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ANLATICI VE BAKIŞ AÇILARI 

 

Yazar ve  Anlatıcı 
 

Öykülemeyi anlatmak eylemi ya da anlatının üretimi olarak tanımlarsak, o 

zaman bize kim ve nasıl anlatıyor sorularını yanıtlamak kalır.  

H. de Balzac “Vadideki Zambak” romanının önsözünde şöyle der: “Ben, 

demek yazar için tehlikelidir. Okur kitlesi sayıca artmasına karşın, bilinçlenme aynı 

oranda artış göstermez. (...) Bugün bile hala pek çok insan, roman kişilerine  verdiği 

duygular nedeniyle, yazarı suç ortağı yapma gülünçlüğüne düşer. Eğer yazar ‘ben’ 

diyorsa, hemen hemen herkes onu anlatıcıyla karıştırmak eğilimindedir.” 

H. de Balzac anlatının üç temel öğesini çok açık bir biçimde ayırt eder: Kişiler, 

anlatıcı ve yazar. 

Eğer başımıza gelen bir olayı yazılı olarak anlatırsak, olayın meydana geldiği 

uzam ve zamanın dışında kendimizi bir anlatıcı (yani yazan) olarak buluruz. Burada 

olayı yaşayan ben”le olayı yazan ben”in aynı olduğunu 

Bu ayrımı yapmak, aslında yazınsal iletişime katılan gerçek kişiler (yazar, 

okur) ile metinde iletişim kuruyorlarmış izlenimini veren kurmaca kişileri (anlatıcı, 

dinleyici)  birbirine karıştırmamak gerektiğini öğretir. Yazar, etiyle kemiğiyle metnin 

düzenleyicisi olup metin ile ilgili her türlü sorumluluğu üstlenen kişidir. Anlatının 

metin-dışı gerçek kişisidir, çünkü yaşadığımız dünyaya aittir. Yapıtta aktarılmayan 

ve anlatılanlarla hiç ilgisi olmayan özellikleri vardır. 

Öte yandan, anlatıcı, anlatının temel öğelerinden biridir; anlatının bir kesitidir; 

bir okur tarafından okunduğunda kağıt üzerinde gerçekleşir. Herhangi bir yazar, 

eserinde “ben” birinci tekil kişi adılını kullandığında, bu “ben” her zaman yazarın 

kendisi değildir. Günce, anı, mektup gibi edebi türlerin dışında, kurmaca 

anlatılanlarda kullanılan “ben” bir sözcüdür, bir sestir, bir başka deyişle, öyküyü 

anlatan kişidir. Soyuttur, dış dünyada hiçbir gerçekliği yoktur, anlatıda kağıt 

üzerinde kurmaca varlığı geçerlidir. Oysa yazar özel ve toplumsal yaşamı ile somut 

bir gerçekliktir. Yaşamöyküsel özellikli kurmaca öykülerde, yazar ile anlatıcının 

öyküleri neredeyse örtüşür. “Neredeyse”, çünkü yazar tüm yaşam öyküsünü 

yapıtına  aktar(a)maz. Bazı anlatılarda ise yazar ile anlatıcı birbirine çok benzer, ama 

okur bunu çok fark edemeyebilir. Çoğunlukla da yazar ile anlatıcı arasında hiçbir 

benzerlik yoktur. Yazar kadın, anlatıcı erkek olabilir, ya da tersi. 

 

Genellikle, üç tür yazar-anlatıcı ilişkisinden söz edilebilir: 
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Yazar 

 

 

 

 

Anlatıcı 

                           

Anlatıcı 

1. Yazar ile Anlatıcının Örtüşmesi: 

  

Bu tür bir öykülemede, anlatıcı birinci kişi adılını 

kullanarak öykülemenin sorumluluğunu kişisel 

olarak üzerine alır. Bazen öykülenin 

sorumluluğunu  üzerine alan anlatıcı açık bir 

biçimde yazara göndermede bulunur.  J. J. 

Rousseau “İtiraflar”da, Montaigne “Denemeler”de 

hem yazar hem anlatıcıdırlar.  

 

Örnek  1 

 

 “27 Şubat 1954 – Doktor La.’nın telefonu. İşim yoksa bu sabah beraberce CH’ye 

gideceğiz. La., on birde beni Saint-Germaine’den alacak. Otelden “Aux Deux Magots”ya 

kadar Paris’in kış sabahı bir masal gibiydi. Dün akşamki tipi, arkasından gelen sulu yğmur... 

hepsi dinmişti. Yerler cam gibi buz. Fakat herkeste soğuğun kırbaçladığı, yarı puslu havada 

yine cam gibi parlayan güneşin iyice tuttuğu bir neşe var. Eşya, yol, dükkanların önündeki 

küçük sergiler, insanların yüzü bu sevinçle aydınlık. Güneş her şeye hafif sarımtırak, şeffaf 

bir plastik maddeden yaldızlı bir kılıf geçirmiş gibi. Kahvenin önündeki köşkünde gazeteci 

kadın, bir serçe gibi ötüyor. Hikayesini bana da anlattı: Dün akşam eve giderken müthiş bir 

düşme kazası geçirmiş, hem olduğu yerden bir iki metre kayarak. Fakat bacağındaki sıyrıkla 

kurtulmuş. Güneş açtığı, eşyayı böyle, kruasan gibi kızarttığı için, başka zaman olsa şikayet 

edeceği bu hadiseye gülüyor. O kadar konuşmaya azimli ki gazetelerimi elinden zorla 

alıyorum. Hakkı da var. Aynı neşe benim içimde de çalkalanıyor. Bir şeyler yapmak 

istiyorum. Halbuki, olabilecek tek şey, iki gün sonra İstanbul’a dönüşüm.” 

 

A. H. Tanpınar, Yaşadığım Gibi, Dergah 

yay., İstanbul, s. 242. 

 

 Bu parçada  A. H. Tanpınar 27 Şubat 1954 günü Paris sabahını betimliyor, 

“gazeteci kadın”ın başından geçenleri öykülüyor. Öyküleyen, betimleyen ve anlatan 

hep aynı kişidir, yazardır. 
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2. Yazar ile Anlatıcının Birbirine Karışması 

 

 Okur, bu durumda, hiçbir zaman anlatıcının ne zaman gerçek yazarı ne 

zaman kurmaca yazarı temsil ettiğini anlayamayabilir. Yazar ile anlatıcının 

benzerlikleri çeşitli düzeylerde örtüşebilir, o zaman anlatının bir parçası dış 

gerçekliğe (tarihler, yer adları vb...) bir parçası da tam kurmacaya aittir. 

 

 

 

 Yazar  

  

 Anlatıcı 

 

 

 Yazar ile anlatıcının birbirine ne ölçüde karıştığını anlayabilmek için, okurun 

yazar konusunda çok ayrıntılı bilgilere gereksinimi vardır: yazarın mektupları, 

güncesi, anıları, söyleşileri, yakınlıklarının tanıklıkları gibi. Batı edebiyat dünyasında 

bu verileri toplayan, ayrıntılarıyla birleştiren değişik yaşamöyküsel yapıtlar 

bulunmaktadır. Bu tür yapıtlar kurmaca ile herçek yaşamöyküsü arasında 

bulunabilecek benzerlikleri ortaya çıkarmada okura yardımcı olmaktadır.  

 Kurmaca ve yaşamöyküsünün birbirine çok sıkı ilişkilerle bağlandığı 

karmaşık metinler yanılsama yaratabilmektedir. Bu tür metinlere son yıllarda 

“kurgusal” ya da “kurmaca” özyaşamöyküsü denmektedir. 

 

3. Yazar ile Anlatıcının Farklılaşması 

 

 Bu drumda yazar ile anlatıcı arasında hiçbir benzerlik yoktur; varsa bile okur 

bunu fark edemez. Buradaki “ben” tamamen kurmacadır. Kurmaca anlatıcı ile 

yazarın kimliği hiçbir zaman, hiçbir şekilde çakışmaz. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Yazar 

 

 

 

              Anlatıcı 
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 “Dışarı çıktım. Ölümüne başım dönüyordu. Aklım başımda değildi. Koşmaya 

başladım. ‘Ben o sesi sustururdum.’ Diyordum. Olanlar oldu, susturdum. 

 Susturdum ya kötü bir düşüncem yoktu. Durdu Memet kurtulsun istiyordum ben. 

İçimde kötülük yoktu. Bir insan öldürdüğümü düşünmüyordum. Şimdi de düşünmüyorum. 

Sahici bir kadın değildi ki! Sisli bir sesti o yalnız. Bambaşkaydı, bildiğimiz sesler gibi değildi. 

Kır düşmüş, uzun saçlarından, gencecik yüzünden belliydi.  Gerçek olsa, Durdu Memet 

çağırır da gelmez miydi?” 

                                                                           T. Yücel, “Sisli Ses”, Haney Yaşamalı, s. 152. 

 

 Burada “ben” diyen kabadayı katil ile bu “ben”, öyküde yaratan T. Yücel 

arasında bir benzerlik yoktur. Yazar ne denli gerçekse, “bir insan öldürdüğümü 

düşünmüyordum” diyen benöyküsel kahraman da o denli imgeseldir. 

 

 Öyküyü yöneten/ yönlendiren ve anlatan, yazarın yarattığı kurmaca kişiye 

anlatıcı, anlatıcının seslendiği kişiye dinleyici denir. 
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GİZLİ BEN 

 

Başlangıcından beri, yaşantısal malzemenin yapıntıya dönüştürülmesi, edebiyat için 

temel sorunlarımdan biri olmuştur. 

Edebiyatı “hayatım roman” sandığım için değil; hayatımın yazı’m için nasıl kullanışlı 

bir şey olduğunu erken yaşlarda kavradığımdan, bunu doğru biçimde yapmak, yaşananların 

şiiddetiyle edebiyatın kırılganlığı arasında, yazarın yazıda “ben” dediği kişiyi, birebir kendisi 

sanırlar. Yazarın, anlatısını kurarken, “ben” dediği kişiyle, yazar arasında dolaysızca, kaba bir 

birebirlik ilişkisi kurarak, yazdıklarını, bir edebiyat metni olarak değil de, bir hatıra defteri, bir 

günlük gibi okurlar. Yazarın yazdıklarına bakarak, yaşamıyla, yazdıkları arasında doğruluk ve 

tutarlılık sağlaması yapmaya çalışırılar. Böylelikle de, yazar, kendi yazdıklarının 

malzemesinden, istemeden de olsa kendisine sahte bir kişisel tarih yaratmış olur. Oysa iyi bir 

yazarın “ben”i, anlattığı kahramanlarda değil, yazısında gizlidir; yazdıklarının içinde gizli 

“ben” dir. Çıplak gözle görülmez. Yalnızca görülmüş sanılır. Onu, ancak metin okumasını 

bilenler görür. Edebiyat bilmenin, edebiyat okumanın has okura sağladığı bir ayrıcalıktır bu. 

Bu yanılgının yaygınlık kazanmasında yalnızca kötü okur’un değil, kötü yazar’ın da 

katkısı olmuştur; çünkü onlar, yazdıklarıyla bu yanılgının yaygınlık kazanmasına epeyce 

katkıda bulunmuş, ben dedikleri yazı kişisiyle kendilerini yıllar yılı bir tutmuşlardır. 

Dünya edebiyat tarihi, bu konunun çevresinde, tek tek saymakla tüketemeyeceğim 

geniş bir tartışma halkasına sahiptir. Gustave Flaubert’in “Madam Bovary benim, “deyişi bu 

tartışmaların hatırda tutulan başlıca örneklerinden biridir. 

Gerçekliği birebir hayata tekabül eden olaylar bile yazılırken nasıl biçim değiştirir? 

Nasıl başkalaşır? Boyutlar nasıl genleşerek değişir? Yazıyla uğraşanlar bütün bunları kendi 

deneyimleriyle yakından bilir elbet. Değil bir kurmaca yapıt, olayların birebir gerçekliğini 

aktarmak amacıyla bir hatıra defteri bile tutsanız, gene de olaylar ve kişiler sizin tarafınızdan 

yorumlanarak yansıtıldığı için, bir başkasına göre açı farklılığı kazanmıştır. Şu söylediklerim 

de edebiyatın ve sanatın çok eski bir malzemesidir aslında. Bütün bu eski doğruları 

yinelerken, olayları ve gerçekleri herkesin kendine göre çarpıtmasından değil, farklı görme ve 

alımlama biçimlerinden, yansıtma ve aktarma çeşitlerinden söz etmeye çalışıyorum yalnızca 

ve bunlardan amacım,asla “Gerçek, hiçbir zaman bilinemez,” gibi bir önerme’ye ulaşmak 

değil; sözlerimin, en fazla “Gerçeğin farklı yüzleri olduğuna ve gerçekliğin değişebilir 

doğasına” ulanması daha doğru olur. 

Kaldı ki, yaşantısal malzeme, yapıntısal malzemeye dönüşürken,istemeden de olsa 

işlem görür, tekniğe uğrar; açı farkı, tutum farkı, ele alış, kavrayış farkı yarattır; görüş açısı, 

kullanılan ölçüler, malzemenin ele alınış biçimi onu farklılaştırır, değiştirir, yeniden biçimler. 

Hatta, yazmaya oturan kişinin, yazının içinde yol aldıkça kendi için seçtiği kalkış noktasından 

bile uzaklaştığı çok görülmüştür. Bu konuda birçok yazarın deneyimi beni doğrular. 

Şu saydıklarım, edebiyatın derin gerçekleri değil, hatta fazla “harcıalem” şeyler; 

günümüzde bu konuda hala konuşmak, bir şeyler söylemek zorunda kalmayı talihsizce 

buluyorum. Ne yazık ki, bu tür soru(n)larla hala sık karşılaşılıyor. Kurmaca ile gerçeklik, söz 

ile büyü arasındaki sis hala çözülebilmiş değil bu coğrafyada. 

                                                                                         “Paranın Cinleri”, s. 81-82, 

Murathan Mungan. 
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BAKIŞI AÇISI / ODAKLAYIM 
 

Metinde varlıkları ve nesneleri betimlemek için seçilen bakış açısına odaklayım denir. 

Anlatıcı (Kim konuşuyor?) ile bakış açısını/ odaklayımı (Kim görüyor?) karıştırmamak 

gerekir.  

Yazar, okurun, olayların birleşimi olan entrikayı kolayca izleyebilmesi için, anlatıyı 

olay ve kişiler dizgesi içine oturtarak bir bakış açısı seçer. Anlatı, bu bakış açısından anlatılır 

ve betimlenir.  

Örnek: Resim ya da fotoğraf  gibi görme duyumuza seslenen tüm sanatlarda bakış 

açısı, sanatçının yeniden sunmak istediği sahne ya da nesnenin fotoğrafını çekmek, resmini 

yapmak için, seçtiği yerdir.  

Anlatı yazarı için, üç tür bakış açısından söz edilebilir: 

 

1. Sınırsız bakış açısı / Sıfır odaklayım/ Tanrısal bakış açısı/ Egemen bakış açısı 

2. Dıştan bakışı / Dış odaklayım 

3. İçten bakış / İç odaklayım  

 

1. Sınırsız/ Egemen/Tanrısal Bakış Açısı/  Sıfır Odaklayım  

 

Egemen bakış açısında, anlatıcı kendisinden “ben” diye söz etmez, hep III. tekil kişi 

adılı “o”yu kullanır. Her zaman ve her yerdedir. Sanki tüm güçlere sahiptir. Gerçekten de 

roman kişileriyle ilgili her şeyi, onların düşüncelerini, niyetlerini bilir ya da sezer, 

kahramanların geçmişlerini ve geleceklerini bilir, aynı anda farklı yerlerde meydana gelen 

olayları betimler. Kısacası, sıfır odaklayım her şeyi bilen her şeyi gören bir anlatıcının bakış 

açısıdır. Sonuç olarak okur ile paylaştığı anlatının tüm verilerine egemendir. 

 

Örnek 1 

 

“İki sınıf arkadaşı bir tesadüfle karşılaştıkları zaman sefaletin kaba kadehinden 

içmekten usanmış olan Lucien, yirmi yaşında kolaylıkla verilen o çılgınca harekete 

başvurmak üzereydi. David’in başmürettibe hiç de ihtiyacı olmadığı halde, başmürettipliği 

kendisine öğretmeyi teklif  ederek cömertçe verdiği kırk frank aylık, Lucien’i ümitsizlikten 

kurtardı.” 
                                                                           H. de Balzac, Sönmüş Hayaller, çev., Y. Nabi Nayır,  

MEB Yay., 1991, s. 53. 

 

Görüldüğü gibi, okur; konuşan özne anlatıcının kim olduğunu, olayları nereden 

anlattığını, betimlemeleri nerede yaptığını bilemez. Olaylara karışıp bir kahraman kimliği 

kazanmadığı için aktaran, betimleyen, değerlendiren, yorumlayan bir sesten başka bir şey 

değildir. Bu nedenle bu tür anlatıcıya aynı zamanda dışöyküsel anlatıcı da denilmektedir. Bu 

tip anlatıcılar kahramanlardan daha çok şey bilir ve bunları okurlarıyla paylaşır. (A =/ K). 
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Örnek 2 

“Bu işte büyük bir talisizlik olduğu muhakkaktı. Gerek İhsan, gerek doktorlar, 

Macide’nin felaketi haber almaması için ellerinden geleni yapmışlar, fakat hiç kimse telaş ve 

ıstırabını ilk sancılar arasında kıvranan kadından saklayamamıştı. Nihayet, genç kadın 

hastabakıcılardan başına geleni öğrenmiş, yattığı yerden ölünün bulunduğu yere kadar 

sürüne sürüne gitmiş, hazırlanmış cesedi görmüş, başında kaskatı kesilmişti. Ondan sonra da 

bir türlü kendine gelememişti. 

 Ağır bir humma ile günlerce yatmış, Ahmet’i bu humma içinde doğurmuştu. 

 Bu, sekiz sene evvel bir Haziran sabahı olmuştu. Zeynep annesinin yattığı hastaneye 

büyük annesiyle beraber gelmiş, sonra getirmesini unuttuğu hediyeyi hatırlamış, hiç kimseye 

haber vermeden hastanenin önünde babasını beklemek ve ona söylemek için dışarı çıkmış 

neler düşünen küçük çocuk kafasının bir dalgınlık anında ölüm kendisini birdenbire 

kapmıştı.” 
                                                                                             A. H. Tanpınar, Huzur, Tercüman Yay., s. 13. 

 

Macide’nin humma geçirdiği sırada Ahmet’i dünyaya getirmesi, Zeynep’in unuttuğu 

hediye, ölümün kendisini kapması; Macide ve Zeynep’in içinden geçenleri okura hep 

dışöyküsel anlatıcı aktarır. Bu iki kahraman birbirinin içinden ne geçtiğini bilmese bile okur 

bilir. 

 

****** 

 Sınırsız bakış açısında, anlatıcı karakterin (herkesin) içinden geçeni, niyetini, duygu ve 

düşüncelerini, yani her şeyi bilir, anlatır. Üçüncü kişinin kendine ait son derece geniş, sınırsız 

bir bakış açısı vardır. Ancak burada 3. kişi karakterin gözüyle anlatmaz, sadece kendi gözüyle 

anlatır. III. tekil kişi (o-adılı) ile anlatır.  

3. kişi bazen bir karakterin kimliğine bürünebilir, o zaman  karakterin görebileceği 

kadarını görür, onun kadar bilir ve anlatır. Bu durumda bakış açısı (mantıken) sınırlıdır. 

Anlatıcı değiştirilmemiş; ancak bakış açısı değiştirilmiştir. Bu, egemen III. kişinin kendine ait 

bir bakış açısı değildir. Bu durumda içten bakış açısı kullanılır; ama bu bakış açısı sınırsız  

değil sınırlıdır. 

Egemen anlatıcının nesnel olması beklenir (Ama olmadığı örnekler de vardır). Varlığı 

yoktur, dış öyküsel bir anlatıcıdır, olaylara kesinlikle karışmaz (belgesellerde olduğu gibi). 

Her zaman dışöyküsel bir anlatıcıdır. Bazen egemen anlatıcı bir karakter hakkında bilgi 

vermeyebilir ya da azar azar verir; sona saklar,  bu da anlatıda “gerilim” yaratan bir öğedir. 

 

 

- Dışöyküsel anlatıcı 

- 3. kişi anlatır 

- Sınırsız bakış açısı 

 

2. Dıştan Bakış  / Dış Odaklayım 

 

 Anlatıcı gene olayların dışındadır. Gördüğü ve duyduğunu (ya da gördüğünü ve 

duyduğunu zannettiği) şeyleri nesnel bir biçimde anlatır ve betimler. Böylece, yorum 

yapmaktan kaçınır.  Kısacası dış odaklayım kahramanların düşünceleriyle ilgili bilgileri ve 

her türlü öznelliği dışlar. Olaylar yansız ve nesnel bir biçimde, kişiler de tamamen dışarıdan 

birinin gözlemleriyle verilir. Kısacası, öykü, kahramanından daha az bilen nesnel bir dış tanık 

tarafından anlatılır. 
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Örnek 3 

 

 “Bu adam Marchiennes’ten saat ikiye doğru yola çıkmıştı. Sırtında yıpranmış ince bir 

ceket, ayağında kadife pantolon, soğuktan tirtir titreyerek, geniş adımlarla yürüyordu. 

Damalı bir mendilden yapılan çıkını çok rahatsız ediyordu onu. Doğu rüzgarının 

kamçılayarak morarttığı şiş ellerini cebine sokabilmek için, çıkını kah bir koltuğunun, kah 

öbür koltuğunun altına sıkıştırıyordu.”  
                                                                                        E. Zola, Germinal, çev., A. Cemgil, Engin 

yay., İstanbul, 1997, s. 7. 

 

Görüldüğü gibi, E. Zola dıştan bakış açısını (dış odaklayım) seçerek yapıtına bir 

hareket getirmiştir. Ayrıca bu teknikle yazar bir sinema kamerası gibi kahramanlarına dilediği 

zaman yaklaşarak (fokus), dilediği zaman uzaklaşarak, etkili olmaktadır. Dış odaklayım, bir 

gerilim etkisi yarattığı için romanların başlangıcında çok kullanılır.  

 

 

- dışöyküsel anlatıcı 

- III. tekil kişi  

- dıştan bakış  

 

Kahramanların öznel düşüncelerinden, bakış açılarından söz edilmez. 

 

 

3. İçten Bakış ya da Sınırlı Bakış Açısı 

 

Anlatıcı, sanki kahramanın kimliğine bürünmüş gibi, kişinin, yani kahramanın 

düşündüğü, hissettiği ve yaptığı şeyleri anlatır. Bu kişinin bakış açısı ayrıcalıklı bir bakış 

açısıdır, bu nedenle iç bakıştan söz edilir. Kısacası, iç odaklayım bir kişinin, tüm 

algılamaların, kurmaca öznesi olduğu ve kişilerin, olayların, yerlerin onun gözüyle anlatıldığı 

sınırlı bir bakış açıdır. Okur da her şeyi onun gözüyle görür, onun düşünce ve heyecanlarını 

paylaşır; onun kadar bilir, III. tekil kişi adılı kullanan bir anlatıcı ile anlatılır (I. tekil kişi 

adılıyla anlatıldığında, olayları anlatan kişi, anlatının kahramanlarından biri olur). Anlatıcının 

bilgisi kahramanların bakış açısı ile sınırlıdır, onlar kadar bilir. 

Değişik anlatım biçimleri kullanan Tahsin Yücel, bu öyküsünde, bir ses olarak Hancı 

Dursun’un gördüklerini, içinden geçirdiklerini okura aktarır. Burada okur, Hancı Dursun 

kadar görür, onun kadar bilir. Bu da anlatıya belli bir gerilim ve gizem katar. Bu parçanın 

başında “şimdi akşam”, diyen dışöyküsel anlatıcıdır. Okur onun sesini duyar, ama onu bir 

kahraman olarak göremez (Y =/ A =/ K). 
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Örnek 4 

 

“Şimdi akşam.. 

Hancı Dursun ovaya bakıyor. Ovanın üstüne bir toz çökmüş, bulut gibi, ötelerde bir 

şeycikler seçilmiyor. Gene de bakıyor hancı Dursun, gözlerini uzaklara dikiyor. Ahır da 

yataklar da bomboş. Bunun için yolda yolcu görmek istiyor. Sonra bir karaltı görüyor, 

duramıyor, tozlu yolda yürümeye başlıyor. Karaltı bir eşek. “Tıpış tıpış bizim hana geliyor”, 

diyor hancı Dursun. Ama yolcusuna akıl erdiremiyor: yolcu tuhaf tuhaf sallanıyor semerin 

üstünde, ne ölüye, ne diriye benziyor. Hancı Dursun biraz daha yürüyor. “Tamam!” diyor, 

“Elembey’den geliyor. Elembeyli Yakup’un eşeği. Bana geliyor”, diyor. Ama yolcusunu 

bilemiyor. Çok yaşlı bir kadına benziyor yolcu. Çenesi göğsüne dayalı. Başörtüsü sıyrılıp 

düşmüş. Ak saçları darmadağın, yüzü görünmüyor.” 
                                                                                       T. Yücel, “Yeni Gelin”, Haney Yaşamalı, s.41. 

 

Olaylar, Hancı Dursun’un bakış açısıyla anlatılmış, yazar “yaşlı kadın”ın ne 

gördüğünü, ne hissettiğini betimlememiştir. İç odaklayımla yapılan bir anlatı hiçbir biçimde I. 

kişi adıllı bir anlatıcıyı içermez.  

 

Örnek 5 

 

“İki satir, işte böyle yürüyüp giderken birden Montsou’ya iki kilometre kala yolun sol 

tarafında kızıl alevlerin yükseldiğini gördü. Sanki açık havada yanan ateş dolu üç potadan 

geliyordu bu alevler. Önce duraksadı, ürktü; ama, sonra bu ateşe ellerini uzatıp ısıtmak için 

dayanılmaz bir istek duydu. 

 Gittikçe çukura giden bir yola saptı. Etrafta hiçbir şey görünmez olmuştu.” 
                                                                                                                     E. Zola, Germinal, s. 7-8. 

 

 İç odaklayımı seçen “o” adılıyla sunulan 3. tekil kişili anlatımda, kahramandan hep 

adıyla, ya da 3. tekil kişi adılıyla söz edilir. Tüm eylemler 3. tekil ya da çoğul kişiyle çekilir. 

Bu anlatıcı kahramanın içinden geçenleri, düşüncelerini, duygularını, nereye gittiğini, neyi 

görüp görmediğini bilir ve aktarır. “Etrafta hiçbir şey görünmez olmuştu.” cümlesinin 

belirttiği gibi, kahraman, çukura giden yola girince artık hiçbir şey göremez; çünkü, daha 

önce görmüş olduğu manzara silinmiştir. 

 

****** 

Aynı anlatıda, bakış açısı bölümlere göre değişebilir. Yazınsal yapıtlarda, yazar 

olayları anlatmak için şu ya da bu kişinin bakış açısını da seçebilir ve olayları bize belli bir 

biçimde algılatmaya çalışabilir. 

Bir anlatıda, kuşkusuz, her zaman her şeyi anlatan yazardır; ama yarattığı anlatıcıyı 

kahraman göre üç farklı yere yerleştirebilir. 
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ANLATICI TİPLERİ 
 
1. Anlatıcı - Gözlemci 

 

 Anlatıda “ben” diyerek, söz alır; ama olaylara karışmaz, olayların kahramanı olmaz. 

Anlatıda ikinci dereceden kahramandır; bir gözlemci olarak olayları anlatır; ne öyküyü ne 

kahramanları etkiler. Bu dışöyküsel anlatıcı okura başka kahramanların başından geçenleri 

anlatır. 

 

Örnek 1 

 

“- Anlat bana baba, dedim, bu ‘Yalnız Efe’ kim? Nasıl ‘sır’ oldu? 

İhtiyar avcı, torbasının yanına bağdaş kurdu. Çiftesini kucağına uzattı. İri ela 

gözleriyle dik yarın keskin kenarına, karşıdaki yağmurda ıslanarak koyu kan rengine giren 

derin granit uçurumlara baktı, baktı. Sonra bana döndü: 

- Anlatayım, dedi. Ben şimdi elli yaşını geçiyorum. O vakit pek ufaktım. Onu gören 

kadınları dinledim. Kendisi hiç erkeğe gözükmezdi. 

-  Neye gözükmezdi? diye sordum. 

-   Çünkü kızdı! 

-   Kız mıydı? 

Hayretim hoşuna gitti. Geçmişi seven, bütün harikaları geçmişte sanan, takdis eden  

her yaşlı köylü gibi masum bir şevkle hikâyesine devam etti. 

“Dağa çıktığı zaman daha on altı yaşındaymış. Babası gençliğinde bizim köye 

göçmüş. Kızından başka kimsesi yokmuş. Topal mıymış, neymiş…” 
                                                                                                                                   Ömer Seyfettin, “Yalnız Efe” 

 

 Görüldüğü gibi, iki dışöyküsel anlatıcıdan söz edilebilir. Birincisi köye avlanmak için 

gelenlere eşlik eden iz süren köylü, ikincisi ise köye avlanmak için gelen avcı. Bu avcı 

çocukluğunda dinlediği “Yalnız Efe” efsanesini köylüye anlatır. Olayları 3. tekil kişi adılı ile 

I. İçöyküsel anlatıcıya aktarır. Bu anlatıcı ise “ben” diyerek söz alır ve “Yalnız Efe” öyküsünü 

çerçeveler.İkinci dışöyküsel anlatıcı, yaşlı avcı öyküyü anlatır, birinci dışöyküsel anlatıcı 

aktarır. 

 

2. İçöyküsel Anlatıcı: İkinci Dereceden Bir Kahraman 

 

 Bu tür bir anlatıda “ben” diyen kişi başkahraman değildir. İkinci derecede bir 

kahraman olmasına karşın çok önemlidir. Az da olsa olaylara karışır, kahramanları etkiler, 

olayları bir gözlemci, bir tanık olarak anlatır. Asıl görevi olup bitenleri anlatmaktır. 

 

 “Aramak” başlıklı öykünün içöyküsel anlatıcısı, Postacı Münür’ün ikinci bir eşi nasıl 

aldığını, kendi ailesinin, çevrenin tepkilerini ve en önemlisi kendi tanıklığını anlatır. Olaylara 

hiç karışmadan olayların içinde bulunur. Yazarın “Ben ve Öteki” başlıklı yapıtındaki 

öykülerin içöyküsel anlatıcısı da ikinci derecede bir kahramandır. 
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Örnek 2 

 

 “Söylemek bile fazla, bu mektubu okuduktan sonra, aylarca merak içinde kıvranıp 

durdum: bu bizim Postacı Münür, bir zamanlar Karacaoğlan’a bile feleğini şaşırtmış 

Albıstan kadınlarının bunca torununa burun kıvırdıktan sonra, Andırın’da nasıl bir kız 

görmüştü de düşlerindeki güzeli bulduğuna inanmıştı ki? Öğrenmeye can atıyor, ama, tüm 

mektuplarımı Postacı Münür okuyup yanıtladığından, sormayı bir türlü göze alamıyor, bana 

verilen sıradan ayrıntılarla yetinmek zorunda kalıyordum. (...) 

 Ancak her şey olup bittikten en az bir yıl sonra, ama Albıstan’a geldiğim günü 

akşamında kavuştum bu olanağa. Aykırı kaçmayacağını bilsem, onların gelmesini 

beklemeden, hemen gidip görürdüm. Anama da söyledim bunu, anlamlı anlamlı güldü: 

‘Bu kadar bekledin, birkaç saat daha bekle: Postacı Münür güzel hanımlarını alıp gelir.’” 

 
                                                                                                  T. Yücel, “Aramak”, Komşular, s. 72-73. 

 

3. Benöyküsel Anlatıcı: Başkahraman 

 

 A. Camus’un “Yabancı” başlıklı romanında başkahraman Meursault, kahramanı 

olduğu olayları kendisi anlatır. Anlatıcı = Kahraman 

 

Örnek 3 

 

 “Annem ölmüş bugün. Belki de dün, bilmiyorum. İhtiyarlar yurdundan bir telgraf 

aldım: ‘Anneniz vefat etti. Yarın kaldırılacak. Saygılar.’ Bundan bir şey anlaşılmıyor. Belki de 

dündü.”  
A. Camus, Yabancı, çev., V. Günyol, Can Yay.,  

                                                                                                     İstanbul, 1997, s. 11. 

 

Bu metinde anlatıcının olaylar zinciri konusunda henüz sınırlı bir bilgisi vardır.  

 

 

Bakış açısı, söylem, anlatı ve anlatıcı ilişkilerini bir çizelge üzerinde gösterebiliriz. 
 

Bakış açısı türleri Söylem Anlatı Anlatıcı 

 

Egemen Anlatıcının müdahaleleri 

var. 

Anlatı, zaman ve 

mekanda pek çok 

gelgitler gerçekleştirir. 

Anlatıcı ile yazar karışır; 

anlatıcının bakış açısı, 

değerlendirmeleri 

ayrımsanır. 

 

Dıştan bakış Diyaloglar söz 

konusudur. Doğrudan 

anlatım vardır.  

Anlatıcı durum eylemleri 

kullanarak betimleme 

yapar. Olayları nesnel ve 

yansız bir biçimde 

anlatır. 

 

Anlatıcı görünmez. 

İçten bakış Düşünceler ve duygular 

dolaylı bir anlatımla 

aktarılır. 

Algılamaya ilişkin 

eylemler daha çok 

kullanılır.Zaman ve 

uzama (mekan) ilişkin 

öznel bir bakış açısı 

vardır. 

 

Anlatıcıcı bir ya da 

birçok kahramanla 

karışabilir. 
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Özetlemek gerekirse, bir anlatıda her kişinin/ kahramanın kendi bakış açısı vardır. 

Bakış açısının değiştiği bir anlatıda, değişen olaylar değil, olayların yaşanış  ve algılanış 

biçimidir. Bu nedenle de, anlatıda, anlatı şeması, eylemin çerçevesi, kişilerin sayısı, kimliği 

ve işlevi korunur. Bir bakış açısı değişimi gerçekleştirmek için, yeni bir kahraman kimliğine 

bürünmek yeter. 

 

 

ANLATICI 

 

 

 

 

 

       3. tekil kişi               1. tekil kişi 

 

“O” söylemini kullanır                                                                    “Ben” söylemini kullanır 

                                                                       

 

  dışöyküsel anlatıcı                                                                          

   Üç bakış açısını da benimseyebilir.                                  Sınırsız bakış açısını benimseyemez 

                                                                                                       

 

 

Çoğunlukla bir sestir, bir kahraman                                                  başkahraman, 

olamaz.                                                                                              ikinci dereceden  bir      

kahraman ya da   gözlemci                        

                                                                                                                  

 

 

                                                                ANLATICI 

 

                        3. Tekil Kişi         1. Tekil Kişi 

 

 

“o” söylemini “O” ile oluşturur, kullanır. 

 

“ben” söylemini “BEN” ile oluşturur, 

kullanır. 

 

 

Dışöyküsel anlatıcı üç bakış açısını da 

benimseyebilir:  

Sınırsız bakış açısı:  
İçten Bakış Açısı: (Belli bir kahramanın 

arkasından bakar, öznel bir bakış açısıdır.) 

Dıştan Bakış Açısı: Kamera gibidir, 

kahramanın içinden neler geçtiğini bilemez. 

 

 

Sınırsız bakış açısını benimseyemez.  

Dıştan bakış açısını benimseyebilir. “Ben” 

diyerek görebildiğini, bilebildiğini anlatır. 

 

Çoğunlukla bir sestir, bir kahraman, 

başkahraman olamaz. 

 

İkinci dereceden bir kahraman ya da gözlemci 

olabilir, başkahraman da olabilir. 

 



 13 

 

                                                        

Dışöyküsel Anlatıcı 

 

Anlatıcı - Gözlemci 

 

İçöyküsel Anlatıcı 

 

 

O; Onlar  olaylara kesinlikle 

karışmaz; sadece bir sestir. 

Fiziksel varlığı, adı soyadı 

yoktur. 

 

Benöyküsel Anlatıcı: Olaylara 

karışmaz. Ben; ikinci 

dereceden bir kahraman da 

olabilir, olaylara karışabilir. 

 

Benöyküsel anlatıcı, 

başkahraman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKIŞ AÇILARI 

 

 

 

 

 

 

 Sınırsız Bakış Açısı                              İçten Bakış Açısı            Dıştan Bakış Açısı 

 

 

 

 

      3. tekil kişi     3. tekil kişi                                        3. tekil kişi 

                                                                1. tekil kişi                                        1. tekil kişi 
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Bakış açısının değiştirilmesi 
 

 Roman boyunca anlatım perspektifinin hep aynı tutulmasından vazgeçip anlatım 

perspektifinin sık sık değiştirilmesiyle konuya, dış dünyaya ve anlatıcının iç dünyasına        

yeni bir yaklaşım. Roman dokusunda anlatım perspektifi, anlatım biçimi, anlatım 

tutumundaki değişikliklerle artistik atılımlar deneyen ve bunun çok başarılı örneğini veren bir 

romancımız da Ferit Edgü. Alt başlığı Hakkari’de Bir Mevsim olan romanı O’da  (1977)  Ferit 

Edgü, inandırmak isteyen sanatçı tarzıyla aramak isteyen sanatçı tarzını birleştirir. Yetiştiği, 

alışık olduğu ortamdan ayrılmak ve yeni, çok değişik bir çevrede yaşamak zorunda kalan bir 

insanın bir mevsimlik bir yaşantısını konu alıyor, O. Roman kahramanı, dağlık bir yere, 

Hakkari’nin Pir köyüne alışmak zorunda kalan bir denizcidir. Dillerini anlamadığı, çok 

yoksul, çok terk edilmiş bir çevrede öğretmenlik yapacaktır. Öğretirken öğrenmek gerçeğini 

yaşar ve önemli bir olgunlaşma süreci geçirir. Ferid Edgü, gerçeklikle düşü iç içe ustalıklı bir 

doku oluşturacak biçimde işliyor ve bunu gerçekleştirmek için de anlatım açısında, anlatım 

tutumunda, anlatım durumunda ve anlatım tarzında sık sık değişiklikler, geçişler uyguluyor. 

Oda ve Gün Doğarken başlıklı alt bölümlerde roman kahramanının yalnızlığı ve çaresizliği 

içmonolog ve içdiyaloglarla şöyle dile getiriliyor: 

 

“Ayıp değil çıldırmak, bu dağ başında, bu yalnızlıkta, bu ufuksuz topraklarda, bu ıssızlıkta,  

bu kadınsızlıkta. 

Ya dayanmaya, dayatmaya vermiş olduğumuz söz? 

Biz çıldırırsak buradakiler ne yapsın? 

Biz dediğin kim? Burda yalnızsın. 

Biz dediğim, ben ve içimdekiler. Ve dışardakiler. Ve ölen bebeler.” (s. 117) 

 

 Eli-Kolu Kırık Bir Ağıt başlıklı alt bölümde, konuyla dil arasındaki organik bağın 

gerçekleştiğini, anlatım biçimlerinin ustaca örgüsünü buluyoruz. Bölüm, 3. tekil kişi anlatımla 

başlıyor: 

“Eli kolu kırık, okulda çocuklara yalnız resim yaptırıyor, yalnız sözcükler verip cümle 

kurduruyor.” (s. 104) 

 Anlatıcının, roman kahramanına belli bir uzaklıktan bakma deneyi sayılabilecek bu 

tutum, ansızın kahramanın kendi kendine konuşmasına, bir çeşit içmonoloğa dönüşür: 

“Korkuyorsun, kaptanım, ölümden korkuyorsun, hem acıyorsun, hem de korkuyorsun, burada 

dağ başında ölmekten, o bebeler gibi karnının, sonra ellerinin, ayaklarının  şişip, dört-beş 

gün içinde cavlağı çekeceğinden, karların altına gömülmekten korkuyorsun. Bunun için mi 

geldim buraya?” (s.105) 

 

 

 “Ertesi gün güneş batarken, Maine Bulvarından geçenler, önlerinden geçen eski 

model, üstü ölü başlarıyla süslü cenaze arabasını, şapkalarını çıkararak, selamlıyorlardı. Bu 

arabada, üstünde beyaz bir örtü ve kocaman bir haç bulunan bir tabut vardı. Haç kollarını iki 

yanına açmış bir ölüye benziyordu. İçinde bir papaz bulunan araba ve bir çocuk arkadan 

geliyorlardı.” 
                                                                                                                                           V. Hugo, Sefiller, s. 454. 

 

 “Fauchelevent kapağı mıhladıktan sonra, (Jean Valjean) önce yerden kaldırılıp 

götürüldüğünü, sonra bir arabaya konulduğunu hissetmişti. Sarsılmalar azalınca, taş yoldan 

toprak yollara geçildiğini, yani sokaklardan bulvarlara varıldığını anlıyordu. Boğuk bir 

gürültü duyunca, Austerlitz Köprüsü’nü geçmekte olduklarını anlamıştı. “ 
                                                                                                                                             V. Hugo, Sefiller, s. 459. 
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