
SAİT FAİK’İN “BOHÇA” ADLI HİKÂYESİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR BAKIŞ 
 

A SEMIOTIC ANALYSIS OF THE ‘’BOHÇA’  WRITTEN BY SAİT FAİK 
 

Mehmet Şahin YAVUZER 
sahiny2008@hotmail.com 

 
Öz 

 Edebi metin incelemesi açısından 20. yüzyılda bilimsel bir yöntem olarak kabul gören göstergebilim, 
eski çağlara kadar dayanmaktadır. Prodicus, Platon, Aristo gibi filozoflar tarafından dilin altında yatan anlam ve 
karşıtlıkları irdelenir. 20. yüzyılda da dilbilimcilerden  Pierce, Lottman, Bartes, Todorov, Saussure ve Greimas, 
bu yöntemi bilimsel bir dil ve metin çözümleme ile dilbilimin bir parçası haline getirirler. Göstergebilim 
açısından metin tahlili bir süre sonra Türk edebiyatına da yansır. Tahsin Yücel, Mehmet Rifat, Fatma Erkman- 
Akerson gibi yazarlar, bizdeki göstergebilimin araştırmacılarının başında gelir. 

 Dünya edebiyatında metin inceleme yöntemlerinden biri olan göstergebilim, Türk edebiyatında da 
roman, öykü, masal ve şiir incelemelerinde kullanılır. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarında kullanılan bu 
yöntemde özellikle Greimas’ın yaklaşımından yola çıkıldığı görülmektedir. Biz de bu çalışmamızda Türk 
edebiyatının önde gelen öykücülerinden Sait Faik’in  “Bohça” adlı kısa bir hikâyesini, Gremias’ın yaklaşımını 
esas alarak göstergebilimsel bir bakış açısı ile inceleyeceğiz. 

 Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, Bohça, Sait Faik Abasıyanık 
 

          Abstract 
          The  semiotics, which was used as a scientific method in analysing the literary texts in  20.century , 

dates  back to the ancient times. It was a part of the langauge when  the scientist such as  Procicous, Platon, 
Aristo used it  in finding the meanings and the conrasts of the lanuge.In addition,  
Lottman,Saussure,Todorov,Genette a nd Grimas made’’ semiotics’’ a part of  linguistics,too. The analysis of  the 
literary texts in terms of semiotics was a method of the Turkish Literary,too. The  most famous ones of the 
authors ,who used the semiotics, are Tahsin Yücel, Mehmet Fırat , Fatma Erkman-Akerson. 

The semiotics,  a method of analysing the texts  in the world literary, was  also used in analysis of the 
novels,stories,tales and poets in the Turkish Literary.The Greimas’s approach played an important role in the 
semiotics, which was especially used in te graduation and doctorate studies. In this study , we will analyse a 
short story named ‘’Bohça’’ by Sait Faik ( a famous story writer of the turkish literary) . We will analyse this 
short  story by the approach of Gremias and in a semiotic perspective. 
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Giriş  
Çağdaş eleştiri kuramları arasında yer alan göstergebilim, bir metni dilbilimsel ve anlam 

bilimsel açıdan derinlemesine inceleyen bir eleştiri kuramıdır. Kurama göre her edebi metin, 
göstergelerin birleşiminden oluşur. Göstergeler, sözcüklerden veya seslerden oluşabilir. Bir metin 
çoğu zaman görünen anlamın dışında farklı bir anlam barındırabilir. Metindeki mesaj doğrudan 
okuyucuya verilmeyebilir. Burada göstergebilim, metni daha açık ve anlaşılır hale getirmek için 
kullanılır. Göstergebilim, göstergelerin sistematik olarak incelenmesi anlamına gelir. Bartes, 
göstergebilimi anlam ile eşdeğer tutar (Yücel, 1980). Mehmet Rifat, Gösterge Eleştirisi kitabında 
yirmi beş tanım yapar. Gösterge eleştirisi, “ne bir okuldur ne de bir akım. Gösterge eleştirisi, eleştiriyi 
çağımızda gerçekleşmiş yeniliklere, alt üst oluşlara, sarsıntılara ve dönüşümlere uyumlu kılmaya 
çalışmış çözümleyici, yapı bozucu, yorumlayıcı ve yeniden yapılandırıcı yazısal etkinlikler için 
kullandığımız genel bir adlandırmadır.”(Rifat, 1999: 9). Bu kuramın kurucuları olarak; C. S. Pierce, 
Lottman, Saussure, Todorov, Genette ve Gremias gösterilir.  

Greimas’ın yönteminde nesneler arası karşıtlık ve özdeşlik bağıntısı bulunur. Bu iki düzlem, 
gösteren ve gösterilenle şekillenir. Anlam ve içerikteki sözcük birimler ve ses birimler birbirlerinden 
bağımsız olabilirler. Anlam önceden vardır. Bir metin farklı bir dile çevrildiğinde anlam bakımından 
herhangi bir değişiklik görülmez. Bu da anlamın önceden var olduğunun bir göstergesidir. Burada 
önemli olan anlamın derinlemesine işlenmesidir. Bu işlev, anlam ve içerik olarak iki düzlemden 
oluşur. “Sesbirimcik” ve “sesbirimlerin” oluşturduğu anlam ve içeriğin, derin ve yüzeysel anlamlara 
sahip olduğu belirtilir.  

 Mehmet Rifat, çevresinde her şeyi anlamaya ve çözümlemeye uğraşan herkesi bir “gösterge 
avcısı” olarak niteler (Rifat, 1999).  Gösterge, dil ile ilgili bilimlerde bir başka şeyin yerini tutabilecek 



nitelikte olup kendi dışında bir şey gösteren her çeşit nesne, yapı, olgu vb. olarak tanımlanır (Çevirme, 
1999). Göstergeler iletişim kurmak için insanlar tarafından üretilmişlerdir. Bir düşünceyi, görüşü, yeni 
çıkan bir ürünün varlığını, gösterge yoluyla bir başkasına aktarırız (Günay, Parsa: 2012). 
Göstergebilim, kişilerin bedensel dil ve yazı dilinde ortaya koydukları kavramların anlamlarını bir 
metoda dönüştürür. Dilbilimciler tarafından geliştirilen bu metod, birçok alanda kullanıldığı gibi 
edebiyatta da kullanılır. Dilbilimcilerin ve yapısalcılığın en çok üzerinde durduğu alan da 
göstergebilimdir.  

 Göstergebilimin kaynaklarından en önemlisi biçimbilim olarak gösterilir. Rus biçimciliği de 
bunların başında gelir. Özellikle masal biçimbilimi kuramıyla tanınan Propp, kuramını “işlev ve 
eylem” üzerine kurar.  

“Örneğin; 
1.- Kral kahramana bir kartal verir, kartal onu başka bir ülkeye götürür; 
2.- Bir yaşlı adam Suçenko’ya bir at verir, at onu başka bir ülkeye götürür; 
3.- Bir büyücü İvan’a bir kayık verir, kayık onu bir başka ülkeye götürür; sözcelerinde ‘kişiler 

de nitelikleri de değişir ama eylemler ve işlevler aynı kalır.’” (Yücel, 1982: 9).  Bu yöntem birçok 
dilbilimciye ilham verir. Gremias da bunlardan biridir.  

Greimas, evrenin biçim ve anlam kazanabilmesi için ondaki farklılıkları anlamamız gerektiğine 
inanır. Ona göre; 

“1.İki nesne teriminin birlikte kavranabilmesi için ortak, yani benzer ve özdeş yanlarının olması 
gerekir. 

2.İki nesne teriminin birbirinden ayrılabilmesi için bir biçimden veya bir yönden farklı olmaları 
gerekir.” (Çevirme, 1999: 9). 

Nesneler arasındaki benzerlik veya karşıtlık, gösteren ve gösterilen bağlamında kurulur. 
Greimas’ın yönteminde gösteren ve gösterilen ilişkisi üzerinde durulur. Anlam ise bunlardan 
bağımsızdır ve önceden vardır zaten (Çevirme, 1999). “Her şeyden önce özgül, dolayısıyla özerk bir 
göstergebilim oluşturmaya çalışmakla birlikte, Algirdas Julien Greimas” (Yücel, 1982: 83), 
göstergebilimin konusunu “anlam”da bulur. Metin incelemelerinde göstergebirimlerin içinde 
göstergebirimciklere dikkat çekilmelidir. Örneğin “yükselim” göstergebirimi, metinde “uçmak, 
havalanmak, doruğa çıkmak, tırmanmak, kanat açmak” gibi göstergebirimciklerle karşımıza çıkar. Bu 
konuda önemli olan bunun tespitidir. 

          Greimas’ın göstergebilim anlayışını şekiller ve kesitlerle ortaya koyması, konunun daha  
net anlaşılmasında bir yol gösterici olmuştur. Mehmet Rifat, özellikle Greimas’a  kısmen de Rus 
biçimcilerine dayanarak metinleri kesitlere ayırıp tahlil eder (Erkman- Akerson, 2005). Rifat, Greimas 
için “Bu gün her ne kadar bir tek gösterge bilimden değil de göstergebilimlerden söz etmek 
olanaklıysa da, bu etkinlik alanını dilbilim, yazınsal eleştiri, toplumbilim, ruhbilim, sanat kuramı vb. 
dallardan bağımsız bir bilim kuramı olarak tasarlayan ve bu amaçla genel bir anlamlama kuramı 
geliştiren bir tek okuldan söz edebiliriz. A. J. Greimas’ın öncülüğündeki Paris Göstergebilim Okulu.” 

(Rifat, 1992: 89). Mehmet Rifat’ın göstergebilimsel analizlerini, çoğunlukla Greimas’ın yaklaşımıyla 
ele aldığı görülür. Biz de bu çalışmamızda Mehmet Rıfat’ın Greimas’ın yöntemiyle çözümlediği, 
Kırmızı Başlıklı Kız masalını göstergebilimsel açıdan incelediği yöntemden yola çıkarak Sait Faik’in 
Bohça adlı hikâyesini inceleyeceğiz (Rifat, 1992). 

1. Hikâyenin Metni 
BOHÇA 
Kesit I : “Evimize ilk geldiği akşamı pekala hatırlıyorum: 
 Ben, bizim dut ağacının dibinde mahalle çocuklarına o günkü oynadığımız oyundan, sudan ve 

su kenarından bahsetmekteydim. Bütün heyecanım üzerimdeydi. Bu yüzmek bilmeyen gruba nasıl 
yüzmek öğrendiğimi o kadar hararetle anlatıyordum ki çocuklar en küçük bir kıpırtı yapamıyorlardı. 
Bütün sualleri gözlerine birikmişti. Heyecanımla beraber artan sürati intikalimle bana ne sorulmak 
icap ettiğini derhal anlıyor, arkadaşlarıma bir kelime söyletmiyordum.” (Abasıyanık, 2002: 43). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kesit II :  
 “Evimizin bahçemize açılan kapısından gözüktüğü ve beni çağırdığı zaman, onu ilk defa 

görmekten doğan hayretimi hiç belli etmeden devam ettim: 
− Artık ayağım yerden kesilmişti. Su yutmaya da başlamıştım. Ama aklıma hiç 

korku gelmedi. Ne yapacağımı düşünüyordum.  



− Küçük bey, anneniz sizi istiyor. 
Bu cümleyi o söylemişti.  

− Geliyorum, dedim. 
Ve arkadaşlarıma tam boğulmama az kalmışken, birkaç saniyede nasıl yüzmek öğrendiğimi 

anlatmaya devam ettim.  
Neden sonra arkadaşlarım gitmiş; ben evin bahçe kapısına doğrulmuştum. O, hala kapının 

önünde beni bekliyordu. Bana bakmıyordu. Gözleri ayva ağacında öten bir saka kuşundaydı. 
− Bülbül mü? dedi. 
− Yok kız, dedim, saka. 

Anlamamazlığa vurdu. Bir mahalle şivesiyle: 
−Hadi ordan, dedi. Saka biraz evvel geçti.  
−Sus kız, dedim, terbiyesiz, ben öyle şakaları sevmem. 
Mahzun gözleriyle bana uzun zaman baktı. Mutfağı ben önde o arkada geçtik. Ona, evimize 

niçin geldiğini sormak işkencesini de yaptım. O şöyle bir cevap vermişti: 
−Ben eskiden Binbaşı Hidayet Bey’in evinde besleme idim.  
Ben ne hain ne brujuva çocuğu idim, bilmezsiniz. Ona ne eziyetler etmedim. Esmer teninde yer 

yer çürükler peyda oldu; yaralar açıldı. Küçük, şekilleri bozulmuş ellerinin yukarısındaki narin ve 
mor damarları okunan bileklerine ne tırnak yaraları açmadım.  

Bütün işkencelerime, eziyetlerime rağmen yine benimle laubali oluyordu. O zaman suratına 
tükürür, o zaman tokatlardım. Nüfus kağıtlarına göre resmen benden bir yaş büyüktü. İkimizde bir 
çocuk cılızlığı içinde afacan ve ele avuca sığmazdık.  

O siyah fistanının göğsünde, daha doğrusu uzun ve kemiksiz boynuna çok yakın bir yerinde, bir 
kırmızı turp kadar büyük memeleri, güneşten uçları sararmış saçları, yüzünün esmerliğine nazaran 
fevkalade beyaz, muntazam çıplak ayakları ile” (Abasıyanık, 2002: 44). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kesit III :  
“bir kış gecesi rüyama girdi. Rüyamda o zamanlar dedeme önceden Nurbaba’ya şimdi ise Noel 

Baba’ya benzettiğim bir adam, elimden tutarak onun elini avucuma koymuştu.  
−Sakın demişti, kavga etmeyin. 
Ve o ihtiyar gür kaşlarını alt kirpiklerine kadar eğerek çatmıştı. Ondan sonra kavga etmemiştik. 

Bu kavga etmeyişin rüyada vaki bir hadise olduğunu işaret etmek lazım. Evet bu bir rüya idi şöyle 
devam etti: 

Dut ağacının dibinde el ele idik. Saka kuşu ötede ayva ağacında ötüyordu. Gökte büyük büyük 
yıldızlar vardı. Bir göl kenarında sazlı ve çakıllı bir koy kadar kocaman bir ay, ufkun bir köşesini 
doldurmuştu. Biz bu göl kenarına benzeyen aya doğru yürüyorduk. 

Rüyamın bu kadarını hatırlayabiliyorum. Bir yemiş yemeden evvel alınan ihtisaslar, onu 
yedikten sonra alınan lezzetten daha berrak ve vazıhtırlar. Ben de rüyamın nihayetinde acayip 
cennetten insanları kovduran acayip, bir yemiş yediğimi hayal meyal hatırlıyorum. 

Ertesi sabah, hakikat güneşle beraber doğdu. Yüzümü bahçe çeşmesinin musluğundaki buzları 
kırıp bol su ile yıkamıştım. Fakat hala rüyamın içinde yürüyen bir halim vardı.  

Ona evin taşlığında rastladım. Sağ elinde ayakkabı bezini tutuyordu. Yüzünü daha yıkamamış 
gibiydi. Badem gözleri şişkindi. Boynunda pire yeniklerini andıran benekler vardı.  

O ayakkabılarımı silerken eğilmiştim. Ağzım şimdiye kadar duymadığım bir iştaha ve bambaşka 
bir hasretle saçlarına dokundu. Kafasından bir iki tel saç kopardım. Yolda hala rüyamın içinde gibi 
mektebe giderken bu saçları tetkik ettim. Yarısı simsiyah, öteki yarısının ılık ve sarı bir rengi vardı.  

Onunla konuşmalarımız hep böyle olurdu: 
− Kız, potinlerimi silmemişsin? 
− Vallahi sildim, küçük bey. 
− Silmemişsin diyorum sana! 

Ellerimde yarısı siyah, öteki yarısı ılık sarı saçları kalırdı. Olduğu yere büzülürdü. Hıçkırıksız 
ve sessiz ağlardı. O ağladıkça ben sinirlenirdim.  

− Kız bu defteri sen mi yırttın? 
− Vallahi, ben yırtmadım küçük bey. 
− Sen yırttın diyorum sana! 

Bir ikinci defa ben yırtmadım diyemezdi. 



− Kız gene mi çantamı karıştırdın? 
− Kitabınızın resimlerine baktım dı küçük bey! 
− Ne diye bakıyorsun? 
− Hoşuma gidiyor. 

Ona şu aşağıya yazacağım cümleyi bir gün, yukarıki hoşuma gidiyor cevabını aldıktan sonra 
söylemek istemiştim Unutmadım, aşağı yukarı şöyle idi: “Kız sen de benim hoşuma gidiyorsun. Hem 
de her gün yiyip sana vermediğim, çok sevdiğim şam fıstıklarından daha çok. Ama ben, hoşuma 
gidiyor diye, seni kabuklarından sıyırıp şam fıstığı gibi yeşil ve tatlı içini yiyor muyum?..” 

− Kız! 
− Ne var küçük bey? 
− Hiç… 
− Küçük bey! 
− Ne var kız? 
− Hiç…”(Abasıyanık, 2002: 45). 

            -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      Kesit IV :  
“Yan yana dut ağacının dibinde idik. Şu yukarıda cevapları hiç olan konuşmayı yapmadık. 

Fakat bu şekilde çoktan konuşmuşa benzer bir halimiz vardı. Kafası dizimde idi, kokusu burnumda ve 
annem bizi bu şekilde yakaladığı zaman bir yaz öğlesi idi. Ben, bahçe kapısında fırlayıp su kenarına 
kaçmış, akşama kadar ılık sudan çıkmamıştım. Akşam olunca yine arka bahçede mahalle çocuklarıyla 
toplanmıştık. Bütün heyecanım sönmüş gibiydi. Arkadaşlarımı dinler gibi yapıyordum. Fakat her an 
evin bahçeye açılan kapısına bakıyordum. Gelip beni çağırmadı. Nihayet çocuklar gitti. Ben eve doğru 
yürüdüm. O mutfakta yoktu. 

Bohçasının sandık odasının bir köşeciğinde olduğunu herkes bilirdi. Evde bir şey kaybolduğu 
zaman, evvela gizlice bu üzeri kırmızı, beyaz, sarı, lacivert yamalı bohça aranırdı. 

Aradığım bohçayı sandık odasının naftalin kokan köşesinde bulamadım.” (Abasıyanık, 2002: 
46).  

2. Kesitlerin Çözümlenmesi 
2.1. Birinci Kesit: Giriş 
Öykünün bu kısmında genel bir giriş perspektifi çizilmektedir. Öykünün başkişisi ve anlatıcısı 

olan Küçük Bey’in besleme kız ile olan ilişkisinin tanışma faslı konu edilmektedir. “Evimize ilk 
geldiği akşamı pekala hatırlıyorum.” (Abasıyanık, 2002: 43) cümlesiyle başlayan öykünün bu kesiti; 
olay örgüsü, zaman ve mekanla ilgili ipuçları verir.  

 Genel anlatının ortaya konulduğu bu kesitte, adı hikâyede pek geçmeyen annenin gönderen 
olduğu anlaşılmaktadır. Anne (Özne3: Ö3), hikâyeyi başlatan kişi olarak gösterilebilir. Küçük besleme 
kızı, annenin eve aldığı anlaşılmaktadır. Gönderen işlevini anne yürütmektedir. Olayı başlatan ve 
konuya yön veren kişi ise anlatıcıdır. Anlatıcı, bu metinde geçmişinde etkisi ömür boyu sürecek bir 
çocukluk aşkını anlatmaktadır. Anlatıcının geçmişte kendisine besleme tarafından verilen ismi Küçük 
Bey ise hikâyenin ana merkezinde olan öznedir (Özne1: Ö1). Anlatıcıya arkadaşlık etmek amacıyla 
onun hizmetinde bulunan besleme ise ikinci öznedir (Özne2: Ö2). Metne sözdizimsel ve mantıksal bir 
yaklaşımla baktığımızda Ö3 temel kurguyu başlatır. Ö3, Ö2’yi eve alarak Ö1 üzerindeki değişimi 
gerçekleştirir. Ö3 annedir. Anne, bütün olay örgüsünü yönlendirebilecek kişidir. 

 
2.2. İkinci Kesit: Küçük Bey’in Zulmü 
İkinci kesit, besleme kızın Küçük Bey ile karşılaşma evresidir. Ö1’in “Evimizin bahçemize 

açılan kapısından gözüktüğü ve beni çağırdığı zaman, onu ilk defa görmekten doğan hayretimi hiç 
belli etmeden devam ettim:” (Abasıyanık, 2002; 43) sözleriyle metnin giriş kısmının akışı yer 
değiştirir. Ö1 sürekli Ö2 üzerinde baskı kurmaktadır. Ö2, Ö1’in ilgisini çekmektedir. Ö1 bu ilgiyi 
sürekli şiddete dönüştürür. Ö1 çevredeki psikolojik baskıdan ve statüsünden dolayı karmaşık duygular 
içindedir. Bu nedenle temel izlencesini engelleyen çevresel faktörler bulunmaktadır. Bu çevresel 
baskılar ve beslemenin savunmasızlığı, Küçük Bey’i şiddete sürükler. “Ben ne hain ne brujuva çocuğu 
idim, bilmezsiniz. Ona ne eziyetler etmedim. Esmer teninde yer yer çürükler peyda oldu; yaralar 
açıldı. Küçük, şekilleri bozulmuş ellerinin yukarısındaki narin ve mor damarları okunan bileklerine ne 
tırnak yaraları açmadım.” (Abasıyanık, 2002: 44) Ö1 ile Ö2 arasındaki bu ilişki, Ö2’de zamanla bir 



heyecan oluşturur. Kesit 2’de edimsel olarak gerçekleştirilecek izlence bulunmamaktadır. Bu durum, 
üçüncü kesitte kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 

Ö2, Ö1’in kendisine yönelik şiddet içerikli davranışlarını kanıksar. Zamanla bu davranışlar 
Ö2’nin hoşuna gider. Bu durum, Ö1’deki edimi güçlendirir. Engelleyici unsur olan Ö3, hala olaya 
dahil değildir. Bu durum, Ö1’in Ö2 üzerindeki edimini güçlendirmektedir.  

2.3. Üçüncü Kesit: Küçük Bey’in Birinci Edimi 
Ö1, engelleyicinin olmadığı ilk ediminde başarılı olur. Bu edimi gerçekleştirmesinde Ö2, bütün 

kanalları açık bırakır. Çünkü otorite olan Ö3, olay akışına bu kesitte de müdahale etmemiştir. Bu 
müdahale edilmeyiş edimle sonuçlanır. Özellikle hoşlanma kelimesi, Ö1’in edimini gerçekleştirir. 

− “Kız gene mi çantamı karıştırdın? 
− Kitabınızın resimlerine baktım dı küçük bey! 
− Ne diye bakıyorsun? 
− Hoşuma gidiyor. 

Ona şu aşağıya yazacağım cümleyi bir gün, yukarıki hoşuma gidiyor cevabını aldıktan sonra 
söylemek istemiştim Unutmadım, aşağı yukarı şöyle idi: “Kız sen de benim hoşuma gidiyorsun. Hem 
de her gün yiyip sana vermediğim, çok sevdiğim şam fıstıklarından daha çok. Ama ben, hoşuma 
gidiyor diye, seni kabuklarından sıyırıp şam fıstığı gibi yeşil ve tatlı içini yiyor muyum?..” 
(Abasıyanık, 2002; 45). “Hoşuma gidiyor” ifadesi burada en önemli göndergedir. Bu kelime, Ö1’in 
duygularının açığa çıkmasını sağlayan en önemli etkendir. Ö1’in dile getirdiği bu anlatı izlencesinde 
ilk edim gerçekleşmiştir. Küçük Bey, engelleyici faktörlere rağmen duygularını kendisine itiraf 
etmiştir. 

2.4. Dördüncü Kesit: Engelleyici Faktörlerden Ö3’ün Zaferi 
Bu kesit, hikâye ile ilgili önemli gösterge unsurlarını içerir. Bunlardan biri Ö1’in ikinci 

edimidir. Ö1, burada ikinci edimini gerçekleştirmiştir. Küçük Bey, beslemeyi ilk gördüğü andan 
itibaren duyduğu karmaşık duyguları burada sonuca doğru götürür. O karmaşık duyguların aşk olduğu 
anlaşılır. İkinci edim “Yan yana dut ağacının dibinde idik. Şu yukarıda cevapları hiç olan konuşmayı 
yapmadık. Fakat bu şekilde çoktan konuşmuşa benzer bir halimiz vardı. Kafası dizimde idi, kokusu 
burnumda” (Abasıyanık, 2002; 46) ifadeleriyle gerçekleşmiştir. Bu hikâyenin akışını değiştiren Ö3’ün 
davranışı, hikâyenin sonlarına doğru gerçekleşir. Ö3 aslında engelleyicidir. “…annem bizi bu şekilde 
yakaladığı zaman bir yaz öğlesi idi.” “Bir yaz öğlesi” ifadesi edimin en güzel anı olarak 
görülmektedir. O esnada annenin gelmesiyle olayın temel izlencesi sona yaklaşır. Sonlara doğru 
beslemeyle özdeşleşen bir nesne vardır: Yamalı bohça. Yazar bohçayı, beslemeymiş gibi betimler: 
“Bohçasının sandık odasının bir köşeciğinde olduğunu herkes bilirdi. Evde bir şey kaybolduğu zaman, 
evvela gizlice bu üzeri kırmızı, beyaz, sarı, lacivert yamalı bohça aranırdı. Aradığım bohçayı sandık 
odasının naftalin kokan köşesinde bulamadım.” (Abasıyanık, 2002; 46) Engelleyici faktör, kötü bir 
karakter değildir. Anne burada hem otorite hem de koruyucudur. Ancak Ö1’in edimlerini engelleyecek 
bir faktördür. Ö3 de bir edimi yerine getirmiştir. Otoritenin veya güçlünün engelleyici rolünün 
gerçekleşmesi edimi görülmektedir. 

3. Bohça Adlı Hikâyenin Anlam Yapıları 
Hikâyenin temel anlatı izlencesi, zengin ve şımarık bir aile çocuğu ile sahipsiz, savunmasız bir 

kızın tanışma, aşık olma ve ayrılma ilişkilerini kapsar. Bu durum, geçmişten bugüne gelen tipik ilişki 
türlerinden bir tanesidir. Öyküde, Greimas’ın Actant(Eyleyen) diye adlandırdığı altı kişi tipi bulunur 
(Çevirme, 2014). Bohça adlı hikâyede bu eyleyen şeması, bize temel anlatı izlencesinin çerçevesini 
çizer. Temel anlatı izlencesinde, Küçük Bey’i merkeze aldığımız bu hikâyede, eyleyen şeması bütün 
unsurlarıyla somutlaşır. Hikâyede eyleyenler şemasını iki grupta değerlendirebiliriz. Birinci kısımda, 
temel ileti besleme bir kızın eve yardımcı olarak alınmasıdır. Hizmet amacıyla eve alınan besleme 
kıza, Küçük Bey sürekli şiddet uygular. 

 
 
 
 
 
 
 
Tablo I: Eyleyenler Şeması  



Gönderici                                                  Nesne                                            Alıcı 
Anne                                                        Hizmet                                           Kız 
                                                      
 
Yardımcı                                                   Özne                                             Engelleyici 
Ev                                                   Anlatıcı (Küçük Bey)                    Küçük Bey’in tavrı 

 
Greimas, bir masalın temel anlatı yapısını incelerken eyleyenler şemasının yanında Propp’tan 

aldığı “sözleşme”, “edinç”, “edim”, “tanıma ve yaptırım” başlıklarıyla dört farklı anlatı evresini 
devam ettirir (Güngör, 2015). Bu başlıklar art zamanlı olarak sıralanmalıdır. Adı geçen dört evre 
birbiriyle bağlantılıdır.  Sözleşme evresi, hikayenin herhangi bir yerinde yaptırımın olabileceği bir 
olayın başlangıç evresidir. Edinç evresi, hikayedeki kişiler arasındaki bir edimi gerçekleştirme  
dürtüsü olarak tanımlanabilir. Edimde ise sözleşme evresindeki gerçekleşebilecek olayın faaliyette 
olduğu süreçtir. Tanıma ve yaptırım evresi olayın gerçekleştiği ve sonuca erdiği bölümdür. 
Sözleşmenin sonucu tanıma ve yaptırım evresinde görülür. 

Bohça adlı hikâyede, göndericinin anne olduğu dört evreyi tespit edip sıralayacak olursak 
gönderici ve özne arasındaki sözleşme, ailenin ya da annenin Küçük Bey’e hizmet etmesi için besleme 
kızı eve almalarıdır. Edinç aşamasında Küçük Bey’in besleme kızı hizmet ettirmeye çalışması 
görülmektedir. Edim kısmında ise kızın hizmet ettiği görülmektedir. Gönderici tarafından 
ödüllendirilme ya da cezalandırılmadan oluşturulan tanıma ve yaptırım kısmında anne beslemeye  
hizmet ettirir ve bunun sonucunda besleme evde kalmaya devam eder. 

 
 
Tablo II: Temel Anlatı İzlencesinin Dört Evresi 

Sözleşme Edinç Edim      Tanıma ve 
Yaptırım 

Hizmet için eve 
alma 
 

   Hizmet etme   
    mecburiyeti 

Hizmet  
etme 

Evde kalmaya devam 
etme 

 
Gönderici ile özne arasındaki ikinci bir sözleşme, duygusal ilişkiye bağlı olarak gelişir. Bu 

ilişki, ergenlik dönemine yakın çocukluk aşkı gibi görünmektedir. Küçük Bey, eve alınan beslemeye 
tuhaf duygular beslerken bu büyük bir aşka dönüşmektedir. Greimas’ın eyleyenler şemasını göz 
önünde bulundurursak burada gönderici Küçük Bey’dir. Küçük Bey, aşk iletisini karşı cinse 
göndermiştir. Gönderici ve özne olan Küçük Bey, aşkını beslemeye belli ettirmeye başlar. Bu aşkın 
başlaması bir rüya ile oluşur. Küçük Bey, rüyasında besleme ile yakınlaşır ve daha sonra aralarındaki 
kavga yerini aşka bırakır. Ancak engelleyici olan faktörlerden anne, bu aşk durumunu bitirir. Anne, 
her ikisini ayırır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tablo III: Temel Anlatı İzlencesinin Dört Evresi 
Gönderici                                                  Nesne                                            Alıcı 
     Anlatıcı (Küçük Bey)                                  Aşk                                             Kız 
                                                      
     
Yardımcı                                                   Özne                                       Engelleyici 
Rüya                                                     Anlatıcı (Küçük Bey)                       Anne 

 
İkinci sözleşme, dördüncü kesitte geçmektedir. Yazılı türlerde genellikle bir edim, metnin 

sonlarında gerçekleşir. Metinlerin sonunda durağan olan bir durum, tekrar olay ivmesini yukarı çıkarır. 
Bu hikâyede de  annenin onları yakalaması, hikâyenin sonunu getirmiştir. Bu tespitte temel anlatı 
izlencesinin dört evresi olarak incelediğimizde, “aşk” ile başlayan bir sözleşme durumu görülmektedir. 

 
Tablo IV: Temel Anlatı İzlencesinin Dört Evresi 
      Sözleşme          Edinç      Edim Tanıma ve Yaptırım 

Aşk Aşkı yaşama 
dürtüsü 

Küçük Bey 
ile besleme kızın 
yakınlaşması 

Evden ayrılma 

 
İki aşığın aşkı yaşama dürtüsü edinci oluşturur. Çünkü edinç kişileri veya olayı harekete geçiren 

ve zorlayan fiziki veya psikolojik hallerden oluşur. Buradaki edime baktığımızda iki aşığın tamamen 
birbirlerine kapılıp fiziksel olarak da yakınlaştığını görebilmekteyiz. Ancak engelleyici faktör olan 
anne bu yakınlaşmayı gördükten sonra besleme kızı evden gönderir. Onunla beraber özdeşleşen 
bohçası da gönderilir. 

4. Hikâyede Söylem Düzeyi 
Göstergebilimsel eleştiride eserin söylem düzeyi, metnin yüzeysel boyutu ile ilgilidir. Söylem 

düzeyinde eserin; kişiler, dil, zaman, mekân olguları göstergebilimsel açıdan değerlendirilmektedir.  
Söylem düzeyi, edebiyat metninin analizi açısından bir zenginlik oluşturur. Bu düzeyle metnin 
yüzeysel anlatısını ortaya çıkarmak mümkündür. 

“Bohça” adlı hikâyede, Küçük Bey (Ö1) ile besleme kız (Ö2) arasındaki karşıtlık ve özdeşlikler 
göze çarpmaktadır. Bu benzerlik veya farklılıklar, hikâyenin betisel ve izleksel düzeyinde ele 
alınmalıdır. Hikâyenin betisel düzeyi kişilerin fiziksel ve eyleme yönelik yansıyan davranışlarıyla 
ilgilidir. İzleksel düzeyde ise kişinin karakteristik ve dıştan görülen özellikleri ele alınmaktadır. 

 
Tablo V: Karakterler Arasındaki Karşıtlıklar  
 Ö1 Ö2 
Betisel Düzey Hakaret eden 

Şiddet uygulayan 
Çalıştıran 

Hakarete maruz kalan 
Şiddete maruz kalan 
Hizmet eden 

İzleksel Düzey  Zengin 
Öz güveni yüksek 
Cesur 
Öfkeli  
Emreden 

Fakir 
Çekingen 
Ürkek 
Sakin 
İtaat eden 

Özneler arasındaki bu karşıtlıklar, Greimas’ın göstergebilimsel dörtgeninin zıtlık anlayışını 
çağrıştırmaktadır. “Bohça” hikâyesindeki kişilerin zıtlığı, Sait Faik’in diğer hikâyelerinde de 



görülmektedir. Semaver’de ölüm ile yaşam; Sarnıç’ta dün ile bugün karşıtlığını görebiliriz. Zıtlıklar, 
göstergebilimin anlamını ortaya çıkarmak için kullandığı bir yöntemdir. 

Hikâyedeki kişi sayısı çok azdır. Bu hikâyede olay, özellikle Küçük Bey ile besleme kız 
arasında geçer. Ancak hikâyenin gidişatını değiştiren kişi Ö3 (anne)’tür. Anne burada iki edim 
gerçekleştirmiştir. Birincisi besleme kızı eve alarak bu kurguyu başlatır. İkincisi Ö1 ile Ö2’yi ayırarak 
hikâyeyi bitirir. 

Metnin söylem düzeyinde zaman ve mekân olgusu birlikte değerlendirilir (Rifat, 1992). Bu iki 
unsur, mutluluk/mutsuzluk karşıtlığında ele alınmalıdır. Mekân olarak Küçük Bey’in evi, mutsuzluk 
edimi içerisindedir. Burada Ö1 ve Ö2, mutluluk edimini gerçekleştirememektedir. Çünkü engelleyici 
pozisyonunda olan anne (Ö3), mutluluğa engeldir. Buna karşılık mutluluk, dışarda ve dut ağacının 
dibinde gerçekleşir. Ergenlik yaşta olan Ö1 ve Ö2 burada yakınlaşırlar. Bu yakınlaşma, Ö2’nin 
kafasını Ö1’in dizine yaslamasının ötesine geçmez. Bu ilişki, mutluluk edimini gerçekleştirir. 
Mekânsal mutluluk edimi, dut ağacının dibinde gerçekleşir:  

“Yan yana dut ağacının dibinde idik. Şu yukarıda cevapları hiç olan konuşmayı yapmadık. 
Fakat bu şekilde çoktan konuşmuşa benzer bir halimiz vardı. Kafası dizimde idi, kokusu burnumda ve 
annem bizi bu şekilde yakaladığı zaman bir yaz öğlesi idi. Ben, bahçe kapısında fırlayıp su kenarına 
kaçmış, akşama kadar ılık sudan çıkmamıştım.” (Abasıyanık, 2002; 46).   

Anlatı izlencesinin sonuçlandığı yer burasıdır. Çünkü Ö1 ve Ö2, en son burada birbirlerini 
görürler. 

Hikâyenin zaman düzenlenişe baktığımızda edimlerin, bir ya da iki yıllık bir zaman dilimine 
yayıldığını söyleyebiliriz. Burada mutluluk/mutsuzluk ediminden söz edecek olursak ikisi de aynı 
zamana denk gelmektedir:  

“Kafası dizimde idi, kokusu burnumda ve annem bizi bu şekilde yakaladığı zaman bir yaz öğlesi 
idi. Ben, bahçe kapısında fırlayıp su kenarına kaçmış, akşama kadar ılık sudan çıkmamıştım.” 
(Abasıyanık, 2002; 46). 

Ö1 ve Ö2 için mutluluk edimi, bir yaz öğlesi, dut ağacının dibinde yakınlaşmayla 
gerçekleştiğini görebilmekteyiz. Mutsuzluk edimi, yine o an da engelleyici faktör olan Ö3’ün onları 
görmesi ve besleme kızı evden göndermesiyle oluşur. Mutluluk/mutsuzluk edimi, eşzamanlı olarak 
gerçekleşir.  

Sait Faik, bütün hikâyelerinde olduğu gibi bu hikâyesinde de orijinal ve zengin tasvirler okura 
sunar. Sade bir dil kullanan yazarın hikâyeleri epizodik özelliğe sahiptir. Nesne/kişi, nesne/olay 
arasındaki benzerlikler, ona has bir özelliktir. Onun “Semaver” hikâyesinde, semaverin fabrikaya; 
“Sarnıç”ta, hayatın sarnıçtan akan suya; Bohça’da ise besleme kızın bohçaya benzetilmesi örnekleri, 
epizodiktir. Ben anlatıcı ve gözlemci bakış açısı  ile yazılan bu hikâye, iyi/kötü; mutluluk/mutsuzluk; 
sevmek/nefret etmek denklemlerini gösterir. Hikâyede görülen bu karşıtlıklar ve epizodik durum, 
metni göstergebilimsel açıdan zengin kılar. 

 
Sonuç 
 
Metinleri hem ses hem de anlam yönünden inceleyen göstergebilim eleştiri kuramı, Bartes, 

Sanders, Greimas gibi edebiyat bilimciler tarafından yazılı metinleri incelemede kullanılır. Greimas’ın 
yönteminde, nesneler arasındaki karşıtlık ve özdeşlik bağlantısı üzerinden eser değerlendirilir.  Edebi 
metinleri daha kolay ve anlaşılır incelemek için Greimas, kesitlere ayırır. Kesitler, metni anlam ve 
gösterge açısından ortaya çıkarmada sistematik bir metot oluşturur.  

Sait Faik’in, hikâyelerinde nesne/özne, nesne/nesne ilişkisini arka planda işlediği görülür. Onun 
hikâyelerinde, olayın etrafında döndüğü bir nesne mutlaka bulunur. “Bohça” hikâyesi de bunlardan 
biridir. Hikâye zengin göstergelerle örülüdür. Bohça nesnesi hikâyedeki kızla özdeşleştirilir. 
Özdeşlikler karşıtlıklarla beraber eyleyenleri ve anlatı izlence evrelerini gösterge bilimsel açıdan 
incelememize katkıda bulunur. Sait Faik’in hem bu hem de diğer hikâyelerine baktığımızda 
göstergebilimin temel yöntemlerinden kesitlere ayırma özelliği göze çarpar. Metindeki derin tasvirler, 
karşıtlıklar ve özdeşiklikleri beraberinde getirir. Karşıtlıklar ve benzerlikler “Bohça” hikâyesini 
Greimas’ın eyleyenler şeması, betisel ve izleksel düzeyleriyle göstergebilimsel yaklaşımla inceleme 
açısından anlamlı kılar. 
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