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ÖN SÖZ 

Birçok araştırmacı polisiye romanları eğlencelik edebiyat ya da yığın 

edebiyatının bir parçası olarak değerlendirmektedir. Bu romanların sahip olduğu şablon 

özelliklerin, yazarın yaratıcılığını kısıtladığı düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle 

polisiye yazmanın en basit mantıkla, şablona uygun bir kurgu tasarlayarak, gizem ve 

bulmacalı bir roman kaleme almak olduğu düşünülebilir. Asgari düzeyde bunu 

sağlamakla ortaya klasik bir polisiye roman çıkacaktır. Klasik polisiye romanların sahip 

olduğu kurgusal şablon nedeniyle kendini bu şablona sadık kalmak zorunda hisseden, 

bunun dışında herhangi bir edebî kaygı da gütmeyen polisiye roman yazarlarının 

eserleri elbette ki yığın edebiyatı içerisinde değerlendirilebilir. Ancak eserleri yığın 

edebiyatı içerisinde yer alsa bile polisiye roman yazarlarının kurguyu, karakterleri, 

bulmacayı, gizemi ve ipuçlarını bu şablona göre tasarlamak için büyük bir emek ve 

ustalık göstermesi gerektiği unutulmamalıdır. 

 

Dürrenmatt’ın kaleme aldığı polisiye romanlar, belirli bir şablona bağlı ve yığın 

edebiyatı içerisinde yer alacak polisiye romanların ötesine geçmenin mümkün 

olabileceğini göstermektedir. Kaleme aldığı polisiye romanlarda söz sanatlarını ustaca 

kullanması, üslubu ve türün şablon özelliklerinin dışına çıkması dikkate alındığında 

yığın edebiyatı içerisinde değerlendirilen polisiye roman yazarlarından da ayrıldığı 

düşünülmektedir. Bu farklılık Dürrenmatt’ı ve eserlerini özgün kılmakta ve bu tez 

çalışmasının inceleme konusu olmasında da en büyük payı oluşturmaktadır. 

 

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimim boyunca öğrencisi olduğum, bu tez 
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I. GİRİŞ 

Polisiye romanların edebî değer taşımadığı, yığın1 edebiyatı içerisinde 

değerlendirilmesi gerektiği, üstelik bu türün bir çeşit vakit kaybı olduğu çeşitli 

eleştirmenlerce öne sürülen ve polisiye romanın hak ettiği değeri görmediğini ortaya 

koyan düşüncelerdir. Hak vermek gerekir ki polisiye romanların sahip olduğu kurgusal 

şablon, dedektif karakterlerinin basmakalıp özellikleri, cinayet ya da suçların işleniş 

şekillerinin polisiye romanlarda benzer olmasına sebep olmaktadır. Buna rağmen okur 

tarafından göreceli olarak çok tercih edilen polisiye roman türü, bu başarısını sahip 

olduğu bulmacalı, gizemli ve sürükleyici özelliklerine borçludur. 

 

Roman boyunca dedektifle birlikte suçluyu kovalayan, ipuçlarını bir araya 

getiren, şüphelileri sorgulayan okur, romanın sonunda nefes kesici mücadelesinin, 

sabrının ve zekâsının ödülünü alan dedektifin başarısına ortak olmaktadır. Roman 

boyunca yapılan çözümlemeler ve ortaya çıkan ipuçlarından edinilen yeni bilgiler 

sayesinde okur da dedektifle birlikte katili yakalamanın mutluluğuna ulaşmaktadır. 

Romanın sonunda okurun başarıya ulaşması ve gösterdiği çabanın böylece 

ödüllendiriliyor olması, polisiye romanları diğer türlerden ayırmakta ve belki de bu 

sebeple okurun bu türe olan ilgisi her dönem taze kalmaktadır. 

 

Klasik polisiye romanların sahip olduğu kurgusal şablon nedeniyle kendini bu 

şablona sadık kalmak zorunda hisseden, bunun dışında herhangi bir edebî kaygı da 

                                                 
1 Yığın Edebiyat: “değersiz eğlence edebiyatı” (Wahrig, 1978: 3738). Yüksek edebiyat ve 

eğlence edebiyatından edebi değer, üretim ve yayılım yöntemleri ile okur kitlesi bakımından ayrılan, 

büyük kitlelerin takip ettiği, anılan edebiyat türlerini 3. Sırada takip eden, edebiyatın en alt basamağı. Seri 

halde basılan, estetikten yoksun, geniş kitlelere hitap eden konularıyla genellikle gazete bayiilerinde 

satılan, kolay okunabilir ve okuruna şans, sevgi, zenginlik içeren mutlu bir son sunan edebiyat türü. 

Belirgin özellikleri şematik karakterlerden ve sözde sorunlardan oluşan yine şematik ve klişe kurgulardır 

(Wilpert, 1989: 970).  



2 

 

gütmeyen polisiye roman yazarlarının eserleri, elbette ki yığın edebiyatı içerisinde 

değerlendirilebilir.  Ancak unutulmamalıdır ki eserleri yığın edebiyatı içerisinde yer alsa 

bile polisiye roman yazarlarının kurguyu, karakterleri, bulmacayı, gizemi ve ipuçlarını 

bu şablona göre tasarlamak için büyük bir emek ve ustalık göstermesi gerekmektedir. 

 

Daha çok tiyatro yazarlığıyla ön plana çıkan Friedrich Dürrenmatt da yazarlık 

hayatının bir döneminde polisiye roman yazmıştır. Dürrenmatt’ın polisiye romanları 

neredeyse tiyatro eserleri kadar ün kazanmış, okullarda ders materyali olarak bile 

kullanılmıştır. Dürrenmatt ilk polisiye romanı Der Richter und sein Henker’i 1950, 

ikinci polisiye romanı Der Verdacht’ı 1951 ve son polisiye romanı Das Versprechen’i 

1958 yılında kaleme almıştır. 

 

Dürrenmatt, polisiye romanlarını yazdığı dönemde maddi sıkıntılar yaşadığına 

ve bu sebeple polisiye roman yazmayı tercih ettiğine, Daniel Keel ile birlikte çalışıp 

yayına hazırladığı Über Friedrich Dürrenmatt (1986: 277) adlı kitapta değinmiştir. 

Sadece maddi kaygılar nedeniyle yazılan polisiye romanların bu türe yeni bir soluk 

getirmesi elbette ki araştırmacıların da dikkatini çekmiştir. Bunun sebebini ise 

Dürrenmatt’ın (1996: 68 v.i) Theaterprobleme adlı denemesinin sonunda yaptığı 

tartışmayla anlamak mümkündür. Yazar, dönemin sanatıyla ilgili düşüncelerini ortaya 

koyduktan sonra, polisiye roman yazmakla, sanatı hiç kimsenin beklemediği bir alanda 

icra etme fırsatının oluşacağı sonucuna varmaktadır. Bu ifadeden hareketle, 

Dürrenmatt’ın, belirli bir şablona bağlı ve yığın edebiyatı içerisinde yer alacak polisiye 

romanların ötesine geçmenin mümkün olabileceğini düşündüğünü söylemek 

mümkündür. 
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Kaleme aldığı polisiye romanlarda söz sanatlarını ustaca kullanması ve ilgili 

türün şablon özelliklerinin dışına çıkması dikkate alındığında yığın edebiyatı içerisinde 

değerlendirilen polisiye roman yazarlarından da ayrılmaktadır. Bu farklılık Dürrenmatt’ı 

ve eserlerini özgün kılmaktadır. Bu tez çalışmasının inceleme konusu olmasında da en 

büyük payı bu özgünlük oluşturmaktadır. Tez konusu için yapılan ön araştırmalar 

sonucunda Dürrenmatt’ın polisiye romanlarının sadece klasik polisiye anlatıların 

kurgusal özelliklerine göre incelemenin yetersiz kalacağı düşünülmüş ve çalışmaya 

ikinci bir inceleme aşaması eklenerek aynı romanların bir de edebî metinlerde üslubu 

belirleyen unsurlara göre incelenmesine karar verilmiştir. 

 

Üslubun, çeşitli mektup, gazete haberi, ilaç prospektüsü, kullanım kılavuzu, 

resmî yazışmalar gibi gündelik ve kullanımlık metinlere özgü türlerinin de bulunduğu 

ve bu tür metinlerde belirleyici bir işlev üstlendiği çeşitli araştırmacılar tarafından 

ortaya koyulmuştur. Gündelik ve kullanımlık metinlerin üslubu incelenirken metin 

yazarının kendi söz dağarcığında yer alan ve üslup bakımından farklılaşmamış söz 

dağarcığından seçim yapması beklenmekte, genellikle de üslup değeri taşımayan 

ifadelerin kullanıldığı görülmektedir. Ancak bu tez çalışmasında en önemli edebî metin 

türlerinden olan romanın (polisiye roman) üslup özelliklerinin incelenmesi 

amaçlandığından ve edebî metinlerde üslup ögelerinin ve üslup değerinin anlaşılması 

veya tespiti daha karmaşık olduğundan, belirli kategorilere sahip bir inceleme şablonuna 

yer verilecektir. 

 

Bernhard Sowinski’nin 1991 yılında Stilistik adıyla basılan ve 91. ile 130. 

sayfaları arasında yer verdiği üslup inceleme yöntemi, teze konu olan polisiye 
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romanların üslup özelliklerinin incelenmesi için kullanılacaktır. Sowinski, edebî 

metinlerde üslubu belirleyen unsurları farklı kategorilere ayırmaktadır. Bu 

kategorilerden ilkinde edebî metin yazarının sözcük seçimine dikkat çekmekte ve üslup 

bakımından farklılaşmış söz dağarcığında yer alan sözcüklerin tespit edilmesi ile 

üstlendikleri işlevin ortaya koyulması gerektiğini belirtmiştir. 

 

Üslup bakımından farklılaşmamış, yani normatif olan söz dağarcığı, bir dilin 

istatistiksel olarak en sık kullanılan sözcüklerini içermektedir. Bu söz dağarcığı üslup 

değeri taşımamaktadır ve toplumun her kesiminde eşit düzeyde anlaşılırlığa sahiptir. 

Üslup bakımından farklılaşmış sözcükler ise edebî metin incelemelerinde yol gösterici 

olduğundan, bunların tespiti için Sowinski, belirli alt başlıklar ortaya koymaktadır: çağa 

özgü sözcük kullanımı, belirli bir bölgeye özgü sözcük kullanımı, belirli bir gruba özgü 

sözcük kullanımı, yabancı sözcük kullanımı, kalıplaşmış sözcük dizileri kullanımı. 

Sowinski, sözcük düzeyinden sonra bir de cümle düzeyinde bir üslup analizinin gerekli 

olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle söz dizimsel bağlamda cümlenin kapsamı, türü, 

yapısı ile cümle ögelerinin yerinin incelenmesiyle ve norm dışı kullanımlarının tespit 

edilmesiyle üsluba etki eden unsurların ortaya çıkacağını belirtmektedir. 

 

Sowinski’nin edebî metinlerde üslubu belirleyen unsurların incelenmesinde 

ortaya koyduğu kategorilerden sonuncusu ve belki de en önemlisi, metinde yer alan 

edebî sanatların incelenmesidir. Yazarın ya da konuşmacının anlatmak istediklerini 

okurun ya da dinleyicinin zihninde canlandırdığı imgeler sayesinde iletilmek istenen 

mesajı somutlaştırdığından edebî sanatlar genelde kuvvetli bir anlatım ve yüksek bir 

üslup düzeyi sağlamaktadır. Sowinski’nin bahsi geçen üslup inceleme yöntemi, tezde 
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yer alacak diğer kuramcıların üslup inceleme yöntemlerine kıyasla edebî bir eser 

üzerinde daha uygulanabilir görüldüğünden tercih edilecektir. Dürrenmatt’ın polisiye 

romanları, klasik polisiye anlatıların kurgusal özelliklerine göre incelendikten sonra 

edebî metinlerde üslubu belirleyen unsurlara göre de analiz edilecektir. 

 

Bu tez çalışmasında asıl amaç; Dürrenmatt’ın Der Richter und sein Henke, Der 

Verdacht ve Das Versprechen adlı polisiye romanları klasik polisiye anlatıların kurgusal 

özelliklerine göre ve üslubu belirleyen unsurlara göre incelemek, bu incelemenin 

sonucunda ise söz konusu romanların kurgusal olarak klasik polisiye anlatılardan 

farklılaştığını ve taşıdıkları üslup özellikleriyle de yığın edebiyatı altında 

değerlendirilemeyeceğini ortaya koymaktır. 

 

1. YÖNTEM 

Dürrenmatt’ın Der Richter und sein Henker, Der Verdacht ve Das Versprechen 

adlı polisiye romanlarının klasik polisiye anlatıların kurgusal özelliklerine ve edebî 

metinlerde üslubu belirleyen unsurlara göre incelenebilmesi için edebiyat bilimi ve dil 

biliminin yöntemleri bir arada kullanılmasıyla eklektik bir yöntem izlenecektir. Bu 

inceleme sonucunda Dürrenmatt’ın polisiye romanlarının klasik polisiye anlatıların 

kurgusal özelliklerinden uzaklaştığı ve sahip oldukları üslup özellikleriyle edebî değer 

kazandığı gösterilmeye çalışılacaktır. 

 

Bu tez çalışmasıyla, genellikle yığın edebiyatı çerçevesinde değerlendirilen 

polisiye romanların aksine Dürrenmatt’ın Der Richter und sein Henker, Der Verdacht 
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ve Das Versprechen adlı polisiye romanlarının yığın edebiyatının bir parçası olarak 

değerlendirilemeyeceği, bu polisiye romanların edebî değer taşıyan birer eser olduğu 

ortaya koyulacaktır. 

 

Tez çalışmasının kuramsal bölümü iki ana başlığa ayrılmıştır. Birinci ana başlık 

olan Polisiye Roman altında polisiye romanın tarihi, başlıca araştırmacılara göre 

özellikleri, ilkeleri ve uygulama bölümünde teze konu olan romanların incelenmesinde 

yol gösterici olacak klasik polisiye anlatıların kurgusal özelliklerine ayrıntılı olarak yer 

verilecektir. 

 

Kuramsal bölümün ikinci ana başlığı olan Üslup Kavramı altında ise üslup 

kavramı önce genel olarak, daha sonra da alan terimleri sözlüklerine göre tanımlanacak, 

başlıca kuramcıların üslup inceleme yöntemleri ele alınacaktır. Son olarak, teze konu 

olan romanların incelenmesinde yol gösterici olacağından, bu kuramcılar arasında yer 

alan Bernhard Sowinski’nin edebî metinlerde üslubun belirlenmesine ilişkin görüşlerine 

ayrıntılı olarak yer verilecektir. 

 

Tez çalışmasının uygulama bölümü, Dürrenmatt’ın Polisiye Romanlarında 

Üslup Özellikleri başlığını alacaktır. Uygulama bölümü de iki ana başlığa ayrılacaktır. 

Bunlardan birincisi olan Dürrenmatt’ın Polisiye Romanlarının Klasik Polisiye 

Anlatıların Kurgusal Özelliklerine Göre İncelenmesi başlığı altında teze konu olan 

polisiye romanlar kuramsal bölümde ele alınan klasik polisiye anlatıların kurgusal 

özelliklerine göre ayrıntılı bir biçimde incelenecek, bu romanların söz konusu 

özelliklerle örtüştüğü ya da ayrıldığı yerler gösterilerek tartışılacaktır. Uygulama 
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bölümünün ikinci ana başlığı olan Dürrenmatt’ın Polisiye Romanlarında Üslubu 

Belirleyen Unsurların İncelenmesi adlı ikinci başlık altında ise teze konu olan polisiye 

romanlar tezin kuramsal bölümünde ele alınacak olan Sowinski’nin görüşleri 

doğrultusunda ayrıntılı bir biçimde incelenecektir. Buna göre romanlarda belirlenen 

üslup unsurlarının ve romanların taşıdığı edebî değerin ortaya çıkarılması 

beklenmektedir. 

 

Dürrenmatt’ın polisiye romanlarının uygulama bölümünde hem klasik polisiye 

anlatıların kurgusal özelliklerine hem de üslubu belirleyen unsurlara göre incelemesi 

yapılırken edebiyat bilimi ile dil biliminin yöntemlerinden yararlanılacaktır. Böylece dil 

bilimi Dürrenmatt’ın polisiye romanlarının klasik polisiye anlatıların kurgusal 

özelliklerinden farklılaştığı ya da onlarla örtüştüğü noktalar ortaya çıkarılırken, sahip 

olduğu üslup özellikleriyle de eserlerin edebî değeri gösterilmiş olacaktır. 

 

Tez çalışmasının son bölümü olan Sonuç başlığı altında ise Dürrenmatt’ın 

polisiye romanlarında hem klasik polisiye roman kurgusu hem de üslup unsurları 

açısından yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkan özellikler değerlendirilecektir. 

Söz konusu romanların kurgusal olarak klasik polisiye anlatılardan farklılaştığı ve 

taşıdıkları üslup özellikleriyle yığın edebiyatı altında değerlendirilemeyeceği ortaya 

koyulmaya çalışılacaktır. 
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2. ARAŞTIRMANIN DURUMU 

İsviçreli Alman yazar Friedrich Dürrenmatt’ın polisiye romanları hakkında 

şimdiye kadar yapılan çalışmalar farklı açılardan ele alınmıştır. 

 

Thomas Lornsen, 2002 yılında basılan Eine gattungsgeschichtliche Einordnung 

des Kriminalromans Das Versprechen von Friedrich Dürrenmatt und des Films The 

Pledge adlı yüksek lisans tezinde Dürrenmatt’ın Das Versprechen adlı polisiye 

romanında tesadüfün rolünü incelemiştir. Stefanie Jansen, 2004 yılında yayımlanan Der 

Zufall in den Kriminalgeschichten Friedrich Dürrenmatts, adlı yüksek lisans tezinde 

Dürrenmatt’ın polisiye romanlarında tesadüfün rolünü araştırmıştır. Altzschner, 2009 

yılında yayımlanan Der Zufall in den Kriminalerzählungen Dürrenmatts adlı 

çalışmasında Dürrenmatt’ın polisiye romanlarında tesadüfün rolünü inceleyen bir 

çalışma yapmıştır. Stiehr, Müller ve Dolo’nun 2013 yılında yayımlanan ve Friedrich 

Dürrenmatts Kriminalromane adını taşıyan çalışmada ilgili romanlarda yer alan 

tesadüfün rolü incelenmiştir. 

 

Květa Holcmanová, 2017 yılında yazdığı Lexikalische Charakteristik der 

Kriminalromane Eifel-Schnee von J. Berndorf und Der Richter und sein Henker von F. 

Dürrenmatt adlı yüksek lisans tezinde Berndorf ve Dürrenmatt’ın birer eserinde yer alan 

sözcük seçimini incelemiştir. 
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Sara Seppelfeld, 2006 yılında yayımlanan Der deutschsprachige Kriminalroman 

und die Figur des Ermittlers adlı kitabında Dürrenmatt’ın polisiye romanlarını 

Wellershoff’un polisiye romanlarıyla karşılaştırmıştır. 

 

Florian Schwarz, 2011 yılında yayımlanan Der Roman Das Versprechen von 

Friedrich Dürrenmatt und die Filme Es geschah am hellichten Tag (1958) und The 

Pledge adlı kitabında Das Versprechen adlı polisiye romanı Es geschah am hellichten 

Tag ve The Pledge filmleriyle karşılaştırmıştır. 

 

Bu çalışmaların dışında Dürrenmatt’ın pek çok tiyatro eseri de araştırmalara 

konu olmuştur. Ancak Dürrenmatt’ın polisiye romanlarını hem klasik polisiye 

anlatıların kurgusal özelliklerine hem de edebî metinlerde üslubu belirleyen unsurlara 

göre inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Böyle bir çalışma, 

Dürrenmatt’ın polisiye romanlarının, yığın edebiyatı altında değerlendirilen polisiye 

romanların kurgusundan ayrıldığı noktaları göstermekle birlikte üslup özellikleriyle de 

edebî değerini ortaya koyması açısından önem taşımaktadır. 

 

3. KISALTMALAR 

DRH: Der Richter und sein Henker 

DVD: Der Verdacht 

DVS: Das Versprechen 
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II. KURAMSAL BÖLÜM 

1. POLİSİYE ROMAN 

Polisiye romanın popülerliği ve çok sevilmesi, uzun süre edebî tür olarak kabul 

edilip edilmeyeceği tartışmalarıyla tezat oluşturmuştur. Yığın edebiyatı içerisinde yer 

alan popüler romanlar ile edebî türler arasında en çok okunan türün polisiye olduğunu 

belirtmek yersiz olmayacaktır. Bunun en büyük sebebinin günlük hayattan gerçeklerin 

ve toplumsal olayların polisiye romanlarda işlenmesi olduğu düşünülmektedir. Bu 

sebeple de popülerlikleri uzun sürmektedir, deyim yerindeyse kolay kolay modası 

geçmemektedir. Hatta Chesterton (1992: 95), en eski ve tek halk edebiyatı türünün 

dedektif romanı olduğunu belirtmektedir. Ona göre bu roman, modern yaşamın şiirine 

önemli bir anlam katmaktadır. Okur, kendi günlük hayatı içerisindeki akışa hâkimdir ve 

karşılaşabileceği muhtemel sorunlarla nasıl baş edeceğini bilmektedir. İş hayatı, iş yeri, 

çalışma arkadaşı kavramlarına yabancı değildir. Kendi hayatını gözden geçirdiğinde ise 

onu cezbedecek, ona gizemli gelecek çok fazla etmen bulunmamaktadır. Ancak tam da 

bu noktada polisiye romanlar okurun ait olmadığı tabakaları ona göstermektedir ve yeni, 

yabancı, dolayısıyla da gizemli olan bu tabakalar okurun ilgisini fazlasıyla 

çekebilmektedir (Proll, 1992: 502). 

 

Polisiye romanlar okurun günlük hayatından kopabilmesi için, tekdüzelikten 

uzaklaşabilmesi için bir tür seçenektir. O, heyecanlı ve kurmaca senaryolarda paralize 

olmakla yüz yüze gelmiş hayatını tazelemek için okumaktadır. Hareketlilikten uzak bir 

hayat sürdüğü için kurgu da olsa bir farklılığa ihtiyaç duymaktadır (Nusser, 1992: 167). 
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Eckert’e göre (1992: 528) polisiye romanın sevilme nedeni, bireylerin hızlı, 

teknolojiyle donanmış, mekanikleşmiş ve yapısı değiştirilmiş zaman olgusunda 

yatmaktadır. Bu zaman olgusu içerisinde aceleci, sorunlarla boğuşan, işten dolayı aşırı 

yorgun ve hayatın içsel değerlerinin nadiren farkına varan metropol insanı, onu günlük 

hayatından uzaklaştırarak bir rahatlama arayışındadır. Elbette ki bu tekdüzelikten tek 

kaçış yolu polisiye romanlar değildir. Her okuma başlı başına bir kaçıştır. Ancak bu 

bağlamda polisiye romanların oldukça fazla tercih edildiğini de belirtmek 

gerekmektedir. 

 

Vikman’a (2008: 21) göre diğer edebî türlerle karşılaştırıldığında polisiye 

edebiyat, edebî eser ortaya koyma kaygısından doğmamaktadır. Polisiye romanlarda 

çoğu zaman okurun ilgisini çeken sansasyonel bir olay gerçekleşmektedir. Polisiye 

romanlarda işlenen suçlar, okurun gerçek hayatta birinci gözden nadiren şahit 

olabileceği olaylardır ve bu aşamada Marsch (1983: 38 v.i.) toplumsal normların 

ihlalinden bahsetmektedir. Ona göre normlar ne kadar çok ihlal edilirse toplumun bu 

romanlara olan ilgisi de o kadar büyük olmaktadır. 

 

Nitekim polisiye edebiyatın popülerliği için tek bir sebepten bahsetmek 

gerekirse bu edebiyat içerisinde okurun üstlendiği rol büyük önem arz etmektedir. Okur, 

anlatıcının anlattıkları doğrultusunda suçu aydınlatmaya ve her bir ipucuyla birlikte 

suçluyu adalete teslim etmeye bir adım daha yaklaşmaktadır. Okurun tüm roman 

boyunca sergilediği aktif katılım, yani baştan beri içinde yer aldığı kovalamaca ve 

sonunda suçlunun adalete teslim edilmesi ona belki de diğer romanlarda bulamadığı bir 

okuma zevki vermektedir. 
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1.1. Polisiye Romanın Tarihi 

Mandel (1988), polisiye romanın ortaya çıkışını, 19. yy.da sivil hukuk devletinin 

temellerinin atılmasına dayandırmaktadır. 19. yy.da toplumsal yaşama ilişkin hukuk ve 

düzenlemeler yerleştiğinde özellikle İngilizce konuşulan bölgelerde polisiye roman türü 

ortaya çıkmıştır. Mandel, polisiyenin ilk örneklerini “iyi haydut” öykülerinin anlatıldığı 

eserlere dayandırmaktadır. Ona göre (1996: 19) günümüz dedektif romanı bu tür 

öykülerin birer sonucu olarak doğmuştur. Bu öyküler arasında Robin Hood, Till 

Eulenspiegel, Rinaldo Rinaldini, Haydutlar ve Yitik Namustan Ötürü Suçlu’yu 

saymaktadır. 

 

Toplumlarda meydana gelen değişiklikler nedeniyle dünya düzeni ve yönetim 

şekillerinde de değişiklikler meydana gelmiştir. Böylece toplumdaki suç ve suçlu 

kavramları yeniden sorgulanmaya başlanmış; gazete, dergi ve kitaplarda basın 

özgürlüğüyle birlikte cinayet davalarıyla ilgili konular halkın büyük ilgisini çekmiştir. 

Genel kanıya göre polisiyenin kurucuları olarak görülen Poe, Doyle ve Gaboriau gibi 

yazarlara da bu konular yol göstermiştir (Mandel, 1996: 24). 

 

Sivil hukuk devletlerinin kurulmasını takiben suç unsurlarını ve görgü tanıklarını 

tespit etme ve cezalandırma yöntemlerinde değişiklikler meydana gelmiş, özel veya 

kamuya bağlı dedektiflik büroları kurulmuş ve sürekli farklılaşan kriminal araştırma 

yöntemleri ortaya çıkmıştır (Nusser, 1992: 72). Bu gelişmelerle beraber suçu işkence 

yoluyla itiraf ettirme yöntemi ortadan kalkmıştır. Görgü tanıklarını dinleme ve kanıt 

toplama yöntemleri kullanılır olmuştur. Parmak izi analizi, kızılötesi fotoğraflama, 

elektronik mikroskoplar ya da yalan makinalarının kullanımı daha sonra kriminoloji 
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teriminin altında toplanmış, ardından da bu terim bilim olarak anılmıştır. Kriminolojinin 

yöntemlerinin uygulanması, suçla mücadelede özel kuruluşların ve kamu kuruluşlarının 

sorumluluğu altına girmiştir (Hilse, 1999: 16). 

 

Bir edebiyat ürünü olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışmaları 

ortaya çıktığından beri süregelen polisiye roman, ancak 19.yy.da edebiyatın bir ürünü 

olarak ele alınmıştır. Polisiye roman bu yüzyıl içerisinde teknik buluşların etkili olması, 

devlet, hukuk, toplumun ekonomik ve düşünce yapısındaki değişiklikler sonucunda 

ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler edebiyatı da etkilemiş ve “bilim adamı gibi, gözlem, 

deney ve soyutlama aşamalarından geçen çalışma yöntemi takip eden bir romancı ve 

bunun sonucu olarak da insanın kişiliğini yaratan, yazgısını belirleyen gücün, maddesel 

gerekircilik olduğunu gösteren polisiye roman ortaya çıkmıştır” (Çelik, 2015: 1). 

 

Farklı bir görüşe göre de sosyal çatışmalardan, değişen ve yeni oluşan 

ilişkilerden kaynaklanan suça ilgi Aydınlanma döneminde büyük ölçüde dikkat 

çekmeye başlamıştır. Suça ilginin Aydınlanma dönemine tarihlendirilmesi Schiller’in 

1786 yılında yayımlanan ve polisiye unsurlar içeren Der Verbrecher aus verlorener 

Ehre adlı anlatısına dayanmaktadır. Ancak modern polisiye roman tarihinin Poe’nun 

Morg Sokağı Cinayeti’yle başladığı kabul edilmektedir. 

 

Almanya’da Hitzig (1780-1849) ve Alexis (1789-1871), polisiye olaylardan 

oluşan der Neue Pitaval. Eine Sammlung der interessanten Criminalgeschichten aller 

Länder aus älterer und neuerer Zeit adlı bir derleme yayımlamışlardır. Von Droste-

Hülshoff die Judenbuche adlı uzun öyküsünde yaşanmış bir polisiye olay anlatmıştır. 
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Raabe de Stopfkuchen. Eine See-und Mordgeschichte (1891) adlı eserinde polisiye 

olaylardan yararlanmıştır (Langermann, 2011: 345). August Gottlieb Meißner, Almanca 

yazılan polisiye anlatıların kurucusu; İsviçreli Friedrich Glauser ise Almanca eser veren 

ilk dedektif romanı yazarı olarak kabul edilmektedir (Schrammel, 2011: 4) 

 

İlk temsilcileri konusunda fikir ayrılıkları olsa da aşağıda sayılacak isimler genel 

kanıya göre polisiye roman türünün öncüleri olarak kabul edilmektedir. 

 

1.1.1. Edgar Allan Poe 

Poe’nun gizemin peşinde çözümü arayan birçok “gün yüzüne çıkarma anlatısı” 

mevcuttur. Bunlardan bazıları ve polisiye anlatının ilk örnekleri (Vanoncini, 1995: 24) 

Morg Sokağı Cinayeti (1841), Çalınan Mektup (1842), Marie Roget’nin Esrarı (1842-

1843), Altın Pislikböceği (1843)’dir. Vanoncini’ye (1995: 24) göre, “çağdaş uygarlığı 

etkileyen en büyük gerilimleri yaratması ve onlara yepyeni bir yapıntı örneği içinde yer 

vermesi dolayısıyla kazandığı ün hiç de haksız değildir”. Çetin (2012: 230) de polisiye 

roman için “suç romanı” terimini kullanmakta ve suç romanı tarihinin Edgar Allan 

Poe’nun Morg Sokağı Cinayeti’yle (1841) başladığını belirtmektedir. Morg Sokağı 

Cinayeti ilk kez Graham’s Lady’s and Gentlemans’s Magazine’de (1841: 166-179) 

yayımlanmıştır. Poe, romanında ilk önce dünyayı bilmeye ve dünyaya hükmetmeye 

ilişkin kuramsal bilgilerden oluşan bir girişe yer verirken “suçlu kim?” sorusunu takip 

etmiştir. Bu soruyla polisiye roman türünün basit ancak başarılı kurgusal özellikleri 

kastedilmiştir. Poe polisiyesinin girişinde mantıksal yolla yapılan akıl yürütmelerinin, 

sezgi, hatırlama, sonuç çıkarma, gözlemleme ve hayal gücü isteyen ortaya çıkarma 

yeteneğinden daha fazla önem arz ettiği göze çarpmaktadır. “Suçlu kim?” sorusu, ya 
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çözümleyici bir yöntemle dedektif aracılığıyla adım adım suçluyu ve suçun oluşumunu 

açığa çıkarmaktadır ya da bilgiler okura başlangıçta aktarılmakta ve gerilim için sentetik 

bir yapı oluşturulmaktadır. Bu sırada gerilim, olayın motifleri ve suçlunun psikolojisi 

ortaya koyularak çözümleyici bir biçimde kurgulanır. Çeşitli şekillerde kendini gösteren 

bu temel ögeler sayesinde polisiye türü varlığını sürdürmektedir (Langermann, 2011: 

125). 

 

Poe’nun da kendi polisiyesinde yer verdiği dedektifin az ya da çok bir birey 

olarak tasvir edilmesi, çeşitli sosyal sınıflara yer verilmesi, suçlunun psikolojik 

sorununun çözümlenmesi bu türün soğukkanlılıkla sevilmesini sağlayan bazı 

özellikleridir (Langermann, 2011: 126). Morg Sokağı Cinayeti dedektifi Dupin, zayıf 

ipuçlarının peşinden giderek onların ayrıntılarını ortaya koymakta ve gizli kalmış 

delilleri gün yüzüne çıkarmaktadır. “Bulup ortaya çıkarma anlatısının bu devriklenmiş 

yapısına bütün bir biçimsel ve temasal özellikler dizisi eşlik etmektedir” (Vanoncini, 

1995: 25). 

 

Nitekim Poe, kendisinden önce dağınık bir şekilde ele alınan polisiye roman 

unsurlarını bir arada ve çözümleyici bir mantıkta ortaya koymuştur. Schiller’in Der 

Verbrecher aus verlorner Ehre adlı eserinden farklı olarak Poe’nun Morg Sokağı 

Cinayeti olayların çözümüne ilişkin çözümleyici yaklaşımlarda bulunmaktadır. Daha 

sonra Agatha Christie de Dedektif Hercule Poirot için gerçek sebepleri hızlı görüp 

analiz edebilme özelliğini kullanmıştır (Riedlinger, 2007: 61-62).  
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1.1.2. Emile Gaboriau 

1866 yılında Gaboriau Die Affäre Lerouge adlı romanını yayımlamıştır. Schmidt 

(1989: 77) bu romanı Poe’nun Morg Sokağı’nın bir kopyası, Nusser (1992: 89) ise 

dedektif romanının ilk örneklerinden biri olarak değerlendirmektedir. 

 

Roman, Tabaret adlı bir polis müfettişinin, boğularak öldürülen Lerouge adlı dul 

bir kadının cinayetini aydınlığa kavuşturmasını konu edinir. Ancak romanın 

konusundan ziyade polis dedektifi Lecoq’un yan figür olarak ortaya çıkması dikkat 

çekicidir. Gaboriau’nun Le crime d’Orcival ya da Monsieur Lecoq gibi sonradan 

yayımlanan polisiye romanlarında Lecoq figürü olayların odak noktasında yer almış ve 

19. y.y.ın en ünlü dedektiflerinden biri olmuştur (Schmidt, 1989: 77). Gaboriau, 

Lecoq’tan bir kahraman yaratabilmek için o zamana kadar bilinen dedektif figürlerine 

ait üstün özellikleri onda göstermiştir. Lecoq cesur ve yaratıcıdır, ipuçlarını çok iyi 

okuyabilmektedir ve bazen yanılsa da çözümleyici düşünebilmektedir. Bununla beraber 

suçun aydınlatılma sürecinde küçük banalliklerle çok pratik bir şekilde ilgilenen ilk 

dedektif olmuştur. Böylece de bu sürece önemli katkılar sağlamıştır (Nusser, 1992: 91). 

Schwarz (2001: 151), Gaboriau’nun romanlarının anlaşılmasının güçlüğünden 

bahsetmektedir. Çünkü tam suçlunun cezalandırılacağı sırada olay yeniden geçmişe 

dönmektedir. Her ne kadar uzun açıklamalar ve geri dönüşler okuru yorsa da yazar 

romanın çok kısa olmaması için bu taktiğe başvurmak zorunda kalmıştır. Gaboriau’nun 

polisiye romandaki kazancı, romanın ana figürü olarak sempatik bir polis memurunu 

tercih etmesinden gelmektedir (Schwarz, 2001: 151). 
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1.1.3. Sir Arthur Conan Doyle 

Sherlock Holmes anlatılarıyla Poe geleneğini sürdüren Doyle, gerçek polisiyenin 

kurucusu kabul edilmektedir ve bu türü mükemmelleştirip popülerleştirerek aşama kat 

etmesini sağlamıştır (Zwaenepoel, 2004: 38). Doyle’un roman karakteri Dedektif 

Sherlock Holmes, polisiyenin dönüm noktalarından birini oluşturmaktadır. Dedektif 

Holmes, polisiye anlatının ilk süper kahramanıdır. Holmes’ün bir dahi mi yoksa sadece 

acemi ve fazlaca bilgiye sahip biri mi olduğu tartışılsa da genel kanı, bir dedektifin 

sahip olması gereken tüm özelliklere sahip olduğu yönündedir (Hilse, 1999: 24). Sahip 

olduğu bu özelliklerin yanı sıra Holmes, çok geniş kapsamlı bir kılık değiştirme 

yeteneğine sahiptir. Suçluların arasına karışabilmek için sıklıkla kendisine aykırı 

kılıklara girmektedir. Bazen bir züppe, avukat, klasik müzik dinleyicisi, edebiyat âşığı 

oluyor, uzun uyuyor ve içtiği şeyler arasında sadece puro bulunmuyor. 

 

Doyle, Holmes’ün çok üstün bir karakter izlenimi yaratmaması için ona 

araştırmalarında yardımcı olması adına Dr. John H. Watson adında bir partner vermiştir. 

Bu dedektif ikilisi türün ortaya çıkışından itibaren sıklıkla kullanılmıştır. Bu bağlamda 

Doyle’un, polisiyenin standartlarından birini yarattığını söylemek mümkündür (Baş 

dedektif ya da baş araştırmacı ve yardımcısı). Doyle’un polisiye romanlarında anlatıcı 

kişi Watson’dur. Bu durum Holmes ve Watson hikâyelerinin geneli için geçerlidir 

(Hilse, 1999: 25-26). 

 

Her ne kadar Nusser (1992: 94)  Holmes’u kriminolojiye uygun bir dedektif 

olarak görmese de Holmes, zamanın modern bilimi olan parmak izi, mikroskop ve 

kimyasal analizleri kullanmıştır. Onun bu özelliği, birçok farklı bilimsel alanla ilgili 
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bilgi sahibi olmasına dayanmaktadır. Watson’un yaptığı listeye göre iyi derecede 

kimya, anatomi ve kriminoloji, neredeyse aynı derecede toksikolojik anlamda botanik, 

üst yüzey toprak tabakasının yapısını çözmek açısından jeoloji bildiği anlaşılmaktadır 

(Vanoncini, 1995: 29). İlk soruşturmasından itibaren Holmes, bir üstün insan özelliği 

kazanmış ve kendisinde en eski kahramanlık erdemleri ile modern entelektüel nitelikleri 

birleştirmiştir. Bunun bir sonucu olarak evrensel bir mitik kahraman hâline gelmiştir 

(Vanoncini, 1995: 32). Başlıca eserleri şunlardır: A Study in Scarlet (1887), The Sign of 

Four (1890), The Hound of Baskervilles (1902), The Memory of Sherlock Holmes 

(1893), The Return of Sherlock Holmes (1905). 

 

Birçok kaynakta polisiye roman öncülerinden biri olarak kabul edilmesine karşın 

bazı araştırmacılarca eserleri polisiye roman olarak değerlendirilmeyen Collins, 1859 

yılında The Woman in White ve bundan dokuz yıl sonra The Moonstone adlı 

romanlarıyla tartışmalı bir durum yaratmıştır. Her iki romandaki suç unsuru cinayet 

olmasa da polisiye roman olarak değerlendirilmektedirler. İlkinin odak noktasında 

zoraki bir evlilik, ikincisinin ise hırsızlık vardır (Hilse, 1999: 21). 

 

1.2. Polisiye Romanın Özellikleri 

Polisiye romanın özelliklerini tespit edebilmek için onun genel sözlüklerde ve 

edebiyat bilimi sözlüklerinde yer alan tanımlarına ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıca farklı 

görüşteki araştrmacıların yaptığı tanım ve sınıflandırmalar da ele alınmalıdır. 
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Türk Dil Kurumunun Büyük Türkçe Sözlüğü’nde polisiye sözcüğü (TDK, E.T. 

07.12.2015) “Fr. policier,  konusu polisin ilgilendiği alanlarda olan (olay, roman, film 

vb.)” ve polisiye roman, “Konusunu polisin görev alanına giren olaylardan seçen 

roman”, şeklinde tanımlanmıştır. Aynı kurumun Güncel Türkçe Sözlüğü’nde ise 

polisiye roman tanımı yer almaktadır ve “konusunu polisin görev alanına giren 

olaylardan seçen roman” şeklinde tanımlanmıştır. 

 

TÜBA Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü’nde (http://www.tubaterim.gov.tr/, E.T. 

07.12.2015) polisiye romanın tanımına yukarıdakilere göre biraz daha geniş şekilde yer 

verilmiş ve “(Alm. Dedektivroman, m, Kriminalroman, m; Fr. roman policier, m; İng. 

detective story) yazb. İlk örnekleri Avrupa'da 19. yüzyılın ortalarında görülen ve 

soygunculuk, kaçakçılık, cinayet gibi suçlar ile bu suçları işleyenlerin araştırılıp 

bulunmasına ilişkin olayların anlatıldığı roman türü.” şeklinde tanımlanmıştır. 

 

Wahrig Deutsches Wörterbuch (1978: 2235) içerisinde polisiye roman “konusu 

suç ve suçun çözümü olan roman” şeklinde tanımlanmıştır. Dedektif romanı ise 

“dedektifi ve onun aracılığıyla suçun açığa kavuşturulmasını odak noktası kabul eden 

polisiye roman” şeklinde tanımlanmaktadır (Wahrig, 1978: 903). 

 

Duden Deutsches Universal Wörterbuch’da (1989: 901) polisiye roman, “suç ve 

suçun aydınlatılmasını ön planda tutan roman” olarak tanımlanmıştır. Sözlüğün bu 

baskısında dedektif romanının tanımına yer verilmemiştir. Ancak Duden’in web 

sayfasında yer alan Duden Online Sözlüğü’nde dedektif romanı, “odak noktasında 

suçun bir dedektif aracılığıyla gün yüzüne çıkartıldığı roman” şeklinde tanımlanmıştır. 



20 

 

Der Sprachbrockhaus’ta da (1956: 372) Duden Deutsches Universal 

Wörterbuch’ta olduğu gibi sadece polisiye romanın tanımına yer verilmiştir. Bu 

sözlükte yer alan tanım suçla ilgili anlatıları polisiye roman olarak nitelendirmektedir ve 

genelde bu romanların dedektiflikle ilgili anlatılar olduğuna yer vermektedir. 

 

1.2.1. Wilpert ve Best’e Göre Polisiye Edebiyat 

Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur adlı sözlüğünün 1989 (482-483) yılındaki 

baskısında polisiye romanın, konusu suç olan bir anlatı olduğunu ve önemli yazarlar 

tarafından ele alındığını belirtmektedir. Bunlar arasında Schiller, Kleist, Brentano, 

Hoffman, Fontane ve Dostojewski’yi sıralamakta ve bu yazarların eserlerinin edebî 

değerlerinin diğer polisiye romanlara göre daha yüksek olduğundan bahsetmektedir. Bu 

romanlardaki suç, ona göre suçlunun psikolojik durumunu, yaşantısını ve sosyal 

çevresini ortaya koymaya yönelik bir araçtır. Bunlardan yola çıkarak da suçun sebebi 

anlaşılır olmakta ve yazar toplumsal eleştirisini yapabilmektedir. Wilpert’e göre bu 

romanlarda suç ve suçlu ön plandadır. Wilpert suçluyu suça yönelten psikolojik 

etkenler, suçlunun suçu işleyişini ve suçlunun ortaya çıkarılmasını ve cezalandırılmasını 

ele alan anlatıları polisiyenin bir alt türü olarak görmektedir. Ona göre bu türden 

anlatılar dedektif romanlarıdır ve edebî değerleri bulunmamaktadır. Bunun sebebini ise 

çok heyecanlı bir kurguya sahip olmaları bakımından eğlence amaçlı ve okurun sadece 

macera duygularını tatmin etmeye yönelik olmalarına bağlamaktadır. 

 

Wilpert, sözlüğünde dedektif romanı maddesi altında bu görüşünü destekleyecek 

bir tanım yapmaktadır. Dedektif romanının polisiye romandan kaynaklanan bir tür 

olduğunu belirtmektedir. Bu tanıma göre dedektif romanında suçun psikolojik 
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nedenleri, suçun aydınlatılmasının ve eserin başında aydınlatılamaz görünen, okur için 

sonuna kadar gizemini ve heyecanını koruyan, dedektif tarafından kanıtlar, psikoloji, 

parçaları birleştirme, görgü tanıkları sayesinde mantıklı sonuçlar elde edilerek çözüme 

kavuşturulan kurmaca suçun gölgesinde kalmaktadır. Wilpert’e (1989: 175) göre 

dedektif romanlarında kahraman suç veya suçlu değil, dedektiftir. 

 

Aynı sözlüğün 2001 (436) yılında yapılan baskısına polisiye edebiyat terimi de 

eklenmiştir. Wilpert için polisiye edebiyat, odak noktasında suçun yer aldığı edebî 

eserler için bir üst kavramdır ve üç ana başlıkta incelenmelidir: 

 

- Olayları zaman dizinsel sıraya göre anlatan polisiye roman ya da suç 

romanı. 

- Polisiye edebiyatın bir türü olan ve suçu geriye dönük bir bakış açısıyla 

yeniden kurgulayan dedektif romanı. 

- Odak noktasında hâlihazırda bilinen bir suçlunun kovalanmasının yer 

aldığı gerilim romanı (thriller) 

 

Bu kurama göre polisiyenin bir türü olarak değerlendirilen romanların hangi alt 

türe dâhil edileceklerini ilgili romanın kurgusu belirlemektedir. 

 

Best’in Handbuch literarischer Fachbegriffe (1982: 274) adlı edebiyat bilimi 

terimlerini içeren sözlüğünde polisiye roman ve dedektif romanı ayrı başlıklar altında 

tanımlanmıştır. Best’in tanımına göre polisiye roman/anlatı,  pikaresk roman 

(Schelmenroman)  ve haydut romanından (Räuberroman) türemiştir ve suçun 
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planlanmasını, işlenişini ve çözülüp ortaya çıkarılmasını ele almaktadır. Best’e göre 

Schiller’in Verbrecher als verlorner Ehre (1786) gibi psikolojik analizler içeren 

polisiye roman ayrı bir edebî tür olarak anılsa da genel olarak çoğu polisiye roman yığın 

edebiyatı altında yer almaktadır. Verdiği örnekler arasında Kleist’ın Michael Kohlhaas’ı 

(1810), E. T. A. Hoffmann’ın Das Fräulein von Scuderi’si (1810), C. Brentano’nun 

Geschichte vom braven Kasperl’i (1817), Fontane’nin Unterm Birnbaum’u (1885) ve 

Dürrenmatt’ın Der Richter und sein Henker’i yer almaktadır. 

 

Best (1982: 105), dedektif romanının polisiye romandan türediğini ifade 

etmektedir. Bu tür içerisinde çözülmesi, ortaya çıkarılması gereken suçtan ziyade onu 

çözen, ortaya çıkaran kişi ön plana çıkmakta, romanın odak noktasını oluşturmaktadır. 

Best’e (1982: 105) göre çoğu durumda olayın çözülmesine ilişkin beklentiye 

odaklanılması, olumlu kahramanın (positiver Held) psiko-sosyal durumunu gösteren 

davranış şekillerinin ortaya konmasına engel olmaktadır. Saydığı örnek dedektif roman 

yazarları arasında Poe (Dupin + Anlatıcı), Doyle (Sherlock Holmes + Dr. Watson), 

Christie (Poirot + Hastings) yer almaktadır (Best, 1982: 105). Bu örneklerdeki 

dedektifler ideal kahraman olarak romanın odak noktasını oluştururken bunların 

yanında bir de anlatıcı kişi mevcuttur. 

 

Hâlâ farklı görüşlerde edebiyatçılar olsa da bu tür, edebiyatın sadece bir alt türü 

olmakla kalmamış, kendi gelişim süreci içinde bakış açısı, anlatım teknikleri ve dönüm 

noktaları açısından çok çeşitli örnekler vermiştir. Yaygın kanıya göre polisiye edebiyat,  

iki ana türe ayrılmaktadır: polisiye roman ve dedektif romanı. Dedektif romanı ile 

polisiye roman terimlerinin tanımlarını yapmak ya da bu türlere özgü özellikleri 
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birbirinden ayırt etmek, kesişim noktalarının fazlalığı sebebiyle güçtür. Bu türlerin 

geçmişine bakıldığında popüler roman başlığı altında sınıflandırılan diğer eserlerden 

faklı olarak polisiye romanın kendine özgü bir tipoloji ortaya koyduğu dikkat 

çekmektedir. Geniş bir yelpaze içeren belli bir geleneğe dayanmaktadır  (Schulz-

Buschhaus, 1975: 1). 

 

1.2.2. Vogt’a Göre Polisiye Edebiyat 

Vogt (1996: 80) makalesinde polisiye edebiyatın, suçun ortaya çıkarılmasıyla 

ilgilenen uzun anlatıları kapsadığını belirtmektedir. Suç çoğunlukla cinayet olarak 

okurun karşısına çıkmakta ve polisiye romanın standart bir anlatım kalıbına bağlı 

olduğu belirtilmektedir. 

 

1.2.3. Nusser’e Göre Polisiye Edebiyat ve Suç Edebiyatı 

Nusser’e (2003: 1) göre polisiye edebiyat, içerisinde gerilim (thriller) gibi 

dedektif romanı, dedektif hikâyeleri ve polisiye macera anlatılarının yer aldığı polisiye 

romanlar için bir üst başlıktır. Nusser, polisiye edebiyat ve suç edebiyatının birbirinden 

farklı kavramlar olduğundan bahsetmektedir. Ona göre suç edebiyatında her şey suçun 

kaynağı, etkisi ve mantığı etrafında şekillenmektedir. Tasvir edilen karakterler dünyaya 

yenik düşen trajik kişiliklerdir. Suç edebiyatında suçluyu suça yönelten psikolojik 

etkenler, onun iç ve dış çatışmaları ve cezası çözümlenmeye çalışılmaktadır. Nusser’in 

suç edebiyatı için verdiği örnekler arasında Dostojevski’nin Suç ve Ceza’sı, 

Sophokles’in Kral Oidipus’u ve Vulpius’un Rinaldo Rinaldini’si yer almaktadır. 
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Polisiye edebiyata ise suçun ortaya çıkarılması ve suçlunun adalete teslim 

edilmesine ilişkin çabaları içeren tüm polisiye romanları dâhil etmektedir. Bu bağlamda 

Nusser’e göre polisiye romanın merkezinde suçun aydınlatılması/çözülmesi yer alırken 

suç edebiyatında suçlu bulunmaktadır. 

 

Nusser, bazı metinlerin suç edebiyatı veya polisiye edebiyat altında yer alıp 

almadıklarının belirlenmesinin ve onları sınıflandırmanın kolay olmadığını ifade 

etmektedir. Bir eserin polisiye roman olarak nitelendirilebilmesi için dedektiflikle ilgili 

unsurlar barındırmalıdır. Nusser, (2003: 2 v.i.) 19. yy.da polisiye edebiyat ve suç 

edebiyatı ayrımı yapmamıştır, aksine sadece genel olarak polisiye anlatılardan 

bahsetmiştir. Suç (Verbrechen) sözcüğünü içeren bir terim Nusser’e göre tüm polisiye 

romanların bir üst başlığı olamaz. Çünkü polisiye romanlarda suç, romanın odak 

noktasını teşkil etmemektedir. Aksine, suç takibi ya da suçu ortaya çıkarma çabası ön 

plandadır. 

 

1.2.4. Suerbaum’a Göre Polisiye Edebiyat 

Suerbaum (1982: 116), dedektif romanı ve polisiye roman arasında genel olarak 

bir fark olmadığını ileri sürmektedir. Ona göre polisiye dendiğinde polisiye edebiyat 

içinde yer alan tüm eserler anlaşılmaktadır ve anlatım şeklinin ya da ana karakterin kim 

olduğu çok önemli değildir. Dedektif romanı ile polisiye roman arasındaki farklar o 

kadar azdır ki içinde dedektif karakteri yer alan bir roman ile suçluyu bulmaya çalışan 

bir roman arasında belirgin farklar görmemektedir. Çünkü soru cevap sorunsalı içermesi 

bakımından her iki tür için de çok basit bir mantıkla Suerbaum (1982: 128), “polisiye 

polisiyedir” ifadesini kullanmaktadır. Suerbaum her iki türü de birbirinden ayırt 
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etmemektedir. Bunun sebebinin her iki türün kesişim noktalarının fazlalığı olduğu 

söylenebilir. 

 

1.2.5. Gerber’e Göre Polisiye Edebiyat 

Gerber’e (1998: 74) göre Latince crimen sözcüğü suç anlamına geldiğinden 

polisiye romanlar konusu suç olan romanlardır. Bu kısa ifadesinin ardından suç 

romanına ilişkin bir tanım da yapmıştır. Suç romanı Gerber’in (1998: 79) tanımına göre 

suçun kaynağını, etkisini ve mantığını araştırarak insan hayatının trajedisini 

işlemektedir. Bundan hareketle de suçluyu suça yönelten, kendi içinde yaşadıkları ile 

dış etkenler arasındaki çatışmasını ve işlenen suç sonucunda alınacak cezayı açıklamaya 

çalışmaktadır. Gerber’e (1998: 74-75) göre suç motifini işleyen her roman polisiye 

roman olmadığından suç romanı tanımlamasına ihtiyaç vardır. Polisiye roman sadece 

suç motifini işleyen bir roman değil, aksine suçu belli bir biçimde, yani sınırları 

önceden çizilmiş bir yöntemle ele alan bir romandır. Seçkin suç romanları arasında 

Gerber, Dostoyevski’nin Suç ve Ceza’sını göstermektedir. 

 

1.2.6. Alewyn’e Göre Polisiye Edebiyat 

Alewyn (1963) de diğer araştırmacılar gibi polisiye edebiyatın türlerini keskin 

çizgilerle ayırmamaktadır. Ona göre polisiye roman bir suçun öyküsünü anlatırken 

dedektif roman da suçun ortaya çıkarılma öyküsünü ele almaktadır. Hatta neredeyse 

çoğu edebî eserde suç karşımıza çıktığı için dedektif romanının ayrı bir tür olarak anılıp 

anılmayacağı sorusunu sormaktadır. 
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1.2.7. Marsch’a Göre Polisiye Anlatılar 

Marsch (1983: 15-18) genel olarak polisiye edebiyat içerisinde polisiye anlatıları 

değerlendirdiğini belirtmektedir. Ona göre edebî açıdan eleştirel bir bakış açısıyla 

polisiye anlatı teriminin kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda çok yönlü sebepler 

ortaya koymaktadır. Polisiye anlatılarda anlatının belirleyici unsurunun kısa, 

karakterlerin de sınırlı sayıda olduğunu ve romanın sonuna doğru yeni şüphelilerin 

ortaya çıkmadığını tespit etmiştir. Marsch, polisiye edebiyatın sorununun türler 

arasındaki sınırların geçirgen olmasından kaynaklandığını belirtmektedir. Bu sebeple de 

tek bir doğru cevap yoktur. Yapılan her tanım veya sınıflandırmada avantaj ve 

dezavantajların bulunduğunu belirtmektedir. Marsch polisiye anlatılarda en az birine 

rastlanan içerikle ilgili dört özellikten bahsetmektedir (1983: 17): 

 

- Suçun varlığına ilişkin ön bilgiler 

- Suçun işlenmesi 

- Suçun ortaya çıkarılması ve çözülmesi 

- Yargılanma ve cezaya çarptırılma 

 

Marsch’a (1983: 17) göre bu özellikler zaman dizinsel olabilmektedir, ancak bu 

sıraya uymak bir zorunluluk değildir. Bu özelliklerden biri bir anlatı içerisinde yer alırsa 

polisiye anlatıdan söz edilebileceğini belirtmektedir. Bu özelliklerin yanı sıra Marsch’a 

göre polisiye anlatıda çözümleyici bir yapı olmalıdır. 
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Buraya kadar polisiye roman ya da polisiye edebiyatın farklı görüşlere ait tanım 

ve sınıflandırmalarına yer verilmiştir. Bu görüşlerden hareketle polisiye roman ve alt 

türleri için bir tanım ve sınıflandırma denemesi yapılacaktır. 

 

Yukarıda anılan görüşler birbirine yakın gibi görünse de temel noktalarda 

birbirinden ayrılmaktadırlar. Nusser’in aksine Wilpert, polisiye edebiyatı üç başlığa 

ayırmaktadır. Hem Nusser hem de Wilpert, alt türlerin zaman kurgularındaki 

farklılıklara değinmektedirler. Vogt, kalıplaşmış/şablon anlatının polisiye romanın bir 

özelliği olduğundan bahsederken Marsch polisiye anlatıları belli alt türlere ayırmamakta 

ve sadece polisiye anlatıların özelliklerine değinmektedir. Alewyn ise polisiye 

edebiyatın dedektif romanı ve polisiye roman türlerinden oluştuğunu belirtmektedir. 

Çoğu görüş, suç, dedektif ya da suçu ortaya çıkarmakla görevli bir karakterin 

bulunduğu romanların polisiye roman olarak değerlendirilmesi konusunda hemfikirken 

Nusser, polisiye roman ile dedektif romanın yapılarının farklı olduğunu belirtmekte ve 

bu iki türü aynı alt başlık altında ele almamaktadır. Ancak polisiye edebiyatın, polisiye 

anlatıları kapsayan bir üst kavram olarak ele alınması, yukarıda anılan farklı görüşleri 

bir araya getirmek ve daha kapsamlı bir sınıflandırma yapabilmek açısından faydalı 

olacaktır. Wilpert’in de yaklaşımı bu yöndedir ve alt türlerin önemli özelliklerinden 

bahsetmektedir bu sınıflandırmanın diğer yaklaşımlara göre daha anlaşılır ve karmaşık 

olmadığı düşünülmektedir. 

 

Polisiye edebiyat, konusu suç olan edebî eserleri tanımlamak için kullanılan bir 

üst kavramdır. Bu başlık altında üç polisiye edebiyat türü yer almaktadır: suç romanı, 

dedektif romanı ve gerilim romanı. Bu sayılanların her biri için polisiye roman 
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adlandırması da yapılabilir. Dedektif romanı ile suç romanı birbirine oldukça yakın iki 

alt türdür, ancak ayırt edildikleri önemli bir nokta bulunmaktadır. Suç romanı odak 

noktasında suçu işlerken – ki bu yüzden suç romanı denmektedir – dedektif romanının 

odak noktasında suçu aydınlatan dedektif yer almaktadır. Gerilim romanı ise suç romanı 

ve dedektif romanından az da olsa farklılaşarak odak noktasına bilinen bir suçlunun 

kovalanma sürecini almıştır. Suç romanı, dedektif roman ve gerilim romanının her biri 

aynı zamanda birer polisiye romandır. Ancak önemli olan konuları işleyiş farklarını 

ortaya koymaktır. Aynı sebeplerden yola çıkarak ve polisiye edebiyatın 

sınıflandırılmasına yönelik farklı görüşleri değerlendirmesi sonucunda Vikman’ın 

kullandığı sınfılandırma (2008: 23) bu tezde de kullanılacaktır. 

 

 Moran’a göre (2010: 107) polisiye roman “içinden çıkılmaz gibi görünen 

esrarlı, bir cinayetin çözümünü sunduğu için, her şeyden önce mantığa güveni ve inancı 

dile getiren bir anlatı türü”dür. Önemli polisiye yazarları arasında görülen Ümit’e göre 

(1995: 16) polisiye “hoşça vakit geçirtirken bilgilendiren, eleştiren, ama hepsinden öte 

zekâmızı alttan alta sınava çekerek düşünmeyi özendiren bir edebiyat türüdür.” Brecht, 

polisiye roman için şu ifadeleri kullanmıştır: “Bir macera romanı, polisiye romandan 

farklı yazılamazdı: bizim toplumumuzdaki maceralar polisiyedir.”  Ecevit (2006: 138), 

polisiye romanı popüler roman olarak değerlendirmektedir ve “eğlence isteyen okurun 

Polisiye Edebiyat

Suç Romanı

(Polisiye Roman)

Dedektif Romanı

(Polisiye Roman)

Gerilim Romanı

(Polisiye Roman)
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oyuncaklarından biridir polisiye izlek; onun yoyosudur, uçurtmasıdır” der. Hatta Wilson 

(2006: 107), onu neredeyse yok sayarcasına “bulmaca çözmek ve sigara içmek” gibi 

“saçma ve zararlı” bularak “saygın” olarak nitelendirdiği okurlara şu şekilde seslenir: 

“Böyle saçmalıklara canımızı sıkmamalı, polisiye okuyarak kâğıt israfına neden 

olmamalıyız.” 

 

Polisiye roman okumanın hoş karşılanmayışını Dürrenmatt’ın Das Versprechen 

adlı polisiye romanından bir alıntıyla desteklemek mümkündür: “‘Dürüst olmak 

gerekirse” diye sonra söze başladı Dr. H. […] ‘dürüst olmak gerekirse, polisiye 

romanlarda şimdiye dek fazla bir şey bulmadım ve sizin de bununla ilgileniyor 

olmanıza üzülüyorum. Zaman Kaybı.’” (Dürrenmatt, 1985: 11). 

 

Dürrenmatt’ın bu ironik ifadeleri, polisiye romanın uzun yıllar göz ardı 

edildiğine ve yığın edebiyat altında ele alındığına dikkat çekmesi bakımından önemlidir. 

Alewyn’e göre (1998: 52) polisiye roman severek okunan, ancak okunduğundan çok 

bahsedilmeyen bir türdür. Popülerliği ve konuları itici bulunduğundan fazla 

dillendirilmeden okunur olmuştur. Ancak son yıllarda yoğun bir şekilde hem polisiye 

romanlara hem de yazarlarına yönelik bilimsel çalışmalar ve çeşitli sınıflandırmalar 

yapılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda Dürrenmatt, şekle bağlı kalmadan türün içeriksel 

özelliklerini kullanarak eserlerini yazan seçkin yazarlar arasında değerlendirilen bir 

polisiye eleştirmeni olarak görülmektedir (Stiehr, 2007: 4). 
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1.3. Polisiyenin İlkeleri 

Polisiyenin ne olması, ne içermesi ya da nasıl kurgulanması gerektiği konusunda 

farklı görüşler olduğu yukarıda belirtilmişti. Bunların dışında polisiye romana ait 

özellikleri maddeler hâlinde sıralayan araştırmacılar da mevcuttur. Bunlardan ilki olan 

S. S. Van Dine, bir romanı polisiye olarak nitelendirebilmek ya da polisiye roman 

yazmak için dikkat edilmesi gereken, hepsi şart olmamakla birlikte, belirli kurallar 

sıralamıştır. 

 

1.3.1. Van Dine’e Göre Polisiyenin İlkeleri 

S. S. Van Dine’in polisiye yazmaya ilişkin altın kuralları Twenty rules for 

writing detective stories (Polisiye Roman Yazmanın Yirmi Kuralı) başlığıyla 1928 

yılında American Magazine’de yayımlamıştır. Dergide S. S. Van Dine takma adını 

kullanan Willard Huntigton Wright bu yazısında polisiye romanı, entelektüel bir oyun 

olarak nitelemektedir. Polisiye yazmayla ilgili, kesinlik kazanmış olmasa da, belirli 

kuralların olduğunu belirtmektedir. Van Dine’in büyük polisiye yazarları inceleyerek 

tespit ettiği yirmi altın kuraldan derlenen bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 

Dedektif gizemi çözmeye çalışırken okurdan hiçbir bilgi ya da ipucu 

gizlenmemeli, ipuçları okura eşit şartlarda aktarılmalı ve açıklanmalıdır. Bütün ipuçları 

açık bir şekilde ifade edilmeli ve tanımlanmalıdır. Suçlunun, detektifi yanıltmaya 

yönelik çabalarının dışında yazarın okuru yanıltmaya çalışmak için kurnazlıklar yapma 

hakkı yoktur. Romanda aşkla ilgili unsurlar olmamalıdır. Çünkü önemli olan bu tür 

ilişkileri konu almak değil, suçluyu adaletin ellerine teslim etmektir. Suçlu hiçbir zaman 

detektifin kendisi veya resmî soruşturmacılardan biri olmamalıdır. Van Dine’e göre bu 
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hilekârlıktır. Suçlu, mantıklı önermeler sonucunda tespit edilmelidir. Her dedektif 

romanında suçu araştran yalnızca bir dedektif yer almalıdır. Romanda dedektif olarak 

yer alan karakterin, romanın dedektifi sayılabilmesi için ise o karakterin dedektiflik 

yapması gerekmektedir. Onun görevi, bizi ilk bölümdeki kötü davranışı sergileyen 

kişiye götürecek ipuçlarını toplamaktır. Eğer dedektif topladığı ipuçlarını analiz edip 

sonuca ulaşamazsa sorusunun cevabını cevap anahtarından kopyalayan bir öğrenciden 

farkı kalmaz. Detektif romanında bir ceset olması şarttır. Cinayetten daha hafif bir suç 

yetersizdir. Okurun zahmeti ve harcadığı enerji de ödüllendirilmelidir. Suç nesnel 

yöntemlerle çözümlenmelidir. Suçlu, okurun daha önceki bölümlerde karşılaştığı bir 

karakter olmalıdır. Dedektif için geçerli olan teklik ilkesi suçlu için de geçerlidir. Suça 

yardım eden kişiler olsa da sadece bir asıl suçlu bulunmalıdır. Tek bir kişi tarafından 

işlenen cinayetin büyüleyiciliğini bozacağından mafya gibi toptan suç örgütlerinin 

dedektif romanında yeri yoktur. Gizemin çözümü her zaman açık olmalıdır. Romanda 

uzun tasvirler ya da karakter analizleri gibi atmosfer yaratma kaygısı bulunmamalıdır. 

Tasvirler yeterli ölçülerde tutulmalıdır. Asıl amaç, roman kurgusunu bu tür ayrıntılarla 

doldurmadan gizemin çözülmesidir. Bunların dışında Van Dine’in işaret ettiği ve 

polisiye yazarını ona göre yetersiz ve orijinal olmaktan uzak hâle getiren kalıplaşmış 

kurgu özellikleri mevcuttur: Sigara izmaritinin cinsinden suçluyu bulmak, suçlunun bir 

ikizinin bulunması, kelime oyunlarıyla suçlunun ortaya çıkarılması gibi ona göre 

bayağılaşmış unsurlar artık türün okuru tarafından aşina olunmuş özelliklerdir ve 

yazarının amatörlüğünü ortaya koymaktadır. 

 

1.3.2. Knox’a Göre Polisiyenin İlkeleri 

Van Dine’den bir yıl sonra, 1928 yılında, Knox (1998: 7) da önce dedektif 

öyküleri yazmış, sonra da polisiye yazmak için on emri kaleme almıştır. Bu on emir bir 
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araya getirilecek olursa bir polisiye roman şablonu ortaya çıkmaktadır. Buna göre suçlu 

önce tanıtılmalı, ancak okur onu düşüncelerini önceden tahmin edebilecek kadar 

tanımamalıdır. Doğaüstü ve sıra dışı olaylar anlatımın dışında tutulmalıdır. Gizli oda 

veya geçitlere sadece bir defa yer verilmelidir. Eğer yeni bir zehir ya da sonuç ortaya 

çıkmış ise uzun bilimsel açıklamalara ihtiyaç duyacak aletler tercih edilmemelidir. 

Anlatıda kesinlikle Çinli olmamalıdır. Dedektifin sonuca varması tesadüfen ya da 

sezgisel olmamalıdır. Dedektif suç girişiminde bulunmamalıdır. Her ipucu için 

dedektifin açıklama yapması gerekmektedir. Dedektife eşlik eden Watson tipi, 

düşüncelerini saklamayacak şekilde konuşturulmalıdır ve zekâsı okurun çok altında 

olmamalıdır. Okur gerektiğince hazırlanmadan ikizlere ya da benzerlere yer 

verilmemelidir. 

 

1.3.3. Chandler’a Göre Polisiyenin İlkeleri 

1931’de Chandler da (Akt. Bernhard, Georg, 1997: 25-30) on maddede polisiye 

romanın temel özellikleri hakkındaki görüşlerini aktarmıştır. Ona göre polisiye roman, 

onu oluşturan koşulları ve olayın aydınlatılmasını inandırıcı bir şekilde 

gerekçelendirmelidir. Yine ona göre inandırıcılık bir üslup sorunudur. Romanda cinayet 

yöntemleri ve aydınlatılması gerçekçi olmalıdır. Kurmaca, hayal ürünü zehirler ya da 

yanlış dozun sebep olduğu ölümlere yer verilmemelidir. Eğer dedektif eğitimli bir polis 

memuruysa bunun gerektirdiği şekilde davranmalıdır. Roman kişileri, mekânı ve 

atmosferi gerçekçi olmalıdır. Gizemlilik unsuru bir kenara bırakıldığında polisiye 

romandaki olaylar mantıklı bir içeriğe sahip olmalıdır. Aynı zamanda kurgu, olayları 

kolay açıklayabilecek kadar basit olmalıdır. Gizem, kolay çözülebilecek türden 

olmamalıdır ve gizem aydınlanmaya başladığında ilgili çözümün alternatifleri yer 
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almamalıdır. Polisiye romanda aynı anda birçok deneme yapılmamalıdır. Katil mutlaka 

cezalandırılmalıdır ve romanda okura karşı dürüstlük korunmalıdır. 

Yukarıda anılan polisiye romana ait üç farklı kişiye ait özelliklerin ortak 

noktaları bir araya getirildiğinde aşağıdaki maddeler ortaya çıkmaktadır: 

- Gizemi açığa kavuşturacak, suçluyu ortaya çıkaracak bir dedektif 

bulunmalıdır. 

- Okur ile dedektifin gizemi aydınlatmak için sahip olduğu bilgiler aynı 

olmalıdır. Bu bağlamda yazar okurdan bir şey saklamamalı, ipuçları okura açıkça 

anlatılmalıdır. Yazar, okuru yanıltmamalıdır. 

- Suçlu, ipuçlarının mantıklı şekillerde birleştirilmesiyle tespit edilmelidir. 

Gizemin aydınlatılması sezgisel ya da tesadüfi olmamalıdır ve nesnel yöntemlerle 

çözülmelidir. 

- Gizemin çözümü her zaman açık olmalıdır ve inandırıcı bir şekilde 

gerçekleştirilmelidir. Hayal ürünü zehirler, yanlış dozun sebep olduğu ölümler, kelime 

oyunları, suçlunun bir ikizi kullanılmamalıdır. 

- Roman kişileri, mekân ve olaylar gerçekçi olmalıdır. 

- Suçlu mutlaka cezalandırılmalıdır. 

 

1.4. Klasik Polisiye Anlatıların Kurgusal Özellikleri 

Wilpert’in polisiye roman tanımında da polisiye romanların edebî değer 

taşımıyor olması, türün özelliklerinden biri olan anlatı alanının şablonlara dayanarak 

daralmasıyla açıklanabilir. Ancak polisiye romanları popüler kılan şablon, bu türün 

edebî değer taşımadığı ya da taşıyamayacağı yönündeki algının tek sebebi olmamalıdır 

(Riedlinger, 2007: 31). Wilpert bunun sebebini, çok heyecanlı bir kurguya sahip 
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olmaları bakımından, eğlence amaçlı olmalarına ve okurun sadece macera duygularını 

tatmin etmeye yönelik olmalarına bağlamaktadır. 

 

Bertolt Brecht ise polisiye romanların edebî değer taşımadığının öne sürülmesine 

karşı çıkmakta ve bu tür yorumlarda bulunanların ve polisiye romanın tek bir şablondan 

oluştuğunu öne sürenlerin bu türü anlamadıklarını belirtmektedir: “İyi polisiye yazarı, 

ne yeni karakterlerin yaratılması ne de yeni motiflerin ortaya çıkarılması için büyük 

çaba harcamakta ya da kafa yormaktadır. Bunun bir önemi yoktur.” (Akt. Riedlinger, 

2007: 31). 

 

Brecht biraz daha ileri giderek, polisiye romanın kaçınılmaz zayıflığının bu 

türün lehine işlediğine vurgu yapmaktadır. 

 

“‘Cinayetlerin onda birinin mezarlıklarda gerçekleştiğini varsayan biri, 

“her zaman aynısı!” diye haykırırsa, o kişi polisiye romanı 

anlamamıştır. Bu kişi aynı şekilde tiyatroda perde açılırken de “her 

zaman aynısı!” diye haykırabilir. Orijinallik başka bir yerde 

yatmaktadır. Polisiye romanın özelliğinin az ya da çok sabit unsurlara 

bağlı olduğu gerçeği, bu türün tamamına estetik bir değer 

yüklemektedir.’”(Akt. Riedlinger, 2007: 31). 

 

Brecht’in ifade ettikleri değerlendirildiğinde polisiye roman yazarlarının diğer 

edebî tür yazarlarından teknik olarak çok da farklı bir hareket alanına sahip olmadıkları 

söylenebilir. Bu durumda yaratıcılık ve estetik boyutun ortaya çıkışı değerlendirilirken 

daha çok bu şablonla ne ölçüde oynanabildiği esas alınmalıdır. Yazar, heyecanlı, 
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bulmacalı ve sonunda mantığa uygun bir hikâye anlatabilmelidir. Polisiye yazarının 

kalitesi ve yaratıcılığı, mevcut şablon üzerine eklemeyi başardığı yaratıcılık ve estetik 

sayesinde şablondan ayrılmasıyla ortaya çıkmaktadır (Riedlinger: 2007: 31). 

 

1.4.1. Anlatım Tekniği ve Özellikleri 

Klasik bir dedektif romanının tipik yapısını oluşturan içerikle ilgili temel 

unsurları Nusser (2003: 22) üç maddede bir araya getirmiştir: 

a) Gizemli suç (Cinayet) 

b) Suçlunun aranması, olay yeniden canlandırılması, vakanın sebeplerinin 

aydınlatılması 

c) Çözüm ve suçlunun cezalandırılması. 

 

Dedektif romanının yapısı sabittir ve yukarıda anılan üç unsur üzerine 

kurulmuştur. Fairplay2 ilkesine göre dedektife paralel olarak çözüme gidilebilmesi için 

yazarın okura çok sayıda önemli ipucunu aktarması gerekmektedir. Ancak, yazar bunun 

o kadar da çabuk gerçekleşmesini istemediğinden romanda çok sayıda yanıltıcı ipucuna 

da yer vermektedir. 

 

Polisiye romanların diğer bir ortak özelliği de suçun, olayların en başında 

gerçekleşmiş olmasıdır. Yukarıda sayılan üç temel unsurdan ikincisinde okur, ancak son 

bölümde ortaya çıkacak olan suçlunun aranmasında dedektife eşlik edecektir. Olay 

                                                 
2 Dürüst, kurallara uygun oyun (özellikle sporda) (Varnhorn, 2006: 265). 
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kurgusu, uzun soluklu, giderek artan ve son olarak da suçlunun ortaya çıktığı final 

sahnesinde doruğa ulaşan bir heyecan üzerine tasarlanmıştır. Suerbaum (1998: 89) 

burada hem çözümleyici hem de zaman dizinsel yapı içerisinde yer alan iki tür 

heyecandan bahsetmektedir. Bunlardan biri, birbirini izleyen ve bir yere varan olaylar 

zincirine bağlı bir sonraki olayda yaşanacak heyecana, diğeri ise romanda gerçekleşmiş 

ancak okur tarafından henüz etraflıca bilinmeyen olayların gizemi ve bulmacasına 

dayanmaktadır. Suçlu ortaya çıktığında heyecan sona erdiğinden ister istemez hikâye de 

sona ermektedir. Olayların tamamı vakanın çözülmesi üzerine kurulduğundan, aşk 

hikâyesi gibi vakayla bağlantılı olmayan ikinci olaylar zinciri roman kurgusunda yer 

almamaktadır (Suerbaum 1998: 91). Bu bağlamda klasik dedektif romanlarında uzun 

karakter tasvirleri ya da derinlemesine karakter analizlerine yer verilmemektedir. 

 

1.4.1.1. Çözümleyici ve Zaman Dizinsel Anlatım 

Romanlardaki anlatımın çözümleyici ve zaman dizinsel olarak ilerlediğine 

yukarıda değinilmişti. Bu ilerlemeyi sağlayan şey, dedektifin öğrendiği ya da ortaya 

çıkardığı ayrıntıların sıra bozulmadan okura aktarılmasıdır. Araştırmacı ne kadar geriye 

giderse, sebeplere ve sonuç örgüsüne ne kadar dalarsa, daha önce yaşananlar da okura o 

ölçüde geç anlatılmaktadır. Bu şekilde ilerledikçe işlenen suç adım adım yeniden 

canlandırılmaktadır. Öyle ki geçmişte işlenmiş suç artık günümüze taşınmıştır. 

Dolayısıyla buradaki önemli ilke, anlatı sürecindeki zamansal değişikliktir. Geçmiş ve 

günümüz ters sırayla aktarılmaktadır.  (Nusser, 2009: 32). Dedektifin araştırmalarıyla 

birlikte çözümleyici anlatım başlamaktadır. Burada dedektif, cinayetten önceki durumu 

ve figürlerin kendi aralarındaki ilişkiyi araştırmaya başlar. Burada her iki anlatımın da 

bir arada bulunduğu görülmektedir. Dedektif bir taraftan geçmişi araştırırken diğer 

taraftan olaylar zaman dizinsel olarak anlatılmaya devam eder. Bu aşamada okur da 
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dedektifle birlikte onun yaptığı araştırmaları takip eder. Roman, sistematik olarak 

suçlunun yakalanması üzerine kurulmuştur. Bunun için dedektif soru-cevap yöntemiyle 

suçlunun kimliğini ortaya çıkarmaya çalışır. Bunun sonucunda diyaloglardan oluşan bir 

anlatım ortaya çıkmaktadır. 

 

Bu aşamada ben anlatıcı olan Watson-figürünün devreye girmesiyle yazar, 

dedektifin olayın aydınlanmasına ve katilin yakalanmasına ilişkin düşünme süreçlerini 

okura aktarmaktan kurtulmuş olur.  Bir noktadan sonra verilen cevaplar sorulan 

soruların sayısını aşınca zaman dizinsel olarak ilerleyen bu anlatım süreci kesintiye 

uğramaktadır. 

 

Okur artık katilin kim olduğunu anlayabilmesi için daha somut bilgilere ihtiyaç 

duyduğunun farkına varır. Tam da bu noktada dedektif okuru yalnız bırakır ve kendisini 

geri çekmeye başlar. Bu aşamada anlatımın akışını bozmamak adına yazar, dedektif için 

belirli ayak işleri ya da katilin yakalanma sahnesi için hazırlıklar yapmakta olan 

Watson-figürüne döner. 

 

Son çözülme suçlunun ortaya çıkarılmasıyla gerçekleşmektedir. Alışılageldiği 

şekilde dedektif roman dünyasının karakterlerini etrafında toplamakta, araştırmasının 

adımlarını anlatmakta ve bunu yaparken suçun işlenişini de zaman dizinsel olarak 

açıklamaktadır. Böylece hem çözümleyici hem de zaman dizinsel anlatımın bir arada 

bulunduğu aşamaya gelinmiş olur (Riedlinger, 2007: 48-49). Dinleyiciler arasında 

bulunan suçlu ifşa olmakta ve herhangi bir karşı koyma göstermeksizin orada 

yakalanmaktadır (Bu sahnede karşılaşılabilecek bir diğer alternatif ise artık bilinen 
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suçlunun dedektif tarafından kurulan tuzağa düşmesi ve bu sayede itirafta 

bulunmasıdır). Toplumun bozulan düzeni de bu olayla yeniden sağlanmaktadır. Bu 

bağlamda Nusser (2009: 30), dedektifin üstün başarısına tanık olan okurun burada 

üstlendiği rolü şu şekilde açıklamaktadır: Suçluyu ortaya çıkarma süreci boyunca 

dedektifle birlikte düşünmeye teşvik edilen okur, çözülme sahnesinde çabalarının boşa 

olduğunu anlamaktadır. Burada okur, bütün olanları ve suçluyu kendisinin nasıl ortaya 

çıkaramadığını büyük bir şaşkınlıkla karşılamalıdır. 

 

1.4.1.2. Polisiye Romana Özgü Dönüm Noktası 

Hızlı bir anlatıma sahip gerilim romanıyla kıyaslandığında dedektif romanı daha 

temkinli bir ilerleyişe sahiptir. Her iki türde de temeli oluşturan bu anlayış türlerin 

yapısındaki heyecana etki etmektedir. Gerilim romanı, heyecanı kısa süreli arttıran, 

birbirini izleyen aksiyon sahneleriyle işlenmiştir. Akabinde aniden heyecanlı yeni bir 

dönüm noktası gelene kadar ara ara molalar yer almaktadır. Aksiyon yönünden zengin 

olan bu sahnelerin heyecanı ve gerilimi romanın sonuna yaklaşıldıkça artmaktadır. 

Böylece gitgide dinamik ve coşkulu hâle gelen heyecan, romanın sonunda, kahraman ve 

düşman karşılaştığı anda doruk noktasına ulaşmaktadır. Böylece roman, türe özgü mutlu 

sonla (happy-end) sonuçlanmaktadır. 

 

Dedektif romanında ise gerilim romanında artarak devam eden heyecan 

silsilesinden farklı olarak sadece iki dönüm noktası yer almaktadır. Bunlar, cinayet ve 

çözümüdür (Mord und Entlarvung). Dedektif romanında yine gerilim romanının aksine 

daha entelektüel bir heyecan yer almaktadır. Bu entelektüel heyecanı yakalamak için 

yazar, gerilim romanında olduğu gibi birbirini izleyen cinayetlerin işlenmesini değil,  
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önemli kanıtların sistematik bir biçimde toplanmasını ve tek tek yerlerine oturtulmasını 

tercih etmektedir. Heyecan yavaş artmakla birlikte gerilim romanında olduğu gibi 

dedektif romanında hızlı heyecan artışları yaşanmamaktadır. 

 

Dedektif romanı, anlatım açısını dedektife sabitlerken olayları karşı tarafın bakış 

açısından dinlemeye imkân vermemektedir. “Suçlu kim?” sorusunun bulmaca keyfini 

ve okurun merakını anlatının sonuna kadar canlı tutabilmek için bu durumun aksi 

dedektif romanı için zaten mümkün değildir. 

 

Kısacası dedektif romanında heyecanın ortaya çıkış sebebi, yazarın, okuru 

olayların içine çekmesi ya da tehlikelere karşı önceden uyarması değil, sürpriz ve 

şaşırtıcı çözümlerle karşılaştırmasıdır. Aynı şekilde okur, iyi bir dedektif romanının 

sonunda katilin kimliği ortaya çıktığında şaşırmış olmalıdır. Bu durum dedektif 

romanlarının, herhangi bir romanın aksine, çok nadir durumlarda yeniden okunduğunu 

açıklamaktadır. Hikâyenin sonu artık bilindiğinden ilgi çekici olma özelliğini 

kaybetmiştir (Riedlinger, 2007: 49-50). 

 

1.4.2. Polisiye Romanda Kişiler 

Dedektif romanlarında kişiler iki başlık altında ele alınmaktadır. Bu başlıklardan 

birincisi araştırmacı kişilerdir. İkinci başlık ise şüphelilerdir. Şüpheliler, araştırmacı 

kişilerden daha kalabalık bir grubu oluşturmaktadır. Dedektif romanının önemli 

kişilerinden olan suçlu ve kurban da şüpheliler başlığı altında ele alınmaktadır. 
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Romandaki araştırmacı kişilerin görevi, şüphelileri araştırırken onların kurban ve 

suçluyla olan bağlantılarını ortaya çıkarmaktır. Şüpheliler arasında bulunan kişilerden 

biri bazı dedektif romanlarında asıl suçluya suçun işlenişini planlama aşamasında ya da 

delilleri ortadan kaldırma aşamasında yardımcı olabilmektedir. Nitekim suçu işlerken 

görülen suçlular da romanlarda yer alabilmektedir. Bu durumda suça tanık olan kişiler 

romanın akışı içerisinde suçlu tarafından ya bir şekilde susturulur ya da bertaraf edilir. 

Şüpheliler grubu içinde görülen bu tür ilişkilerin aydınlatılması olayın çözülme 

aşamasında dedektife büyük ölçüde yardımcı olmaktadır (Riedlinger, 2007: 38). 

 

1.4.2.1. Polisiye Romanda Araştırmacı Kişilerin Özellikleri 

1.4.2.1.1. Polisiye Romanda Dedektifin Özellikleri 

Dedektif, her dedektif anlatının mükemmel figürüdür. Öyle ki katil dışındaki 

tüm figürler arasında olayın sonunda bulmacanın, gizemin çözümünün tamamına vakıf 

olan tek figür dedektiftir. Van Dine (1928), dedektif anlatılarda sadece bir dedektife yer 

verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Aksi durumda okur gereksiz yere rahatsız 

edilmiş olacaktır. Van Dine’e göre birden fazla dedektifin bir soruna odaklanması 

sadece ilginin dağılması ve işin mantığının baltalanması değil, okura sunulan fırsat 

eşitliğinin de ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Dedektif anlatılarda birden 

fazla dedektife yer verilirse okur kendi çıkarımlarını hangi dedektife göre 

yönlendireceğini bilemez. Van Dine bu durumu, okurun engelli koşu yapmaya 

zorlanması şeklinde değerlendirmektedir. (Riedlinger, 2007: 38) 

 

Dedektif figürü genelde evli değildir, olsa olsa yanlarında ev işlerinde yardımcı 

olacak bir kadın bulunur. İlk bakışta böyle bir dedektif okura tuhaf gelse de dedektifin 
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bu durumu topluma bağlı olmayışının bir göstergesidir. Gerçek hayatla olan mesafesi 

dedektife tarafsız bir biçimde elindeki olayları analiz etme imkânı sunmaktadır. Üstelik 

ön yargılarına ve kalıplaşmış uzun meslek hayatları boyunca öğrendikleri düşünme ve 

olayları ele alış biçimlerine bağlı kalan polislerin aksine dedektif kendini bu basmakalıp 

düzenden uzaklaştırabilecek bir pozisyondadır. Aslında dedektifin sahip olduğu bu 

kıvrak zekâ başarısının da gerçek sebebidir. (Riedlinger, 2007: 40) 

 

Dupin’den Holmes ve Poirot’a kadar klasik dedektifler sıra dışı bir zekâya 

sahiptirler. Zekâları, mantık ve ipuçlarını birleştirebilme yetenekleri arasında kurdukları 

bağla, çözülmesi zor her türlü olayı aydınlatabilmektedirler. Eskiden üstün zekâları ve 

öngörülerinden ötürü dedektiflere neredeyse insanüstü özellikler yüklenmişti. Öyle ki 

Poirot sadece çözümleyici zekâsıyla değil, aynı zamanda içgüdüleriyle olaylara 

yaklaşırken insani sınırları zorlamaktadır. Sayılan bu özellikleriyle dedektifler roman 

dünyasının diğer figürlerinden, özellikle de yardımcılarından ve polislerden çok daha 

akıllıdır. Hatta okur bile onların varacağı sonucu ya da düşünce süreçlerini tahmin 

edebilecek durumda değildir. Yaptıkları araştırmalar bağlamında dedektifler için bir 

genelleme yapmak mümkündür, çünkü dedektiflik araştırmalarının temelini düşünme işi 

oluşturmaktadır. Düşünme süreçleri belirli bir yönteme dayanmaktadır: “Elde edilen 

sonuçlar, bağlantılar vs., titiz gözlem, ölçüm, tanık ifadelerine dayanmaktadır ve 

mümkün olduğunca deneylerle kontrol edilmektedir” (Nusser, 2009:46). Keskin 

zekâlarına odaklanmaları sebebiyle bu büyük dedektifler, olayları oturdukları yerden 

çözme yeteneğine sahip olduklarından belirgin hareketsizlik hâli içerisindedirler. Bu 

sebeple koltuk dedektifi / masa başı dedektifi (armchair detective) olarak da 

anılmaktadırlar (Jarosch; Scharf, 2014: 44). Dupin gerçekten neredeyse hareketsizken 

Holmes doğrudan olayların içine girmektedir, olay yerlerini aktif bir şekilde inceleyip 



42 

 

zekâsını bilimsel gözlemlerle birleştirirken nadiren de olsa kavgaya tutuşmaktadır. 

Ancak klasik dedektif romanlarında şiddet tamamen alışılmadık bir özelliktir. Poirot’un 

sıklıkla evde oturduğu görülse de olay yeri keşifleri ve sorgulamalar yaptığı da göz ardı 

edilmemelidir. Ancak neticede bulmacayı sahip oldukları düşünce ve akıl gücüyle 

çözümlediklerinden Holmes ve Poirot’ta odak noktası aksiyon değil, akıl gücüdür 

(Jarosch; Scharf, 2014: 44-45). 

 

Dedektiflerin düşünme süreçlerinin çıkış noktası, bireysel olarak farklılıklar 

göstermektedir. Dupin’in mantığıyla, Poirot’un ise içgüdüleriyle bir hipotez kurduğu ve 

diğer tüm gerçekleri bu hipotezle birleştirdiği ya da bu hipotezden hareketle gerçeklerin 

peşine düşerek ulaştıkları sonuca göre hipotezi reddettiği veya yeniden kurduğu yerde 

Holmes, gerçeklerin gözlenmesi konusunda deneysel bir yaklaşım izlemekte ve elde 

ettiği bulguların birbiriyle ilişkisini ortaya koyarak kaynağını araştırmaktadır. Böylece 

mevcut şüpheleri gideren ve bağlantılar kuran Holmes, en sonunda kanıtlanan bir kuram 

ortaya koymaktadır (Nusser, 2009: 46). Burada değinilmesi gereken ve asıl önemli olan 

nokta dedektiflerin çalışma yöntemlerinin tümdengelim ya da tümevarım olarak 

adlandırılmasından ziyade vakalarını çözümleyici bir tarzda ve okurun da idrak edeceği 

şekilde çözmeye çalışmalarıdır. Hikâyenin sonunda çözülmüş vakanın mantığa 

uygunluğu ve mümkün olan tek çözüme ancak dedektifin seçtiği yöntemle 

ulaşılabileceğinin de kanıtlanmış olması gerekmektedir (Riedlinger, 2007: 89). 

Dedektifler bu sıra dışı özellikleri sayesinde en zor olayları bile çözebilmektedir. 

Böylece de eserin sonunda polisin, yardımcısının ve okurun hayranlığını kazanmaktadır. 

Dedektifin suçluyu yakaladığı an onun için âdeta büyük bir zafer anıdır. 
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Ancak bu şekilde tasarlanmış bir dedektif figürü, salt mantıktan oluşan, insani 

olmayan bir düşünme makinasına indirgenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu sebeple 

yazarlar, bir taraftan kısmen de olsa okura kendini dedektifle özdeşleştirme fırsatını 

verebilmek için dedektif figürlerini insanlaştırmaya (humanisieren) çalışmaktadır. Okur 

tabii ki dedektifin her zaman başarılı olan çalışma yöntemine hayranlık duymalıdır. 

Ancak bu durum okurun kendisini dedektif karşısında yetersiz hissetmesine sebep 

olmamalıdır. Bunun aksi, ara sıra dedektifin sergilediği komik davranış biçimleriyle 

okura dedektif karşısında bir üstünlük hissi kazandırılmasıyla gerçekleşmektedir. 

Neticede dedektif de sadece bir insandır (Riedlinger, 2007: 40). 

 

Klasik dedektiflerin ortak noktalarından biri suça karşı tutumlarıdır. Schulz-

Buschhaus’un (Akt., Jarosch; Scharf, 2014: 45) tespitine göre vakalarını sadece 

düşünsel açıdan bir meydan okuma olarak görmektedirler. Üstlendikleri vakaları adaleti 

sağlamak ya da suçluları cezalandırmak için çözmezler. Hiçbir zaman bir vakaya 

duygusal olarak bakmazlar, aksine mesafeli bir tavır takınırlar ve olayları dışarıdan 

izlerler. Büyük dedektiflerin gösterdiği başarı entelektüel çabalarının bir sonucu olarak 

ortaya çıkmaktadır. Başarıları hiçbir zaman ahlaki bir kaygının ürünü değildir. 

 

Klasik dedektiflerle ilgili belirli özellikler de mevcuttur. Jarosch ve Scharf’ın 

(2014: 45) eksantrik olarak tanımladığı bu özellikler uyuşturucu madde kullanımı, 

sanata ilgi, pipo içmek ya da anormal alışkanlıklar olarak sıralanmaktadır. Nusser’e 

(2009: 44) göre bu özellikler büyük dedektifleri günlük hayatın tekdüzeliğinden 

uzaklaştıran bir yabancılaştırma etkisi yaratmaktadır. Bu dedektifler aristokrat kökenli 

ya da en azından üst tabakaya mensup kişiler olarak soyutlanmış bir yaşam 
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sürmektedirler. Dupin ve Holmes’un yalnızlığı kişisel tercihleriyken Poirot’un izole 

yaşamı yabancı oluşundandır. Evli olmamaları ya da kadınların onların hayatında bir rol 

oynamamasıyla da yalnızlıkları pekişmiştir. Başka bir kişiye olan ilginin dedektiflerin 

işlerine odaklanmasını kesinlikle engellememesi için cinsel bir hayatları da yoktur 

(Nusser, 2009: 44). 

 

1.4.2.1.2. Polisiye Romanda Yardımcının Özellikleri 

Yardımcı figür, Poe’nun ilk dedektif anlatısı olan “Morgue Sokağı 

Cinayetleri”nde (The Murders In The Roe Morgue, 1841) ortaya çıkmaktadır. Ancak 

Poe, bu yardımcı figüre bir ad vermemiştir. Arthur Conan Doyle ise Holmes’un 

arkadaşı Dr. Watson üzerinden yardımcı figürü başarılı bir şekilde karakterize etmiştir. 

Bu sebeple polisiye roman literatüründe yardımcı figürlere Watson-figürü de 

denmektedir. Dedektif, anlatının heyecanını ve gizemini sonuna kadar canlı tutabilmek 

için sonunda çözeceği bulmacanın sadece ana hatlarını okura aktarabilir. İşte tam da 

burada yardımcı figürünün anlatım teknikleri açısından önemi ortaya çıkmakta ve 

dedektifle okur arasına bilgi akışını sağlayacak bir ara figürün yerleştirilmesi kaçınılmaz 

hâle gelmektedir (Riedlinger, 2007: 41). 

 

Dr. Watson, Captain Hashtings ve Dupin’in isimsiz yardımcısı, dedektif 

yardımcıları olarak önemli işlevsel roller üstlenmişlerdir. Dedektiflerinin vakalarını 

âdeta birer kronik yazarı gibi ben anlatıcı olarak aktarırlar. Dedektif ve anlatıcıdan 

oluşan bu klasik eşleştirme, ikisi arasında bir mesafe oluşturmak açısından da önemlidir. 

Çünkü üstün akıllı dedektif ile yoldaşı arasındaki zıtlık bu yolla daha da belirgin hâle 

gelmektedir. Yardımcıların nispeten sınırlı zekâya sahip olmaları ve dedektifleriyle 
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aralarındaki takip mesafesi neticesinde yardımcılar dedektiflerin üstün özelliklerini 

hayranlıkla izleyebilmektedirler. Anlatıcılar bilgi düzeyleri bağlamında kendileri gibi 

dedektifi hayranlıkla takip eden ve ancak onun yardımıyla eksik parçaları bir araya 

getirebilen okuru da temsil etmektedirler. Anlatıcılar, okur ve büyük dedektifler arasında 

okurun da cevaplanmasını istediği soruları soran bir araç işlevi görmektedir. Bu 

konuşmalar sırasında kahramanlar kendilerini anlatmakta ve görüşlerini ortaya 

koymaktadırlar (Jarosch; Scharf, 2014: 46). 

 

Bu bağlamda anlatıcıların rolü anlatım tekniklerine dayanmaktadır. Öznel bakış 

açısıyla görüş mesafeleri tek açılıdır ve yardımcıların algılayabildiği olaylarla sınırlıdır. 

Suerbaum’a (1984: 90) göre bu tür bir anlatıcı eserin orijinalliğini güçlendirmekte ve 

heyecan oluşturmaktadır. Böylece anlatıcının bakış açısının nispeten dışında kalan 

dedektifin ancak başka bir açıdan gözlemlendiğinde tamamıyla anlaşılabilir olduğu 

vurgulanmaktadır. Çünkü dedektifin düşünceleri yardımcısı üzerinden bile olsa 

ulaşılmazdır ve bulmaca sürpriz bir şekilde ancak dedektif tarafından hikâyenin sonunda 

çözülmektedir. Alımlama estetiğine göre anlatıcının görevi, okura roman karakterlerini 

betimlemeler ve kişisel değerlendirmeler yoluyla aktarmak ve onu yine aynı yolla yanlış 

ya da masumane değerlendirmelerle yanlış ipuçlarına götürerek yanıltmaktır (a.g.e., 

2014: 46). 

 

1.4.2.1.3. Polisiye Romanda Polisin Özellikleri 

Klasik dedektif anlatılarda görülen çeşitli polis memurları, ilk aşamada sadece 

amatör bir dedektifin üstünlüğünü gösterme işlevine sahiptir. Bunun için yazarlar katı 

şematik bir tasvir yapmaktadır: Memurlar, kendi ellerindeki araçlarla karmaşık 
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bulmacayı çözmeye çalışsalar da başarısız olurlar. Memurlarda eksik olan beceriklilik 

suçlunun yakalanması için yeterli değildir. Alewyn’in (1971:190) tabiriyle bu 

memurlar, kör, dar görüşlü ve yaratıcılıktan uzaktır. Polis memurlarının bir günlük 

rutinleri, dedektif anlatılarda işlenen ve çözülmesi gereken karmaşık bulmaca için 

yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple polis memuru daha az karmaşık veya kolay olaylarla 

başa çıkabilmektedir. (Riedlinger, 2007: 43) 

 

Polisin suçluyu tek başına yakalaması ve adalete teslim etmesi onun 

yeteneklerini aşacağından birçok dedektif anlatıda yetersiz polis ve zeki dedektif 

arasında bir iş birliği olduğu görülmektedir. Bu iş birliğinde memurlar tek başına 

hareket etmekten ziyade dedektiften emir alan yardımcılar olarak görev yapmaktadır. 

Dedektifin suçluyu yakalamak için yaptığı planın uygulama aşamasında polis dedektifin 

direktiflerine uyarak ona yardımcı olmaktadır. Bu yargılar dedektif anlatılarda 

emniyetin gereksiz olduğu anlamına gelmemelidir. Olayların sonunda dedektifin 

bulmacayı çözmesi ve suçluyu ortaya çıkarmasıyla birlikte okur için anlatı sona ermiş 

olsa da suçlu cezasını çekmek için emniyet güçlerine teslim edilmekte ve adalet bu 

şekilde sağlanmaktadır. Polis memurları ve emniyet de böylece üzerine düşen görevi 

yerine getirmiş olmaktadır. (Riedlinger, 2007: 43) 

 

1.4.2.2. Polisiye Romanda Araştırmacı Olmayan Kişilerin Özellikleri 

1.4.2.2.1. Polisiye Romanda Şüphelilerin Özellikleri 

Dedektif romanlarında şüpheliler grubunda yer alan figürlerin sayısı sınırlı, 

belirli ve sabittir. Bu küçük grup içerisinde suçlu/katil de yer almalıdır. Dedektif 

romanının ilerleyen bölümlerinde birçok başka kişi görülse de bunlar baştan itibaren 
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romanda yer almadıklarından muhtemel suçlu/katil listesine alınmamaktadır. Aksi 

durumda zaten dedektif anlatılarının sabit şeması ihlal edilmiş, dedektifin ve okurun 

sorgulama ve olay yeri incelemesinden edindiği kanıtlar ışığında suçluyu/katili tespit 

etme çabası ise boşa gitmiş olacaktır. (Riedlinger, 2007: 44) 

 

Kısmen tenha bir mekânda birbirini tanıyan ve aralarında cinayet işleyecek 

kişiyi bulunduran belirli sayıda insan toplanmıştır. Bu durum dedektif romanının 

belirgin özelliklerinden biridir. Nusser (1992: 38) yaygın bir biçimde kullanılan bu 

girişin önemli bir özelliği olan bir araya gelme ve tanışık olma durumunun 

gerçekleşmesiyle ancak mantıklı düşünme ve emin olmama hâlinin mümkün 

olabileceğini ifade etmektedir. Bahsi geçen ve kendi içinde kapalı olan bu insan 

topluluğunu oluşturmak için yazarlar farklı yöntemlere başvurmaktadır. İnsanlar belirli 

bir sebepten kır evi gibi tenha bir mekânda toplanmakta ya da doğum günü, düğün gibi 

ailevi sebeplerden ötürü bir araya gelmektedir. Diğer bir yöntem cinayetin tiyatro 

sanatçıları ya da toplumdan uzak yaşayan meslek grupları içinde işlenmesidir. 

(Riedlinger, 2007: 44) 

 

Bu insan topluluğundaki figürlerin karakterlerine yakından bakıldığında tipik 

figürler oldukları anlaşılacak ve okura gerçek bireylerin sunulmadığı fark edilecektir. 

Şüpheliler, kıskanç, açgözlü ya da aşağılık olma gibi az sayıda özelliğe sahiptir. Bu 

figürlerin kapsamlı biyografilerinin sunulmasından kaçınılmaktadır. Yazarlar figürlerin 

az sayıda özelliğini ön plana çıkararak onlara yükledikleri fonksiyonları olay örgüsünün 

belirli aşamalarında şematik psikolojik özellik olarak kullanmaktadır. Örneğin eşi genç 

erkeklerle arkadaşlık eden bir koca kıskanç tavırlar sergilemektedir. Şüpheliler için ön 



48 

 

plana çıkan bunun gibi bir veya az sayıdaki kişisel özellikler şüpheliler için tek boyutlu 

bir betimleme ortaya çıkarmaktadır. İç çelişkisi olan karmaşık kişileri ya da kişilik 

gelişiminin farklı aşamalarının yansıtıldığı kişileri klasik dedektif romanında aramak 

boşunadır. (Riedlinger, 2007: 44-45) 

 

Bu kişilerin aslında sadece bir tek işlevi bulunmaktadır. O da okuru suçludan 

uzaklaştırmaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için her şüphelinin diğerlerinden saklayacağı 

bir sırrı olması gerekmektedir. Bu, utanç verici bir hastalık, yasak aşk ya da kişiyi küçük 

hırsızlıklar yapmaya zorlayan bir borç olabilir. Okur şüpheliler grubunda yer alan 

figürlerin sırlarını ve davranışlarını zamanla öğrendikçe insanların aslında göründükleri 

gibi olmadığını anlamaktadır. (Riedlinger, 2007: 45) 

 

Ancak önemli olan, okurun insanları zamanla tanımaya başlaması değildir, daha 

ziyade okurun roman boyunca şüphede bırakılması için böyle bir ön koşulun yaratılmış 

olmasıdır. Böylece okur, okuduğu her ifadeye şüpheyle yaklaşacak ve onu 

sorgulayacaktır. Bu durumda okurda sürekli bir şüphe ve emin olmama hâli oluşacak ve 

yazarın okura sunduğu çeldiricilere düşme ihtimali de o derece yüksek olacaktır 

(Riedlinger, 2007: 45). 

 

1.4.2.2.2. Polisiye Romanda Kurbanın Özellikleri 

Dedektif romanlarında bütün olaylar kurban etrafında gerçekleşse de roman 

içindeki en önemsiz figür odur. Sadece dedektifin ortaya çıkmasını sağlayan bir işlevi 

bulunmaktadır. Kurban genelde okura da sempatik gelmeyen açgözlü, taş kalpli, yaşlı 
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bir insandır. Yazarların kurbanı tek bir kişiye indirgeme eğilimi böylece 

belirginleşmektedir. Yazarlar, kurbanın kapsamlı bir betimlemesine yer vermeyerek 

okurun kurbanla duygusal bir bağ kurmasına engel olarak üzüntü duymamasını 

sağlamaktadır. (Riedlinger, 2007: 45) 

 

Okur ile kurban arasındaki duygusal bağın eksikliği dedektif romanı türünün ön 

koşullarından biridir. Bu tür, romanın başından itibaren duygusallığı ve merhameti dâhil 

etmeme yönünde bir çaba göstermektedir. Kurban, okurun zihninde bir etkiden veya 

anıdan ziyade bir problem duygusu yaratmaktadır (Zmegac, 1971: 20). Böylece 

dedektifi bir zekâ oyununa sürükleyecek olan araç yaratılmıştır. 

 

Kurbanın sahip olduğu kişilik özellikleri nedeniyle diğer figürler onu 

çekemediğinden her birinin onun ölümüne sebep olmuş olabilecek gerekçeleri 

bulunmaktadır.  Bu sebeple okurdan farklı olarak elbette bu figürler için kurban ayrı bir 

anlam taşımaktadır. 

 

Böyle bir arka planla beraber kurbanın tek boyutlu betimlenmesi önemli ve 

belirleyici bir işlev üstlenmektedir. Kurban ne kadar kötü niyetli gösterilirse onun 

etrafında bulunan figürlerden birinin onu öldürmüş olması ihtimali o kadar inandırıcı 

olacaktır (Riedlinger, 2007: 45-46). 
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1.4.2.2.3.    Polisiye Romanda Suçlunun Özellikleri 

Suçlu/katil, dedektiften sonra en önemli ve ilgi çekici figürdür. Öyle ki Van 

Dine (1928) gibi bir kuramcının bu figürün ortaya koyulma biçimini ayrıntılarıyla ele 

almasına şaşırmamak gerekir. Klasik dedektif anlatılarda suç/cinayet her zaman salt 

kişisel motivasyonlarla işlenmektedir. Bu motivasyon araştırmanın gidişatında adım 

adım ortaya çıkarılmakta ve ancak ilk kez anlatının sonunda okura bir bütün hâlinde 

sunulmaktadır. Burada amaç, tabii ki yine okurun olayı dedektiften önce ya da yazarın 

planladığı gibi anlatı tamamlanmadan çözmemesidir. Suçlunun/katilin suçu/cinayeti 

işlemek için sahip olduğu motivasyon aynı zamanda suçun/cinayetin çözülmesinde en 

belirleyici dönüm noktasıdır. Örneğin katil, kurbanın elinde bulundurduğu suçlayıcı 

araçlarla tehdit ve baskıya maruz kalır. Katil bir süre sonra bu tehdit ve baskılara 

dayanamayınca da kurbanı öldürmeye karar verir. Bu durumda cinayet, geçmişten gelen 

bir dizi olayın doruk noktası olarak ortaya çıkmaktadır. İşlenen cinayetin karmaşık bir 

plana sahip olması katilin kendini saklaması için bir kamuflaj görevi yapmaktadır. 

(Riedlinger, 2007: 46) 

 

Özellikle mafya ya da gizli bir örgüt mensubu katiller dedektif anlatılarda yer 

almamalıdır. Van Dine’e göre (1928) bu tür katillerin dedektif anlatılarda yeri yoktur. 

Öz saygısı olan bir katil gizlenmek ya da kaçmak için sırtını başka insanlara ya da bir 

örgüte dayamaz. (Riedlinger, 2007: 47) 

 

Dedektif anlatılarda katilin belirli bir amaç için bir araya getirilmiş insanlar 

arasında yer alması en heyecan verici durumlardandır. Bu durum hem dedektifin hem de 

okurun anlatının gidişatında mutlaka bildikleri, tanıdıkları ve hatta şüpheli olarak 



51 

 

sorguladıkları anlamına gelmektedir. Van Dine’in (1928) katille ilgili vurguladığı bir 

başka önemli özellik, katilin cinayeti bir başkasına işletmemesi gerektiği ve katilin asla 

bir polis memuru olamayacağıdır. Bu şekilde hazırlanmış bir kurgu gerçeklerin bir 

kandırmacayla sunulmasıdır. Dürrenmatt’ın da bu kuralı ihlal etmiş olması dikkat 

çekicidir. (Riedlinger, 2007: 47) 

 

Dikkati gerçek katilden uzaklaştırmak için yazarların çeşitli seçenekleri bulunsa 

da genelde en suçsuz görünen figürün suçlu olduğu görülmektedir.  Gerçek suçlu okura 

çok erken tanıtılmış ve aslında farkında olmadan kendini ele vermiştir. Ancak ilerleyen 

aşamalarda yazar dikkatleri gerçek suçludan uzaklaştırır ve okur, geçici olarak onu 

kendi araştırma dünyasındaki şüpheliler listesinden çıkarmış olur. Romanın sonunda ise 

tam da bu figür dedektif tarafından yakalanır. Dürrenmatt da Der Richter und sein 

Henker’da daha romanın başında kurban Schmied ve onun katili Tschanz arasındaki 

benzerlikleri anlatırken aynı yolu izlemektedir. Ancak bu anlatımın arkasından Tschanz 

için yapılan tasvir onun zararsız görünmesine yol açınca okurun Tschanz’la ilgili 

şüphelerini kaybetmektedir. (Riedlinger, 2007: 47) 

 

Olay yerinin tenhalığı ve izole bir mekân olması sebebiyle katilin kaçması 

ihtimaller arasında değildir. Bu durumda katil fark edilmeden kalabilmek için yalnızca 

pasif durma, çok fazla göze çarpmama gibi kendini geri çekmesini gerektirecek 

eylemlerde bulunabilir. Katilin yakalanmamak için tenhaya çekilmesi ile dedektifin 

araştırmalarını yaparken ve düşünürken tenhaya çekilmesi benzerlik göstermektedir 

(Riedlinger, 2007: 48). 
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1.4.3. Polisiye Romanda Roman Dünyasının Özellikleri 

Klasik dedektif romanının dünyasında her şey olması gereken ideal bir şekle 

sahiptir. Bu dünyanın içinde yer alan toplum da oldukça düzenlidir. Ancak işlenen suçla 

bu düzen zarar görmekte ve kısa süreli de olsa ilgili toplumun dengesi bozulmaktadır. 

Bu bağlamda işlenen suç, klasik dedektif romanı dünyası içerisinde bir istisna olarak 

görülmektedir. Şiddet bu kurgu dünyasının temel bir unsuru değildir ve bu sebeple her 

roman ideal olanın yeniden sağlanmasıyla sona ermektedir. Bununla bağlantılı olarak 

romanlarda klasik cinayetlerin yer alması da anlam kazanmaktadır. Bu cinayetler 

nadiren kanlı bir şiddet olayını içermektedir (Jarosch; Scharf, 2014: 47). Çünkü yazarlar 

için önemli olan suçun gerçekçi bir yansımasını ortaya koymak değil, aksine mümkün 

olduğunca sanatsal ve estetik özelliğe sahip bir düzenlemedir. Nusser (2006: 27) bu 

durumu isabetli bir şekilde tuhaflığın oluşturulması (Konstruktion der Kuriosität) olarak 

nitelendirmiştir. Buna bağlı olarak suç araçları sıra dışı, cinayetin işlenme biçimi de 

karmaşık ve neredeyse imkânsız görünmektedir. Yine Nusser’in  (2009: 27) belirttiğine 

göre suç aletleri arasında buzdan hançerler, zehirli diş dolguları ya da tifo taşıyıcı bitler 

yer almaktadır. 

 

Romanlarda yer alan topluluk, üç boyutlu bir yapıya sahiptir: Her karakterin 

toplum içinde kendine özgü bir yeri vardır. Toplum içinde ahlaki bir duruşu vardır. 

Toplumdaki herkes tarafından ya kabul görür ya da kimse tarafından kabul görmez, yani 

güvenilmezdir. Bu değerlendirmeler okura Watson-karakteri (Dedektif yardımcısı olan 

anlatıcı karakterler) üzerinden aktarılmaktadır. Bunun ötesinde her roman karakterine, 

ilk başta bilinmese de, belirli bir işlev yüklenmiştir. Bunlar kurban ya da suçlu, şüpheli, 

bilgi taşıyan, gerçeği arayan ya da kanıtları yok eden karakterler olabilmektedir 

(Suerbaum, 1984: 76). Ancak burada hepsinin ortak bir özelliği olduğuna dikkat 
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çekmek gerekmektedir. Bu karakterler suçluyu ortaya çıkaracak yetilere sahip 

olmadığından dedektif her birinden bilgi birikimi açısından daha üstündür. Özellikle de 

polis burada yetersiz kalmaktadır. 

 

Dedektif romanlarının klasik kurgu dünyası, toplumun üst tabakasına mensup 

insanlardan oluşmaktadır. Örneğin Christie, romanlarında özellikle seçkinlerden ya da 

toprak ağalarından oluşan kişilere yer vermektedir. Bu kurgu dünyası nerdeyse her 

zaman klişe ve tipik bir topluluk oluşturan aydın insanlardan oluşmaktadır (Jarosch; 

Scharf, 2014: 48). Roman dünyası gözlerden uzak bir bağ evi, bir uçak ya da küçük bir 

köy gibi dünyadan alınmış küçük bir kesite indirgenmiştir. Okurun ilgisi sosyal ya da 

psikolojik çözümlemelerde değil, sadece akılcı bir biçimde çözülmesi gereken 

bulmacaya odaklanması gerektiğinden, bu dünyanın sakinleri bir tipin temsilcilerini 

canlandırmaktadır ve bireysel karakterlere sahip olmamalıdır (Götting, 2000: 17). Bu 

şekilde türe özgü roman dünyalarının yapısı içerisinde önemli ve karakteristik bir 

gerilim noktası yer almaktadır. Bu durum iki farklı tutarsızlıkla ortaya çıkarılmaktadır. 

İlki karakterlerin toplumsal statüsü ve gerçek insani ve ahlaki yapıları arasındaki 

tutarsızlıktır. İkincisi ise insanların görünen sosyal ilişkiler ile birbirlerine karşı gerçek 

davranışları arasındaki tutarsızlıktır. Klasik dedektif romanı heyecan ve eğlence 

potansiyelini sadece suçluyu ortaya çıkarmaya ve olayın nasıl işlendiğinin 

aydınlatılmasına yönelik bir bulmaca değil, aynı zamanda olayların iç yüzünü gösteren 

bir oyundur. İnsanlar göründükleri gibi değildir. Toplumun tamamı göründüğünden 

farklıdır (Suerbaum, 1984: 78). Dedektif romanına özgü bu roman dünyası okuru 

kolaylıkla içine alabilen heyecan dolu bir bulmacaya dönüşmesi sebebiyle belki de 

okurun en ilgi gösterdiği roman türlerinden biri olmayı başarmıştır. 
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1.4.4. Polisiye Romanda Önemli Unsurlar 

Klasik dedektif romanı yazarlarının, eserlerindeki gizemi ve bulmacayı daha 

heyecanlı ve eğlenceli hâle getirmek için kullandıkları bazı belirleyici unsurlar 

bulunmaktadır. Poe’da bile bu unsurların bazılarını görmek mümkündür ve zamanla da 

belirleyici özellik durumuna gelmiştir. Bu tipik unsurlardan biri kilitli odadır (locked-

room). Suç, özellikle alışılmamış ve gizemli hâle gelmesini sağlayacak şekilde, 

görünüşte kapalı bir odada gerçekleşmektedir. Odanın görünüşte kapalı olması suçun 

orada işlenmiş olma ihtimalini ilk bakışta imkânsıza yakın hâle getirmektedir. 

Belirleyici unsurlar arasında yer alan ve klasik dedektif romanlarında görülen vakalar, 

normal olmanın aksine sansasyonel ve şaşırtıcıdır (Jarosch; Scharf, 2014: 50). Okur 

tarafından öyle olduğu anlaşılmayan ve roman içine yerleştirilmiş sayısız yanıltıcı ipucu 

gibi gizemli vaka da bu unsurlar arasında yer almaktadır. Schulz-Buschhaus (Akt., 

Jarosch; Scharf, 2014: 50)  bu unsurları gizem bileşenleri (mystery-Komponente) olarak 

adlandırmakta ve bu unsurlar klasik dedektif romanına özgü bulmaca karakterini 

oluşturmaktadır. Ona göre sadece suçlunun kimliği değil, aynı zamanda suçun işlenişi 

de bir bulmaca olarak oluşturulmuştur. Gizem olgusunun yanı sıra analiz de ön plana 

çıkarken aksiyonla ilgili unsurlar önemsizdir ya da yoktur. 

 

Klasik yazarlar, okurun dedektifle eş zamanlı olarak düşünebilmesi için 

verdikleri bilgilerle fairplay kurallarına yüzeysel olarak sadık kalsa bile  bu ipuçları çok 

özenli ve gizli bir şekilde yerleştirilmiş olduğundan okur tarafından algılanmaları 

neredeyse imkânsızdır. Okurun dedektiften önce olayları anlaması ve çözmesi mümkün 

değildir. Çünkü okurun ipucu olarak gördüğü bilgilerin yanlış yönlendirmeler olduğu 

anlaşıldığında artık gerçekten ipucu olabilecek bilgiler onun gözünden çoktan kaçmıştır. 

Jarosch ve Scharf’ın (2014: 51) Wellershoff’tan aktardığına göre bu aldatma sanatı 
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(Kunst der Täuschung), yazarın gerçeği, yalan söylemeden ve zeki okurun kendi 

kafasında olayları çok farklı bir şekilde tasarlayarak kendi senaryosuna inanmasına yol 

açacak şekilde sunmasıyla gerçekleşmektedir. Bunun sebebi yazarın yarattığı 

belirsizliktir. Çünkü yazar yalan söylememekle birlikte gerçeği okurla etraflıca 

paylaşmamakta ve gerçeği okurun beklentileri doğrultusunda aktarmamaktadır. Bilgiler, 

farklı açıklamalar getirmenin mümkün olabileceği şekilde okura aralıklarla ve belirsizce 

verilmektedir. İpuçlarının ya da ifadelerin farklı şekillerde yorumlanabilmesi ve yazarın 

kasten yerleştirdiği yanıltıcı unsurlar ile yan figürler sayesinde okuru yanlış sonuçlara 

götürmesiyle heyecanın yükselmesi amaçlanmaktadır (Nusser, 2009: 34). 

 

Bu taktikler, sayılanların yanı sıra romanın sonunda dedektif suçluyu ortaya 

çıkardığında ve topladığı tüm delilleri açıkladığında sürpriz efektinin de yolunu 

açmaktadır. Böylece romanın gerilim eğrisi ani bir düşüş göstermektedir (Nusser, 2009: 

34). Romanın sonunda suçlu olduğu ortaya çıkan karakterin aslında kendisinden en az 

şüphelenilen karakter (the most unlikely person) olması ya da suçlu olabilecek kişiler 

arasında bile değerlendirilmemiş olması nedeniyle romanın sonu sürpriz son (surprised 

ending) olarak nitelendirilmektedir (Jarosch; Scharf, 2014: 52). 
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2. ÜSLUP KAVRAMI 

Bu bölümde üslup ve üslup bilimi kavramlarının tanımına ve özelliklerine 

değinilecek, öncelikle bu kavramlarla ilgili bilinen ve aslında üslubu açıklayan tespitlere 

yer verilecektir. Ardından genel sözlüklerdeki ve edebiyat bilimi sözlüklerindeki 

tanımları ile bilimsel tanımlamaları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Bu çerçevede 

dilimizde üslup için biçem, üslup bilimi için de biçem bilimi kavramlarının eş anlamlı 

olarak kullanıldığını belirtmek faydalı olacaktır. 

 

İnsan, iletişimini sağlayacak çok farklı türde araç bulunmasına rağmen diğer 

canlılardan konuşma özelliğiyle ayrılır. İlerleyen süreçte de konuşma özelliğini yazıya 

geçiren insan, hem konuşmasına hem de yazısına en mükemmel şeklini vermek için dile 

farklı şekiller kazandırmıştır. Çalışkan’a göre “başlangıcı kestirilemeyen bir zamandan 

beri devam eden bu sürecin Batı dünyasında retorik, doğu dünyasında belâğat ile asır 

başına kadar geldiği, kısa bir süre filoloji olarak devam edip ardından üslûp ve/veya 

üslup bilimi adlı bir disiplinin ortaya çıktığı bir gerçektir.” O, üslup ve üslup bilimini 

genel anlamda şu şekilde tanımlamıştır: “Herhangi bir konuşmacı veya şair ve yazarın 

dili şahsi kullanımı’ olan ‘üslûp’ ile pek çok bilim adamının dikkatini celbeden önemli 

dil bilimi sahası da ‘üslup bilimi’dir” (Çalışkan, 2014: 30-31). 

 

Söz konusu edebiyat olduğunda üslubun çağrışan en genel anlamı, yazım 

tarzıdır. Bu yazım tarzının nasıl şekillendirildiğine yönelik örneğin Buffon (Akt. 

Gauger, 1995: 203) üslubu “Le style est l'homme même” olarak tanımlamış, Tanzimat 

dönemi şair ve yazarı olan Recaizade Mahmut Ekrem ve Ziya Paşa ise bu ifadeyi 

“üslub-ı beyan ayniyle insandır” şeklinde dilimize çevirmiştir (Akt. Çalışkan, 2014: 36). 
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Crystal ise (1992: 66) üslubu “bir dilin mevcut tüm olanaklarından bir dizi dilsel 

özelliğin (bilinçli ya da bilinçsiz) seçimi” olarak değerlendirmektedir. Talun İnce’nin 

(2007: 19) de belirttiği gibi Buffon’un yaklaşımı “kişideki zihinsel yaratıcılığın dil 

aracılığıyla ifade ederken belki de dil bilimcilerin ortaya koydukları dil-zihin 

bağlantılarını göz önünde bulundurmamıştır.” Crystal ise “Chomsky’den hareketle 

görüşünü dil bilimsel temellere dayandırmıştır.” Bu yaklaşımlar arasındaki fark elbette 

edebiyat bilimi ve dil biliminin farklı bakış açılarından kaynaklanmaktadır. Dil 

biliminin üsluba yaklaşımı cümle düzeyindeki metinlerle sınırlı kalırken edebiyat bilimi 

bakış açısını daha geniş tutar ve metin türünden hareketle sosyokültürel, tarihî ve felsefi 

bir arka planla birlikte değerlendirmelerini yapmaktadır (Talun İnce, 2007: 19-20). 

 

Türk Dil Kurumunun Büyük Türkçe Sözlüğü’nde üslup “Ar. uslūb, 1. Anlatma, 

oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz. 2. Bir sanatçıya, bir çağa veya bir ülkeye özgü 

teknik, renk, biçimlendirme ve söyleyiş özelliği, biçem, stil. 3. ed. Sanatçının görüş, 

duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış 

biçimi, biçem, tarz, stil” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı sözlükte üslup bilimi kavramı, 

“1. Dilde söz dizimiyle deyiş, anlatım, üslup arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı, 2. 

Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine 

özgü anlatış biçimi, 3. Bir sanat eserinin anlatılış özelliklerini türlü açılardan inceleyen 

bilim dalı” olarak tanımlanmaktadır (TDK, E.T. 27.02.2016). Bu sözlükteki tanımların, 

aşağıda belirtilen tanımlamalarla karşılaştırıldığında daha genel bir bakış açısıyla 

yapıldığı görülmektedir. Genel bir tanımlamayla giriş yapılmasının sebebi, üslup ve 

üslup bilimi kavramlarının tanımlarına genelden özele sıralanacak şekilde yer verilmek 

istenmesidir. TÜBA Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü, tanımlamasını biraz daha geniş 

tutarak üslup maddesinde biçem sözcüğüne gönderme yapmış ve bu kavram, “(Alm. 
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Stil, m; Fr. style, m; İng. style) 1. dilb. mim. sant. yazb. Bir döneme, kişiye, yapıta 

özgü, yazında yazma, güzel sanatlarda yaratma biçimi. 2. dilb. yazb. Bir kişinin 

konuşma ve yazmasında görülen, iletişim amacına, toplumsal konumuna ve toplumsal 

bağlama ilişkin olarak, dildeki resmilik, sözcük seçimi, sesletim biçimi ve 

sözdizimindeki kendine özgü nitelikler” şeklinde tanımlanmıştır. Biçem bilimi maddesi 

altında ise “sos. (Alm. Stilistik, f; Fr. stylistique, f; İng. stylistics) dilb. yazb. Yazın dili 

de içinde olmak üzere, daha çok yazılı dildeki biçem özellikleri, biçemin incelenmesi, 

biçem ölçütlerinin belirlenmesiyle ilgilenen inceleme alanı, anlatımbilim, deyişbilim” 

biçiminde bir açıklama yer almaktadır. (http://www.tubaterim.gov.tr, E.T. 27.02.2016). 

 

Wahrig Deutsches Universalwörterbuch’da ise üslubun, “bir yazarın yazma 

biçimi, sanatçıların, belli bir döneme, belli bir kişiye ait oluşunu gösteren sabit 

karakteristik özellik” şeklinde, üslup biliminin ise “sadece dilsel üslup kurallarının 

öğretisi”şeklinde tanımlandığı görülmektedir (Wahrig, 1978: 3537). 

 

Duden Deutsches Universal Wörterbuch’ta üslup, “bir şeyi, sözlü ya da yazılı 

ifade etmek için özel seçimlerle şekillenmiş anlatım yöntemi, üslup bilimi ise yazılı 

ifadelerin şekillendirilme bilimi” şeklinde tanımlanmıştır (Duden, 2003: 1522). Atatürk 

Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun Almanca Türkçe Sözlüğü’nde üslup, “1) 

Aslında: Bir yazarın, şairin yazış biçimi. 2) Stil, üslup, biçem tarz” şeklinde 

tanımlanmıştır. Üslup bilimi için ise “üslup yöntemlerini ve türlerini inceleyen edebî 

araştırma ve dil bilimi dalı, anlatım bilimi” açıklamalarına yer verilmiştir (Ülkü, 1993: 

1030). 

 



59 

 

Bu tanımlamalar doğrultusunda, verilen sözlüklerde yer alan ifadelerin Büyük 

Türkçe Sözlük’te olduğu gibi nispeten genel ifadeler olduğunu belirtmek mümkündür. 

Bunun sebebi her iki kavram için ayrı ayrı açıklanabilir. Örneğin üslubun, yazarın 

yazma biçimi olduğu ifade edilmiş, ancak yazarın, yazma işi sırasında sözcük seçimini 

etkileyen motivasyonlardan bahsedilmemiştir. Üslup bilimi tanımlamasında üslup 

biliminin bir öğreti olduğu ifade edilmiş, ancak bu öğretinin yöntemlerine yer 

verilmemiştir. Bu tür genel sözlükler, edebiyat bilimi ve dil bilimi sözlüklerinden farklı 

olarak alanlara ilişkin kuramsal bilgi vermeyi amaçlamadığından, ayrıntılı tanımlara yer 

vermeleri de beklenmemelidir. Nitekim genel sözlükler, istenen bilgiye ve tanıma hızlı 

ulaşmak için tercih edildiklerinden kuramsal bilgi içeren alan sözlükleriyle 

karşılaştırıldıklarında daha kısa ve daha genel tanımlamalar içermektedir. 

 

Aşağıda, edebiyat bilimi ve dil bilimi sözlüklerindeki tanımlamalara değinilerek 

söz konusu tanımlar eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilecek ve üslup ile üslup 

bilimi için bu tanımları kapsayıcı tanımlar yapılmaya çalışılacaktır. 

 

Berke Vardar’ın Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü’nde üslup maddesinde 

biçem sözcüğüne gönderme yapılmış ve “bir bireyin dilsel gereç ve olanakları kendine 

özgü ölçütlerle seçip kullanması sonucu söyleme kattığı kişisel nitelikli özelliklerin 

tümü. (Deyiş de denir.) Biçem teriminin içerdiği anlamın karmaşık niteliği birçok 

durumda bulanıklığa yol açtığından, kimi araştırmacılar bu terimi kullanmamayı yeğler 

(P. Guiraud). Birçok bağlamda biçem söz, kişisel kullanım gibi kavramlarla örtüşür. 

Biçem incelemesinin dil bilimi araştırmalarından yoğun biçimde etkilendiği 

söylenebilir. Biçem terimi, belli bir dilsel düzlemdeki gerçekleşmelerin toplu özelliği 
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olarak da yorumlanır (örn. Şiirsel biçem, resmi yazışmaların biçemi vb.)” şeklinde 

tanımlanmıştır. Üslup bilimi kavramı ise biçembilim maddesi altında ele alınmıştır. 

Vardar, üslup bilimini, dil biçem bilimi ve yazınsal biçem bilimi olarak ikiye ayırmış ve 

şu ifadelere yer vermiştir: 

 

“biçemi, dilin ya da bireyin anlatım araç ve olanaklarını, dilbilimsel 

ilkelerle inceleyen dal. (Deyiş bilim de denir.) Dil biçembilimi özellikle 

konuşma diline yönelerek, duygusal içerik ve değerleri açısından bütün 

bireylerde görülen anlatım olgularını inceler. Yazınsal biçimbilimse 

yazınsal yapıtları dilin sanatsal işlevi açısından ele alır. Kimi 

kuramcılar, biçemi her şeyden önce dilsel bildirinin kendine dönük 

olması bakımından değerlendirirken, kimileri de bir “sapma” ya da 

olağan kullanımların belirlediği genel örnekten ayrılma olarak 

yorumlar” (Vardar, 2007: 40). 

 

Anlaşıldığı üzere Vardar, dil biçem bilimi, söz söyleme, konuşma sanatı olan 

retoriğin özellikleriyle, yazınsal biçem bilimi ise edebî yapıtlarda öne çıkan sanatlı 

ifadelerin üstlendikleri işlevle bağdaştırmıştır. 

 

Wilpert’in (1989: 888), Edebiyat Bilimi Terimleri Sözlüğü’nde yer alan 

tanımlamalara göre üslup: 

 

“(Lat. stilus=yazma biçimi), edebî bir eserin dilsel yönden 

şekillendirilmesi aşamasındaki karakteristik ifade biçimidir. Bu 

aşamada yazar, dilsel seçenekler arasından, bilinçli bir şekilde yaygın 

ifade biçimlerini seçmekten sakınmaktadır ve estetik kaygı güden, 
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sürekli bir seçim yapmaktadır. Yazarın bireysel sanatı, ait olduğu sosyal 

sınıf ya da milliyeti, dönemin eğilimleri, dönemin kullanılan dilsel 

formları ve kuralları, hitap edilen okur/alıcı ve ele alınan konu, yazarın 

tavrı, dünya görüşü ile iç biçimi olan üslup ortaya çıkmaktadır. Aksi 

durumda ise, üslup kırılmaları ya da üslupsuzluk meydana 

gelmektedir.” 

 

Wilpert’in (2013:786-787) üslup bilimini üç madde altında ele alarak 

tanımladığı görülmektedir. Bunlardan birincisinde üslup bilimini, iyi bir yazı üslubunun 

uygulamaya yönelik kural ve ilkelerini belirleyen temel ve tümdengelime dayalı bir 

bilim olarak tanımlamıştır. Sözlü dilin bilimi olan retoriğin aksine üslup bilimini, doğru 

ve bir örnek bir yazı dilinin biçim ve tarzlarının dilsel anlatım sanatına uygulandığı dil 

bilimi ve estetik olarak tanımlamıştır. İkincisinde üslup aracılığıyla dilin 

biçimlendirilmesini inceleyen bir bilim olduğuna vurgu yapmaktadır. Üslup biliminin 

yöntemi, tümdengelimli ve tümevarımlı olsa da psikoloji, dil bilimi ve estetik 

kavramlarından yola çıktığını belirtmektedir. Ancak hâlâ kendine özgü düzenli bir ulam 

dizgesinin bulunmadığını da eklemektedir. Üslup biliminin, dil bilimi ve edebiyat 

arasında dil bilgisel ve retorik ulamlarla bir bağ oluşturduğunu ve özellikle edebî 

kayıtlardaki önemli ve etkili kalıpları bulmaya çalıştığını ifade etmektedir. Bu 

tanımlamasından hareketle, söz konusu kalıplar sayesinde eserlerin belirli üslup 

ulamlarında değerlendirilmesinin mümkün olduğunu belirtmek de faydalı olacaktır. 

Üçüncü maddede ise Wilpert, edebiyat tarihinin bir dalı olarak tarihî-tanımlayıcı üslup 

biliminin, mevcut kalıp örnekler doğrultusunda bir dilin, bir dönemin, bir yazarın ya da 

eserin üslubunu sistematik olarak söz sanatları, anlatım değeri ve estetik etkisi 

bakımından incelendiğini belirtmektedir. Bu incelemelerin bir sonucu olarak,  edebî 

eserleri belirli bir yöntem doğrultusunda inceleyen üslup bilimi, eserin biçemsel 

özelliklerinin belirlenmesini sağlamaktadır. 
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Wilpert’e göre (2013: 787) üslup bilimi, retoriğin varisi olarak, 18. yy.a kadar 

üslup sorularına bağlı, bireycilik ve deha kültürünün ortaya çıkmasıyla da temel ilke ve 

ulamların bireysel ve öznel anlatımın aranması konusunda yetersiz kalmış ve edebiyatta 

yardımcı bir bilim olarak ortaya çıkmıştır. 

 

Wilpert’in yanı sıra üslup ve üslup bilimiyle ilgili tanımlamalar yapan bir diğer 

isim de Best’tir. Best (1982: 499), üslup kavramını sanatsal ifade ve betimleme 

biçimlerinin özgünlüğü ile bütünlüğünün birey (bireysel üslup), dönem (dönem üslubu) 

ya da halk (millî üslup) için belirleyici duruma gelmesi olduğunu belirtmiş ve üslubun 

her zaman bir kişiliğin ifadesi olduğuna vurgu yapmıştır. Ona göre “eşi benzeri olmayan 

dilsel ifade ve tasvir özgünlüğü (edebiyat); bilinçli bir biçimlendirme ve birleştirmeyle 

diğer biçimlendirme ihtimallerine ters düşen üslup, her zaman sözcük seçimine, dil 

bilgisel seçimlere ve metnin iletişimsel işlevine bağlı olarak seçilen ögelerin tekrarına 

dayanmaktadır.” Bu sebeple de onu özgün kılan özelliklerin, belirli bir üslup türüne ait 

olduğunu ifade etmektedir (Best, 1995: 527). Üslup bilimi kavramının tanımına ise  “a) 

edebî üslubun belirli özellikleri ve ortaya çıkış şekli, kuramı; b) çözümsel ve betimleyici 

üslup bilimi dilsel araçların seçimini, birleştirmelerini ve işlevlerini çözümler ve 

tanımlar” şeklinde yer vermiştir (Best, 1995: 528). 

 

Üslup ve üslup biliminin ne olduğu ya da ne olması gerektiğine ilişkin tanımlar 

göz önüne alındığında, birbirinden çok uzak olmayan, ancak bakış açısına göre küçük 

farklılıkların yer aldığı tanımların yapıldığı görülmektedir. 
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Bu çalışmaya konu olan romanların üslup özelliklerinin ortaya koyulabilmesi 

için üslup çözümlemesinde dil bilimi ve edebiyat biliminin yöntemlerine 

başvurulacaktır. Bu bağlamda doğru üslup analizlerinin yapılabilmesi için üslup 

kavramını ve farklı çözümleme yöntemlerini başlıca kuramcılar ışığında ele almanın 

faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 

2.1. Başlıca Kuramcılar Işığında Üslup İnceleme Yöntemleri 

2.1.1. Leo Spitzer 

Leo Spitzer, araştırmalarına metodik olarak yön veren ilk üslup bilimciler 

arasında yer almaktadır (Sowinski, 1991: 29, 64). Spitzer’in üslup analizi üç 

basamaktan oluşmaktadır: 1. Sezgisel ayrıntı sayma (intuitive Detailbeachtung). 2. 

Tesadüfî görünen ögelerin ortak noktalarının tespit edilmesi. 3. Metnin tümünün 

yeniden okunarak yazarın ruh hâliyle ilgili bir kanıya varılması. Hem yorumlamacı 

yaklaşım (Hermeneutik) hem de psikolojiyle desteklenen bu yöntem, tek tek, belirgin 

olan özelliklerden yola çıkmakta ve bu özellikler aracılığıyla metnin tümünü bir anlam 

bütünlüğü olarak anlamayı amaçlamaktadır.  Metin odaklı yorum da benzer bir yol 

izlemekte ancak biçim ve anlama ağırlık verirken psikolojik unsurlar dışarıda 

kalmaktadır (Sowinski, 1991: 144). 

 

Bir metnin edebî biçimi için üslubun oynadığı rol ve üslup araştırmacısının 

metnin anlaşılması için üstlendiği aracı rol, yalnızca, üslup yorumu (Stilinterpretation) 

olarak da adlandırılan metin odaklı yorumla tamamen ortaya çıkabilmektedir (Sowinski, 

1991: 144). 
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2.1.2. Julius Petersen 

Sowinski’ye göre (1991: 145) Petersen’in üslup anlayışı, akıl dışılık ile 

nedensellik odaklı bir yaşantı-üslup bilimi (Erlebnisstilistik) arasında kalmaktadır. 

Petersen’in (Akt. Sowinski, 1991: 145) tanımlamasına göre üslup, “fikrin hâkimiyeti 

altında neredeyse otomatik gelişen bir şekillendirme”dir. 1939 yılında yayımlanan Die 

Wissenschaft von der Dichtung adlı eserinde farklı bakış açıları ve küresel bir anlayışla 

bireysel üsluptan dönem üslubuna, köktenci üsluptan millî üsluba ulaşmakta, son olarak 

ise bir ırk üslubundan bahsetmektedir. Bir üslup analizi için Petersen’ın dört adımlık bir 

önerisi bulunmaktadır: 1. Bir eserdeki üslup ögelerinin tespit edilmesi. 2. Tespit edilen 

üslup ögelerinin çeşitli ulamlara ayrılması. 3. Üslup ögelerinin eserde birbirleriyle olan 

etkileşimlerinin belirlenmesi ve eserin geneline olan etkisinin ortaya koyulması. 4. 

Üslup türünün, yazarın hayatı, dünya görüşü ve kişiliğiyle ilişkilendirilmesi (Sowinski, 

1991: 145). Petersen’in yaklaşımının Spitzer’in yaklaşımıyla neredeyse örtüştüğü dikkat 

çekmektedir. 

 

2.1.3. Wolfgang Kayser 

Kayser’in 1948 yılında yayımlanan Das sprachliche Kunstwerk adlı eseri, metin 

odaklı yoruma bağlı edebiyat bilimine girişin ilk örneği olarak değerlendirilmektedir 

(Akt. Sowinski, 1991: 145).  Bu yöntem, dili var eden dilsel temelleri belirlemeyi, 

bunların birbirine etkisini ve her eserin bütünlüğünü ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır 

(Kayser, 1948: 5). Aynı eserde Kayser (1948: 328), dilsel biçimlerin ve ifade 

taşıyıcılarının (Ausdrucksträger) neler olduğunu görmeyi ve hissetmeyi öğrenmenin 

oldukça önemli olduğuna vurgu yapmaktadır. Ancak öncelikle eserin tekrar tekrar 

okunması ve bu okuma aşamasında dilsel biçimlerin tespitinden kaçınılması gerektiği 

konusunda uyarmaktadır. Çünkü tekrar tekrar yapılan okumalar sonucunda üslup 
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özellikleri zaten okurun dikkatini çekmiş ve ortaya çıkmış olacaktır.  Üslup özellikleri 

belirgin hâle gelince analiz basamağına geçilmiş olacaktır. Analizi yapan araştırmacı, 

üslup içerisindeki dilsel biçimlerin birleştirimleriyle gittikçe daha belirgin ve daha 

görünür hâle gelen dilin sınırlarını kavrayarak bir senteze ulaşıp eseri yorumlayacaktır 

(Kayser, 1948: 323). 

 

2.1.4. Emil Staiger 

Metin odaklı yorumlamanın öncüsü kabul edilen Staiger de üslup analiz 

yöntemini belirli bir sistematiğe oturtmamıştır (Sowinski, 1991: 146). Staiger’in 

yöntemi, Kayser’de olduğu gibi, yorumcunun sezgileriyle hareket ettiği bir yöntemdir. 

Burada ön plana çıkan eser ile yorumcu arasındaki bağ ve bu bağ sonucunda ortaya 

çıkacak olan eser alımlamasıdır. 

 

2.1.5. Michael Riffaterre 

Riffaterre, dil ile üslubun akrabalığından yola çıkarak edebî metinlerin 

incelenmesinde dil bilimsel yöntemlere başvurmanın kaçınılmazlığına vurgu 

yapmaktadır. Riffaterre’ye göre (Akt. Sowinski, 1991:147) üslupsal özellikler ancak dil 

sayesinde ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple öncelikle analiz basamağında üslubu 

ortaya çıkaracak unsurlar belirlenip incelenmelidir. Çünkü yazar, iletmek istediği mesajı 

bilinçli bir biçimde edebî unsurlarla şifrelemektedir. Bunun sonucunda ise okur, mevcut 

üslup ögeleri aracılığıyla söylenmek istenene yönlendirilmekte ve dikkati oraya 

çekilmektedir. Riffaterre bu ögelere stimulus adını vermekte ve bu ögelerin dil bilimsel 

normlardan uzaklaşma olduğunu belirtmektedir. Ona göre metinde yer alan bu 

uyarıcılar tespit edilerek gruplandırılmalı ve dilbilgisel ulamlara ayrılmalıdır. Analizin 
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son basamağında ise benzerlik, bağıntı, değiştirilebilirlik ve dağılım gibi işlevlerinin 

değerlendirilmesi yer almaktadır. Bu yöntemle incelenen edebî metnin üslupsal yapısı, 

her dil bilimsel olgu gibi, karşıtlıkların ortaya koyulmasıyla tanımlanıp 

genellenebilecektir. Böylece incelenen yapıların etkileri nesnel, biçimsel ve nicel olarak 

incelenmiş olacaktır (Akt. Sowinski, 1991: 147). 

 

2.1.6. Georg Michel 

Üslup tanımı ve üslup terimlerini uygulamalı analizlerle açıklayan ve bunları 

kuramsal temellere dayandıran kapsamlı bir üslup analizi, Georg Michel’in Günter 

Starke ve Franz Graehn’le birlikte yazdığı Einführung in die Methodik der 

Stiluntersuchung (1968) adlı kitapta yer almaktadır. Michel, üslup araştırmasında 

öncelikle analiz ve sentez arasında anlamlı bir ilişki olması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Çünkü ona göre üslup, bir konuşmanın seçenekli ihtimallerinin tümünden oluşmaktadır 

(Michel, 1968: 58). Böylece Michel üslubun tanımı, açıklaması ve değerlendirmesi 

arasındaki ilişkiyi açıklayabilmektedir. Üslubun tanımı, bir metindeki üslup ögelerinin 

toplamının, bilimsel bir incelemeye dayanarak belirlenmesi sonucu, üslup ögeleri 

arasındaki en temel ilişkiyi ortaya koymaktadır. Üslubun açıklaması, üslubun tanımı 

aracılığıyla belirlenen ögelerin hangi sebeplerle oluştuğunu, eş anlamlı seçenekler 

arasından özellikle neden mevcut üslup ögesinin seçildiğini incelemektedir. Ancak 

üslubun açıklanması noktasında artık salt dil bilimsel yaklaşımla açıklama yapmak 

mümkün olmamaktadır. Üslup değerlendirmesi için de benzer bir durum söz konusudur. 

Değerlendirme aşamasında iyi ve kötü, başarılı ve başarısız, uygun ve uygun değil gibi 

ifadeler devreye girmektedir. Bu değerlendirme ifadelerinin edebî metinlere uygun 

olmadığını kitabın dil bilimsel ve edebiyat bilimsel üslup analizi başlığı altında ele 

almaktadır (Michel, 1968: 59-64). 
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Michel de Kayser gibi eserin tamamının tekrar tekrar okunması üzerinde 

durmaktadır. Sonraki adımda üslup özellikleri tespit edilip tanımlanmalıdır. Genelgeçer 

bir üslup analiz yöntemi ortaya koymaya çalışan Michel’in analizi üç basamaktan 

oluşmaktadır: 1. Metnin tümünün kavranması. 2. Üslup ögelerinin tespiti. 3. Üslup 

çizgilerinin kavranması. 4. Ortaya çıkan üslubun tanımlanması (Michel, 1968: 73). İlk 

üç analiz basamağını bir sentez basamağı izlemektedir. 

 

Kayser’e kıyasla Michel, bu basamakların her birini açıklamaktadır. Üslup 

ögelerinin tespiti olan ikinci basamakta gelişigüzel ve sistematik olmayan bir sıralama 

yerine üslup ögelerini belirli başlıklar altında sistematik bir biçimde sınıflandırmayı 

önermektedir. Örneğin; anlam-kavram, anlam-ifade, tarihî, yöresel, alan dili, türemiş 

sözcük, dil bilgisel, deyim bilimsel gibi başlıklardan bahsetmektedir (Michel, 1968: 79). 

Üçüncü analiz basamağı olan üslup çizgilerinin kavranması aşamasında Michel, üslup 

ögelerinin sıklığına, benzer olanların birbirleriyle ilişkisine, dağılımlarına ve 

bağlantılarıyla birlikte oluşturdukları etkiye değinmektedir (Michel: 1968: 95). 

 

Üslup özelliklerinin kapsamlı bir şekilde tanımlanabilmesi için sadece buraya 

kadar sayılan ve üslup ögeleri ile çizgilerinden oluşan yapı taşlarını birleştirmek yeterli 

olmayacaktır. Sentez, yani üslup çizgileri arasındaki ilişki ile üslup çizgilerinin 

etkilerini isabetli bir şekilde ortaya koymak, üslup araştırmasının muhtemelen en zor 

bölümüdür. Bu sebeple analiz aşamasında elde edilen verileri sentez aşamasında 

mümkün olduğunca doğru bir şekilde yorumlayabilmek için Michel (1968: 98-99) 

dikkat edilmesi gereken ilkeler ortaya koymaktadır: 1.  Dilsel üslup faktörleri 

(sprachstilistische Faktoren) her zaman içerikle uyumlu olmalıdır. Tanımlama 
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yapılırken mümkün olduğunca az sayıdaki niteliksel özellikler dikkate alınmalıdır. Buna 

dayanak olacak şekilde önceki adımlarda, metnin karakterini nispeten ortaya koyan 

üslup çizgileri saptanmış olacaktır. 2. Tespitler yapılırken zaman dizinsel olarak değil, 

daha çok üslup çizgilerinin kendi aralarındaki karakteristik ilişkileri yol gösterici 

olmalıdır. Hangi üslup özellikleri ağır basmakta, hangilerinin rolleri daha arka planda 

kalmaktadır? sorusu sorulabilir. İlerleyen aşamada üslubun, metnin yapısına nasıl yön 

verdiği ve iç yapı ile dış yapı (architektonische und kompositorische Gliederung) 

arasında nasıl bir ilişki olduğu soruları ortaya çıkmaktadır. 3. Üslup tanımlamasında 

(Stilbeschreibung) son olarak üslubun biçim ve işlevinin etkileşimi göz önüne 

alınmalıdır. Biçim, metin içerisindeki üslup ögelerinin dağılımı, sıklığı ve 

bağlantısından oluşmaktadır. İşlev ise üslup ögelerinin dağılımı, sıklığı ve bağlantısıyla 

ulaşılmak istenen özelliktir. Bu özellik içeriğin dilsel ifadesindeki iletişimsel etkiyi 

ortaya koymaktadır. Yazarın düşünce, his ve istek (Wollen) aşamasındaki gerçeklik 

(Wirklichkeit) incelenirken hangi bakış açısı ve inceliklerin ifade edildiği ve okur 

üzerinde nasıl bir etki yarattığı anlaşılabilir olmalıdır. Burada okur üzerindeki etkiyle 

kastedilen, metin içeriğinin salt bireysel olarak alımlanması (Rezeption) değil, aksine 

dilsel araçların deneyime dayalı ve kanıtlanabilir, toplumsal gerçekliği olan işlevi göz 

önüne alınmaktadır. Michel’in yöntemi, daha sonra Sandig ve Spillner’in de temel 

aldığı “eylem kuramı”na (Handlungstheorie) göre yaklaşımın temelini oluşturmuştur. 

 

2.1.7. Elise Riesel 

Üslup araştırmalarına ilişkin, özellikle de Almancanın üslubuyla ilgili çok sayıda 

çalışmasıyla Riesel, Demokratik Almanya Cumhuriyeti’ndeki çalışmalarda önemli bir 

yere sahiptir. Riesel’in 1974 yılında yayımlanan Theorie und Praxis der 

linguostilistischen Textinterpretation adlı ders kitabında üç tür üslup analizinden 
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bahsedilmektedir: 1. Anlamsal-üslup bilimsel yöntem (semantisch-stilistische 

Metohde). 2. Yapısal yöntem (strukturelle Methode). 3. İstatistiki yöntem (statistische 

Methode). Riesel’e göre yapısal yöntem, anlamsal-üslup bilimsel yöntemin 

tamamlayıcısıdır (Sowinski, 1991: 153). Böylece metnin bir bütün hâlinde ele alınması 

mümkün olmakta, içerik, biçim ve etki arasındaki ilişki de birbirini tamamlayıcı bir 

nitelik kazanmaktadır. Riesel bunun ardından metnin yorumlanması için bir yol haritası 

çizmektedir. Öncelikle metnin işlevsel veya edebî karakteristiği belirlenmektedir. İkinci 

adımda metnin kısa içeriği belirlenmektedir. Son olarak ise metnin kompozisyon 

özellikleri ele alınmaktadır. Bu adımlardan sonra, elde edilen üslup ögeleri bağlama 

göre değerlendirilmektedir. Riesel’in buradaki amacı, biçim ve içerik arasındaki bağını 

bozmadan üslubun işlevini ortaya koymaktır (Sowinski, 1991: 154). 

 

2.1.8. Bernd Spillner 

1970’li yıllardan itibaren Batı Almanya’daki üslup araştırmalarına, sayısız yayın 

ve Uygulamalı Dil Bilimi Derneğindeki (Gesellschaft für Angewandte Linguistik) 

çalışmalarıyla büyük katkı sağlamıştır. 1974 yılında yayımlanan Linguistik und 

Literaturwissenschaft: Stilforschung, Rhetorik, Textlinguistik adlı eserinde üslup 

analizine ilişkin ayrı bir başlığa yer vermiştir. Bu bölümde Kayser ve Staiger’in 

yöntemlerine karşı mesafeli bir tutum sergilemektedir. Spillner, üslup analiziyle ilgili 

genelgeçer yöntemleri eleştirmekte ve her edebî metnin özgünlüğü göz önünde 

bulundurularak üslup analizi için de özgün bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini 

savunmaktadır (Akt. Sowinski, 1991: 154-155). 
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Spillner’in üslup analizi için önerdiği yöntem, daha önce ortaya koyulmuş 

yöntemlerin bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Bu bağlamda öncelikle Kayser ve 

Staiger’in yöntemlerinde olduğu gibi metin odaklı yorumu (werkimmanente 

Interpretation) tavsiye etmektedir. Metin odaklı yorum için ikinci basamakta 

yorumlamacı yaklaşıma (Hermeneutik) başvurmak gerekli olacaktır. Bunu izleyen 

adımda R.A. Sayce’in cümle yapılarının görselleştirilmesiyle (Visualisierung 

syntaktischer Strukturen) ilgili önerileri ve istatistikî ve matematiksel üslup analizi 

yöntemleri yer almaktadır. Bu adımların ardından Spillner’in bizzat kendisinin 

geliştirdiği ve denediği, üslubu tanımaya ve tanımlamaya yönelik çeşitli süreçler 

gelmektedir. Spillner öncelikli olarak metin etkileşim süreçlerine (Prozeduren der 

Textmanipulation) yer vermiştir: 1. Özellikle yazara özgü cümle yapılarını tespit etmek 

için gerekli olmayan dilsel birimlerin çıkarılması (Eliminierungsstest) 2. Dilsel 

paradigmalar içinden seçilen unsurların yeniden ve başka seçimlerle açımlanması 

(Paraphrasierungstest) 3.  Metinde üslup özelliği taşıdığı düşünülen yerlerin altının 

çizilmesi ve ortaya çıkan sonuçların değerlendirilmesi (Unterstreichungstest), böylece 

elde edilen verilerin doğrulanması sağlanacaktır (Informationsbefragungen). 4. 

Spillner’in öne sürdüğü inceleme yöntemleri arasında en deneysel olanı çoktan seçmeli 

yöntemdir (multiple-choice-Verfahren). Mevcut alternatifler arasından yapılan 

seçimlerle bir değerlendirmeye varılmaya çalışılmaktadır. 5. Sonuç olarak Spillner, 

Osgood’un konotasyon çalışmalarından hareketle üslubun okurda/dinleyicide yarattığı 

etkiyi analiz etmektedir (Sowinski, 1991: 155). 

 

2.1.9. Bernhard Asmuth 

Asmuth, 1974 yılında Luise Berg-Ehlers’le birlikte hazırladığı Stilistik adlı 

kitabında üslup kuramları ve üslup ögelerini ayrıntılı bir biçimde ele almasına rağmen 
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üslup analizine kısıtlı bir biçimde yer vermiştir. Bu sebeple Asmuth’un ortaya koyduğu 

üslup analizi kurama dayalıdır, yani uygulamaya yönelik değildir. Biçim, yani üslup 

ögelerini ve işlevlerini temel almaktadır. Bu işlevler, okurun izlenimlerinden hareketle 

değerlendirilmelidir. Asmuth, çalışmasında bu işlevleri, bir metni baştan sona belirleyen 

işlevler olarak tanımlamaktadır. Takip eden adımda, metin içerisindeki her işlevi 

belirlemek gerektiğini ifade etmektedir (Akt. Sowinski, 1991:156). 

 

İşlevlerin belirlenmesinde, ister tümdengelim ister tümevarım yöntemi 

kullanılsın, her iki yöntemin de aynı sonuca ulaşarak, birbirini tamamlayıcı nitelikte 

olduğunu ileri sürmektedir. Asmuth’un bu işlemler sırasında önem verdiği nokta, tespit 

edilen üslup ögelerinin tek başına değil, metnin tümü içerisindeki yer, işlev ve önemi 

gözetilerek değerlendirilmesidir (Sowinski, 1991: 157). Bu bağlamda tespit edilen her 

biçim, yani üslup ögesinin belirli bir üslup oluşturduğunu ya da bir üslubun parçası 

olduğunu belirtmek isabetli olmayabilir. Bu sebeple asıl amaç, üslup değeri taşıyan 

ögeleri tespit etmek olmalıdır. 

 

Asmuth ve Berg-Ehlers üslup değeri taşıyan ögelerin tespiti için gerekli şartları 

maddelendirmiştir. Bunların başında özgünlük yani bir biçim ögesinin alışılmışın 

dışında kullanılması yer almaktadır. 0 ile 3 arasında oluşturulan bir gösterge 

çizelgesiyle üslup ögeleri derecelendirilmektedir. 0, sıradan ancak kasıtlı kullanılmış 

ögeler (mecaz); 1, bir kişinin, grubun ya da durumun tipik, karakteristik özellikleri; 2, 

moda ya da geleneklerin belirlediği ögeler (vezin ölçüleri, dörtlük kriterleri); 3 ise 

konunun öngördüğü veya dilin mevcut, kaçınılmaz biçimleri için kullanılmaktadır 

(Sowinski, 1991: 157). 
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2.1.10. Herbert Seidler 

Avusturyalı Germanist Herbert Seidler, 20. yy.ın ikinci yarısında üslup 

sorularının yanıtlanmasına ilişkin çeşitli yayınlar yapmış ve bu yayınlarda E. 

Winklers’ten hareketle oluşturduğu üslup kuramında değişikliklere gitmiştir. Ancak 

üslup kuramıyla ilgili çalışmalarında somut bir üslup analizine nadiren değinmiştir 

(Sowinski, 1991: 158). 

 

İlk baskısı 1963 yılında yayımlanan Allgemeine Stilistik (Genel Üslup Bilimi) 

adlı eserinde üslup tespitine ilişkin üç adımdan bahsetmektedir: 1. Metnin bağlamından 

hareketle her üslup ögesinin dikkate alınması. 2. Farklı metinlerle üslup açısından 

farklılık ve benzerliklerin karşılaştırılması. 3. Üsluba yoğunlaşma. Bu bağlamda Seidler, 

iki basamaklı bir analize vurgu yapmaktadır. Birincisinde üslup ögelerinin ortaya 

çıkarılmasının gerekliliğine, ikincisinde ise sentez yoluyla genel üslubun 

yorumlanmasına ve karakterinin belirlenmesine değinmektedir. Burada önemli olan 

genel bir değerlendirme değil, yapının yani metin örgüsünün ortaya çıkarılmasıdır. 

Seidler, üslup analizinde birtakım önerilerde de bulunmaktadır. Buna göre anlam 

düzlemindeki en basit oluşumlardan daha büyük, dil ve üsluba ilişkin bağlantılara 

tümevarım yöntemiyle ulaşılması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Seidler, ilgili 

bağlantılar arasında yazarın anlık düşüncelerinin tespiti ve dolayısıyla bunları diline 

nasıl yansıttığı, retorik figürler, kişisel üslup, işlevsel üslup, üslup katmanları, üslup 

türleri, tarihî ve toplumsal üslup bağlantıları, metin türü üslubu, dönem üslubu ve üslup 

değişimleri gibi katmanları sıralamaktadır (Akt. Sowinski, 1991: 158-159). 
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2.1.11. Ulrich Püschel 

Püschel, 1983 yılında Barbara Sandig’in Stilistik adlı eserinde üslup analizinin 

üslubu anlamak (Stilverstehen) olduğunu belirterek önceki üslup kuramlarının 

yetersizliğine değinmektedir. Ona göre üslubu kavramak, eylem kuramına bağlı olarak 

normal dili kavramaktır (normales Sprachverstehen) ve dilsel eylem yetisine 

(Sprachhandlungskompetenz) dayanmaktadır (Akt. Sowinski, 1991: 164). İlk başlarda 

burada üslubun sadece dilsel eylemdeki yerinden bahsedilirken Püschel, üslubun anlamı 

ve ona pragmatik bir içerik kazandırmak konusunda Sandig’in ifade etme (formulieren) 

yaklaşımından yola çıkmaktadır. Dilsel eylemin bir sonucu olarak ortaya çıkan üslup da 

böylece uygulamada yoğunlaştırılmış ifade tarzı şeklinde açıklanmaktadır. Sowinski, 

von Polenz’e göndermede bulunarak önemli bir noktaya temas etmektedir: “Her bir 

içerik birimi belirli bir ifade birimini karşılamak zorunda değildir” (Sowinski, 1991: 

164). Buradan hareketle Püschel’in vardığı sonuç şu şekildedir: Dilsel eylemin kalıplara 

(Muster) bağlı olması gibi ifade etme de üslubun kalıplarına bağlıdır, üslup analizinin 

görevi de mevcut üslup kullanımlarını belirlemek ve kullanıma bağlı anlamı ortaya 

koymaktır (Sowinski, 1991: 164-165). Bu bağlamda Püschel, üslup analizinin ana 

hatlarını üç başlık altında toplamaktadır: üslubu betimleme (Stilbeschreiben), üslubu 

açıklama (Stilerklären) ve üslubu yorumlama (Stildeuten) (Sowinski, 1991: 165). 

Püschel, istatistiğe dayalı üslup analiz yöntemleri ve R. Jakobson’un seçime ve 

kombinasyona dayalı paradigmaları ile cümle dizilimlerinin meydana getirdiği ifade 

birleşimlerini (yapısalcı yaklaşım) üslup betimleme başlığı altında ele almaktadır 

(Sowinski, 1991: 165).  

 

İşlevsel üsluplar ya da metin üslupları gibi belirli üslup türlerini üslup açıklaması 

başlığı altında toplamaktadır. Üçüncü başlık olan üslubu yorumlamada Püschel, edebî 
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yorum ve üslup analizini birlikte değerlendirmektedir. Ancak burada W. Kayser ve E. 

Staiger’in yöntemlerinde olduğu gibi metin odaklı yorumu kullanmayarak kendi üslup 

analiz yönteminde Spitzer, Riffaterre ve Spillner’in görüşlerini temel almaktadır 

(Sowinski, 1991: 165). Püschel, Spitzer’e göre üslubun bir dizge oluşturmasından yola 

çıkarak üslubu oluşturan ögeleri algılamakla onları anlamanın ve yorumlamanın 

mümkün olacağını belirtmektedir. Böylece edebî bir metin ile edebî olmayan bir metnin 

üslubunun tespit edilmesi arasında bir fark olmadığını ve bunun temelinde dilsel 

eylemin yer aldığına vurgu yapmaktadır (Püschel, 1980: 304-305). Ancak Püschel 

(Sowinski, 1991: 166), üslubun biçimsel ve ardından gelen yorumsal analizine karşı 

çıksa da neticede bu analiz basamaklarının ona sağladığı verilerden yararlanmak 

zorundadır. Kendisinin Dil Bilimsel İstatistik adlı çalışmasında öne sürdüğü analiz 

basamakları bunu doğrular niteliktedir. Bu basamakların ilkinde üslup ögeleri açıkça 

ortaya koyulmalı, ikincisinde birbirleriyle olan bağlantı ve metnin tamamındaki işlevleri 

belirlenmeli, son basamakta ise bu işlevler açıklanmalıdır (Püschel, 1980: 310). 

Püschel’in ortaya koyduğu analiz basamaklarının ilki Staiger’in metne bağlı 

incelemesine, ikincisi Riffaterre ve Jakobson’un yapısal incelemesine ve üçüncüsü 

Jakobson’a, dolayısıyla da Sandig’in eylem kuramına dayanmaktadır. Spillner’in 

kuramları sentezlediği gibi Püschel de bu tarzda bir sentez ortaya koymaktadır. Püschel 

diğer kuramcılardan farklı olarak dili temelde bir eylem, üslubu ise dilsel bir eylem 

olarak görmekte ve onu bu bağlamda incelemektedir. 

 

2.1.12. Barbara Sandig 

Sandig, üslubun dilsel bir eylem olduğunu söylemekte ve bunu edimsel dil 

bilimine (Pragmalinguistik) dayandırmaktadır. Bu düşüncesini kullanımlık metinlerin 

analizini yaparak destekleyen Sandig, 1983 yılına kadar çalışmalarına edebî metinlerin 
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analizine ve analiz yöntemlerine yer vermemiştir (Sowinski, 1991: 169). Ancak 1986 

yılında yayımlanan Stilistik der deutschen Sprache (Alman Dilinin Stilistiği) adlı 

çalışmasında edebî metinlerin analizinde eylem kuramından bahsetmektedir. Buradan 

yola çıkarak edebî bir metnin üslubu da dilsel bir eylem olma özelliği kazanmıştır. 

Böylece belirli bir amaca hizmet etmektedir. Bir metnin hizmet ettiği amaç, ilgili metnin 

işlevini belirlemektedir. Bu durumda sadece yapısal olarak betimlenmesi yeterli 

olmayan üslubun işlevi de incelenmelidir. Metnin hangi amaca hizmet ettiğinin ortaya 

koyulması daha kapsamlı bir analizden bahsetmeyi mümkün kılacaktır. Sandig, (1986: 

19) buradan hareketle üslubu yapı ve işlev başlıklarına ayırarak kapsadığı unsurları 

detaylandırmıştır. 

 

Yapı:  Kafiye ve aliterasyon gibi ses biçimleri; ölçü gibi ritmik unsurlar; özel 

üslup değeri kazandırılmış sözcükler; metafor, benzetme ve kişileştirme gibi edebî 

sanatlar. 

İşlev: Sıradan ifadeler, yeni edebî ifadeler, ritüeller, sosyal ayrımlar, yüksek 

üslup düzeyi normları, çağ üslubu gibi tarihî üsluplar, rol ilişkileri ve davranış biçimleri 

gibi uygunluk normları. 

 

Anlaşılacağı üzere üslubu kavramak için yapının yanı sıra işlevin de incelenmesi 

kaçınılmazdır. Yapı ve işlev nasıl tesadüfi değilse bir araya gelmeleriyle oluşan üslup da 

tesadüfi değildir. Sandig’e göre metinlerde yapı analizinin yanında işlevlerinin de üslup 

içerisindeki yerleri bakımından incelenmesi üslubun değerliliğini ortaya çıkarmaktadır 

(Sandig, 1986: 123-124). 
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Sandig, kendi kuramıyla, bir karmaşa içinde bulunduğunu düşündüğü üslup 

bilimi alanına bir düzen getirmeyi amaçlamaktadır. Ona göre (1986: 13) üslubun önemi 

dilsel eylem kuramıyla ortaya çıkmaktadır, bunun için de sorulması gereken birkaç soru 

ortaya çıkmaktadır: 

 

- Üslup dil bilimsel bir birim midir? 

- Üslubun işlevleri nedir? Ne işe yarar? 

- Üslup nerede görülür? Yapısı nasıldır ya da yapılar mı üslubu oluşturur? 

- Dil kullanıcıları için üslubun anlamı nedir? 

 

Genelde üslup inceleme yöntemlerinde tümevarım ilkesi benimsendiğinden, 

inceleme sırasında belirlenen üslup ögelerinin metnin bütününe uyum sağlaması 

aşamasında güçlükler ortaya çıkmaktadır. Sandig’in kuramı ise eylem (dilsel eylem ve 

ön koşulları), metin (ve işlevleri) ve konuyu bütüncü bir bakış açısıyla ele aldığından 

tümdengelim yöntemini benimseyen bir kuramdır.  

 

2.2. Bernhard Sowinski - Edebi Metinlerde Üslubun Belirlenmesi 

İşlevsel üslubun inceleme alanına giren, kullanımlık metinlerden farklı olarak 

edebî metinlerin üslup özelliklerinin incelenmesinde daha karmaşık denebilecek 

yöntemler önceki başlıklarda verilen kuramcılar aracılığıyla da ortaya koyulmuştur. Bu 

inceleme yöntemlerinden hareketle teze konu olan Dürrenmatt’ın polisiye romanlarının 

üslup özellikleri incelenirken Bernhard Sowinski’nin 1991 yılında Stilistik adıyla 
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basılan ve 91. ile 130. sayfaları arasında yer verdiği üslup inceleme yöntemi 

kullanılacaktır. Bernhard Sowinski’nin inceleme yöntemi ayrıntılı bir biçimde ele 

alınacağından ve fazlaca alt başlığa sahip olduğundan bu kısım müstakil bir başlıkta 

verilmiştir. 

 

2.2.1. Üslubu Belirleyen Unsurlar 

Bu bölümde, teze konu olan Dürrenmatt’ın polisiye romanları incelenirken 

kullanılacak şablonda yer alan kavramların açıklaması yapılacaktır. 

 

2.2.1.1. Sözcük Seçimi 

Bir dilin söz dağarcığındaki sözcüklerin kullanımı bireysel olarak farklılıklar 

gösterse de dil kullanımını ayırt edici iki farklı yaklaşım mevcuttur. Bunlar üslup 

bakımından farklılaşmış ve farklılaşmamış söz dağarcığı olarak değerlendirilmektedir. 

Üslup bakımından farklılaşmamış söz dağarcığı için aynı zamanda normatif söz 

dağarcığı tanımlaması da kullanılmaktadır. Üslup bakımından farklılaşmamış söz 

dağarcığı genel olarak iletişim kurulan kişi ya da okur tarafından anlaşılmak ve istenen 

mesajı aktarma işlevine sahip olmak gibi özelliklere sahiptir. Bu tür söz dağarcığı bir 

dilin temel söz dağarcığını oluştururken aynı zamanda istatistiksel olarak en sık 

kullanılan sözcüklerden oluşmaktadır. 

 

Bir dilin üslup bakımından farklılaşmamış söz dağarcığını dağ, toprak, su, balık, 

insan gibi adlar ya da yürümek, koşmak, yapmak, yaşamak gibi eylemler 

oluşturmaktadır. Bu tip sözcükler üslup değeri taşımamakla birlikte her üslup düzeyinde 
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ve toplumun her katmanında farklılık göstermeden kullanılabilir. Aynı şekilde ve, veya, 

gibi, çünkü gibi bağımsız dil bilgisel biçim birimleri de (freie grammatische 

Basismorpheme) üslup değeri taşımadıklarından farklılaşmamış söz dağarcığı içinde 

değerlendirilmektedir. Ancak, hâlbuki mademki, oysaki, hatta, üstelik gibi bağımsız dil 

bilgisel biçim birimleri birbirinin yerine kullanılabilen eş anlamlı sözcükler olduğundan 

her biri üslup değeri taşımakta, bu sebeple de farklılaşmış söz dağarcığı içinde 

değerlendirilmektedir. 

 

Üslup bakımından farklılaşmış söz dağarcığı bir dilin her kullanıcısı tarafından 

kullanılmamakta ve aynı düzeyde anlaşılmamaktadır. Konuşmacının ya da ilgili metnin 

gereği olan üslup özelliğine ve üslup değerine büyük ölçüde katkı sağladığından, 

kullanılan sözcükler arasında üslup bakımından farklılaşmış olanlar, üslup incelemesi 

açısından dikkate değerdir. Bu bağlamda konuşmacının ya da yazarın üslubu 

incelenirken sözcük seçiminin üsluba yansımasının tespiti için beş alt başlık 

bulunmaktadır. 

 

- Çağa özgü sözcük kullanımı 

- Belirli bir bölgeye özgü sözcük kullanımı 

- Belirli bir gruba özgü sözcük kullanımı 

- Yabancı sözcük kullanımı 

- Kalıplaşmış sözcük dizilerinin kullanımı 
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2.2.1.1.1. Çağa Özgü Sözcük Kullanımı 

Çağa özgü sözcük kullanımı; kullanımdan düşmüş eski sözcük ya da deyimleri 

(Archaismen), tarihte belirli bir döneme ve bugün anılmayan olay ya da nesnelere ait 

sözcükleri (Historismen) ya da yeni türetilen sözcükleri (Neologismen) kapsamaktadır. 

Kullanımdan düşmüş sözcük ya da deyimler, artık geçerliliğini yitirmiş ve okur ya da 

dinleyicinin gözünde eskimiş görünmektedir. Yeni türetilen sözcükler ise yeni meydana 

gelen toplumsal olayları ya da doğada meydana gelen yeni oluşumları adlandırmak için 

kullanılmaktadır. 

 

Yeni türetilmiş sözcükler, bir toplumsal ya da doğa olayını adlandırmanın yanı 

sıra konuşmacının ya da yazarın özgür ve özgün bir yaratıcılık alanı da olabilmektedir. 

Yazarlar, mevcut toplumsal ya da doğa olaylarını adlandırırken toplumsal uzlaşı yoluyla 

kabul edilmiş tanımlamalardan farklı olarak kendi türettikleri sözcükleri kullanma 

eğilimi gösterebilmektedir. Böylece yazara özgü bir üslup ögesi ortaya çıkmakta ve 

üslubun tanımlanması aşamasında yol gösterici nitelik taşımaktadır. 

 

2.2.1.1.2. Belirli Bir Bölgeye Özgü Sözcük Kullanımı 

Sadece sınırlı bir bölgede anlaşılabilen, kendine özgü sözcük, ifade ya da dil 

bilgisi kuralları olan ve ana dilden ayrılan kol, o bölgeye özgü lehçeyi belirlemektedir. 

Lehçe ses, yapı ve sözcük dizimi bakımından ana dilden ayrılmaktadır. 

 

Edebi eserlerde karşımıza çıkan belirli bir bölgeye özgü sözcük kullanımı, 

bölgenin lehçe yoluyla yerel, toplumsal, bazen de tarihî renklerini okura aktarmaktadır. 
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Bununla birlikte hem yazar hem de onun lehçe konuşturduğu karakterleri hakkında fikir 

sahibi olmak için o lehçeye ait sözcüklerin tespiti önem taşımaktadır. 

 

Belirli bir bölgeye ait sözcük kullanımı, yazarın üslubunu belirleyen unsurları 

incelerken araştırmacının dikkatini çeken bir kullanımdır. Konuşma diline ait sözcük 

kullanımı ise genelde günlük hayatın akışını vurgulamak isteyen ve bu yüzden konuşma 

dilini büyük bir gerçeklikle yansıtan metinlerde görülmektedir. Belirli bir bölgeye özgü 

sözcük kullanımının incelenmesiyle yazarın üslup düzeyi hakkında bilgi edinmek de 

mümkün olabilmektedir. 

 

2.2.1.1.3. Belirli Bir Gruba Özgü Sözcük Kullanımı 

 Belirli bir gruba özgü sözcük kullanımı konuşanın mesleği, toplumsal durumu, 

yaşı ve cinsiyeti hakkında bilgi verebilmektedir. Bir gruba özgü sözcük kullanımı 

dendiğinde alan dili de düşünülmelidir. Alan dili altında yabancı sözcükler, jargonlara 

ait sözcükler de sayılmalıdır. Profesyonel jargonlara ait sözcükler, başka meslek 

gruplarından olan insanlar tarafından genelde anlaşılmamaktadır. 

 

Bununla birlikte toplumun belirli kesiminin diğerleri tarafından anlaşılmamak 

amacıyla kullanılan özel sözcükler de bulunmaktadır. Toplumun en üst ya da en alt 

tabakasını oluşturan insanların kendilerine özgü bir dil kullandıklarını söylemek 

mümkündür. Toplumun üst tabakasını oluşturan insanların genelde gösterişli sözcük ve 

yapıları tercih etmeleri ya da çoğu insan tarafından anlaşılması zor yabancı sözcük 

kullanmaları, toplumun o kesimine ait dilin önemli bir unsuru olmaktadır. 
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Üslup araştırmalarında jargon, alan dili ya da lehçenin araştırılmasında olduğu 

gibi grup dili yazarın üslubu ve eserin üslup düzeyi hakkında bilgi vermektedir. 

 

2.2.1.1.4. Yabancı Sözcük Kullanımı 

Üslup ögelerinin incelenmesi ve üslup özelliklerinin ortaya koyulması 

aşamasında edebî metinlerde karşımıza çıkan yabancı sözcük kullanımı, o metnin 

üslubu hakkında ilk bakışta bile bir ipucu vermektedir. Sadece yabancı sözcük 

kullanımı değil, yabancı yapım ekleri ya da ifadeler de üslubu belirleyen unsurlar 

arasında sayılmaktadır. 

 

Üslup bilimsel bakış açısıyla değerlendirildiğinde yabancı sözcük kullanımının 

amacı açısından birkaç belirleme yapmak mümkündür: 

 

- Genelde yabancı dildeki terimler anlam kargaşası yaratmadığından ve 

uluslararası anlaşılırlığa sahip olduğundan bilim ve teknolojide kullanılan terimlerin, 

ilgili dilde karşılığı olsa bile, yabancı dildeki karşılığı tercih edilmektedir. 

- Yabancı sözcük kullanımı, ilgili dilin söz dağarcığından yapılacak seçimin 

çeşitliliğini azaltmış olur. 

- Belirli durumlarda ise yabancı sözcük kullanımı dil ekonomisi yaramaktadır. 

Örneğin Türkçede “çizgilerin, yüzeylerin ve hacimlerin belli bir ölçü ile genliklerini 

öğreten bilim” (TDK, E.T. 22.05.2018) yerine yabancı dilden Geometri sözcüğünün 

kullanılması. Uzun bir cümle yerine bir terimle anlatılmak isteneni anlatabilme seçeneği 



82 

 

dil kullanıcılarına sunulmuşken bu kullanıcılar elbette ki daha kısa ve anlam kargaşası 

yaratmayacak terim kullanımını tercih edeceklerdir. 

 

Bunların yanı sıra yabancı sözcük kullanımı toplumsal katmanlar arası ayırt 

edici bir özellik gösterebilir. Toplumun üst düzeyini oluşturan insanlar genelde salon 

dili olarak adlandırılan ve yabancı sözcükler içeren bir dil kullanmaktadır. Grup dili de 

denebilecek bu dil içerisinde karşılaşılan yabancı sözcükler arasında mon cheri (Fr.); all 

right, wow, bye bye (İng.) gibi sözcükler sayılabilir. Bunların kullanımı, salon dilinin, 

dolayısıyla da toplumun üst düzeyine mensup insanların konuştuğu grup dilinin üslup 

özellikleri incelenirken yol gösterici unsurlardan olmaktadır. 

 

2.2.1.1.5. Kalıplaşmış Sözcük Dizilerinin Kullanımı 

Deyim, iletişimsel söz, atasözü ve ikilemeler değişmeceli anlam ya da sözcük 

yinelemesi içerebilen kalıplaşmış sözcük dizileridir. Bunlar, sözcük anlamından 

uzaklaştıkları ölçüde yüksek bir imge gücü ortaya koymaktadır. Böylece okur ya da 

dinleyicinin okuduğu ya da dinlediğini daha uzun süre aklında tutmasına da yardımcı 

olmaktadır. 

 

Bir dilin söz dağarcığında önemli bir yere ve işleve sahip olan kalıplaşmış 

sözcük dizileri aynı zamanda konuşma ya da metnin üslubunu belirleyen 

unsurlarındandır. Kalıplaşmış sözcük dizileri kullanımı, daha yoğun bir anlam örgüsü 

ortaya koymakla birlikte metinlerin üslup değerini arttırmaktadır (Toklu, 2007: 110). 
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Deyimlerin büyük bir bölümünde sözcük yinelemesi ya da değişmece anlamı yer 

almaktadır. Metin içinde kullanılan deyimler de böylece canlı ve etkili bir anlatımın 

ortaya çıkmasına ve metnin üslup değerinin artmasına katkı sağlamaktadır. 

 

İletişimsel sözler toplumsal uzlaşıya dayalıdır ve teşekkür etme, kutlama, 

selamlaşma ya da başsağlığı dileme gibi kalıplaşmış ifadelerin adıdır. Kullanıcılarının 

ruh hâlini veya batıl inançlarını anlamaya yarayan, uyarma ya da kınama gibi işlevler 

üstlenen iletişimsel sözler, deyimler gibi dillerin söz varlığında önemli bir yere sahiptir 

(Toklu, 2007: 112). 

 

İletişimsel sözler kullanım alanlarına göre çok fazla çeşitlilik göstermektedir.  

Bu sebeple üslup inceleme çalışmalarında özellikle edebî metinlerde kullanılan 

iletişimsel sözler hem ilgili metnin edebî değer taşımasına katkı sağlayabilir hem de 

metnin üslup değerinin belirlenmesinde rol oynayabilir. 

 

Kalıplaşmış sözcük dizileri arasında yer alan atasözleri, bilgece düşünce veya 

öğüt aktarmaktadır (Toklu, 2007: 113). Deyimler gibi atasözlerinde de genelde sözcük 

yinelemesi ya da değişmeceli anlam görülmektedir. Bu durum atasözleri yoluyla canlı 

ve etkili bir anlatımın ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Atasözleri, ilgili toplumun tarih 

ve kültürü hakkında bilgileri de yansıtabilir.  Öğüt veya yol gösterici düşüncelerin 

atasözleri yoluyla aktarılması, anlatımın zenginleşmesini ve kullanıldığı konuşma ya da 

metinlerin üslup değeri kazanmasını sağlamaktadır. 
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İkilemeler aynı sözcük türüne ait sözcüklerin yinelenmesiyle oluşturulmaktadır. 

İkilemeler eş anlamlı sözcüklerden oluşabildiği gibi zıt anlamlı sözcüklerin bir araya 

gelmesiyle de oluşabilir. Eş ya da zıt anlamlı olmayıp aynı sözcüğün genellikle harf 

değiştirilerek bozulmuş biçiminin yinelenmesiyle yapılan ikilemeler de bulunmaktadır. 

Örneğin; kalem malem, elma melma, baby schmaby, fancy shmancy. Kullanılan iki 

sözcük arasında genelde belirli bir kafiye olan bu ikilemeler de anlatıma hareket ve 

canlılık katmak amacıyla kullanılmaktadır. 

 

2.2.1.2. Söz Dizimsel Üslup 

Cümle içerisindeki söz diziminin yerinin değiştirilebilir olması, cümle 

ögelerindeki yer değişikliğinin de üslubu etkileyen unsurlar arasında olmasını 

sağlamıştır. Söz dizimsel inceleme sonucu üslubun belirlenmesinde öne çıkan unsurları 

aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

- Cümlenin kapsamı: kısa, orta ya da uzun cümleler 

- Cümlenin türü: ifade, ünlem ya da soru cümlesi 

- Cümlenin yapısı: basit, sıralı ya da bileşik cümle 

- Cümle ögelerinin yeri 

 

2.2.1.2.1. Söz Dizimsel Üslup Bağlamında Cümlenin Kapsamı 

Metin içindeki cümle uzunlukları onların kapsamını belirlemekte ve cümlenin 

kapsamı metin türüne göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, duygu içerikli 

metinlerde, reklamlarda ya da konuşmalarda birbirini izleyen kısa cümlelerin tercih 
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edildiği görülür. Ancak bilimsel metin ya da konuşmalarda daha uzun ve bileşik 

cümleler tercih edilmektedir. 

 

Kısa cümleler anlatılmak isteneni vurguladıklarından ifade değerleri genelde 

daha yüksektir. Birbirini izleyen kısa cümleler arasındaki nokta, duraklama 

gerektirdiğinden sonraki cümle için kısa bir heyecan yaratır. Uzun cümleler ise bilimsel, 

siyasi ve felsefi metinlerdeki düşünme süreçlerini yansıtmak için daha sıklıkla 

kullanılmaktadır. 

 

2.2.1.2.2. Söz Dizimsel Üslup Bağlamında Cümlenin Türü 

İfade cümlesi, kuşkusuz en sık kullanılan cümle türü olmakla birlikte yansız ve 

nötr ifadeleri aktarma ve anlatma biçimidir. Nesnellik belirten ifade değeri taşımaları 

gerektiğinden bilimsel ya da yönerge metinlerinde daha sık karşımıza çıkmaktadır. 

 

Ünlem cümleleri ise genelde duygu içerir ve konuşmacının niyeti hakkında bilgi 

verir. Edebî metinlerde ünlem cümleleri karakterlerin iç dünyasına ait bilgileri aktarmak 

için tercih edilebilir. 

 

Soru cümlelerinde dikkat edilmesi gereken iki durum bulunmaktadır: cevabı 

beklenen sorular ve cevabı beklenmeyen sorular. Cevabı beklenmeyen sorular, edebî 

metinlerde retorik soru olarak yer alabilir.  Retorik sorular, cevabı kendi içinde olan ve 

ona vurgu yapan sorulardır. Ayrıca cevabı beklenmeyen sorular konuşmacının konuyu 

istediği yönde tutmasına yardımcı olmaktadır. 
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2.2.1.2.3. Söz Dizimsel Üslup Bağlamında Cümlenin Yapısı 

Üsluba etki eden söz diziminin cümle düzeyindeki seçenekleri arasında basit, 

sıralı ve bileşik cümleyi saymak mümkündür. Bu üç olasılık arasında basit cümle üslup 

açısından en nötr değere sahiptir. Ancak basit cümleler de cümle kapsamı ve türü ya da 

ögelerinin yerinin değiştirilmesiyle üslup değeri kazanabilir. 

 

Sıralı cümleler benzer nesne ya da olayların ardı ardına aktarılması için 

kullanılabilir. Bu cümleler virgülle sıralanabildiği gibi yüklemin yerini değiştirmeyen 

bağlaçlarla da kurulabilir. Bu yapıdaki cümleler bağlaçlarla kurulduklarında sıralı-bağlı 

olarak da bilinirler. Özellikle anlatımı güçlendirmek ya da okurun zihninde bir resim 

oluşturmak için sıralanan sıfatlar edebiyatta tanımlama ya da betimlemede kullanılır. 

 

Bileşik cümleler ise bir ana cümle ve ona bağlı bir yan cümleden meydan 

gelmektedir. İki adet yüklem içermesiyle ve cümlenin iki tarafının da mantıklı bir ilişki 

içinde bulunması sebebiyle çoğu metin türünde en uzun cümleyi bileşik cümleler 

oluşturmaktadır. Birbirini izleyen iki basit cümle yerine bileşik cümlenin tercih edilmesi 

anlatımı canlı tutmakla birlikte üslup değerini de artırmaktadır. 

 

Yan cümle, eylemi öznesine bağlanabilen cümledir. Dolayısıyla Almancada 

zaman, tarz, şart gibi bir anlam bildiren cümleler yan cümle kabul edilmektedir. Çünkü 

bu cümlelerde eylem özneye bağlanmaktadır, yani yüklem olur. Ancak Türkçede bu 

kullanımlar, şart kipi dışında, yüklem olamayan eylemsilerle yapıldığı için bu başlık 
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altında verilecek almanca bileşik cümlelerin Türkçe karşılıkları basit cümle olarak 

görülecektir. 

 

2.2.1.2.4. Söz Dizimsel Üslup Bağlamında Cümle Ögelerinin Yeri 

Cümle ögelerinin yerlerinin değiştirilmesi, devrik cümleler oluşturmakla birlikte 

yeri değiştirilen ögenin vurgulanmasını da sağlamaktadır. Özellikle cümlenin 

yükleminin önüne yerleştirilen sözcük, vurgulanmak istenen öge hâline gelmektedir. 

Vurgulanmak istenen ögeyi yüklemin önüne yerleştirmeden söz dizimini bozup ögeyi 

cümlenin başına ya da sonuna almak ya da söz dizimini alışılmışın dışında oluşturmak 

hem okurun dikkatini çekecek hem de anlatılmak istenen vurgulanmış olacaktır. 

Bunun yanı sıra tek ögeli ve eksiltili cümleler belirli bir üslup değerine sahiptir. 

Özellikle edebiyatta yan yana sıralanmış isimlerden oluşan, ancak yüklemi olmayan 

eksiltili cümleler okurun zihninde bir film şeridi etkisi yaratmakta, böylece anlatıma 

hareket katmaktadır. 

 

2.2.1.3. Edebî Sanatlar 

Üslup incelemelerinde üslubu belirleyen unsurlar arasında sayılan söz sanatları, 

dinleyici ya da okur tarafından daha anlaşılır olması bakımından konuşmacı ya da yazar 

açısından önemlidir. Ayrıca konuşma ya da metin içerisinde yer alan söz sanatları, 

iletilmek istenen mesajı, dinleyici ya da okurun zihninde canlandırdığı resimlerle 

somutlaştırabilmektedir. 

Böylelikle ortaya çıkan resim, zihinde canlanan mesajın bir yansımasını 

oluşturmaktadır. Ancak söz sanatından bahsedebilmek için gerçek ifadenin yerini 
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değişmeceli bir anlam almalıdır. Vardar (2007: 69) değişmeceyi aşağıdaki şekilde 

tanımlamıştır: 

 

“(Alm. Figur, Tropus, Fr. Figüre, trope, İng figüre, trope). Kurala ya da 

eşdeğer, ama daha yalın ve dolaysız bir anlatıma oranla belirgin bir 

değişim gösteren her türlü dilsel birim ya da bu türlü birimler içeren her 

türlü düzenleniş; bir göstergenin ya da bir göstergeler bütününün 

“gerçek” diye nitelendirilen anlamı dışında kullanılması. Değişmece 

genellikle iki nesne ya da varlık arasındaki benzerlik (eğretileme) ya da 

herhangi bir eşdeğerlik (düz değişmece) ilişkisi aracılığıyla bir gösterge 

ya da göstergeler bütününün bir başka gösterge ya da göstergeler 

bütününün yerine kullanılmasından kaynaklanır. Kimi değişmeceler, 

tümcedeki öğelerin düzenleniş biçiminden, tümce kuruluşundan, 

biçemsel özelliklerden vb. doğar. Çağdaş kuramcıların çoğu 

değişmeyecek kavramının kapsamını büyük ölçüde genişleterek hem 

göstergelerin anlamını etkileyen hem de herhangi bir anlam 

değişikliğine yol açmayan, yalnızca düzenlenmiş işle ilgili olguları bu 

terimle belirtir.” 

 

Bu tanıma göre yazarların metinlerinde ilk kez kullandığı, kendilerine özgü 

değişmeceler de yer alabilir. Bu değişmeceler özgün olsun ya da olmasın, bir taraftan 

metne edebî değer katmakta, diğer taraftan yazarın üslubunu belirleyen önemli 

unsurlardan biri hâline gelmektedir. 

 

Edebi sanatlar kullanılarak yazılan eserlerde “ifade genişliği, tesirlilik, güzellik, 

orijinallik gibi vasıflar ortaya çıkar” (Kocakaplan, 2014: 7). Yazarlar bu etkiyi yaratmak 

için uzun metinler yazmak yerine söz sanatlarına başvurmayı tercih ederler. Buna bağlı 

olarak eserleri edebî değer kazanmakla birlikte üslup değeri de kazanmaktadır. 
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Edebi sanatlar çeşitli başlıklar altında sınıflandırılmıştır. Bunlardan bazıları 

edebî sanatları mecaz sanatları, mana sanatları ve söz sanatları şeklinde üç başlık altında 

ele almıştır. Bazıları ise sadece heyecana bağlı ve fikre bağlı edebî sanatlar şeklinde iki 

başlıktan oluşmaktadır. Ancak söz sanatlarının kesin çizgilerle sınıflandırılmasının 

mümkün olmadığı düşünüldüğünden teze konu olan eserlerde yapılacak edebî sanatların 

incelenmesinde böyle bir sınıflandırmadan uzak durulacaktır. Burada teze konu olan 

eserlerde incelenen edebî sanatların açıklamalarına yer verilecektir. 

 

2.2.1.3.1. Benzetme Sanatı (Vergleich) 

Anlatılmak isteneni okurun zihninde daha iyi canlandırmak, resmetmek için 

“aralarında çeşitli yönlerden benzerlik bulunan iki varlıktan zayıfını kuvvetlisine 

benzetmek” (Kocakaplan, 2017: 162) günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan bir 

yöntemdir. Bu sanat edebî eserlerde kullanıldığında okurun zihninde yarattığı resim ya 

da çağrıştırdıkları bakımından önem taşımaktadır. 

 

2.2.1.3.2. Eğretileme Sanatı (Metapher) 

Ortak anlam birimcikleri kapsayan eğretilemeler “aralarında eşdeğerlik ilişkisi 

kurulan anlamlı öğelerden birini öbürü yerine ve karşılaştırma yapılmasını sağlayan 

sözcükleri (örn. gibi) kaldırarak kullanma sonucu (…)” (Vardar, 2007: 89-90) 

oluşmaktadır. 
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2.2.1.3.3. Düz Değişmece (Metonymie) 

Düz değişmece, “benzetme yapılmaksızın sonucun neden, kapsayanın, kapsanan, 

bütünün parça, genelin özel, somut adın soyut kavram yerine kullanılması yoluyla 

oluşan dğişmece türüdür.” (Vardar, 2007: 85-86) 

 

2.2.1.3.4. Yineleme (Anapher) 

Yineleme, aynı cümle içinde “daha önce kullanılmış bir biçimde daha sonra 

gelen bir öğe (özellikle de bir adıl) aracılığıyla gönderme yapılması sonucu gerçekleşen 

sözdizimsel süreç”e (Vardar, 2007: 224) verilen addır. 

 

2.2.1.3.5. Ad Sayma  (Antonomasie) 

Ad sayma ya da dolaylı adlama olarak da anılan bu söz sanatı, “bir cins ismiyle 

özel bir adı veya özel bir adla bir cinsi anlatma yolu.” (TDK, 1948, 38) şeklinde 

tanımlanmıştır. 

 

2.2.1.3.6. Bağlaçsızlık (Asyndeton) 

Bağlaçsızlık veya bağlaç eksikliği olarak da adlandırılan bu söz sanatı “yalın 

ilişki içindeki iki öğe ya da dizim arasında bu ilişkiyi belirten bir bağlama öğesi 

bulunmaması.” (Vardar, 2007: 138) şeklinde tanımlanmaktadır. 
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2.2.1.3.7. Derecelendirme (Klimax) 

Derecelendirme, “herhangi bir konuda anlam bakımından birbiriyle ilişkili 

sözleri, maksadı daha etkili ifade etmek için bir düzene göre sıralamaya tedric 

(derecelendirme), kerteleme ve tırmanma denir.” (Coşkun, 2014: 223) 

 

2.2.1.3.8. Ses Yinelemesi (Alliteration) 

Ses yinelemesi, “bir sesin ya da ses öbeğinin, aynı sözcenin birçok seslem ya da 

sözcüğünde yinelenmesi sonucu sağlanan uyum.” (Vardar, 2007: 174) olarak 

tanımlanmaktadır. 
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III. DÜRRENMATT’IN POLİSİYE ROMANLARINDA ÜSLUP 

ÖZELLİKLERİ 

Bu bölümde Dürrenmatt’ın polisiye romanlarının üslup özellikleri iki farklı 

başlık altında ele alınacaktır. Bunlardan birincisi “Dürrenmatt’ın Polisiye Romanlarının 

Klasik Polisiye Anlatıların Kurgusal Özelliklerine Göre İncelenmesi”dir. Eserlerin 

klasik polisiye roman şablonundan farkları ele alınacaktır. Romanların içerikleri 

hakkında bilgi verilip eserlerin konusu ve özetine yer verildikten sonra başlık ve içerik 

ilişkisi tartışılacaktır. Ardından ise eserdeki kişilerin birbiriyle ilişkisine değinilecektir. 

Teze konu olan Dürrenmatt’ın polisiye romanlarının kurgusu da incelenecektir. 

Romanlardaki anlatım tekniklerine değinildikten sonra gerilim, dönüm ve doruk 

noktaları incelenecektir. Romanların klasik polisiye roman şablonuna uyduğu yerler ile 

farklılıkları gösterilecektir. Roman kişilerinin görevleri, işlevleri ve şablona göre ortaya 

çıkan farklar tartışılacaktır. 

 

İkinci inceleme başlığı ise “Dürrenmatt’ın Polisiye Romanlarında Üslubu 

Belirleyen Unsurların İncelenmesi”dir. Bu başlık altında incelenecek romanlarda yer 

alan üslup özellikleri sözcük seçimine bağlı üslup unsurları, söz dizimsel üslup ve edebî 

sanatlar bağlamında incelenecektir. Dürrenmatt’ın romanlarında da aranacak bu 

unsurlar teze konu olan polisiye romanların üslup özelliklerinin belirlenmesi konusunda 

yol gösterici olacaktır. Bu şablona göre eserlerde belirlenen üslup unsurlarının 

yoğunluğu bize aynı zamanda Dürrenmatt’ın polisiye romanlarının edebî yönünü de 

gösterecektir. 
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1. DÜRRENMATT’IN POLİSİYE ROMANLARININ KLASİK 

POLİSİYE ANLATILARIN KURGUSAL ÖZELLİKLERİNE GÖRE 

İNCELENMESİ 

1.1. Der Richter und sein Henker Adlı Romanın Klasik Polisiye 

Anlatıların Kurgusal Özelliklerine Göre İncelenmesi 

1.1.1. Der Richter und sein Henker Adlı Romanın Anlatım Tekniği ve 

Özellikleri 

Dürrenmatt, yirmi bir bölümden oluşan ilk polisiye romanı Der Richter und sein 

Henker’da (2002) çoğul bakış açılı o-anlatıcı kullanmıştır. Karakterlerden daha fazla 

bilgiye sahip olan, onlar hakkında bilgi aktaran ya da bazen anlatılana ilişkin kendi 

yorumlarını yansıtan hâkim bakış açılı anlatıcının aksine çoğul bakış açılı anlatıcı daha 

geri planda kalmaktadır. Mesafeli bir biçimde olaylara yaklaşan çoğul bakış açılı 

anlatıcı, karakterlerin o anda gördüklerini ve deneyimlerini aktarırken olayla ilgili 

ayrıntılı bilgi vermez ya da yorum yapmaz. Bu bakış açısı polisiye romanın karakterine 

uygun olmakla birlikte fairplay ilkesini ihlal etmeden okuru yanıltmak için de yazarların 

tercih edebileceği bir bakış açısıdır. Birden fazla kahramanın bakış açısını kullanan 

yazar böylece dedektifin üstün aklı sayesinde belki de çoktan çözümüne ulaştığı 

bulmacayı okura aktarmak zorunda olmaktan kaçınabilir. 

 

“Dıştaki gerçeğin hakkıyla yansıtılması için romancılar, tek merkezli 

bilinç yerine, bir çok kahramanın bilincini devreye sokmuşlar ve 

olayları, çok yönlü olarak yansıtma cihetine girmişlerdir. Bir romanda 

bilincinden (ve bakış açısından) yararlanılan kişi, aynı zamanda olayları 

yansıtan bir ayna özelliği taşır. Roman sanatında bu işlevi üstlenen 

figür, ‘yansıtıcı bilinç’ olarak da anılır. ‘Çoğul bakış açısı’nın 

uygulandığı romanlarda, ‘yansıtıcı bilinç’ olarak kullanılan figürlerin 
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sayısı birden fazladır. Eşyâ ve olay, hatta zaman ve çevre, bakana göre 

değişir.”(Tekin, 2012: 65-66) 

 

Bu tanımlamaya göre bakış açısındaki farklılıklar bir polisiye romanda cinayetin 

araştırılması sürecinde elde edilecek bilgilerin ya da farklı karakterlerin farklı bilinç 

dünyalarının okura yansıtılmasıyla okur, bulmacanın çözümünde dedektife göre hep bir 

adım geriden gelecektir. 

 

Romanın cinayetle başlaması ve ardından bu cinayetin aydınlatılması için bir 

dedektif ve yardımcısının ortaya çıkması bakımından bu roman, geleneksel polisiye 

roman kurgusuna uymaktadır. Cinayeti işleyen ilk başta belli değildir ve okura ancak 

romanın sonunda tanıtılmaktadır. Kurban olan polis memuru Ulrich Schmied de 

ayrıntılı olarak verilmemektedir. Burada kurban, kurgu için üzerine düşen görevi 

yapmış ve dedektifin ortaya çıkması için zemin hazırlamıştır. Dürrenmatt, buraya kadar 

polisiye roman açısından bakıldığında okura henüz yeni bir şey sunmamıştır. 

 

Romanın başlangıcı da geleneksel polisiye romana uygun biçimde yapılmıştır. 

Sisli bir sabah tenha bir yerde bir ceset bulunmaktadır: 

 

“Alphons von Clenin, der Poizist von Twann, fand am Morgen des 

dritten November neunzehnhundertachtundvierzig dort, wo die Straβe 

von Lamboing (eines der Tessenbergdörfer) aus dem Walde der 

Twannbachschlucht hervortritt, einen blauen Mercedes, der am 

Straβenrande stand. Es herrschte Nebel, wie oft in diesem Spätherbst, 

und eigentlich war Clenin am Wagen schon vorbeigegangen, als er doch 
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wieder zurückkehrte. Es war ihm nämlich beim Vorbeischreiten 

gewesen, nachdem er flüchtig durch die trüben Scheiben des Wagens 

geblickt hatte, als sei der Fahrer auf das Steuer niedergesunken. Er 

glaubte, daβ der Mann betrunken sei, denn als ordentlicher Mensch kam 

er auf das Nächstliegende.”(DRH, 5) 

Twann polisi Alphons Clenin, 3 Kasım 1948 sabahı Lamboing 

(Tessenberg köylerinden biri) yolunun Twann deresi boğazındaki 

ormanlık alandan dışarıya uzandığı yerde, yol kenarına duran mavi bir 

Mercedes buldu. Bu sonbaharda sıklıkla görülen bir nem kaplamıştı her 

yeri ve aslında Clenin arabanın yanından çoktan geçmişti ki birden geri 

döndü. Geçerken arabanın sisli camlarından içeri baktığında sürücü 

direksiyona kapanmış gibi geldi. Adamın sarhoş olduğunu düşündü; 

çünkü normal bir insan gibi onun da aklına en yakın ihtimal olarak bu 

gelmişti.3 

 

Bu alıntının son cümlesi dikkate alınmadığında Dürrenmatt’ın Van Dine’in daha 

önceki bölümlerde bahsedilen polisiye roman kurallarına sadık kaldığı görülmektedir. 

Van Dine’in kurallarına göre yazar, polisiye romanlar için gerekli bulunmadığından kişi 

ve mekân tasvirlerinden kaçınmalıdır. Gerçekçi görünmesi için polisiye romanlar sadece 

gerekli durumlarda tasvirler yapmalıdır. Gereksiz tasvirler romanın akışını bozmaktadır, 

katili yakalama aşamasında okura da yardımcı olmamaktadır, yani bu noktada tasvir 

sadece gereksiz ayrıntılardan ibarettir. 

 

Dürrenmatt romanın tamamında bu kurala uymakta ve okura sadece en gerekli 

bilgileri aktarmaktadır. Ayrıntılı doğa ve kişi tasvirleri de romanda yer almamaktadır. 

Sadece kişileri kesin bir biçimde tanıtan sınırlı tasvirler yapılmıştır. Bu açıdan 

bakıldığında Dürrenmatt geleneksel polisiye roman kurallarına sadık kalmaktadır. 

                                                 
3 İncelenen romanlardan yapılan alıntıların çevirileri bu tezin yazarı tarafından yapılmıştır. 
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Dürrenmatt geleneksel şablona sadık kalsa da daha ilk sahnede romanını 

geleneksel polisiye romanlardan ayırmaktadır. Yukarıdaki alıntı yeniden incelenecek 

olursa alıntının son cümlesine kadar olan kısım, diğer roman türlerine ait olabilecek 

şekilde düzenlenmiştir. Ancak alıntının sonunda yer alan “Er glaubte, daβ der Mann 

betrunken sei, denn als ordentlicher Mensch kam er auf das Nächstliegende.” (Adamın 

sarhoş olduğunu düşündü; çünkü normal bir insan gibi onun da aklına en yakın ihtimal 

olarak bu gelmişti.) cümlesiyle romanın karakteristik özellikleri ortaya çıkmakta ve 

hangi roman türüne ait olduğu anlaşılabilmektedir. Dürrenmatt roman boyunca 

geleneksel şablona ait unsurları kendine özgü bir bağlam içerisinde kullanmakta, 

böylece şablondan uzaklaşma eğilimi göstermektedir. 

 

Bu uzaklaşma için verilebilecek örneklerden biri de cesetten ürken Clenin’in 

cesedin içinde bulunduğu aracı olay yerinden uzaklaştırması ve Biel’e götürmeye karar 

vermesidir. Ancak geleneksel dedektif romanlarında,  dedektifin olay yerine dönüp en 

ince ayrıntılarıyla cinayet planını yeniden kafasında canlandırabilmesi için olay yerinde 

herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. 

 

Romanın yarısına kadar Dürrenmatt şablonun gerekli aşamalarını 

uygulamaktadır: Clenin kurbanı Biel’e götürdükten sonra olay Komiser Bärlach’a 

devredilmekte, Bärlach da genç bir polis olan yardımcısı Tschanz’la birlikte Schmied’in 

katilinin peşine düşmektedir. Bu aşamada gerekli soruşturma ve sorgulamalar yapılarak 

elde edilen bilgiler bir araya getirilmektedir. Ardından Bärlach ve Tschanz yaptıkları 

araştırmaların sonuçlarını değerlendirmektedir. Dürrenmatt, romanın devamında yine 

dedektif romanına özgü şablonu ihlal etmektedir. Dedektif yardımcısı ile dedektif 
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arasında olması gereken koşulsuz sadakat Bärlach ve Tschanz arasındaki ilişkide 

görülmemektedir. Bärlach’ın elde ettiği bilgilerin tamamını Tschanz’la paylaşmaması 

okur tarafından da fark edilecek düzeydedir. Örneğin Bärlach, Schmied’in evinde 

yaptığı araştırma esnasında bulduğu dosyadan Tschanz’a bahsetmemiştir. Böylece okur, 

hem yazarın yanlış yönlendirmelerinin hem de Bärlach’ın gizlediği olayların 

bulmacasını çözmenin güçlüğüyle karşılaşmaktadır. 

 

Ancak kısa süre sonra okur, Bärlach’ın bazı bilgileri gizlemesindeki amacını 

öğrenmektedir. Bärlach eski düşmanı Gastmann’la girdiği bir iddia sebebiyle onu 

tutuklamak istemektedir. İddiaya göre Gastmann Bärlach’a onu işlediği bir suçtan ötürü 

tutuklayamayacağını söylemektedir. Bärlach ise hastalığı sebebiyle şimdiye kadar 

yaptığı girişimlerde başarısız olmuştur. Sadece bir yıllık ömrü kaldığından bu sefer 

Gastmann’ı yakalamak için son bir şansı olduğunu düşünmektedir. Burada göz önünde 

bulundurulması gereken asıl konu birbiriyle alakası olmayan iki farklı olayın romanda 

bir arada verilmesidir. Bunun sebebi ise ancak romanın sonunda ortaya çıkmaktadır. 

Meydana gelen silahlı çatışmada Gastmann Tschanz’ı vurmak zorunda kalınca, 

Schmied cinayetinin de katili ortaya çıktığı sanılırken, okur birden Schmied cinayetinin 

iç yüzüyle karşılaşmaktadır. Tschanz, Bärlach tarafından sadece Gastmann’ın geçmişte 

işlediği cinayetlerin öcünü almak amacıyla kullanılmıştır. Böylece çözümleyici ve 

zaman dizinsel anlatımın bir arada gerçekleştiği aşamaya geçilmektedir. 

 

Bärlach yargıç olarak, Tschanz da cellat olarak görevini yerine getirmiştir; 

böylece romanın başlığı ile ana karakterlerin görevinin örtüştüğü ortaya çıkmaktadır. 

Watson figürünün, yani Tschanz’ın katil olduğunun ortaya çıkmasıyla geleneksel 
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dedektif romanlarının fairplay ilkesinden şaşması, Dürrenmatt’ın Der Richter und sen 

Henker adlı romanında dikkat çekmektedir. 

 

1.1.1.1. Çözümleyici ve Zaman Dizinsel Anlatım 

Geleneksel polisiye roman şablonuna göre romanlarda bulunması gereken 

çözümleyici ve zaman dizinsel anlatımın bir arada bulunması ilkesi roman boyunca 

kendini göstermekte, bu açıdan Dürrenmatt bu ilkeye sadık kalmaktadır. Zaman dizinsel 

anlatım içerisinde okuru çözümleyici anlatımdan uzaklaştırmak için Dürrenmatt, okurun 

cinayeti çözmesini engelleyecek bir dizi çeldirici ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra 

Bärlach’ın Tschanz’tan gizlediği bilgilerle okurun güveni de sarsılmakta, böylece 

okurun zihnindeki sorular, cevapların sayısını geçmektedir. Bärlach ve Tschanz’ın 

Gastmann’ın yerini tespit ettikleri anda Bärlach’ın bir köpek tarafından saldırıya 

uğradığı sahnede de böyle bir durum yaşanmaktadır: 

 

“Und wie nun der Hund plötzlich ansprang, ein riesenhafter Schatten, 

der sich auf ihn stürzte, ein entfesseltes Ungeheuer an Kraft und 

Mordlust, so daβ er von der Wucht der sinnlos rasenden Bestie 

niedergerissen wurde, kaum daβ er den linken Arm schützend vor seine 

Kehle halten konnte, gab der Alte keinen Laut von sich und keinen 

Schrei des Schreckens, so sehr schien ihm alles natürlich und in die 

Gesetze dieser Welt eingeordnet.” (DRH, 33) 

Köpeğin birden üzerine atlamasıyla, üzerine düşen büyük bir gölge, 

kaba güç ve öldürme arzusuyla yanan bir canavar. Anlamsızca üzerine 

koşan yaratık tarafından korunmak için sol koluyla boğazını ancak 

kapatabilen yaşlının hiç sesi çıkmadı, ona göre her şey doğal ve bu 

dünyanın kurallarına uygundu. 



99 

 

Bu sahnede Tschanz, Bärlach’ın yardımına koşar ve köpeği vurarak Bärlach’ın 

hayatını kurtarır. Bu sahneyi takip eden, Bärlach’ın kendi başına evinde olduğu sahnede 

kolunun bezlerle sarılı olmasıyla (DRH, 44) köpekle karşılaşacağı bu anı önceden 

tasarladığı anlaşılmaktadır. Aynı şekilde eve geldiğinde silahını çıkarıp masaya bıraktığı 

da anlatılmaktadır. Bu durum, isteseydi köpek tarafından saldırıya uğramadan önce 

köpeği kendi silahıyla da vurabileceğini düşündürmektedir. Ancak tüm bunlara rağmen 

Bärlach olayların bu şekilde gelişmesine müsaade etmiştir. Okur ancak romanın 

sonunda Bärlach’ın neden bu şekilde davrandığını öğrenmektedir. Bärlach, Tschanz’ın 

köpeği vurmak için kullandığı kurşun sayesinde Tschanz’ın Schmied’in katili olduğunu 

ortaya çıkarmasına yardımcı olmuştur. Çünkü Tschanz’ın tabancasından çıkan kurşun 

ile Schmied’i öldüren kurşun aynı silaha aittir. Okurun, romanın sonuna kadar 

çözemediği bulmacayı, romanın sonuna geldiğinde dedektifin açıklamaları ve bazı 

ayrıntıların ortaya çıkması sonucunda çözebilmesiyle kendi zihninde de bir zaman dizini 

oluşturmayı başarmaktadır. 

 

Yukarıdaki alıntı aynı zamanda Dürrenmatt’ın çeldiricileri nasıl bir ustalıkla 

kullandığını da göstermektedir. Bärlach’ın köpek tarafından uğradığı saldırı sırasında 

yardım için çığlık atmaması alışılmış bir durum değildir ve okurda bir güvensizlik 

oluşturmaktadır. Ancak Dürrenmatt, okurun bu olayla ilgili şüphesini Bärlach’ın roman 

boyunca hissedilen kaderci yaklaşımlarıyla örtmektedir. Böylece kendini köpeğe karşı 

savunmaması Bärlach’ın kendine has davranış biçimlerinden biri gibi görünmektedir. 

Okur için Dürrenmatt’ın davranışlarının sebeplerini anlamak zordur. Bu sakinliğini ve 

tepkisizliğini yıllar süren bir polislik kariyerinin ardından mı edindiği, yoksa bahsi 

geçen kaderci yaklaşımından mı kaynaklandığı anlaşılmazdır. Bärlach’ın bu özellikleri, 

Dürrenmatt’ın okura yanıltıcı ipuçları sunmasını kolaylaştırmaktadır. 
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1.1.1.2. Dönüm Noktası 

Dönüm noktalarına ayrıntılı bir biçimde değinmeden önce romanda yer alan 

dönüm noktalarını şekillendiren ana olayların yapısal olarak nasıl dağıldığı ortaya 

koyulacaktır. Ayrıca yapısal tespitlerle birlikte ortaya çıkan dönüm noktalarına da bu 

dağılım içinde değinilmiştir. 

 

Roman yapısal olarak incelendiğinde bir giriş, üç anlatı aşaması (Erzählphase) 

ve bir sondan oluştuğu görülmektedir. Giriş, kurbanın ve polis memurunun görüldüğü 

kısımdır. Birinci anlatı aşaması dördüncü ve yedinci bölümler arasını kapsar ve 

cinayetin araştırılmaya başlanmasını içerir. Aynı zamanda bu anlatım aşamasında 

Bärlach’ın uğradığı köpek saldırısı da yer almakta ve böylece ilk gerilim noktası ortaya 

çıkmaktadır. 

 

İkinci anlatı aşaması on birinci ve on ikinci bölümleri kapsamaktadır.  Bu anlatı 

aşamasında Gastmann ile Bärlach karşılaşmakta ve kırk yıl önce aralarında gerçekleşen 

iddia ortaya çıkmaktadır. Böylece romanın odak noktasının sadece işlenmiş bir cinayeti 

aydınlatmaktan ibaret olmadığı anlaşılmaktadır. Gastmann ve Bärlach’ın karşılaşması 

aynı zamanda ikinci gerilim noktasını oluşturmaktadır. 

 

Üçüncü anlatı aşamasını kapsayan on altıncı ve on yedinci bölümlerin başında 

Gastmann’ın bir gece yarısı Bärlach’ı öldürme teşebbüsü gerçekleşmekte ve üçüncü 

gerilim noktası oluşmaktadır. Bunun ardından aynı anlatı aşaması içerisinde yine 

Gastmann’ın Bärlach’ı ölümle tehdit etmesi yer almaktadır. Gastmann’ın bu tehdidi ve 
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Bärlach’ın Gastmann’ı öldürmesi için celladını göndereceğini söylemesi (DRH, 100) 

üzerine romanın dördüncü gerilim noktası oluşmaktadır. Bärlach’ın cellattan 

bahsederken Tschanz’ı kastettiği ise on dokuzuncu bölümde anlaşılmaktadır. 

 

On dokuz, yirmi ve yirmi birinci bölümlerden oluşan sonuç bölümü, üç 

aşamadan oluşmaktadır. İlk başta Schmied’in katili ya da azmettiricisi Gastmann gibi 

görünse de Dürrenmatt burada şablona sadık kalarak Bärlach’ın dedektif olarak üzerine 

düşen görevi yerine getirmesine izin vermektedir. Bärlach bulmacanın bütün parçalarını 

bir araya getirerek çözüme ulaşır. Ancak polisiye roman şablonuna göre adalete teslim 

edilmesi gereken suçluyu Bärlach görmezden gelmekte ve gitmesine izin vermektedir. 

Burada şablona sadık kalıyor gibi görünen Dürrenmatt aslında yine şablondan 

uzaklaşmıştır. Son aşamada artık Bärlach’ın hastalığı ön plana çıkarılmakta ve 

Tschanz’ın bir kaza sonucunda hayatını kaybettiği sadece bir ayrıntı şeklinde 

aktarılmaktadır. Dürrenmatt’ın burada adaleti dünyevi yollardan değil de ilahi yollardan 

tecelli ettirmeyi tercih etmesi, suçlunun adalete teslim edilmesi açısından polisiye 

roman şablonuna yine uymamaktadır. 

 

1.1.2. Der Richter und sein Henker Adlı Romanda Kişiler 

1.1.2.1. Komiser Bärlach 

Romanın ana karakteri olan Bärlach, İsviçre doğumludur. Daha sonra uzun süre 

İstanbul ve Almanya’da yaşamış ve burada önemli bir kriminolog olarak adını 

duyurmuştur. Baba ocağı olan Bern’e geri dönen (DRH, 8) Bärlach’ın yaşı altmışın 

üzerindedir (DRH, 10) ve 1993 yılından beri Altenberg sokağındaki evinde 

yaşamaktadır (DRH, 24). Bekâr olan Bärlach, çok fazla sigara içmekte, iyi yemek 
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yemekten ve aşçılıktan hoşlanmaktadır. Sık sık mide rahatsızlığı (DRH, 15) çeken 

Bärlach, şiddetli ağrı nöbetleri geçirdiğinden hastalık izni (DRH, 74, 87) de almıştır. Üç 

gün içinde ameliyat olması gereken (89) karakter sadece bir yıl ömrü kaldığını da 

bilmektedir. 

 

Bärlach, Dupin ve Holmes gibi tanınmış dedektiflerle karşılaştırıldığında belirli 

ortak özellikler ortaya çıkmaktadır. Bärlach da öncüleri gibi onu meslektaşlarından 

ayıran belirli kişisel alışkanlıklara sahiptir. Kapısını hiçbir zaman kilitlemeyen Bärlach, 

bunun sebebini Tschanz’a şu şekilde açıklamaktadır: “Es ist immer spannend, 

heimzukehren und zu sehen, ob einem etwas gestohlen worden ist oder nicht” (DRH, 

25) (Eve dönmek ve bir şeylerin çalınıp çalınmadığını görmek her zaman heyecan 

vericidir.) Ancak bu alışkanlığı ona pahalıya mal olmuştur. Gastmann hiçbir zorlukla 

karşılaşmadan evine girip bilgi dosyasını alabilmiştir. Bunun yanı sıra egzotik nesnelere 

olan ilgisi dikkat çekicidir. Bu nesnelerden biri olan yılan figürünün vücudu, bir tıraş 

bıçağının keskinliğine sahiptir (DRH, 25). Geçmişte bir defa bu yılanla öldürülme 

tehlikesi atlatan Bärlach’ı, Tschanz da aynı nesneyle öldürmeyi denemiştir. 

 

Dürrenmatt romanında dedektif ve yardımcısı arasındaki alışılagelmiş sadakat 

zedelenmektedir. Bu iki karakter arasındaki bilindik işbirliği, nezaket ve güvenin yerine 

Dürrenmatt güvensizliği yerleştirmiştir. Bärlach’ın gizlenme stratejisi Tschanz’ın 

kendisini giderek daha da güvensiz hissetmesine sebep olmuştur. Bu sayede Bärlach, 

Schmied’in katili olarak gördüğü Tschanz’ı yanlış bir harekette bulunmaya yöneltmek 

istemektedir. Nitekim Tschanz da gizli bir şekilde Bärlach’ın evine girmektedir. 
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Klasik polisiye romanlardaki dedektiflerde görüldüğü gibi Bärlach da 

soyutlanmış bir yaşam sürmektedir. Bekâr olan ve yalnız yaşayan Bärlach’ın hiç 

arkadaşı da yoktur. Hatta romanda arada sırada ev işlerini yapacak bir yardımcıdan bile 

bahsedilmemektedir. Bärlach’ın kapalı bir kutuyu andıran bu yaşam alanını Dürrenmatt, 

Tschanz’ın Bärlach’ın evini ilk kez ziyaret ettiği kısımda aktarmaktadır. 

 

“Der Schlaf des Alten und die vielen Bücher kamen ihm unheimlich vor. Er sah 

sich sorgfältig um. Der Raum besaß keine Fenster, doch in jeder Wand eine Türe, die zu 

weiteren Zimmern führen mußte.” (DRH, 24) 

Yaşlının uyuması ve kitapların fazlalığı ona korkutucu geliyordu. Dikkatlice 

etrafına bakındı. Odanın penceresi yoktu, ancak her duvarda muhtemelen başka 

odalara açılan kapılar vardı. 

 

Dürrenmatt’ın dedektifi Bärlach, klasik polisiye romanlarda alışılageldiği gibi 

amatör değil, polis teşkilatına bağlı olarak görev yapan profesyonel bir dedektiftir. Bu 

açıdan bakıldığında da klasik polisiye romanlardaki ünlü dedektiflerden ayrılmaktadır. 

 

Bärlach’ın sürekli mide rahatsızlığından mustarip olması, Tschanz’ta Bärlach’ın 

Schmied cinayetini tek başına çözebilecek güçte olmadığı düşüncesi ilesahte bir güven 

duygusu uyandırmaktadır. Tschanz’ın bir gece Bärlach’ın evine girmesinin sebebi de 

Tschanz’ın hissettiği bu sahte güvendir. Dürrenmatt dedektif karakterini klasik polisiye 

roman sınırları içinde tutuyor gibi görünse de Bärlach’ın romanda görüldüğü ilk 

satırlarda Dürrenmatt’ın bu karakteri klasik polisiye dedektiflerinden ayrı tuttuğu ve 
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Bärlach’ı onların zıttı olarak sunduğu anlaşılmaktadır. Dürrenmatt, romanda ondan 

“yaşlı” diye bahsederek klasik polisiye romanlardaki dedektiflere göre fiziksel sağlığı 

bakımından büyük ölçüde yetersiz bir imaj çizmektedir. 

 

Dürrenmatt roman boyunca Bärlach’ın zayıflığına vurgu yapmakta ve Bärlach’ı 

ondan her konuda çok daha üstün görülen Gastmann karakteriyle karşı karşıya 

getirmektedir. Bu kadar zayıf ve kırılgan bir biçimde yansıtılan Bärlach, okurda da bir 

yetersizlik hissi oluşturmakta ve dedektifin araştırması gereken Schmied cinayetinin 

onun yeteneklerini aştığı düşüncesini uyandırmaktadır. Gastmann’ın Schmied dosyasını 

almasıyla Bärlach’ın elindeki sağlam delillerin yok olması da okurun bu düşüncesini 

destekler niteliktedir. 

 

Dürrenmatt dedektif Bärlach’ı zayıf ve yetersiz göstermek konusunda daha da 

ileriye giderek onu kendi kurnazlığının ve Gastmann’ın ince hesaplarının kurbanı 

yapmıştır. Gastmann, Schmied’in dosyasını almak için Bärlach’ın evine geldiğinde 

Bärlach da evine döner ve ikisi evde karşılaşırlar. Gastmann Bärlach’tan silahıyla 

kendisini durdurmayı teklif eder, ancak Bärlach umutsuzca cevap verir: “‘Du hast die 

Munition herausgenommen.’” (Mermileri boşaltmışsın.) Gastmann da “‘Eben’” (Evet, 

öyle) (DRH, 72) diye cevap verir ve Bärlach’ı teselli edercesine omzuna dokunup 

dosyayla birlikte evden ayrılır. Bunun üzerine silahını eline alan Bärlach, mermilerin 

hâlâ aslında silahında olduğunu fark eder. Bu sahnede Bärlach Gastmann’ı tutuklayacak 

fırsatı yakalamış olmasına rağmen kandırılmış ve bu fırsatı kaçırmıştır. Bu olay ve onu 

takip eden ağrı nöbeti Bärlach’ın çaresizliğini vurgulayan dikkate değer sahnelerdendir. 
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Bärlach’ın Gastmann’la karşılaşmalarından mağlup çıkması, okurun gözünde 

gittikçe belirginleşmektedir. Bärlach, artık eski düşmanı Gastmann’la tek başına yasal 

yollardan mücadele edemeyeceğini anlamaktadır. Bu sebeple meslektaşı Tschanz’ı bir 

araç olarak kullanarak Gastmann’dan intikamını almak istemektedir. 

 

Bärlach modern kriminolojinin yöntemlerini kullanmak yerine modası geçmiş 

kendi yöntemini uygulamaktadır. Bu yöntemle Bärlach, çok öznel bir bakış açısıyla olay 

yerinde kapsamlı bir inceleme dahi yapmadan kendi şüpheleri doğrultusunda hareket 

etmektedir. Bu durum okur tarafından değerlendirildiğinde okurdan farklı olarak 

Bärlach’ın çok daha fazla bilgiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Böylece Dürrenmatt 

klasik polisiye romanın önemli unsurlarından biri olan fairplay ilkesini ihlal etmektedir. 

Okurun ve dedektifin romanın başından itibaren eşit bilgiye sahip olması gerekliliği 

sağlanmamıştır. Hatta okur bilgi açısından roman boyunca dedektifin gerisinde 

kalmıştır. 

 

Bärlach’ın acımasız bir düşman karşısındaki mücadelesi takdire değerdir, ayrıca 

Gastmann’la yıllar önce girdiği iddianın bir hata olduğu anlaşılmaktadır. 

 

“‘Unser Spiel’, antwortete er endlich, ‘können wir nicht aufgeben. Du bist in 

jener Nacht in der Türkei schuldig geworden, weil du die Wette geboten hast, 

Gastmann, und ich, weil ich sie angenommen habe.’” (DRH, 99) 

“Bizim oyunumuz” dedi, “sona eremez. Türkiye’de o gece sen Gastmann, bu 

iddiayı bana teklif ettiğin için, ben de onu kabul ettiğim için suç işledik.” 
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Bärlach bu sözlerinin ardından rakibi Gastmann gibi yasa dışı hareket ederek 

Tschanz’ı Gastmann’ın üzerine salmasıyla tam bir suçlu imajı çizmektedir. Ancak 

şaşırtıcı olan, Bärlach’ın işlediği suçu kendince düzeltmiş olmak için Tschanz’ın Bern’i 

terk etmesine müsaade etmesidir. 

 

“‘Der Fall Schmied ist erledigt’, sagte der Alte durch die Dunkelheit des Raumes 

hindurch. ‘Ich werde dich nicht verraten. Aber geh! Ich will dich nie mehr sehen. Es ist 

genug, dass ich einen richtete. Geh! Geh!’” (DRH, 117) 

“Schmied olayı halloldu”, dedi yaşlı, odanın karanlığına doğru. “Seni ele 

vermeyeceğim. Ama git! Herhangi bir yere! Seni bir daha görmek istemiyorum. Bir 

kişiyi yargıladığım yeter. Git! Git!”  

 

Bärlach Tschanz’ın gitmesine müsaade etmiş olsa da dolaylı yoldan onun 

ölümüne sebep olmuştur. Tschanz, cinayeti işledikten sonra kendisi için iyi bir yaşam 

ve kariyer fırsatı yaratmıştır. Ancak Bärlach tarafındankullanmak, planlarını alt üst 

etmiştir. Bu, onun öz güvenini zedelemiş ve bir emniyet mensubu olarak göstereceği 

performansı da olumsuz etkilemiştir. Bärlach, bu davranışlarıyla onu çıkmaza 

sürüklemiştir. Tschanz’ın ölümü bir kazayı andırsa da intihar etmiş olma ihtimali göz 

ardı edilmemelidir. Bu bağlamda Bärlach’ın kendi yöntemleriyle sağladığı adalet bir 

kurban daha vermiş ve yargıç Bärlach, cellat olarak kullandığı Tschanz’ın ölümünde 

etkili olmuştur. 
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Bärlach düşünceleriyle ve yaptıklarıyla tam bir başına buyrukluk 

sergilemektedir. 1933 yılında yurduna geri dönmeden önce İsviçre, Almanya’daki Nazi 

hükümetiyle aralarında oluşabilecek tüm anlaşmazlıklardan kaçınırken Bärlach, o 

dönemdeki yeni Alman hükümetinin yüksek mevkide bulunan bir memurunu yani bir 

nasyonal sosyalisti tokatlamıştır (DRH, 8). Terfi alan, üniversitede dersler veren ve 

New York ve Chicago emniyetini ziyaretten yeni dönen (DRH, 8) amiri Dr. Lucius 

Lutz’a karşı da aynı başına buyrukluğu sergilemektedir. Düşüncelerini savunma 

konusunda kendinden emin tavrının yanı sıra, amirinin odasına kapıyı çalmadan 

girmekten (DRH, 56) ve üstelik amirinin odasına girmeden önce sigara yakmaktan 

(DRH, 13) çekinmemektedir. Amiri Lutz’un Bärlach’a yönelttiği, Schmied cinayetinin 

şüphelisi olarak kimi gördüğüne ilişkin soruyu, “bunun cevabını size henüz veremem,” 

şeklinde geçiştirmesi (DRH, 14) de yine başına buyruk tavrının bir göstergesidir. Aynı 

şekilde Bärlach, modern bilimsel kriminolojinin değerinin tartışma konusu 

yapılmasından (DRH, 15) da özellikle kaçınmaktadır. Öyle ki kendine özgü yöntemleri 

kullanarak Schmied’in katilini bulacağından (DRH, 14) şüphesi yoktur. 

 

Bärlach’ın davranışları arasında okuru şaşırtacak durumlar da göze 

çarpmaktadır. Örneğin, polis memuru Alphons Clenin’in profesyonel olmayan bir 

şekilde kurbanı, içinde ölü olarak bulunduğu arabayı kullanarak göl kenarındaki yoldan 

Biel’e getirmesini önemsememesi ya da Tschanz’la aralarında geçen konuşmalarda 

kullandığı ifadeler arasında kurbanı görmediğini ve bununla ilgili protokolü (DRH, 20) 

okumadığını belirtmesi, işini titizlikle yapacak bir dedektiften beklenmeyecek şaşırtıcı 

davranışlardır. 

 



108 

 

Okur, ancak romanın ilerleyen bölümlerinde, Bärlach’ın bu tutumunun 

sebebinin, Schmied’in katilinin kim olduğuna ilişkin kendince haklı bir şüphe olduğunu 

anlamaktadır. Yine okurun daha sonradan öğreneceği üzere Bärlach, tecrübeli bir 

strateji uzmanı ve planlı bir araştırmacıdır. Örneğin, Schmied’in dosyasına ulaşmak için 

Bayan Schönler’i tuzağa düşürmesi ve onunla konuşurken belirsiz ifadeler kullanması 

Bärlach’ın zekâsını ve her hareketini planlayarak gerçekleştirdiğinin göstergesidir. 

Bayan Schönler’e Schmied’in iş için o gece acilen yurt dışına çıktığını, şu anda gökte 

olduğunu (DRH, 10) ve bu tür iş seyahatlerinde kart gönderilemeyeceğini (DRH, 11) 

söylemektedir. Bärlach’ın stratejik davrandığına ilişkin bir başka örnek ise amiri Dr. 

Lucius Lutz’la Schmied cinayeti hakkında yaptığı bir konuşma sırasında görülmektedir. 

Katilin bulunması için sıkı bir çaba (DRH, 14) göstereceği sözünü veren Bärlach, amiri 

Dr. Lucius Lutz’un onayını ve desteğini almaktadır. Ancak bu görüşmede Bärlach’ın 

verdiği söz, okurun daha sonra anlayacağı üzere aslında Tschanz’ı ele vereceğinin 

sözüdür. Ancak henüz bunun farkında olmayan okur ve amir Dr. Lucius Lutz da 

Bärlach’ın stratejilerinin aldatmacasına dalmakta, henüz ne yapmak istediğini 

anlamamaktadır. 

 

Aynı şekilde Tschanz da Bärlach’ın davranışlarını her zaman anlayamamaktadır. 

Bärlach’ın, Tschanz’ın olay yerine tek başına gitme isteğini kabul etmesi ve bu sürede 

kendisinin evde kalacağını (DRH, 25) belirtmesi de ilk bakışta tuhaf gelmektedir. 

Ancak Tschanz olay yerindeyken kendisinin evde olacağını söyleyen Bärlach, böylece 

kendisine Tschanz’ı gizlice gözlemleme fırsatı yaratarak Tschanz’ın farkında olmadığı 

stratejik bir davranış sergilemektedir. Bärlach, her şeyi Tschanz’ı büyük bir çıkmaza 

sokmak için (DRH, 116) planladığını ancak romanın sonunda itiraf etmektedir. 
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Bärlach’ın birçok konuda Tschanz’a rol yapması hem okuru hem de Tschanz’ı 

yanıltmaktadır. Schmied’in Anna’yla (DRH, 21) olan ilişkisi hakkında bilgi sahibi 

olmadığını söylemesi de buna bir örnektir. Bärlach bu şekilde Tschanz’ı bilinçli olarak 

tahrik ederek onu planlamadığı bir şekilde davranmaya zorlamaktadır. Yine Tschanz’a 

Schmied’in kendisinden ve ondan daha akıllı (DRH, 20) bir adam olduğunu anlatırken 

de rol yaparak onu yanıltma niyetindedir. Bärlach, başvurduğu bu yanıltma yöntemiyle 

cinayeti aydınlatma konusunda kendi stratejisini izlemektedir. Bärlach’ın Tschanz’a 

kendi ev kapısını hiçbir zaman kilitlemediğini (DRH, 25) söylemesi de bu stratejinin bir 

parçasıdır. Her şeyi tahmin etmesine rağmen Bärlach Tschanz’a  rol yapmayı 

sürdürmekte ve onun, Schmied’in öldürüldüğü gün arabasına almak için durduğu kişiyi 

önceden tanıyor olduğunu, katilin de bu kişi olduğunu (DRH, 20) söylemesi üzerine 

artık Bärlach stratejisini Tschanz üzerine kurmaktadır. 

 

Bärlach’ın yıllar önce İstanbul’da bir maceracıyla girdiği ve hayatının merkezine 

yerleştirdiği iddia bu ileri yaşlarında yeniden karşısına çıkmıştır. Keyfî bir şekilde 

girilmiş bu iddianın amacı, failinin belli olmayacağı bir suçun işlenmesinin mümkün 

olup olmadığını ya da suçun aydınlatılmasında sadece tesadüfün yön verici olup 

olmadığını kanıtlamaktır. Bu tezi kanıtlamak için Gastmann önce katil, sonra da 

acımasız bir suçlu olmuştur. Bärlach ise kendi tezinden emin olduğu için daha da iyi bir 

kriminolog hâline gelmiştir. Ancak iddia henüz sonuca ulaşmamıştır. Bahsi geçen bu 

maceracının yakalanması için yaptığı araştırmalarında Bärlach’a Schmied yardımcı 

olduğu için onun ölümü Bärlach’ı derinden sarsmıştır. Ancak Schmied’in ölümünden 

sonra artık Bärlach araştırmacı rolünü bırakıp yargıç rolünü üstlenmiş, Tschanz’ı da 

onun bilgisi olmadan bilinçli bir şekilde cellat rolünü üstlenmeye mecbur etmiştir. 

Romanın sonunda Bärlach bir avcının bir yabanı hallettiği gibi (DRH, 108) Gastmann’ı 



110 

 

alt etmiştir. Bärlach rakibini yok etmek (DRH, 109) için haksızlığı ve kanunsuzluğu 

kabul etmiştir. Bärlach kendisini romanın başlarında fare yemeyi seven büyük yaşlı bir 

siyah kedi olarak tanıtırken  (DRH, 20) kendisi için asıl önemli olan şeyin, hukuk, yasa 

ve cezadan önce, rakibi karşısında alacağı bir zafer olduğunu itiraf etmiştir. 

 

Bärlach karakteri sayesinde Dürrenmatt bir yandan klasik dedektif geleneğine 

bağlı, yani klasik özelliklere sahip, diğer yandan ise geleneksel dedektif karakterinin dar 

sınırlarını aşan bir dedektif ortaya koyma fırsatı bulmuştur. 

 

1.1.2.2. Tschanz 

Dedektif yardımcısı Tschanz’ı, romanın hırslı kriminoloğu olarak tanımlamak 

yanlış olmayacaktır. Meslektaşı Ulrich Schmied’i, sahip olmak istediklerine sahip 

olduğu için kıskanmaktadır. Tschanz, Schmied gibi zengin ebeveyne sahip olmadığı ve 

onun gittiği liseye gidemediği (DRH, 26) için kendisini ihmal edilmiş ve dezavantajlı 

hissetmektedir. Schmied’i rakip olarak görse de hep onun gibi olmayı istemiştir. 

Schmied’in giydiği Paltonun aynısını giyiyor ve taktığı şapkanın aynısını takıyordur 

(DRH, 18). Tschanz’ın kapıldığı bu sağlıksız düşünceler daha ileri boyutlarda kendini 

göstermiştir. Schmied’in bindiği gibi bir arabaya binebilmek ve onun kız arkadaşının 

ilgisini çekebilmek için Schmied’i öldürmek zorunda olduğunu düşünmüştür. Schmied 

cinayetinin araştırılması aşamasını kendisi için bir fırsat olarak görmüş, bu sayede bir 

sıçrama yapabileceğine (DRH, 86) inanmıştır. Schmied cinayetinde Gastmann’ı katil 

olarak gösterebilmek için kendince çok akıllıca davranarak alanında yetkin bir 

kriminolog olacağını düşünmüştür. Ancak işler istediği şekilde gitmemiştir ve Bärlach, 
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Tschanz’ın planlarını, onu türlü tuzaklara düşürüp tahrik ederek bozmuştur. En sonunda 

ise Bärlach Tschanz’ın işlediği cinayeti ispat etmiştir. 

 

Bärlach’ın katilin kim olduğunu bilmesine rağmen Tschanz’ı araştırma süreci 

boyunca kendi oyuncağı hâline getirerek onun sayesinde rakibi Gastmann köşeye 

sıkıştırmış ve icabına bakmıştır. Bärlach’ın kurduğu her tuzağa düşen Tschanz, neticede 

Bärlach’ın celladı hâline gelerek Gastmann’ı öldürmektedir. Bu olaydan sonraki gün 

Tschanz arabasındayken bir trenle çarpışmış ve hayatını kaybederek (DRH, 118) 

Bärlach’ın adalet anlayışına göre yaptıklarının bedelini ödemiştir. Tschanz’ı celladı 

olarak kullanan Bärlach, kendisi katil olmadan onu Gastmann’a karşı son kozu olarak 

değerlendirmiştir. Tschanz adı, böylelikle çift anlama gelecek İngilizce ‘chance’ 

(tesadüf, şans) sözcüğünü çağrıştırmaktadır. 

 

Dürrenmatt’ın dedektif yardımcısı Tschanz, Schmied’in katili olsa da Bärlach’ın 

Gastmann’a karşı oynadığı oyunun piyonu olması bakımından okurda klasik polisiye 

romanlardaki katilin uyandıracağı olumsuz düşünceleri uyandırmamaktadır. Klasik 

polisiye romanlarda katilin cezalandırılması okura vicdanen bir rahatlama hissi verirken 

Tschanz’ın Bärlach’ın kişisel hırsının kurbanı olarak cezalandırılması, farklı bir adalet 

anlayışının ürünü olduğu için okur açısından rahatsız edici ve klasik polisiye romana 

uygun olmayan bir cezalandırmadır. 

 

Tschanz romanda henüz sahne almamışken Bärlach’ın amiri Lutz farkında 

olmadan Tschanz’ın cinayeti işlemesinde etkili olan hırsından bahsetmektedir. Bunun 

üzerine Schmied cinayetini araştırmak için kendisine bir yardımcı arayan Bärlach, 
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Tschanz’ın bu özelliğini Lutz’tan öğrendikten sonra yardımcı olarak onun atanmasını 

istemiş, Lutz da bu isteği onaylamıştır. 

 

“‘Ich bin mit ihm einverstanden. Tschanz ist ein Mann, der immer bemüht ist, 

kriminalistisch auf der Höhe zu bleiben.’” (DRH, 15) 

“Bence uygun, Tschanz her zaman kriminoloji konusunda üst düzeyde kalmak 

için çaba gösteren bir adamdır.” 

 

Bärlach’ın, yardımcısı Tschanz’a karşı güvensizliği roman içerisinde ara ara 

göze çarpmaktadır. Bu sayede Dürrenmatt, Schmied cinayetinin faili konusunda okuru 

yanıltmakta ve şüphelerin Tschanz’tan uzaklaşıp Gastmann’a yönelmesine 

sağlamaktadır. Bärlach’ın bu konu hakkında söyledikleri Tschanz’ı 

endişelendirdiğinden onun kontrolsüz davranışlar sergilemesine sebep olmaktadır. 

Bärlach’ın; 

 

“‘Gastmann ist nicht der Mörder’ (…) ‘Ich sehe nicht den geringsten Grund, der 

Gastmann hätte veranlassen können, Schmied zu ermorden.’”  

“Katil Gastmann değil.” (…) “Gastmann’ın Schmied’i öldürmesine yol açacak 

en ufak bir sebep görmüyorum.”  (DRH, 85) 

 

demesi üzerine Tschanz tedirgin olmakta ve şöyle demektedir: 
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“‘Immer hat man mich übergangen, miβachtet, als letzten Dreck benutzt, als 

besseren Birefträger! (…) Nur weil er bessere Schulen hatte! Nur weil er Lateinisch 

konnte.’”  

“Her zaman görmezden gelindim, yok sayıldım, hor görüldüm, ayak işlerine 

koşturuldum! (…) Sadece daha iyi bir eğitim aldığı için! Sadece Latince bildiği için!” 

(DRH, 86) 

 

Bu diyalogdan anlaşılacağı üzere Tschanz artık öz denetimini kaybetmiş ve 

cinayeti neden işlediğini istemeden söylemiştir. Schmied’in varlığında her zaman onun 

başarılarının gölgesinde kalmış olmanın verdiği hırsla bu cinayeti işlemiştir. Schmied 

eğitimli ve işinde başarılı bir memur olduğundan Tschanz onu kıskanmış ve onun 

yüzünden kendi başarılarına değer verilmediğini düşünmüştür. Giderek büyüyen 

kıskançlığı ve hırsı hiçbir şeyden haberi olmayan Schmied’in ölümünü getirmiştir. 

Kendince en büyük düşmanı ve kariyerindeki engeli ortadan kaldıran Tschanz, 

Schmied’in ölümünden sonra da onu taklit etmiştir. Tschanz öyle büyük bir kıskançlık 

ve hırsın esiri olmuştur ki Schmied’i öldürmesi yetmemiş ve onun gibi giyinmeye, onun 

bindiği arabaya binmeye başlamış, hatta sevgilisi Anna’yla görüşmeye başlamıştır. 

 

Dürrenmatt’ın klasik polisiye roman şemasına uymadığı bir diğer nokta ise 

dedektif yardımcısı olan Tschanz’ın farkında olmadan Bärlach’ın maşası hâline 

gelmesidir. Klasik polisiye romanlarda suçlular, tabii ki adaletin bir temsilcisi sayılan 

polis memurları tarafından suça teşvik edilmemekte, romanın sonunda da gerekli cezayı 

çekmek üzere tutuklanmaktadırlar. Ancak Dürrenmatt Der Richter und sein Henker adlı 

romanını klasik polisiye romanlardaki bu tek boyutluluktan uzaklaştırıp kurguya farklı 
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bir boyut daha kazandırmış ve dedektif yardımcısı Tschanz’ı dedektif Bärlach’ın 

güdümünde bir karakter hâline getirmiştir. Romanda Tschanz’ın acınası durumu da 

gözler önüne serilmiştir. 

 

“‘Und ich, der nur Ihren Willen ausführte, ob ich wollte oder nicht, bin nun ein 

Verbrecher, ein Mensch, den man jagen wird!’” (DRH, 117) 

Ve ben, sadece sizin emirlerinizi yerine getiren ben, farkında olmadan bir 

suçluya dönüştüm, yakalanması gereken birine! 

 

1.1.2.3. Dr. Lucius Lutz ve von Schwendi 

Dr. Lucius Lutz, hem soruşturma hâkimi hem de Bern cinayet masasının 

müdürüdür. Konumunu, saygın ve varlıklı bir Bernli ailenin soyundan (DRH, 8) 

gelmesine borçludur. Saygınlığını arttırmak için üniversitede kriminoloji üzerine dersler 

vermekte ve küçük düşürücü bir şekilde İsviçre’nin suçları önleme yöntemlerinin 

ilkelliği (DRH, 8) hakkında konuşmalar yapmaktadır. New York ve Chicago Polis 

Merkezlerini ziyaret ettiği (DRH, 8) sırada öğrendiğini öne sürdüğü modern 

kriminolojiden (DRH, 15) ise hayranlıkla bahsetmektedir. 

 

Lucius adı, Latince ‘lux’ (ışık, aydınlanma, aydınlık) sözcüğünü 

çağrıştırmaktadır. Ancak Lucius adının çağrışımı ironik olarak düşünülmelidir. Çünkü 

soruşturma hâkimi Dr. Lucius Lutz, Tschanz konusunda yanılarak onun işi için çok 

çaba sarf ettiğini düşünmektedir. Üstelik Milletvekili von Schwendi tarafından oyuna 

getirildiğinde bile kendi sorumluluğundaki birimde yaşananlarla ilgili hiçbir şüphe 
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duymamış ve geriye dönük düşünerek olayların sebeplerini bulmaya çalışmamıştır. 

Böylece Dr. Lucius Lutz adının yaptığı çağrışımların tam tersi şeklinde bir karakter 

ortaya koyarak karikatürize edilmiş bir yönetici olarak okurun karşısına çıkmaktadır. 

 

Ülkenin elit olarak adlandırılabilecek tabakasını ve siyasi yönünü yansıtan bu iki 

karakter üzerinden Dürrenmatt ülkenin siyasi, düşünce ve hukukla ilgili bakış açısını 

yansıtmıştır. Von Schwendi ukalalığa varacak düzeyde kendini beğenmiş, burnu 

havada, ayrıca ahmaktır ve ön yargılarla hareket etmektedir. Lutz ise zayıf karakterinin 

yanı sıra dar görüşlü ve öz güvensizdir. Von Schwendi demokratik davranışlara çok 

önem atfetmezken sıklıkla sanayicilerle ve gizli diplomatlarla bir araya gelmektedir. 

Kendisini demokratik düzenin temsilcisi değil, lobi faaliyetleri yürüten birisi olarak 

görmektedir. Üyesi oldukları partinin adından da (Bağımsızların Tutucu Liberal 

Sosyalist Partisi) (DRH, 45) anlaşılacağı üzere ne Lutz’un ne de von Schwendi’nin 

siyasi bir görüşü vardır.  Onlara göre milyonların söz konusu olduğu yerde siyaset ve 

hukuk son bulur (DRH, 55). 

 

1.1.2.4. Schmied 

Schmied, romanın başında arabası içinde öldürülmüş olarak bulunan bir kurban 

olarak okura tanıtılmaktadır. Hakkında ayrıntılı tasvirler yapılmayan kurban konusunda 

Dürrenmatt klasik polisiye romanlarda kurbanın ayrıntılı tasvir edilmemesi kuralına 

sadık kalmaktadır. Romanın ilerleyen aşamalarında Schmied’in zengin ebeveyne sahip 

olduğu, iyi bir okulda eğitim gördüğüve güzel bir eşe sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

Meslek hayatında başarılı olan Schmied, meslektaşları arasında da sevilen bir 

memurdur. Onun başarısı, arkadaşları ve amirleri tarafından takdir edilmesi, güzel bir 
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eşe sahip olması Tschanz tarafından kıskanılmasına sebep olmuş ve bu durum 

Schmied’in bir kıskançlık cinayetine kurban gitmesiyle sonuçlanmıştır. 

 

1.1.2.5. Gastmann 

Romanda Gastmann adıyla tanıtılan ve nüfuzlu kişileri etrafında toplayan ve 

sonda Tschanz tarafından vurulan karakter hakkında roman boyunca çok az bilgi 

verilmektedir. Sadece Bärlach, kendisini Lamboing’de Gastmann olarak tanıtan kişinin, 

kırk yıl önce (DRH, 65) iddiaya girdiği maceracı olduğundan bir süredir emindir. 

 

Bärlach ve Gastmann uzun yılların ardından ilk kez yeniden karşılaştığında 

Tanrı tarafından terk edilmiş bir köy olarak bahsettiği Lamboing’de doğduğunu ve on 

üç yaşında yağmurlu bir gecede Lamboing’den ayrıldığını (DRH, 70) anlatmaktadır. 

Babasını hiç tanımamış, annesini ise çoktan toprak altında olan bir kadın olarak 

tanımlamaktadır (DRH, 70). Bunun üzerine maceralarla dolu dünyayı tanımak ve 

keşfetmek üzere Lamboing’den ayrılmıştır (DRH, 65). 

 

Gastmann’ın geçmişini bilmeyen Twann ve Lamboing polisleri, sadece, onun 

fazlaca misafir ağırladığı bir ev satın aldığını (DRH, 40) bilmekte ve onun bir filozof 

olduğunu (DRH, 41) düşünmektedirler. Hatta bu polislere göre Gastmann tüm 

kantondaki en sempatik insandır (DRH, 41). Milletvekili olan ve aynı zamanda 

Gastmann’ın avukatlığını da yapan von Schwendi, müvekkili olan Gastmann’ın Fransız 

Akademisine seçilmeyi reddedecek kadar büyük bir insan olduğundan bahsetmektedir. 

Üstelik yine von Schwendi’nin ifadesine göre Gastmann uzun yıllar Arjantin delegesi 



117 

 

olarak Çin’de görev yapmış ve oradaki üst düzey yöneticilerin de takdirini kazanmıştır. 

Üstelik yine von Schwendi’nin ifadesine göre Gastmann tröstün eski yöneticisi olarak 

sanayinin de güvenini kazanmıştır. (DRH, 53). 

 

Lutz’un Gastmann hakkında yaptığı araştırma sonucunda Biel’den aldığı 

bilgiler, aslında onun Gastmann hakkında yanıltıcı ve eksik bilgilere ulaştığını 

göstermektedir. Lutz’un ulaştığı bilgilere göre Gastmann, Sachsen eyaletinde yer alan 

Pockau’da bir deri tüccarının oğlu olarak dünyaya gelmiştir (DRH, 73). Bu bilgilere 

göre Fransız şeref nişanına da sahip olan Gastmann, doğa bilimleri alanında yaptığı 

yayınlarıyla tanınmış biridir (DRH, 74). 

 

Gastmann’ın yaptıklarıyla bir nihilist rolü sergilemesi de dikkat çekicidir. Çünkü 

iyiliği de kötülüğü de keyfî davranışlarla (DRH, 82) yapmaktadır. Bu sebeple 

Gastmann’ın ahlaki değerlere göre değil, hiçliğin özgürlüğüyle hareket ettiği 

görülmektedir. Tschanz’ın tahmininin aksine, romandaki yazar karakterinin de doğru 

öngördüğü (DRH, 80) şekilde, Schmied’in katili olarak Gastmann söz konusu 

olmayacaktır. Bärlach’ın uzun süredir bildiği (DRH, 99) üzere Schmied’in katili 

Tschanz’tır. 

 

Gastmann Bärlach’ın kırk yıl önce iddiaya girdiği ve hâlâ daha bu iddiayı ne 

şekilde olursa olsun kazanmanın yollarını arayan karşıt karakterdir. Rakibi olan 

Bärlach’a meydan okumak ve onu kızdırmak amacıyla sürekli cesur, öfkeli, alay edici 

suçlar işlemek için gerekli motivasyonu kendinde barındıran Gastmann, nihayet zafere 

çok yaklaştığını düşünmektedir. Ona göre artık failinin belli olmayacağı bir suçun 
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işlenmesinin (DRH, 67) mümkün olduğu kanıtlanmak üzeredir. Ancak Gastmann, 

Bärlach’ın onu yakalamak için prensiplerinden uzaklaşacağını hesaba katmamıştır. 

Romanın sonunda Gastmann, işlemediği bir suçtan dolayı yakalanmaktadır. Onu 

yakalayan cellat da bu sebeple katil olmaktadır. Âdeta bir satranç oyuncusu gibi planını 

uygulayan Bärlach, kendi hukuk ve adalet anlayışını feda ederek zafere ulaşmıştır. 

 

Klasik polisiye romanlarda dedektifin karşısına bir rakibin yerleştirilmesi 

alışılagelmiştir. Ancak Dürrenmatt bu uygulamayı biraz daha farklılaştırıp klasik 

polisiye romanlarda geri planda kalan bu karakteri ön plana çıkarmıştır. Hatta Gastmann 

karakterini öyle özelliklerle okura yansıtmıştır ki romanın sonunda Gastmann’ın 

ölümüyle bile tam olarak zafere ulaşamayan bir Bärlach ortaya çıkmıştır. 

 

Romanın sonunda Bärlach, hayatta kalmayı başarsa da yasaları çiğnemesi ve 

Gastmann’ı yakalamak uğruna Tschanz’ı feda etmesi bakımından ahlaki bir çöküntü 

örneği sergilemiştir. Bärlach ve Gastmann’ın girdiği iddia, Gastmann’ın da belirttiği 

gibi (DRH, 70) ikisinin ömür boyu birbirinden kopamayacağı bir durum ortaya 

koymuştur. Komiser Bärlach ve Gastmann arasındaki sonsuz savaşa Dürrenmatt iki 

yönlü bir yapı kazandırmıştır. Böylece roman geleneksel dedektif romanlarında olması 

gerektiği gibi sadece dedektifin bakış açısından sıyrılıp tek boyutluluktan 

uzaklaştırılmıştır. 

 

Bärlach küçük başarılara ulaşmak için büyük çabalar sarf etmek zorunda 

kalırken Gastmann zamanla toplumda daha da saygı duyulan biri hâline gelmiştir. 

Gastmann, elde ettiği bu saygıyı ve ününü, işlediği suçları gizlemek için kullanmıştır. 
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Klasik polisiye romanlarının “suçun hiçbir faydası yoktur” mesajını Dürrenmatt 

Gastmann’ın bu davranışı üzerinden yalanlamaktadır. 

 

Bärlach hayatının sonuna yaklaşırken Gastmann’ı alt etmek için son bir çaba 

içerisine girmektedir. Gastmann hakkında bilgi toplaması için Schmied’i 

görevlendirmektedir. Ancak Bärlach’ın yasal yollardan ilerleyebileceği son şansı da 

Tschanz’ın acınası ve korkutucu hırsı yüzünden Schmied’i öldürmesiyle yok olmuştur. 

Bärlach’ın, Gastmann’ı yakalamak uğruna Tschanz’ı feda etme düşüncesi ortaya 

çıkmıştır. Bärlach bu fikrini Gastmann’a peşinden bir cellat gönderdiğini söyleyerek 

açıklamıştır. Bu yöntemle Bärlach iki katili çarpıştırmak istemektedir. 

 

Tschanz, Gastmann ve iki adamıyla olan karşılaşmasından sağ kurtulmuştur. Bu 

sahneden Dürrenmatt’ın asıl amacının gerçekçi bir polisiye kurgu olmadığı 

anlaşılmaktadır. Tschanz’ın omzuna isabet eden ilk kurşunun ölümcül olması 

beklenirdi. Bu sebeple Dürrenmatt’ın gerçekçi bir sahne ortaya koymaktan ziyade 

Gastmann’ın tezini doğrulamak için böyle bir sahneye başvurduğu düşünülmektedir.  

Gastmann’ın tezine göre insanlar arasındaki karışık ve belirsiz ilişkiler, faili belli 

olmayacak suçlar işlemeyi mümkün kılmaktadır. Bu sebeple de birçok suç cezasız 

kalmakta ya da öngörülememektedir. Dürrenmatt, romanın sonunda Gastmann’ın 

manevi olarak haklı çıkabilmesi için çok da ihtimaller dâhilinde olmayan böyle bir 

sahneyi kurguya dâhil etmiş olmalıdır. 

 

Romanın son sahnesinde Bärlach Gastmann’a karşı olan zaferini ürkütücü bir 

biçimde kutlarken onun rakibi Gastmann’a acımasız duygularla yaklaşmaktadır. 
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Bärlach, Gastmann’ın tezinde belirttiği gibi Tschanz’ı, kendi planlarını uygulamak 

adına bir piyon olarak kullanmıştır. Kendi başarısızlığını ise “Die Toten haben immer 

recht.” (ölüler her zaman haklıdır) (DRH, 109) ifadesiyle itiraf etmektedir. Bärlach’ın 

görünürdeki zaferi ise sadece Tschanz’ın aklını karıştırmak için kullandığı bir 

kandırmacadır. Gastmann’ın yankılanan kahkahası (DRH, 105), iddiayı kaybeden 

Bärlach’a karşı manevi zaferinin işareti olmuştur. 

 

Kendi koyduğu kurallarla Gastmann’ın peşine düşen Bärlach, ancak yasaları 

çiğneyerek onu alt etmeyi başarmıştır. Bu davranışıyla da bir polis memuru olarak 

yetkilerini ihlal etmiştir. Görünürdeki zaferi çok uzun sürmeyecek olan Bärlach, 

geçireceği ameliyatın ardından sadece bir yıllık ömrü kaldığını öğrenecektir. Bärlach 

sonunda zafere ulaşsa da Gastmann’ın tezini doğrulamaktan öteye gidememiştir.  

 

1.1.2.6. Yazar 

Yazar karakteriyle Dürrenmatt kendisini de romana dâhil etmiştir. Dürrenmatt 

ile yazar arasındaki konuşma iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada yazarın özel 

yaşantısına dair narsist unsurlar ile özellikle yemek pişirmeye olan meyli öne çıkarken 

ikinci aşamada imge yaratmanın şairane anlayışı ile bu sanatın kuramı üzerine 

konuşulmuştur. Yazarın Dürrenmatt gibi yaşaması ve çalışması, onun gibi giyinmesi ve 

evde yaşayanlar arasında çocuk ve köpeğin de yer alması, Dürrenmatt’ın romanına 

otobiyografik özellikleri dâhil ettiğini göstermektedir. Ancak bunlardan daha dikkat 

çekici olan kısım, yazarın kendisi hakkında yaptığı açıklamalardır. Bu açıklamalara göre 

yazar, arkasında bir güç, bir devlet, bir yasa ya da ceza olmaksızın âdeta bir polis 

titizliğiyle insanları en ince davranışlarına kadar incelemektedir (81). Yazarın asıl 
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merak ettiği ve ömrü boyunca araştırmaktan geri durmayacağını söylediği sorun, çeşitli 

insanların farklı durumlarda sergiledikleri davranışlardır. 

 

Bu açıklamalar yazarın Gastmann’a olan ilgisinin sebebini de ortaya 

koymaktadır. Gastmann’ın her türlü suçu işleyebileceğini düşünen yazar, onda âdeta 

kişileşmiş bir nihilizm görmekte ve geometrik bir şeklin yansımasının başka bir 

geometrik şekil oluşturması gibi Gastmann’ın yansımasının kötülükte 

canlandırılmasının mümkün olduğunu belirtmektedir (DRH, 82). Gerçek Gastmann’a 

olan ilgisi aslında olası Gastmann’a olan ilgisinden daha azdır. Çeşitli insanların farklı 

durumlarda sergiledikleri davranışlardan yola çıkarak kendisi için bir Gastmann imgesi 

oluşturmuş ve “Was ist der Mensch?” (İnsan nedir?) (DRH, 72) sorusunu ortaya 

atmıştır. Bunun gibi cevabı belli olmayan bir soru Bärlach’ı, yazarı ve Gastmann’ı 

etkilemiş ve romanın sonunda korkunun çığlığı olmuştur. 

 

1.2. Der Verdacht Adlı Romanın Klasik Polisiye Anlatıların Kurgusal 

Özelliklerine Göre İncelenmesi 

1.2.1. Der Verdacht Adlı Romanın Anlatım Tekniği ve Özellikleri 

Dürrenmatt’ın Der Verdacht adlı polisiye romanı iki ana bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölüm yedi alt bölüme ayrılırken ikinci bölüm on bir alt bölüme 

ayrılmıştır. Her alt bölüm kendi başlığını almış, ancak hiçbiri numaralandırılmamıştır. 

 

Dürrenmatt’ın ilk polisiye romanı Der Richter und sein Henker’dan farklı olarak 

Der Verdacht’ta dıştan bakış açılı (dış odaklayım) dış öyküsel anlatıcı 
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(extradiegetiesch-heterodiegetischer Erzähler) kullanılmıştır. Yansız bir o-anlatıcı 

tarafından anlatılan romanda yer alan karakterler, romanın heyecanını ve bulmacanın 

merakını canlı tutabilmek için çoğunlukla dış odaklayım yoluyla anlatılmıştır. “Dış 

odaklayımda olaylar ve varlıklar, dışarıdan birinin gözlemleyebildiği kadarıyla, tarafsız 

bir şekilde anlatılır. Anlatıcı, kahramanından daha az bilen, olayların dışında bir 

gözlemcidir. Bu bakış açısı, okurda ileriye dönük bir gerilim ve beklenti yaratması 

nedeniyle romanların başında sıklıkla kullanılır.” (Eziler; Kıran, 2007: 45) Roman 

karakterleri arasında yer almayan bu anlatıcı, gözlemlerini dışarıdan yapar ve 

karakterlerin duygu ve düşünceleri hakkında bilgi sahibi değildir. Romanın ikinci ana 

bölümüne geçildiğinde iç odaklayımın (intradiegetisch) arttığı görülmektedir. İç 

odaklayım “anlatıcının, öyküdeki her şeyi bir kahramanın gözünden ve bakış açısından 

anlatmasıdır. Üçüncü tekil kişi adılı kullanılır.” (a.g.e.: 43) 

 

Birinci ana bölümde Bärlach’ın düşünce süreçlerinin okura aktarılabilmesi için 

iç odaklayım nadiren de olsa kullanılmaktadır. Bu durumda anlatıcı Bärlach’ın bakış 

açısını aldığı için okur da onun sahip olduğu bilgilere sahip olmaktadır. 

 

“‘Warum ist er denn so nervös?’ dachte Bärlach.’” 

“Neden bu kadar sinirli ki”diye düşündü Bärlach? (DVD, 5). 

 

Bu cümlede Bärlach’ın düşünceleri ve duygularıyla ilgili çok fazla bilgi 

aktarılmamasının sebebi, belli bir seviyede tutulması gereken okur heyecanının 

yitirilmek istenmemesidir. 
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Bärlach’ın Emmenberger’in sanatoryumuna sevk edilmek istediği anda dış 

odaklayım belirgin hâle gelmektedir. Bu kararı vermeden önceki gece Gulliver’le 

birlikte sarhoş olmuş ve hemşirenin onlara şüpheyle yaklaşmasına sebep olmuştur. 

Bunun üzerine hemşirenin gözünde “der fürchterliche Alte (…) dieser götzenhaft 

undurchsichtige Kranke (…) einer Riesenspinne vergleichbar (…)”  (korkunç yaşlı (…) 

bu sır küpü hasta (…) kocaman bir örümcek gibi (…)) (DVD, 50) izlenimini yaratmıştır. 

Tıpkı hemşire gibi okur da bu noktada Bärlach’ın eylemlerini dışarıdan 

algılayabilmektedir. Okur Bärlach’ın o sahnede bir form doldurduğunu, telefonla 

Kanton bankası ve bir noterle görüştüğünü bilmektedir (DVD, 50). Burada okur, 

öncelikli olarak Bärlach’ın düşünce süreçlerini ve davranışlarının sebeplerini 

öğrenmemektedir. 

 

Ancak Bärlach, Dr. Lutz’a uzun ve ayrıntılı bir biçimde memuriyetten ayrılmak 

istemesinin sebebini anlattığı sırada, Dr. Lutz Bärlach’ın kötü niyetli görüşlerini 

duymaktan utanmıştır (DVD, 16). Burada okurun Dr. Lutz’un suratının asılma (DVD, 

16) sebebini daha iyi anlayabilmesi için Dr. Lutz bir anlığına iç odaklayımla 

aktarılmıştır. Bärlach hasta yatağındayken onun söylediklerine tepkili bir cevap vermek 

istemeyen Dr. Lutz’u okur tarafından daha anlaşılır kılmak için bu sahnede 

Dürrenmatt’ın iç odaklayımı tercih ettiği söylenebilir. 

 

İç odaklayım, ikinci ana bölümünden itibaren daha yoğun bir biçimde Bärlach 

üzerinden tercih edilmiştir. “Die Stadt Zürich war ihm sonst nicht recht sympathisch 

(…)” (Zürih kenti ona çok da sevimli gelmiyordu aslında (…)) (DVD, 61). 

Dürrenmatt’ın bunu yapmasının sebebi, okurun da artık değiştirilen bakış açısıyla yoğun 
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bir biçimde kendisini Bärlach’ın planına dâhil edilmiş hissetmesinin gerekliliğiyle 

açıklanabilir. Dürrenmatt’ın tercih ettiği bakış açısı ve anlatıcı, bulmacanın canlılığının 

korunması açısından polisiye romanın karakterine uygundur. 

 

Romanın kurgusu değerlendirildiğinde Der Verdacht’ın Der Richter und sein 

Henker’a kıyasla polisiye romandan bir parça daha uzaklaştığı görülmektedir. Dedektif 

Bärlach’ı ikinci kez okurla buluşturan Dürrenmatt, bu sefer Bärlach’ı birinci romanda 

olduğu gibi parlak bir dedektif olarak yansıtma eğiliminde değildir. Bärlach’ı ameliyat 

olmak üzere olan yaşlı ve yetersiz bir dedektif olarak aktarmaktadır. Der Verdacht’ın 

odak noktası dedektifin araştırma süreci değildir. Bunun yerine Dürrenmatt, suçlunun 

ruhsal-düşünsel özelliklerinin ve yeteneklerinin tüm görüntüsünü gözler önüne 

sermiştir. Dedektif ile suçlu arasındaki gelgit, klasik polisiye romandaki gibi gizli 

olmayıp ikisi arasında açık bir meydan okumasına dönüştüğünden klasik polisiye roman 

kurgusundan ayrılmaktadır. 

 

Der Verdacht’ta olaylar Der Richter und sein Henker’a göre daha hızlı 

anlatılmakta ve Der Verdacht onun devamı olarak başlamaktadır. Gastmann’a karşı elde 

ettiği galibiyetten sonra Bärlach kalp krizi geçirir. Bu sebeple acilen ameliyat olması 

gerekirken ameliyatı iki hafta ertelenir. Ameliyat gerçekleştikten sonra Bärlach’ın 

doktoru ve arkadaşı olan Dr. Hungertobel mide kanserinin ilerlediğini ve yalnızca bir yıl 

ömrü kaldığını bildirir. 

 

Bärlach ameliyattan sonraki günlerinde dinlenirken, tesadüf eseri, Life 

dergisinin bir sayısında Stutthof toplama kampında tutsakları narkozsuz ameliyat eden 
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Dr. Nehle adlı bir doktorun resmini görür.  O sırada Bärlach’ın doktoru Dr. Hungertobel 

da Dr. Nehle’nin, önceden sınıf arkadaşı olan ve şu anda İsviçre’de bir sanatoryumu 

olan Emmenberger’a çok benzediğini fark eder. Hungertobel, resimdeki kişi ile arkadaşı 

arasındaki benzerliği kabullenmese de Bärlach’ın içine bir şüphe düşer ve bu olayı 

araştırmak için kendisini Emmenberger’in sanatoryumuna sevk ettirmeye karar verir. 

 

Der Richter und sein Henker’da olduğu gibi bu romanda da Bärlach nihilist bir 

suçlunun peşinden gitmektedir. Peşine düştüğü suçlu birinci romandaki Gastmann 

karakteri gibi toplumda saygın bir yeri olan ve hiçbir şüphe uyandırmayan bir 

karakterdir. Bärlach, Gastmann karşısındaki çaresizliğini Emmenberger karşısında da 

yaşamakta ve yine yardım almak zorunda kalmaktadır. 

 

Romanın sonunda Bärlach bir kez daha rakibini yasal yollardan 

yakalayamamıştır. Bu yüzden yenilgisini kabul etmek zorunda kalır. Der Richter und 

sein Henker’da da yasal olmayan yollardan kendi adalet anlayışı çerçevesinde galip 

gelse de amiri Lutz’a göre olay aydınlatılmıştır. Ancak Bärlach, Der Verdacht’taki 

yenilgisiyle birlikte yenilgileri tekrar eden bir dedektife dönüşmüştür. Öyle ki kurtarıcısı 

Gulliver ondan “(…) Narr (…)” (Deli) (DVD, 117) diye bahsetmektedir. 

 

Romanın, biçimsel yönden Der Richter und sein Henker’la karşılaştırıldığında 

birbirinden tamamen ayrılmış iki ana bölümden oluştuğu görülmektedir. Birinci bölüm 

Bärlach’ın Emmenberger’dan şüphelenmesiyle başlamakta ve Bärlach’ın Kramer adıyla 

kendisini Emmenberger’in sanatoryumuna sevk ettirmek istemesiyle sona ermektedir. 

İkinci bölüm Bärlach’ın Sonnenstein adlı sanatoryuma gelmesiyle başlamakta, 
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Emmenberger’in ölümü ve Bärlach’ın kurtulmasıyla sona ermektedir. Her iki bölümüm 

içinde yer alan alt bölümler “Der Zwerg” (Cüce) (DVD, 63) “Das Zimmer” (Oda) 

(DVD, 73) gibi içeriğiyle ilgili bilgi veren başlıklar taşımaktadır. 

 

Dürrenmatt, bu ikinci dedektif romanında Der Richter und sein Henker’da 

uzaklaşmaya başladığı klasik polisiye roman şablonundan biraz daha uzaklaşmaktadır. 

Dedektifin ortaya çıkması için gerekli ön koşullardan biri olan cinayet ya da suç 

mahalli, Der Verdacht’ta yer almamaktadır. Bunun yanı sıra okurun bir önceki 

romandan tanıdığı dedektif Bärlach Der Verdacht’ta tanıtılmamış ve hemen ilk sahnede 

romanda yer almıştır. Öyle ki romanın ilk sözcüğü Bärlach’tır (DVD, 5). Bu açılardan 

bakıldığında Der Verdacht’ın klasik polisiye roman şablonuna uymadığı görülmektedir. 

 

Romanda Dürrenmatt’ın sadık kaldığı bir klasik polisiye roman unsuru yer 

almaktadır: kilitli oda. Yazar Fortschig, Bärlach’ın talimatı üzerine, İsviçre’de gizlenmiş 

bir hâlde yaşayan eski bir toplama kampı doktoruyla ilgili bir şikâyet mektubu 

yayınladıktan sonra Emmenberger’in emriyle cüce, yazar Fortschig’i öldürür. Elde 

edilen deliller doğrultusunda polis olayın cinayet olmadığına karar verir. Soruşturma 

hâkimi Lutz, bu olayı talihsiz bir kaza olarak nitelendirmektedir (96). Emmenberger’in 

kendisini ortaya çıkaracak delilleri yok etmek için işlettiği bu cinayet “Bernische 

Bundesblatt” (DVD, 96) adlı gazetede de yer almış ve olayın bir cinayet olamayacağı 

açıklanmıştır. 

 

“‘(…) Weist die Untersuchung zwar daraufhin, daβ irgendein harter 

Gegenstand von oben Fortschig traf, so wird dies durch den Ort 
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unmöglich gemacht. Der Lichtschacht, gegen den sich das kleine 

Toilettenfenster öffnet (die Toilette befindet sich im vierten Stock), ist 

schmal, und es ist unmöglich, daß ein Mensch dort hinauf- oder 

hinunterklettern könnte: entsprechende Experimente der Polizei 

beweisen dies eindeutig. Auch mußte die Türe von innen verriegelt 

worden sein (…). Die Türe ist ohne Schlüsselloch und mit einem 

schweren Riegel schließbar. Es bleibt keine Erklärung, als einen 

unglücklichen Sturz des Schriftstellers anzunehmen, um so mehr, da er 

(…) sinnlos betrunken war.’” (DVD, 96) 

“(…) İncelemeler, sert bir cismin yukarıdan Fortschig’e isabet ettiğini 

gösterse de, olayın geçtiği yer bunu imkânsız hale getirmektedir. Küçük 

tuvalet penceresinin açıldığı ışık bacası (tuvalet dördüncü kattadır), dar 

ve birinin oradan inmesi ya da oraya tırmanması mümkün değildir; 

ilgili araştırmalar bunu açıkça göstermiştir. Kapı da içeriden 

sürgülenmiş olmalıydı (…). Kapının anahtar deliği yok ve büyük bir 

sürgüyle kilitlenebilmektedir. Körkütük sarhoş olan yazarın talihsiz bir 

biçimde düştüğünü kabul etmekten başka açıklama kalmıyor.” 

 

Emmenberger’in kendisi de Bärlach’a bu ölümün nasıl gerçekleştiğini anlatır. 

Emmenberger’in cücesi, ışık bacasına saklanmış ve Fortschig’i Emmenberger’in 

arabasının anahtarıyla yaptığı hızlı ve güçlü bir vuruşla öldürmüştür. 

 

Der Verdacht’ta,  klasik polisiye romanlarda yer alan araştırma ve soruşturma 

süreçleri daha çok Bärlach’ın sezgileri üzerinden yürümektedir. Katilin veya suçlunun 

kimliğinin romanın sonunda ortaya çıkarılarak roman boyunca bilmecenin merakını 

canlı tutma ilkesi de Der Verdacht’ta yer almamaktadır. Suçlunun kimliği Bärlach ve 

Emmenberger’in ilk karşılaştığı sahnede açıklanmakta ve böylece Bärlach’ın hipotezi 

de doğrulanmaktadır. Böylece okurun suçlu konusundaki merakı giderilmekte ve roman 
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sonuna kadar gizli tutulması gereken suçlu kim? sorusunun cevabı da okura zamansız 

verilmiş olmaktadır. Bu açıdan da Der Verdacht’ın bir kez daha klasik polisiye roman 

şablonundan uzaklaştığı görülmektedir. 

 

Romanın başında Lutz Bärlach’a yaş haddinden emekli olması gerektiğini 

bildirdiğinden (DVD, 15) Bärlach’ın Emmenberger’in araştırılması ya da sorgulanması 

için resmî olarak görevlendirilmesi mümkün olmamıştır. Bundan sonra Bärlach 

profesyonel bir dedektif olmaktan çıkmış, amatör bir araştırmacıya dönüşmüştür. 

Bärlach’ın Emmenberger’in peşine düşmesi, somut bir kriminolojik şüpheden ziyade  

sezgisel davranışlarının bir sonucu olarak görülmelidir. Bu bağlamda Dürrenmatt bir 

klasik polisiye roman unsuru olan suçlunun yasal yollardan araştırılması ve adalete 

teslim edilmesi ilkesini ihlal etmiştir. 

 

Romanın sonuna gelindiğinde de yine klasik polisiye romana uymayan 

unsurların yer aldığı görülmektedir. Bärlach, Emmenberger’dan şüphelenmekte haklı 

çıkmış, onu yakalamak için plan yapmış ve tuzak kurmuş olsa da başarılı olamamıştır. 

Üstelik Bärlach kendisi bir tuzağa düşürülmüş ve geçmişte toplama kampında hayatta 

kalan Gulliver tarafından kurtarılmıştır. Bu durum klasik polisiye romanlarda kıvrak 

zekâlı, yetenekli ve başarılı dedektif tanımlamasına uymadığı gibi Bärlach’ın tuzağa 

düşürülmesi ve romandaki bir başka karakter tarafından kurtarılmaya muhtaç olması 

bakımından klasik dedektif romanların kurgusuna aykırıdır. 
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1.2.1.1. Çözümleyici ve Zaman Dizinsel Anlatım 

Geleneksel polisiye romanlarda bir arada yer alması gereken çözümleyici ve 

zaman dizinsel anlatım Der Verdacht’ta da yer almaktadır. Romanda şüpheliler veya 

aydınlatılmak istenen olayla ilgili araştırmalar yapıldıkça çözümleyici anlatım devam 

etmektedir. “Hütte” başlıklı birinci ana bölümün dördüncü alt bölümünde yapılan 

araştırmalar sonucunda Dr. Nehle’nin 1945 yılında zehirlendiğinin anlatılması ve 

Hungertobel’in 1908 yılında Emmenberger ile öğrencilik yıllarında Emmenberger’in 

acil bir durum gereği narkozsuz ameliyat yapmak zorunda kaldığı sırada yüzündeki 

ifadeyi anlatması çözümleyici anlatımın birer örneğidir. 

 

Bärlach, Emmenberger’in ona özel bir tedavi uyguladığını ve beş gün boyunca 

bilinci yerinde olmadan yattığını Dr. Marlok’tan öğrenmektedir. Bu konuşma sırasında 

Dr. Marlok Emmenberger’in işlediği suçları onaylamakta ve sanatoryumdaki zengin 

hastaların Emmenberger’in onları narkozsuz ameliyat etmesine nasıl müsaade ettiklerini 

anlatmaktadır. 

 

Birinci ana bölümün beşinci alt bölümü olan “Gulliver”de (DVD, 24) Gulliver 

karakterinin Emmenberger’le nasıl tanıştığı ve Stutthof toplama kampında 

Emmenberger’la olan anıları anlatılmaktadır. Bu bölümde Gulliver Bärlach’ın 

şüphelerini doğrulayacak bilgiler vermektedir. 

 

Bärlach bir yandan Emmenberger’in geçmişini araştırırken diğer yandan olaylar 

zaman dizinsel olarak anlatılmaya devam etmektedir. Böylece Dürrenmatt klasik 
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polisiye romana özgü çözümleyici ve zaman dizinsel anlatımın bir arada bulunması 

ilkesine sadık kalmıştır. 

 

1.2.1.2. Dönüm Noktası 

Dürrenmatt’ın Der Verdacht adlı polisiye romanında yer alan dönüm noktaları 

yapısal olarak ortaya koyulacaktır. Romanın iki ana bölümden oluştuğuna ve her ana 

bölümün kendi başlığını taşıyan alt bölümlere ayrıldığına değinilmişti. Bärlach ve 

Gulliver ile Emmenberger arasında geçen uzun konuşmaların yer aldığı “Gulliver” 

(DVD, 24-39) ve Die Uhr” (Saat) (DVD, 97-113) başlıklı alt bölümler oldukça 

kapsamlı anlatılmıştır. Bärlach ile Dr. Marlok arasındaki konuşma ise “Doktor Marlok” 

ile “Die Hölle der Reichen” (Zenginlerin Cehennemi) (DVD, 77-89) başlıklı alt 

bölümlerde aktarılmıştır, bu iki alt bölüm birlikte düşünüldüğünde de ortaya kapsamlı 

bir bütün çıkmaktadır. 

 

Söz konusu bu üç konuşmada görüşülen konular geçmiş, ahlak, hukuk, inanç, 

güç ile siyasi ve felsefi sorulardır. Bu konular, romandaki yeri ve önemi açısından 

romanın yapı taşlarını oluşturmaktadır. Polisiye romanın bir gereği olarak bu 

konuşmalar elbette kurgunun içine yerleştirilmiş birer gerilim ve dönüm noktası 

oluşturmaktadır. 

 

Bärlach’ın Emmenberger’a karşı şüphe oluşturduğu birinci ve üçüncü alt 

bölümler romanda açıklayıcı bir işlev üstlenmiştir. Gerilim eğrisini tırmandıran bu 

şüphenin ardından şüpheli karakter Emmenberger’in romanda yerini alması 
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sağlanmakta ve dedektifin üzerine düşen araştırma faaliyetlerinin başlamasına zemin 

hazırlamaktadır. Geçmişe dönen dördüncü alt başlık “Die Hütte”de (Kulübe) yer alan 

Emmenberger’in üniversite öğrenciliği ve sonrasındaki yaşamına dair bilgiler, 

Bärlach’ın Emmenberger’a karşı olan şüphelerini güçlendirmektedir. Yine geçmişi 

anlatan beşinci alt başlık “Gulliver”, yeni bir karakterin romana dâhil olmasını 

sağlamakta ve Gulliver’in toplama kampı Stutthof’ta yaşadıklarını anlatmasıyla 

Nehle’nin (Emmenberger) Nasyonal Sosyalizmle olan bağlantısını ortaya koymaktadır. 

 

Altıncı alt başlıkta Bärlach klasik polisiye roman dedektiflerinin izlemesi 

gereken yolu izlemekte ve Emmenberger’le ilgili şüpheleri neredeyse kesinleştiren 

hipotezini ortaya koymaktadır. Bu güçlü hipotez Bärlach’ın Sonnenstein 

Sanatoryumuna sevk edilmesi için zemin hazırlamış ve böylece yeni bir gerilim noktası 

oluşmuştur. 

 

Romanın yedinci alt bölümü, mekânda değişikliğe gidilen ikinci ana bölümden 

önceki son bölümdür. Bärlach’ın Zürih’e ve Emmenberger’in sanatoryumuna varışını 

da içeren ikinci ana bölümün ilk iki alt bölümü “Der Abgrund” (Uçurum) (DVD, 61) ve 

“Der Zwerg” (Cüce) (DVD, 63) Bärlach’ın kendinden kuşku duyduğunu ve cüceyi 

gördüğündeki şaşkınlığını dile getirmektedir. Bu iki alt bölüm romanda iki farklı işlev 

üstlenmektedir. Birincisi mekân değişikliği ve yeni karakterlerin sahneye çıkması, 

ikincisi ise Bärlach’ın kendinden emin olmayışı ve endişelerinin artmasıyla gerilimin 

tırmanmasıdır. 
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İkinci ana bölümün “Das Verhör” (Sorgulama) (DVD, 66) başlığını taşıyan 

üçüncü alt bölümünde Bärlach, Dr. Marlok ve Emmenberger’in karşılaşmasıyla gerilim 

noktası iyice tırmanmaktadır. İkinci ana bölümün “Das Zimmer” (Oda) başlığını taşıyan 

dördüncü alt bölümünde Bärlach kendisini parmaklıklı bir odada bulur, tamamen 

Emmenberger’a teslim olmak zorunda olduğunu fark etmekte ve bu durum ikinci ana 

bölümün ilk gerilim noktası olan Dr. Marlok’la Bärlach’ın karşılaşmasına zemin 

hazırlamaktadır. Bu karşılaşmalarda yapılan Dr. Marlok’un geçmişine ait konuşmalar 

bu iki alt bölümde gerçekleşmektedir. Bärlach burada, kendisini Emmenberger’a adayan 

ve insanlığa güvenini kaybetmiş olan Dr. Marlok’tan herhangi bir yardım alamayacağını 

kabul etmek durumunda kalır. 

 

Bärlach’ın içinde bulunduğu çaresiz durumunu belirginleştirdiklerinden “Noch 

ein Besuch” (Bir Ziyaret Daha), “Der Abgrund” (Uçurum) ve “Der Zwerg” (Cüce) adlı 

alt bölümler gerilim noktasının yükselmesine katkıda bulunmuştur. Bärlach, dinî bir 

sanrı altında bulunduğunu ifade eden hemşire Kläri’nin, ölüm haberini aldığı 

Fortschig’in ve odasına resim getiren sağır ve dilsiz çalışanın kendisine yardımcı 

olamayacaklarını anlamak zorunda kalmıştır. Bu olaylarla gerilim eğrisi tırmanmış ve 

ikinci ana bölümün “Das Verhör” (Sorgulama) (DVD, 66) başlığını taşıyan üçüncü alt 

bölümünde Bärlach ve Emmenberger karşılaşması için zemin hazırlanmıştır. Bu 

karşılaşmayla birlikte Bärlach kendisini çaresizce ölümüyle yüzleşmiş olarak 

bulmaktadır. 

 

Romanın son gerilimi ise ikinci ana bölümün “Das Zimmer” (Oda) başlığını 

taşıyan dördüncü alt bölümünde beklenmedik bir dönüm noktasıyla çözülmektedir. Bu 



133 

 

alt bölümde Bärlach ve onun gibi ölümle burun buruna gelen Hungertobel, Gulliver 

tarafından kurtarılmaktadır. 

 

Der Verdacht’ta genel hatlarıyla bu hâliyle dağılmış olan gerilim ve dönüm 

noktaları, okurun Bärlach’la birlikte soluksuz bir biçimde Bärlach’ın ölümden kurtulup 

kurtulamayacağını takip etmesini sağlamaktadır. İkinci ana bölümde yer alan iki önemli 

görüşmeyi (Dr. Marlok ve Emmenberger) kesen kapsamlı monologlardan oluşan 

paragraflar, bu soluksuz takibi ve klasik polisiye romanın alışılagelmiş şablonunu 

baltalamaktadır. Bu paragraflar Bärlach’ın ona zulmedenlerin insafına kalmış 

olmasından kaynaklanan çaresizliğini, güçsüzlüğünü ve korkusunu yansıtmaktadır. 

 

1.2.2. Der Verdacht Adlı Romanda Kişiler 

1.2.2.1. Komiser Bärlach 

Dürrenmatt’ın ikinci polisiye romanı olan Der Verdacht’ta yer alan karakterler 

arasında Der Richter und sein Henker’da da yer alan komiser Bärlach ve Bärlach’ın 

amiri Dr. Lutz bulunmaktadır. Der Verdacht’ta Bärlach’ın nereli olduğu ya da daha 

önce hangi görevlerde bulunduğuna dair bilgi verilmediğinden okur, Bärlach’ın 

hastaneden önceki yaşamıyla ilgili bir bilgiye ulaşamaz. 

 

Bärlach ve Lutz arasında ameliyatından sonra hastanede geçen konuşmada Lutz 

ona yaş haddinden emekli edileceğini bildirmiştir (DVD, 15). Görev yaptığı pozisyona 

daha genç bir dedektif getirilmesiyle Bärlach o ana kadar yaptığı hizmetlere rağmen 

emniyet teşkilatı için artık gerekli bir personel olmadığını anlamaktadır. Kendisinin 
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emekliye ayrılıp yerine daha genç birinin getirilmesini uygunsuz bulsa da rahatlamıştır. 

Bunun üzerine sadece İsviçre’de değil, tüm dünyada polislerin davranış şekillerindeki 

yozlaşmasından şikâyet etmektedir. 

 

“Er sei froh, daß er nun den Staatsdienst hinter sich habe (…), aber der 

Hauptgrund bleibe doch, daß die bürgerliche Weltordnung auch nicht 

mehr das Wahre sei. (…) Die Menschen seien immer gleich, ob sie nun 

am Sonntag in die Hagia Sophia oder ins Berner Münster gingen. Man 

lasse die großen Schurken laufen und stecke die kleinen ein”. (DVD, 

16) 

 

Memuriyetine geride bıraktığına sevinmişti (…) Bunun asıl sebebi, 

medeni dünya düzeninin artık eskisi gibi gerçeğe dayanmamasıydı. (…) 

Pazarları Ayasofya’ya da gitseler, Bern Katedraline de gitseler 

insanlar hep aynıydı. Büyük caniler serbest bırakılıyor küçükler ise 

içeri tıkılıyordu. 

 

Normalde az konuşan Bärlach, bu sahnedeki alışılmadık uzun konuşma sırasında 

okura Dürrenmatt’ın bu eserin temelini oluşturan düşüncelerini aktarmaktadır. Ona göre 

romanın yazıldığı dönemde sanayileşmiş ve refah seviyesi yüksek bir toplumda işlenen 

suçlar sanayileşmemiş toplumlarda işlenen suçlar gibi sıra dışı olaylar değildir. Hatta 

günlük hayatın doğal unsurlarından biri hâline gelmiştir. 

 

“Überhaupt gebe es einen ganzen Haufen Verbrechen, die man nicht 

beachte, nur weil sie etwas ästhetischer seien als so ein ins Auge 

springender Mord, der überdies noch in die Zeitung komme, die aber 

beide aufs gleiche hinausliefen, wenn man's genau nehme und die 
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Phantasie habe. Die Phantasie, das sei es eben, die Phantasie! Aus lauter 

Phantasiemangel begehe ein braver Geschäftsmann zwischen dem 

Aperitif und dem Mittagessen oft mit irgendeinem gerissenen Geschäft 

ein Verbrechen, das kein Mensch ahne und der Geschäftsmann am 

wenigsten, weil niemand die Phantasie besitze, es zu sehen.” (DVD, 15) 

Her gün hemen göze batıp gazetelere düşen cinayet suçlarından sırf 

biraz daha estetik olduğu için önemsenmeyen bir yığın suç vardı; ancak 

yakından bakıldığında ve hayal gücü de eklendiğinde ikisi de aynı 

kapıya çıkıyordu. Hayal gücü, evet işte hayal gücü! Tamamen hayal 

gücü eksikliğinden kendi halinde iş adamının biri aperatif ile öğle 

yemeği arasında genelde kurnaz bir iş çevirerek suç işliyor, iş adamı da 

dahil olmak üzere kimse bunun farkına varamıyordu, çünkü hiç kimse 

bunu görecek hayal gücüne sahip değildi. 

 

Buradan yola çıkarak, suçlunun işlediği suçun bireysel olup olmadığı sorunsalı 

doğmaktadır. Çünkü toplumsal yaşamda bireylerin birbiriyle bağlantısı ve ilişkileri 

yoğunlaştıkça bireysel suçtan ya da bu sorunun cevabını vermek yerine ortak bilinçle 

artık insanlığın kolektif suçundan bahsetmek mümkün olacaktır. 

 

Bärlach’ın Der Richter und sein Henker’den da bilindiği üzere kendine özgü bir 

adalet anlayışı bulunmaktadır. Onun için adaletin tecelli etmesi sadece yasalar 

doğrultusunda olmak zorunda değildir. Önemli olan suçluların bir şekilde 

cezalandırılmasıdır. Arkadaşı Gulliver’le olan ilişkilerinde de farklı bir anlayıştan 

kaynaklanan bir motivasyonla yasal olmayan bir davranış sergileyerek Gulliver’in Nazi 

savaş suçlularının izini sürüp onları ortadan kaldırmasına göz yummaktadır. Buna göz 

yuman Bärlach, artık Gulliver’in işlediği suç nedeniyle tedirgin olmaktan 

kurtulacağından nihayet emekli olacağı için sevinmektedir. 
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“Es ist doch gut, daß ich pensioniert werde.” Bärlach schüttelte den Kopf. “Dann 

habe ich so etwas wie dich nicht mehr auf dem Gewissen. Ich hätte dich schon längst 

hinter Schloβ und Riegel stecken sollen (…)” (DVD, 27) 

“Emekli olmam iyi işte.” diyerek başını salladı Bärlach. “Senin gibi bir şeyle 

vicdanım rahatsız olmayacak artık. Seni uzun zaman önce kilitli parmaklıklar ardına 

koymalıydım (…)” 

 

Hem Bärlach hem de Gulliver farklı karakter olduğundan bir madalyonun iki 

yüzünü oluşturmaktadır. Bärlach, komiser olarak yasal yollardan olayları aydınlatmaya 

ve suçluları yakalamaya çalışırken Gulliver, yasaların yaptırımlarından karanlık 

entrikalarını gizleyerek kurtulan suçluları etkisiz hâle getirmek zorundadır. Her ikisi de 

suçluların hak ettiği cezaya çarptırılarak adaleti sağlama peşindedir. Ancak bu sonuca 

ulaşmak için seçtikleri yöntemleri farklı şekillerde yorumladıklarından yasa dışı veya 

alışılmadık yollar izlemekten çekinmemektedirler. 

 

Bärlach’ın, Sonnenstein Sanatoryumunun başarılı ve saygın yöneticisi olan Dr. 

Emmenberger’i toplama kampı hekimi olarak yakalama hırsının sebebi, şüphelerini 

kanıtlayabilecek ve bir kez daha bu yolda gerekli adımları atabilecek güçte olduğunu 

ispatlamak istemesidir. Onun bu hırsını Dr. Emmenberger da fark etmektedir (DVD, 

104-105). Bärlach’ın canavarca ve sonradan yoğunlaşan gelen şüphesinin peşinden 

gitme ısrarı onu ölümle burun buruna getirse de şüphesini aydınlatmak için kendini 

Sonnenstein Sanatoryumuna sevk ettirmesiyle hayatını tehlikeye atmaktadır. 
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Bärlach şüphelerinde haklı çıksa da bunu bir zafer olarak görememiştir. Olayları 

aydınlatmak uğruna hayatını tehlikeye atmış olması sonucunda kendisi için bir ders 

çıkarmıştır. 

 

“Er hatte richtig gerechnet, doch falsch gehandelt (…).” (DVD, 89) 

Hesaplarını doğru yapmıştı; ancak yanlış hareket etmişti (…). 

 

Yanlış davranışlarının bir sonucu olarak neredeyse ölmek üzereyken arkadaşı 

Gulliver tarafından kurtarılmaktadır. Bärlach karakteri bu ikinci romanda da rakibinden 

kurtulmayı başarsa da artık tamamen ilerlemiş olan mide kanseri hayatına son 

verecektir. Gulliver tarafından kurtarıldıktan sonra gücünün tükenme noktasına gelen 

Bärlach’ın rengi solmuş ve güçsüz kalmıştır. Dürrenmatt bu sahnede dedektifini 

tamamen gözden çıkardığını Gulliver’in sözleriyle okura hissettirmektedir. 

 

“‘(…) Sollte ich dich allein ins Verderben rennen lassen? Man kann 

heute nicht mehr das Böse allein bekämpfen, wie die Ritter einst allein 

gegen irgendeinen Drachen ins Feld zogen. Die Zeiten sind vorüber, wo 

es genügte, etwas scharfsinnig zu sein, um die Verbrecher, mit denen 

wir es heute zu tun haben, zu stellen. Du Narr von einem Detektiv; die 

Zeit selbst hat dich ad absurdum geführt!’” (DVD, 117) 

“(…) Senin yalnız başına felakete sürüklenmene izin mi verseydim? Bu 

günlerde bir zamanlar şövalyelerin herhangi bir ejderhaya karşı sefere 

çıktıkları gibi artık kötülükle tek başına savaşmak mümkün değildir. 

Bugün karşı karşıya olduğumuz suçluları dize getirmek için biraz 

öngörülü olmanın yeterli olduğu o günler geride kaldı. Seni dedektif 

delisi; zamanın kendisi seni anlamsızlıklara sürükledi!” 
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Bärlach’ın bu romandaki başarısızlığı bir önceki romana göre çok daha 

belirgindir. Bärlach önceki romanda olayları yüzeysel de olsa çözüme kavuşturmuştur, 

onun asıl başarısızlığı Gastmann’la girdiği iddiayı kaybetmesi olmuştur. Dolaylı olarak 

Schmied ve Tschanz’ın da ölmesine sebep olmuştur. Ancak Bärlach’ın Der Verdacht’ta 

nihai bir yenilgiye uğramaktadır. Romanda Bärlach’ın güçsüzlüğü ve çaresizliği açıkça 

gösterilmiştir. Tüm roman boyunca rakibini yenmeye yaklaşacak hiçbir gerçek fırsat 

ortaya çıkmamaktadır. 

 

Elbette Bärlach’ın cesareti okurda bir saygı uyandırmaktadır, ancak Bärlach, 

görevini yerine getirirken masum insanları kurban etmeyi göze almaktan çekinmeyen 

inatçı bir adalet fanatiği gibi davranmaktadır. Fortschig’ten bir iyilik isterken onun 

hayatını tehlikeye attığını düşünmeden ve onu korumak için hiçbir önlem almadan 

hareket etmiş ve Fortschig’in ölümüne sebep olmuştur. Bunun yanı sıra arkadaşı Dr. 

Hungertobel’i de neredeyse Dr. Emmenberger’in kurbanı hâline getirmektedir. Buradan 

hareketle Bärlach’ın tüm bu davranışlarıyla rakibini küçümsediğini ve sorumsuz bir 

şekilde davrandığını söylemek mümkündür. 

 

1.2.2.2. Dr. Samuel Hungertobel 

Salem Hastanesinde görevli olan ve öğle saatlerinde kendi muayenehanesinde 

çalışan (41) Dr. Hungertobel yaşlı bir doktordur (DVD, 8). Kırışıklıklarla kaplı yaşlı ve 

asil bir yüzü vardır (DVD, 14). Hemşirenin hoşuna gitmese de (DVD, 18) sigara 

kullanmaktadır. Gergin olduğu zamanlarda da gözlüğünü silmektedir (DVD, 41). 
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Bärlach ve Dr Hungertobel çok iyi arkadaş olduklarından birbirlerine isimleriyle 

hitap etmektedirler (DVD, 5, 8, v.i.). Dr. Hungertobel görevde olmadığı zamanlarda 

Bärlach’ı göz önünde tutmak için onun hasta yatağının yanına oturmaktadır (DVD, 18). 

Arkadaşı Bärlach’ı her zaman koruma altına almakta ve Bärlach’ın takip etmesi gereken 

diyete rağmen onu rahatlatmak için kahve içmesine müsaade etmektedir (DVD, 18). 

 

Dr. Hungertobel, üniversitede öğrenci olduğu yıllarda Emmenberger ve başka üç 

tıp öğrencisiyle birlikte çıktıkları bir gezi sırasında Emmenberger’in acil bir durum 

neticesinde yanlarında gelen diğer öğrencilerden birine narkozsuz nefes borusu 

ameliyatı yaptığına şahit olmuştur. Dr. Hungertobel Emmenberger’in bu işlemi 

yaparken gözlerinde şeytani bir bakışla birlikte işkence etmeye istekli bir tavır 

gözlemlemiştir (DVD, 22-23). Dr. Hungertobel o gezide yaşanan olaylardan o kadar 

etkilenmiştir ki sonrasında o güne ilişkin kâbuslar görmüştür (DVD, 20). Geçmişte 

yaşadığı bu olay, Dr. Hungertobel’in, gazetede gördükleri Dr. Nehle’nin fotoğrafını 

gördüğünde Dr. Emmenberger’i hatırlamasında yardımcı olmuştur (DVD, 19). 

 

Dr. Hungertobel’in Dr. Emmenberger hakkında Bärlach’a anlattıkları, Dr. 

Emmenberger’in suçlu olma ihtimalini daha da arttırmıştır. Ancak her ne kadar Dr. 

Emmenberger şüpheli görünse de Dr. Hungertobel’da herhangi bir şüphe 

uyandırmamıştır (DVD, 24).  

 

Dr. Hungertobel, Bärlach’ın planlarına güvenmese de onu sahte bir adla 

Sonnenstein Sanatoryumuna sevk etmiştir. Dr. Emmenberger, Dr. Hungertobel’in 

Bärlach’ın planının bir parçası olduğunu öğrendiğinde Dr. Hungertobel’in de hayatı 
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tehlikeye girmektedir. Dr. Emmenberger’a göre Dr. Hungertobel de mutlaka onu 

şüpheli görüyordur ve Bärlach gibi yok edilmelidir. Dr. Hungertobel’i ortadan 

kaldırmak için onu Sonnenstein’a davet eden Dr. Emmenberger, cücenin yolda gelirken 

arabanın içinde Dr. Hungertobel’i öldürmesini istemiştir. 

 

Nazi suçlularının peşine düşen Gulliver, bir önceki gece Dr. Hungertobel’i 

bilgilendirmiş ve onu toplama kampındaki günlerinden tanıdığı cüceden kurtarmayı 

başarmıştır (DVD, 116-118). Bunun üzerine Bärlach da romanın sonunda sadık dostu 

Dr. Hungertobel tarafından Bern’deki hastanesine götürülmektedir (DVD, 120). 

 

1.2.2.3. Gulliver 

Gulliver de diğer araştırmacı olmayan karakterler (cüce, Dr. Marlok) gibi Dr. 

Emmenberger’in kurbanları arasında yer almaktadır. Ancak cüce ve Dr. Marlok 

sonrasında kötülüğün birer temsilcisi hâline gelmişlerdir. 

 

Stutthof toplama kampından sağ kurtulmuş bir Yahudi olan Gulliver olağan 

dünya düzeninden uzak bir yaşam sürmektedir. Bununla birlikte Nazi suçlularının 

peşine düşüp onları öldürmesi sebebiyle kısasa kısas ilkesinin de bir temsilcisi olarak 

romanda yer almaktadır. 

 

Klasik polisiye romanların aksine Gulliver karakteri kurgunun felsefi özetini 

oluşturmaktadır. 
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“Wir können als einzelne die Welt nicht retten, das wäre eine ebenso 

hoffnungslose Arbeit wie die des armen Sisyphus; sie ist nicht in unsere 

Hand gelegt, auch nicht in die Hand eines Mächtigen oder eines Volkes 

oder in die des Teufels (…). Wir können nur im einzelnen helfen, nicht 

im gesamten (…). So sollen wir die Welt nicht zu retten suchen, 

sondern zu bestehen (…)” (DVD, 120). 

Tek başımıza dünyayı kurtaramayız,  zavallı Sisyphus’unki gibi ümitsiz 

bir çaba olurdu bu; bu iktidar sahibi birinin, bir halkın hatta şeytanın 

bile elinden gelmediği gibi bizim de elimizden gelmez (…). Ancak tek 

başımıza yardımımız olur, topluca değil (…). Biz dünyayı kurtarma 

derdine değil onu başarıyla atlatmaya çalışmalıyız (…). 

 

Gulliver’e göre dünya anlamsız ve bozuk bir düzene sahiptir. 

 

Bärlach’ın Gulliver’in şehirde olduğunu anlaması üzerine (DVD, 26) bir polis 

memuruyla Yahudi olan Feitelbach’a haber göndermekte ve ondan Gulliver’in Gezileri 

kitabını kendisine göndermesini istemektedir (DVD, 18). Polis memuru, Bärlach’ın 

gülümseme ifadesinden aslında kitabı değil, Gulliver’in kendisini istediğini 

anlamaktadır. Gulliver bunun üzerine arkadaşı Bärlach’ın yardıma ihtiyacı olduğunu 

düşünmekte ve tüm zorluklara rağmen Bern Hastanesine gelmektedir. Bärlach’ın 

odasına görünmeden ulaşabilmek için gece yarısı hastanesinin ön cephesinden 

tırmanmakta ve pencereden odaya girmektedir. 

 

Nasyonal Sosyalist döneminden beri ölü olduğu bilinen Gulliver resmî olarak 

1945 yılının Mayıs ayında Naziler tarafından öldürülmüştür (DVD, 27-28). O zamandan 

beri hayatını saklanarak geçiren Gulliver, eski Nazi savaş suçlularının peşine 
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düşmektedir. Gulliver’in yaptıklarını bilen Bärlach kimliksiz olmasından dolayı ona 

kızgındır. 

 

Rus kökenli olan Gulliver’in kafası kel ve heybetlidir (DVD, 25). Elleri kibardır, 

ancak sol eli sakatlanmıştır. Bütün vücudu korkunç yaralarla doludur. Ancak bu yaralar 

Gulliver’in asaletini bozmamaktadır. 

 

“(…) doch hatte nichts vermocht, die Majestät dieses Gesichts und dieses 

Menschen zu zerstören” (DVD, 25). 

Ne var ki, hiçbir şey bu insanın ve bu yüzün görkemini bozamamıştı. 

 

Kirpiksiz, sarsılmaz bir netlik saçan elmas gibi gözleri vardır (DVD, 25) ve 

birçok dili konuşabilmektedir (DVD, 26). Kendisine halkının ulusal kıyafetini giyme 

sözü verdiğinden (DVD, 27) eski, lekeli bir kaftan giymektedir. Bu kaftanın içinde iki 

bardak ve Rusya’dan getirdiği iki şişe votka taşımaktadır.  Konuşurlarken Bärlach’la 

birlikte her iki şişeyi de bitirmektedir (DVD, 38). 

 

 Şnaps, Gulliver’in bu terk edilmiş gezegen (DVD, 32) diye tabir ettiği dünyada 

kendi yanılsamalarını yaşamasına imkân vermektedir; Gulliver, anılarını hatırlamamak 

için şnapsı su gibi (DVD, 33) tüketmektedir. Bärlach, Gulliver’i, hayalet gibi saklanarak 

doğru zamanlarda ortaya çıkmasından dolayı Yahudi mitolojisinde yer alan, ölümsüz bir 

biçimde dünyada dolaşmakla lanetlenmiş (DVD, 32) Gezgin Yahudi Ahasver’in 

cisminde korkutucu ve karanlık bir ölüm meleği (DVD, 33) olarak nitelendirmektedir.  
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Gulliver kendisinden çok az bahsetse de Bärlach onun neredeyse bütün toplama 

kamplarında kaldığını (DVD, 29) bilmektedir.  Bu sebeple Dr. Nehle hakkında bilgi 

sahibi olup olmadığını öğrenmek istemektedir. Gulliver Dr. Nehle hakkında polisten 

daha fazla bilgi sahibidir,  1945 yılının Ağustos ayında intihar ettiğini bile bilmektedir 

(DVD, 29). Gulliver, Bärlach’ın, Dr. Nehle’nin narkozsuz bir karın ameliyatı yaptığı tek 

fotoğrafı Life dergisinde gördüğünü (DVD, 30) de bilmektedir. Gulliver, Stutthof 

toplama kampında kaldığı zamanlarda bu fotoğrafı çekmiş ve Life dergisine 

göndermiştir (DVD, 31). 

 

Gulliver’in 1944 ve 1945 yılları arasında çeşitli toplama kamplarında tarifsiz 

işkencelere maruz kalmış ve asla sağ kalamayacağını düşünmüştür (DVD, 33). O 

zamanlar Dr. Nehle kimliğine bürünmüş olan Dr. Emmenberger ise Gulliver’e 

özgürlüğünü, onu narkozsuz ameliyat etmek karşılığında vermiştir (DVD, 33). 

Öldürülmekten kurtulup çalışma kamplarına gönderilebilmek için bu teklifi kabul eden 

Gulliver ameliyat sonrasında hayatta kalmayı başarmıştır. 

 

Rakibini küçümseyen Bärlach, yine kendi sorumsuzluğu nedeniyle Dr. 

Emmenberger karşısında çıkmaza girmiş ve sessizce ölümünü beklerken kendi başına 

oradan kurtulamayacağı için yardıma ihtiyaç duymuştur. Gulliver’in birden ortaya 

çıkarak Bärlach’ı ölmekten kurtarması, Bärlach’ın çaresiz bir dedektif olduğu gerçeğini 

desteklediği için okuru tatmin etmemektedir. Dedektifin yardıma ihtiyaç duyması klasik 

polisiye roman kurgusuna aykırı bir kurgu unsurudur. 
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Dr. Emmenberger, zamanında kimliğini çaldığı Dr. Nehle’yi nasıl siyanürle 

öldürüp intihar süsü verdiyse (DVD, 119) Gulliver de Dr. Emmenberger’i aynı şekilde 

siyanürle öldürüp intihar süsü vermiştir. Bu sahnede Gulliver kendi adalet anlayışını 

uygulamış ve yargıç rolünü üstlenmiştir.  

 

Bir hayalet gibi davranan, gazetede çıkan fotoğrafı dışında hakkında neredeyse 

hiçbir doküman bulunmayan, hatta Nazilerin görevli personel listelerinde bile yer 

almayan Dr. Emmenberger’in sıradan biri tarafından öldürülmesi düşünülemezdi. Bu 

bağlamda Dr. Emmenberger’in Gulliver gibi yasa dışı yaşayan ve Nazi savaş 

suçlularının peşine düşmüş biri tarafından öldürülmüş olması şaşırtıcı değildir. 

Dürrenmatt’ın Dr. Emmenberger’da yarattığı bu insanüstü, şeytani atmosfer, romanın 

başından itibaren Bärlach’ın yenilgisinin somut bir göstergesi niteliğindedir. Hâl böyle 

olunca da bu hayalet, yani Dr. Emmenberger ancak ölümsüz olarak tabir edilebilecek 

Yahudi Gulliver gibi biri tarafından öldürülebilirdi. 

 

Romanın son alt bölümü olan “Ein Kinderlied”de (Bir Çocuk Şarkısı) bir kez 

daha Bärlach’ın yenilgisi vurgulanırken çaresizce Dr. Emmenberger tarafından 

öldürülmeyi beklediği de anlatılmaktadır. Ancak büyük bir tesadüf gerçekleşmekte, 

odaya Dr. Emmenberger değil, Gulliver girmekte ve onu ölümden kurtarmaktadır. 

Klasik polisiye romanlarda yer alması gereken dedektifin özellikleri bu sahnede 

tamamen bozulmuş ve dedektifin içinde bulunduğu zayıflık gözler önüne serilmiştir. 

 

“Und er [Gulliver] hob den Alten in die Höhe, daβ der an des Juden Brust lag wie ein 

Kind, und brachte ihn ins Bett.” (DVD, 116) 
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Ve o [Gulliver], Yahudi’nin göğsünde bir çocuk gibi yatacak şekilde yaşlıyı havaya 

kaldırdı ve onu yatağına götürdü. 

 

Dürrenmatt, Gulliver karakteriyle, Jonathan Swift’in 1726 yılında tamamladığı 

Gulliver’in Gezileri arasında bir tür metinlerarası ilişki kurmaktadır. Der Verdacht’ta 

yer alan Gulliver heybetli ve kuvvetli bir karakterdir. Gulliver’in Gezileri’nde yer alan 

Gulliver karakteri ise kitabın ilk hikâyesinde cüceler ülkesi Lilliput’a ulaşmakta ve 

orada cücelere kıyasla bir dev gibi görünmektedir. Cücelerle dost olan Gulliver onları 

düşmanlara karşı koruyan bir karakterdir. Dürrenmatt’ın romanında yer alan Gulliver 

karakteri de aynı şekilde dostlarını tehlikelere karşı korumakta ve Bärlach’ı, düşmanı 

Dr. Emmenberger’in elinden kurtarmaktadır. Dürrenmatt, Der Verdacht’ta klasik 

polisiye anlatıların kurgusal özelliklerinin dışına çıkmanın yanı sıra romanında 

metinlerarasılığa da yer vererek eserin edebî yönünün daha belirgin hâle gelmesini 

sağlamıştır. 

 

1.2.2.4. Fortschig 

Fortschig karakteri serbest bir yazardır. Yirmi beş yıldır Bern’de, hiçbir zaman 

on beşten fazla abonesi olmayan “Apfelschuß” adlı gazeteyi yayımlamaktadır. 

Fortschig, gazetesini, teksir makinası ve küflü bir daktiloyla kendisi basmaktadır (DVD, 

58, 91). Yoksulluğun sınırında yaşayan yazar, Bern’de, Kessler Sokağı’ndaki değersiz 

bir evde yaşamaktadır (DVD, 95). 

 

Bärlach’ın isteği üzerine Fortschig, 30 Aralık 1948 tarihinde kendisini hastanede 

ziyaret etmektedir. Küçük, sıska ve uzun boyunlu bir adam (DVD, 51) olan Fortschig’in 
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üzerinde cepleri gazetelerle doldurulmuş bir yağmurluk vardır. Yağmurluğun altından 

yırtılmış kıyafetleri görünmektedir. Kirli boğazına limon sarısı, lekeli bir ipek şal 

dolamıştır. Bu şal sebebiyle Bern’de aşağılayıcı bir anlamda limon lakabını (DVD, 95) 

almıştır. Kel kafasında bir bere takmakta, elinde ise zarif ama modası geçmiş, gümüş 

kulplu bir baston taşımaktadır (DVD, 51). 

 

Hastanede Bärlach’ın yanına varır varmaz Bern hakkında şikâyet etmeye başlar. 

Kendi çıkardığı gazetede bile trafik polisleri, köpekler, pul koleksiyoncuları, tükenmez 

kalemler, radyo programları, tramvay biletleri, sinema reklamları gibi birçok şeyi 

eleştirmektedir (DVD, 53). Kendi gazetesini sıkıcı günlük gazetelere bi cevap olarak 

görmekte (DVD, 53) ve edebî uğraşlarından elde ettiği kazanç çok az olduğu için 

İsviçre’de yaşamak hoşuna gitmemektedir (DVD, 54). Yanlış anlaşılmış ve hor 

görülmüş hissettiğinden kendisini Don Kişot’la özdeşleştirmektedir (DVD, 54). 

 

Bärlach’ın isteği üzerine gazetesinde Dr. Emmenberger hakkında deliller sunan 

bir şikâyet yazısı yayınlayacak olan Fortschig, bu şikâyet yayınlanır yayınlanmaz, Dr. 

Emmenberger yakalanana kadar, masraflarını Bärlach’ın karşılayacağı bir Fransa 

seyahatine çıkmalıdır. Ancak Bärlach, Fortschig ona güven vermediği için bu konuda 

endişelenmektedir (DVD, 59). Hiç kimseye bu seyahatten bahsetmemesi gereken 

Fortschig, bu haberi herkese yaymakta ve Dr. Emmenberger hakkında yayınladığı yazı 

yüzünden düşman kazanmaktadır (DVD, 95). 1949 yılının 4 Ocak’ını 5 Ocak’a 

bağlayan gece Paris’e yola çıkmadan önce bir veda düzenlemiştir. Zil zurna sarhoş bir 

hâlde sabah dörtte tuvalete giden Fortschig geri dönmemiş ve güvenlik görevlileri 

tarafından tuvaletin kapısı kırıldığında ölü hâlde tuvaletin zemininde bulunmuştur 
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(DVD, 96). Bärlach’ın endişelerinde haklı olduğu ortaya çıkmıştır. Dedektif olarak Dr. 

Emmenberger’a kurmak istediği tuzakta başarısız olan ve bu uğurda birinin ölmesine 

sebep olan Bärlach, bir dedektifin asla düşmemesi gereken bir duruma düşmüştür. 

Suçluyu yakalamak için bir kurban vermek klasik polisiye romanlarda yer almaması 

gereken, dedektif karakterine uymayan bir özelliktir. 

 

Der Verdacht’ta dedektifin ortaya çıkması için gereken bir cinayet veya suç 

bulunmamasına rağmen romanın seyrinde Bärlach’ın şüphelerinden emin olmak için 

kurduğu tuzaklar yüzünden masum insanların kurban verilmesi klasik polisiye roman 

kurgusundan oldukça uzaklaşmış bir unsur olarak değerlendirilmektedir. 

 

Emniyet, Fortschig çok sarhoş olduğu için tuvalette düşüp kötü bir şekilde 

yaralanarak öldüğüne kanaat getirmiştir. Olay yeri incelemesinin ardından ve ceset 

üzerinde yapılan muayeneler sonucunda Fortschig’in başına sert bir cisimle darbe aldığı 

ortaya çıksa da dördüncü katta yer alan tuvaletin ışık bacasından bir insanın geçmesi 

imkânsız olarak değerlendirilmiştir. Ancak Bärlach, Dr. Emmenberger’in doğruladığı 

üzere, Fortschig’in cüce tarafından öldürüldüğünü hemen anlamıştır (DVD, 97). 

 

1.2.2.5. Dr. Marlok 

Dr. Emmenberger’in asistanı olarak görev yapan Dr. Marlok, otuz dört yaşında 

(DVD, 88) bir kadındır. Hitler iktidara gelmeden önce Dr. Marlok komünist bir gençtir. 

Ancak Hitler iktidara gelince kötülükle savaşabilmek için Rusya’ya kaçmıştır (DVD, 

82). Rusya’da önce maden ocaklarında çalışan Dr. Marlok, daha sonra parti için akşam 
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okullarında, üniversitede ve giderek artan bir azimle partide görev yapmıştır. Ancak 

Ruslar bir süre sonra onu sorgusuz sualsiz hapse atmış ve kamptan kampa sürmüştür. 

1940 yılının kışında haftalar süren bir yolculuktan sonra başka tutsaklarla birlikte 

İsviçre’de bir tahta köprü üzerinde bırakılmıştır. (DVD, 83) 

 

Bu olay üzerine Marlok artık insanların her kötülüğü yapabilme yetisine sahip 

olduğuna inanmaya başlamış ve daha iyi bir dünya için çaba göstermenin anlamsız 

olduğuna karar vermiştir. Dr. Emmenberger de dâhil olmak üzere bütün insanlar onun 

gözünde artık aynıdır (DVD, 83). Kendisini ne erkek ne de kadın olarak tanımlamakta 

ve sadece daha fazla dozda morfine ihtiyacı olan bir et parçası olduğunu belirtmektedir 

(DVD, 86). 

 

Bärlach, Dr. Marlok’u kendi tarafına çekebileceğini düşünerek ona Dr. 

Emmenberger hakkındaki gerçeği anlatmıştır. Dr. Marlok, Dr. Emmenberger’in işlediği 

tüm suçlardan haberdardır ve Bärlach’ın kanıtlar ve mantıklı çözümlemelerle öne 

sürdüğünden fazlasını (DVD, 80) kabul eder. Komünist olması sebebiyle Stutthof 

toplama kampının 4466 numaralı tutuklusudur (DVD, 81). 

 

Bu kampa geldikten sonra Dr. Emmenberger’in sevgilisi olduğu için kamptan 

hayatını kaybetmeden ayrılabilmiştir. Savaş bitikten üç buçuk yıl sonra bile hâlâ Dr. 

Emmenberger’in sevgilisi olan Dr. Marlok artık firar düşüncesinden vazgeçmiş ve yıllar 

süren manipülasyon ve kötü deneyimlerinin bir sonucu olarak Dr. Emmenberger’in 

maşası hâline gelmiştir. Bunların farkında olan Dr. Marlok Sonnenstein dışında bir 
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hayat sürdüremeyeceğini bildiğinden kendisini morfinle uyuşturmakta ve kendisini 

kaderine terk etmektedir. 

 

“‘Ich ließ jede Hoffnung fahren. Es ist Unsinn, sich zu wehren und sich für eine 

bessere Welt einzusetzen.’” (DVD, 83). 

“Tüm umutları bir kenara bıraktım. Karşı gelmek ve daha bir dünya için çaba 

göstermek anlamsızdır.” 

 

Dr. Marlok’un Bärlach’a anlattığı üzere Sonnenstein Sanatoryumunda, Dr. 

Emmenberger’in Stutthof toplama kampında uyguladığı yöntemler uygulanmaktadır. 

Zengin ve yaşlı insanlar,  ömürlerini sadece bir parça uzatabilmek ümidiyle büyük 

miktarda paralar karşılığında narkozsuz ameliyat olmak için Sonnenstein’a gelmektedir. 

Hatta bu yönteme hayranlık duyanlar bile vardır. Böyle insanların varlığı Dr. 

Emmenberger’in korkutucu yöntemlerini bilim adına devam ettirmesini sağlamaktadır. 

 

1.2.2.6. Dr. Emmenberger 

Der Verdacht adlı romanın suçlusu olan Dr. Fritz Emmenberger, 1887 yılında 

doğmuştur, dolayısıyla Dr. Nehle’den üç yaş büyüktür (DVD, 48). Dr. Hungertobel’le 

birlikte çıktığı gezi sırasında narkozsuz olarak yaptığı acil durum ameliyatı sayesinde 

tanınmış ve “ganz großes Licht“ (büyük ışık) (DVD, 23) olarak anılmaya başlamıştır. 

Ancak bu şekilde anılmak onun için bir anlam ifade etmemiş ve kariyer yapacağı 

düşünülürken fizik, matematik, felsefe ve teoloji gibi birçok farklı alanda okumuştur 

(DVD, 23). Başarılı bir mezuniyetten sonra hiç muayenehanesi olmamış, her zaman Dr. 
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Hungertobel’in aralarında bulunduğu çeşitli kişilerle çalışmıştır. Birçok hasta ona 

hayranlık duymaktadır. 

 

Dr. Emmenberger ve Dr. Nehle’yle dış görünüş itibariyle çok benzemektedir. 

Aynı vücut ve yüz yapısı, aynı saç ve göz rengine sahiptirler. Bu sayede birlikte bir 

anlaşma yaparlar: Dr. Emmenberger Dr. Nehle’nin kılığına girerek onun tıp 

fakültesinden mezun olmasını sağlayacak ve bunun karşılığında Dr. Nehle’nin 

kimliğiyle toplama kamplarında çalışacaktır. Dr. Nehle ise Dr. Emmenberger’in 

kimliğiyle Şili’ye taşınacak ve orada çalışacaktır. Bu aldatmacayı kusursuz kılmak için 

Dr. Emmenberger, Dr. Nehle’ye kendisine ait olan iki yara izi yapar. Bunlardan birincisi 

sol kaşında, diğeri ise kimyasal bir deney sonucunda oluşmuş ve sol kol altında yer 

almaktadır (DVD, 16). Dürrenmatt’ın bu iki doktor arasında kurduğu ilişki, yani 

suçlunun bir ikizi olması durumu klasik polisiye anlatıların fairplay ilkesine aykırıdır. 

 

Klasik polisiye romanlardaki katilden farklı olarak Dr. Emmenberger kaderci ve 

nihilist bir karakterdir. Dr. Emmenberger’a göre dünya, yapısı bakımından bir şans 

oyunudur, her zaman ve tamamıyla tesadüfle yönetilmektedir ve böyle bir dünyaya 

inanmanın saçmalığından bahsetmektedir. 

 

“‘Es ist Unsinn, an die Materie zu glauben und zugleich an einen Humanismus, 

man kann nur an die Materie glauben und an das Ich.’” (DVD, 110) 

“Aynı anda hem maddeye hem hümanizmaya inanmak saçmadır, sadece 

maddeye ve ben’e inanılabilir.” 
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Dr. Emmenberger’in bu hayat görüşü, toplama kamplarında insanlara yaptığı 

işkencelerin de bir açıklaması niteliğindedir. Oradaki tutukluları bir yandan sadece birer 

madde olarak görürken bir yandan da onları narkozsuz ameliyat ederek kendi 

özgürlüğünü ilan etmektedir. Burada Der Richter und sein Henker’in suçlu karakteri 

Gastmann’la benzer bir şekilde kurgulanmış Dr. Emmenberger karakterinin ayrıldığı 

noktalar ortaya çıkmaktadır. Dr. Emmenberger, Gastmann karakterinin bir devamı 

olmayıp zıt bir yansıması olarak romanda yer almaktadır. Gastmann’ın sahip olduğu 

özgürlük ve keyfî bir biçimde iyilik ya da kötülük yapmak, Dr. Emmenberger’da 

görülmemektedir. Çünkü Dr. Emmenberger olmak istediği tarafı net bir biçimde seçmiş, 

suç içeren davranışlarını gerçekleştirmek için de kendine bir hayat görüşü tasarlamıştır. 

 

Dr. Emmenberger’in işlediği suçlar Gastmann’da olduğu gibi salt tesadüfe dayalı 

değil, tutarlı bir öz inancın sonucudur. Bu bağlamda Dr. Emmenberger, Der Richter und 

sein Henker’deki yazar karakterinin Gastmann’ın zıt kutbu olarak tanımladığı tipi 

oluşturmaktadır. 

 

“‘So denke ich mir als Gastmanns Spiegel einen Menschen, der ein Verbrecher 

wäre, weil das Böse seine Moral, seine Philosophie darstellt, das er ebenso fanatisch 

täte wie ein anderer aus Einsicht das Gute.’” (DRH, 82) 

“Böylece, Gastmann’ın aynadaki yansıması olarak suçlu bir insanı 

düşünüyorum, kötülük ahlakını ve felsefesini yansıttığı için. Diğeri iyiliği nasıl fanatik 

bir biçimde gerçekleştiriyorsa, o da aynı biçimde kötülüğü gerçekleştirecektir.” 
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Bu özellikleri nedeniyle Dr. Emmenberger okurda Gastmann’ın uyandırdığı 

hayranlığı uyandırmaktan oldukça uzaktır. Okur, Nazi döneminde gerçekleştirilmiş 

bütün iğrençlikleri Dr. Emmenberger karakteriyle özdeşleştirmektedir. Dr. 

Emmenberger, hekim olması sebebiyle de Josef Mengele gibi Nazi toplama 

kamplarında görev yapmış hekimleri çağrıştırmaktadır. 

 

Ancak Dr. Emmenberger’de asıl korkutucu olan onun Nazi geçmişi değil, o 

dönemde işlemiş olduğu suçları ceza almadan hâlâ işleyebiliyor olmasıdır. Dr. 

Marlok’un, Dr. Emmenberger’in işlemeye devam ettiği suçları İsviçre’de bilim adına 

işlediğini ve bu yüzden emniyet tarafından korunduğunu açıklaması şaşırtıcıdır. 

 

Dr. Emmenberger her türlü insanlığı reddettiğinden Bärlach’ın onu yenmesi 

mümkün olmamıştır. Bärlach’ın onun dünyasından kurtulması ya da ona karşı kendisini 

savunması mümkün değildir. 

 

Dr. Emmenberger’in kimliğiyle Şili’den dönen gerçek Dr. Nehle, Hamburg’da 

Dr. Emmenberger tarafından intihar süsü verilerek zehirlenmiştir. Dr. Hungertobel’a 

göre Dr. Emmenberger eskiden iyi bir bilim adamıdır, ancak hâlâ öyle olup olmadığı 

konusunda tereddüt etmektedir. Şüpheli yöntemlerle çalışan Dr. Emmenberger o 

dönemde çok çalışılmamış bir alan olan hormonlar üzerinde uzmanlaşmıştır. Dr. 

Hungertobel, bilimin hâkimiyet kurmak istediği bütün alanlarda bilim adamları ve 

şarlatanların bulunduğunu ve sıklıkla ikisinin de bir kişide bir araya geldiğini 

belirtmektedir (DVD, 10). 
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Bärlach, Sonnenstein’a sevk edildikten sonra Dr. Emmenberger onu muayene 

ederken birden muayeneyi sonlandırmış ve Bärlach’ın ameliyat edilmesi gerektiğine 

karar vermiştir (DVD, 72). Bärlach’ı iki kırmızı hapla uyuşturduktan sonra hemşire 

Kläri’nin onu 72 numaralı odaya yerleştirdiğini öğrenen Dr. Emmenberger 15 numaralı 

odaya aktarılmasını istemiştir. Böylece Bärlach’ı 15 numaralı odada gözlerinin önünde 

tutabilecektir (DVD, 73). 

 

Eskiden Stutthof toplama kampında Yahudi esirlere uyguladığı psikolojik 

manipülasyonlara Sonnenstein’da da devam eden Dr. Emmenberger’in kurbanları artık 

çaresiz Yahudiler değil, lüks içerisinde ölmek isteyen zengin insanlardır. Ömürlerinin 

bir parça uzaması ümidiyle çok para ödemeye ve büyük işkencelere maruz kalmaya razı 

olan bu insanlar Sonnenstein’da işkence ve kötülük hırsıyla örülmüş parmaklıklar 

arasında yatmaktadırlar (DVD, 86). 

 

Dr. Emmenberger zengin müşterilerine istedikleri umudu vermektedir. Onların 

gözünde bir tanrı olan Dr. Emmenberger kaderlerini belirlemekte ve hayranlık 

içerisindeki kurbanlarını ameliyat masasına yatırmaktadır (DVD, 87). Böylece Dr. 

Emmenberger için gözlerden uzak bir şekilde insanlık dışı çalışmalarını uygulama 

fırsatı doğmaktadır. 

 

“(…) Emmenberger (…) tat (…) unberührt von der Polizei, von den Gesetzen 

dieses Landes, ja, sogar im Namen der Wissenschaft und der Menschlichkeit (…) was 

die Menschen von ihm wollen (…)” (DVD, 87) 
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(…) Emmenberger (…)  polisin ve bu ilkenin yasaları tarafından dokunulmadan, 

evet, üstelik bilim ve insanlık adına (…) insanların ondan istediğini (…) yapıyordu (…). 

 

Dr. Emmenberger Bärlach’ı 6 Ocak 1949 akşamında narkozsuz ameliyat 

edeceğini bildirmiştir (DVD, 97). Ancak Gulliver, zamanında yetişerek Bärlach’ı bu 

ölümcül ameliyattan kurtarmış ve Dr. Emmenberger’i siyanürle öldürerek onun daha 

önce Dr. Nehle’ye yaptığı gibi intihar süsü vermiştir (DVD, 119). Böylece suçlu Dr. 

Emmenberger yasalara uygun olarak olmasa da hak ettiği cezayı almıştır. 

 

1.2.2.7. Dr. Nehle 

Dr. Nehle, 1890 yılında Berlin’de bir hizmetçinin oğlu olarak dünyaya gelmiştir 

(DVD, 48). Evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya gelen ve babası bilinmeyen Dr. Nehle, 

büyükanne ve büyükbabasının yanında büyümüştür. Birinci Dünya Savaşı başladığında 

sıhhiye personeli olarak görev yapan Dr. Nehle, tıp bilimine ilgi duymaya başlamıştır. 

Savaş bittikten sonra da çeşitli hastanelerde tıbbi yardımcı olarak çalışan Dr. Nehle, 

üniversitede tıp eğitimi almak istediği için boş zamanlarında da lise mezuniyet 

sınavlarına hazırlanmaktadır. Ancak eski çağ dilleri ve matematikte başarılı olamayınca 

sınavdan iki defa kalmıştır. Dr. Emmenberger ve Dr. Nehle birbirlerine çok 

benzediklerinden aralarında yaptıkları anlaşma gereğince Dr. Emmenberger onun adına 

sınavlara girerek başarılı olmasını sağlamıştır. Bunun karşılığında Dr. Emmenberger, 

Dr. Nehle’nin adını kullanarak toplama kamplarında çalışabilecektir. Dr. Nehle ise 1937 

yılında Şili’ye gitmiş ve savaş sırasında Dr. Emmenberger adıyla orada yaşamıştır 

(DVD, 9). 
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Anlaşmanın gereği olarak savaştan sonra Şili’den dönen gerçek Dr. Nehle 10 

Ağustos 1945 günü Dr. Emmenberger tarafından Hamburg’da bir otel odasında şarbonla 

öldürülmüş ve Dr. Emmenberger işlediği bu cinayete intihar süsü vermiştir. 

 

1.2.2.8. Cüce 

Bärlach Sonnenstein’a vardığında binanın önünde Dr. Hungertobel’in onu 

kaydettirmesini beklerken sanatoryumun parmaklıklarında asılı duran maymuna benzer 

bir şey görmüştür. Bärlach ilk önce bunun bir maymun olduğunu düşünse de gördüğü 

yaratık bir cücedir. Büyük bir kafası, çok yaşlanmış içine çökük bir yüzü, büyük 

kahverengi gözleri olan cüce bir kedi hafifliğinde hareket etmektedir. Bärlach bu yaratık 

karşısında dehşete kapılmıştır ve Dr. Hungertobel yanına geldiğinde benzi solmuş bir 

hâldedir. 

 

Dr. Emmenberger’in emri üzerine yazar Fortschig’i kendi evinin tuvaletinde 

öldüren cüce, oraya ulaşabilmek için komşu evlerin çatılarına tırmanmış ve böylece 

Fortschig’in dördüncü kattaki evinin ışık bacasından tuvalete girmeyi başarmıştır. Boyu 

seksen santimetreyi bulmayan (DVD, 99) ve bu sayede sessizce ve görünmeden hareket 

edebilen cüce, Dr. Emmenberger için harika bir ölüm makinesidir. 

 

Dr. Emmenberger, aslında Himmler’in yasalarına göre yaşamaya değer 

görülmeyen insan olduğu için öldürülmesi gereken cüceyi Stutthof kampından 

getirmiştir (105). Ancak garipliklere karşı ilgisi olan Dr. Emmenberger, hor görülmüş 

bir insanın her zaman en güvenilir araç olduğunu düşünerek cüceyi korumuştur (DVD, 
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106). Cüce de Dr. Emmenberger’a hayatını borçlu olduğunu bildiğinden ona kendisini 

kullandırtmakta bir sakınca görmemiştir. 

 

Ancak cücenin sadece Dr. Emmenberger’la değil, toplama kampında onunla 

ilgilenen Gulliver’le de yakın bir ilişkisi bulunmaktadır (DVD, 117). Cüce, Gulliver’in 

her sözüne itibar ettiği için Gulliver, Dr. Hungertobel’i kurtarabilmiştir. Dr. 

Emmenberger öldükten sonra ise cüce ve Gulliver birlikte Rusya yolunu tutmuştur 

(DVD, 120). 

 

Dürrenmatt, Gulliver karakteri ile Gulliver’in Gezileri’ndeki Gulliver karakteri 

arasında bir tür metinlerarası ilişki kurarken cüce karakterini de aynı hikâyedeki 

cücelerle ilişkilendirmektedir. Dev Gulliver’in cüceler karşısındaki üstünlüğü ve 

dostluğu Der Verdacht’ta da görülmektedir. Cüce karakteri her ne kadar Dr. 

Emmenberger’in emirlerini yerine getirse de Gulliver karakterinin sözünden çıkmak da 

istememektedir. Böylece Gulliver’in Gezileri’nde yer alan dev Gulliver ve cüceler 

arasındaki ilişkinin Der Verdacht’ta yer aldığı ve Dürrenmatt’ın romanında 

metinlerarasılığa yer verdiği ortaya çıkmaktadır. 

 

1.3. Das Versprechen Adlı Romanın Klasik Polisiye Anlatıların Kurgusal 

Özelliklerine Göre İncelenmesi 

1.3.1. Das Versprechen Adlı Romanın Anlatım Tekniği ve Özellikleri 

Dürrematt’ın üçüncü polisiye romanı olan Das Versprechen, önceki iki polisiye 

romana göre kurgusal anlamda biraz daha farklılaşmış ve roman çerçeve anlatı 
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tekniğiyle yazılmıştır. Bundan dolayı romanda birden fazla bakış açısı görülmektedir. 

Das Versprechen, ben anlatıcı tarafından anlatılan çerçeve hikâyeyle başlamaktadır. 

Ben anlatıcı, yani romandaki yazar karakteri, çerçeve hikâyenin ilerleyen aşamalarında 

Gritli Moser olayını Dr. H.’den öğrenmektedir. İç hikâye, yani Gritli Moser olayının 

anlatıldığı kısım Dr. H. ve Matthäi hakkındadır. İç anlatının özelliği gereği iç hikâyede 

dokuz yıl önce yaşanan olaylar anlatılmaktadır. 

 

Çerçeve hikâyede ilk başta iç odaklayımlı ben anlatıcının (intern fokalisierter 

Ich-Erzähler) aktardığı hikâye yer almaktadır. Buna göre anlatıcı bahsettiği karakter 

kadar bilgi sahibidir ve olayları bu karakterin bakış açısından görüp anlatabilmektedir. 

Romanın anlatıcısı, Dr. H.’yle Chur’dan Zürich’e yaptığı seyahati iç odaklayımlı ben 

anlatıcı olarak okura aktarmaktadır. 

 

Bu seyahat sırasında anlatıcı viski ve uyku ilaçlarının etkisinde olduğu için 

neredeyse hiç konuşamadığından Dr. H. anlatmaya başlamaktadır. Dr. H.’nin, yolculuk 

sırasında bir benzinlikte gördükleri eski iş arkadaşının işinde ve hayatında yaşadığı 

çöküşten bahsetmesiyle birlikte iç hikâye de başlamaktadır. Romanın sonunda tüm 

hikâyeyi bildiği ortaya çıksa da iç odaklayımlı ben anlatıcı böylece geri planda 

kalmaktadır. İlk başta okur Dr. H.’nin anlatımını görmektedir. Ancak Dr. H. iç öyküsel 

anlatıcı olarak, yani ikinci anlatıcı olarak yer aldığı romanda (DVS, 16), dış odaklayımlı 

ben anlatıcı karşısında giderek geri planda kalmaktadır. İç anlatının nadir yerlerinde 

aslında Dr. H.’nin olayları anlattığı görülmektedir. 

 

Das Versprechen’de temelde üç farklı öyküleme yöntemi ortaya çıkmaktadır: 



158 

 

Ben anlatıcı/Yazar Karakteri: iç odaklayımlı ben öyküsel anlatı (sadece çerçeve 

hikâyede) 

Dr. H.: ben anlatıcı olan yazar karakteri üzerinden dış odaklayımlı ben öyküsel 

anlatı (çerçeve hikâyede), iç odaklayımlı yad öyküsel anlatı (iç hikâyede) 

Dr. Matthäi: ben anlatıcı olan yazar karakteri ve Dr. H. üzerinden dış 

odaklayımlı ben öyküsel anlatı (çerçeve hikâye), bazı yerlerde ben anlatıcı olan yazar 

karakteri üzerinden iç odaklayımlı anlatı (iç hikâyede) 

 

Anlatımın geneli değerlendirildiğinde Dürrenmatt’ın farklı bakış açısı ve 

anlatıcıları bir arada sunduğu ve böylece romanın kurgusunu daha heyecanlı hâle 

getirdiği görülmektedir. 

 

Romanın çerçeve anlatı tekniğiyle kurgulandığına daha önce değinilmişti. 

Çerçeve anlatı, romanın ben anlatıcısı olan bir polisiye roman yazarından 

bahsetmektedir. Ben anlatıcı olan yazar karakteri Chur’daki bir sunumu sırasında 

eskiden Zürih emniyetinde polis komutanı olan Dr. H.’yle tanışmaktadır. Dr. H. ona 

ertesi gün arabasıyla onu Zürih’e götürmeyi teklif etmektedir. Zürih’e doğru birlikte 

yolculuk yaparlarken Dr. H. ona bir cinayetten ve Dr. Matthäi’den bahsetmektedir. Dr. 

H.’nin bu olaydan bahsetmesiyle iç hikâye başlamaktadır. 

 

Romandaki olay akışı çerçeve hikâye ve iç hikâye olarak ayrılmakta ve ortaya 

beş bölüme ayrılabilecek bir olay akışı çıkmaktadır. 
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Çerçeve hikâyenin birinci bölümünde (DVS, 5-14): Dr. H. ve ben anlatcı tanışıp 

birlikte Chur’dan Zürih’e giderler. Yoldayken Dr. H.’nin eski iş arkadaşı Dr. Mathäi’nin 

çalıştığı benzinlikte dururlar. 

 

İç hikâyenin birinci bölümü (DVS, 14-130): Bu bölümde, çerçeve hikâyeye göre 

dokuz yıl önce yaşanan olaylar anlatıldığından geriye dönüş tekniği uygulanmaktadır. 

Bu bölümün başında (DVS, 14) çerçeve hikâyeden iç hikâyeye geçiş yapılmakta ve 

Dürrenmatt burada çerçeve hikâye ile iç hikâyeyi iç içe anlatmaktadır. Bu sayede okura 

aktarmak istediklerini daha gerçekçi bir biçimde aktarmayı başarmaktadır. 

 

Dr. H., benzinlikte Dr. Matthäi’yle karşılaşmasının ardından polisiye roman 

hakkındaki düşüncelerini Gritli Moser cinayetiyle bağdaştırarak aktarmaktadır. Böylece 

Dr. H. ben anlatıcı olan yazar karakterine ayrıntılı bir biçimde bu cinayet olayındaki 

araştırmaların nasıl gerçekleştiğini anlatmaktadır. Bu cinayet olayı, Dr. Matthäi ve 

emniyetin araştırmalarıyla aydınlatılamamış ve Dr. Matthäi’nin kendisini alkole vermesi 

ve katilin peşine düşmesine sebep olmuştur. 

 

Çerçeve hikâyenin ikinci bölümü (DVS, 130-137): Ben anlatıcı olan yazar 

karakteri ve Dr. H. Zürich’e varmıştır ve “Kronenhalle”de yemek yemektedirler. Orada 

Dr. H. cinayet olayının sonucunu anlatmaktadır. 

 

İç hikâyenin ikinci bölümü (DVS, 137-155): Mathäi’nin ve emniyetin katili 

araması ve neticede onu bulamamasının üzerinden uzun yıllar geçtiğinde Dr. H., 
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hastanede ölümü bekleyen yaşlı bir kadının yanına çağrılmıştır. Pederin isteği üzerine 

yaşlı kadın, Dr. H.’ye eşinin Gritli Moser’i ve başka iki kız çocuğunu öldürdüğünü 

anlatmaktadır. 

 

Matthäi’nin cinayetle ilgili elde ettiği verilerin tümü yaşlı kadının itirafı 

sayesinde doğrulanmıştır. Matthäi’nin katile karşı yem olarak kullanmak istediği ve 

katilin son kurbanı olan Annemarie, yaşlı kadının kocası olan katilin Annemarie’ye 

ulaşmaya çalışırken yolda trafik kazası geçirip ölmesi sonucu kurtulmaktadır. Bu itirafın 

üzerine hemen Matthäi’nin yanına giden Dr. H., olayı ona anlatmış, ancak alkol 

yüzünden idrak yeteneği yerinde olmayan Matthäi olayları çözümleyememiştir. 

 

Son (DVS, 155): İç hikâyenin trajik sonucundan sonra Dr. H. yemeğini 

bitirmekte ve ben anlatıcı olan yazar karakterine dinlediklerini istediği gibi kaleme 

almasına müsaade etmektedir. 

 

Dürrenmatt’ın üçüncü polisiye romanı olan das Versprechen, film yapımcısı 

Lazar Wechsler’in, Dürrenmatt’tan, çocuklar üzerinde işlenen cinsel suçları konu 

edinen bir film senaryosu istemesi üzerine yazılan senaryonun bir versiyonudur. 

Dürrenmatt romanında filmin senaryosunda yer alan sonu değiştirerek Dr. Matthäi’nin 

katili yakalama planlarını bir tesadüf neticesinde boşa çıkarmaktadır. Katilin, son 

kurbanı için Matthäi’nin kurduğu tuzağa giderken trafik kazası neticesinde ölmesi ve 

Matthäi’nin katilin öldüğünü anlamayarak günlerce, hatta yıllarca onu yakalamayı 

beklemesi üzerine Matthäi sonunda psikolojik bir çöküntü içine girmektedir. 
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Dürrenmatt’ın film senaryosundaki sonu değiştirerek böyle bir son 

kurgulamasıyla klasik polisiye romanların gerçek hayatı yansıtmayışını eleştirdiğini 

söylemek mümkündür. Dürrenmatt, romanına eklediği son sözde romanının asıl amacını 

açıklamaktadır: 

 

“Es liegt mir daran, hier festzuhalten, daß der Film meinen Intentionen 

im Wesentlichen entspricht, daß der Roman einen andern Weg 

gegangen ist, stellt keine Kritik an der hervorragenden Arbeit des 

Regisseurs dar. Der Grund liegt allein darin, daß ich mich nach der 

Fertigstellung des Drehbuches noch einmal an die Arbeit machte. Ich 

griff die Fabel aufs neue auf und dachte sie weiter, jenseits des 

Pädagogischen. Aus einem bestimmten Fall wurde der Fall des 

Detektivs, eine Kritik an einer der typischsten Gestalten des 

neunzehnten Jahrhunderts (...)” (DVS, 156) 

Filmin amaçlarıma uygun olduğunu belirtmek benim için önem arz 

etmektedir. Romanın başka bir yol izlemiş olması rejisörün harikulade 

çalışmasına yapılmış bir eleştiri yöneltmemektedir. Bunu tek sebebi 

senaryo tamamlandıktan sonra yeniden bu çalışmaya dönmüş 

olmamdır. Olayları pedagojik açıdan yeniden ele aldım ve geliştirdim. 

Dedektifin içinde bulunduğu durum, on dokuzuncu yüzyılın en tipik 

karakterlerinden birinin eleştirisi haline geldi (…) 

 

Das Versprechen “Requiem auf den Kriminalroman” (polisiye romana ağıt) alt 

başlığını taşımasıyla da bu eleştiriyi ortaya koymaktadır. Modern polisiyenin ilk ortaya 

çıktığı zamanlar olan on dokuzuncu yüzyılın başı ve ortalarından itibaren dünya 

düzeninin hızla değişmesine ve romanda yer alan korkunç cinayete atıfta 

bulunmaktadır. Edgar Allan Poe ya da Arthur Conan Doyle’un dedektif karakterleriyle 

ortaya koydukları polisiye konsepti, teknolojiye duyulan hayranlığın büyük boyutlara 
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ulaştığı zamanlara dayanmaktadır. O dönem her sorunun mantıkla ve araştırmayla 

çözülebileceğine inanılmaktaydı. Ancak araya giren iki dünya savaşı ve bir de dünya 

genelinde yaşanan ekonomik krizden sonra Dürrenmatt, polisiye romanın sahip olduğu 

bu eski anlayıştan uzaklaşarak polisiye romana yeni bir soluk getirmiştir.   

 

Dürrenmatt’ın das Versprechen adlı romanının çerçeve hikâyesinden sonra 

anlatılmaya başlanan iç hikâyesinde okur bir cinayetle karşılaşmaktadır. Ancak klasik 

polisiye romanlardan farklı olarak bu romanda cinayet kurbanı bir çocuktur. Bu yüzden 

işlenen suç, özellikle daha fazla ürkütücü görünmektedir. Klasik polisiye romanlarda 

cinayetin ve kurbanın işlevi sadece dedektifin ortaya çıkmasını sağlamak olduğundan 

okurda korku, üzüntü ya da empati gibi herhangi bir duygusal tepkiye yol açmamalıdır. 

Kurbanın tek işlevi bulmacayı yaratmaktır. Ancak das Versprechen’da söz konusu olan 

bulmaca değil, dönemin toplumsal bir sorunudur. 

 

Katilin araştırılması aşamasında ise romanda klasik polisiye romanın ilkelerinin 

uygulandığı görülmektedir. Dedektif Matthäi, kanıtları ve olayları analiz ederken bir 

çalışma hipotezi ortaya koymakta ve hipotezini ipuçları ile sorgulamalara 

dayandırmaktadır. Böylece dedektif Matthäi, Dürrenmatt’ın önceki iki polisiye 

romanının dedektifi olan Bärlach’a göre daha az içgüdüsel hareket etmektedir. 

Sorgulamaların yanı sıra yanlış yönlendirmelerin de büyük bir yere sahip olduğu Das 

Versprechen’de bulmacanın bileşenleri hakkında neredeyse hiçbir bilgi yer 

almamaktadır. Bunun en temel sebebi, katilin şüpheliler arasında yer alıp sorgulanması 

gereken kişilerden biri olması gerekirken ölmeden önce canlı olarak romanın hiçbir 

yerinde okurun karşısına çıkmamasında yatmaktadır. 
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Dürrenmatt’ın bu romanını klasik polisiye romanlardan ayıran en dikkat çekici 

noktalardan biri, olayın çözülmesi aşamasında görülmektedir. Romanda katili ortaya 

çıkaran ve olayı aydınlatan dedektif Matthäi değildir. Katilin kimliği, ancak eşinin ölüm 

döşeğindeyken yaptığı itiraf neticesinde tesadüfen ortaya çıkmaktadır.  Böylece sadece 

okurun roman boyunca gösterdiği katili bulma çabasının değil, aynı zamanda dedektif 

Matthäi’nin de çabalarının boşa çıktığı doğrulanmaktadır. Romanın sonunda, klasik 

polisiye romanlarda olması beklenen tatmin edici sonuç böylelikle yer almamış 

olmaktadır. 

 

Dürrenmatt’ın Das Versprechen’de klasik polisiye romanı eleştirdiği de 

görülmektedir. Dr. H.’nin Chur’dan Zürih’e ben anlatıcı olan yazar karakteriyle birlikte 

seyahat ederken, ben anlatıcı olan yazar karakterinin önceki akşam yaptığı sunumuyla 

ilgili düşüncelerini aktarırken polisiye roman hakkındaki eleştirilerini dile 

getirmektedir. Polisiye yazma sanatıyla ilgili bir sunum yapan yazar karakterine (DVS, 

5) Dr. H. hiçbir zaman polisiye romanlardan zevk almadığını (DVS, 11) ve yazarın bu 

uğraşının boşa zaman kaybı (DVS, 11) olduğunu söylemektedir. 

 

Dr. H., polisiye romanlarda ilgili somut eleştiriler ortaya koymakta ve polisiye 

roman mantığının gerçekle bağdaşmadığını belirtmektedir. Dr. H.’nin eleştirilerini 

sınıflandıracak olursak aşağıdaki tespitler ortaya çıkmaktadır. 

 

Mantık: polisiye romanın kurgusu mantık üzerine kurulmuştur ve bir çeşit 

satranç oyunu gibi işlemektedir. Satranç tahtasındaki oyuncular suçlu, kurban, tanık ve 

suçtan fayda sağlayan kişidir. Dedektif bu yapay kurgu içinde sadece kuralları 
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uygulayarak suçluyu yakalayabilmektedir. Dedektifin tecrübeleri ne kadar çoksa katili 

ortaya çıkarma ve olayı aydınlatma konusunda da o kadar deneyim kazanmakta ve 

böylece de adaletin tecelli etmesine katkı sağlamaktadır (DVS, 12).  Polisiye romanın 

bu kurgusu, gerçekliğe ancak kısmen ulaşmayı sağladığından Dr. H.’yi 

sinirlendirmektedir (DVS, 12). 

 

Tesadüf: Emniyet mensupları olan polisler her ne kadar bilime ve mantığa dayalı 

olarak araştırma yapsalar da bu araştırma süreci bir yığın engelleyici faktör sebebiyle 

engellenmektedir (DVS, 12). Bir olayın aydınlatılmasını sağlayan ya da ömür boyu 

çözülemeden kalmasına sebep olan unsurlar genelde şans ya da tesadüftür. Ancak 

polisiye romanlarda tesadüfe yer yoktur ve tesadüfe benzer bir durum ortaya çıktığında 

bu durum kaderin bir oyunu (DVS, 12) olarak nitelendirilmektedir. 

 

Hakikat ve Dramaturji İlişkisi: Dr. H. polisiye roman yazarlarının hakikati 

dramaturjiye yem ettiklerini belirtmektedir (DVS, 13). Bunun sebebini ise olayın tüm 

unsurlarını bilmenin imkânsız olmasından dolayı neredeyse yüzeysel unsurlar 

aracılığıyla gerçekte olayların kısmen çözülebilir olmasına bağlamaktadır (DVS, 13). 

 

Polisin Araştırması ve Dedektifin Araştırması: Polisin araştırması ihtimallere ve 

istatistiklere dayanmaktadır. Ancak polisiye romanda dedektifin araştırması nedensellik 

ve etkililik üzerine kurulmuştur. Gerçekte ise rastgele, tahmin edilemez, kıyaslanamaz 

oyunlar çok büyük bir rol oynamaktadır (DVS, 13). Polis ne kadar kriminolojik 

yöntemlere başvurursa o kadar yetersiz kalmaktadır. 
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Umut: İnsanlar siyasetçilerin başarısızlıklarını gördükçe polisin düzeni 

sağlayacağını umut etmektedir (DVS, 11). Dr. H., herhangi bir kötü umudu hayal 

edemez (DVS, 11), çünkü ona göre dünyanın işleyişi katı bir mantığa tabi değildir. 

 

Mutlu Son: Klasik bir polisiye romanın sonunda suçlu mantığa uygun bir 

biçimde cezaya çarptırılmaktadır. Bu mutlu son, Dr. H.’ye göre devlete karşı korumacı 

bir yaklaşımı olan güzel bir masaldır (DVS, 12). Bu hikâyeler okura, suç işlemenin 

hiçbir yararı olmadığı mesajını vermektedir. Ancak gerçeklik bunun tam tersi yönde 

işlemektedir. Bu yüzden böyle bir son, polisiye roman pazarının ortak bir ilkesi olarak 

anlaşılmakta ve kitapların satılması için gerekli görülmektedir. 

 

Dr. H., bu ifadelerinin sonunda düşüncelerini toparlayarak klasik polisiye 

romanların onda uyandırdığı hayal kırıklığından bahsetmektedir. 

 

“Ihr versucht nicht, euch mit einer Realität herumzuschlagen, die sich uns immer 

wieder entzieht, sondern ihr stellt eine Welt auf, die zu bewältigen ist.” (DVS, 13) 

Siz, bizden her seferinde kaçan bir gerçeklikle uğraşmaya çalışmıyorsunuz, 

aksine baş edilmesi gereken bir dünya ortaya koyuyorsunuz. 

 

Bu sebeple de Dr. H. klasik polisiye romanları yalnızca işe yaramaz yazı 

çalışması olarak görmektedir (DVS, 13). Dr. H.’nin klasik polisiye roman hakkındaki 

bu görüşleri neticesinde Dürrenmatt’ın Das Versprechen’de klasik polisiye romandan 
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uzaklaşmasının yanı sıra bir roman karakteri üzerinden klasik polisiye romanları 

eleştirdiği de görülmektedir. 

 

Von Gunten’in Matthäi’yi bir cinayet bildirmek için aramasıyla Dürrenmatt’ın 

romanın başına klasik polisiye romanlarda olması gerektiği gibi bir cinayet yerleştirdiği 

görülmektedir. Kurban üçüncü sınıf öğrencisi bir kız çocuğudur. Klasik polisiye 

romanlarda neredeyse tabu olarak görülebilecek kadar dokunulmaz olduğu düşünülen 

ve kesinlikle kurban olarak romanlarda yer almaması gereken küçük bir çocuk, bu 

romanda kurban olarak okurun karşısına çıkmaktadır. Dedektifin sahip olduğu özellikler 

bakımından klasik polisiye roman şablonuna sadık kaldığı söylenebilecek Dürrenmatt, 

kurban konusunda tabuları yıkacak bir seçim yapmıştır. 

 

Bunun yanı sıra Dürrenmatt klasik polisiye roman unsurlarından birini daha Das 

Versprechen adlı romanında ihlal etmiştir. Suçsuz olan ve tesadüfen cinayet olayının bir 

parçası hâline gelen von Gunten katil olarak tutuklanmaktadır. Tesadüfen ormanda 

küçük kız çocuğu Gritli Moser’i öldürülmüş olarak bulan von Gunten tutuklanınca daha 

önceden tanıdığı Matthäi’yi arayıp yardım istemektedir. Ancak tutuklandığının ertesi 

sabahı intihar eden von Gunten’le birlikte masum bir insan hayatını kaybetmiş ve 

Dürrenmatt bir kez daha romanında klasik polisiye roman şablonunun dışına çıkmıştır. 

 

1.3.1.1. Çözümleyici ve Zaman Dizinsel Anlatım 

Dürrenmatt’ın das Versprechen adlı polisiye romanında yer alan çerçeve hikâye, 

neredeyse bir günlük bir zaman dilimini kapsamaktadır. Polisiye roman hakkındaki 
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sunumu gerçekleştirdiği akşam yazar, yani romanın ben anlatıcısı, Dr. H.’yle 

tanışmıştır. Ertesi gün birlikte Zürih’e giderek orada Kronenhalle’ye varmıştır. Aynı 

günün öğleden sonrasında Dr. H., iç hikâyeyi anlatmayı bitirmiş (DVS, 115)  ve Bayan 

Schrott’un kocası hakkındaki itirafını anlatmaya başlamıştır. Bayan Schrott’un itirafı bir 

yıl önce, Matthäi’nin olayları ve Gritli Moser cinayeti ise dokuz yıl önce 

gerçekleşmiştir. 

 

Savaşın bitmesine yakın, Gritli Moser olayından beş yıl önce, sıcak bir yaz 

gününde katil Schrott ilk kurbanını öldürmüştür. Bundan üç yıl sonra ise II. Dünya 

Savaşı’nın bitiminden de sonra Schwyz kantonunda bir çocuğu katletmiştir. Tüm bu 

olaylar geriye dönüş tekniğiyle okura aktarılmakta ve çerçeve hikâyenin anlatıldığı 

zaman dikkate alınırsa on dört yıllık bir süreyi kapsamaktadır. 

 

Dr. H., geriye dönüş tekniği sayesinde anlattığı olayları zaman dizinsel olarak 

okura sunmaktadır. Ancak Dürrenmatt, zaman dizinsel anlatım içerisinde okurun ve 

dedektif Matthäi’nin katili bulmasını engellemek için bir dizi çeldirici ortaya 

koymaktadır. Romanda şüpheliler veya aydınlatılmak istenen olayla ilgili araştırmalar 

yapıldıkça çözümleyici anlatımın ön plana çıktığı görülmektedir. 

 

Dürrenmatt, Der Richter und sein Henker ve Das Versprechen adlı polisiye 

romanlarında olduğu gibi çözümleyici anlatımı çok fazla ön planda tutmamaktadır. 

Bunun yerine romanını çerçeve anlatı tekniğiyle okura sunmakta, böylece romanın okur 

tarafından daha gerçekçi bir biçimde algılanmasını sağlamaktadır. 



168 

 

1.3.1.2. Dönüm Noktası 

Dürrenmatt’ın Das Versprechen adlı polisiye romanında bir dönüm noktası ve 

bir de doruk noktası yer almaktadır. Çerçeve hikâyeyle simetrik bir biçimde okura 

sunulan iç hikâyede bariz bir dönüm noktası yer almaktadır. Matthäi, Gritli Moser’in 

cenazesindeyken Gritli Moser’in annesi ve babası Matthäi’ye ne kadar müteşekkir 

olduklarını dile getirmiştir. Romanın ilerleyen bölümlerinde, yine iç hikâyenin bir 

bölümünde Matthäi, Ürdün’e gitmek üzereyken havaalanında çocuklarla 

karşılaşmasının üzerine gitmekten vazgeçip Gritli Moser’in katilini yakalamaya karar 

vermiştir. Matthäi’nin bu kararı hem romanda hem de Matthäi’nin kişisel gelişiminde 

bir dönüm noktası oluşturmaktadır. 

 

Matthäi bu kararı verdiği âna kadar sakin, mesafeli, duygusuz bir insandır ve çok 

düzenli bir yaşam sürmektedir. Ancak Ürdün’e gitmekten vazgeçmesi üzerine 

yaşamında bir takım değişiklikler olmuştur. Matthäi, sigara ve alkol kullanmaya 

başlamış ve önceki yaşantısına kıyasla daha duygusal bir insan hâline gelmiştir. 

 

Romanın doruk noktasına ise Matthäi’nin Annemarie’nin parmaklarında çikolata 

olduğunu fark ettiği gün ulaşılmaktadır. Daha önce öldürülen kız çocuğu Gritli Moser, 

katilini okulda yaptığı bir resimde, üzeri çikolatalarla kaplı bir dev olarak resmettiği için 

Matthäi, Annemarie’de kirpi gibi dikensi şekillere sahip çikolatalar olduğunu görünce 

Gritli Moser’in, katilini neden kirpi dev olarak adlandırdığını anlamaktadır. 

Annemarie’nin çikolatalarını gördükten sonra kurnaz ve tehlikeli planının işe yaradığını 

fark eder. Çünkü Matthäi, katili yakalamak için Annemarie’yi katile karşı yem olarak 

kullanacaktır. 
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Matthäi, bunun üzerine büyük bir çöküntü yaşamaktadır. Uzun süre beklemesine 

rağmen katili yakalayamamıştır. Sonunda başarısız olan Matthäi, girdiği çöküntünün de 

etkisiyle alkolik olmuştur. Yaşadığı çöküntü hem fiziksel-psikolojik hem de toplumsal 

düzeydedir. İyice harabeye dönen Matthäi,  idrak ve çözümleme yeteneğini o kadar 

kaybetmiştir ki neticede vardığı sonuçlarının doğru olduğunu anlayamaıştır. 

 

1.3.2. Das Versprechen Adlı Romanda Kişiler 

1.3.2.1. Dedektif Matthäi 

Dürrenmatt’ın daha önce tezde incelenen iki polisiye romanında olduğu gibi Das 

Versprechen adlı romanında da klasik polisiye roman kurgusundan uzaklaşmıştır. 

Ancak bu sefer sadece klasik polisiye roman kurgusunu değil, dedektif figürünü de 

bozmuştur. Dürrenmatt, okura dedektif Bärlach benzeri bir dedektif karakteri sunmak 

yerine bu romanda dedektif Matthäi üzerinden klasik polisiye romana özgü bir 

araştırmacı özelliğine sahip bir dedektif karakteri ortaya koymuştur. Böylece dedektif 

Matthäi’nin Bärlach gibi hileli yollara başvurmaması şaşırtıcı olmamalıdır. Dedektif 

Bärlach ne kadar çok boyutlu yansıtıldıysa dedektif Matthäi de o derece tek boyutlu bir 

dedektiftir. 

 

Das Versprechen adlı romanın başında Dr. H. ve yazar karakterinin yaptığı giriş 

ve Matthäi’nin başarısızlığı göz önüne alınmazsa Dürrenmatt’ın klasik dedektif 

şablonuna sadık kaldığını söylemek mümkündür. Romanın sonunun da klasik polisiye 

romana uygun bir biçimde bittiği varsayılırsa Das Versprechen adlı romanın aslında 

klasik bir polisiye roman olduğundan söz edilebilir. 
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Dürrenmatt, dedektif Matthäi’nin başarısızlığını okura adım adım aktarmıştır. 

Dr. H.’nin anlattığı kısımda Matthäi’nin psikolojik çöküşüne sebep olan gelişmeler 

anlatılmıştır. Bu gelişmeleri belirgin hâle getirmek için Matthäi’nin değişimini gösteren 

sahnelerin incelenmesi faydalı olacaktır. Dr. H., yazar karakterine eski iş arkadaşı 

Matthäi’den bahsederken onun, kendisinin en yetenekli adamı ve bir dahi olduğunu 

söylemiştir. Dr. H.’nin Matthäi’yi tasvir ettiği aşağıdaki alıntıda Dürrenmatt’ın 

Matthäi’yi bir klasik polisiye roman dedektifi gibi yansıttığı görülmektedir. Bu tasvirle 

Matthäi, okurda duygusuz, sempatik olmayan ve sıkıcı bir dedektif izlenimi 

bırakmaktadır. 

 

“Er war Jurist wie ich. (…) Er war ein einsamer Mensch, stets sorgfältig 

gekleidet, unpersönlich, formell, beziehungslos, der weder rauchte noch 

trank, aber hart und unbarmherzig sein Metier beherrschte, ebenso 

verhaßt wie erfolgreich. (…) Ich war wohl der einzige, der ihn mochte - 

weil ich klare Menschen überhaupt liebe, wenn mir auch seine 

Humorlosigkeit oft auf die Nerven ging. Sein Verstand war überragend, 

doch durch das allzu solide Gefüge unseres Landes gefühllos geworden. 

Er war ein Mann der Organisation, der den Polizei-Apparat wie einen 

Rechenschieber handhabte. Verheiratet war er nicht, sprach überhaupt 

nie von seinem Privatleben und hatte wohl auch keines. Er hatte nichts 

im Kopf als seinen Beruf, den er als ein Kriminalist von Format, doch 

ohne Leidenschaft ausübte.” (DVS, 14-15) 

O da benim gibi hukukçudur. Basel’li biri olarak Basel’de doktorasını 

yaptı. Ne alkol kullanana ne de sigara içen ama mesleğini sert ve 

acımasızca yerine getiren, nefret edilen ama başarılı, yalnız, düzgün 

giyimli, soğuk, resmi ve ilgisiz bir insandı. Espriden anlamaması 

sinirlerimi bozsa da genel olarak net insanları sevdiğimden sanırım onu 

seven tek insan bendim. Olağanüstü bir akla sahipti ancak, 

memleketimizin katı sistemi onu hissizleştirmişti. Polis teşkilatını hesap 
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cetveli gibi kullanan bir sistem adamıydı. Evli değildi. Özel hayatından 

hiç bahsetmediği gibi muhtemel bir özel hayatı da yoktu. Tutkusu 

olmayan bir kriminolog gibi yaptığı mesleği dışında aklında bir şey 

yoktu. 

 

Matthäi’nin Ürdün’deki polis teşkilatına çeki düzen vermesi için Ürdün’e 

gönderilmesi söz konusu olunca Matthäi çok önemli bir telefon almıştır. Seyahatinden 

bir gün önce aldığı bu telefon, von Gunten’in bir çocuk cinayetini bildirmek için yaptığı 

aramadır. Böylece Dürrenmatt’ın,  romanlarında tesadüfün ne denli önemli bir rol 

oynadığını okura göstermek istediğini söylemek mümkündür. Bu telefon araması elli 

yaşındaki Matthäi’nin zamanla psikolojik çöküntüye doğru yol almasının ilk adımıdır. 

Matthäi’nin mesleği karşısında önceden takındığı sakin tavır değişmektedir. Dr. H.’nin 

de belirttiği gibi artık sakinliğini ve soğukkanlılığını yitirmektedir. 

 

“So hartnäckig und unermüdlich er auch vorging, seine Tätigkeit schien ihn zu 

langweilen, bis er eben in einen Fall verwickelt wurde, der ihn plötzlich leidenschaftlich 

werden ließ.” (DVS, 15) 

İnatla ve yorulmadan ilerlese de, onu birden tutkulu hale getiren bir olayın içine 

dalana kadar yaptığı iş ona sıkıcı gelmeye başlardı. 

 

Matthäi, psikiyatristi Dr. Locher’le yaptığı bir görüşmede, kendisini asıl 

etkileyen olayın Gritli Moser’in cansız bedenini görmek değil de annesi ve babasıyla 

karşılaşması olduğunu itiraf etmektedir. Gritli Moser’in ölüm haberini annesine ve 

babasına nasıl vereceğini bir türlü bilemeyen Matthäi, zaman kazanabilmek için 
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arabasını köyde bırakarak Moser’lerin evine kalan yolu yürüyerek gitmiştir. Nihayet 

Gritli Moser’in ölüm haberini vermek üzere eve ulaşmış,  bir dedektiften beklenen 

profesyonellikten uzak bir biçimde kendisinin Gritli Moser’in annesi ve babasıyla 

empati kurduğunu fark ederek bu durumdan rahatsız olmuştur. Böylece okur da roman 

içerisinde ilk defa Matthäi’nin soğukkanlılıktan uzaklaştığını fark etmektedir. 

 

“Moser rührte sich nicht. Auch die Frau nicht, die immer noch in der 

Türe stand in ihrem roten Rock. Matthäi sah, wie dem Manne auf 

einmal Schweiß über das weiße Gesicht floß, Schweiß in Bächen. Er 

hätte gern weggeblickt, aber er war gebannt von diesem Gesicht, von 

diesem Schweiß, und so standen sie da und starrten einander an.” (DVS, 

25) 

Moser kıpırdamadı. Hala kapıda kırmızı eteğiyle duran kadın da. 

Matthäi birden adamın solgun yüzünden birden ter aktığını fark etti, 

dereden akar gibi. Gözlerini kaçırmak isterdi ama gördüklerinden, 

terden büyülenmişti ve orada öylece durup birbirlerine baktılar. 

 

Matthäi’nin içinde bulunduğu duygusal durum onu huzursuz etmiştir. 

Dürrenmatt bu sayede bu sahnede klasik polisiye roman dedektiflerinin sürdükleri izole 

yaşantının sonuçlarını gözler önüne sermektedir. Matthäi’nin durumunda olduğu gibi 

izole bir yaşam süren klasik polisiye dedektiflerinin sıradan bir vatandaşın yaptığı gibi 

normal bir hayat sürdürmeyi başaramamaları, çevrelerindeki insanların acılarına karşı 

ölçülü bir tepki vermelerine de engel olmaktadır. 
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“Der Mann starrte ihn an. 

‘Ich will zu meinem Kinde’, sagte er fast unhörbar. 

Der Kommissär schüttelte den Kopf. ‘Das würde ich nicht, Herr Moser. Ich 

weiß, es ist grausam, was ich jetzt sage, aber es ist besser, wenn Sie nicht zu Ihrem 

Gritli gehen.’ 

Moser trat ganz nahe zum Kommissär, so nahe, daß sich die beiden Männer 

Auge in Auge gegenüberstanden. 

‘Warum ist es besser?’ schrie er.” (DVS, 25) 

Adamın bakışları ona kilitlendi. 

“Çocuğuma gitmek istiyorum”, dedi belli belirsiz. 

Komiser kafasını salladı. “Bunu yapmazdım, Bay Moser. Biliyorum, şimdi 

söyleyeceğim şey korkunç, ama Gritli’nize gitmemeniz daha iyi olur.” 

Moser komiserin dibine kadar yaklaştı, o kadar yaklaştı iki adam göz göze 

duruyordu. 

“Neden daha iyi olsun?” diye bağırdı. 

 

Bu soruyu çaresizlikten cevaplayamayan Matthäi, tek çareyi saçma bir 

konuşmada bulmaktadır. Ancak yine de bir rahatlama sağlayamamaktadır. 

 

“Der Kommissär schwieg. 

Noch einen Augenblick lang wog Moser das Beil in der Hand, als 

wollte er zuschlagen, doch dann wandte er sich um und ging zu der 

Frau, die immer in der Türe stand. Noch immer ohne Bewegung, noch 

immer stumm. Matthäi wartete. Es entging ihm nichts, und er wußte auf 

einmal, daß er diese Szene nie mehr vergessen würde. Moser 

umklammerte seine Frau. Er wurde plötzlich von einem unhörbaren 
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Schluchzen geschüttelt. Er barg sein Gesicht an ihrer Schulter, während 

sie ins Leere starrte.” (DVS, 25-26) 

Komiser sessiz kaldı. 

Bir an daha Moser sanki vuracakmış gibi elindeki baltayı havada tuttu 

ancak sonra döndü ve sürekli kapıda duran kadına doğru gitti. Hala 

hareketsiz hala sessizdi kadın. Matthäi bekledi. Hiçbir şeyi kaçırmadı 

ve birden bu sahneyi hiçbir zaman unutmayacağını anlamıştı. Moser 

karısına sarıldı. Birden sessiz bir hıçkırıkla irkildi. Yüzünü boşluğa 

bakan karısının omzuna sakladı. 

 

Bunun üzerine Dürrenmatt, zaten zor durumda olan dedektifi biraz daha köşeye 

sıkıştırmaktadır, Gritli’nin annesi Matthäi’den kızının katilini bulması için söz 

vermesini istemektedir. 

 

“Da begann plötzlich die Frau zu sprechen. 

‘Wer ist der Mörder?’ fragte sie mit einer Stimme, die so ruhig und sachlich war, 

daß Matthäi erschrak. 

‘Das werde ich schon herausfinden, Frau Moser.’ 

Die Frau schaute ihn nun an, drohend, gebietend. “Versprechen Sie das?’” 

(DVS, 26) 

Sonra birden kadın konuşmaya başladı. 

“Katil kim?” diye sordu Matthäi’yi korkutan alçak ve tarafsız bir ses tonuyla. 

“Bunu öğreneceğim, Bayan Moser.” 
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Kadın ona artık tehditkâr ve amirane bir şekilde bakıyordu. “Söz veriyor 

musunuz?” 

 

Ancak Matthäi, öylesine verdiği bu sözü tutamayacağını o an anlamıştır. Ona 

göre dünyadan üstün olabilmek için yaşananlardan duygusal anlamda etkilenmemek 

gerekmektedir. Onun yalnızlığının sebebi olarak dünyaya karşı takındığı bu tavırdır. 

Başkalarının hislerine ortak olduğunda bundan zarar göreceğini bilen Matthäi böyle bir 

duruma düşmekten kaçmaktadır. Bu sebeple Gritli Moser’in anne ve babası karşısında 

yaşadığı duygusallığı bertaraf etmek için yeniden duygusuz ve insanların hislerine karşı 

kayıtsız bir tavır içerisine girmiştir. Ancak bu tavrın ileride nasıl sonuçlar 

doğuracağından habersizdir. 

 

Matthäi, Moser ailesine acı haberi vermekle meşgul olduğu sırada von Gunten 

şüpheli sıfatıyla tutuklanmıştır. Von Gunten seyyar satıcılık yaptığından halkın gözünde 

hemen suçlu olarak yer edinmiştir. Bunun üzerine halk, polislere von Gunten’in cezasını 

kendilerinin vermek istediğini söyleyerek onu teslim almak istemiştir. Ancak Matthäi, 

bir linç girişiminden şüphelenip buna engel olmuştur. Dürrenmatt, sağduyulu ve 

mantıklı bir yaklaşımla öfkeli kalabalığa von Gunten’in suçunun henüz 

kanıtlanmadığını anlatarak Matthäi’nin zekâsını ön plana çıkarmaktadır. Böylece 

kalabalık sakinleşmiş ve Matthäi, polisler ve von Gunten oradan ayrılmıştır. Bu sahne, 

Matthäi’nin yeteneklerinin en üst düzeyde görüldüğü son sahne olması bakımından 

önem taşımaktadır. Romanın bundan sonrasında Matthäi’nin adım adım nasıl çöküşe 

sürüklendiği okura aktarılmaktadır. 
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Matthäi’nin bu çöküşünün ilk kurbanı, daha yeni savunduğu ve linçten kurtardığı 

von Gunten olmuştur. Herkes gibi Matthäi de von Gunten’den şüphelenmektedir, ancak 

ona göre suçluluğu ispat edilmeyen herkes suçsuzdur. Bu düşünceyle halk karşısında 

onu korumuştur. 

 

“Matthäi fühlte das Mißtrauen, das jedermann dem Hausierer gegenüber hegte, 

den Verdacht, der aufstieg. Er tat ihm leid. 

‘Ich glaube Ihnen, von Gunten’, sagte er und spürte, daß er auch nicht ganz 

überzeugt war, ‘ich weiß, daß Sie unschuldig sind.’” (DVS, 38) 

Matthäi herkesin seyyar satıcıya karşı beslediği güvensizliği, artan şüpheyi 

hissetti. Onun için üzüldü. 

“Size inanıyorum, von Gunten.” dedi ve onun kendisinin de o kadar ikna 

olmadığını hissederek “suçsuz olduğunuzu biliyorum” dedi. 

 

Matthäi, von Gunten’in haksız yere yirmi saat boyunca sorgulandığını bilmesine 

rağmen romanın ilerleyen kısımlarında artık von Gunten’in arkasında durmamaktadır. 

Matthäi, Dr. Locher’la yaptığı bir görüşmede bu hatasının farkında olduğunu dile 

getirmektedir. 

 

“‘Und dann ließ ich die alte Gleichgültigkeit wieder in mir aufsteigen, 

Locher. Das war so scheußlich. Ich wehrte mich nicht für den 

Hausierer. Ich ließ alles geschehen. Ich wurde wieder die 
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Unpersönlichkeit, die ich vorher war (…) Ich kniff wieder aus in die 

Ruhe, in die Überlegenheit, in die Form, in die Unmenschlichkeit (…)’” 

(DVS, 82) 

“Ve sonra içimdeki vurdumduymazlığın yeniden canlanmasına izin 

verdim Locher. Çok korkunçtu. Seyyar satıcı için mücadele etmedim. 

Her şeyin olmasına izin verdim. Daha önceki kişiliksizliğime geri 

döndüm. Yeniden sakinliğe, üstünlüğe, kalıplara, zalimliğe sığındım.” 

 

Von Gunten içnde bulunduğu toplumsal ve psikolojik baskıya dayanamamış ve 

uzun süren sorgulamalar neticesinde işlemediği bir suçu kabul etmiştir. Suçu kabul 

edişinden sonraki sabah ise kendisini asarak intihar etmiştir. Bu aşamaya kadar okur, 

von Gunten’in suçsuzluğunun sonunda ispat edilip serbest bırakılacağına inanmış ve 

von Gunten’in ölümüyle hayal kırıklığına uğramıştır. 

 

Matthäi’nin bu seyyar satıcı için hiçbir çaba göstermemiş olması peşini 

bırakmayan bir düşünce hâline gelmiştir. Ürdün’e gitmek için uçağa binmek üzereyken 

bekleme salonundaki çocukların hayat dolu, cıvıl cıvıl tavırlarını gören Matthäi, Gritli 

Moser olayıyla özel olarak ilgilenmeye karar vermiştir. Verdiği kararın neticesinde 

Matthäi, Ürdün’le daha önceden yapılan anlaşmayı bozmuş olduğundan Gritli Moser’in 

katilinin peşine düşmek için resmî yollardan destek alamayacaktır. Dr. H., Gritli Moser 

olayını Matthäi’ye vermekte tereddüt yaşadığından resmî olarak buna izin vermemiştir.  
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Dürrenmatt’ın ikinci polisiye romanı olan Der Verdacht’taki Bärlach gibi, 

Matthäi de amatör bir dedektif olarak çalışmaya devam etmek zorunda kalmıştır. 

Matthäi’nin hiçbir resmî destek olmadan çalışmalarını kendi başına yürütmek zorunda 

olmasıyla daha önceden sürdürdüğü izole yaşamı oldukça belirgin hâle gelmektedir. 

Polis teşkilatından ayrılmasıyla yalnızlaşan Matthäi artık kendi durumunu ürkütücü 

bulmaktadır. 

 

“(…) er kam sich gespenstisch vor, wie ein Wiederauferstandener.” (DVS, 68) 

(…) kendisini bir hayalet gibi hissediyordu, yeniden canlanmış biri gibi. 

 

Önceki alışkanlıklarını terk eden Matthäi, fazla miktarda alkol almaya 

başlamıştır. Klasik polisiye roman dedektiflerinin tüm özelliklerini ve alışkanlıklarını 

terk etmiş, soğukkanlı ve otoriter tavırlarından geriye hiçbir şey kalmamıştır. Bunu Dr. 

H.’nin sözlerinden anlamak mümkündür. 

 

“Der Mann war wie verändert, wie ausgewechselt, als hätte er über Nacht einen 

anderen Charakter bekommen. Ich dachte an einen bevorstehenden 

Nervenzusammenbruch (…)” (DVS, 71) 

Adam değişmiş gibiydi, sanki bir gecede başka bir karaktere bürünüp 

değiştirilmiş gibi. Muhtemel bir sinir krizinin yaklaştığını düşündüm (…) 
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Bunların ötesinde Matthäi, araştırmalarını yapmak uğruna suç işlemektedir. 

Gritli Moser’in okuluna gizlice girip öldürülmeden kısa süre önce yaptığı bir resmi 

çalmıştır. Matthäi, Gritli’nin bu resimde katilini tasvir ettiğine inanmaktadır ve bu resim 

onu Gritli’nin katiline götürecek tek dayanaktır. Matthäi bu aşamada yardım almak için 

Dr. Locher’a yönelmektedir. Dr. Locher’a göre Matthäi’nin sıra dışı davranışları ani bir 

karakter değişiminin ve sonuçta fiziksel ve psikolojik bir çöküntüye yol açacak olan bir 

hastalığın neticesidir. Bu değişikliğin sebebini belirlemeye çalışan Dr. Locher, nihayet 

diğer seçenekleri eleyerek Matthäi’nin hayatında ilk defa gerçek anlamda bir olaydan 

duygusal olarak etkilendiği sonucuna varmıştır. 

 

Dr. Locher, Matthäi’nin bu durumunun varoluşsal bir soruna doğru 

ilerlediğinden endişe etmektedir. Matthäi’nin katili yakalaması ve böylece Gritli Moser 

olayını çözüme kavuşturması kendi psikolojik rahatsızlığı için bir tedavi niteliği 

taşıyacaktır. Olayın çözümüyle birlikte artık Gritli Moser Matthäi’nin zihninden çıkacak 

ve Matthäi de bu sıkıntıdan kurtulacaktır. 

 

Gritli Moser’in okulda yaptığı resimden yaptığı çıkarımlardan Matthäi, katilin 

Graubündenli olduğunu düşünmektedir. Böylece katilin bir gün arabasıyla oraya 

uğrayacağı umuduyla Zürich ve Graubünden arasındaki ana yol üzerinde bulunan bir 

benzinliğe ulaşmıştır. Katile karşı yem olarak kullanabilmek için ise yanına Annemarie 

adında küçük bir kız almıştır. Annemarie’nin annesi Bayan Heller, bütün şehrin tanıdığı 

bir hayat kadınıdır. Matthäi, Annemarie ve ev işlerinde yardımcı olması için Bayan 

Heller’le birlikte yaşamaktadır. 
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Dürrenmatt romanında dedektifi yine ironik bir biçimde okura sunmaktadır. Zeki 

bir polis memuru olan Matthäi, görevinden ayrılmış,  sadece Graubünden’li olduğunu 

ve bir gün siyah Amerikan arabasıyla benzinliğe geleceğini tahmin ettiği bir katili 

yakalamak için bir benzinlik işletmektedir. Önceden çok az kişinin geldiği bu 

benzinliğin Matthäi tarafından işletildiği haberi yayılınca benzinliğe çok sayıda müşteri 

gelmeye başlamıştır. 

 

Matthäi’nin isteği, bir gün benzinliğe geleceğini umduğu katilin Annemarie’yi 

görmesi ve onu kurban olarak seçmesidir. Annemarie’yi büyük bir tehlikenin ortasında 

bırakmamak için Matthäi onun yanından ayrılmamakta, hatta okula giderken ona eşlik 

etmektedir. Böylece katil Annemarie’yi öldürmek istediği anda Matthäi de orada 

bulunup katili yakalayabilecektir. Ancak Matthäi Annemarie’nin güvenliğini tam 

anlamıyla sağlayamadığından Dr. Locher, Matthäi’yi muhtemel tehlikeler karşısında 

uyarmıştır. 

 

“Doch wenn Sie nun einen Mörder suchen wollen, den es aller 

Wahrscheinlichkeit nach gar nicht gibt und den Sie, wenn es ihn auch 

gäbe, nie finden werden, weil zu viele seiner Art sind, die nur aus Zufall 

nicht morden, wird es bedenklich. Daß Sie den Wahnsinn als Methode 

wählen, mag mutig sein, das will ich gerne anerkennen, extreme 

Haltungen imponieren ja heute, aber wenn diese Methode nicht zum 

Ziele führt, fürchte ich, daß Ihnen dann einmal nur noch der Wahnsinn 

bleibt.” (DVS, 91) 

Ama sonuçta tüm ihtimallere rağmen belki de hiç var olmayan ve olsa 

bile ortalıkta onun gibi sadece tesadüf eseri cinayet işlemeyen çok 

fazlası olduğundan hiçbir zaman bulamayacağınız bir katilin peşine 

düşmek istiyorsanız, bu endişe verici olur. Çılgınlığı yöntem olarak 
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seçmeniz cesurca olabilir, bunu memnuniyetle kabul ederim, aşırılıklar 

bu günlerde etkileyici olsa da bu yöntem sizi sonuca götürmezse 

korkarım ki neticede elinizde sadece çılgınlık kalacaktır. 

 

Klasik polisiye mantığından çok uzaklaşmayarak Dürrenmatt’ın dedektifi 

Matthäi zekice bir plan yapmıştır. Bu plana göre sadece geriye sadece katilin tuzağa 

düşmesini beklemek kalmıştır. Ancak tam bu noktada romanın klasik polisiye 

romanlardan ayrıldığı görülmektedir. Dürrenmatt’ın tezde incelenen diğer iki polisiye 

romanında tesadüf dedektifin lehine işlerken Das Versprechen’da tam tersi bir durum 

söz konusudur. Tesadüf Matthäi’nin aleyhine işlemektedir. 

 

Matthäi sabırla ve ısrarla katilin tuzağa düşmesini beklese de zekice tasarladığı 

bu planında başarısız olmaktadır. Annemarie’nin bir kişiden çikolata aldığını öğrenen 

Matthäi, katilin ortaya çıktığını düşünerek sabrının ve çabalarının karşılık bulduğunu 

sanmıştır. Bunun üzerine Matthäi, bu çikolatalardan, daha önce Gritli Moser’in resmini 

çizdiği dikenleri bulmaya çalışmaktadır. Bu âna kadar okur Matthäi’nin çabalarının 

boşuna olduğunu düşünürken birden katilin varlığına ilişkin somut bir delilin ortaya 

çıkması şaşkınlık yaratmaktadır. 

 

Katilin ortaya çıktığını gösteren bu işaret üzerine Matthäi eski çalışma 

arkadaşlarını bilgilendirmiştir. Plana göre Annemarie bir kütüğün üzerine oturtulmuştur. 

Kız ıslık çalarak bebeğiyle oynarken polis de gizlenmiş bir biçimde katilin tuzağa 

düşmesini beklemiştir. Ancak katil tuzağa düşmemiştir. Katilin bir sonraki kurbanı 

olması için Annemarie’nin yem olarak kullanılmasıyla katili yakalamak isteyen Matthäi 
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hayal kırıklığına uğramıştır. Katili beklemekten sabırları tükenen polisler bir haftalık 

bekleyişin ardından sonuca ulaşamayınca Annemarie’den nefret etmeye başlamıştır. 

Gerçekte belki de hiç var olmayan katilin ortaya çıkmamasıyla Matthäi’nin yenilgisi de 

artık kesinleşmiştir. Çikolatayı kimden aldığını bir türlü söylemek istemeyen 

Annemarie’ye karşı sabrı iyice tükenen polisler kendilerine hâkim olamayarak 

Annemarie’yi tartaklamıştır. 

 

Gritli Moser’in yaptığı resim dışında bir katilin varlığına ilişkin hiçbir kanıtı 

olmayan Matthäi’nin bu planı Dr. H.’ye anlamsız gelmeye başlamış, olayın 

kapatılmasını istemektedir. Ancak Dr. H.’nin de o âna kadar bilmediği bir gerçek 

sonradan ortaya çıkmaktadır. Matthäi aslında gerçek bir katilin peşindedir ve uğraşları 

hayalî bir katili yakalamaya yönelik değildir. Romanın son bölümlerinde Dürrenmatt 

okura böyle bir katilin varlığından ve o tuzağa neredeyse düşeceğinden bahsetmektedir. 

Ancak katil Annemarie’ye ulaşmak için çıktığı yolda tesadüfen bir trafik kazası geçirip 

hayatını kaybetmiştir. 

 

Planının açık bir şekilde başarısızlığa uğradığını kabul etmek istemeyen Matthäi, 

planının kusursuzluğundan emin bir biçimde beklemeye devam etmektedir. Matthäi’nin 

mantıksız davranışları sebebiyle Dr. H. onu yalnız bırakmıştır. Beklemeye devam eden 

Matthäi, Bayan Heller’e kızını sadece bir yem olarak kullanmak için yanında 

bulundurduğunu anlatınca Bayan Heller de ona sırt çevirmiştir. Böylece dedektif 

Matthäi, romanın sonunda hem başarısızlığa uğramış hem de yalnız bir dedektif olarak 

okurun karşısına çıkmaktadır. 
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Dürrenmatt, Das Versprechen adlı polisiye romanının son sözünde klasik 

polisiye romanların kahramanı olan entelektüel dedektifi eleştirdiğinden 

bahsetmektedir. Buradan hareketle bu eleştirinin Matthäi üzerinde nasıl şekillendiğine 

genel hatlarıyla bakmak faydalı olacaktır. Matthäi’yi roman boyunca entelektüellik ve 

küstahlık da dâhil sahip olduğu tüm özelliklerle aslında klasik polisiye romanlarda yer 

alan dedektiflerin bir versiyonu olarak görmek mümkündür. 

 

Dedektif Matthäi, roman boyunca okura, davranışları mantıklı bakış açılarına 

dayandırılabilen bir düşünme makinesi gibi aktarılmıştır. Ancak çok kısa anlarda da 

olsa psikoloğuyla yaptığı görüşmelerde insani duygularının ortaya çıktığı 

görülmektedir.  Matthäi’nin uğradığı başarısızlığı Dürrenmatt romanın son sözünde 

klasik polisiye romanların başarısızlığıyla eş tutmaktadır. Başka bir deyişle Dürrenmatt 

klasik polisiye dedektiflerini Matthäi üzerinden eleştirmekte ve romanını şablondan 

uzaklaştırarak klasik polisiyelerdeki dedektif karakterini bozmaktadır. 

 

1.3.2.2. Dr. H. 

Dr. H. yaşlı (DVS, 13), büyük ve kilolu bir adamdır (DVS, 6). Yaşlı olmasına 

rağmen fırça gibi saçları daha beyazlamamıştır, sakalı da gürdür. Dr. H., Zürih kantonu 

emniyetinden emekli bir polis komutanıdır ve  hukuk doktorasına sahiptir (DVS, 14). 

Evlidir ve bir kızı vardır (DVS 154). Romanın ben anlatıcısı olan yazarla Chur’daki 

Steinbock Otelinin barında yazarın sunumundan sonraki akşam tanışmaktadır. 

 



184 

 

Dr. H. kötü hava koşulları nedeniyle Zürih’e gitmek için yola çıkamadığından bu 

sunuma katılmıştır. Emniyetteki görevinden emekli olduktan sonra milletvekili olan Dr. 

H., federal bir komisyonun üyesi olarak Graubünden’e gelmiştir. Otelin barında tanıştığı 

yazara ertesi gün birlikte Zürih’e gitmeyi teklif etmiştir (DVS, 6). Zürih’e birlikte 

seyahat ederlerken Dr. H. önce polisiye romanların hiçbir şekilde gerçeği 

yansıtmadığını ve okurda yanlış bir izlenim yarattığını söylemiştir. Polisiye romanlar 

hakkındaki düşüncesini desteklemek için tesadüfün büyük önem taşıdığı bir olaydan 

bahsetmiştir. Burada, Dr. H.’nin bu düşünceleri üzerinden Das Versprechen adlı 

romanında Dürrenmatt’ın polisiye roman hakkındaki düşüncelerini yansıtmış 

olabileceğini söylemek yersiz olmayacaktır. 

 

Zürih Kantonu emniyetinde görev yaparken yasa dışı yollardan sorgulamalar 

yapmaktan çekinmeyen Dr. H., seyyar satıcı von Gunten’i de Gritli Moser’in 

öldürülmesinden sonra savcının emri olmadan gözaltında tutmuştur. Hatta zorunlu 

hallerde yasal olmayan yöntemler ona göre gereklidir. Dr. H.’nin anlattıklarından yola 

çıkılırsa zamanında yaptığı işlerin yasal olmadığı ve keyfî davranışlar sergilediği (DVS, 

40) ortaya çıkmakta, hatta Gritli Moser cinayeti araştırılırken mesai saatleri içerisinde 

şarap içtiği görülmektedir (DVS, 41). 

 

Dr. H., yazar karakterine Gritli Moser olayını anlatırken eskiden amiri olduğu 

Matthäi’den aşağılayıcı bir tavırla bahsetmektedir. Matthäi Dr. H.’ye seyyar satıcı von 

Gunten’in tüm delillere rağmen suçsuz olduğunu düşündüğünü anlattığında Dr. H. bu 

durumu büyük bir acemilik olarak değerlendirmiştir. Bunun üzerine Dr. H. Matthäi’ye 

polislik mesleğinin sınırları olduğunu ve kişisel hisler doğrultusunda değerlendirmeler 
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yapılamayacağını anlatmıştır (DVS, 67). Dr. H.’nin, emrinde çalışan Matthäi 

karşısındaki bu tutumu profesyonel gibi dursa da karakterin empati kurma becerisine 

sahip olmadığı görülmektedir.  

 

Dr. H. çalışma arkadaşlarına karşı bazı durumlarda anlayışlı ve merhametli 

olurken bazı durumlarda da çok iş bitirici ve sert davranmaktadır. Matthäi’nin Ürdün 

gezisini iptal ettiğini öğrenince Dr. H., kendisini daha fazla rahatsız etmemesini 

istemiştir. Ancak Dr. H., Matthäi’nin davranışlarının birden değiştiğini öğrenince, bir 

gün mesleğine geri dönmesini ümit ederek Ürdün Elçiliğini arayıp Matthäi’nin hasta 

olduğunu bildirmiştir (DVS, 71-72). Üstelik Matthäi’nin sağlığından endişe etmesi 

üzerine Matthäi’yi ziyaret etmiştir. Matthäi’nin sağlık durumunun Gritli Moser 

cinayetiyle bağlantılı olduğunu öğrendiğinde bu duruma sinirlenmiştir, ancak bu 

bağlantının derecesini bilememektedir (DVS, 96). Bu bağlantının arka planını 

öğrendiğinde ise Matthäi’den oldukça etkilenmişve planını çok cesurca ancak abartılı 

bulmuştur (DVS, 106). 

 

Dr. H., planı gereğince büyük tehlikede olduğunu düşündüğü Matthäi’nin, 

Ürdün’deki görevine ya da Zürih Emniyetine dönmesi için uğraşmış, ancak Matthäi Dr. 

H.’nin bu tekliflerini reddetmiştir. Neticede Matthäi araştırmaları sayesinde Dr. H.’yi 

katilin yeniden saldırıya geçeceği konusunda ikna etmeyi başarmıştır. Bunun üzerine 

Dr. H. de Matthäi’ye yardımcı olmuş ve çok sayıda polis memurunu Matthäi’ye 

yardımcı olması için görevlendirmiştir. 
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Bayan Schrott’un ifadesinden sonra, olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen 

hemen Matthäi’nin yanına giden Dr. H., onu bu itiraftan haberdar etmek istemiştir. 

Ancak Dr. H., alkol nedeniyle Matthäi’nin içinde bulunduğu durumu görünce onu 

ziyaret etmek konusunda çok geç kaldığını anlayarak önceki düşünceleri karşısında 

utanç ve çaresizlik duymuştur. 

 

1.3.2.3. von Gunten 

Seyyar satıcı von Gunten kısa boylu, tombul, sağlıksız görünümlü, 44 yaşında 

bir erkektir. Zürih çevresinde fırça, ayakkabı bağı ya da pantolon askısı gibi eşyalar 

satmaktadır (DVS, 39). Gritli Moser cinayetinin işlendiği gün satış yapmak için 

Mägendorf’a doğru yol almaktadır. Ancak yolda giderken postacıdan köy polisi 

Wegmüller’in izinde olduğunu ve meslektaşı Riesen tarafından vekâlet edildiğini 

öğrenmiştir. Ruhsatı yenilenmediğinden (DVS, 51) Riesen’le sorun yaşamaktan korkan 

von Gunten yola devam etmekten vazgeçmiştir. Bunun yerine ormanda çimlere uzanıp 

yediği yemeği sindirmeye koyulmuştur. Hafif bir uykuya dalan von Gunten’i küçük bir 

kız çocuğunun çığlığı uyanmıştır. Yakında çalışan çiftçi ailenin de bu çığlığı duymuş 

olması gerektiğini düşünen von Gunten neticede kuş sesi duyduğuna karar vermiştir. 

 

Sonunda tren istasyonuna varmak için yeniden yola koyulan von Gunten küçük 

bir kızın cesedini bulmuştur. Bunun üzerine komiser Matthäi’yi bilgilendirmek için 

Mägendorf’a koşmuştur. Şüpheli konumuna düşmemek için de çiftçi aileye bu konudan 

bahsetmemiştir (DVS, 40). Mägendorf’a doğru ilerlerken Matthäi, polis dosyalarından 

von Gunten’in daha önce on dört yaşındaki bir kız çocuğuna karşı cinsel bir suç 

işlediğini anlamıştır (DVS, 17). 
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Olayların en başından beri herkes Gritli Moser’in katili olarak von Gunten’i 

görmektedir. Sadece Matthäi bu şekilde düşünmemektedir ve onu halkın elinde lince 

uğramaktan kurtarmaktadır. Matthai ve von Gunten birlikte karakola giderken polislerin 

bile ona karşı şüphe duyduğunu hissetmektedir (DVS, 38). Bu sebeple başka zaman 

geveze ve şımarık olan von Gunten o durumda korkmakta ve güvensizlik duymaktadır 

(DVS, 39). 

 

Von Gunten karakolda yirmi saat aşkın bir süre boyunca sorgulanmıştır. 

Elbiselerinde kurbanın kanı bulunduğu için bütün deliller von Gunten’i işaret ediyor 

gibi görünmektedir. Ancak von Gunten’in ifadesine göre cesedi görmeyerek ayağı 

takılmış ve şüpheli konuma düşmemek için de bunu daha önceden anlatmamıştır. 

 

Hatta von Gunten aynı gün çikolata yemiş ve Gritli’nin midesinde çikolata 

olduğu tespit edildiğinden başka bir kanıt daha von Gunten’den şüphelenilmesine yol 

açmıştır. Cinayet silahının bir tıraş bıçağı olması, von Gunten’in o gün sattığı eşyalar 

arasında bir tıraş bıçağı bulunması da onun suçluluğuna işaret eden başka bir delildir. 

Uzun sorgulamalardan sonra (DVS, 51-58) büyük bir kesinlikle katil olduğuna 

inanılmış ve devam eden sorgulamaların ardından suçlamaları kabul edip hücresinde 

intihar etmiştir. 

 

Von Gunten’in seyyar satıcı olması, öncesinde cinsel bir suç işlemiş olması ve 

tesadüf olamayacak kadar yerine oturan kanıtlar, onun polis ve halk tarafından Gritli 

Moser’in katili olarak görülmesi için gerekli koşulları yerine getirmiştir. Roman 
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karakterlerinin zihninde canlanan katil resmine tam olarak uyan von Gunten, âdeta 

tesadüfün bir kurbanı olarak romanda yer almaktadır. 

 

1.3.2.4. Albert Schrott 

Albert Schrott Galuser ailesinin şöförü, bahçıvanı ve hizmetlisidir (DVS, 144). 

Annesi hayat kadını olan Schrott’un babasının kim olduğu bilinmemektedir. On altı 

yaşındayken Glauser ailesi tarafından işe alınan Schrtott, okul hayatı başarısız geçmiştir 

ve okuma yazması da kötüdür (DVS, 145). Güçlü ve heybetli bir adam olan Schrott, her 

zaman tertipli giyinmekte ve yuvarlak bir şapka takmaktadır. Schrott çok az 

konuşmakta, yemek yemeyi çok sevmektedir, hatta çikolata en büyük zevkidir. 

 

Bay Galuser’in ölümünden sonra Schrott, Bayan Galuser’le evlenmiştir. O 

zamanlar Bayan Galuser elli beş yaşında, Schrott ise yirmi üç yaşındadır. Aralarında bu 

kadar yaş farkına rağmen belirli amaç uğruna gerçekleştirilmiş bu evlilikte, hiçbir 

zaman evliliğin gerekleri ve sorumlulukları yerine getirilmemektedir. Schrott, 

kendisinden otuz iki yaş daha büyük olan eşine “Mutti” (anneciğim) (DVS, 145) diye 

hitap etmektedir. 

 

Gritli Moser, Sonja ve Eveli (DVS, 151) adındaki üç kız çocuğunun ölümünden 

sorumlu olan Schrott, Gritli Moser’in resmini çizdiği ve arkadaşına anlattığı kirpi 

devdir. Her hafta Gritli Moser’le buluşmak için onu ormanda bekleyen Schrott, ona 

orada çikolata hediye etmektedir. Gritli’nin kirpi olarak tanımladığı nesne, romanın 
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ilerleyen kısımlarından anlaşıldığına göre çikolatanın üzerindeki iğneli şekillerden 

kaynaklanmaktadır. 

 

Albert Schrot’un işlediği ilk cinayet, savaşın bitmesine yakın 3 Ağustos’ta 

gerçekleşmiştir (DVS, 146-147). Her hafta Zürih’teki baldızına yumurta götüren Schrott 

son gidişinde eve gece yarısından sonra üstü başı kana bulanmış şekilde dönmüştür. 

Aslında her zaman sabahları tıraş olan Schrott o gece banyoda tıraş bıçağını 

temizlemiştir. Eşine ise kaza geçirdiğini anlatmıştır, ancak eşi hiçbir yara izi 

görememektedir. 

 

Bayan Schrott ertesi gün gazetede küçük bir kız çocuğunun tıraş bıçağıyla 

öldürüldüğünü okumuş ve eşinin önceki akşamki hâlinin gazetedeki haberle olan 

alakasını anlamıştr (DVS, 148). Bayan Schrott, eşi Albert Schrott’a konu hakkında 

sorular sorduğunda Albert Schrott cinayeti itiraf edip gaipten bir sesin ona cinayeti 

emrettiğini anlatmıştır (DVS, 148). 

 

Bayan Schrott nefret ettiği kız kardeşine karşı yaptığı evliliği iyi göstermek ve 

neticede psikolojik sorunları olan bir adamla evlendiğini ona duyurmamak amacıyla 

eşinin muayene olması için gerekli adımları atmayı ihmal etmektedir. Kız kardeşine 

gönderdiği yumurtaları da artık posta yoluyla göndermeye karar vermiş ve eşinin 

kendisinde sadık ve sakin bir erkek izlenimi yarattığından işlediği suçu papaza itiraf 

etmemeyi tercih etmiştir. 
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II. Dünya Savaşı bittikten sonra Bayan Schrott eşinin iyileştiğini düşünüp 

Zürih’e arabayla yumurta götürmesine yeniden müsaade etmiştir. Ancak Albert Schrott 

bir akşam yine gece yarısı eve dönmüş ve bu sefer arabasının içi kana bulanmıştır. Bu 

sefer Schwyz kantonunda ilk kurbanı gibi kırmızı bir etek giyen ve sarı saçları olan 

(DVS, 151) bir kız çocuğunu öldürmüştür. Bu cinayette de gaipten bir sesin ona cinayeti 

işlemesini emrettiği belirtmiştir. Bayan Schrott işlediği bu suçun cezası olarak eşi 

Albert Schrott’a bir hafta boyunca arabayı kullanmasını yasaklamış ve kız kardeşinin 

aşağılama ve alay etmesinden korktuğundan bir kez daha yetkililere durumu 

bildirmemiştir (DVS, 151). 

 

Bayan Schrott’un bu davranışı eşi Albert Schrott’u azarlanacak bir çocuk olarak 

görmesinden kaynaklanmaktadır. Başka çocukların Albert Schrott tarafından zarar 

göreceğini umursamayarak eşini tıbbi yardım almaya yönlendirmek yerine kız 

kardeşinin alay etmesinden korkarak hiçbir yetkiliye bu cinayetten bahsetmemiştir. Bir 

daha böyle bir suç işlemeyeceğine dair Albert Schrott’tan söz almasına rağmen Albert 

Schrott’un cinayet işlemesini söyleyen ses yeniden ortaya çıkmakta ve onu yeni bir 

cinayet işlemeye zorlamıştır. 

 

İkinci cinayetten iki yıl sonra Gritli Moser cinayeti işlenmiştir. Yine gaipten bir 

ses Albert Schrott’a cinayet emri vermiştir. Bunun üzerine yaptıklarından büyük 

pişmanlık duyan Albert Schrott, ilerleyen zamanlarda psikolojik bir bunalıma girerek 

günlük işlerini yerine getiremez hâle gelmiştir. Birkaç ay sonra Bayan Schrott eşinin 

huzursuzlandığını ve sık sık arabayla bir yerle gittiğini fark etmiştir. 

 



191 

 

Bayan Schrott, Albert Schrott’un yeniden çikolata satın aldığını ve tıraş bıçağını 

hazırladığını görünce onun bir sonraki cinayeti işlemesine engel olmak istemiştir. Ona 

engel olmak isteyen Bayan Schrott’a bağırıp çağıran Albert Schrott, kendisini bir 

hizmetçi gibi kullandığından şikâyet ederek bir hışımla evden ayrılmıştır (DVS, 152). 

Bu olayın üzerinden çok kısa bir zaman sonra Bayan Schrott eşinin bir trafik kazasında 

hayatını kaybettiğini öğrenmiştir. Böylece tesadüf eseri gerçekleşen trafik kazası 

Annemarie’nin cinayetine engel olmuştr. 

 

Dürrenmatt’ın bu romanda yer alan katil karakteri, klasik polisiye romanlarda 

yer alan cani katillerin bilinçli bir yabancılaştırması olarak okura sunulmuştur. Klasik 

polisiye roman şablonuna göre polisiye roman yazarı, okura roman içerisinde birlikte 

hareket etme ve tahminde bulunma imkânı sunması gerekmektedir. Bunu yapabilmesi 

için de romanın sonuna kadar katil ortaya çıkmamalıdır. Hatta klasik polisiye roman 

şablonuna göre katilin yakalanma sahnesi belirli biçimlerde yapılabilmektedir. 

Bunlardan biri, bütün şüphelilerin dedektif tarafından bir araya toplanmasıdır. Bir başka 

yöntem de katile tuzak kurmaktır. Böylece katil suçu işlemek üzereyken 

yakalanabilecektir. 

 

Dürrenmatt, Das Versprechen adlı romanında tuzak kurma yöntemini romanının 

kurgusuna yerleştirmiştir. Buraya kadar Dürrenmatt’ın klasik polisiye roman şablonuna 

sadık kaldığını söylemek mümkündür. Ancak romanın klasik polisiye roman 

şablonundan farklılaşan yanı katilin yakalanamamasıdır. Polisler Albert Schrott için 

kurdukları tuzağın başında boş yere beklemişler ve bir sonuç elde edememişlerdir. 
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Romanda yer alan katil karakter Albert Schrott, klasik polisiye romanlarda yer 

alan kurnaz ve plancı katil tiplemesine uymamaktadır. Şablona göre dedektif için bu 

kurnaz katili yakalamak, başarması zor entelektüel bir çalışmanın sonucu olmalıdır. 

Albert Schrott, Dürrenmatt’ın Der Richter und sein Henker ve Der Verdacht adlı 

polisiye romanlarında yer alan suçlu karakterler Gastmann ve Emmenberger’le de 

benzerlik göstermemektedir. Dolayısıyla katil Schrott, klasik polisiye romanlarda yer 

alması gereken katil karakterin özelliklerini taşımamaktadır. 

 

Roman boyunca okura katil hakkında çok az bilgi aktarılması ve bu bilginin 

Schrott’un eşi, Gritli Moser’in çizdiği resim ya da Dr. Locher’in onun hakkındaki 

değerlendirmeleri üzerinden elde edilmesi de dikkat çekicidir. Bu bilgiler kişilerin öznel 

yorumlarına dayalı olmakla birlikte katil Schrott romanın hiçbir sahnesinde ortaya 

çıkmamaktadır. Böylece okur da bir şekilde Schrott’la muhatap olmuş karakterler 

üzerinden zihninde bir katil Schrott resmi yaratmak zorunda kalmakta ve katil hakkında 

nesnel bir bilgiye ulaşamamaktadır. 

 

Dr. Locher’in, Schrott’un davranışları ve Gritli Moser’in çizdiği resim hakkında 

Matthäi’ye yaptığı değerlendirmelerde Dürrenmatt’ın klasik polisiye romanlardan ne 

kadar uzaklaştığı görülmektedir. Dr. Locher’in tıbbi değerlendirmeleri Schrott’u masum 

göstermese de işlediği suçların psikolojik nedenleri ortaya koyulmuş ve okurun gözünde 

acınacak bir hâle sokulmuştur. Bu sebeple katil, romanın sonunda işlediği suçlar 

yüzünden cezalandırılması gereken bir kişi olmaktan çıkmıştır. 
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Klasik polisiye romanlarda entelektüel açıdan neredeyse rakipsiz olan dedektif 

ve ezeli rakibi katil arasında bulunması gereken denge, Dürrenmatt’ın bu romanında 

neredeyse hiç görülmemektedir. Katil Schrott avının peşine düşmüş, açgözlü ve ilkel 

duygularıyla hareket eden biri olarak okura aktarılmıştır. Bu şekilde okura tanıtılması, 

okurun gözünde, aklı olmayan vahşi bir yaratıkta suç aranmaması mantığıyla, işlediği 

suçlara rağmen doğası gereği vahşi ancak acınacak ve masum bir yaratık izlenimi 

yaratmaktadır.  

 

1.3.2.5. Bayan Schrott 

Varlıklı ve tanınmış bir ailenin kızı olan Bayan Schrott ilk evliliğini 1895 yılında 

tıp doktoru olan Bay Galuser ile yapmıştır. İlk evliliğinden olan Emil adındaki oğlu çok 

zayıf olduğundan hayatını kaybetmiştir. İkinci oğlu Markus da erken doğum nedeniyle 

doğduktan üç gün sonra ölmüştür (DVS, 140). Bayan Galuser ilk eşinin ölümünden 

sonra Albert Schrott’la evlenmiştir. 

 

Bayan Schrott iç hikâyenin sonlarına doğru seksen dokuz yaşında ak saçlı ve 

kibar bir hanımdır. Geçirdiği bir hastalık nedeniyle yüzü garip, ancak çok canlı görünen 

Bayan Schrott, sahip olduğu servet sayesinde hayatının son günlerini kanton 

hastanesinin özel bölümünde geçirmektedir. Bu sırada Dr. H., bir papaz tarafından 

Bayan Schrott’un ölüm döşeğine çağrılmıştır. Dr. H., Bayan Schrott’un canlı görünen 

yüzü karşısında onun ölmek üzere olduğuna inanamamıştır (DVS, 139). Ancak Bayan 

Schrott, Dr. H.’ye eşi Albert Schrott’un işlediği suçları itiraf ettikten kısa süre sonra 

hayatını kaybetmiştir. 
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Eşinin işlediği üç cinayeti gizlediğinden Bayan Schrott’un da psikolojik bir 

rahatsızlığı olduğunu söylemek mümkündür. Bu cinayetleri gizlemenin bir suç 

olduğunu düşünmeden, yaptığı itirafı önemsiz ve zararsız bir hikâye olarak tarif 

etmektedir (DVS, 139). Üstelik Bayan Schrott, bu tür cinayetlerin her ailede 

gerçekleşebilecek normal olaylar olduğuna inanmaktadır (DVS, 140). 

 

Bayan Schrott, kız kardeşi ile arasında sorunlar olduğundan ve hangi sebeple 

olursa olsun hayatındaki olumsuzluklar nedeniyle ona alay edecek ya da aşağılayacak 

bir koz vermemek için eşinin işlediği üç cinayeti de gizlemmiştir. Albert Schrott’un 

dördüncü cinayeti işlemesine engel olmak isterken aralarında çıkan tartışma sonucunda 

Albert Schrott’un evi terk etmesinin üzerine yine polise haber vermemiştir. Bundan kısa 

bir süre sonra da eşinin bir trafik kazasında hayatını kaybettiği haberini almıştır. 

 

Bayan Schrott’un psikolojik olarak rahatsız olduğu, eşinin ikinci cinayeti 

işledikten sonra küçük kız çocuğunun anne babasını suçlamasından da anlaşılmaktadır. 

 

“Es war ein Mädchen im Kanton Zürich gewesen, auch mit einem roten 

Röcklein und gelben Zöpfen, nicht zu glauben, wie unvorsichtig die Mütter ihre Kinder 

kleiden.” (DVS, 151) 

Zürih kantonunda kırmızı bir etek ve sarı saçlarında örgüler olan bir kızdı yine, 

annelerin çocuklarını dikkatsizce giydirmeleri ne kadar da inanılmaz. 
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Psikolojik rahatsızlıkları olan katil Albert Schrott’un soyadının “hurda” 

anlamına gelmesi ilgi çekicidir. İki kız çocuğun öldürülmesinde payı olan saf ve bencil 

Bayan Schrott da Albert Schrott’la evlendikten sonra aynı soyadı almaktadır. Her zaman 

tertipli giyinen çiftin dış görünüşü iç dünyalarındaki karmaşa ve soğukkanlılığı dışarıya 

karşı örtse de soyadları ile iç dünyaları arasındaki ironi Dürrenmatt’ın kara mizah ve 

kelime oyunu konusundaki ustalığını göstermektedir. 

 

1.3.2.6. Annemarie 

Bayan Heller’in kızı olan Annemarie, iç hikâyede yedi sekiz yaşlarındayken, 

katili yakalayabilmek için Matthäi tarafından yem olarak kullanılmaktadır (DVS, 97). 

Matthaä’nin planı işe yarayınca katil Annemarie’yle iletişime geçmektedir. Bunun 

üzerine bir hafta boyunca polisler katili yakalayabilmek için nöbet tutmuş, ancak katil 

bir trafik kazası geçirip hayatını kaybettiğinden plan başarıyla tamamlanamamıştır. Bir 

hafta boyunca nöbet tuttuklarından sabrı tükenen polisler Annemarie’yi tartaklamasına 

rağmen kız, katil Albert Schrott hakkında hiçbir bilgi vermemiştir (DVS, 125). 

 

Çerçeve hikâyeden iki yıl önce, yani Annemarie’nin Albert Schrott’a karşı yem 

olarak kullanılmasından yaklaşık altı yedi yıl sonra Annemarie’nin annesi Matthäi’nin 

benzin istasyonunda bir meyhane açmıştır, artık yeniden hayat kadını olarak 

çalışmaktadır. Bu meyhanenin açılmasından sonra Annemarie de on dört yaşındayken 

orada hem garsonluk hem de hayat kadınlığı yapmaya başlamıştır (DVS, 132). Bu 

sebeple çerçeve hikâyeden dört ay önce, bir yıl boyunca mahkûm olarak kaldığı 

Hindelbank’taki kadın hapishanesinden salıverilmiştir (DVS, 132). 
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Çerçeve hikâyenin anlatılmaya başlandığı zaman ise Annemarie on altı 

yaşındadır ve Matthä’nin benzinliğine ait olan lokantada garson olarak çalışmaktadır 

(DVS, 10). Çalışırken siyah bir etek ve dekolteli beyaz bir bluz giymektedir. Kirli bir 

cildi ve taranmamış, dağınık sarı saçları vardır. D. H.’yle tek bir kelime konuşmamakta 

ve on altı yaşındayken otuz yaşındaki bir kadın gibi görünmektedir (DVS, 10). 

 

1.3.2.7. Dr. Locher 

Röthen köyündeki özel bir polikliniğin yöneticisi olan Dr. Locher, (DVS, 72), 

genellikle Zürih emniyeti için rapor hazırlayan bir psikiyatrdır (DVS, 71). Küçük ve 

sıska (DVS, 75) bir yapıya sahip olan Dr. Locher çerçevesiz bir gözlük kullanmaktadır 

ve evli değildir (DVS, 81). 

 

Matthäi, Dr. Locher’i kendisine sempatik geldiği için onunla konuşmayı tercih 

etmektedir. Matthäi, Gritli Moser’in yaptığı resmi incelemek için Dr. Locher’le 

görüşmüştür. Ancak resmi incelemek istemeyen Dr. Locher bu incelemenin anlamsız 

zaman kaybı olduğunu belirtmiştir. (DVS, 85). 

 

Ancak Matthäi ona seyyar satıcı von Gunten’i tarif edince resimde tasvir edilen 

kişinin başka biri olduğunun farkına varmıştır. Bunun üzerine katilin profili hakkında, 

daha sonradan doğru olduğu ortaya çıkacak bazı tespitler yapmıştır. Dr. Locher kendine 

bu konuda çok fazla güvenmediğinden (DVS, 91) Matthäi’ye araştırmalarında gereken 

desteği vermekten çekinmiştir. Ancak Matthäi’ye verdiği bilgiler, doğru saptamalar 

yapma ve katile bir tuzak kurma konusunda ona yol gösterici olmuştur. 
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1.3.2.8. Yazar 

Hem çerçeve hem de iç hikâyeyi anlatan yazar karakteri, polisiye romanlar 

yazmakta ve ücret karşılığında polisiye roman yazma sanatı hakkında sunumlar 

yapmaktadır (DVS, 5). Romanın başında Andreas Dahinden Topluluğu tarafından bir 

sunum yapmak üzere Chur’a davet edilmiştir. Ancak konuşmasında ne kendisi ne de 

dinleyiciler kendisini sunuma verebilmiştir. Birçok ziyaretçi, sunumu bitmeden salonu 

terk etmiştir (DVS, 5). Eskiden Zürih emniyetinde polis komutanı olan Dr. H., oldukça 

uygunsuz bir sunum (DVS, 6) yaptığını fark etmiştir. 

 

Romanın ben anlatıcı olan yazar karakteri, ağır uyku bozukluklarından 

mustariptir. Otelin sessizliği ona insani gelmediğinden (DVS, 5) sunumundan sonraki 

gece otelde rahat bir uyku uyuyamamıştır. Bunun üzerine otelin barında beş tane viski 

içen yazar, ancak ağır bir uyku ilacından iki tablet aldıktan sonra sabaha karşı biraz 

uyuyabilmiştir. Ancak ertesi gün alkol ve uyku ilacı karışımı neticesinde uyanık 

kalmakta zorlanmış ve kendisini felçli gibi hissetmiştir. Dr. H.’nin Zürih’e birlikte 

seyahat etme teklifini kabul etmiştir. 

 

Zürih’e birlikte seyahat ederlerken Dr. H. önce polisiye romanların hiçbir 

şekilde gerçeği yansıtmadığını ve okurda yanlış bir izlenim yarattığını söylemiştir. 

Polisiye romanlar hakkındaki düşüncesini desteklemek için tesadüfün büyük önem 

taşıdığı bir olaydan bahsetmiştir. Dürrenmatt, yazar karakteri ve Dr. H. arasında yapılan 

polisiye romana ilişkin konuşmalar üzerinden polisiye roman yazarlarını 

eleştirmektedir. 
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2. DÜRRENMATT’IN POLİSİYE ROMANLARINDA ÜSLUBU 

BELİRLEYEN UNSURLARIN İNCELENMESİ 

Dürrenmatt’ın polisiye romanlarının edebî üslubunun incelenmesi için daha 

önceki bölümlerde de değinildiği üzere öncelikle kurguya ilişkin özelliklerin ortaya 

koyulması gerektiği düşünülmektedir. Önceki bölümde romanların kurgusal özellikleri 

verilmiş ve bu bağlamda klasik polisiye roman şablonuna göre incelemesi yapılmıştır. 

Bu bölümde ise Dürrenmatt’ın romanlarının üslup özellikleri; sözcük seçimine bağlı 

üslup unsurları, söz dizimsel üslup ve edebî sanatlar yönünden incelenerek romanların 

edebî yönü ortaya koyulmaya çalışılacaktır. 

 

2.1. Der Richter und sein Henker Adlı Romanda Üslubu Belirleyen 

Unsurların İncelenmesi 

2.1.1. Sözcük Seçimi 

2.1.1.1. Çağa Özgü Sözcük Kullanımı 

Der Richter und sein Henker’da Dürrenmatt, çağa özgü sözcük kullanımını 

Yunan mitolojisine kadar geri götürmüştür. Schmied’in arabasının takma adı 

“Charon”dur (Kharon) (DRH, 26). Charon, Hades’in yeraltı ülkesinde ölüleri Akheron 

Irmağı’ndan geçiren sandalcının adıdır (Erhat, 1984: 188). Dürrenmatt’ın romanda 

Schmied’in kullandığı arabaya Charon adını vermesiyle bu araba, kendi arabasında ölü 

bulunan ve olay yerinden kendi arabası içinde Biel’e getirilen Schmied’in sandalcısı 

rolünü üstlenmiştir. Dürrenmatt Yunan mitolojisine yaptığı bu göndermeyle bu 

mitolojik karakterin adını kullanmış ve kendi romanı içinde Charon’a o günkü işini 

yerine getirme fırsatı sunmuştur. 
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2.1.1.2. Belirli Bir Bölgeye Özgü Sözcük Kullanımı 

Romanda belirli bir bölgeye ait olabilecek sözcüklerin kullanımı genelde şehir 

adları, geleneksel yemek ve kıyafet adları üzerinden olmuştur. 

 

“Mehlsuppe” (DRH, 5), temel katkı maddeleri un ve sudan oluşan basit bir 

çorbadır. Özellikle İsviçre ve Avusturya’da bilinen bu çorba, özellikle Basel un çorbası 

diye adlandırıldığı İsviçre’de geleneksel olarak apukurya zamanı tüketilmektedir. 

Alfons Clenin, romanın ilk sahnesinde, yol kenarında gördüğü arabada sızmış oturan 

kişiyi bir otele götürüp kendine gelmesi için ona un çorbası ısmarlamak istemiştir. 

 

“Bern”, “Twann”(DRH, 5), “Biel”(DRH, 6), “Lamboing” (DRH, 5) gibi yer 

adları, romanın İsviçre’de geçmesi sebebiyle romanda yer almaktadır. Bärlach’in görev 

yerlerinden birisi olması sebebiyle “Frankfurt” ve İstanbul’un eski adı olan 

“Konstantinapol” (DRH, 7) şehirlerinin adı da romanda görülmektedir. 

 

“Filzhut” (fötrşapka) (DRH, 6) arabada ölü olarak bulunan Schmied’in 

kullandığı şapkadır. Bu giysi adının burada kullanılması, okurda Schmied’in kültürlü ve 

varlıklı bir aile mensubu olduğunu düşündürmektedir. Nitekim romanın ilerleyen 

aşamalarında Tschanz Schmied’i taklit ederken onunkine benzer bir fötr şapka 

takmıştır. 
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“Tram” (tramvay) (DRH, 8)  sözcüğü de aynı şekilde İsviçre’ye ait bir 

sözcüktür. Ancak Almanya’da konuşulan yüksek Almancada tramvay sözcüğünün 

karşılığı Straβenbahn iken İsviçreliler tramvaya Tram demektedir. 

 

Romanda yer alan ve ordu, alay gibi bir topluluk adı olan “Gendarmerie” 

(Jandarma) (DRH, 31) sözcüğü İsviçre Almancasında kullanılmaktadır, yüksek 

Almancadaki eş değeri ise emniyet birimleridir. 

 

Dürrenmatt’ın romanında yer alan bir diğer topluluk adı olan ve İsviçre 

Almancasında daha sık kullanılan “Überfallkommando” (Türk Polis teşkilatına bağlı 

Şahin ve Yunus Birimlerine benzer özel bir emniyet birimi) (DRH, 106) sözcüğünün 

yüksek Almanca karşılığı “motorisierte Einheit”tır (motorize birlikler). 

 

Yazarın belirli bir bölgeye ait kültürel öge ve nesne adlarının İsviçre’ye özgü 

kullanımlarına yer vermesi, bu ögelerin İsviçre’deki karşılıklarına özellikle değinmesi, 

okurundan da aynı bilgi düzeyine sahip olmasını beklediğini düşündürmektedir. Bahsi 

geçen örneklerin okur tarafından anlaşılır olmasına özen göstermek yerine sözcük 

düzeyinde yüksek bir üslup tercih ederek bölgeye özgü sözcük kullanmakta ve genel 

kültür bilgisi gerektiren sözcükler tercih etmektedir.  

 

2.1.1.3. Belirli Bir Gruba Özgü Sözcük Kullanımı 

İncelenen romanların polisiye roman olması nedeniyle kriminolojiye ilişkin söz 

dağarcığının ağırlıklı olarak kullanılması doğaldır. Bu alana ilişkin romanda geçen 
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sözcükler genel olarak değerlendirildiğinde kriminoloji alan dilinin hâkim olduğu 

görülmektedir. Bu sözcükler arasından belirgin olanların seçilmesi gerekirse 

“Leiche”(ceset) (DRH, 5), “durchschießen”(ateş etmek) (DRH, 5), “Blut” (kan) (DRH, 

5), “der Tote” (ölü) (DRH, 5), “blutiger Fall” (kanlı olay) (DRH, 6), “Wunde” (yara) 

(DRH, 6), “Leichenzug” (cenaze alayı) (DRH, 6), “Polizeileutnant” (polis teğmen) 

(DRH, 5), “Dorfpolizist” (köy polisi) (DRH, 5), “Polizist” (polis) (DRH, 6), 

“Kommissär” (komiser) (DRH, 6), “Vorgesetzter” (amir) (DRH, 6), “Kriminalist” 

(kriminolog) (DRH, 7), “Kriminalpolizei” (cinayet masası) (DRH, 7), “Kriminalistik” 

(kriminoloji) (DRH, 8), “Polizeidirektor” (polis müdürü) (DRH, 8), “Beamte” (memur) 

(DRH, 12), “Dokument” (belge) (DRH, 12), “Polizei” (polis) (DRH, 12), “Indizien” 

(kanıtlar) (DRH, 22), “Assassin” (katil) (DRH, 40), “Tatort” (olay yeri) (DRH, 15)  gibi 

sözcüklerin kriminoloji üst başlığı altında toplanması mümkündür. 

 

Dürrenmatt polis memuru sözcüğünü, İsviçre Almancasında kullanılan 

“Kommissär” (komiser) (DRH, 6), “Gerdarm” (Jandarma) (DRH, 31) gibi sözcüklerle 

karşılamıştır. Bunların yanı sıra yine polis memuru için “Dorfpolizist” (köypolisi) 

(DRH, 5) ya da “Kriminalist” (kriminolog) (DRH, 8) sözcüklerini kullanmayı tercih 

etmiştir. Dürrenmatt, üslup bakımından günlük konuşma diline ait sözcüklerle de polis 

memurunu işaret etmiştir. Bunlar, “Polizeispitzel” (jurnalci) (DRH, 52) ve “der Alte”dir 

(yaşlı) (DRH, 13). Roman metninden bağımsız olarak ele alındığında “der Alte”nin 

polis memurunu çağrıştıracak bir yönü bulunmamaktadır, ancak roman metni 

bağlamında düşünüldüğünde “der Alte”’yle dedektif Bärlach’tan bahsedildiği 

anlaşılmaktadır. Bu tür kullanımlar, ilgili sözcüklerin üslup bakımından farklılaşmış söz 

dağarcığına ait olduğunu göstermekte ve üslup incelemesinin analiz basamağındaki 

metni okuma ve anlama ilkesini de doğrulamaktadır. 
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Bärlach ve Gastmann’ın geçmişte İstanbul’da işlediği bir cinayetten ve 

İstanbul’daki mevcut ortam ile etraflarında bulunan insanlardan bahsederken 

Müslümanlara da değinmektedir (DRH, 69). Romanda, İsviçre’de işlenen bir cinayetin 

araştırılması anlatılırken cinayeti aydınlatması gereken dedektifin geçmişte İstanbul’da 

girdiği iddia da anlatılmaktadır. Daha önce bahsedildiği gibi romana ikinci bir boyut 

kazandıran dedektifin geçmişinden bahsederken “Muselmänner” (Müslümanlar) (DRH, 

69) sözcüğü de kullanılmaktadır. Din bilgisi gerektiren bu sözcük teoloji alan dili 

altında sınıflandırılabilir. 

 

Romanda iğne yapraklı bir bitki olan “Eibe” (porsuk ağacı) ve “Bannwart” 

(orman bekçisi) sözcükleri de ormancılık alan dili altında sınıflandırılabilecek 

terimlerdir. 

 

Romanda askerî terimlerin yer aldığı da görülmektedir. “Fahne” (bayrak) (DRH, 

14), “Soldat” (asker) (DRH, 14), “General” (general) (DRH, 14), “marschieren” (uygun 

adım yürümek) (DRH, 14),  “Oberst” (Albay) (DRH, 36), “Gendarmerie” (Jandarma) 

(DRH, 31) gibi terimler bu alana ait sözcüklerdir. 

 

Bunların yanı sıra gök bilimi alan diline ait terimlerin kullanımı dikkat 

çekmektedir. Lir takımyıldızının en parlak yıldızı olan “Wega” (Vega) (DRH, 30), 

Arabacı takımyıldızının en parlak yıldızı olan “Capella”(DRH, 30), Boğa 

takımyıldızında yer alan “Aldebaran” (DRH, 30) ve Güneş sisteminin en büyük 

gezegeni olan “Jupiter”in (Jüpiter) (DRH, 30) adları romanda yer almaktadır. Tschanz 

ve dedektif Bärlach’ın, bir gece Gastmann’ın evine araştırma yapmaya giderken 
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gökyüzünü betimlemek için bu adları kullanması, Dürrenmatt’ın burada yine sözcük 

kullanımında yüksek bir üslup düzeyi tercih ettiğini göstermektedir. 

 

Hukuk alan dili terimlerinden olan “Tribunal” (hâkimler heyeti) (DRH, 35), 

“Nationalrat” (milletvekili) (DRH, 36), “Protokoll” (zabıt) (DRH, 36), “Advokat” 

(avukat) (DRH, 36) gibi adlar, Tschanz ve Bärlach’ın, Gastmann’la görüşmek amacıyla 

evine gittikleri sırada Gastmann’ın kapısında muhatap oldukları kişilerin meslekleriyle 

ilgilidir. Bärlach, bu kişilerle yaptıkları görüşmelerin Tschanz’ın tuttuğu zabıt kaydına 

geçmemesini istemektedir (DRH, 35-38). 

 

2.1.1.4. Yabancı Sözcük Kullanımı 

Yabancı sözcük kullanımı, romanda, yabancı dilde konuşturulan karakterlerin en 

az bir yabancı dil bildiğini, dolayısıyla toplumun üst tabakasına ait olduğunu 

düşündürecek genel kültür bilgisine sahip karakterler üzerinden verilmektedir. Bu 

bağlamda bu karakterlerin toplumun diğer bireylerinden farklılaşan üst düzey bir üslup 

kullandıklarını söylemek mümkündür. Dürrenmatt, romanında yabancı sözcük 

kullanımıyla desteklediği bu üst düzey üslubu okura aktarırken Fransız, İngiliz ve Türk 

dillerini kullanmıştır. Bu kullanımlara verilebilecek örnekler aşağıda sıralanmıştır. 

 

“‘Non’, sagte Charnel, ‘keine Spur von Assassin. On a rien trouvé, gar nichts 

gefunden.’” (DRH, 40) 

“Yok”, dedi Charnel, “katilden hiçbir iz yok. Hiçbir şey bulunmadı, hiçbir şey.” 
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“‘Schmied n’était pas chez Gastmann, impossible. Ganz und gar unmöglich.’” 

(DRH, 40) 

“Schmied Gastmann’da değildi, bu imkânsız. Tamamiyle imkânsız.” 

 

“‘Un monsieur très riche (…)’” (DRH, 41) 

“Çok zengin bir beyefendi (…)” 

 

“‘Un chien très dangereux.’” (DRH, 41) 

“Çok tehlikeli bir köpek.” 

 

“Auf dem Diwan lag eine Krawatte des Toten.” (DRH, 10) 

Divanın üzerinde ölünün bir kravatı duruyordu. 

 

2.1.1.5. Kalıplaşmış Sözcük Dizilerinin Kullanımı 

Dürrenmatt’ın Der Richter und sein Henker adlı romanında yer alan kalıplaşmış 

sözcük dizileri çoğunlukla deyimlerden oluşmaktadır. Yarattıkları yüksek imge gücüyle 

anlatılmak istenenin daha uzun süre akılda kalıcı olmasını sağlamaktadır. Kalıplaşmış 

söz dizilerine verilen aşağıdaki örnekler romana yoğun bir anlam örgüsünün yanı sıra 

yüksek bir üslup düzeyi de kazandırmıştır. 

 

Romanda Bärlach’ın doktoru, onun kalbini muayene ettikten sonra “Gott sei 

Dank!” (Şükürler olsun!) (DRH, 88) diyerek muayene sonucunda kötü bir bulguya 
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rastlamadığını ifade etmiştir. İletişimsel sözler arasında sayılan bu ifade bu hâliyle 

kalıplaşmış ve toplumsal uzlaşıya dayalı olarak ilgili dilin konuşucuları tarafından 

şükretme, teşekkür etme, minnettar olma anlamlarında kullanılmaktadır. 

 

“‘Gute Nacht’, sagte Tschanz und ging langsam hinaus.” (DRH, 97) 

Tschanz “iyi geceler” dedi ve usulca dışarı çıktı. 

 

Yukarıdaki örnekte yer alan “Gute Nacht” (iyi geceler) ifadesi, sadece belirli bir 

kültüre ya da dile ait bir iletişimsel söz değil, dünyanın neredeyse tüm kültürlerinde ve 

dillerinde yer alan ve her gece yatmadan önce dilek mahiyetinde söylenen bir sözdür. 

 

“Tief in Gedanken versunken, (…)” (DRH, 13) 

Derin düşüncelere dalmış, (…) 

Bu örnekte yer alan deyimde kullanılan “versinken“” (dalmak) sözcüğünün 

değişmeceli anlamı, anlatılmak istenenin daha canlı ve etkili hâle gelmesini sağlamıştır. 

 

“‘Es ist, (…) zu sehen (…), wie sehr die Kriminalistik in diesem Lande noch in 

den Kinderschuhen steckt.’” (DRH, 14) 

Kriminolojinin bu ülkede henüz gelişimini tamamlamamış olduğu görülmektedir. 

 

Bu örnekte Dürrenmatt’ın kullandığı in Kinderschuhen stecken (çocuk 

ayakkabıları içinde bulunmak) deyimi Türkçe’de daha yolun başında olmak deyimiyle 
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karşılanmaktadır. Söylenmek istenen, kriminolojinin henüz ilkel aşamalarda olduğu, bu 

alanla ilgili henüz hiçbir gelişmenin kaydedilmediğidir.  

 

“(…) der Arzt wenigstens mache ein langes Gesicht.” (DRH, 15) 

(…) özellikle doktor durumdan pek memnun değildi. 

 

Bu örnekte kullanılan ein langes Gesicht machen (uzun bir yüz ifadesi 

oluşturmak) deyimi, hoşnutsuzluk ve şaşkınlık esnasında kişinin yaptığı ağız hareketi 

sebebiyle yüzünün olduğundan daha uzun görünmesi hâlidir ve uzun bir yüz ifadesi 

oluşturmak şeklinde Türkçeye çevrilebilir.  Deyimin Türkçe karşılığı surat asmak 

olarak verilebilir. 

 

 “‘ (…) und wenn er noch Oberst und Advokat dazu ist, hat er drei Teufel auf 

einmal im Leib.’” (DRH, 39) 

“(…) bunun yanı sıra albay ve avukat ise, bir bedende üç şeytana birden 

sahiptir.” 

 

Bu örnekte yer alan den Teufel im Leib haben  (bedeninde şeytan bulunmak) 

deyimi kontrolsüzlüğün ve öfkenin bir ifadesi olarak kullanılmıştır. Deyim „drei Teufel 

auf einmal im Leib haben“(bir bedende üç şeytana birden sahip olmak) şeklinde 

kullanılarak bahsi geçen kişinin kontrolsüzlüğü ve öfkesinin ne denli çok olduğuna 

vurgu yapılmıştır. 
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“‘Du hast mir den Jungen auf den Hals geschickt, (…)’” (DRH, 64) 

“Kellemi alması için oğlanı yolladın, (…)” 

 

Burada yer alan jdm jd auf den Hals schicken deyimi, birini başka birinin 

boynunu alması için görevlendirmek ya da birini, başka birini yakalamak için peşinden 

göndermek anlamında kullanılmıştır.  

 

“Hemmungslosigkeit (…), die den Kommissär wie auf glühenden Kohlen sitzen 

ließ.” (DRH, 80) 

(…), komiseri diken üstünde oturtan saygısızlık. 

 

Bu örnekte yer alan auf glühenden Kohlen sitzen deyimi içinde bulunulan 

durumdan huzursuzluk, sabırsızlık ve rahatsızlık hissetmek anlamlarında 

kullanılmaktadır. Türkçeye kızgın kömür üzerinde oturmak şeklinde çevrilebilecek bu 

deyimin Türkçede diken üstünde oturmak deyimiyle karşılanabilir. 

 

“Der vorne fuhr wie der Teufel (...)” (DRH, 99) 

Öndeki çok hızlı araba kullanıyor (…) 

 

Bu örnekte yer alan “wie ein Teufel” (şeytana gibi) deyimi çok hızlı hareket 

bildirmek için kullanılan bir deyimdir. 
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2.1.2. Söz Dizimsel Üslup 

2.1.2.1. Söz Dizimsel Üslup Bağlamında Cümlenin Kapsamı 

Dürrenmatt’ın Der Richter und sein Henker adlı polisiye romanında kullandığı 

cümlelerinin kapsamını söz dizimsel üslup bağlamında inceleyebilmek için romanın 

çeşitli bölümlerinden örnekler verilecektir. Anlatıcının kullandığı cümleler ve roman 

karakterlerinin diyaloglarında kullandıkları cümlelerin kapsamı incelenecektir. 

 

“Alphons Clenin, der Polizist von Twann, fand am Morgen des dritten 

November neunzehnhundertachtundvierzig dort, wo die Straße von Lamboing (eines der 

Tessenbergdörfer) aus dem Walde der Twannbachschlucht hervortritt, einen blauen 

Mercedes, der am Straßenrande stand.” (DRH, 5) 

Twann polisi Alphons Clenin, 3 Kasım 1948 sabahı Lamboing (Tessenberg 

köylerinden biri) yolunun Twann deresi boğazındaki ormanlık alandan dışarıya 

uzandığı yerde, yol kenarına duran mavi bir Mercedes buldu. 

 

Romanın giriş cümlesi olan bu cümlede anlatıcı, Clenin’in Schmied’in 

Mercedes’ini bulduğu ânı anlatmaktadır. Bu cümle okurun ânı gözünde 

canlandırabilmesi için gerekli akış ve betimlemeleri içermektedir. Dürrenmatt’ın giriş 

cümlesi için görece uzun bir cümle tercih etmesi, art arda sıralanmış kısa cümleler 

arasındaki noktanın sebep olacağı duraksamadan kaçınmak istemiş olabileceğini 

düşündürmektedir. Uzun cümleler, romana hem akıcılık hem de okurun zihninde 

oluşturmak istediği resmi oluşturabilmek için gerekli betimlemeleri içerebildiğinden 

edebî eser yazarlarınca genelde tercih edilmektedir. 
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Romanın giriş cümlesinde anlatıcı konuşmaktadır. Ancak romanın son cümlesi 

dedektif Bärlach’ın ağzından çıkmaktadır. 

 

“‘Nur noch ein Jahr.’” (DRH, 118) 

“Sadece bir yıl daha.” 

 

 Bu cümle, romanda Bärlach’ın uyguladığı tüm stratejiler de göz önüne alınarak 

değerlendirildiğinde, kısa olmasına rağmen ifade değeri ve anlam yoğunluğu 

bakımından Bärlach’ın sadece bir yıl daha yaşayabileceği bu hayat için nasıl tehlikeler 

göze almış olduğunun bir özeti niteliğindedir.  

 

Roman karakterleri arasında geçen diyaloglarda Dürrenmatt genelde kısa 

cümleleri tercih etmiş ve diyalog içerisinde tarafların kendisini net bir biçimde ifade 

etmeleri için, kısa cümlelerin anlatımı vurgulaması ve ifade değerinin yüksek 

olmasından yararlanmıştır. Tschanz ve Bärlach arasında geçen bir diyalog buna örnek 

gösterilebilir. 

 

“‘Das wusste ich gar nicht’, sagte Bärlach. 

‘Ja, haben sie denn den Toten nicht gesehen?’ 

‘Nein, ich liebe Tote nicht.’ 

‘Aber es stand doch auch im Protokoll.’ 

‘Ich liebe Protokolle noch weniger.’” (DRH, 20) 

“Bunu bilmiyorum”, dedi Bärlach. 

“Ölüyü görmediniz mi?” 
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“Hayır, ölüleri sevmem.” 

“ama zabıtta da yazıyordu bu.” 

“Hele raporları daha az severim.” 

 

Dürrenmatt, Der Richter und sein Henker adlı romanında kullandığı cümlelerin 

kapsamını roman boyunca farklılıklar gösterecek şekilde düzenlemiştir. Kısa ve uzun 

cümleleri amacına uygun olarak kullanmıştır. Karakterlerin diyaloglarındaki cümleler 

genelde kısayken anlatıcının cümleleri daha uzundur. Anlatıcının uzun cümlelerle 

konuşması okura düşünme süreçlerini yansıtmak ve takipte kalabilmek için önemlidir. 

 

2.1.2.2. Söz Dizimsel Üslup Bağlamında Cümlenin Türü 

Nesnellik bildiren ifade değeri taşımaları bakımından, ifade cümlelerine, 

incelenen romandan verilebilecek örnekler arasında genelde anlatıcının kurduğu 

cümleler yer almaktadır. 

 

“Tschanz stand auf und klopfte dem Polizisten auf die Schulter.” (DRH, 41) 

Tschanz ayağa kalktı ve polisin omzuna dokundu. 

 

“Der Schriftsteller empfing sie in seinem Arbeitszimmer.” (DRH, 76) 

Yazar onları çalışma odasında karşıladı. 

 

“Gegen zwei Uhr nachts wachte Bärlach plötzlich auf.” (DRH, 91) 

Gece ikiye doğru Bärlach birden uyandı. 
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Romandaki anlatıcının kullandığı ifade cümleleri arasından seçilen bu örnekler 

kahramanların durum ya da hareketlerini bildiren cümlelerdir. Bu bağlamda 

Dürrenmatt’ın bu cümlelerde kullandığı üslup, cümlenin anlamı düzeyinde nesnel bir 

ifade değeri taşımaktadır. 

 

Romanda yer alan bir cümle türü de ünlem cümleleridir. Bu cümlelere 

karakterlerin konuşmalarında sıklıkla rastlanmaktadır.  

 

“‘Immer hat man mich übergangen, miβachtet, als letzten Dreck benutzt, als 

besseren Briefträger! (…) Nur weil er bessere Schulen hatte!’” (DRH, 86) 

“Her zaman görmezden gelindim, yok sayıldım, hor görüldüm, ayak işlerine 

koşturuldum! (…) Sadece daha iyi bir eğitim aldığı için!” 

 

“‘Und ich, der nur Ihren Willen ausführte, ob ich wollte oder nicht, bin nun ein 

Verbrecher, ein Mensch, den man jagen wird!’” (DRH, 117) 

“Ve ben, sadece sizin emirlerinizi yerine getiren ben, farkında olmadan bir 

suçluya dönüştüm, yakalanması gereken birine!” 

 

“‘Da haben sie mich und Gastmann aufeinander gehetzt wie Tiere!’” (DRH, 

116) 

“O zaman Gastmann’ı ve beni hayvanlar gibi birbirimize karşı kışkırttınız!” 
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Yukarıda verilen örnekler Tschanz’a ait ünlem cümleleridir. Tschanz hangi 

duygular içerisinde olduğu ve konuyla ilgili niyeti hakkında bilgi vermektedir. İlk 

örnekte başarılarının takdir edilmediği düşüncesiyle aşağılanmışlık hissi içerisinde 

konuştuğu görülürken ikinci örnekte Bärlach’ın tuzağına düşmüş olmanın hayal 

kırıklığı, şaşkınlığı ve üzüntüsü anlaşılmaktadır. Üçüncü örnekte ise Bärlach’ın 

başından beri uyguladığı stratejinin amacını kavrayan Tschanz’ın bu acımaz plan 

karşısında dehşete düştüğü anlaşılmaktadır. 

 

“‘Wahrlich, eine Nacht kettete uns für ewig zusammen!’” (DRH, 70) 

“Hakikaten, bir gece bizi sonsuza dek birbirimize kenetledi!” 

 

Yukarıda örnek, Bärlach’ın Gastmann’la yaptığı bir konuşmada kullandığı 

ünlem cümlesidir. İddiaya girdikleri geceden bahseden Bärlach’ın bu cümlesi, hayatının 

geri kalanını o gece Gastmann’la girdiği iddiayı kazanma uğruna yaşadığının acı bir 

ifadesi niteliğindedir. 

 

Romandaki soru cümlelerinin ise karakterlerin diyaloglarında yer aldığı 

görülmektedir. 

 

“‘Soll ich Sie in die Stadt fahren, Herr Kommissär?’” (DRH, 63) 

“Sizi şehre götüreyim mi, sayın komiser?” 
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Bu örnek, dedektif Bärlach ve bir polis memuru arasında geçen konuşmada polis 

memurunun kullandığı soru cümlesidir. Cevabı bilinmeyen soru cümlelerinden olan bu 

cümle, bilgi almak amacıyla kurulmuştur. Polis memuru, Bärlach’ın Schmied’in 

cenazesinden sonra nereye götürüleceğini öğrenmek istemektedir. 

 

Romanda cevabı bilinen soru cümlelerine örnek oluşturabilecek cümleler de yer 

almaktadır. Gastmann’ın evinde misafir olan albay ve Lutz arasında geçen bir diyalogda 

albayın Lutz’a polisin mahkemedeki olaylara karışamayacağını söylemesinin (DRH, 46) 

üzerine Lutz şaşırır ve şöyle der: 

 

“‘Und wieso soll uns sein Mord nichts angehen?’” (DRH, 47) 

“Bir cinayet bizi neden ilgilendirmesin ki?” 

 

Lutz’un albaya yönelttiği bu sorunun cevabını her ikisi de bilmektedir. Elbette 

bir cinayet, emniyet amiri Lutz’u ilgilendirmelidir. Albaya cevabını retorik bir soruyla 

verdirten Dürrenmatt’ın, böyle bir konunun Lutz’u ilgilendirdiğini ve hatta görevi 

kapsamında olduğunu ifade etmek yerine daha etkili ve sorulan sorunun cevabına vurgu 

yapmak amacıyla retorik bir soruyu tercih ettiği görülmektedir. 

 

“‘Sie wussten, dass ich es war, der Sie überfiel?’” (DRH, 116) 

“Size benim saldırdığımı biliyordunuz demek?” 
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Bu örnek, Dürrenmatt’ın sıklıkla tercih ettiği ve karakterlerin diyaloglarında 

görece sık yer alan bir soru cümlesi tipidir. Dil bilgisel olarak soru cümlesi olmasa da 

Tschanz, Bärlach’a yönelttiği bu soruyla kendi tahminini teyit etmesini istemektedir. 

 

2.1.2.3. Söz Dizimsel Üslup Bağlamında Cümlenin Yapısı 

Romanda yer alan basit, sıralı ve bileşik cümleler üsluba söz dizimsel açıdan etki 

eden cümlelerdir. Üslup bakımından neredeyse hiçbir değeri olmayan basit cümlelere 

örnek olabilecek cümleler şunlardır: 

 

“‘Ich verdächtige niemanden.’” (DRH, 29) 

“Kimseden şüphelenmiyorum.” 

 

“‘Ich habe im Telefonbuch nachgeschaut.’” (DRH, 31) 

“Telefon rehberine baktım.” 

 

“Der Schriftsteller blieb ruhig.” (DRH, 78) 

Yazar sessiz kaldı. 

 

“Tschanz legte das Messer auf den Schreibtisch.” (DRH, 97) 

Tschanz bıçağı çalışma masasının üzerine koydu. 
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“‘Ich hatte meinen linken Arm mit einer Decke umwickelt’” (DRH, 113) 

“Sol kolumu bir bezle sarmıştım.” 

 

Örneklerde görüldüğü gibi üslup açısından nötr değere sahip basit cümleler, 

edebî metinlerdeki üslup incelemelerinde araştırmacıya yol göstermesi açısından 

yetersizdir. 

 

Ancak sıralı cümleler basit cümlelere kıyasla nesne ya da olayları art arda 

sıraladıklarından anlatımı güçlendirmekte ve okurun zihninde bir resim oluşmasını 

sağlamaktadır. Romanda yer alan sıralı cümlelere verilen örneklerin bu özelliklere sahip 

oldukları görülmektedir. 

 

“Der Weg stieg nicht mehr, und der Bach rauschte jetzt neben ihnen.” (DRH, 

28) 

Yol artık yokuş yukarı çıkmıyordu ve dere şimdi yanlarında şırıldıyordu. 

 

“Sie gingen in den Korridor, und Tschanz hob die Glühbirne vom Boden.” 

(DRH, 96) 

Koridora gittiler ve Tschanz ampulü yerden kaldırdı. 

 

“Bärlach war ein guter Tierkenner; aber ein so riesenhaftes Wesen hatte er noch 

nie gesehen.” (DRH, 32) 
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Bärlach hayvanları iyi tanırdı; ancak bunun gibi devasa bir yaratığı daha önce 

hiç görmemişti. 

 

“Einmal glaubte er atmen zu hören, doch musste er sich getäuscht haben.” 

(DRH, 94) 

Bir defa bir nefes alma sesi duyduğunu sandı, ama yanılmış olmalıydı. 

 

Bu örneklerde “und” (ve), “aber” (ama) ve “doch” (ancak) bağlacıyla 

birbirinden bağımsız iki cümle art arda sıralanmış ve bağlacın yerine kullanılabilecek 

noktanın yol açacağı duraksamanın önüne geçilmiştir. Bu sayede iki cümle arasındaki 

akıcılık sağlanmıştır. Okurun zihninde canlandırılmak istenen resim ise bu akıcılık 

sayesinde bölünmemiştir. 

 

“Die Lichter brannten schon, von Minute zu Minute brach eine immer finstere 

Nacht herein.” (DRH, 88) 

Işıklar çoktan yanmıştı, zaman geçtikçe daha karanlık bir gece bastırıyordu. 

 

Bu örnekte ise iki cümle virgülle sıralanarak anlatımın güçlendirilmesi 

sağlanmıştır. Noktanın gerektirdiği duraksamayı biraz daha yumuşatan virgül daha kısa 

bir duraksamayla bir sonraki cümleye geçişi kolaylaştırmıştır. Her iki örnekte de okurun 

zihninde betimleme yoluyla canlandırılmak istenen resim cümlelerin art arda 

sıralanmasıyla sağlanmıştır. 
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Romanda en sık rastlanan cümle yapısı bileşik cümledir. Bileşik cümleler 

anlatıma canlılık katmakla birlikte aralarında mantık bağı bulunan iki cümleden 

oluşması sebebiyle metnin akıcılığını da arttırmaktadır. 

 

“Die zwei sahen noch, wie sich das Gesicht zu einer grinsenden Grimasse 

verzog.” (DRH, 76) 

İkisi de suratın, sırıtan bir yüz ekşitmeye nasıl dönüştüğünü gördüler. 

 

“Er zog einen kleinen Taschenkalender hervor und erklärte, daβ dies Schmieds 

Kalender sei.” (DRH, 20) 

Küçük bir cep ajandası çıkardı ve onun Schmied’in ajandası olduğunu açıkladı. 

 

“Sie nahmen eine Kurve und fuhren nun gegen den Wald, die sie vor sich in der 

Nacht ahnten.” (DRH, 26) 

Virajı geçtiler ve gece karşılarında olduğunda şüphelendikleri ormana doğru yol 

aldılar. 

 

“Tschanz ging weiter, immer auf der rechten Straßenseite, einen Schritt um den 

andern, nicht langsamer, nicht schneller, dem Haus entgegen, das nun im Braun der 

Felder auftauchte, von kahlen Pappeln umrahmt.” (DRH, 104) 
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Tschanz ilerledi, hep caddenin sağından, bir adım ve bir adım daha, ne daha 

yavaş ne daha hızlı, tarlaların kahverengisi arasından beliren, kel kavaklarla çevrili eve 

doğru. 

 

Eserden alınan, bağlaçlarla veya yan cümlelerle kurulan bileşik cümle örnekleri 

incelendiğinde en az iki eylem içermeleri bakımından anlatıma canlılık ve akıcılık 

kattıkları görülmektedir. Özellikle düşünme süreçlerindeki doğal akışın okura 

aktarılması aşamasında bileşik cümleler önem taşımaktadır. Anlatımdaki bütünlük ve 

akış düşünme sürecine göre ilerlediğinden bu cümlelerin konuşma dili düzeyinde doğal 

bir üsluba sahip olduğunu söylemek mümkündür. 

 

2.1.2.4. Söz Dizimsel Üslup Bağlamında Cümle Ögelerinin Yeri 

Dürrenmatt’ın Der Richter und sein Henker’de ögelerinin yeri değişmiş cümleler 

ile tek ögeli ya da eksiltili cümlelere rastlanmaktadır. 

 

“Aufs neue änderte die Mauer ihre Richtung, nun nach Westen.” (DRH, 32) 

 Duvar yönünü bir kez daha değiştirdi, bu kez batıya doğru. 

 

Bu örnekteki ögelerin dizilişi Almanca dilbilgisine göre „Die Mauer änderte ihre 

Richtung aufs neue, nun nach Westen.“ şeklinde olsaydı kurallı bir cümleden bahsetmek 

mümkün olacaktı. Ancak cümle ögelerinin yerinin değiştirilmesiyle yüklemin önüne 

getirilen öge vurgulanmak istenmiştir. Yüklemin önüne getirilen zaman zarfı “Aufs 

neue” (bir kez daha), cümlenin ilk ögesi olarak kullanılması sebebiyle vurgulanmak 
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istenen öge olmuştur. Dikkat çekilmek istenen ifade, duvarın yön değiştirmesi değil, 

yön değiştirme eyleminin bir kez daha gerçekleşmiş olmasıdır. 

 

“Vor dem Eingang an der Vorderseite der Gartenmauer wurden sie erwartet.” 

(DRH, 36) 

Bahçe duvarının ön tarafındaki girişin önünde bekleniyorlardı. 

 

Bu örnekte de bir önceki örnekte olduğu gibi Almanca dil bilgisine göre farklı 

dizilmiş cümle ögelerinden bahsetmek mümkündür. “Sie wurden vor dem Eingang an 

der Vorderseite der Gartenmauer erwartet.” şeklinde dizilmiş cümle ögeleri Almanca dil 

bilgisine göre kurallı bir cümle sayılmaktadır. Örnek cümlede yer tamlayıcısı olan 

ögenin “wurden” yükleminin önüne getirilmesi, vurgulanmak istenenin kimin değil, 

nerede beklendiğini göstermektedir. 

 

Romanda tek ögeli cümleler de yer almaktadır. Özellikle karakterler arasında 

geçen ve konuşma dilinin hâkim olduğu diyaloglarda tek ögeli ya da eksiltili cümleler 

yer almaktadır. 

 

“‘Sind sie unverletzt, Kommissär? (…)’” 

“Yaralanmadınız, değil mi Komiser?” 

“‘Völlig. Das Biest konnte nicht durchbeißen.’” (DRH, 33) 

““Yok. Hayvan ısıramadı.”” 
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Tschanz ile Bärlach arasında geçen bu diyalogda Tschanz’ın sorusuna cevap 

veren Bärlach, zarfla kurulmuş tek ögeli bir cümleyle sorunun cevabını verdikten sonra 

yaralanmayışının sebebini Lutz’a açıklamaktadır.  

 

“‘Haben Sie Schmerzen?’” 

“Ağrınız var mı?” 

“‘Immer.’” (DRH, 56)      

“Sürekli.” 

 

Bärlach’ın Lutz’la yaptığı bir konuşmadan alınan bu örnekte, önceki örnekte 

olduğu gibi konuşma diline özgü kısa cevapların tercih edildiği görülmektedir. Tek 

ögeli cümlelerin, belirli bir mantık ve düşünce süreci içinde art arda sıralanması 

sayesinde edebî eserlerde yüksek bir üslup düzeyiyle okurun zihninde bir film şeridi 

etkisi yarattığı bilinmektedir. Ancak Dürrenmatt’ın Der Richter und sein Henker adlı 

romanında kullandığı tek ögeli cümlelerin verilen örneklerle benzer olduğu ve üslup 

düzeylerinin günlük konuşma üslubuna ait olduğu düşünülmektedir. 

 

Bu başlık altında incelenecek bir diğer cümle türü ise eksiltili cümledir. 

Cümlenin herhangi bir ögesinin eksik bırakılması, anlamın başka bir cümle ya da bir 

duruma bağlı olarak anlaşılmasını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda bir üslup değeri 

ortaya koyan eksiltili cümlelere Dürrenmatt da romanında başvurmuştur. 
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Tschanz, Gastmann’ın evinin bahçesinde Bärlach’a saldıran köpek 

öldürüldükten sonra ölü köpeğin başını ışığa çevirir ve görüntüsünü şaşkınlıkla tasvir 

eder. 

 

“‘Zähne wie ein Raubtier.’” (DRH, 33) 

“Yırtıcı bir hayvan gibi dişleri.” 

 

Tschanz, Bärlach’ın köpek saldırısına uğramasından sonra ona silah taşıyıp 

taşımadığını sorar ve Bärlach ona cevap verir.  

 

“‘Selten, Tschanz.’” (DRH, 35) 

“Nadiren, Tschanz.” 

 

Schmied’in katili olabilecek şüphelilerden bahsederken yazar karakterinin bu 

cinayeti işlemiş olabileceğine değinilince Tschanz bu iddiaya kuşkulu bir biçimde 

yaklaşır ve cevabını bildiği bir teyit sorusunu eksik cümle ögeleriyle kurar. 

 

“‘So, ein Schriftsteller?’” (DRH, 40) 

“Yani bir yazar?” 
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 Romanın son cümlesi olan aşağıdaki eksiltili cümle örneğinde Bärlach, kalan bir 

yıllık ömründen bahsetmektedir.  

 

“‘Nur noch ein Jahr’” (DRH, 118) 

“Sadece bir yıl daha.” 

 

Romandan alınan eksiltili cümle örneklerinde eksik cümle ögesinin özne ve 

yüklem ya da sadece yüklem olduğu görülmektedir. Cümle ögelerinin birini ya da bir 

kaçını eksik bırakarak kurulan eksiltili cümleler, roman içinde karakterlerin 

diyaloglarında yer almakta ve metne günlük konuşma dili üslubu kazandırmaktadır. 

 

2.1.3. Edebi Sanatlar 

Bu başlık altında Dürrenmatt’ın Der Richter und sein Henker adlı polisiye 

romanında yer alan edebî sanatlar ele alınacaktır. Ortaya çıkan edebî sanatlar romanın 

bir yandan edebî değer taşıdığını gösterirken, diğer yandan üslup düzeyi hakkında bilgi 

verecektir. Der Richter und sein Henker adlı romanın, polisiye roman olmasına rağmen 

edebî sanatlar içermesi bakımından diğer klasik polisiye romanlardan ayrıldığı da 

böylece ortaya çıkmış olacaktır. Bu inceleme yapılırken eserde yer alan tüm edebî 

sanatların gösterilmesi mümkün olmayacağından bunun yerine en sık kullanılanlar 

verilecektir. 
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2.1.3.1. Benzetme Sanatı (Vergleich) 

Eserde benzetme sanatının kullanıldığı örnekler belirli başlıklar altında 

toplanmıştır. 

 

Özellik üzerinden benzetme: 

“Klug wie die Schlangen” (DRH, 24) 

Yılan gibi zeki. 

 

“Sanft wie die Tauben” (DRH, 24) 

Güvercin gibi narin. 

 

Durum üzerinden benzetme: 

“Ich tauchte in deiner Laufbahn auf wie ein graues Gespenst.” (DRH, 69) 

Kara bir hayalet gibi senin alanına girdim. 

 

“(…) so einer lockt die Schriftsteller wie Fliegen an.” (DRH, 78) 

(…) böyle biri yazarları sinek gibi çeker. 

 

“wie ein alter spöttischer Bauer sitzen.” (DRH, 98) 

Yaşlı, alaycı bir çiftçi gibi oturmak. 
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“wie Gefangene in einer Höhle sitzen.” (DRH, 81) 

Mağaradaki tutsaklar gibi oturmak 

 

“(…) aber wie Esel stehen wir da, wir beide.” (DRH, 109) 

(…) ama eşek gibi burada dikiliyoruz, ikimiz. 

 

Bu örneklerden, Dürrenmatt’ın romanını sıradan bir polisiye romandan 

farklılaştırırken onu eleştirdiğini de görmek mümkündür. Ana karakterlerden, cinayet 

masası memurlarından bahsederken küçümseyici ve alaycı bir üslup takınmaktadır. 

Yazar karakterini sorgulama sahnesinde odanın karanlığında oturan Bärlach ve 

Tschanz’ı tasvir ederken mağaradaki tutsaklar gibi oturduklarından söz etmektedir. 

Aynı şekilde olay yerinde oyalanan dedektiflerden söz ederken de eşek gibi 

dikildiklerini söylemektedir. Dürrenmatt’ın bu alaycı ve küçümseyici üslubu dikkate 

alındığında edebî bir polisiye roman kaleme almış olmasının yanı sıra bu türe ve 

emniyet sistemine yönelttiği eleştiri de gözler önüne serilmektedir. 

 

Eylem üzerinden benzetme: 

“(…)wie wild arbeiten.” (DRH, 13) 

 (…) deli gibi çalışmak. 

 

“Er nickte mit dem Kopf wie ein alter, weiser Chinese.” (DRH, 6) 

Kafasını yaşlı, bilge bir Çinli gibi eğdi. 
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“jemanden wie einen Schulbuben rütteln.” (DRH, 86) 

Birini bir okul çocuğu gibi sarsmak. 

 

“mit Menschen wie mit Schachfiguren operieren.” (DRH, 67) 

İnsanlarla satranç taşı gibi oynamak. İnsanlarla piyon gibi oynamak. 

 

 Nesne üzerinden benzetme: 

 “Er ahnt die Kathedrale wie ein Pfeil in den Himmel stechend.” (DRH, 94) 

 Katedrali gökyüzünde duran bir ok gibi hayal etti. 

 

“Die Schirme wie Säbel in den Händen.” (DRH, 59) 

Ellerde kılıç gibi şemsiyeler. 

 

“Die Straße krümmte sich wie eine Schlange zwischen den Häusern.” (DRH, 16) 

Sokak evlerin arasında bir yılan gibi kıvrılıyordu. 

 

“Sie konnten sich immer noch am Lorbeerkranz zwischen ihnen festhalten, der 

wie ein Schiff in Seenot auf und nieder schwankte.” (DRH, 61) 

Acil durumda denizde bir aşağı bir yukarı süzülen bir gemi gibi aralarındaki 

defne çelengine tutunabilmişlerdi. 
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Uzuv üzerinden benzetme: 

“Die Hände, die neben dem zerbrechlichen Leib wie verwelkte Blumen neben 

einem Toten lagen.” (DRH, 97) 

Kırılgan bedenin yanındaki eller bir ölünün yanında solmuş çiçekler gibi 

duruyordu. 

 

“Augen wie glühende Kohlen (…)” (DRH, 65) 

Kızgın kor gibi gözler. 

 

“Blut, das dem Tier wie ein dunkler Lavastrom aus dem Rachen quoll.” (DRH, 

35) 

Hayvanın boğazından koyu bir gibi lav seli gibi kaynayan kan. 

 

2.1.3.2. Eğretileme Sanatı (Metapher) 

Eserde eğretileme sanatının kullanıldığı örnekler belirli başlıklar altında 

toplanmıştır. 

 

Dolaylama (Periphrase): 

“die Tannen, endlose Säulen im Licht …” (DRH, 28) 

Çamlar, ışıktaki sonsuz sütunlar… 
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“Totengräber, schwarze Vogelscheuchen im Heulen der Winde…..” (DRH, 62) 

Mezarcılar, rüzgarın inlemesi arasındaki kara korkuluklar… 

 

“Die Stadt, ein willenloser Leib, zwischen die Wälder und Hügel gebreitet.” 

(DRH, 63) 

Şehir, ormanlar ve tepeler arasında uzanan iradesiz bir beden.  

 

“Die Stadt, eine weiße Muschel, das Licht aufsaugend.” (DRH, 101) 

Şehir, ışığı emen beyaz bir midye. 

 

“Die Sonne, ein makelloser Ball …” (DRH, 101) 

Güneş, kusursuz bir top… 

 

“Eine Straßenlampe, ein verlorener Stern in einer düsteren Finsternis.” (DRH, 

97) 

Bir sokak lambası, kasvetli bir karanlıkta kaybolmuş bir yıldız. 

 

Kişileştirme: 

“Die Lichter glitten….” (DRH, 26) 

Işıklar kayıyordu… 
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“Die Tannen schoben sich ihnen entgegen…” (DRH, 28) 

Çamlar birbirlerini itiyordu… 

 

“Die Nacht war zwischen ihnen, diese geduldige, grausame Nacht, die unter 

ihrem schwarzen Mantel die tödliche Schlange barg, das Messer, das sein Herz suchte.” 

(DRH, 94) 

Siyah paltosu altında ölümcül yılanı, kalbini arayan bıçağı saklayan bu sabırlı 

ve korkutucu gece onların arasındaydı. 

 

“Die Stadt, ein Ungeheuer, das immer neue Menschen gebar...” ( DRH, 101) 

Şehir, sürekli yeni insanlar doğuran bir canavar… 

 

2.1.3.3. Düz Değişmece (Metonymie) 

Eserde düz değişmece sanatının kullanıldığı örnekler belirli başlıklar altında 

toplanmıştır. 

 

Kap-İçindekiler İlişkisi: 

“Sie tranken Weißen.” (DRH, 40) 

Beyaz (şarap) içiyorlardı. 

 

Parça-Bütün İlişkisi: 

“Keiner sprach kein Wort (…)” (DRH, 43) 
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Hiç kimse hiçbir söz söylemedi (…) 

 

“Der Alte gab keinen Laut von sich.” (DRH, 33) 

Yaşlıdan hiçbir ses çıkmadı. 

 

Sanatçı-Eser İlişkisi: 

“Bach spielen” (DRH, 32) 

Bach çalmak. 

 

2.1.3.4. Yineleme (Anapher) 

Eserde yer alan yinelemelerden örnekler seçilmiştir. 

 

“Nur wie oben brannte eine Straßenlampe, ein verlorener Stern in einer düsteren 

Finsternis, voll von Traurigkeit,  voll vom Rauschen des Flusses.” (DRH, 97) 

Sadece yukarıdaki gibi bir sokak lambası yanıyordu, kasvetli bir karanlıkta 

kaybolmuş bir yıldız, üzüntüyle dolu, nehrin uğultusuyla dolu. 

 

“…alles Polizisten, alle im Zivil, alle mit gleichen Regenmänteln.” (DRH, 59) 

 (…) hepsi polis, hepsi sivil, hepsi ayni yağmurluk içinde. 

 

“Er dachte an nichts mehr, nicht mehr an Gastmann, nicht mehr an Lutz, auch 

nicht mehr an die Krankheit.” (DRH, 94) 
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Hiçbir şey düşünmüyordu artık; Gastmann’ı düşünmüyordu, Lutz’u 

düşünmüyordu, hastalığını bile düşünmüyordu. 

 

“Er blickte auf die graue, liegende Gestalt, auf diesen alten, müden Mann, auf 

diese Hände.” (DRH, 97) 

Yerde yatan gri şekle baktı, yaşlı, bu yorgun adama baktı, bu ellere baktı. 

 

“Alle sauber, alle gewaschen, alle hungrig, alle sich auf ein besseres Essen 

freuend.” (DRH, 101) 

Her şey temiz, her şey yıkanmış, herkes aç, daha iyi bir yemek için sevinen 

herkes. 

 

“(…) und nun hast du, was du wolltest: seinen Erfolg, seinen Posten, seinen 

Wagen und seine Freundin.” (DRH, 114) 

(…) ve sonunda istediğini aldın: onun başarısını, onun görevini, onun arabasını 

ve onun sevgilisini. 

 

“(…) umgeben uns mit Wächtern jeder Art, mit Polizisten, mit Soldaten, mit 

einer öffentlichen Meinung.” (DRH, 107) 

Etrafımız her çeşit bekçi tarafından, polisler tarafından, askerler tarafından, 

kamuoyu tarafından. 
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“Alle drei waren in Mänteln, Koffer neben sich getürmt, alle drei waren 

reisefertig.” (DRH, 104) 

Üçü de palto giymişti, bavullar yanlarında yığılı, üçü de seyahate hazırdı. 

 

Der Richter und sein Henker adlı polisiye romanda yer alan ve örnekleri bu 

başlık altında gösterilen edebî sanatlar, esere edebî değer kazandırmanın yanı sıra onu 

klasik polisiye romandan da uzaklaştırmaktadır. Edebî değer taşıma kaygısı olmayan 

klasik polisiye romanlardan bu bakımdan ayrılan Der Richter und sein Henker’de yer 

alan kalıplaşmış sözcükler ve edebî sanatlar, anlatılmak isteneni daha yüksek bir üslup 

düzeyine taşırken okurun zihninde oluşturduğu resim sayesinde anlatıma canlılık ve 

akıcılık da kazandırmaktadır. Romanda en sık yer aldığı düşünülen ve örneklerle 

gösterilen benzetme, değişmece, düz değişmece ve yineleme sanatları hem 

Dürrenmatt’ın bu eserde günlük konuşma üslubundan uzaklaşarak yüksek bir üslup 

düzeyi benimsediğini hem de bu sayede romanın edebî değer kazandığını 

göstermektedir. 

 

2.2. Der Verdacht Adlı Romanda Üslubu Belirleyen Unsurların 

İncelenmesi 

2.2.1. Sözcük Seçimi 

2.2.1.1. Çağa Özgü Sözcük Kullanımı 

Dürrenmatt, Der Verdacht adlı polisiye romanında çağa özgü sözcük kullanımını 

Ortaçağ’a kadar geri götürmüştür. Gulliver, çağımızda kötülüğe karşı savaşmaktan 

bahsederken (DVD, 117) Ortaçağ’daki şövalyelerin ejderhalarla savaşmak için sefere 
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çıktıkları çağlarda yaptıkları gibi günümüzde var olan kötülüklerle savaşılamayacağını 

ifade etmektedir. 

 

“Man kann heute nicht mehr das Böse allein bekämpfen, wie die Ritter einst 

allein gegen irgendeinen Drachen ins Feld zogen.” (DVD, 117) 

Bu günlerde bir zamanlar şövalyelerin herhangi bir ejderhaya karşı sefere 

çıktıkları gibi artık kötülükle tek başına savaşmak mümkün değildir. 

 

Burada Dürenmatt’ın, “Ritter” (şövalye) ve “Drache” (ejderha) sözcükleriyle, 

zamanla toplumsal suç ve suça karşı mücadele anlayışının değişkenlik gösterdiğini, 

Ortaçağ’dan bir örnekle anlatmak istemiş olabileceği düşünülmektedir. 

 

Bunun yanı sıra Dr. Emmenberger’in bir toplama kampı doktoru olması, 

romanda yer alan Gulliver, cüce ve hemşire Kläri karakterlerinin de toplama 

kamplarında bulunmuş olması ve romanda Nazi Almanya’sının dolaylı olarak 

eleşirilmesi sebebiyle Nazi Almanya’sına ait sözcüklerin romanda yer aldığı 

görülmektedir. Bunlar; “Nazi” (Nazi) (DVD, 5), “Häftling” (tutuklu) (DVD, 5), 

“Lagerarzt” (toplama kampı doktoru) (DVD, 5), “Konzentrationslager” (toplama kampı) 

(DVD, 5), “Kriegsverbrecher” (savaş suçlusu) (DVD, 67) gibi sözcükledir. Bu 

sözcükler, Hitler’in iktidarda olduğu 1933 ile 1945 yılları arasında Nasyonal 

Sosyalistlerin rütbelerini ya da tutuklularını tanımlamak için o dönemde ya da 

sonrasında, ancak sadece o dönemden ya da Nasyonal Sosyalistlerden bahsederken 

kullanılabilecek söz dağarcığına ait sözcüklerdir. 
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2.2.1.2. Belirli Bir Bölgeye Özgü Sözcük Kullanımı 

Romanda yer alan belirli bir bölgeye özgü sözcük kullanımının genelde Bern 

lehçesi ve şehir adları üzerinden yapıldığı görülmektedir. Bern lehçesine ait olan, üslup 

düzeyini bölgesel düzeye indirgeyen ve o lehçeyi bilmeyen okurun anlayamayacağı bir 

sözcük olan “Miuchmäuchterli” (süt taşınan kap) (DVD, 67) aracılığıyla Dürrenmatt, 

Bern bölgesinin yerel ve toplumsal renklerini aktarmakla birlikte okurun lehçe 

konuşturulan karakter hakkında fikir sahibi olmasını da sağlamaktadır. 

 

“Die kunstgerechte Aussprache des Miuchmäuchterli sei immer noch das 

Kennwort der Berner.” (DVD, 67) 

Miuchmäuchterli’nin ustaca telaffuzu Bernlilerin en önemli özelliğiydi. 

 

Bir de Bern lehçesine ait iletişimsel bir sözcük olan “Grüeβech” (Selam) (DVD, 

67) sözcüğünün Bärlach’ın Bern lehçesiyle konuşturulduğu bir bölümde yer aldığı 

görülmektedir. 

 

“‘Grüeßech’, sagte er, sein Hochdeutsch fallenlassend, das er noch eben mit 

Schwester Kläri gesprochen hatte; es freue ihn, einen so berühmten Arzt 

kennenzulernen.” (DVD, 67) 

Daha az önce hemşire Kläri ile konuşurken kullandığı Yüksek Almancayı bırakıp 

“Selam”, dedi ve böyle ünlü bir doktorla tanışmış olmaktan mutlu olduğunu söyledi. 
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Güney Amerika kıtasında yer alan “Chile” (Şili) (DVD, 8), “Schweiz” (İsviçre) 

(DVD, 9), “Deutschland” (Almanya) (DVD, 10) gibi ülke adları ve Şili’nin başkenti 

olan “Santiago” (DVD, 13) ve “Bern” (DVD, 117) gibi şehir adları roman 

karakterlerinin bulunduğu ülke ve şehirler olması sebebiyle romanda yer almıştır. 

 

2.2.1.3. Belirli Bir Gruba Özgü Sözcük Kullanımı 

Der Richter und sein Henker’de ağırlıklı olarak kullanıldığı tespit edilen 

kriminoloji alan dili, Der Verdacht’ta aynı ağırlıkta kullanılmasa da bu dile ait 

sözcükler romanda yer almaktadır. Sırf bu sebeple bile Der Verdacht adlı romanda 

Dürrenmatt’ın polisiye türünden uzaklaştığını söylemenin mümkün olabileceği 

düşünülmektedir. Dürrenmatt bu romanında edebiyat ve dil bilimi alanlarına ait 

sözcüklere ye vermekle birlikte ağırlıklı olarak tıp dünyasına ait alan dilini kullandığı 

görülmüştür. Romanın neredeyse tamamının hastane, sanatoryum, klinik gibi sağlık 

kurumlarında geçmesi bunu açıklamaktadır. 

 

Romanda yer alan kriminoloji alan diline ait sözcükler sıralanacak olursa “der 

Verdächtige” (şüpheli) (DVD, 8), “Der Verdacht” (şüphe) (DVD, 8), “Fotografie” 

(fotoğaf) (DVD, 8), “Tatsache” (olay) (DVD, 8), “Verbrechen” (suç) (DVD, 11), 

“Kriminalist” (kriminolog) (DVD, 12) “Massenmörder” (seri katil) (DVD, 13), 

“Beweis” (kanıt) (DVD, 91) gibi adlar, “verdächtigen” (şüphelenmek) (DVD, 8), 

“zugeben” (itiraf etmek) (DVD, 11), “überprüfen” (soruşturmak) (DVD, 11) gibi 

eylemler ve “fragwürdig (şüpheli) (DVD, 10) gibi önadların kriminoloji alan dili üst 

başlığı altında toplandığı görülmektedir. 
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Edebiyat ve dil bilimi alanlarına ait “Spitzname” (lakap) (DVD, 10), 

“Übername” (takma ad) (DVD, 10), “Kehrreim” (nakarat) (DVD, 9) gibi sözcüklerin 

kullanımı, yüksek bir üslup düzeyinin tercih edildiğini göstermektedir. Okurun, bu 

sözcüklerin kullanıldığı bölümlerde anlatılmak isteneni anlaması için edebiyat ve dil 

bilimi alan terimlerine hâkim olması beklenmektedir. 

 

Tıp alan diline ait sözcükler, romanın anlatıcısı ve diğer karakterleri tarafından 

sıklıkla kullanılmaktadır. Romanda belirli bir gruba özgü sözcük kullanımı 

incelendiğinde tıp alan dilinin romanda en yaygın kullanılan alan dili olduğunu 

söylemek mümkün olabilmektedir. Bu alan diline ait sözcükler seçildiğinde “Visite” 

(vizite) (DVD, 5), “Arzt” (doktor) (DVD, 5), “Spital” (hastane) (DVD, 5), 

“Bauchoperation” (mide ameliyatı) (DVD, 5), “Narkose” (narkoz) (DVD, 5), “der 

Kranke” (hasta) (DVD, 5), “Kittel” (önlük) (DVD, 5), “Puls” (nabız) (DVD, 6), 

“Untersuchung” (muayene) (DVD, 6), “Schwester” (hemşire) (DVD, 6), “Operation” 

(ameliyat) (DVD, 7), “Klinik” (klinik) (DVD, 9), “Operationsnarbe” (ameliyat yarası) 

(DVD, 9), “Methode” (yöntem) (DVD, 10), “Hormone (hormon) (DVD, 10), “Patient” 

(hasta) (DVD, 10) gibi adlar ile “operieren” (ameliyat etmek) (DVD, 7) ve 

“spezialisieren (uzmanlaşmak) (DVD, 10) gibi eylemlerin tıp alan dili üst başlığı altında 

toplandığı görülmektedir. 

 

Bu alan dillerinin yanı sıra romanın anlatıcısı komiser Bärlach’tan bahsederken 

ya da diğer roman karakterleri Bärlach’a hitap ederken sıklıkla Der Richter und sein 

Henker’de olduğu gibi “der Alte” (yaşlı) (DVD, 11), “der Kranke” (hasta) (DVD, 14) 

ya da doğrudan kendi adı olan “Hans”ı kullanmaktadırlar. Yaşlı ve hasta gibi 
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sözcüklerle tanımlananın dedektif Bärlach olduğu ancak roman metni bağlamında 

düşünüldüğünde anlaşılmaktadır. Bu türden sözcüklerin kullanımı ilgili sözcüklerin, 

aynı kişiyi işaret etmeleri bakımından, fakat yalnızca ilgili roman metni için geçerli 

olmak şartıyla, üslup bakımından farklılaşmış söz dağarcığına ait olduklarını 

göstermektedir. Bu tespit, üslup incelemesinin analiz basamağındaki metni okuma ve 

anlama ilkesini doğrulamakta ve ancak bu ön koşul sayesinde üslup bakımından 

farklılaşmış söz dağarcığının belirlenebilmesini mümkün kılmaktadır. 

 

2.2.1.4. Yabancı Sözcük Kullanımı 

Der Verdacht adlı romanda Dürrenmatt, bazı karakterleri yabancı dilde 

konuşturmuştur. Bunun neticesinde bu karakterlerin en az bir yabancı dil bildiği, 

dolayısıyla da toplumun üst tabakasına ait olabilecekleri sonucunun çıkarılacağı genel 

kültür bilgisine sahip olabileceklerini düşünmek mümkündür. En az bir yabancı dil 

bilen ya da bir yabancı dile ait sözcükleri kullanabilecek bireylerin roman dünyasındaki 

diğer bireylerden farklılaşabilecek üst düzey bir üslupla konuşturulduklarını söylemek 

mümkündür. Dürrenmatt, romanda yer alan karakterleri yabancı dilde konuşturarak 

kullandığı üst düzey üslubu okura aktarırken İtalyan, İngiliz, Fransız ve Latin dillerini 

kullanmıştır. Bu kullanımlara verilebilecek örnekler aşağıda sıralanmıştır. 

 

“‘Es waren Tiere, Samuel’, sagte er, als Dr. Hungertobel in das abendliche 

Zimmer trat, seine Visite zu machen, “es waren Tiere”, und reichte ihm die Zeitschrift.” 

(DVD, 5) 

Dr. Hungertobel akşam vizitesi için odaya girdiğinde, “Hayvandı bunlar, 

Samuel”, dedi, “hayvandı bunlar” ve dergiyi ona uzattı. 
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“Wissenschaftler und Scharlatane, oft beides in einer Person.” (DVD, 10) 

Bilim adamları ve şarlatanlar, sıklıkla bir kişide ikisi bir arada. 

 

 “‘Gott sei Dank’, rief Hungertobel aus, ‘das müssen wir feiern’, und steckte sich 

eine ‘Little- Rose of Sumatra’ in Brand.” (DVD, 14) 

“Şükürler olsun”, diye bağırdı Hungertobel, “bunu kutlamalıyız” dedi ve 

kendisine bir “Little-Rose of Sumatra” yaktı. 

 

“Aus lauter Phantasiemangel begehe ein braver Geschäftsmann zwischen dem 

Aperitif und dem Mittagessen oft mit irgendeinem gerissenen Geschäft ein Verbrechen, 

(…).” (DVD, 16) 

Hayal gücü eksikliğinden kendi halinde iş adamının biri aperatif ile öğle yemeği 

arasında genelde kurnaz bir iş çevirerek suç işliyor, (…). 

 

“Die Karten wurden gemischt, ausgespielt und zusammengeräumt; c'est ça.” 

(DVD, 85) 

Kartlar karıştırıldı, dağıtıldı ve toplandı; bu kadar. 

 

“Er hat im Luxus gelebt und will nun im Luxus sterben (…).” (DVD, 85) 

Lüks içinde yaşadı ve şimdi de lüks içinde ölmek istiyor (…). 
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Und dann warf sie dem Alten eine Zeitung und ein braunes Kuvert auf das Bett. 

(DVD, 89) 

Ve sonra yaşlının yatağının üzerine bir gazete ve kahverengi bir zarf attı. 

 

“‘Bravo’, antwortete der Arzt und klatschte in die Hände. ‘Bravo! (…)’”. (DVD, 

110) 

“Aferin” diye cevapladı doktor ve alkışladı. “Aferin! (…)” 

 

2.2.1.5. Kalıplaşmış Sözcük Dizilerinin Kullanımı 

Dürrenmatt’ın Der Verdacht adlı romanında yer alan kalıplaşmış sözcük 

dizilerinin çoğunluğunu deyimlerin oluşturduğunu söylemek mümkündür. Yarattıkları 

yüksek imge gücüyle anlatılmak istenene yoğunluk katmaları ve onun okurun zihninde 

yer etmesini sağlamaları bakımından önem taşıyan kalıplaşmış sözcük dizilerinin, 

kullanıldıkları yerlerde romana yüksek bir üslup düzeyi kazandırdıkları görülmektedir. 

 

Romanda yer alan iletişimsel sözler olmaları nedeniyle kalıplaşmış sözcük 

dizileri altında değerlendirilen kullanımlar arasında “Wie geht’s?” (nasılsın?) (DVD, 

15), “Gott sei Dank!” (şükürler olsun!) (DVD, 14), “es tut mir leid” (üzgünüm) (DVD, 

68) ya da Bern lehçesine ait bir iletişimsel söz olan “Grüeβech” (selam) (DVD, 67) gibi 

kullanımlar yer almaktadır. Bu örneklerde yer alan iletişimsel sözler, diğerleri gibi ilgili 

dil ya da lehçenin konuşucuları tarafından toplumsal uzlaşıya dayalı olarak 

kullanılmaktadır. 
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 Dürrenmatt’ın Der Verdacht’ta yer verdiği deyimlerin anlatımın etkisini 

arttırdığı ve anlatıma canlılık kattığı düşünülmektedir. Romanda yer alan deyimler 

aşağıdaki örnek cümlelerle gösterilmiştir. 

 

 “‘Du Narr von einem Detektiv; die Zeit selbst hat dich ad absurdum geführt!’” 

(DVD, 117) 

Seni dedektif delisi; zamanın kendisi seni anlamsızlıklara sürükledi! 

 

Bu örnekte yer alan “ad absurdum führen” deyimi bir kimsenin ya da bir şeyin 

anlamsızlığını ortaya koymak anlamında kullanılmaktadır. Latince “ad absurdum” 

saçma anlamına gelmektedir. Bu ifade Almanca “führen” (yol göstermek, bir yöne 

götürmek) eylemiyle birlikte kullanıldığında “bir kimsenin ya da bir şeyin saçmalığını, 

anlamsızlığını ortaya koymak” anlamına gelmektedir. 

 

 “‘Gott sei Dank’, rief Hungertobel aus, ‘das müssen wir feiern’, und steckte sich 

eine ‘Little- Rose of Sumatra’ in Brand. (DVD, 14) 

“Şükürler olsun”, diye bağırdı Hungertobel, “bunu kutlamalıyız” dedi ve 

kendisine bir “Little-Rose of Sumatra” yaktı. 

 

Bu örnekte yer alan “in Brand stecken” (yakmak, ateşe vermek) sözü gerçek 

anlamıyla kullanılmıştır. Dürrenmat “anzünden” (yakmak, ateşe vermek) eylemini 

kullanabilecekken resmî Almanca üslubu altında değerlendirilebilecek ve yüksek üslup 

değeri taşıyan “in Brand stecken” sözünü kullanmayı tercih etmiştir. Aynı anlama 

gelmelerine rağmen üslup bakımından farklılaşmış söz dağarcığına ait bu tür 
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kullanımlar üslup düzeyleri arasındaki farkı ortaya koyarken Dürrenmatt’ın üslup 

düzeyi yüksek olan söz dağarcığında yer alan “in Brand stecken” sözünü tercih ettiği 

görülmektedir. 

 

“Lutz wollte wissen, wie lange denn Bärlach nach Meinung der Ärzte noch das 

Bett hüten müsse.” (DVD, 14) 

Lutz doktorların Bärlach’ı daha ne kadar hasta yatağında tutacağını merak 

ediyordu. 

 

Bu örnekte yer alan “das Bett hüten müssen” (yatağa bekçilik etmek, yatağı 

korumak zorunda olmak) deyimi, hastalık nedeniyle yatağa bağımlı olmak anlamına 

gelmektedir. Almanca “hüten” (gözetmek, korumak) eylemi, görev yerini terk edemeyen 

bekçiyle ilişkilendirilerek değişmeceli anlam kurulmuştur. 

 

2.2.2. Söz Dizimsel Üslup 

2.2.2.1. Söz Dizimsel Üslup Bağlamında Cümlenin Kapsamı 

Dürrenmatt’ın Der Verdacht adlı polisiye romanında kullandığı cümlelerinin 

kapsamını söz dizimsel üslup bağlamında inceleyebilmek için romanın çeşitli 

bölümlerinden örnekler verilecektir. Dürrenmatt’ın anlatıcısına söylettiği ve roman 

karakterlerinin diyaloglarında kullandığı cümlelerin kapsamı incelenecektir. 
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“Bärlach war Anfang November 1948 ins Salem eingeliefert worden, in jenes 

Spital, von dem aus man die Altstadt Berns mit dem Rathaus sieht.” (DVD, 5) 

Bärlach, 1948 yılı Kasım ayının başında, Adalet Sarayı ile Bern’in ilk 

yerleşimine bakan Salem hastanesine kaldırılmıştı. 

 

Romanın giriş cümlesi olan bu cümlede anlatıcı Der Richter und sein Henker’in 

devamı niteliğinde bir anlatımla romana başlamakta ve Bärlach’ın yatırıldığı Salem 

Hastanesinin konumu kısaca betimlenmektedir. Dürrenmatt, giriş cümlesi için görece 

çok uzun olmayan ve uzun uzun betimlemeler içermeyen bir cümle tercih etmiştir. Der 

Richter und sein Henker hatırlanacak olursa Der Verdacht’ın ilk cümlesinin neredeyse 

onun sonuna bağlanabilecek türden bir cümle olması sebebiyle anlatıcının çok uzun bir 

giriş cümlesine ihtiyaç duymamış olabileceği söylenebilir. Cümlenin kapsamı 

düşünüldüğünde kısa bir cümle olmayan bu örnek, okurun zihninde bir resim 

oluşturmayı başarmakta ve anlatılmak isteneni art arda sıralanmış kısa cümleler 

arasındaki noktanın sebep olabileceği duraksamalarla kesintiye uğratmadan okura 

aktarmaktadır. 

 

Romanda yer alan ve söz dizimsel üslup bağlamında değerlendirildiğinde uzun 

kategorisine alınabilecek cümlelere örnek olabilecek aşağıdaki cümleler, Bärlach’ın 

sözlerini dolaylı anlatımla okura aktaran anlatıcının cümleleridir. 

 

“Überhaupt gebe es einen ganzen Haufen Verbrechen, die man nicht 

beachte, nur weil sie etwas ästhetischer seien als so ein ins Auge 

springender Mord, der überdies noch in die Zeitung komme, die aber 
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beide aufs gleiche hinausliefen, wenn man's genau nehme und die 

Phantasie habe. Die Phantasie, das sei es eben, die Phantasie! Aus lauter 

Phantasiemangel begehe ein braver Geschäftsmann zwischen dem 

Aperitif und dem Mittagessen oft mit irgendeinem gerissenen Geschäft 

ein Verbrechen, das kein Mensch ahne und der Geschäftsmann am 

wenigsten, weil niemand die Phantasie besitze, es zu sehen.” (DVD, 15) 

Her gün hemen göze batıp gazetelere düşen cinayet suçlarından sırf 

biraz daha estetik olduğu için önemsenmeyen bir yığın suç vardı; ancak 

yakından bakıldığında ve hayal gücü de eklendiğinde ikisi de aynı 

kapıya çıkıyordu. Hayal gücü, evet işte hayal gücü! Hayal gücü 

eksikliğinden kendi halinde iş adamının biri aperatif ile öğle yemeği 

arasında genelde kurnaz bir iş çevirerek suç işliyor, iş adamı da dahil 

olmak üzere kimse bunun farkına varamıyordu. 

 

Cümleler incelendiğinde toplumsal suç algısının değişkenliğinden ve suç olarak 

kabul edilecek davranışların normalleştiğinden bahseden bir paragraf oluşturdukları 

görülmektedir. Bu cümlede de yine noktanın oluşturacağı duraksamadan kaçınılmak 

istenmiş olabileceği düşünülmekle birlikte anlatılmak istenenin uzun cümleler sayesinde 

daha akıcı bir biçimde aktarıldığını söylemek de mümkündür. Bunun yanı sıra 

Dürrenmatt, doğrudan Bärlach’ı konuşturmayarak bu düşüncelerini anlatıcının ağzından 

dolaylı olarak aktarmış ve bu düşünceleri yalnızca Bärlach’ın sözleri olmaktan 

kurtararak okurun zihninde genel bir geçerlilik kazandırmak istemiş olabileceği 

düşüncesini ortaya çıkarmıştır. 

 

Romanda yer alan kısa cümleler anlatıcının durum belirteceği yerlerde,  genelde 

karakterler arasında yapılan diyaloglarda görülmektedir. Bu cümleler karşılıklı düşünce 
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alışverişinden ya da Bärlach’ın şüphesini aydınlatmak için yaptığı sorgulamalardan 

oluşmaktadır.  

 

“Lutz notierte sich alles.” (DVD, 17) 

Lutz her şeyi not ediyordu. 

 

“‘Wie heißen Sie denn, Schwester?’ 

‘Ich bin die Schwester Kläri.’ 

‘Aus Bern, nicht wahr?’ 

‘Aus Biglen, Herr Kramer.’” (DVD, 66) 

“Peki, adınız nedir hemşire?” 

“Ben hemşire Kläri.” 

“Bern’den değil mi?” 

“Biglen’den, Bay Kramer.” 

 

Bu diyalogta yer alan cümleler Bärlach ve hemşire Kläri’nin tanıştığı sahneye 

aittir. Bärlach hemşirenin İsviçre Almancasına çalan konuşmasından hareketle onun 

Bernli olabileceğini düşünmekte ve ona önce adını, sonra da nereli olduğunu 

sormaktadır. 

 

Dr. Hungertobel ve Bärlach arasında geçen, Dr. Emmenberger ve Dr. Nehle’nin 

kimliğine ilişkin konuşmalarda görece uzun cümlelerin arasında kısa cümlelerden 

oluşan bölümler de yer almaktadır. Dr. Hungertobel’in Bärlach’a Dr. Nehle’nin hayatını 

nasıl kaybettiğini sorması üzerine gelişen bu diyalog aşağıda yer almaktadır. 
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“‘Mit Blausäure (…) Wie die meisten Nazis.’ 

‘In welcher Form?’ 

‘Er zerbiß eine Kapsel und verschluckte sie.’ 

‘Bei nüchternem Magen?’ 

‘Das hat man festgestellt.’” (DVD, 46-47) 

“Siyanür ile (…) çoğu Nazinin gibi.” 

“Nasıl almış siyanürü?” 

“Bir kapsülü dişiyle kırıp yutmuş.” 

“Boş mideye mi?” 

“Tespitler bunu gösteriyor.” 

 

Dürrenmatt, Der Verdacht adlı romanında kullandığı cümlelerin kapsamını 

roman boyunca yerine göre farklılıklar gösterecek şekilde ve amacına uygun olarak 

düzenlemiştir. Kısa ve uzun cümleler hem anlatıcının konuşmalarında hem de 

diyaloglarda yer almaktadır. Kısa cümleler genelde anlatıcının durum belirtmek için 

kullandığı cümlelerdir. Ancak betimleme yapılırken ve karakterlerin düşüncelerinin 

dolaylı olarak anlatıcının ağzından anlatıldığı durumlarda uzun cümlelerin tercih 

edildiği görülmektedir. Kısa cümlelerin arasında yer alan nokta nedeniyle okurun 

düşünce süreci kesintiye uğratılmaktadır. Uzun cümlelerde ise böyle bir duraksama 

olmayacağından okurda yaratılmak istenen düşünce süreci kesintiye uğramamakta, 

böylece onun zihninde olayları canlandırabilmesi ve bulmacanın heyecanını akıcı bir 

biçimde takip etmesi sağlanmaktadır. 

 

2.2.2.2. Söz Dizimsel Üslup Bağlamında Cümlenin Türü 

Dürrenmatt’ın Der Verdacht adlı romanında nesnellik bildiren ifade değeri 

taşıyan ifade cümleleri için genelde anlatıcının durum bildirmek üzere kurduğu cümleler 

örnek olarak gösterilebilir. 



245 

 

“Der Alte war allein.” (DVD, 63) 

Yaşlı yalnızdı. 

 

“Die Ärztin beugte sich über ihn.” (DVD, 86) 

Kadın doktor onun üzerine eğildi. 

 

“Sie reichten einander die Hand.” (DVD, 65). 

Birbirlerine ellerini uzattılar. 

 

Romandaki anlatıcıya ait bu ifade cümleleri kahramanların durum ya da 

hareketlerini bildiren cümlelerdir. Bu bağlamda Dürrenmatt’ın Der Verdacht adlı 

romanında yer alan bu cümleler, cümlenin anlam düzeyinde nesnel bir ifade değeri 

taşıması bakımından nesnel bir üslup değerine sahiptir. 

 

Romanda yer alan bir diğer cümle türü ise ünlem cümleleridir. Bu cümlelerin, 

duygu belirten cümleler oldukları için, çeşitli karakterlerin diyaloglar 

sırasındakullandıkları cümlelerin arasında yer aldığı görülmektedir. 

“Du begibst dich in eine fürchterliche Gefahr, wenn deine Spekulation stimmt, 

denn Emmenberger ist dann ein Teufel!” (DVD, 50) 

Kendini büyük bir tehlikenin içine atarsın; çünkü eğer şüphelerinde haklı 

çıkarsan Emmenberger da şeytan demektir! 
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Bu örnekte Dr. Hungertobel’in Bärlach’la yaptığı bir konuşmada kullandığı 

ünlem cümlesi yer almaktadır. Dr. Hungertobel, arkadaşı adına duyduğu korku ve 

endişe hakkında bilgi vermektedir. Dr. Hungertobel’in, Bärlach’ın şüphelerinde haklı 

çıkması durumunda Dr. Emmenberger’in nasıl bir karaktere sahip olabileceğini 

düşündüğünde dehşete kapılması ve arkadaşını heyecanla ve korku içinde uyarmak 

isterken içinde bulunduğu ruh hâli, bu ünlem cümlesi aracılığıyla okura aktarılmaktadır. 

 

“‘Das soll doch nicht etwa heißen, daß es in der Schweiz Kriegsverbrecher 

gebe!’ lachte Emmenberger belustigt.” (DVD, 69) 

İsviçre’de savaş suçlularının olduğu anlamına gelmez ki bu! dedi Emmenberger 

gülerek. 

 

Bärlach’ın Dr. Emmenberger’i sorguladığı zaman aralarında geçen konuşmada 

Dr. Emmenberger’in kurduğu ünlem cümlesinden Bärlach’ı hafife aldığı ve onunla 

âdeta dalga geçtiği izlenimi aktarılmaktadır. Bärlach’ın üstü kapalı bir biçimde Dr. 

Emmenberger’in işlediği suçlardan haberdar olduğunu ifade etmesinin üzerine Dr. 

Emmenberger suçlamaları kabul etmeyerek bu cümleyi kurmakta ve Bärlach’ı ciddiye 

almadığını göstererek belki de onun araştırma yapmaktan vazgeçmesini 

amaçlamaktadır. 

“Sie waren Kommunistin, da müssen Sie doch Ihre Überzeugung haben!” 

(DVD, 81) 

Siz komünisttiniz, bunun için geçerli bir sebebinizin olması gerekir! 
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Bärlach ve Dr. Marlok arasında geçen konuşmada Bärlach’ın kurduğu bu ünlem 

cümlesinde Bärlach’ın konuyla ilgili şaşkınlığı dile getirilmektedir. Aralarında geçen 

konuşmanın başında Bärlach, Dr. Marlok ve Dr. Emmenberger’in sevgili olduklarını 

öğrenmekte ve bir toplama kampı doktoru olan Dr. Emmenberger ile komünizme inanan 

Dr. Marlok’un nasıl birlikte olabileceklerine şaşırmaktadır. Bu şaşkınlıkla birlikte Dr. 

Marlok’tan komünist olmasının sebebini öğrenmek istemektedir. 

 

Romanda yer alan bir diğer cümle türü ise soru cümleleridir. Soru cümlelerinin 

de ünlem cümleleri gibi yine karakterlerin diyaloglarında yer aldığı görülmektedir. 

 

“Aber wer von uns jungen Studenten besaß die nötige Geistesgegenwart schon?” 

(DVD, 20) 

Genç öğrenciler olarak hangimiz gerekli soğukkanlılığa sahiptik ki? 

 

Dr. Hungertobel’in Bärlach’a yönelttiği bu soru cümlesini cevabı bilinen soru 

cümleleri altında değerlendirmek mümkündür. Birlikte tıp fakültesine gittiği öğrenci 

arkadaşlarından hiçbirinin tıp alanında büyük sorumluluklar üstlenmediğinden 

bahsederken onların tıp alanında gerekli olan soğukkanlılığa sahip olmadıklarını cevabı 

bilinen bir soru cümlesiyle ifade etmektedir. 

“‘Was willst du damit sagen?’ (…) ‘Du bist den Verdacht immer noch nicht 

los?’” (DVD, 14) 

“Bununla ne demek istiyorsun?” (…) “Hala bu şüpheden kurtulmadın mı?” 
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Dr. Hungertobel ile Bärlach arasında geçen konuşmada Dr. Hungertobel’in 

şaşkınlıkla Bärlach’a yönelttiği bu sorularda Bärlach’ın şüphelerine inanmadığı ve 

Bärlach’ın hâlâ neden aynı şüphenin peşinde olduğunu öğrenmek istediği 

görülmektedir. Bu soru cümlelerinden birincisini cevabı bilinmeyen ve bilgi almak 

isteyen soru cümleleri altında değerlendirmek mümkündür. İkinci soru cümlesi ise 

cevabı bilinen soru cümleleri altında değerlendirilmelidir, bu sayede Dr. Hungertobel’in 

şaşkınlığı okura aktarılmaktadır. 

 

2.2.2.3. Söz Dizimsel Üslup Bağlamında Cümlenin Yapısı 

Basit, sıralı ve bileşik cümleler, üsluba söz dizimsel açıdan etki edebilecek 

unsurlardır. Bu nedenle bu cümle türlerine Dürrenmatt’ın Der Verdacht adlı 

romanından örnekler verilecektir. 

 

Basit cümleler, devrik kurulmadıkları taktirde metne üslup bakımından 

neredeyse hiçbir katkı yapmadıkları için cümle düzeyinde nötr bir üslup taşımaktadır. 

Romanda yer alan basit cümlelere aşağıda bazı örnekler verilmiştir: 

 

“Emmenberger schüttelte den Kopf.” (DVD, 101) 

Emmenberger kafasını salladı. 

“Die Uhr zeigte elf Uhr vierzehn.” (DVD, 106) 

Saat on bir on dördü gösteriyordu. 

“Der Alte schloβ die Augen.” (DVD, 121) 

Yaşlı, gözlerini kapadı. 
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Basit cümleler, söz dizimsel üslup incelemesinde herhangi bir üslup 

farklılaşması yaratmadığı için farklılaşmış üslup araştırmalarında araştırmacıya yol 

göstermek bakımından yetersiz olabilmektedir. 

 

Ancak sıralı cümleler, basit cümlelerle kıyaslandığında, nesne ya da olayları 

virgül ya da bağlaçlarla art arda sıralayarak hem anlatımı güçlendirmekte hem de 

okurun zihninde bir resim oluşturarak anlatılmak isteneni kalıcı hâle getirebilmektedir. 

Bu açıdan metne belirli bir üslup değeri kazandırdıklarını söylemek mümkündür. 

Aşağıda romanda yer alan sıralı cümlelere örnekler verilmiştir. 

 

“Ich bin heute früher als sonst bei dir, und ich komme auch nicht eigentlich 

dienstlich.” (DVD, 12) 

Bugün her zamankinden daha erken yanına geldim ve aslında iş gereği de 

gelmedim. 

 

“Einmal wird mein Spiel zu Ende sein, irgendwo wird einmal meine Rechnung 

nicht stimmen.” (DVD, 112) 

Bir gün oyunum bitecek, bir gün bir yerlerde hesabım tutmayacak. 

 

Bu örneklerin birincisinde yer alan sıralı cümle birbirinden bağımsız iki ana 

cümleden oluşmaktadır. Cümleler virgül ve “und” (ve) edatıyla art arda sıralanmıştır. 

İkinci sıralı cümle örneğinde ise yine birbirinden bağımsız iki cümle art arda sıralanmış, 

ancak iki cümleyi birbirine bağlama işini bu sefer sadece virgül üstlenmiştir. Böylece 
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her iki cümlede de noktanın yol açacağı duraksamadan kaçınılmış ve bağımsız 

cümlelerle ifade edilmek istenen tek bir cümle olarak aktarılarak anlatımın daha akıcı 

olması sağlanmıştır. Okurun zihninde okuma sırasında gelişen düşünme süreçleri de bu 

sayede kesintiye uğratılmamıştır. 

 

“Alles war da, der weiße Operationstisch, das Bild Dürers mit dem mächtigen, 

erstarrten Pferd, die metallene Fläche Über dem Fenster, der leere Stuhl, mit der Lehne 

gegen den Alten gekehrt, nichts Lebendiges als das mechanische Ticktack der Uhr.” 

(DVD, 113) 

Her şey yerindeydi, beyaz ameliyat masası, Dürer’in heybetli, dimdik atıyla 

tablosu, pencerenin üzerindeki metal yüzey, sırt yaşlıya çevrilmiş boş sandalye, saatin 

tik takı dışında canlı hiçbir şey yoktu. 

 

Yukarıdaki sıralı cümle örneğinde ise sıralanan şey ana cümleler değil, cümlenin 

birden fazla ögeden oluşan öznesidir. Özneyi oluşturan ögelerin her biri betimlenerek 

art arda sıralanmıştır. Bu sıralama ve betimlemeler sayesinde okurun zihninde 

oluşturulmak istenen resim, düşünce süreci ve anlatımda akıcılığın okura aktarıldığını 

söylemek mümkündür. 

“Am andern Morgen fand Hungertobel den Alten um halb acht nach 

dem Morgenessen beim Studium des Stadtanzeigers, etwas verwundert; 

denn der Arzt war früher als sonst gekommen, und Bärlach pflegte um 

diese Zeit wieder zu schlafen oder doch wenigstens, die Hände hinter 

dem Kopf, vor sich hinzudösen.” (DVD, 12) 
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Ertesi sabah Hungertobel yaşlıyı sabah yemeğinden sonra yedi buçukta 

şehir rehberini incelerken bulup biraz şaşırdı; çünkü doktor her 

zamankinden daha erken gelmişti ve Bärlach bu saatlerde yeniden 

uyurdu ya da en azından elleri başının arkasında öylece pineklerdi. 

 

Bu örnekteki cümleler “denn” (çünkü) edatıyla bağlanmış ve aralarında bir sebep 

sonuç ilişkisi ortaya çıkmıştır. Bu sayede cümleler arasında mantıklı bir ilişki doğmuş 

ve okurun düşünme süreçlerine ve metnin akıcılığına da katkı sağlanmıştır. 

 

Romanda rastlanan bir diğer cümle türü bileşik cümledir. Aralarında mantık 

ilişkisi bulunan iki cümleden oluşan bileşik cümleler, anlatıma canlılık katması ve 

okurun düşünme sürecini canlı tutmayı sağlaması bakımından önemli bir üslup değeri 

taşımaktadır. Bileşik cümleler için romandan seçilen örnekler aşağıdaki verilmiştir. 

 

“‘Ich wäre ein schlechter Schachspieler, wenn ich nicht mit dieser Möglichkeit 

rechnete.’” (DVD, 101) 

“Bu ihtimali hesaba katmasaydım kötü bir satranç oyuncusu olurdum.” 

 

Bu örnekte yer alan bileşik cümlede ana cümle ve yan cümle arasında şart kipine 

bağlı bir mantık ilişkisi olduğu görülmektedir. 
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“Zu der armseligen Kleidung wollte der zwar elegante, aber ganz aus der Mode 

gekommene schwarze Spazierstock mit einem silbernen Griff nicht passen, der aus 

einem andern Jahrhundert stammen musste und mit dem er unmotiviert 

herumfuchtelte.” (DVD, 51) 

Zarif fakat başka bir yüzyıla ait olması gereken ve sebepsizce sağa sola 

savurduğu, tamamen modası geçmiş, gümüş tokalı siyah baston, fakir kıyafte yakışmak 

istemiyordu. 

 

Bu bileşik cümle örneğinde anlatılmak istenen bır çırpıda ve akıcı bir biçimde 

anlatılmıştır. Örnekte yer alan ilgi cümlesi ise siyah bastonu tanımlamaktadır. 

 

“Bärlach überlegte, wie weit er sich dem Juden eröffnen sollte, beschloß jedoch, 

zu schweigen und den Verdacht, den er gegen Emmenberger gefaßt hatte, bei sich zu 

behalten.” (DVD, 29) 

Bärlach Yahudi’ye ne kadar açılacağını düşündü, ancak susmaya, 

Emmenberger’a karşı geliştirdiği şüpheyi kendine saklamaya karar verdi. 

 

Bu örnekte yer alan bileşik cümleyi oluşturan yan cümle ve ana cümleler 

arasında bir karşıtlık ilişkisinin yer aldığı görülmektedir. Önce Bärlach’ın konuyu 

açmak konusundaki kararsızlığı dile getirilirken ardından hiçbir şey konuşmama 

yönünde verdiği karar aktarılmaktadır. Böylece yine romanın akışını bozmadan 

aktarılmak istenen düşünce süreci okura sunulmuştur,  bu bileşik cümle sayesinde 

metne bir üslup değeri kazandırıldığını söylemek mümkündür. 
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2.2.2.4. Söz Dizimsel Üslup Bağlamında Cümle Ögelerinin Yeri 

Dürrenmatt’ın Der Verdacht adlı romanında ögelerinin yeri değişmiş cümleler 

ile tek ögeli ya da eksiltili cümlelerin yer aldığı görülmektedir. Romandan bu cümlelere 

verilen örnekler aşağıda gösterilmiştir. 

 

“Auch an der Leiche in Hamburg habe man diese Narbe gefunden, sagte Bärlach 

befriedigt.” (DVD, 45) 

Hamburg’daki cesette de bu yara izini bulmuşlar, dedi Bärlach memnun bir 

şekilde. 

 

Bu cümlede vurgulanmak istenen cümle ögesinin cümlenin başına 

getirilmesinde önemli olan şey, yara izinin kendisi değil, Hamburg’daki cesedin de aynı 

yara izine sahip olduğunun vurgulanmasıdır. Vurgulanmak istenen yara izinin kendisi 

olsaydı cümle ögelerinin dizilimi “Man habe diese Narbe auch an der Leiche in 

Hamburg gefunden, (…)” biçiminde olabilirdi. 

 

“An den gleißenden Wänden zu beiden Seiten klebten schwarze Ziffern, 

unsichtbar waren die Türen in das Weiß eingefügt, in einer Nische dämmerte der nackte 

feste Leib einer Statue.” (DVD, 65) 

İki taraflı parlak duvarlarda siyah rakamlar yapışıktı, beyaza gömülmüştü 

kapılar görünmemecesine görünmüyordu beyaza gömülmüş kapılar, duvardaki bir oyuk 

içinde çıplak, sağlam bir heykelin vücudu göze çarpıyordu. 
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Bu sıralı cümlenin “unsichtbar waren die Türen in das Weiß eingefügt” (beyaza 

gömülmüştü kapılar görünmemecesine)’ten oluşan cümlesinde zarf, cümlenin başına 

getirilerek vurgunun yeri değiştirilmiş ve devrik cümle oluşturulmuştur. Sıralı kurallı bir 

cümleden bahsedebilmek için cümle diziliminin “die Türen waren in das Weiß 

unsichtbar eingefügt” (kapılar görünmemecesine beyaza gömülmüştü) biçiminde olması 

beklenirdi. Dolayısıyla kapıların beyaza gömülmüş olmasının değil, görünmüyor 

olmasının vurgulanmak istediği anlaşılmaktadır. 

 

Dürrenmatt romanında tek ögeli cümlelere de yer vermiştir. Özellikle 

karakterlerin konuşmalarında ve günlük konuşma üslubunun hâkim olduğu diyaloglarda 

tek ögeli cümlelere rastlanmaktadır.  

 

Dr. Marlok ve Bärlach arasında Dr. Emmenberger hakkında geçen bir diyalogda 

Dr. Marlok’un sorulan sorulara tek ögeli cümlelerle cevap verdiği görülmektedir. 

 

“‘Emmenberger hat einen deutschen Arzt namens Nehle ermordet und ohne 

Narkose operiert’, sagte Bärlach kaltblütig. 

(…) 

‘Er hat noch viel mehr gemacht, unser Doktor’, entgegnete die Ärztin. 

‘Sie wissen es!’ 

‘Gewiß.’ 

‘Sie geben zu, daß Emmenberger unter dem Namen Nehle Lagerarzt in Stutthof 

war?’ fragte er fiebrig. 

‘Natürlich.’” (DVD, 79-80) 
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“Emmenberger, Nehle adındaki bir Alman doktoru öldürdü ve narkozsuz 

ameliyat etti” dedi Bärlach soğukkanlılıkla. 

(…) 

“O çok daha fazlasını yaptı, bizim doktorumuz”, diye yanıtladı doktor hanım. 

“Biliyorsunuz yani!” 

“Elbette” 

“Emmenberger’in Nehle adı altında Stutthof toplama kapında bulunduğunu 

itiraf ediyorsunuz?” diye sordu heyecanla. 

“Tabii ki” 

 

Dr. Marlok Bärlach’ın sorularına zarfla kurulmuş tek ögeli cümlelerle cevap 

vermektedir. Burada art arda sıralanmış tek ögeli cümleler olsaydı Dürrenmatt’ın bu 

yöntemle okurun zihninde bir film şeridi yaratmak istediği söylenebilirdi. Ancak 

romandan alınan örnekler tek ögeli bir cümlenin yalnız başına kullanıldığını 

göstermektedir. Bu bağlamda romanda yüksek bir üslup düzeyi oluşturacak olan art 

arda sıralanmış tek ögeli cümleler değil, günlük konuşma üslubuna daha yakın olan tek 

ögeli cümleler görülmektedir. 

 

Dürrenmatt’ın incelenen romanında yer alan ve cümle ögelerinin yeri 

bakımından değerlendirilecek bir diğer cümle ise eksiltili cümledir. Eksiltili cümleler 

tek başlarına değil,  başka bir cümle ya da duruma birleşik olarak anlaşılır olduklarından 

belirli bir üslup değeri ortaya koymaktadır. Romanda yer alan eksiltili cümleler için 

aşağıda verilen örneklerin bu durumu desteklediği düşünülmektedir. 
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“‘Wissenschaftler und Scharlatane, oft beides in einer Person.’” (DVD, 10) 

“Bilim adamları ve şarlatanlar, sıklıkla bir kişide ikisi bir arada.” 

 

Bu eksiltili cümle örneğinde Hungertobel, Dr. Emmenberger’in nasıl bir bilim 

adamı olduğuna yönelik Bärlach’ın sorusuna cevap vermektedir. Ancak kurduğu 

cümlenin yükleminin eksik olduğu görülmektedir. 

 

Başka bir eksiltili cümle örneği Lutz ve Bärlach arasında geçen bir diyalogda yer 

almaktadır. Lutz, Bärlach’ın emekliye ayrılmasıyla yerine geçecek memurdan bahseder. 

Bärlach ise yeni memurun göreve ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyerek Lutz’a 

eksiltili bir soru cümlesi yöneltir. 

 

“‘Von Neujahr an?’” (DVD, 15) 

“Yeni yıldan itibaren?” 

 

Lutz’un cevabı, aynı sözcüklerden ve aynı cümle dizilişiyle oluşsa da bu sefer 

soru cümlesi değil, ifade cümlesidir. 

 

“‘Von Neujahr an.’” (DVD, 15) 

Yeni yıldan itibaren. 
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Başka bir örnekte ise yine cümlenin yüklemi olmayan eksiltili bir cümle yer 

almaktadır. Bärlach ve Dr. Emmenberger arasında geçen bir konuşmada Bärlach Dr. 

Emmenberger’a Almanya’da bulunup bulunmadığını sormaktadır. Dr. Emmenberger 

sadece zaman zarfından oluşan bir cümleyle cevap verirken cümlenin diğer ögeleri 

eksik kalmıştır. 

 

“‘Waren Sie nicht in Deutschland, Doktor Emmenberger?’ 

 ‘Vor Jahren.’” (DVD, 67) 

“Almanya’da bulunmadınız mı Doktor Emmenberger?” 

“Yıllar önce.” 

 

Ancak Bärlach’ın soru cümlesiyle birlikte düşünüldüğünde Dr. Emmenberger’in 

eksiltili cümlesi anlam kazanmaktadır. Yüklemi eksik olan bu cümlede yapılan eylemin 

ne olduğu görünüşte bilinmemektedir. Bärlach’ın soru cümlesindeki bulunmak eylemi 

Dr. Emmenberger’in eksiltili cümlesini tamamlamakta ve Yıllar önce bulundum. 

biçiminde değerlendirildiğinde anlam kazanmaktadır. 

 

  Verilen eksiltili cümle örneklerinden hareketle bu cümlelerin yer aldığı 

diyalogların günlük konuşma diline hâkim olduğu ve metnin ilgili kısımlarına günlük 

konuşma üslubu kazandırdığı görülmektedir. 
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2.2.3. Edebî Sanatlar 

Dürrenmatt’ın Der Verdacht adlı romanında yer alan edebî sanatların 

belirlenmesi, romanın üslubunun incelenmesi bakımından önem taşımaktadır. Romanda 

yer alan edebî sanatlar romanın edebî bir üslup kazanmasını sağlamakta ve klasik 

polisiye romanlara göre alışılagelmişin dışında bir uygulama yapıldığı görülmektedir. 

Romanda yer alan tüm edebî sanatların gösterilmesi mümkün olmayacağından romanın 

geneline dağılmış örnekler seçilecektir. 

 

2.2.3.1. Benzetme Sanatı (Vergleich) 

Eserde benzetme sanatının kullanıldığı örnekler belirli başlıklar altında 

toplanmıştır. 

 

Özellik üzerinden benzetme: 

“(…) seine weitaufgerissenen Augen glänzten wie zwei weiße, nasse Kiesel” 

(DVD, 22) 

(…) kocaman açılmış gözleri iki parlak beyaz çakıl taşı gibi parlıyordu. 

 

Durum üzerinden benzetme: 

“Da wurde des Riesen Antlitz wie ein grauer vorweltlicher Stein, in den hinein 

die Narben wie mit einem Meißel gehauen waren” (DVD, 119) 

Birden devin çehresi yara izleri bir keskiyle üzerine oyulmuş eski çağlara ait gri 

bir taşa benzedi. 
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Eylem üzerinden benzetme: 

 “So soll man denn wohl hinters Fegen und Scheuern, wenn man am Vaterland 

Flecken und schmutzige Stellen entdeckt, wie ja sogar auch der Herkules den Stall des 

Augias ausmistete (…)” (DVD, 55) 

Tıpkı Herkül’ün Augias’ın ahırını temizlediği gibi insan da, anavatanında 

lekeler ve kirli yerler görünce onları süpürmeye bakmalı, gibi (…) 

 

Dürrenmatt, bu örneğin yer aldığı konuşmada vatan sevgisinden utananlar ile 

vatanı için çaba göstermeyenleri eleştirirken Bärlach’ın ağzından yaptığı benzetmeler 

sayesinde de roman metnine edebî bir üslup değeri kazandırmaktadır. 

 

Nesne üzerinden benzetme: 

“Zwar war dem Kranken noch, als ob sich die Vorhänge da drüben am Fenster 

wie die Segel eines dahinschwindenden Schiffes blähten. (…)” (DVD, 39) 

Hastaya sanki penceredeki perdeler ilerlemekte olan bir geminin yelkenleri gibi 

şişmiş görünse de hala (…) 

 

2.2.3.2. Eğretileme Sanatı (Metapher) 

Eserde yer alan eğretileme sanatına örnek olabilecek kullanımlar bu başlık 

altında gösterilmiştir. 
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“Hungertobel geriet in dichte Wagenschwärme, die von allen Seiten in diese 

Lichtfülle hineinglitten, sich in die Nebengassen verteilten und ihre Eingeweide 

öffneten, aus denen es nun herausquoll (…)” (DVD, 61) 

Hungertobel her taraftan bu ışık huzmesine kayan, yan yollara yayılan, onların 

içlerini açan ve sonuçta oradan dışarı taşan yoğun araba selinin içine girdi. 

“Ein Verkehrspolizist tauchte auf, ein Automat, der mechanisch die Arme und 

Beine bewegte” (DVD, 62) 

Bir trafik polisi ortaya çıktı, kollarını ve bacaklarını mekanik bir biçimde 

hareket ettiren bir otomat. 

 

2.2.3.3. Yineleme (Anapher) 

Eserde yer alan yinelemelerden seçilen örnekler aşağıda gösterilmiştir. 

 

 “Zweimal schon hatte sein Chef, der Untersuchungsrichter Lutz, sich mit dessen 

Tod abgefunden, und zweimal durfte er neue Hoffnung schöpfen, als endlich kurz vor 

Weihnachten die Besserung eintrat.” (DVD, 5) 

Amiri olan soruşturma hâkimi Lutz iki defa onun ölüm haberine hazırlanmış ve 

nihayet Noel’den kısa süre önce iyileşince iki defa yeniden umutlanmıştır. 

 

“‘In Chile, in Chile’, sagte Bärlach.” (DVD, 8) 

“Şili’de, Şili’de”, dedi Bärlach. 
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“‘Nun, nun’ versuchte Bärlach zu begütigen, aber Fortschig wurde immer 

wilder.” (DVD, 53) 

“Tamam, tamam” diye yatıştırmaya çalıştı Bärlach, ancak Fortschig daha da 

öfkeleniyordu. 

 

“‘Menschen, Menschen!’” (DVD, 61) 

“İnsanlar, insanlar.” 

 

“‘Ritter futsch’, kam es langsam und deutlich aus dem verkrampften, schrägen 

Maul des Mannes mit dem blauen Kittel: ‘Ritter futsch, Ritter futsch!’” (DVD, 94) 

“Yavaşça ve belirgin bir şekilde “şövalye kayıp” diye çıktı mavi önlüklü adamın 

kramplaşmış ve yamuk ağzından: “Ritter futsch, Ritter futsch!” 

 

“‘Die Polizei, die Polizei’, fuhr Emmenberger fort und sah den Kranken 

nachdenklich an.” (DVD, 104) 

“Polis, polis”, diye devam etti Emmenberger ve düşüncel bir biçimde hastaya 

baktı. 

 

“‘Die Zeit, mein Freund, die Zeit.’” (DVD, 13) 

“Zaman dostum, zaman.” 
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“(...) wenn man´s genau nehme und die Phantasie habe. Die Phantasie, das sei es 

eben, die Phantasie! Aus lauter Phantasiemangel (…)” (DVD, 16) 

(…) ancak yakından bakıldığında ve hayal gücü de eklendiğinde. Hayal gücü, 

evet işte hayal gücü! Hayal gücü eksikliğinden (…) 

 

“Teufel, rief Bärlach aus (…) Teufel” (DVD, 33) 

Şeytan, diye bağırdı Bärlach (…) şeytan.” 

 

“Christ, Christ (…)” (DVD, 34) 

Hristiyan, Hristiyan (…) 

“Kommissär, Kommissär (…)” (DVD, 54) 

Komiser, komiser (…) 

 

“‘Kartenhäuser, nichts als Kartenhäuser!’” (DVD, 53) 

“Oyun kâğıdından evler, Oyun kâğıdından evlerden başka bir şey yok.” 

 

“‘Nein’, schrie Bärlach, ‘nein!’ (…) ‘Nein, nein.’ (…) ‘Nein, nein.’ (…) ‘Nein, 

Nein!’ (…) ‘Nein, Nein’ (…) ‘Nein, Nein’ (…) ‘Nein, Nein’” (DVD, 87) 

“Hayır”, diye bağırdı Bärlach, “hayır” (…) “Hayır, hayır.” (…) “Hayır, 

hayır.” (…) “Hayır, hayır!” (…) “Hayır, hayır” (…) “Hayır, hayır” 
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2.2.3.4. Adsayma (Antonomasie) 

Romanda yer alan adsaymaya örnek oluşturabilecek kullanımlar aşağıda 

gösterilmiştir. 

 

“Der fürchterliche Alte (…) dieser götzenhaft undurchsichtige Kranke” (DVD, 

50) 

Dehşet verici yaşlı (…) bu put gibi anlaşılmaz hasta (…) 

 

“Der Alte legte sich wieder in die Kissen zurück, die Hände hinter dem Kopf. 

(DVD, 25) 

Yaşlı yine yastıkların arasına uzandı, elleri kafasının arkasında. 

 

“‘Was hast du denn?’ fragte der Kranke verwundert.” (DVD, 5) 

“Neyin var?” diye sordu yaşlı şaşkın bir halde. 

 

Dürrenmatt’ın dedektif Bärlach’tan bahsederken sıklıkla başvurduğu bu söz 

sanatıyla yaşlı ve hasta gibi adlandırmalarla dedektif Bärlach’ı tanımladığı 

görülmektedir. Okur, bu adlandırmaların Bärlach’ı kastettiğini metnin bağlamından 

anlayabilmektedir. Dolaylı adlama, Bärlach’ın içinde bulunduğu psikolojik ve fiziksel 

durum hakkında okurun bilgi sahibi olması açısından da yol gösterici olmaktadır. 
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2.2.3.5. Bağlaçsızlık (Asyndeton) 

Romanda yer alan bağlaçsızlık örnekleri bu başlık altında gösterilmiştir. 

 

“(…) Verkehrspolizei, Trolleybus, Hunden, Briefmarkensammlern, 

Kugelschreibern, Radioprogrammen, Theaterklatsch, Trambiletten, Kinoreklame, 

Bundesräten und Jassen” (DVD, 52) 

(…) trafik polisi, troleybus, köpekler, pul koleksiyoncusu, tükenmez kalemler, 

radyo programları, tiyatro dedikoduları, tramvay biletleri, sinema reklamları, federal 

hükumetler ve kart oyunları. 

 

 “(…) die Häuser, die Türme, die Lichter, die Menschen (…)” (DVD, 62) 

(…) evler, kuleler, ışıklar, insanlar (…) 

 

Dürrenmatt’ın romanda bağlaç kullanmadan sıraladığı ve örneklerde görülen 

adlar virgülle sıralanmıştır.  Bu adlar arasında noktanın yaratacağı kesintiyi yumuşatan 

virgül sözcükler arasında kolay bir geçiş sağlamakta ve sıralanan sözcüklerin okurun 

zihninde bir film şeridi etkisi yaratmasını sağlamaktadır. 

 

2.2.3.6. Derecelendirme (Klimax) 

Dürrenmatt’ın romanında yer alan derecelendirmeye örnek oluşturabilecek 

kullanımlar aşağıda gösterilmiştir. 
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“(…) einmal stirbt man, in einem Jahr, wie die Städte, die Völker und die 

Kontinente einmal sterben.” (DVD, 62) 

(…) bir yıl içinde şehirler, uluslar ve kıtaların öldüğü gibi günün birinde insan 

ölüyor. 

 

Bu örnekte şehir, ulus ve kıtalar arasında bir derecelendirme yapılmış ve bu 

dereceli anlatımda özelden genele bir sıralama izlenmiştir. 

 

“Dem Verbrecher jedoch, einen Arzt in Zürich, dem wir kein Pardon geben, weil 

er nie einen gab, den wir erpressen, weil er erpreßte, und den wir schließlich morden, 

weil er unzählige mordete (…)” (DVD, 92) 

Ama o suçluyu, hiç özür dilemediği için özür borçlu olmadığımız, şantaj yaptığı 

için şantaj yaptığımız ve neticede sayısız kişi öldürdüğü için öldürdüğümüz bu Zürih’li 

doktoru (…) 

 

Bu örnekteki derecelendirmede özür dilememek, şantaj yapmak ve öldürmek 

eylemleri arasında artış gösteren bir yol izlenmiştir. Anlatımı derecelendirerek arttırmak 

hem düşünce süreci arasındaki geçişi sağlamakta hem de anlatılmak istenenin doğrudan 

değil, derecelendirilerek ve kademeli bir biçimde aktarılmasını sağlamaktadır. 

 

Der Verdacht adlı polisiye romanda yer alan ve örnekleri bu başlık altında 

gösterilen edebî sanatlar, esere edebî değer kazandırmakla birlikte onu diğer klasik 

polisiye romanlardan da ayrmaktadır. Dürrenmatt, romanında yer verdiği edebî sanatlar 
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sayesinde daha yüksek bir üslup düzeyi elde etmiş ve anlatımdaki canlılık ve akıcılığı 

kaybetmemiştir. Romandan örneklenen benzetme, eğretileme, yineleme, dolaylı adlama, 

bağlaçsızlık ve derecelendirme sanatlarının, Der Verdacht adlı romana kattığı yüksek 

üslup düzeyi sayesinde edebî bir değer kazandırdığnı söylemek mümkündür. 

Dürrenmatt, benimsediği yüksek üslup düzeyiyle birlikte romanına kattığı edebî değer 

sayesinde eserin klasik polisiye romanlardan ayrılmasını sağlamış ve edebî bir polisiye 

roman örneği ortaya koymuştur. 

 

2.3. Das Versprechen Adlı Romanda Üslubu Belirleyen Unsurların 

İncelenmesi 

2.3.1. Sözcük Seçimi 

2.3.1.1. Çağa Özgü Sözcük Kullanımı 

Dürrenmatt’ın, Das Versprechen adlı romanında çağa özgü sözcük 

kullanımından ziyade yeni türetilmiş bir sözcüğe yer verdiği tespit edilmiştir. Yeni 

türetilmiş sözcükler yazara özgür ve özgün bir yaratıcılık alanı sağladığından yazara 

özgü bir üslup ögesi ortaya çıkmaktadır. Romanın ilk cümlesinde bir topluluğun 

adından bahsedilmektedir: “Andreas-Dahinden-Gesellschaft” (Andreas Dahinden 

Topluluğu) (DVS, 5). Yazar karakteri, bu topluluğun daveti üzerine polisiye romanlar 

hakkında bir sunum yapacaktır. 

 

“Im März dieses Jahres hatte ich vor der Andreas-Dahinden-Gesellschaft in 

Chur über die Kunst, Kriminalromane zu schreiben, einen Vortrag zu halten.” (DVS, 5) 
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Bu yılın Chur’daki Andreas Dahinden Topluluğunda polisiye roman yazma 

sanatı üzerine bir sunum yapmayı planlıyordum. 

 

Bu cümlede bahsi geçen Chur kenti, Doğu İsviçre Kantonu Graubünden’in 

başkentidir. Topluluk adında yer alan “dahinten” (arkada, geride) sözcüğüyle Chur 

kentinin Alplerde bulunan Ren Nehri vadisindeki kırsal bölgede yer almasına atıfta 

bulunulmuştur. Olumsuz ya da aşağılayıcı bir anlamda kullanılan bu yapı, orada 

gerilerde bir yerlerde bulunan falanca topluluk tavrıyla okunabilmektedir. 

 

2.3.1.2. Belirli Bir Bölgeye Özgü Sözcük Kullanımı 

Romanda yer alan belirli bir bölgeye ait sözcük kullanımı, romanın İsviçre’de 

geçmesi sebebiyle doğal olarak İsviçre’ye özgü kullanımları beraberinde getirmektedir. 

Bunlar arasında yer adları, İsviçre Almancasına özgü toplu taşıma aracı ve yiyecek 

adları bulunmaktadır. 

 

Dr. H., iç hikâyede von Gunten’in şüpheli olmasıyla ilgili kanıtlarından 

bahsederken “SBB-Station”a (Kısaltma: Station der Schweizerischen Bundesbahn) 

(İsviçre devlet demiryolları istasyonu) gittiğini belirtmektedir. Böylece Dürrenmatt, 

İsviçrelilerin kolaylıkla anlayabileceği, ancak oralı olmayan ya da bu ülkeyi tanımayan 

okurların ilk bakışta anlayamayacağı bir sözcüğe romanında yer vermiştir. 
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“Er habe darauf in die Stadt zurückkehren wollen und den Waldweg als 

Abkürzung zur SBB-Station genommen, worauf er auf die Leiche des ermordeten 

Mädchens gestoßen sei.” (DVS, 40) 

Bunun üzerine şehre geri dönmek istemiş ve İsviçre Devlet Demiryolları 

istasyonuna ulaşmak için kestirme olarak orman yolunu kullanırken öldürülmüş kızın 

cesedine rastlamıştır. 

 

“Tram” (tramvay) (DVS, 68) sözcüğü de İsviçre’ye ve İsviçre Almancasına ait 

bir sözcüktür. Almanya’da konuşulan yüksek Almancada tramvay sözcüğünün karşılığı 

Straβenbahn’dır. Dürrenmatt’ın Almanca bir roman yazarken kendi ülkesine ait 

kullanımları tercih etmesi doğal olmakla birlikte eserine kazandırdığı üslup değeri 

açısından da dikkate değerdir. İsviçre Almancasına ait bir diğer kullanım ise “Kipfel” 

(kruvasan) (DVS, 60) sözcüğünde görülmektedir. 

 

Romanda bahsi geçen yer adları İsviçre’de bulunan şehir adlarıdır. “Kloten” 

(DVS, 62), Zürih Kantonu’nun Bülach Bölgesi’nde yer alan bir şehirdir. Matthäi’nin 

Ürdün’e gitmek için bineceği uçak Kloten Havalimanından kalkacaktır. 

 

Yine İsviçre’nin bir kantonu olan “Kanton Schwyz”e de (87) bir tıraş bıçağıyla 

öldürülen bir kız çocuğundan bahsederken yer verilmiştir. Albert Schrott’un önceden 

işlediği cinayet ile Gritli Moser cinayeti arasındaki bağlantının kurulmasında önem 

taşımaktadır. Kız çocuğu ölümlerinin karşılaştırılması yapılırken katilin önceki iki 

cinayeti işlediği yerlerden biri de İsviçre’nin Sankt Gallen (88) Kantonu’dur. 
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Romanda topluluk adlarına da yer verilmiştir. İsviçre Almancasında sıklıkla 

kullanılan “Überfallkommando”nun (27) (Türk Polis Teşkilatına bağlı Şahin ve Yunus 

Birimlerine benzer özel bir emniyet birimi) yüksek Almanca karşılığı “motorisierte 

Einheit”tır (motorize birlikler). 

 

2.3.1.3. Belirli Bir Gruba Özgü Sözcük Kullanımı 

Dürrenmatt’ın bu romanında da Der Richter und sein Henker adlı polisiye 

romanında olduğu gibi kriminolojiye ilişkin söz dağarcığının yoğun bir biçimde 

kullanıldığı görülmektedir. Bu sözcükler arasından belirgin olanlar seçildiğinde; 

“Leiche” (ceset) (DVS, 28), “Blut” (kan) (DVS, 53), “Fall” (olay) (DVS, 15), “Wunde” 

(yara) (DVS, 147), “Kommissär” (komiser) (DVS, 14), “Vorgesetzter” (amir), 

“Leichenzug” (cenaze alayı) (DVS, 65), “Oberleutnant” (üstteğmen) (DVS, 14), 

“Polizist” (polis) (DVS, 16), “Kriminalist” (kriminolog) (DVS, 15), “Dokument” 

(belge) (DVS, 91), “Tatort” (olay yeri) (DVS, 27), “Totengeleit” (cenaze töreni) (DVS, 

61), “Polizeiwachtmeister” (polis çavuşu) (DVS, 51), “Täter” (suçlu) (DVS, 27), 

“Kreuzverhör” (çapraz sorgu) (DVS, 43), “Mordwaffe” (cinayet silahı) (DVS, 44), 

“Kantonspolizei” (kanton polisi) (DVS, 13) gibi adların ve “ermorden” (öldürmek) 

(DVS, 25), “forschen” (araştırmak) (DVS, 24), “verhaften” (tutuklamak) (DVS, 27), 

“verhören” (sorgulamak) (DVS, 44), “töten” (öldürmek) (DVS, 39) gibi eylemlerin 

kriminoloji üst başlığı altında toplanması mümkündür. 

 

Das Versprechen adlı romanda bir inşaat terimi olan “Scheiterbeige” (bir duvar 

kenarına düzenli olarak dizilmiş odun yığını) (DVS, 74), bir botanik terimi olan 

“Wellingtonia” (bir ağaç türü) (DVS, 78) gibi adlar da yer almaktadır. Bu tür görece sık 
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kullanılmayan terimlerin romanda yer alması, okurun da yüksek bir üslup düzeyine ve 

genel kültür bilgisine sahip olması gerektiği anlamına gelmektedir. 

 

Bunun yanı sıra romanın daha üçüncü cümlesinde Alman edebiyatçılar “Emil 

Staiger” (DVS, 5) ve “Goethe”den (DVS, 5) bahsedilmektedir. Bu ünlü Alman 

edebiyatçılardan bahsederken Dürrenmatt yine okurunun Alman edebiyatı ya da en 

azından bu ünlü iki Alman yazar hakkında bilgi sahibi olmasını beklemektedir. 

 

İspanyol ressam “Miró” (DVS, 51), İsviçreli ressamlar “Gubler” (DVS, 63), 

“Morgenthaler” (DVS, 63) ve “Hunziker”in (DVS, 63) adları da romanda yer 

almaktadır. Alman edebiyatçıların yanı sıra hem İspanyol hem de İsviçreli ressamların 

adlarının romanda yer alması okurun resim sanatı hakkında bilgi sahibi olmasını 

gerektirmekte, değilse de merak uyandırarak resim alanında eserler vermiş bu isimleri 

tanımasına aracı olmaktadır. 

 

Dürrenmatt, romanında, bilinen marka isimlerinden de bahsetmektedir. Ben 

anlatıcı yazar karakteri, Dr. H.’yle birlikte Zürih’e giderken Matthäi’nin çalıştırdığı 

benzinlikte mola vermiş ve anlatıcı oradaki binada asılı olan reklam afişlerinde gördüğü 

markaları okura aktarmıştır. Bunlar arasında “Shell” (DVS, 14), “Burrus Tabake” 

(Burrus tütünü) (DVS, 8), “Canada Dry” (Kanada menşeli bir içecek markası) (DVS, 

8), “Sport Mint” (şeker markası) (DVS, 8), “Lindt” (İsviçre menşeli bir çikolata 

markası) (DVS, 8), “Chateauneuf-du-Pape” yer almaktadır. 
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Bunların yanı sıra romanda bir puro markası olan “Bahianos” (DVS, 6) adı yer 

almaktadır. Dr. H., yazar karakteriyle romanın başında tanışıp birlikte Zürih’e gitmeyi 

teklif etmeden hemen önce bir Bahianos purosu yakmıştır. Hemen ardından da dört 

bardak kadar “Johnnie Walker” (DVS, 6) marka viski içtiği görülmektedir. 

 

2.3.1.4. Yabancı Sözcük Kullanımı 

Das Versprechen adlı romanda bazı karakterlerin yabancı dilde konuşturulduğu 

görülmektedir. Bunun neticesinde bu karakterlerin en az bir yabancı dil bildiği, 

dolayısıyla da toplumun üst tabakasına ait bireyler olabilecekleri sonucuna varmak 

mümkündür. Okurun yabancı dildeki kullanımları anlayabilmesi için ilgili dile hâkim 

olması ya da en azından bir çıkarımda bulunabilecek kadar dil bilgisine sahip olması 

beklenmektedir. En az bir yabancı dil bilen ya da bir yabancı dile ait sözcükleri 

kullanabilecek bireylerin roman dünyasındaki diğer bireylerden farklılaşabilecek üst 

düzey bir üslupla konuşturulduklarını söylemek mümkündür. Dürrenmatt, romanda yer 

alan karakterleri yabancı dilde konuştururken Fransız ve İngiliz dillerini kullanmıştır. 

Bu kullanımlara verilebilecek bazı örnekler aşağıda sıralanmıştır. 

 

“Er ging ins Zimmer zurück, zum Sofa, vor dem ein alter runder Tisch stand mit 

alten Büchern; Gustav Bonnier, Flore complète de France, Suisse et Belgique.” (DVS, 

74) 
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Odaya geri gitti, üstünde eski kitapların olduğu eski yuvarlak bir masanın 

arkasında duran kanepenin oraya; Gustav Bonnier, Fransa, İsviçre ve Belçika'nın Bitki 

Örtüsü4. 

 

“Ich war nicht so sicher, der Arzt schien mir Angst vor der eigenen Courage zu 

haben.” (DVS, 91) 

Çok emin değildim, doktor kendi cesaretinden korkuyor gibi geliyordu bana. 

 

“Inhaber einer Confiserie in Disentis, wie er schon längst herausgebracht hatte.” 

(DVS, 109) 

Çok önceden öğrendiği üzere Disentis’teki bir şekerleme dükkânının sahibi. 

 

“Er zündete sich eine Zigarette an; seine neue Passion beruhigte ihn.” (DVS, 74) 

Bir sigara yaktı; yeni tutkusu onu sakinleştiriyordu. 

 

“Setzen Sie sich neben den Chauffeur, von Gunten!” (DVS, 20) 

Şoförün yanına oturun, von Gunten! 

                                                 
4Flore complète de France, Suisse et Belgique adını taşıyan ve botanik bilimiyle ilgili 1985 

yılında basılan kitap, botanik bilimci Gaston Bonnier’e aittir. Dürrenmatt’ın bu yazarın ismini romanında 

bilerek değiştirdiği düşünülmektedir. Romanında bilimin farklı alanlarından konu veya sözcükler 

kullandığına ya da genel kültür bilgisi gerektiren alanlara değindiğine önceki değerlendirmelerde dikkat 

çekilmişti. Dürrenmatt’ın bu şekilde bilgi gerektiren konulara değinmesi ya da gerçek hayatta var olan bir 

kitabın ismini orijinal hâliyle kullanıp, o kitabın yazarının soyadı aynı kalsa da adını değiştirip okura 

sunması elbette ki üslup düzeyinde farklılıklara yol açmakta ve âdeta okurun bilgi ve üslup düzeyini, 

okurun bu kullanımları ayırt edebilmesiyle ölçmektedir. 
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2.3.1.5. Kalıplaşmış Sözcük Dizilerinin Kullanımı 

Dürrenmatt’ın Das Versprechen adlı romanında yer alan kalıplaşmış sözcük 

dizilerinin çoğunluğunu deyimlerin oluşturduğunu söylemek mümkündür. Deyimler, 

sahip oldukları yüksek imge gücüyle anlatılmak istenenin zihinde yer tutmasını 

sağlayarak anlatımın daha etkili olmasına yardımcı olmaktadır. 

 

Das Versprechen adlı romanda yer alan iletişimsel sözler arasında “Grüβ Gott” 

(merhaba) (DVS, 9), “Danke” (teşekkür ederim) (DVS, 10), “Es tut mir leid” (özür 

dilerim) (DVS, 41), “Willkommen” (hoş geldiniz) (DVS, 76) gibi kullanımlar yer 

almaktadır. 

 

Das Versprechen adlı polisiye romanda yer alan deyimler anlatımın etkisini 

arttırarak anlatılmak isteneni daha etkili hâle getirmektedir. Dürrenmatt’ın romanında 

yer verdiği deyimler arasından aşağıdaki örnekler seçilmiştir. 

 

“Ich steckte mir eine Bahianos in Brand.” (DVS, 59) 

Kendime bir Bahianos yaktım. 

 

Bu örnekte yer alan “in Brand stecken” (yakmak, ateşe vermek) sözü gerçek 

anlamıyla kullanılmıştır. Dürrenmat “anzünden” (yakmak, ateşe vermek) eylemini 

kullanabilecekken resmî Almanca üslubu altında değerlendirilebilecek ve yüksek üslup 

değeri taşıyan “in Brand stecken” sözünü kullanmayı tercih etmiştir. Aynı anlama 



274 

 

gelmelerine rağmen üslup bakımından farklılaşmış söz dağarcığına ait bu tür 

kullanımlar üslup düzeyleri arasındaki farkı ortaya koyarken Dürrenmatt’ın üslup 

düzeyi yüksek olan söz dağarcığında yer alan “in Brand stecken” sözünü tercih ettiği 

görülmektedir. 

 

“Wenn ich so die Photographien von diesem Mord betrachte, wünsche ich ihn 

zum Teufel.” (DVS, 42) 

Bu cinayetin fotoğraflarına şöyle bir baktığımda onun yok olmasını diliyorum. 

 

Bu örnekte yer alan “zum Teufel schicken” (şeytanın yanına göndermek) 

deyimi, bir şeyi ya da bir kimseyi yok etmek ya da ait olduğu yere göndermek 

anlamlarına gelmektedir. Şeytanın bulunduğu yerin cehennem olduğu düşünülürse bu 

deyimin, hoşlanılmayan veya var olması istenmeyen kişi veya nesnelerin cehenneme 

gönderilmesini istemek anlamlarında kullanıldığı anlaşılabilir. Günlük konuşma diline 

ait olan bu kullanım Dürrenmatt’ın farklı üslup düzeylerinden deyimlere yer verdiğini 

göstermektedir. 

 

“Er war ein Mensch, der nie auf sich zu sprechen kam und nun doch gezwungen 

war, es einmal zu tun, weil er diesen kleinen vogelartigen Arzt mit der lächerlichen 

Brille brauchte, der ihm allein weiterhelfen konnte, dem er aber dafür sein Vertrauen 

schenken mußte.” (DVS, 81) 
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Hiçbir zaman kendiliğinden konuşmayan ama şimdi bir kez olsun bunu yapmak 

zorunda kalan bir insandı, ona yardım edecek komik gözlüklü bu küçük kuş gibi doktora 

muhtaç olduğu için ona güvenmek zorundaydı. 

 

Dürrenmatt’ın bu örnekte kullandığı “vertrauen schenken” (güven hediye etmek) 

sözü, yüksek üslup düzeyine sahip bir deyimdir. Dürrenmat “vertrauen” (güvenmek) 

eylemini kullanabilecekken resmî Almanca üslubu altında değerlendirilebilecek ve 

yüksek üslup değeri taşıyan “vertrauen schenken” sözünü kullanmayı tercih etmiştir. 

Aynı anlama gelmelerine rağmen üslup bakımından farklılaşmış söz dağarcığına ait bu 

tür kullanımlar üslup düzeyleri arasındaki farkı ortaya koyarken Dürrenmatt’ın üslup 

düzeyi yüksek olan söz dağarcığında yer alan “vertrauen schenken” sözünü tercih ettiği 

görülmektedir. 

 

“Ich wollte ihr gegenüber überlegen bleiben, den Kopf nicht verlieren und sie 

beherrschen wie ein Techniker.” (DVS, 81) 

Onun karşısında soğukkanlı kalmak, aklımı kaybetmemek ve onu bir tekniker 

gibi kontrol etmek istiyordum. 

 

Dürrenmatt’ın bu örnekte yer verdiği “den Kopf verlieren” deyimi, Türkçede 

paniklemek, huzursuz olmak, gerilmek, düşünmeden hareket etmek gibi anlamlara 

gelmektedir. Türkçedeki karşılığı “aklını kaybetmek” olan bu deyime “verlieren” 

eyleminden önce getirilen ve olumsuzluk bildiren “nicht” sözcüğüyle, içinde bulunulan 

durumda aklıselim davranmak, aklını kaybetmemek anlamı kazandırılmıştır. 
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“Schickt diese Regeln endlich zum Teufel.” (DVS, 13) 

Şu kurallardan kurtulun artık. 

 

Bu örnekte yer alan “zum Teufel schicken” (şeytanın yanına göndermek) 

deyimi, Türkçede def etmek anlamına gelebilmekle birlikte, hoşlanılmayan bir durum 

ya da nesnenin yok edilmesi ya da ait olduğu yerin şeytanın yanı olması düşüncesiyle 

oraya gönderilmek istenmesi gibi değişmeceli anlamlarda kullanılmaktadır. 

 

2.3.2. Söz Dizimsel Üslup 

2.3.2.1. Söz Dizimsel Üslup Bağlamında Cümlenin Kapsamı 

Dürrenmatt’ın Das Versprechen adlı polisiye romanında kullandığı cümlelerinin 

kapsamını söz dizimsel üslup bağlamında inceleyebilmek için romanın çeşitli 

bölümlerinden örnekler verilecektir. Anlatıcının kullandığı ve roman karakterlerinin 

diyaloglarında yer alan cümlelerin kapsamı incelenecektir. 

 

“Im März dieses Jahres hatte ich vor der Andreas-Dahinden-Gesellschaft in 

Chur über die Kunst, Kriminalromane zu schreiben, einen Vortrag zu halten.” (DVS, 5) 

Bu yılın Chur’daki Andreas Dahinden Topluluğunda polisiye roman yazma 

sanatı üzerine bir sunum yapmayı planlıyordum. 

 

Romanın giriş cümlesi olan bu cümle, romanın anlatıcısı olan yazar karakterine 

aittir ve Chur kentinde bulunma sebebini okura açıklamaktadır. Romanın giriş 
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cümlesinde Dürrenmatt, görece kısa olmayan, ancak içerisinde uzun uzun 

betimlemelerin de yer almadığı bir cümle tercih etmiştir. Romanında Dr. H. karakterinin 

düşünceleriyle klasik polisiye romanları eleştiren Dürrenmatt, anlatıcı yazar 

karakterinin ilk cümlesinde polisiye roman yazma sanatıyla ilgili bir etkinlikten 

bahsetmektedir. Bu durum eleştirisinin derinliğine işaret etmesi bakımından dikkate 

değerdir. 

 

Romanın son cümlesi ise Dr. H. tarafından kurulmakta ve giriş cümlesine 

kıyasla oldukça kısa bir cümle olduğu görülmektedir. 

 

“Emma, die Rechnung.” (DVS, 155) 

Emma, hesap. 

 

Roman karakterleri arasında geçen diyaloglarda da Dürrenmatt kısa cümleleri 

tercih etmiş, karakterlerin ifade gücünün netliği açısından da kısa cümlelerin anlatımı 

vurgulama ve yüksek ifade değerinden yararlanmıştır. Grtli Moser’in ölümünden sonra 

onun okulunu ve öğretmenini ziyaret eden Dr. H. ve Matthäi arasında geçen diyaloglar, 

romanda yer alan kısa cümlelere örnek olarak gösterilebilir. 

 

“‘Fräulein Krumm?’ 

‘Bitte?’ 

‘Die Lehrerin von Gritli Moser?’ 

‘Was wünschen Sie von mir?’ 

(…) 
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‘Grüß Gott, Kinder!’ 

(…) 

‘Grüß Gott!’ (…) 

‘Ein schönes Lied, das ihr da gesungen habt.’ 

‘Wir üben den Choral für Gritlis Beerdigung.’” (DVS, 45) 

“Bayan Krumm?” 

“Buyurun?” 

“Gritli Moser’in öğretmeni?” 

“Benden ne istiyorsunuz?” 

(…) 

“Merhaba çocuklar!” 

“Merhaba!” (…) 

“Az önce söylediğiniz şarkı çok güzel.” 

“Gritli’nin cenazesi için ilahiyi çalışıyoruz.” 

 

Romanda yer alan kısa cümlelerin, karakterler arasında gerçekleşen diyaloglarda 

ya da genelde anlatıcının durum belirtmek için kullandığı açıklamalarda yer aldığı 

görülmektedir. Bu cümleler, diyaloglarda karşılıklı düşünce alışverişi sırasında 

kullanılan ya da anlatıcının cümlelerinde durum veya eylem belirten kısa cümlelerdir. 

 

Dürrenmatt’ın romanında kullandığı ve söz dizimsel üslup bağlamında uzun 

kategorisine alınabilecek cümlelere örnek olabilecek aşağıdaki cümlede Dr. H., 

Gritli’nin sınıf arkadaşlarına Gritli’nin hasta bir adam olduğunu ve böyle insanların 

neler yapabileceğini anlatmaktadır. 
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“Und weil sie krank sind, versuchen sie, die Kinder in ein Versteck zu locken, 

um sie zu verletzen, in einen Wald oder in einen Keller, was es auch immer für 

verborgene Orte gibt, und das geschieht sehr oft; wir haben mehr als zweihundert Fälle 

im Kanton im Jahr.” (DVS, 46) 

Hasta olduklarından çocuklara zarar vermek için orman ya da bodrum gibi, 

kuytu nereler varsa artık, onları gizli bir yere sürüklemeye çalışırlar ve bu da çok sık 

yaşanır; Kantonda yılda iki yüzden fazla olay yaşıyoruz. 

 

Bu cümlede noktanın oluşturacağı duraksamadan kaçınılmak istenmiş 

olabileceği düşünülmekle birlikte anlatılmak istenenin uzun bir cümle sayesinde daha 

akıcı bir biçimde aktarıldığını söylemek de mümkündür. 

 

“Wieder kam die Müdigkeit, dazu das unangenehme Geprassel von Kies, mit 

dem man die Straße bestreut hatte; auch gerieten wir bei einer Brücke leicht ins 

Rutschen; dann ein Militärtransport; die Scheibe wurde so schmutzig, daß die Wischer 

sie nicht mehr reinigen konnten.” (DVS, 8) 

Yine uyku bastırdı, üstüne bir de caddeye dökülmüş çakılın rahatsız edici sesi; 

bir köprünün üzerinde geçerken bir de hafifçe kaydık; sonra bir askeri araç geçişi; cam 

o kadar kirlenmişti ki silecekler artık temizleyemiyordu. 

 

Bu örnek cümlede anlatılmak istenenin ve okura aktarılmak istenen 

betimlemelerin kesintiye uğramaması için nokta kullanımından kaçınıldığını söylemek 



280 

 

mümkündür. Böylece anlatılmak istenenin daha akıcı ve akılda kalacak şekilde okura 

aktarıldığı düşünülmektedir. 

 

Dürrenmatt’ın Das Versprechen adlı romanında kullandığı cümlelerin kapsamı 

yerine göre değişkenlik göstermekle birlikte roman genelinde amacına uygun bir 

biçimde dağılmıştır. Kısa cümlelerin genelde karakter arasında geçen diyaloglarda, uzun 

cümlelerin ise daha çok betimleme ya da açıklama cümlelerinde yer aldığını söylemek 

mümkündür. 

 

2.3.2.2. Söz Dizimsel Üslup Bağlamında Cümlenin Türü 

Söz dizimsel üslup bağlamında Das Versprechen adlı romanda yer alan ifade, 

soru ve ünlem cümlelerine verilebilecek örnekler aşağıda gösterilmiştir. Bu örnekler 

arasında yer alan ifade cümleleri genelde anlatıcının durum bildirmek üzere kullandığı 

cümlelerden oluşmaktadır. Soru cümlelerinin iki farklı amaçla kullanıldığı 

görülmektedir. Birinci amaç bilgi almak, ikincisi ise cevabı belli olan bir soru cümlesi 

kurarak karşıdakini yeniden düşünmeye sevk etmektir. Ünlem cümleleri ise genelde 

karakter arasında geçen diyaloglarda yer almakta ve karakterin o anki duygularının 

yansıtılmasına yardımcı olmaktadır: 

 

“Ich machte mich auf den Weg.” (DVS, 96) 

Yola koyuldum. 
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“Matthäi betrat den Salon.” (DVS, 74) 

Matthäi salona girdi. 

 

“Der Arzt saß im weißen Mantel hinter seinen Akten.” (DVS, 75) 

Doktor beyaz önlüğüyle dosyalarının arkasında oturuyordu. 

 

Romanda yer alan bu ifade cümleleri roman karakterlerinin durum ya da 

hareketlerini bildiren ve nesnel bir ifade değeri taşıyan cümlelerdir. Bu bakımdan bu 

cümlelerin anlam düzeyinde nesnel bir üsluba sahip olduklarını söylemek mümkündür. 

“Setzen Sie sich neben den Chauffeur, von Gunten!” (DVS, 20) 

Şoförün yanına oturun von Gunten! 

 

“Glauben sie mir doch!” (DVS, 52) 

İnanın bana! 

 

“Ganz zufällig bin ich vorbeigekommen, ganz zufällig!” (DVS, 22) 

Sadece tesadüfen buradan geçtim, sadece tesadüfen! 

 

“Von Gunten ist der Mörder!” (DVS, 32) 

Katil von Gunten! 
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“Um zwei bin ich an deinem Kartoffelacker vorbeigekommen!” (DVS, 34) 

İkide senin patates tarlanın yanından geçtim! 

 

Romanda yer alan bu ünlem cümleleri karakterlerin o anki ruh hâlleri ve 

düşünme süreçleri ile seslenme, çaresizlik, telaş, öfke gibi duyguların okura 

aktarılmasını sağlamaktadır. 

 

Romanda yer alan bir diğer cümle türü ise soru cümlesidir. Karakterlerin 

diyaloglarında yer alan soru cümleleri ya bilgi almak amacıyla ya da retorik soru 

oluşturmak amacıyla kurulmuştur. 

 

“‘Regnet es in Mägendorf auch?’” (DVS, 16) 

“Mägendorf’ta da yağmur yağıyor mu?” 

 

“‘Was hat er denn gemacht?’” (DVS, 19) 

“Ne yaptı ki?” 

 

“‘Wie war seine Intelligenz?’” (DVS, 45) 

“Zekâsı nasıldı?” 
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“‘Sind Sie verrückt geworden?’” (DVS, 32) 

“Siz delirdiniz mi?” 

 

Son soru cümlesi hariç örneklerde yer alan soru cümleleri roman karakterlerinin 

bilgi almak amacıyla kurdukları soru cümleleridir. Ancak sonuncusu retorik bir sorudur. 

Bu örnek, Matthäi’nin von Gunten’i halkın arasına serbest bırakacaklarını söylediğinde 

savcının Matthäi’ye cevaben sorduğu retorik sorudur. Matthäi’nin bu hareketini çılgınca 

bulan savcı böylelikle şaşkınlığını ve endişesini dile getirmektedir. 

 

2.3.2.3. Söz Dizimsel Üslup Bağlamında Cümlenin Yapısı 

Söz dizimsel üslup bağlamında cümle yapısı bakımından değerlendirilen basit, 

sıralı ve bileşik cümleler, kullanıldıkları metnin üslup düzeyine etki edebilecek 

unsurlardır. Bu nedenle Dürrenmatt’ın Das Versprechen adlı romanında yer alan basit 

sıralı ve bileşik cümlelere örnekler verilecektir. 

 

Basit cümleler, devrik kurulmadıkları takdirde metne üslup bakımından 

neredeyse hiçbir katkı yapmadıkları için cümle düzeyinde nötr bir üslup taşımaktadır. 

Romanda yer alan basit cümlelere aşağıda bazı örnekler verilmiştir: 

 

“Von Gunten trank einen Kirsch.” (DVS, 19) 

Von Gunten bir vişne içti. 
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“Er fürchtete sich.” (DVS, 19) 

Korkuyordu. 

 

“Doktor Matthäi hat nichts mehr mit diesem Fall zu tun.” (DVS, 50) 

Doktor Matthäi’nin artık bu olayla ilgisi yok.  

 

Basit cümleler, söz dizimsel üslup incelemesinde herhangi bir üslup 

farklılaşması yaratmadığı için farklılaşmış üslup araştırmalarında araştırmacıya yol 

göstermek bakımından yetersiz olabilmektedirler. 

 

Ancak sıralı cümleler, basit cümlelere göre nesne ya da olayları virgül ya da 

bağlaçlarla art arda sıralayarak hem anlatımı güçlendirmekte hem de okurun zihninde 

canlandırarak anlatılmak isteneni kalıcı hâle getirebilmektedir. Bu açıdan metne belirli 

bir üslup değeri kazandırdıklarını söylemek mümkündür. Aşağıda romanda yer alan 

sıralı cümlelere örnekler verilmiştir. 

 

“Er bediente seine Kunden, tat seine Arbeit, Benzin einfüllen, öl, Wasser 

nachfüllen, Scheiben wischen, immer die gleichen mechanischen Hantierungen.” (DVS, 

107) 

Müşterilerine hizmet ediyordu, işini yapıyordu, benzin doldurmak, yağ, su 

doldurmak, camları silmek, sürekli aynı mekanik uğraşlar. 
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Yukarıdaki sıralı cümle örneğinde sıralananlar, cümleler değil, cümlenin eylem 

bildiren ögeleridir. Bu ögelerin art arda sıralanması sayesinde okurun zihninde 

oluşturulmak istenen resim, düşünce süreci ve anlatımda akıcılığın okura aktarıldığını 

söylemek mümkündür. Virgüllerle ayrılmış eylem bildiren cümle ögeleri noktanın 

yaratacağı duraksamayı yumuşatmış ve akıcılık kazandırmıştır. 

 

“Da kann einer auf der Geschäftsreise ein Mädchen sehen oder einen Knaben, er 

steigt aus seinem Wagen - keine Zeugen, keine Beobachtungen, und am Abend sitzt er 

wieder zu Hause, vielleicht in Lausanne, vielleicht in Basel, irgendwo, und wir stehen 

da, ohne Anhaltspunkte.” (DVS, 42) 

O zaman birisi iş gezisinde bir kız ya da oğlan çocuğunu görebilir, arabasından 

iner – ne görgü tanığı, ne denetleme ve akşam yine evinde oturur, belki Lozan’da, belki 

Basel’de, herhangi bir yerde ve biz ipucu olmadan öylece ortada kalırız. 

 

Yukarıdaki sıralı cümle örneğinde sıralananlar, yine cümleler değil, cümlede yer 

alan yer tamlayıcılarıdır. Böylece anlatım güçlendirilmiştir. Bahsi geçen suçlunun 

herhangi bir yerde bulunabileceğine dair bilinmezliği vurgulamak için bu sıralama 

yöntemi kullanılmıştır. Dolayısıyla okurun zihninde daha kalıcı ve akıcı hâle gelen 

anlatım aynı zamanda güçlendirilmiştir. 

 

“Ich ärgerte mich und konnte meine Gefühle vielleicht nicht ganz beherrschen.” 

(DVS, 42) 

Sinirlendim ve sanırım duygularıma tam olarak hâkim olamadım.  
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Bu örnekte yer alan sıralı cümlede iki ana cümle “und” (ve) bağlacıyla birbirine 

bağlanmış ve iki cümle arasındaki geçiş yumuşatılarak noktanın oluşturacağı 

duraksamadan kaçınılmıştır. 

 

“Ich bewunderte ihn auf einmal, wünschte ihm Erfolg, wenn auch vielleicht nur, 

um den gräßlichen Henzi zu demütigen; dennoch hielt ich sein Unternehmen für 

aussichtslos, das Risiko zu groß, die Gewinnchancen zu klein.” (DVS, 106) 

Belki de sadece korkunç Henzi’yi aşağılamak için birden ona hayran oldum, 

başarı diledim; buna rağmen yaptığı işi umutsuz, riski çok büyük ve kazanma ihtimalini 

çok düşük buldum. 

 

Bu örnekte yer alan ana cümleler “dennoch” (yine de, buna rağmen) bağlacıyla 

bağlanmış ve aralarında bir karşıtlık ilişkisi ortaya çıkmıştır. Bu sayede cümleler 

arasında mantıklı bir ilişki doğmuş, okurun düşünme sürecine ve metnin akıcılığına da 

katkı sağlamıştır. 

 

Dürrenmatt’ın romanda yer verdiği bir diğer cümle yapısı bileşik cümledir. 

Aralarında mantık ilişkisi bulunan iki cümleden oluşan bileşik cümleler anlatıma 

canlılık katması ve okurun düşünme sürecini canlı tutmayı sağlaması bakımından 

önemli bir üslup değeri taşımaktadır. Bileşik cümleler için romandan seçilen örnekler 

aşağıda verilmiştir. 
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“Die Verzweiflung kam wieder über ihn, die Einsicht in die Nutzlosigkeit seines 

Tuns und das lähmende Wissen, daß er trotzdem warten mußte, weil er nichts anderes 

mehr tun konnte als warten, warten und warten.” (DVS, 113) 

Umutsuzluk yine ortaya çıktı, eylemlerinin yararsızlığı hakkındaki iç görü ve 

beklemek, beklemek ve beklemek dışında hiçbir şey yapamadığından yine de beklemek 

zorunda olduğuna dair felç edici bilgi. 

 

“Das Haus machte gleich einen sonderbaren Eindruck, vielleicht weil es sich 

von seiner properen schweizerischen Umgebung abhob.” (DVS, 8) 

Belki de temiz İsviçreli çevrede göze çarptığından ev hemen tuhaf bir izlenim 

bıraktı. 

 

“Doch sie war sorglos, weil sie nicht im geringsten mit der Möglichkeit eines 

solchen Verbrechens rechnete.” (DVS, 36) 

Ancak kaygısızdı, çünkü en ufak bir ihtimalle bile böyle bir suçu hesaba 

katmıyordu. 

 

Bu örneklerde yer alan ana ve yan cümle “weil” (çünkü, -dığından) bağlacıyla 

bağlanmış ve aralarında bir sebep sonuç ilişkisi ortaya çıkmıştır. Bu sayede cümleler 

arasında mantıklı bir ilişki kurulmuş, okurun düşünme sürecine ve metnin akıcılığına 

katkı sağlamıştır. 
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2.3.2.4. Söz Dizimsel Üslup Bağlamında Cümle Ögelerinin Yeri 

Dürrenmatt’ın Das Versprechen adlı romanında ögelerinin yeri değiştirilmiş 

cümleler ile tek ögeli ya da eksiltili cümleler de yer almaktadır. Bunlara örnek 

olabilecek cümleler aşağıdaki örneklerde verilmiştir. 

 

“Auch in Mägendorf regnete es.” (DVS, 17) 

Mägendorf’ta da yağmur yağıyordu. 

 

Bu cümlede vurgulanmak istenen cümle ögesi cümlenin başına getirilmiştir. 

Böylece oluşturulan devrik cümleyle vurgulanmak istenen durum yalnızca yağmurun 

yağması değil, Mägendorf’ta da yağması olduğu anlaşılmaktadır. 

 

“Zwischen einer Scheiterbeige und einer Gartenmauer stand en kleines Mädchen 

in blauem Rock.” (DVS, 69) 

Bir odun yığını ve bir bahçe kapısı arasında mavi etekli küçük bir kız duruyordu. 

 

Yukarıdaki cümlede yine vurgulanmak istenen cümle ögesi küçük kız değil, 

onun durduğu yerin bir odun yığını ve bir bahçe kapısı arası olduğudur. Bu söz dizisi, 

cümlenin başına getirilmesiyle oluşturulan devrik cümle sayesinde vurgulanmıştır. 
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Dürrenmatt, romanında özellikle karakterler arasında geçen diyaloglarda sıklıkla 

tek ögeli cümlelere yer vermiştir. Böylece günlük konuşma genelde bilgi alışverişine 

yarayan diyalogların üslubunu belirlemiştir. 

 

Dr. Locher ve Matthäi arasında geçen bir diyalogda her ikisinin de tek ögeli 

cümlelerle bilgi alışverişinde bulunduğu görülmektedir. Konuşma sırasında kurdukları 

cümlelerin çoğu birer addan oluşmaktadır. 

 

“‘Haben Sie hin und wieder Fieber?’ 

‘Nein.’ 

‘Sprechstörungen?’ 

‘Auch nicht.’ 

‘Stimmen?’ 

‘Unsinn.’ 

‘Schweißausbrüche?’” (DVS, 78) 

“Ara sıra ateşiniz oluyor mu?” 

“Hayır.” 

“Konuşma bozuklukları?” 

“O da yok.” 

“Sesler?” 

“Saçmalık.” 

“Ter basması?” 

 

Romanda eksiltili cümleler de yer almaktadır. Eksiltili cümlelerin anlamı tek 

başlarına değil, ancak başka bir cümle ya da duruma bağlı olarak anlaşılabilir 

olduğundan bu cümleler belirli bir üslup değeri ortaya koymaktadır. Dedektif Matthäi 
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ve Gritli Moser’in bir öğretmeni arasında geçen diyalogda eksiltili cümlelerin yer aldığı 

görülmektedir. 

 

“‘Weit vom Dorf?’ 

‘Eine Viertelstunde.’ 

Matthäi schaute hin. Er war der einzige, der den Blick wagte. Niemand sagte ein 

Wort. 

‘Wie ist das gekommen?’ fragte der Lehrer. 

‘Ein Sexualverbrechen’, antwortete Matthäi. ‘Ging das Kind zu Ihnen in die 

Schule?’ 

‘Zu Fräulein Krumm. In die dritte Klasse.’ 

‘Haben Mosers noch mehr Kinder?’ 

‘Gritli war das einzige.’ 

‘Jemand muß es den Eltern sagen.’” (DVS, 22) 

“Köyden uzak mı?” 

“On beş dakika.” 

Matthai baktı. Bakmaya cesareti olan tek kişi oydu. Hiç kimse bir kelime 

etmiyordu. 

“Nasıl oldu bu?” diye sordu öğretmen. 

“Cinsel suç”, diye cevapladı Matthäi. “Çocuk okulda sizde mi okuyordu?” 

“Bayan Krumm’da. Üçüncü sınıfta.” 

“Moser’ların başka çocuğu var mı?” 

“Gritli tekti.” 

“Birileri durumu anne ve babasına söylemeli.” 

 

 

Bu örnekte altı çizili cümlelerin eksiltili cümleler olduğu görülmektedir. Altı 

çizili olan cümlelerin ilk üçünde yardımcı fiil, sonuncusunda da cümlenin yüklemi eksik 

bırakılmıştır. 
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Verilen tek ögeli eksiltili cümle örneklerinden hareketle bu cümlelerin yer aldığı 

diyalogların günlük konuşma diline hâkim olduğu ve metnin ilgili kısımlarına günlük 

konuşma üslubu kazandırdığını söylemek mümkündür. 

 

2.3.3. Edebî Sanatlar 

Bu başlık altında Dürrenmatt’ın Das Versprechen adlı polisiye romanında yer 

alan edebî sanatlar ele alınacaktır. Ortaya çıkan edebî sanatlar romanın bir yandan edebî 

değer taşıdığını gösterirken diğer yandan üslup düzeyi hakkında bilgi verecektir. Das 

Versprechen adlı romanın, polisiye roman olmasına rağmen edebî sanatlar içermesi 

bakımından diğer klasik polisiye romanlardan ayrıldığı da böylece ortaya çıkmış 

olacaktır. Bu inceleme yapılırken eserde yer alan tüm edebî sanatların gösterilmesi 

mümkün olmayacağından bunun yerine en sık kullanılanlar verilecektir. 

 

2.3.3.1. Benzetme Sanatı (Vergleich) 

Eserde benzetme sanatının kullanıldığı örnekler belirli başlıklar altında 

toplanmıştır. 

 

Nesne üzerinden benzetme: 

“Er war ein Mann der Organisation, der den Polizei-Apparat wie einen 

Rechenschieber handhabte.” (DVS, 14-15) 

Polis teşkilatını hesap cetveli gibi kullanan bir sistem adamıydı. 
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Özellik üzerinden benzetme: 

“Von den tosenden Bäumen fielen immer noch große silberne Tropfen, 

glitzerten wie Diamanten.” (DVS, 20) 

Gürleyen ağaçlardan hala elmas gibi parlayan büyük gümüş renkli damlalar 

düşüyordu. 

 

“Es ist einfach über Sie gekommen, Sie wurden auf einmal wie ein Tier, Sie 

überfielen und töteten das Mädchen, ohne daß Sie wollten, und ohne daß Sie anders 

konnten.” (DVS, 56) 

Öylece sizin üzerinize geldi, birden bir hayvan gibi oldunuz, istemeden ve başka 

türlü yapamadan kıza saldırdınız ve onu öldürdünüz. 

 

Durum üzerinden benzetme: 

“‘Ich weiß es’, sagte er nur leise, fast unhörbar und starrte in die roten und 

grünen Lichtreklamen, die nun wie gespenstische Gestirne in den gleichmäßig 

dahinrollenden Wagen strahlten.” (DVS, 38) 

“Biliyorum”, dedi sadece sessizce, neredeyse duyulmayacak bir şekilde ve artık 

ürkütücü yıldızlar gibi yanından geçen arabalara doğru parlayan kırmız ve yeşil renkli 

ışıklı reklamlara baktı. 
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Eylem üzerinden benzetme: 

“(…) es war mir nicht bekannt, ich hörte seine Stimme wie von ferne, verschanzt 

hinter meiner Müdigkeit, doch aufmerksam wie ein Tier im Bau (…)” (DVS, 11) 

(…) tanıdık gelmiyordu, sesini uzaktan geliyor gibi duyuyordum, 

yorgunluğumun arkasına gizlenmiş ancak ahırdaki bir hayvan gibi dikkatli (…) 

 

2.3.3.2. Eğretileme Sanatı (Metapher) 

Eserde yer alan eğretileme sanatına ait örnekler belirli başlıklar altında 

toplanmıştır. 

 

Dolaylama (Periphrase): 

“Die Gaststube war niedrig, verqualmt, eine Höhle aus Holz, die Wärme 

drückend, doch machte der Wirt kein Licht.” (DVS, 19) 

Salon alçak, dumanlı, ahşaptan bir mağaraydı, sıcaklık boğucuydu ancak çoban 

ışıkları açmıyordu. 

 

Kişileştirme: 

“(…) alles machte einen verkommenen Eindruck, trotz der Sonne, die jetzt 

beinahe stechend, bösartig schien.” (DVS, 9) 

(…) şimdi neredeyse keskin, kötü niyetli parlayan güneşe rağmen her şey harap 

bir izlenim yaratıyordu. 
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“(…) und manchmal, nur in unvermittelten Stößen, brauste der Wind über die 

Lichtung her, Laub tanzte auf, raschelte, und dann war es wieder still.” (DVS, 119) 

(…) ve bazen, sadece dolaysız vuruşlarla, ışıklandırmanın üzerinden 

uğulduyordu rüzgâr, kuru yapraklar dans ediyordu ve sonra yine sessizlik oluyordu. 

 

“Die ersten Häuser der Stadt rückten heran.” (DVS, 38) 

Şehrin ilk evleri yaklaşıyordu. 

 

2.3.3.3. Yineleme (Anapher) 

Eserde yer alan yinelemelerden seçilen örnekler aşağıda gösterilmiştir. 

 

“Irgendwo das Klappern von Tischfußball. Irgendwo das Klingeln und Rollen 

eines amerikanischen Spielautomaten.” (DVS, 19) 

Bir yerlerde langırtın tıkırdaması. Bir yerlerde bir Amerikan oyun otomatının 

çınlama ve yuvarlanma sesi.  

 

“Ich warte, ich warte, er wird kommen, er wird kommen.” (DVS, 11) 

Bekliyorum, bekliyorum, gelecel, gelecek. 

 

“Da kann einer auf der Geschäftsreise ein Mädchen sehen oder einen Knaben, er 

steigt aus seinem Wagen - keine Zeugen, keine Beobachtungen, und am Abend sitzt er 
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wieder zu Hause, vielleicht in Lausanne, vielleicht in Basel, irgendwo, und wir stehen 

da, ohne Anhaltspunkte.” (DVS, 42) 

O zaman birisi iş gezisinde bir kız ya da oğlan çocuğunu görebilir, arabasından 

iner – ne görgü tanığı, ne denetleme ve akşam yine evinde oturur, belki Lozan’da, belki 

Basel’de, herhangi bir yerde ve biz ipucu olmadan öylece ortada kalırız. 

 

“Er wartete und wartete. Die Autos fuhren an ihm vorbei, Wagen in allen Farben 

und allen Steuerklassen, alte Wagen, neue Wagen. Er wartete. 

(…) 

Er wartete und wartete.”  (DVS, 108) 

Bekledi ve bekledi. Arabalar yanından geçti, her renkte ve her sınıftan araba, 

eski arabalar, yeni arabalar. Bekledi. 

(…) 

Bekledi ve bekledi. 

 

“‘Wir sind Tiere, wir sind Tiere’, keuchte ich.” (DVS, 125) 

“Biz hayvanız, biz hayvanız” diye iç geçirdim. 

 

“Die Nacht zeitlos, gespenstisch. Draußen hatte es zu schneien aufgehört, alles 

war ohne Bewegung, die Straßenlampen schwankten nicht mehr, kein Windstoß, kein 

Churer, kein Tier, nichts, nur vom Bahnhof her hallte es einmal himmelweit.” (DVS, 5-

6) 
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Gece zamansız, ürkütücü. Dışarıda kar durmuştu, her şey hareketsiz, sokak 

lambaları sallanmıyordu, ne şiddetli bir rüzgâr, ne bir Churlu, ne bir hayvan, hiçbir 

şey, sadece tren istasyonundan bir kez gökyüzü yankılandı. 

 

“(…) überlegte er, vielleicht täglich, sicher wöchentlich, und noch hatte sich 

nichts ereignet, noch tappte er im Dunkeln, noch zeigte sich kein Anhaltspunkt, nicht 

einmal die Spur eines Verdachts, nur Automobilisten, die kamen und gingen, bisweilen 

mit dem Mädchen schwatzten, harmlos, zufällig, undurchdringlich.” (DVS, 111) 

(…) diye düşündü, belki her gün, mutlaka haftada bir ve hala hiçbir şey 

değişmemişti, hala karanlıkta ağır ağır yürüyordu, hala bir ipucu ortaya çıkmamıştı, bir 

şüphe belirtisi bile, sadece ara sıra kızla çene çalan giden gelen araç sürücüleri, 

zararsız, tesadüfi, anlaşılmaz. 

 

2.3.3.4. Bağlaçsızlık (Asyndeton) 

Romanda yer alan bağlaçsızlık için aşağıda örnekler gösterilmiştir. 

 

“Er bediente seine Kunden, tat seine Arbeit, Benzin einfüllen, öl, Wasser 

nachfüllen, Scheiben wischen, immer die gleichen mechanischen Hantierungen.” (DVS, 

107) 

Müşterilerine hizmet ediyordu, işini yapıyordu, benzin doldurmak, yağ, su 

doldurmak, camları silmek, sürekli aynı mekanik uğraşlar. 
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“Er spielte mit dem Mädchen, erzählte ihm Märchen, den ganzen Grimm, den 

ganzen Andersen, Tausendundeine Nacht, erfand selbst welche, tat verzweifelt alles, um 

das Mädchen an sich zu fesseln, an die Straße, an welcher er es haben mußte.” (DVS, 

108) 

Kızla oynuyordu, ona masal anlatıyordu, bütün Grimm’i, bitin Andersen’i, 

Binbir Gece, bazılarını kendisi uyduruyordu, kızı kendisine, bulunmasını istediği 

caddeye bağlamak için çaresizce her şeyi yapıyordu. 

 

“(…) überlegte er, vielleicht täglich, sicher wöchentlich, und noch hatte sich 

nichts ereignet, noch tappte er im Dunkeln, noch zeigte sich kein Anhaltspunkt, nicht 

einmal die Spur eines Verdachts, nur Automobilisten, die kamen und gingen, bisweilen 

mit dem Mädchen schwatzten, harmlos, zufällig, undurchdringlich.” (DVS, 111) 

(…) diye düşündü, belki her gün, mutlaka haftada bir ve hala hiçbir şey 

değişmemişti, hala karanlıkta ağır ağır yürüyordu, hala bir ipucu ortaya çıkmamıştı, bir 

şüphe belirtisi bile, sadece ara sıra kızla çene çalan giden gelen araç sürücüleri, 

zararsız, tesadüfi, anlaşılmaz. 

 

2.3.3.5. Ses Yinelemesi (Alliteration) 

Ses yinelemesinin Das Versprechen adlı romanda yer alan örnekleri aşağıda 

gösterilmiştir. 
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“Die Bauern saßen an einem langen Tisch, vielleicht vor Weißwein, vielleicht 

vor Bier, nur als Schatten vor den silbrigen Fensterscheiben sichtbar, an denen es 

niedertropfte, niederfloß.” (DVS, 19) 

Köylüler uzun bir masada oturuyorlardı, belki önlerinde beyaz şarap, belki 

önlerinde bira, yalnızca üzerinden damlaların damlayıp aşağı aktığı simli pencere 

canlarının önünde gölge olarak görünüyorlardı.” 

 

“Unbeirrbar, unablenkbar.” (DVS, 110) 

Sinirlendirilemez, dikkati dağıtılamaz. 

 

“(…) der Mann verkam, versoff, verblödete; es gab weder etwas zu helfen noch 

etwas zu ändern (…)” (DVS, 131) 

(…) adam çökmüş, sarhoş, bunamış; ne yardım edecek bir şey ne de değiştirecek 

bir şey vardı (…) 

 

2.3.3.6. Düz Değişmece (Metonymie) 

Eserde yer alan düz değişmece örnekleri bu başlık altında gösterilmiştir. 

 

Kap-İçindekiler İlişkisi: 

“Von Gunten trank einen Kirsch” (DVS, 19) 

Von Gunten bir vişne içti. 
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Das Versprechen adlı polisiye romanda yer alan ve örnekleri bu başlık altında 

gösterilen edebî sanatlar, esere edebî değer kazandırmakla birlikte onu diğer klasik 

polisiye romanlardan da ayırmaktadır. Dürrenmatt, romanında yer verdiği edebî sanatlar 

aracılığıyla klasik polisiye romanlara kıyasla daha yüksek bir üslup düzeyi elde etmiş ve 

anlatımdaki canlılık ve akıcılığı kaybetmemiştir. Romandan örneklenen benzetme, 

eğretileme, yineleme, bağlaçsızlık, ses yinelemesi ve düz değişmece sanatlarının, Das 

Versprechen adlı romana kattıkları yüksek üslup düzeyi sayesinde ona edebî bir değer 

kazandırdıklarını da söylemek mümkündür. Dürrenmatt, böylece romanının klasik 

polisiye romanlardan ayrılmasını sağlamış ve edebî bir polisiye roman örneği ortaya 

koymuştur. 
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IV. SONUÇ 

Bu tez çalışmasında Dürrenmatt’ın Der Richter und sein Henker, Der Verdacht 

ve Das Versprechen adlı polisiye romanları, klasik polisiye anlatıların kurgusal 

özelliklerine ve edebî metinlerde üslubu belirleyen unsurlara göre incelenmiştir. Bunun 

için edebiyat bilimi ve dil biliminin yöntemleri bir arada kullanılmış, yani eklektik bir 

yöntem izlenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda Dürrenmatt’ın polisiye romanlarının 

klasik polisiye anlatıların kurgusal özelliklerinden uzaklaştığı görülmüştür. Bu 

romanların, genellikle yığın edebiyatı çerçevesinde değerlendirilen polisiye 

romanlardan farklı olarak yığın edebiyatının bir parçası olarak değerlendirilemeyeceği, 

aksine edebî değer taşıyan eserler olduğu ortaya koyulmuştur. 

 

Tez çalışmasının kuramsal bölümü iki ana başlığa ayrılmıştır. Polisiye Roman 

adlı birinci ana başlık altında polisiye romanın tarihi, başlıca araştırmacılara göre 

özellikleri, ilkeleri ve uygulama bölümünde teze konu olan romanların incelenmesinde 

yol gösterici olacak klasik polisiye anlatıların kurgusal özelliklerine ayrıntılı olarak yer 

verilmiştir. Bu noktada özellikle anlatım teknikleri, polisiye roman kişilerinin 

değerlendirilmesi, roman dünyası ve polisiye romanın önemli unsurları üzerinde 

yoğunlaşılmıştır. 

 

Kuramsal bölümün ikinci ana başlığı olan Üslup Kavramı altında ise üslup 

kavramı önce genel ve daha sonra alan sözlüklerine göre tanımlanmış, başlıca 

kuramcıların üslup inceleme yöntemleri ele alınmıştır. Son olarak teze konu olan 

romanların incelenmesinde yol gösterici olacağı için bu kuramcılar arasında yer alan 
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Bernhard Sowinski’nin edebî metinlerde üslubun belirlenmesine ilişkin görüşlerine 

ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 

 

Tez çalışmasının uygulama bölümü, Dürrenmatt’ın Polisiye Romanlarında 

Üslup Özellikleri başlığını taşımaktadır. Uygulama bölümü de iki ana başlığa 

ayrılmıştır. Dürrenmatt’ın Polisiye Romanlarının Klasik Polisiye Anlatıların Kurgusal 

Özelliklerine Göre İncelenmesi adlı birinci başlık altında teze konu olan polisiye 

romanlar, kuramsal bölümde ele alınan klasik polisiye anlatıların kurgusal özelliklerine 

göre ayrıntılı bir biçimde incelenmiş, bu romanların bu özelliklerle örtüştüğü ya da 

onlardan ayrıldığı yerler gösterilmiştir. Uygulama bölümünün Dürrenmatt’ın Polisiye 

Romanlarında Üslubu Belirleyen Unsurların İncelenmesi adını taşıyan ikinci ana 

başlığının altında teze konu olan polisiye romanlar tezin kuramsal bölümünde ele alınan 

Sowinski’nin üslup inceleme yöntemi doğrultusunda ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. 

Bu incelemenin sonunda belirlenen üslup unsurları aracılığıyla bu romanların yığın 

edebiyatı içerisinde sayılamayacağı ve edebî değer taşıdığı ortaya çıkmıştır. 

 

Uygulama bölümünde, Dürrenmatt’ın polisiye romanları üzerinde hem klasik 

polisiye anlatıların kurgusal özelliklerine göre hem de üslubu belirleyen unsurlar 

doğrultusunda incelemeler yapılmıştır. Ayrıca edebiyat bilimi ve dil biliminin 

yöntemleri kullanılarak Dürrenmatt’ın polisiye romanlarının klasik polisiye anlatıların 

kurgusal özelliklerinden uzaklaştığı ve onlarla örtüştüğü noktalar ortaya çıkarılmaya 

çalışılmıştır.  
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Bu çalışmanın uygulama bölümünün ilk inceleme aşamasını oluşturan 

Dürrenmatt’ın Polisiye Romanlarının Klasik Polisiye Anlatıların Kurgusal Özelliklerine 

Göre İncelenmesi başlığı altında Dürrenmatt’ın üç polisiye romanı incelenmiştir. 

 

İlk örnek olan Der Richter und sein Henker adlı polisiye romanın 21 bölümden 

oluştuğu ve eserde çoğul bakış açılı o-anlatıcıya yer verildiği görülmüştür. Seçilen bu 

bakış açısı, polisiye romanın karakterine uygun olmakla birlikte fairplay ilkesini ihlal 

etmeden okuru yanıltmak için yazarların tercih edebileceği bir bakış açısıdır. Birden 

fazla kahramanın bakış açısını kullanan yazar, böylece dedektifin üstün aklı sayesinde 

belki de çoktan çözümüne ulaştığı bulmacayı okura aktarmak zorunda kalmamış ve 

klasik polisiye anlatıların kurgusal özelliklerine bu bakımdan sadık kalmıştır. 

 

Dürrenmatt’ın bu romanda klasik polisiye anlatıların kurgusal özelliklerine sadık 

kaldığını gösteren bir diğer unsur, Der Richter und sein Henker adlı polisiye romanın 

bir cinayet vakasıyla başlamasıdır. Klasik polisiye anlatıların kurgusal özelliklerinde 

dedektifin ortaya çıkması için kaçınılmaz olan suç işlenmiş ve dedektif ile yardımcısı 

ortaya çıkmıştır. 

 

Van Dine’in kurallarına göre polisiye yazarı, polisiye romanlar için gerekli 

olmayan ayrıntılı kişi ve mekân tasvirlerinden kaçınmalıdır. Dürrenmatt, incelenen ilk 

polisiye romanının tamamında bu kurala uymakta ve okura sadece en gerekli bilgileri 

aktarmaktadır. Ayrıntılı doğa ve kişi tasvirleri romanda yer almamaktadır. Sadece 

kişileri kesin bir biçimde tanıtan sınırlı tasvirler yapılmıştır. Bu açıdan bakıldığında 

Dürrenmatt geleneksel polisiye roman kurallarına sadık kalmaktadır. 
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Dürrenmatt’ın, Der Richter und sein Henker adlı polisiye romanında sadık 

kalmadığı klasik polisiye anlatıların kurgusal özelliklerinden biri, cesedin olay yerinden 

taşınmasıdır. Çünkü bu özelliklere göre dedektifin olay yerine dönüp en ince 

ayrıntılarıyla cinayet planını yeniden kafasında canlandırabilmesi için olay yerinde 

kesinlikle herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. 

 

Romanda tespit edilen, Dürrenmatt’ın romanda sadık kalmadığı bir diğer klasik 

polisiye anlatı kurgusal özelliği de dedektif yardımcısı ile dedektif arasında olması 

gereken koşulsuz sadakatin Bärlach ve Tschanz arasındaki ilişkide görülmemesidir. 

Bärlach, elde ettiği bilgilerin tamamını, örneğin araştırmalarının bulgularını Tschanz’la 

paylaşmadığından aralarında güvene dayalı bir ilişkiden bahsetmek mümkün değildir. 

 

Dürrenmatt’ın romanını klasik polisiye anlatıların kurgusal özelliklerinden 

farklılaştırdığı en belirgin durum ise Watson figürü, yani Tschanz karakterinin katil 

rolünde olmasıdır. 

 

Romanın dedektifi olan Bärlach’ın, klasik polisiye anlatılarda yer alan 

dedektiflere kişisel alışkanlıklar yönünden benzediği tespit edilmiştir. Kapısını hiçbir 

zaman kilitlememesi ya da egzotik nesnelere ilgi duyması bu özellikler arasında 

sayılabilir. Bekâr olan ve yalnız yaşayan Bärlach, klasik polisiye anlatılarda yer alan 

dedektiflerde olduğu gibi soyutlanmış bir yaşam sürmektedir. Ancak Bärlach, onların 

aksine amatör bir dedektif değil, polis teşkilatına bağlı olarak görev yapan profesyonel 

bir dedektiftir. Bu durum, Dürrenmatt’ın dedektifini onlardan farklılaştırdığını gösteren 

bir özellik olarak saptanmıştır. Ayrıca romanda dedektif Bärlach’tan “yaşlı” diye 
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bahsederek fiziksel sağlığı bakımından büyük ölçüde yetersiz bir imaj çizmektedir. 

Bärlach’ın geçirdiği ağrı nöbeti, onun çaresizliğini vurgulayan dikkate değer 

anlardandır. Bunlara ek olarak dedektif Bärlach, suçluyu yakalamak için kendi 

yöntemlerini uygulamaktadır. Bu durum, eserde yasalar doğrultusunda ilerlemediğinden 

ve yardımcısı Tschanz’ı, rakibi Gastmann’ı alt etmek için kullanmasından 

anlaşılmaktadır. 

 

Yapılan incelemeler sonucunda, Dürenmatt’ın ilk polisiye romanında, Bärlach 

karakteriyle bir yandan klasik dedektif geleneğine bağlı, diğer yandan geleneksel 

dedektif karakterinin dar sınırlarını aşan bir dedektif ortaya koyulduğu tespit edilmiştir. 

 

Dürrenmatt’ın, Watson figürü olan Tschanz’ı romandaki katil figür olarak 

kullanması, klasik polisiye anlatıların kurgusal özelliklerinden ayrılan önemli bir unsur 

olarak görülmektedir. Klasik polisiye anlatılarda katilin cezalandırılması okura vicdanen 

bir rahatlama hissi verirken Tschanz’ın Bärlach’ın kişisel hırsının kurbanı olarak 

cezalandırılması, farklı bir adalet anlayışının ürünü olması nedeniyle okur açısından 

rahatsız edicidir ve klasik polisiye anlatılara uygun olmayan bir cezalandırmadır. 

 

Dürrenmatt’ın klasik polisiye anlatıların kurgusundan uzaklaştığı bir diğer nokta 

ise dedektif yardımcısı olan Tschanz’ın farkında olmadan Bärlach’ın maşası hâline 

gelmesidir. Klasik polisiye anlatılarda suçlular, tabii ki adaletin bir temsilcisi sayılan 

polis memurları tarafından suça teşvik edilmemekte ve romanın sonunda gerekli cezayı 

çekmek üzere tutuklanmaktadırlar. Ancak Dürrenmatt Der Richter und sein Henker adlı 
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romanını klasik polisiye anlatılardaki bu tek boyutluluktan uzaklaştırmış ve dedektif 

yardımcısı Tschanz’ı dedektif Bärlach’ın güdümünde bir karakter hâline getirmiştir. 

 

Elbette ki polisiye anlatılarda dedektifin karşısına bir rakibin yerleştirilmesi 

alışılagelmiştir. Ancak Dürrenmatt, bu uygulamayı biraz farklılaştırıp klasik polisiye 

anlatılarda geri planda kalan rakibi kendi romanında ön plana çıkarmıştır. Hatta 

Gastmann karakterini öyle yansıtmıştır ki romanın sonunda Gastmann’ın ölümüyle bile 

dedektif Bärlach’ın eksiksiz bir zafere ulaştığını söylemek mümkün olmamaktadır. 

 

Dürrenmatt’ın bu ilk polisiyesinde yer alan yazar karakteri de dikkat çekicidir. 

Yazarın Dürrenmatt gibi yaşaması ve çalışması, Dürrenmatt gibi giyinmesi ve evde 

yaşayanlar arasında çocuk ve köpeğin yer alması, Dürrenmatt’ın romanına 

otobiyografik özellikleri dâhil ettiğini göstermektedir. Ancak bunlardan daha dikkat 

çekici olan kısım, yazarın kendisi hakkında yaptığı açıklamalardır. Bu açıklamalara göre 

yazar, arkasında bir güç, bir devlet, bir yasa ya da ceza olmaksızın âdeta bir polis 

titizliğiyle insanları en ince davranışlarına kadar incelemektedir. Yazarın asıl merak 

ettiği ve ömrü boyunca araştırmaktan geri durmayacağını söylediği sorun, çeşitli 

insanların farklı durumlarda sergiledikleri davranışlardır. Buradan hareketle, 

Dürrenmatt’ın bir yazar olarak sahip olduğu gözlem yeteneği ile toplumsal olayları 

analiz edebilme becerisini yazar karakterinde görmek mümkündür. 

 

Dürrenmatt’ın ikinci polisiye romanı Der Verdacht, iki ana bölümden 

oluşmaktadır. Bu bölümlerin her biri kendi içinde yeniden başlıklandırılmıştır. 
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Dürrenmatt’ın ilk polisiye romanı Der Richter und sein Henker’dan farklı olarak Der 

Verdacht’ta dıştan bakış açılı (dış odaklayım) dış öyküsel anlatıcı (extradiegetiesch-

heterodiegetischer Erzähler) kullanılmıştır. Yansız bir o-anlatıcı tarafından anlatılan 

romanda yer alan karakterler, romanın heyecanını ve bulmacanın merakını canlı 

tutabilmek için çoğunlukla dış odaklayım yoluyla anlatılmıştır. Romanın ikinci ana 

bölümüne geçildiğinde iç odaklayımın (intradiegetisch) arttığı görülmektedir. 

 

Zaman dizinsel olarak Der Richter und sein Henker’in devamı olan Der 

Verdacht’ta Dürrenmatt’ın, ilk romanına kıyasla polisiye romandan bir parça daha 

uzaklaştığı görülmektedir. Dedektif Bärlach’ı ikinci kez okurla buluşturan Dürrenmatt, 

bu sefer Bärlach’ı birinci romanda olduğu gibi parlak bir dedektif olarak yansıtma 

eğiliminde değildir. Bärlach’ı ameliyat olmak üzere olan yaşlı ve yetersiz bir dedektif 

olarak aktarmaktadır. Der Verdacht’ın odak noktası dedektifin araştırma süreci değildir. 

Bunun yerine Dürrenmatt, suçlunun ruhsal-düşünsel özelliklerinin ve yeteneklerinin 

tüm görüntüsünü gözler önüne sermiştir. Dedektif ile suçlu arasındaki gelgit, klasik 

polisiye anlatılarda olduğu gibi gizli bir biçimde değil, ikisi arasında açık bir meydan 

okumaya dönüşmüştür, bu özellik de klasik polisiye anlatı kurgusundan ayrılmaktadır. 

 

Der Richter und sein Henker’da olduğu gibi, bu romanda da Bärlach nihilist bir 

suçlunun peşinden gitmektedir. Peşine düştüğü suçlu birinci romandaki Gastmann 

karakteri gibi toplumda saygın bir yeri olan ve hiçbir şüphe uyandırmayan bir 

karakterdir. Bärlach, Gastmann karşısındaki çaresizliğini Emmenberger karşısında da 

yaşamakta ve yine Der Richter und sein Henker’da olduğu gibi yardım almak zorunda 
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kalmaktadır, bu nedenle klasik polisiye anlatılardaki dedektifin özelliklerinden 

uzaklaşmaktadır. 

 

Dedektifin ortaya çıkması için gerekli ön koşullardan biri olan cinayet ya da suç 

mahalli, Der Verdacht’ta yer almamaktadır. Bunun yanı sıra okurun bir önceki 

romandan tanıdığı dedektif Bärlach, Der Verdacht’ta tanıtılmamış ve  daha ilk sahnede 

romanda yer almıştır. Öyle ki romanın ilk sözcüğü Bärlach’tır. Bu açılardan 

bakıldığında Der Verdacht’ın klasik polisiye anlatıların kurgusal özelliklerine uymadığı 

ortaya çıkmaktadır. 

 

Ancak Der Verdacht’ta oldukça sık rastlanan bir klasik polisiye anlatı unsuru 

görülmektedir: Kilitli oda. Roman karakteri olan yazar Fortschig, kilitli bir odada 

öldürülmüştür. Dedektif olarak Dr. Emmenberger’e kurmak istediği tuzakta başarısız 

olan ve bu uğurda Fortschig’in ölmesine sebep olan Bärlach, bir dedektifin asla 

düşmemesi gereken bir duruma düşmektedir. Suçluyu yakalamak için bir kurban 

vermek klasik polisiye anlatılarda yer almaması gereken bir unsurdur. Der Verdacht’ta 

dedektifin ortaya çıkması için gereken bir cinayet veya suç bulunmamasına rağmen 

romanın seyri içerisinde masum insanların Bärlach’ın şüphelerinden emin olmak için 

kurduğu tuzaklar sebebiyle ölmesi, klasik polisiye anlatıların kurgusundan oldukça 

uzaklaşmış bir unsur olarak değerlendirilmektedir. 

 

Der Richter und sein Henker’dan da bilindiği üzere Bärlach’ın kendine özgü bir 

adalet anlayışı bulunmaktadır. Onun için adaletin tecelli etmesi sadece yasalar 

doğrultusunda olmak zorunda değildir. Önemli olan suçluların bir şekilde 
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cezalandırılmasıdır. Arkadaşı Gulliver’le olan ilişkilerinde de farklı bir anlayıştan 

kaynaklanan bir motivasyonla yasal olmayan bir davranış sergileyerek Gulliver’in Nazi 

savaş suçlularının izini sürüp onları öldürmesine göz yummaktadır. 

 

Bärlach’ın Der Verdacht’taki başarısızlığı Der Richter und sein Henker’da 

olduğundan çok daha belirgindir. Bärlach ilk romanda olayları yüzeysel de olsa çözüme 

kavuşturmuş, asıl başarısızlığı ise Gastmann’la girdiği iddiayı kaybetmesi olmuştur. 

Dolaylı olarak Schmied ve Tschanz’ın da ölmesine sebep olmuştur. Ancak Bärlach, Der 

Verdacht’taki nihai bir yenilgiye uğramaktadır. Romanda Bärlach’ın güçsüzlüğü ve 

çaresizliği açıkça gösterilmiştir. Tüm roman boyunca rakibini yenmeye yaklaşacak 

hiçbir gerçek fırsat ortaya çıkmadığından Der Verdacht’ta da dedektifin içinde 

bulunduğu zayıflık gözler önüne serilerek klasik polisiye anlatılarda yer alması gereken 

dedektifin özellikleri tamamen bozulmuştur. 

 

Dürrenmatt, Gulliver karakteriyle Jonathan Swift’in 1726 yılında tamamladığı 

Gulliver’in Gezileri arasında bir tür metinlerarası ilişki kurmaktadır. Der Verdacht’ta 

yer alan Gulliver heybetli kuvvetli bir karakterdir. Gulliver’in Gezileri’nde yer alan 

Gulliver karakteri ise kitabın ilk hikâyesinde cüceler ülkesi Lilliput’a ulaşmakta ve 

orada cücelere kıyasla bir dev gibi görünmektedir. Cücelerle dost olan Gulliver onları 

düşmanlara karşı koruyan bir karakterdir. Dürrenmatt’ın romanında yer alan Gulliver 

karakteri de aynı şekilde dostlarını tehlikelere karşı korumakta, Bärlach’ı düşmanı Dr. 

Emmenberger’in elinden kurtarmaktadır. Dürrenmatt, Der Verdacht’ta klasik polisiye 

anlatıların kurgusal özelliklerinin dışına çıkmanın yanı sıra romanında metinlerarasılığa 

da yer vererek eserin edebî zenginliğinin daha belirgin hâle gelmesini sağlamıştır. 
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Klasik polisiye anlatılardaki katilden farklı olarak Dr. Emmenberger kaderci ve 

nihilist bir karakterdir. Dr. Emmenberger’a göre dünya, yapısı bakımından bir şans 

oyunudur, her zaman ve tamamıyla tesadüfle yönetilmektedir ve bu sebeple böyle bir 

dünyaya inanmanın saçmalığından bahsetmektedir. Der Verdacht eserindeki Dr. 

Emmenberger karakteri de Der Richter und sein Henker’in suçlu karakteri Gastmann’la 

benzer bir şekilde kurgulanmıştır, Dr. Emmenberger karakterinin ondan ayrıldığı 

noktalar eserde açıkça ortaya çıkmaktadır. Dr. Emmenberger, Gastmann karakterinin 

devamı niteliğinde değildir, dolayısıyla onun zıt bir yansıması olarak romanda yer 

almıştır. Gastmann’ın sahip olduğu özgürlük ve keyfî bir biçimde yaptığı iyilik ya da 

kötülük, Dr. Emmenberger’in davranışlarında görülmemektedir; çünkü Dr. 

Emmenberger net bir biçimde olmak istediği tarafı seçmiş ve suç içeren davranışlarını 

gerçekleştirmek için kendine bir hayat görüşü tasarlamıştır. Dr. Emmenberger’in 

işlediği suçlar Gastmann’da olduğu gibi salt tesadüfe dayalı değil, tutarlı bir öz inancın 

sonucudur. Bu bağlamda Dr. Emmenberger, Der Richter und sein Henker’daki yazar 

karakterinin Gastmann’ın zıt kutbu olarak tanımladığı tipi oluşturmaktadır. 

 

Dr. Emmenberger, hekim olması sebebiyle de Nazi toplama kamplarında görev 

yapmış Josef Mengele gibi hekimleri çağrıştırmaktadır. Dr. Emmenberger’in, Dr. 

Nehle’yle kimlik değiştirmesi ve Dürrenmatt’ın bu iki doktor arasında kurduğu ilişki, 

yani suçlunun bir ikizi olması durumu, klasik polisiye anlatıların fairplay ilkesine 

aykırıdır. 

 

Dürrenmatt, Gulliver karakteri ile Gulliver’in Gezileri’ndeki ana karakter 

Gulliver arasında bir tür metinlerarası ilişki kurarken cüce karakterini de aynı 
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hikâyedeki cücelerle ilişkilendirmektedir. Dev Gulliver’in cüceler karşısındaki 

üstünlüğü ve dostluğu Der Verdacht’ta da görülmektedir. Cüce karakteri her ne kadar 

Dr. Emmenberger’in emirlerini yerine getirse de Gulliver karakterinin de sözünden 

çıkmak istememektedir. Böylece Gulliver’in Gezileri’nde yer alan dev Gulliver ve 

cüceler arasındaki ilişkinin Der Verdacht’ta yer aldığı ve Dürrenmatt’ın romanında 

metinlerarasılığa yer verdiği ortaya çıkmaktadır. 

 

Dürrenmatt’ın üçüncü polisiye romanı olan Das Versprechen, önceki iki polisiye 

romana göre kurgusal anlamda biraz daha farklılaşmış ve roman çerçeve anlatı 

tekniğiyle yazılmıştır. 

 

Ben anlatıcı, yani romandaki yazar karakteri, çerçeve hikâyenin ilerleyen 

aşamalarında Gritli Moser olayını Dr. H.’den öğrenmektedir. İç hikâye, yani Gritli 

Moser olayının anlatıldığı kısım, Dr. H. ve Matthäi hakkındadır. İç anlatının özelliği 

gereği iç hikâyede dokuz yıl önce yaşanan olaylar anlatılmaktadır. Çerçeve hikâyede ilk 

başta iç odaklayımlı ben anlatıcının (intern fokalisierter Ich-Erzähler) aktardığı hikâye 

yer almaktadır. Dr. H’nin anlatıcı karakterle çıktığı seyahat sırasında anlatıcı, viski ve 

uyku ilaçlarının etkisinde olduğu için neredeyse hiç konuşamadığından Dr. H. 

anlatmaya başlamaktadır. Dr. H.’nin, yolculuk sırasında bir benzinlikte gördükleri 

üzerine eski iş arkadaşının işinde ve hayatında yaşadığı çöküşten bahsetmeye 

başlamasıyla birlikte iç hikâye de başlamaktadır. Romanın sonunda tüm hikâyeyi bildiği 

ortaya çıktığı için iç odaklayımlı ben anlatıcı geri planda kalmaktadır. 
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Dürrenmatt’ın Das Versprechen adlı polisiye romanına, “Requiem auf den 

Kriminalroman” (polisiye romana ağıt) alt başlığını eklemesinden klasik polisiye 

anlatıları eleştirdiği anlaşılmaktadır. Modern polisiyenin ilk ortaya çıktığı zamanlar olan 

on dokuzuncu yüzyılın başı ve ortalarından itibaren dünya düzeninin hızla değişmesine 

ve romanda yer alan korkunç cinayete atıfta bulunmaktadır. Edgar Allan Poe ya da 

Arthur Conan Doyle’un dedektif karakterleriyle ortaya koyduğu polisiye konsepti, 

teknolojiye duyulan hayranlığın büyük boyutlara ulaştığı zamanlara dayanmaktadır. O 

dönem her sorunun mantıkla ve araştırmayla çözülebileceğine inanılmaktadır. Ancak 

araya giren iki dünya savaşı ve bir de dünya genelinde yaşanan ekonomik krizden sonra 

Dürrenmatt, polisiye romanın sahip olduğu bu eski anlayıştan uzaklaşarak bu tarza yeni 

bir soluk getirmektedir. 

 

Dürrenmatt’ın Das Versprechen adlı romanının çerçeve hikâyesinden sonra 

anlatılmaya başlanan iç hikâyesinde okur bir cinayetle karşılaşmaktadır. Ancak klasik 

polisiye romanlardan farklı olarak bu romanda cinayet kurbanı bir çocuktur. Bu yüzden 

işlenen suç, daha fazla ürkütücü görünmektedir. Klasik polisiye romanlarda cinayetin ve 

kurbanın işlevi sadece dedektifin ortaya çıkmasını sağlamak olduğundan okurda korku, 

üzüntü ya da empati gibi herhangi bir duygusal tepkiye yol açmamalıdır. Kurbanın tek 

işlevi bulmacayı yaratmaktır. Ancak Das Versprechen’de bulmacayı yaratacak suç 

unsuru, empati kurulacak ve acıma duygusu uyandıracak masum bir çocuk üzerinden 

işlendiğinden klasik polisiye anlatıların kurgusal özelliklerinden uzaklaşıldığı 

görülmektedir. 
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Katilin araştırılması aşamasında ise romanda klasik polisiye anlatı ilkelerinin 

uygulandığı görülmektedir. Dedektif Matthäi, kanıtları ve olayları analiz ederken bir 

çalışma hipotezi ortaya koymakta ve hipotezini ipuçları ve sorgulamalara 

dayandırmaktadır. Böylece dedektif Matthäi, Dürrenmatt’ın önceki iki polisiye 

romanının dedektifi olan Bärlach’a göre daha az içgüdüsel hareket etmektedir. 

Sorgulamaların yanı sıra yanlış yönlendirmelerin de büyük bir yere sahip olduğu Das 

Versprechen’de bulmacanın bileşenleri hakkında neredeyse hiçbir bilgi yer 

almamaktadır. Bunun en temel sebebi, katilin şüpheliler arasında yer alıp sorgulanması 

gereken kişilerden biri olması gerekirken ölmeden önce canlı olarak romanın hiçbir 

yerinde okurun karşısına çıkmamasında yatmaktadır. 

 

 Dürrenmatt’ın bu romanını klasik polisiye anlatılardan ayıran en dikkat çekici 

noktalardan biri, olayın çözülmesi aşamasında görülmektedir. Romanda katilini ortaya 

çıkaran ve olayı aydınlatan dedektif Matthäi değildir. Katilin kimliği, ancak eşinin ölüm 

döşeğindeyken yaptığı itiraf neticesinde ortaya çıkmaktadır.  Bu tesadüfle sadece 

okurun roman boyunca gösterdiği katili bulma çabası değil, aynı zamanda dedektif 

Matthäi’nin de çabalarının boşa çıktığı doğrulanmaktadır. Bu sebeple de romanın 

sonunda klasik polisiye anlatılarda olması beklenen tatmin edici sonucun Das 

Versprechen’de yer almadığı görülmektedir. 

 

Dürrenmatt’ın Das Versprechen’de klasik polisiye romanı eleştirdiği de 

görülmektedir. Dr. H., Chur’dan Zürih’e ben anlatıcı olan yazar karakteriyle birlikte 

seyahat ederken, ben anlatıcı olan yazar karakterinin önceki akşam yaptığı sunumuyla 

ilgili düşüncelerini aktarırken polisiye roman hakkındaki eleştirilerini dile 
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getirmektedir. Polisiye yazma sanatıyla ilgili bir sunum yapan yazar karakterine Dr. H., 

hiçbir zaman polisiye romanlardan zevk almadığını ve yazarın bu uğraşının zaman 

kaybı olduğunu söylemektedir. 

 

Bunun yanı sıra Dürrenmatt, Das Versprechen adlı romanında klasik polisiye 

roman unsurlarından birini daha ihlal etmiştir. Suçsuz olan ve tesadüfen cinayet 

olayının bir parçası hâline gelen von Gunten katil olarak tutuklanmaktadır. Tesadüfen 

ormanda küçük kız çocuğu Gritli Moser’i öldürülmüş olarak bulan von Gunten 

tutuklanınca, daha önceden tanıdığı Matthäi’yi aramakta ve yardım istemektedir. Ancak 

tutuklandığının ertesi sabahı intihar eden von Gunten’le birlikte masum bir insan 

hayatını kaybetmiş, böylece Dürrenmatt bir kez daha klasik polisiye anlatıların kurgusal 

özelliklerden farklılaşan bir unsur ortaya koymuştur. 

 

Dürrenmatt, okura dedektif Bärlach benzeri bir dedektif karakteri sunmak yerine 

dedektif Matthäi üzerinden klasik polisiye romana özgü bir araştırmacı özelliğine sahip 

bir dedektif karakteri ortaya koymuştur. Dolayısıyla dedektif Matthäi’nin Bärlach gibi 

hileli yollara başvurmuş olmaması şaşırtıcı değildir. Dedektif Bärlach ne kadar çok 

boyutlu yansıtıldıysa dedektif Matthäi de o derece tek boyutlu bir dedektiftir. Bu 

tasvirle Matthäi, okurda duygusuz, sempatik olmayan ve sıkıcı bir dedektif izlenimi 

bırakmaktadır. 
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Romanın ilerleyen kısımlarında duygu ve davranışlarında değişiklikler görülen 

Matthäi, duygusal durumu nedeniyle huzursuzluklar yaşamaktadır. Dürrenmatt bu 

sayede klasik polisiye roman dedektiflerinin sürdükleri çevreden soyutlanmış yaşantının 

sonuçlarını gözler önüne sermektedir. Matthäi’nin durumunda olduğu gibi izole bir 

yaşam süren klasik polisiye dedektiflerinin sıradan bir vatandaşın yaptığı gibi normal 

bir hayat sürdürmeyi başaramamaları, çevrelerindeki insanların acılarına karşı ölçülü bir 

tepki vermelerine de engel olmaktadır. Böylece ilk önce klasik polisiye anlatılara uygun 

bir dedektif olarak yansıtılan dedektif Matthäi üzerinden klasik polisiye roman 

dedektiflerinin eleştirildiği ortaya çıkmaktadır. 

 

Bu romanda da dedektif Bärlach gibi dedektif Matthäi, araştırmalarını yapmak 

uğruna suç işlemektedir. Gritli Moser’in okuluna gizlice girip öldürülmeden kısa süre 

önce yaptığı bir resmi çalmaktadır. Matthäi, Gritli’nin bu resimde katilini tasvir ettiğine 

inanmaktadır ve bu resim onu Gritli’nin katiline götürecek tek dayanaktır. 

 

Dedektif Matthäi, klasik polisiye mantığından çok uzaklaşmayarak zekice bir 

plan yapmıştır. Bu plana göre geriye sadece katilin tuzağa düşmesini beklemek 

kalmıştır. Ancak tam bu noktada romanın klasik polisiye anlatılardan ayrıldığı 

görülmektedir. Dürrenmatt’ın diğer iki romanında tesadüf dedektifin lehine işlerken 

Das Versprechen’de tam tersi bir durum söz konusudur. Roman boyunca ortaya 

çıkmayan katilin varlığından romanın sonunda bahsedilmektedir. Ancak katil son 

kurbanına doğru yol alırken tesadüfen bir trafik kazası geçirip hayatını kaybetmektedir. 
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Dedektif Matthäi, roman boyunca okura, davranışları mantıklı bakış açılarına 

dayandırılabilen bir düşünme makinesi gibi aktarılmıştır. Ancak çok kısa anlarda da 

olsa psikoloğuyla yaptığı görüşmelerde insani duygularının ortaya çıktığı 

görülmektedir. Matthäi’nin uğradığı başarısızlığı Dürrenmatt romanın son sözünde 

klasik polisiye romanların başarısızlığıyla eş tutmaktadır.  

 

Dürrenmatt’ın bu romanda yer alan suçlu karakteri Albert Schrott’un, klasik 

polisiye romanlarda yer alan cani katillerin bilinçli bir yabancılaştırması olduğu 

görülmektedir. Klasik polisiye anlatıların kurgusal özelliklerine göre polisiye roman 

yazarının, okura roman içerisinde birlikte hareket etme ve tahminde bulunma imkânı 

sunması gerekmektedir. Bunu yapabilmesi için de romanın sonuna kadar katil ortaya 

çıkmamalıdır. Hatta klasik polisiye anlatıların kurgusal özelliklerine göre katilin 

yakalanma sahnesi belirli biçimlerde yapılabilmektedir. Bunlardan biri bütün 

şüphelilerin dedektif tarafından bir araya toplanmasıdır. Bir başka yöntem de katile 

tuzak kurmaktır. Böylece katil suçu işlemek üzereyken yakalanabilecektir. Dürrenmatt, 

Das Versprechen adlı romanında tuzak kurma yöntemini romanının kurgusuna 

yerleştirmiştir. Buraya kadar Dürrenmatt’ın klasik polisiye anlatıların kurgusal 

özelliklerine sadık kaldığını söylemek mümkündür. Ancak romanın klasik polisiye 

anlatıların kurgusal özelliklerinden farklılaşan yanı katilin yakalanamamasıdır. Polisler 

Albert Schrott için kurdukları tuzağın başında boş yere beklemişler ve bir sonuç elde 

edememişlerdir. 

 

Romanda yer alan katil karakter Albert Schrott, klasik polisiye anlatılarda yer 

alan kurnaz ve plancı katil tiplemesine uymamaktadır. Dedektif için bu kurnaz katili 
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yakalamak, başarması zor entelektüel bir çalışmanın sonucu olmalıdır. Albert Schrott, 

Dürrenmatt’ın diğer polisiye romanlarında yer alan suçlu karakterler Gastmann ve 

Emmenberger’le benzerlik göstermediği gibi klasik polisiye anlatılarda yer alması 

gereken katil karakterin özelliklerini de taşımamaktadır. 

 

Klasik polisiye anlatılarda entelektüel açıdan neredeyse rakipsiz olan dedektif ve 

ezelî rakibi katil arasında bulunması gereken denge, Dürrenmatt’ın bu romanında 

neredeyse hiç görülmemektedir. Katil Schrott avının peşine düşmüş, açgözlü ve ilkel 

duygularıyla hareket eden biri olarak okura aktarılmıştır. Bu şekilde okura tanıtılması, 

okurun gözünde, aklı olmayan vahşi bir yaratıkta suç aranmaması mantığıyla, işlediği 

suçlara rağmen doğası gereği vahşi olan ancak acınacak ve masum bir yaratık izlenimi 

yaratmaktadır. 

 

Psikolojik rahatsızlıkları olan katil Albert Schrott’un soyadının “hurda” 

anlamına gelmesi ilgi çekicidir. İki kız çocuğun öldürülmesinde payı olan saf ve bencil 

Bayan Schrott da Albert Schrott’la evlendikten sonra aynı soyadı almaktadır. Her zaman 

tertipli giyinen çiftin dış görünüşü iç dünyalarındaki karmaşa ve soğukkanlılığı dışarıya 

karşı örtse de soyadları ile iç dünyaları arasındaki ironi Dürrenmatt’ın kara mizah ve 

kelime oyunu konusundaki ustalığını göstermektedir. 

 

Bu çalışmanın uygulama bölümünün ikinci inceleme aşamasını oluşturan 

Dürrenmatt’ın Polisiye Romanlarında Üslubu Belirleyen Unsurların İncelenmesi 

başlığı altında Dürrenmatt’ın üç polisiye romanı incelenmiştir. Sowinski’nin üslup 
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inceleme yöntemine göre yapılan inceleme sonucunda her üç romanda kayda değer 

üslup ögeleri tespit edilmiştir. 

 

Dürrenmatt’ın ilk romanı olan Der Richter und sein Henker sözcük seçimi 

başlığı altında incelendiğinde, yazarın çağa özgü sözcük kullanımında Yunan 

mitolojisine ait terimlere yer verdiği, belirli bir bölgeye özgü sözcük kullanımında ise 

kültürel ögeler ve nesne adlarının İsviçre’ye özgü karşılıklarını kullandığı 

görülmektedir. Bu tür kullanımlar genel kültür ve belirli bir üslup düzeyi 

gerektirdiğinden yazarın okurdan da aynı bilgi düzeyine sahip olmasını beklediği ortaya 

çıkmaktadır. Dürrenmatt, bahsi geçen örneklerin okur tarafından anlaşılır olmasına özen 

göstermek yerine, sözcük düzeyinde yüksek bir üslup tercih ederek özellikle bölgeye 

özgü sözcük kullanımında bölge kültürü bilgisi gerektiren sözcükler tercih etmiştir. 

 

Dürrenmatt ilk romanında kriminolojiye ilişkin söz dağarcığına ağırlıklı olarak 

yer vermiştir. Teoloji, botanik, silahlı kuvvetler, gök bilimi, hukuk alanlarına ait 

terimlere de yer veren Dürrenmatt bu sayede romanına yüksek bir üslup değeri 

kazandırmıştır. Bu terimler, günlük konuşma dilinden uzak olmaları ve alan bilgisi 

gerektirmeleri nedeniyle, romanda konuşturulan karakterlerin bu alan bilgisine sahip 

olduğunu göstermektedir. 

 

Dürrenmatt’ın ikinci polisiye romanı olan Der Verdacht sözcük seçimi başlığı 

altında incelendiğinde, yazarın çağa özgü sözcük seçiminde Ortaçağ’a ait sözcükler 

kullandığı görülmüştür. Aynı şekilde Nazi dönemine ait terimler de romanda yer 

almaktadır. Uygulama bölümünde gösterilen bu sözcükler, Hitler’in iktidarda olduğu 
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1933 ile 1945 yılları arasında Nasyonal Sosyalistlerin rütbelerini ya da tutuklularını 

tanımlamak için o dönemde ya da sonrasında, ancak sadece o dönemden ya da Nasyonal 

Sosyalistlerden bahsederken kullanılabilecek söz dağarcığına ait sözcüklerdir. 

 

Der Verdacht’ta yer alan belirli bir bölgeye özgü sözcük kullanımının genelde 

Bern lehçesi ve şehir adları üzerinden yapıldığı görülmektedir. Bern lehçesine ait olan, 

üslup düzeyine bölgesel düzeye indirgeyen ve o lehçeyi bilmeyen okurun 

anlayamayacağı sözcükler aracılığıyla Dürrenmatt, Bern bölgesinin yerel ve toplumsal 

renklerini aktarmakla birlikte okurun lehçe konuşturulan karakter hakkında fikir sahibi 

olmasını da sağlamaktadır. 

 

Der Richter und sein Henker’de ağırlıklı olarak kullanıldığı tespit edilen 

kriminoloji alan dili Der Verdacht’ta aynı ağırlıkta kullanılmasa da bu alan diline ait 

sözcükler romanda yer almaktadır. Sırf bu sebeple bile Der Verdacht adlı romanda 

Dürrenmatt’ın polisiye türünden uzaklaştığını söylemenin mümkün olabileceği 

düşünülmektedir. Dürrenmatt bu romanında edebiyat ve dil bilimi alanlarına ait 

sözcüklere yer vermekle birlikte ağırlıklı olarak tıp dünyasına ait alan dilini kullandığı 

görülmüştür. Romanın neredeyse tamamının hastane, sanatoryum, klinik gibi sağlık 

kurumlarında geçmesi bunu açıklamaktadır. 

 

Dürrenmatt’ın üçüncü polisiye romanı olan Das Versprechen sözcük seçimi 

başlığı altında incelendiğinde, romanda önceki iki romandan farklı olarak yeni 

türetilmiş bir sözcüğe yer verildiği ortaya çıkmıştır. Yeni türetilmiş sözcükler yazara 

özgür ve özgün bir yaratıcılık alanı sağladığından yazara özgü bir üslup ögesi ortaya 



319 

 

çıkmaktadır. Romanda yer alan belirli bir bölgeye ait sözcük kullanımı, romanın 

İsviçre’de geçmesi sebebiyle doğal olarak İsviçre’ye özgü kullanımları beraberinde 

getirmiştir. Bunlar arasında yer adları, İsviçre Almancasına özgü toplu taşıma aracı ve 

yiyecek adlarının bulunduğu görülmüştür. 

 

Roman, belirli bir gruba özgü sözcük kullanımı açısından incelendiğinde ilk 

romanda olduğu gibi bu romanda da kriminolojiye ilişkin söz dağarcığının yoğun bir 

biçimde kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra inşaat, edebiyat, resim, marka 

alanlarına ait kullanımlar da tespit edilmiştir. 

 

Her üç romanda yer alan yabancı sözcükler incelendiğinde, romanda yabancı 

dilde konuşturulan karakterlerin en az bir yabancı dil bildiğini, dolayısıyla toplumun üst 

tabakasına ait olduğunu düşündürecek genel kültür bilgisine sahip karakterler oldukları 

ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda romanda bu karakterlerin toplumun diğer bireylerinden 

farklılaşan üst düzey bir üslup kullandıklarını söylemek mümkündür. Dürrenmatt’ın, bu 

üslubu okura aktarırken Der Richter und sein Henker’de Fransızca, İngilizce ve Türkçe; 

Der Verdacht’ta İtalyanca, İngilizce, Fransızca ve Latince; Das Versprechen’de ise 

Fransızca ve İngilizce kullandığı görülmüştür. 

 

Yine her üç romanda yer alan kalıplaşmış sözcük dizileri çoğunlukla 

deyimlerden oluşmaktadır. Yarattıkları yüksek imge gücüyle, anlatılmak istenenin daha 

uzun süre akılda kalıcı olmasını sağlayan deyimlerin romana yoğun bir anlam örgüsü ile 

yüksek bir üslup düzeyi kazandırdığını söylemek mümkündür. İletişimsel sözler ve 

deyimlerin romanda yer aldığı görülürken atasözü kullanımına rastlanmamıştır. 
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Özellikle aynı anlama gelmelerine rağmen üslup bakımından farklılaşmış söz 

dağarcığına ait kullanımlar üslup düzeyleri arasındaki farkı ortaya koyarken 

Dürrenmatt’ın üslup düzeyi yüksek olan kullanımı tercih ettiği tespit edilmiştir. 

 

Dürrenmatt’ın üç polisiye romanı söz dizimsel üslup başlığı altında 

incelendiğinde, üç roman için ortak tespitler yapmanın mümkün olduğu ortaya 

çıkmıştır. Romanlarda yer alan cümlelerin kapsamının roman boyunca farklılıklar 

gösterecek şekilde düzenlendiği, kısa ve uzun cümlelerin amacına uygun olarak 

kullanıldığı görülmüştür. Karakterlerin diyaloglarındaki cümleler genelde kısayken 

anlatıcının cümleleri daha uzun tutulmuştur. Anlatıcının uzun cümlelerle konuşması, 

okura düşünme sürecini yansıtması nedeniyle ve okurun takipte kalabilmesi açısından 

önemlidir. 

 

Romanlarda yer alan cümle türleri incelendiğinde ise nesnellik bildiren ifade 

değeri taşımaları bakımından ifade cümlelerinin genelde anlatıcıya ait olduğu ortaya 

çıkmıştır. Tezin uygulama bölümünde romanlardan örneklenen ifade cümlelerinin 

üslubu, cümlenin anlamı düzeyinde nesnel bir ifade değeri taşımaktadır. Romanlarda 

incelenen ünlem cümlelerinin, karakterlerin duygularını yansıttığı görülmüştür. 

Romanlarda cevabı bilinen soru cümlelerine örnek oluşturabilecek cümlelere de 

rastlanmıştır. Retorik bir özellik taşıyan bu soru cümlelerinin, daha etkili bir anlatım ve 

sorulan sorunun cevabına vurgu yapmak amacıyla tercih edildiği görülmektedir. 

 

Romanlarda yer alan basit, sıralı ve bileşik cümleler üsluba söz dizimsel açıdan 

etki eden cümlelerdir. Ancak üslup açısından nötr değere sahip basit cümlelerin, edebî 
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metinlerdeki üslup incelemelerinde araştırmacıya yol göstermesi açısından yetersiz 

olduğu anlaşılmaktadır. Romanlarda yer alan sıralı cümleler, basit cümlelere kıyasla 

nesne ya da olayları art arda sıraladıklarından anlatımı güçlendirmiş ve okurun zihninde 

bir resim oluşmasını sağlamıştır. Sıralı cümlelerde birbirinden bağımsız iki cümle bir 

bağlaç ya da virgülle ayrıldığından, iki cümle arasındaki noktanın oluşturacağı 

duraksama etkisi ortadan kaldırılarak iki cümle arasındaki akıcılığın sağlandığı 

görülmektedir. Dürrenmatt, romanlarında sıklıkla sıralı cümle kullanmayı tercih 

etmiştir. Okurun zihninde canlandırılmak istenen resmin bu akıcılık sayesinde 

bölünmediği görülmüştür. 

 

Romanlarda sıklıkla rastlanan cümle yapısı türü bileşik cümledir. Bileşik 

cümleler anlatımı canlılık katmakla birlikte aralarında mantık bağı bulunan iki 

cümleden oluşması sebebiyle metnin akıcılığını arttırmakta ve bu akıcılıkla birlikte 

yazarın üslup düzeyine etki etmektedir. Romanlardan örnek alınan ve yan cümlelerle 

kurulan bileşik cümle örnekleri, özellikle düşünme süreçlerindeki doğal akışın okura 

aktarılması aşamasında önem taşımaktadır. Anlatımdaki bütünlük ve akış düşünme 

sürecine göre ilerlediğinden bu cümlelerin konuşma dili düzeyinde doğal bir üsluba 

sahip olduğunu söylemek mümkündür. 

 

Romanlar söz dizimsel üslup bağlamında cümle ögelerinin yeri açısından 

incelendiğinde Dürrenmatt’ın ögelerinin yeri değişmiş cümleler ile tek ögeli ya da 

eksiltili cümleler kullandığı görülmüştür. Romanda ögelerinin yeri değiştirilmiş 

cümleler, vurgulanmak istenen ögenin genelde cümle başına, yani yüklemin önüne 

getirilmesiyle kurulmuştur. Böylece anlatımın gücü arttırılmış ve yüksek bir üslup 
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düzeyi kazandırılmıştır. Tek ögeli cümlelerin, belirli bir mantık ve düşünce süreci 

içerisinde art arda sıralanmaları sayesindeokurun zihninde bir film şeridi etkisi 

yaratılmıştır. Ancak Dürrenmatt’ın polisiye romanlarında kullandığı tek ögeli 

cümlelerin üslup düzeylerinin günlük konuşma üslubuna ait olduğu anlaşılmıştır. 

Romanlardan gösterilen eksiltili cümle örneklerinde eksik cümle ögesinin özne ve 

yüklem ya da sadece yüklem olduğu görülmektedir. Cümle ögelerinin birini ya da 

birkaçını eksik bırakarak kurulan eksiltili cümleler, roman içinde karakterlerin 

diyaloglarında yer almakta ve metne günlük konuşma dili üslubu kazandırmaktadır.  

 

Dürrenmatt’ın polisiye romanları Sowinski’nin üslup inceleme yönteminin son 

basamağı olan edebî sanatlara göre incelendiğinde, romanların, polisiye roman olmasına 

rağmen edebî sanatlar içermesi bakımından diğer klasik polisiye anlatılardan ayrıldığı 

ortaya çıkmıştır. Edebî sanatların incelemesi yapıldıktan sonra, romanlarda yer alan ve 

örnekleri uygulama bölümünde gösterilen edebî sanatlar, romanlara edebî değer 

kazandırmanın yanı sıra onların klasik polisiye romanlardan ayrıldığını da göstermiştir. 

Dürrenmatt’ın polisiye romanlarında yer alan kalıplaşmış sözcükler ve edebî sanatlar, 

anlatılmak isteneni daha yüksek bir üslup düzeyine taşırken okurun zihninde 

oluşturduğu resim sayesinde anlatıma canlılık ve akıcılık da kazandırmıştır. Der Richter 

und sein Henker’de yer alan ve örneklerle gösterilen benzetme, değişmece, düz 

değişmece ve yineleme; Der Verdacht’ta yer alan benzetme, eğretileme, yineleme, 

dolaylı adlama, bağlaçsızlık ve derecelendirme; Das Versprechen’de yer alan benzetme, 

eğretileme, yineleme, bağlaçsızlık, ses yinelemesi ve düz değişmece sanatları 

romanların edebî değer taşıdığını kanıtlamaktadır. 
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Tezde yapılan her iki inceleme aşamasında Dürrenmatt’ın polisiye romanlarının 

polisiye türünün geleneğinden ve gizem bileşenlerinden nasıl uzaklaştığı ortaya 

çıkmıştır. Bu uzaklaşma sonucunda Dürrenmatt’ın romanlarının polisiye türünde yeni 

bir aşama ya da ilerleme ortaya koyduğu düşünülmektedir. Dürrenmatt’ın türün 

gelişimine yaptığı bu katkı sayesinde şablonlara sıkıştırılmamış bir polisiye roman 

yazmanın mümkün olabileceği gösterilmiştir. Bu çalışmada ayrıca Dürrenmatt’ın 

polisiye romanlarının taşıdıkları üslup özellikleri sayesinde edebî bir değere sahip 

oldukları da gösterilmiştir. Böylece, bu tez çalışmasında, Dürrenmatt’ın polisiye 

romanlarının klasik polisiye anlatıların kurgusal özelliklerinden farklılaşarak türe yeni 

bir bakış açısı getirdiği ve romanlarının sahip olduğu üslup özellikleri sayesinde yığın 

edebiyatı altında değerlendirilemeyeceği ortaya koyulmuştur. 
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VI. TEZİN ÖZETİ 

TÜRKÇE ÖZET 

İlk örnekleri 19. yüzyılda görülen polisiye romanların ortaya çıkışıyla birlikte 

günlük hayattan gerçeklerin ve toplumsal olayların polisiye romanlarda işlendiği 

görülmektedir. Bu edebiyat içerisinde okurun üstlendiği rol büyük önem arz etmektedir. 

Okur, anlatıcının anlattıkları doğrultusunda suçu aydınlatmaya ve her ipucuyla birlikte 

suçluyu adalete teslim etmeye bir adım daha yaklaşmaktadır. Okurun tüm roman 

boyunca sergilediği aktif katılım, romanın başından sonuna içinde yer aldığı 

kovalamaca ve sonunda suçlunun adalete teslim edilmesi ona belki de diğer romanlarda 

bulamadığı bir okuma zevki vermektedir. Bu sebeple polisiye romanların popülerliği 

21. yüzyılda bile devam etmektedir. Polisiye romanlar popüler olmaları ve hızlı 

tüketilmeleri nedeniyle genelde yazarlarının edebî bir kaygı gütmeden kaleme aldığı ve 

genel kanıya göre yığın edebiyatı altında değerlendirilen eserler olarak görülmektedir. 

Ancak önemli bir edebiyatçı ve oyun yazarı olan Friedrich Dürrenmatt’ın kaleme aldığı 

Der Richter und sein Henker (1950), Das Versprechen (1951) ve Der Verdacht (1958) 

adlı polisiye romanları, yığın edebiyatı altında değerlendirilen polisiye romanlardan 

farklı özellikler taşımaktadır. Bu çalışmada Dürrenmatt’ın söz konusu romanları, klasik 

polisiye anlatıların kurgusal özelliklerine göre ayrıntılı bir biçimde incelenmiş, bu 

özelliklerle örtüşen ya da onlardan ayrılan yerler gösterilerek tartışılmıştır. Çalışmanın 

ikinci inceleme aşamasında ise edebî metinlerde üslubu belirleyen unsurlar incelenerek 

romanların taşıdığı edebî değer ortaya koyulmuştur. Sonuçta Dürrenmatt’ın polisiye 

romanlarının klasik polisiye romanların kurgusal özelliklerinden farklılaştığı ve üslup 

özellikleriyle yığın edebiyatı altında değerlendirilemeyeceği gösterilmeye çalışılmıştır. 
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ABSTRACT 

With the emergence of the first samples of detective novels in the 19th century, it 

is seen that themes were adapted from the daily life and the social sphere. The role of 

readers in this literature is of great importance. In line with the narrator's narrative, the 

reader is one step closer to illuminating the crime and bringing the culprit to justice 

through each clue. The reader’s active participation throughout the novel and the chase 

in which the reader takes place from the beginning to the end of the novel as well as 

eventually the perpetrator being brought to justice give him the pleasure of reading 

which he might not find in other novels.  The popularity of detective novels continues 

therefore even in the 21st century. Detective novels are popular and quickly consumed, 

usually written by authors without a literary concern and generally considered under the 

trivial literature. However, Friedrich Dürrenmatt, an important litterateur and 

playwright, has written three crime novels, Der Richter und sein Henker (1950), Der 

Verdacht (1951) and Das Versprechen (1958) which have significant features than 

certain detective novels of trivial literature. In the first phase of this study, those novels 

of Dürrenmatt will be examined in detail according to the fictional features of classical 

crime narratives, and the points overlapping with those features or separating from them 

will be highlighted and discussed. In the following phase, the novels will be examined 

according to the elements that determine the style of literary texts and the literary value 

of those novels will be revealed. This study set out to determine that Dürrenmatt's 

detective novels differ from the fictional features of classical crime narratives and they 
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are not likely to be evaluated under the trivial literature by means of their stylistic 

features. 

Keywords: Friedrich Dürrenmatt, Crime Novel, Style, Stylistics, Trivial 

Literature. 


