendir.

Sanat yapõtõnõn kurgulayõmõ sürecinde oluşan ileti ya da yapõtõn sanatsal değeri,
genellikle yazarõn göstergeleri özgürce seçimi ve birleştirimi sonucunda gerçekleşir. Bu
süreçte genel iletişim dizgesinden yararlanõlmasõ, dolaylõ olarak yapõtõn göstergelerine
güncel çağrõşõmlar yüklenmesine neden olur. Ancak, yazar, önceden bilinen kodlama
olanaklarõ ve yollarõnõn dõşõnda �özgün kodlama�, diyesi, göstergelerin içeriklerini yapõ-
ta özgüleştirme sayesinde, yazõnsal metne yeni bir bütünlük, bağlam kazandõrõr. Göster-
gelerin içeriklerini yapõta özgüleştirme, diyesi, göstergelere bilinen anlamlarõn yanõ sõra,
yeni anlamlar yükleme yoluyla oluşan bütünlük, kod çözümünü, bir başka anlatõmla,
metnin gösterge işlemlenimini görece olarak zorlaştõrabilir.

Dilsel, Yazõnsal, Toplumsal-Kültürel Kod ya da Alõmlama Sürecinin Belir-
leyenleri
Yazar, göstergeleri, dilsel kodlarõ, alõşõlmõşõn dõşõndaki bağlamlarda, dolayõsõyla

da anlamlarda kullanõr. Alõmlamada kullanõlan olasõ kodlar bir yazõnsal metinde belirgin-
leştirilen kod öğelerinde gizil olarak bulunur. Bu, yazõnbilimsel tartõşmada �içkin konu-
laştõrõm� olarak adlandõrõlõr. Metinde içkin olarak konulaştõrõlan ve çok anlamlõlõğa yol
açan söz konusu unsurlar, alõmlayõcõnõn şifre çözümü sõrasõnda doğabilecek göstergebi-
limsel işlemleri özdevinimsel (otomatik) olarak yürütmesini zorlaştõrõr.

Yukarõdaki kavramsal açõklamaya göre, önceden kodlanmamõş, diyesi, daha önce
ve sõkça kullanõldõğõ için, olağanlaşmõş göstergelerin dõşõna çõkarak, yazarõn �dilsel yara-
tõcõlõğõ� bağlamõnda oluşturduğu yeni gösterge öğeleri, yapõtõn bütününden kaynaklanan
�özdevinimsizleştirici bütünlük� işlevi kazanõr. Yapõtõn yazõnsal işlevi de söz konusu �öz-
devinimsizleştirici bütünlük�ten kökenlenir. Özdevinimsizleştirici bütünlük, alõmlayõcõ-
ya, yapõta, toplumsal olgu ve olaylara �olağan ve alõşõlmõşõn dõşõnda� ve eleştirel bakabil-
me olanağõ sağlar.

İletinin �katmanlõlõğõ� temel alõndõğõnda, yazarõn dilsel yaratõcõlõğõ düzeyinde seç-
tiği ve bütünleştirdiği �yeni� kodlar, göstergeler, daha önce bir biçimde kullanõlmõş ve dil
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dizgesine yerleşmiş kodlardan, göstergelerden daha çoktur. Bunun yanõ sõra, estetik ba-
ğõntõ, iletiyi de aşarak, göndericinin/yazarõn öz bilinci, öz kavrayõşõ, alõmlayõcõnõn ya da
alõmlayõcõ kümelerinin alõmlama yaşantõlarõ, sanat pazarõnõn alõşkanlõklarõ/beklentileri,
dõş dünya kesitlerinin canlõlaştõrõlmasõ gibi etmenleri de kapsar.

Yukarõdaki etmenler �iletinin katmanlõlõğõ� bağlamõnda değerlendirlir; özellikle
yazõnsal yapõtta somutlaşan toplumsal-kültürel kodlarõn yukarõda sayõlan etmenler aracõ-
lõğõyla açõmlanabileceği açõğa çõkar. Buradan da anlaşõlacağõ gibi, gereklilik ölçüsünde,
toplumsal-kültürel bütünlük, hem yazõnsal iletişimin oluşumuna hem de betimlenmesi-
ne katõlõr.

Sanatsal iletinin alõmlanmasõ sürecinde bilinen toplumsal-kültürel kodlara ek ola-
rak, alõmlayõcõda �yeni ve özgün bir kod� oluşur. Söz konusu özgün kod, alõmlayõcõya,
yazarca oluşturulan görece yeni kodlarõ, göstergelere yüklenen yeni anlam içeriklerini ve
bilgileri, işlevlerine denk bir biçimde yorumlayabilme yeterliliği kazandõrõr.

Estetik Kod-Genel Dil Dizgesi Bağõntõsõ
�Estetik kod� diye nitelendirilen bu yeni kod, kõsmen gösterge malzemesinin, kõs-

men de iletinin unsurlarõnõn özellikleri temelinde işlemselleşir. Burada sözü edilen ileti-
nin unsurlarõnõn özellikleri, dilbilimsel kod, deyişsel (retorik) kod ya da toplumsal-kül-
türel gösterge dizgesi tarafõndan belirlenir. Bu nedenle, söz konusu toplumsal-kültürel
gösterge dizgesini tanõmayan, anlamlandõramayan bir alõmlayõcõ, �estetik kodu� çözüm-
leyemez ve buna bağlõ olarak �estetik bilgilendirimi�, �iletiyi� alamaz. Bu durumda ya-
põt, yukarõda sözü edilen �özdevinimsizleştirici işlevini� yerine getiremez.

Estetik kod, öbür gösterge dizgelerinin bilgisini gerektirmesine karşõn, şu yönle-
riyle öbürlerinden ayrõlõr: Estetik kod, kendisini gerçekleştiren gösterge taşõyõcõsõna, ya-
zara önceden verilmez ya da verilemez; o, gösterge taşõyõcõsõnda oluşur. Bu niteliğinden
dolayõ estetik kod, alõmlayõcõ tarafõndan önceden bilinmez, bilinemez. Alõmlayõcõ, alõm-
lama sürecinde kodlanmõş bilgiyi açõmlarken, estetik kodda ortaya çõkar. Estetik kod, ön-
ceden kodlanmamõş unsurlarõn göstergesel önemini belirler ve açõmlar.

Bir yazõn yapõtõnõn estetik kodu, hiçbir zaman tümüyle belli bir dönemde geçerli
bir gösterge dizgesince belirlenemediği gibi, genel gösterge dizgesinin değişimine neden
olan öneri ve itilimleri de geliştirir. Sanat pazarõnõn durumlarõ, özellikle de estetik ileti-
nin okuyucu tarafõndan benimsenme düzeyi, yapõta özgü estetik kodun hangi yönlerinin
ya da bölümlerinin dönemin �biçemsel kodu�nca benimseneceğini etkiler.

Söz konusu benimseyimin çoğalmasõ ve başatlaşmasõ �biçem değişimine� yol açar
ve böylece yazõn tarihinin gelişim sürecini de biçimlendirir.

Yapõta özgü estetik bir bilginin değiştirilmeksizin yinelenmesi, onu istenildiği gi-
bi kullanõlan bir �biçem aracõna� indirger. Bilinen biçem araçlarõndan ve estetik biçim-
lendirimlerden oluşan ya da onlarõ yineleyen bir yapõt, sanatsal değil zanaatsal bir nite-
lik gösterir. Bu nedenle, özgün bir biçemi geliştirebilen, diyesi, önceden kodlanmamõş
araçlarla gösterge taşõyõcõsõnda nitelendirici önemde bağõntõlar yaratabilen yapõt, sanat
yapõtõ; kişi de �sanatçõ� nitemi kazanõr.

Yazõnsal İletişim ve Yazõnsal Kodlarõn Değeri
Roland Possner�in anõlan irdelemesine dayanarak, burada betimlenen yazõnsal

iletişimin başlõca özellikleri şöyle açõmlanabilir:
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-Yazõnsal iletişim, alõmlayõcõnõn dünya ve toplum bağõntõsõnõ özdevinimsizleştirir,
diyesi, okuyucuyu eleştirel bilinç geliştirmeye yöneltir 

-Söz konusu özdevinimsizleştirme, dil-içi ve dil-dõşõ kodlarõn içkin konulaştõrõ-
mõyla gerçekleşir.

-İçkin konulaştõrõm, iletişimin söz konusu sosyo-kültürel kodlar bakõmõndan artõk
öğelerinden kararlõ bir biçimde yararlanmakla gerçekleşir.

-Bu öğelerin yazõnsal iletişimde ne tür bir bilgi değeri kazandõklarõ konusu, gös-
terge taşõyõcõsõnõn ilintilendirilmesi sõrasõnda alõmlayõcõda oluşan estetik kod tarafõndan
belirlenir.

-Estetik kod, iletişim durumunun etmenleri üzerinden, iletişimin estetik değerini
oluşturan bir �süper yapõyõ� tanõmlar.

-Bu �süper yapõ�, bir �gerçeklik kesitinin� modeli olarak işlev görür. Söz konusu
model, ilgili kodun sanatsal olmayan kullanõmõnda çoğu kez kapalõ kalan gerçeklik ke-
sitinin özelliklerinin alõmlayõcõ tarafõndan duyumsanmasõnõ olanaklõlaştõrõr.

-Bir metnin estetik kodunda kullanõlan kurallar ve araçlar, başka metinlerde kul-
lanõldõğõnda, olduğu gibi yinelendiğinde, yazõnsal işlevini büyük ölçüde yitirirler.

Böylece yazõnsal bir teknik, yazõnsal bir biçem aracõna dönüşür. Böyle durumlar-
da, yazõnsõzlaştõrmadan, diyesi, özdevinimlileştirmeden söz edilir.

-Özdevinimlileştirme, gösterge örgüsünün içeriklerine ve çağrõşõmlarõna, alõmla-
yõcõyõ dõş dünyanõn, toplumun ve bireylerin gerçeklerine karşõ ilgisizleştirme, onu başat
söylemlere bağõmlõlaştõrma demektir. Bu anlamda bir yazõnsal yapõt, alõmlayõcõyõ edil-
ginleştirdiği ölçüde özdevinimlileştirici bir işlev görür ve böylece de yazõnsal değerini
yitirir.

Yazõnsal Metinleri Betimleyim İlkeleri
Bu ulamlarõn yardõmõyla, yazõnsal metinlerin betimlenmesinde sürekli olarak or-

taya çõkan birçok kavram şöyle açõklanabilir.
a. Bir değil birçok tarihsel durumda estetik işlev taşõyan/karşõlayan, diyesi, deği-

şen toplumsal-kültürel arka alana karşõn, alõmlayõcõ üzerine özdevinimsizleştirici, özgür-
leştirici etki yapan bir metin, yazõnsal bakõmdan özgün ya da �canlõ� diye adlandõrõlõr.

b. İkincil bir bilgi, örneğin, metaforik/benzetimsel bir anlam, gösterge taşõyõcõ
öğenin kodlanmõş anlamõ ile ne denli az benzerlik taşõrsa, o denli �cesur�, diyesi, özgün
ve ayrõksõ olur.

c. Bir toplumsal-kültürel kodun, ikincil gösterge oluşumu açõsõndan artõk olan
öğeleri ne denli kolay kullanõlabilir nitelikteyse, söz konusu toplumsal-kültürel kod o öl-
çüde �esnektir�. Bu kod, esnek olduğu ölçüde, yeni durumlara uyarlanabilir.

d. Kodlanmõş sonal bilgilerle karşõlaştõrõldõğõnda, estetik süper yapõnõn karmaşõk-
lõğõ ne denli büyükse, bir yazõnsal metin o ölçüde �yoğun�dur; anlamsal çok-katmanlõlõ-
ğõ dolayõsõyla da anõştõrõ yeterliliği o ölçüde yüksektir.

e. Yazõnsal iletişimin herhangi bir öğesi, söz konusu iletişimin estetik süper yapõ-
sõnõn bir unsuru olduğu ölçüde �estetik� bakõmdan gereklidir. Estetik bakõmdan gerekli-
lik temel ölçüttür.

f. Çağdaşlarõ ve ardõllarõnõn kõsmen ya da tümüyle toplumsal-kültürel kodlarõna
katmaya hazõr/istekli olacaklarõ türden estetik kodlar yaratmayõ başaran yazarlar, �büyük
sanatçõ� olarak değerlendirilir.
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g. Dünün okuyucu bilincini, bugünün biçem araçlarõyla özdevinimsizleştirmeye
uğraşan bir yazar �epigon�, öykünmeci olmaktan öteye gidemez. Diğer bir deyişle: Alõm-
layõcõnõn eleştirel bilincini ve özgürleşme istencini geliştirebilmek için, yapõtõn özgünlü-
ğü ve biçemsel yaratõcõlõk donanõmõ temel koşuldur.

Yazõn Dili ya da Yazõnsal/Şiirsel Dil
Genel dil dizgesi ya da kullanõmõ içerisinde özgün bir dil kullanõm biçimi olan

�yazõnsal dil�, yazõnsal iletişim gibi, tarihsel bir görüngüdür. Yazõn dili, genel dil dizge-
si içerisinde gelişimini sürdürür; ancak, kopuksuz bir süreklilik de söz konusu değildir.
O nedenle; yazõn dili de tarihsel, toplumsal, kültürel ve siyasal koşullara göre genel dil
dizgesinin etkisiyle �gelenek kõrõlmasõ�, kopukluk yaşayabilir; bu anlamda sürekliliğini
koruyamayabilir. Bundan dolayõ, tüm nitelikleri ve özellikleri belirlenmiş, her dönem ve
koşulda varlõğõnõ ve geçerliğini koruyan değişmez bir �yazõn dili� olamaz.

Bir metnin yazõnsallõğõ/şiirselliği, öncelikle o metinde dile getirilen �yazarõn du-
yarlõlõğõ� ve o metnin alõmlayõcõ üzerindeki �duyarlõlaştõrõcõ etkisinde� aranõr; bu anlam-
da metni oluşturan göstergelerin düz anlamlarõ, �yazõnsallõk�, oluşturucu nitelikleri ve
yeterlilikleri bakõmõndan ikincil önemdedir. Metin oluşturucu dilsel araçlarõn, yazar du-
yarlõlõğõnõn ve okuyucu üzerindeki duyarlõlaştõrõcõ etkinin önüne geçmesi, aynõ zamanda
�içkin konulaştõrõmõn� konusunu oluşturan �dil-dõşõ toplumsal-kültürel kodlarõn� gözetil-
memesi anlamõnõ taşõr. 

Göstergbilimsel Yaklaşõmõn Sõnõrlõlõğõ ya da Uygulanabilirlik Düzeyi
Dilsel/dilbilimsel unsurlarõ ve çözümleme yollarõnõ, yazõnsal/yazõnbilimsel un-

surlara ve çözümleme yöntemlerine yeğlemek demek olan böyle bir tutum, son çözüm-
lemede, yazõnsallõğõ önemsizleştirmeye yol açabilir. Dilbilgiselliğin yazõnsallõğõn önüne
geçirilmesi, yazõnsalõn özdevinimsizleştirici, diyesi, okuyucu/alõmlayõcõ davranõşlarõnõn
dõş etki ve beklentilere göre kendiliğinden yapõlõr duruma gelmesini ve getirilmesini ön-
leyici işlevini yitirmesine yol açabilir. Dilbilgiselliğin aşõrõ vurgulanmasõnõn yanõ sõra,
yazõnsalõ ve yazõnsallõğõ işlevsizleştiren bir başka etmen, yazõnsal yapõta özgünlük ka-
zandõran �yazõnsal tekniğin�, �yazõnsal dizgiye� (kanon) sokulmasõ, sõradanlaştõrõlmasõ ve
böylece işlevsizleştirilmesidir. Yazõnsal tekniğin dizgiselleştirilmesi (kanonlaştõrõlmasõ),
bir yazõnsal yapõtõn özgünlüğünün dönemin biçem anlayõşõnda eriyip gitmesine yol açar. 

Dilbilim, metnin kesin betimlenebilir unsurlarõnõ öne çõkarõr ve böylece yazõnsal
dil kullanõmõnõ belirler ve açõklarken, kurallaştõrma, ölçünleştirme, dolayõsõyla da bunla-
rõ saltlaştõrma eğilimine girer. Yazõn ya da yazõnsal yaratõm ise, dilin olanaklarõ içerisin-
de özgürce dolaşmak, onlarla oynamak, onlarõn içinde eriyerek, özellikle kurallarõ ve öl-
çünleri sarsõcõ anlatõm, biçimlendirim ve biçemselleştirim denemeleri gerçekleştirir. Ya-
zõnsal yaratõm özgünleştikçe, dilsel kurallar ve ölçünler sarsõlõr. Böylece yazõn, dili ve
toplumsal bilinci geliştiren bir yaratõm alanõ işlevini yerine getirir. 
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